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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 2 نظری 2 پایه و تخریج علوم حدیث  کارشناسی

 تفسیر رشته

 کار عملی -محاضره روش تدریس

 تعریف ماده

مدارسه موضوعاتی از علوم الحدیث طبق سرفصل کتاب اختصار علوم الحدیث ابن کثیر می پردازد، و این ماده به 

اصطالحات رایج در علم حدیث را به طالب معرفی می نماید و با مدارسه شرایط قبول و رد احادیث این توان را در طالب 

 یح تشخیص دهند.ایجاد می کند که احادیث را تخریج کرده واحادیث صحیح را از غیر صح

 اهداف ماده

 آشنایی با اصطالحات رایج در علوم الحدیث. -1

 شناخت مباحث علوم الحدیث وفهم دقیق قسمتهایی که در تخریج حدیث مؤثر است.  -2

 ایجاد توان تشخیص احادیث صحیح از ضعیف وشناخت علل ضعف احادیث ضعیف.   -3

 جود دارد وترجیح بین اقوال.آشنایی با اختالفاتی که در مباحث مشهور علوم الحدیث و -4

 آشنایی با کتب امهات حدیث و مکانت آنها در بین بقیه کتب. -5

دستاورد 

 آموزشی

 طالب بعد از تدریس این ماده قادر هستند: 

 اصطالحات رایج در علوم الحدیث را تشریح نماید.  -1

 بر مباحث کلی علوم الحدیث آگاهی داشته باشد.  -2

 بین اقوال در مباحث مهم علوم الحدیث ترجیح دهد.  -3

 کتب امهات حدیث ورتبه آنان در بین کتب را بداند. -4

 احادیث را تخریج نموده و پس از بررسی، احادیث صحیح از ضعیف را همراه با علت ضعف تشخیص دهد. -5
  

 :جدول ارزیابی و امتحانات

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

  ٪35 ٪20 تعاریف  1

  ٪25 ٪10 وشرایط تقسیمات 2

  ٪35 ٪20 توضیح متن 3

  ٪25 ٪10 ترجیح بین اقوال 4

 در:اجع و مصامر

الناشر: دار  -المحقق: أحمد محمد شاکر، هـ(774المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی )المتوفى:  -اختصار علوم الحدیث -1

 .الطبعة: الثانیة -لبنان –الکتب العلمیة، بیروت 

 - المحقق: عبدالرحمن محمد عثمان -هـ(806المؤلف: أبو الفضل زین الدین العراقی )المتوفى:  -التقیید واإلیضاح شرح مقدمة ابن الصالح -2

 .م1969هـ/1389الطبعة: األولى،  - لمحسن الکتبی صاحب المکتبة السلفیة بالمدینة المنورةاالناشر: محمد عبد

-هـ1425الطبعة: الطبعة العاشرة  -الناشر: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع -المؤلف: محمود بن أحمد طحان النعیمی -لح الحدیثتیسیر مصط -3

 .م2004

 از کتب زیر براي درك وفهم بیشتر مطالب استفاده کرد:می توان 

شناسی ) چه رجال کتب ستة وچه رجال بقیه کتابهاي  کتابهایی که در رجال -3 ./علوم الحدیث لصبحی صالح -2 /تدریب الراوي للنووي. -1

 د.نحوه جمع بندي بین اقوال نقاد و در مورد رجال عملی آموزش داده شو -4 /مرجع( مورد استفاده به روشی عملی به طالب آموزش داده شود.
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 سرفصل های ماده:

 مقرر تدريس موضوعات هفته

 

 

 

1 

 

 ساعت اول

]أو قبوله أو  الحدیث إلى أنواعه صحة وضعفاتقسیم 

 الحدیث الصحیح  –ردّه[ 

 (33إلى  21الباعث الحثیث )ص
 (32إلى  20التقیید واإلیضاح )ص

 (56إلى 44تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

 ساعت دوم   

عدد ما فی  -أول من جمع من صحاح الحدیث

  الزیادات على الصحیحین -الصحیحین من الحدیث

 (33إلى  21الحثیث )صالباعث 
 (32إلى  20التقیید واإلیضاح )ص

 (56إلى 44تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

 

 

2 

 

 

 ساعت اول

 

 آقسام المعلقات فی الصحیحین و آحکامها 

 (44إلى  33الباعث الحثیث )ص
 (63إلى  32التقیید واإلیضاح )ص

 (86 -77إلى 56تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

 ساعت دوم

قول اإلمام الترمذي  –أقسامه  الحدیث الحسن و

 حسن صحیح واختالف العلماء فی ذلك

 (44إلى  33الباعث الحثیث )ص
 (63إلى  32التقیید واإلیضاح )ص

 (86 -77إلى 56تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

3 

 

 

 ساعت اول

 

  تعریف الحدیث الضعیف و ذکر أقسامه 

 (58إلى  44الباعث الحثیث )ص
 (70 إلى 63التقیید واإلیضاح )ص

 (87إلى 76تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

 

 ساعت دوم

 –المسند  –توضیح بعض المصطلحات: المتصل 

 المقطوع –الموقوف  –المرفوع 

 (58إلى  44الباعث الحثیث )ص
 (70إلى  63التقیید واإلیضاح )ص

 (87إلى 76تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

4 

 

 ساعت اول 

متابعة  الحصة السابقة: توضیح بعض المصطلحات: 

 المنقطع  –المرسل 

 (146إلى  58الباعث الحثیث )ص
 (105إلى  70التقیید واإلیضاح )ص

 (94إلى 44تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

 

 ساعت دوم

متابعة  الحصة السابقة: توضیح بعض المصطلحات:   

 المنکر - الشاذ –المعضل  ا

 (146إلى  58لباعث الحثیث )صا
 (105إلى  70التقیید واإلیضاح )ص

 (94إلى 44تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

5 

 

 

 ساعت اول

 –حکم الحدیث المرسل واختالف العلماء فی ذلك 

شروط قبول الحدیث المرسل عند اإلمام الشافعی 

 رحمه اهلل 

 (56إلى  49الباعث الحثیث )ص
 (176إلى  70التقیید واإلیضاح )ص

 (105إلى89الحدیث)صتیسیر مصطلح 

 

 ساعت دوم

 

 

 التدلیس أقسامه وأحکامه 

 (56إلى  49الباعث الحثیث )ص
 (176إلى  70التقیید واإلیضاح )ص

 (105إلى89تیسیر مصطلح الحدیث)ص

 

6 

 

 ساعت اول

 

  المتابعات  –اإلعتبارات 

 (62إلى  59الباعث الحثیث )ص
 (111إلى  109التقیید واإلیضاح )ص

 (181إلى 176الحدیث )ص تیسیر مصطلح

 

 ساعت دوم

 

 (62إلى  59الباعث الحثیث )ص اإلفراد -الشواهد 

 (111إلى  109التقیید واإلیضاح )ص

 (181إلى 176تیسیر مصطلح الحدیث )ص
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7 

 

 ساعت اول

 

   المعلل من الحدیث  –زیادة الثقة 

 (87إلى  61الباعث الحثیث )ص
 (136إلى  111التقیید واإلیضاح )ص

 (181إلى 172تیسیر مصطلح الحدیث )ص
 

 ساعت دوم

 

 

 

 المقلوب -المدرج 

 (87إلى  61الباعث الحثیث )ص
 (136إلى  111التقیید واإلیضاح )ص

 (181إلى 172تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

8 

 

 

 ساعت اول

 

 صفات من تقبل روایته ومن ال تقبل روایته

 (108إلى  92الباعث الحثیث )ص
 (214إلى 222و  163إلى  136)ص التقیید واإلیضاح

 (214و  211و  194إلى 181تیسیر مصطلح الحدیث)ص

 

 ساعت  دوم

 

 صفات روایة الحدیث –الجرح والتعدیل 

 (108إلى  92الباعث الحثیث )ص
 (214إلى 222و  163إلى  136التقیید واإلیضاح )ص

 (214و  211و  194إلى 181تیسیر مصطلح الحدیث)ص

 

9 

 

 ساعت اول

 

 اإلسناد العالی والنازل 

 (159إلى  78الباعث الحثیث )ص
 (251إلى 130التقیید واإلیضاح )ص

 (224إلى  111تیسیر مصطلح الحدیث )ص
 

  ساعت دوم
 

 الموضوع وأسباب الوضع فی الحدیث

 (159إلى  78الباعث الحثیث )ص
 (251إلى 130التقیید واإلیضاح )ص

 (224إلى  111تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

10 

 

  ساعت اول
 

 الغریب    –اآلحـاد 

 (166إلى  165الباعث الحثیث )ص
 (268إلى  263التقیید واإلیضاح )ص

 (41إلى 23تیسیر مصطلح الحدیث )ص
  

  ساعت دوم

 

 

 المشهور -العزیز  

 (166إلى  165الباعث الحثیث )ص
 (268إلى  263التقیید واإلیضاح )ص
 (41إلى 23)صتیسیر مصطلح الحدیث 

 

11 

 

 ساعت اول

 

   المتواتر المعنوي  –المتواتر اللفظی 

 (168إلى  145الباعث الحثیث )ص
 (277إلى  229التقیید واإلیضاح )ص

 (147إلى 229تیسیر مصطلح الحدیث )ص
 
 

 ساعت دوم

 

 التصحیف -المسلسل 

 (168إلى  145الباعث الحثیث )ص
 (277إلى  229التقیید واإلیضاح )ص

 (147إلى 229تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

12 

 

 ساعت اول

 

 المزید فی متصل السند  –مختلف الحدیث 

 (243إلى  174الباعث الحثیث )ص
 (296إلى  285التقیید واإلیضاح )ص

 (285إلى  70تیسیر مصطلح الحدیث )ص

 

 ساعت دوم

 

 

 معرفة الثقات والضعفاء –أنواع الروایات 

 (243إلى  174)صالباعث الحثیث 
 (296إلى  285التقیید واإلیضاح )ص

 (285إلى  70تیسیر مصطلح الحدیث )ص
 


