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Fənnin təsviri 
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Fakültə  Xarici Dillər   

İxtisas  DinĢünaslıq   050202 

Səviyyə  (bakalavriat, 

magistratura) 
Bakalavriat 

Kurs II 

Semestr Yaz, 2021-2022 – ci tədris ili 

Tə limçi Xəlilov Sabir Hüseyn oğlu 

e-mail hüsenoglusabir@gmail.com 

Telefon 070-226-20-22 

Dərs günləri və  saatları II gün, IV gün 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə  Seçmə 

Tə ləb olunan dərsliklər 

və  dərs materialları 

1. Hədis traixi Dos.Dr. Hasan Cirit 

2. Hədis elmi Namiq Abuzərov 

3. Anahtarlarıyla Hadis Prof. Dr. Lütfi Çakan 

İstifadə  ediləcək web 

səhifə lər 
Islamansiklopedisi.org 

Fənnin xülasəsi 

Hədis elminin mahiyyəti, Ġslami elmlərin necə yarandığı, Əsas ana qaynaqlardan 

birinin hədis olduğunu, müasir hədis problemlərini, səhih və zə if hədisin ayırd 
edilməsini öyrədən bir elmdir. 

Fənnin məqsədləri 
Tələbələrin Hədis elminin terminologyası və təsnif üsulları  haqqında dinĢünaslıq 

ixtisasının tələbələrinə dəqiq məlumatların verilməsi. 

Öyrənmə  nəticə ləri 

Kursun sonunda tələbələr bilməlidir : 

1. Hədis elminin islami elmlərlə əlaqəsini 

2. Hədis elminin terminologiyasını 
3. Hədisin islam dinində yerini 

4. Hədislərin təhlilini 
5. Təsnifat qaydalarını 

6. Müasir dövrdə hədis anlayıĢını 

Tədris metodları 

Mühazirə  Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir. 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və 
müzakirəsi aparılır. 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video 

fayllar) nümayiĢi ilə izah edilməlidir. 

Simulyasiya  

Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator iĢləri verilməli 
və simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək 
nəticələr qeyd edilməlidir. 

Layihə  Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Digər 
Dərsin tədris zamanı mühazirə və seminar 
məĢğələlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Qiymətləndirmə  

Mövzunun mənimsənilməsi 
Faiz nisbəti (%) və  ya 

bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmıĢ maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst iĢinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 
- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə 

maksimum bal 
30 bal (30%) 



 
 

Qeyd: seminar dərslərində  tə ləbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə  ballar hesablanır. Əks təqdirdə  tə ləbəyə bal 

hesablanmır. 

2. Ġmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 
toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiĢ 
hesab edilir. 

- 51 baldan aĢağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxĢ” – E 
- 61 – 70 – “kafi” – D 
- 71 – 80 – “yaxĢı” – C 
- 81 – 90 – “çox yaxĢı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə  

metodları 

Tapşırıqlar: Sərbəst iĢ mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb qiymətləndirilir. 

1. Hədis və sünnə 

2. Hədis və islami elmlər 

3. Hədis elminin dövrləri 

4. Hədis elmində ilkin təsnif dönəmi 
5. Kutubu sittə və müəllifləri 

6. Kutubu ərbəə və müəllifləri 

7. Kutubu tısa və müəllifləri 

8. Zahiri sələfi və batini Ģiə anlayıĢları 

9. Ilkin təsnifat növləri 

10. Hədislərin yazıya alınma dovrünün təhlili 
11. Hədislərin yayılmasına zəmin yaradan hadisələr 

12. Müasir dövr hədis anlayıĢı 

13. Müasir hədis problemləri 

 

Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat Ģəkilində sunulur və 
qiymətləndirilir. 

Kollokvium: Semestr ərzində 3 (üç) dəfə yazılı, Ģifahi və test Ģəkilində olur və 

qiymətləndirilir. 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmıĢ bütün saatların 25%-dən çoxunda iĢtirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            
      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaĢdırılan təqdimatda və 
ya imtahanda iĢtirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. 
Tam sinif iĢtirakı və təyin olunmuĢ ev tapĢırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat iĢlərində, hazırlanmıĢ layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad ve-
rilmə lidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 
sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat iĢi qəbul edilə bilməz. 
Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiĢ qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 
Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim 
tərəfindən əvvə lcədən müəyyənləĢdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən 
razılaĢdırıldığı təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaĢlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə  Tarix  Mövzular  
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1 

22.02.22 
 
 

 

Allah-Qul münasibətlərində peyğəmbərin yeri 

Hz. Peyğəmbərin ilahi risalət vəzifəsi Allahın 
dini və dünyəvi mövzularda olan qanunlarını 
insanlığa çatdıraraq insanları haqqa 
yönəltməkdir. 

Sünnə anlayıĢının təhlili 

Səh. 4-11 



 
 

2 01.03.22 

Hədis və Ġslami elmlər 

Ġslami elmlər hədis elmindən yaranmıĢ daha 
sonra ayrılaraq müstəqil bir elm olmuĢdur. Buna 
misal olaraq 
Fiqh, Ġslam tarixi, Kəlam, Əqaid, Əhkam və s. 

Rivayət və dirayət 

anlayıĢlarının izahı. 
Səh 12-21 

3 15.03.22 

Hədis elminin tarixçəsi 

(Hədislərin toplanmasına qədər) 
Ġslamın baĢlanğıcı ilə ortaya çıxmıĢ hədis 
müəyyən mərhə lə lərdən keçərək gnümüzə qədər 
gəlmiĢdir. 

Ġlkin dövrlərdə əzbərlənərək Ģifahi nəql edilsə  
də peyğəmbərin vəfatından sonra yazıya 
alınmağa baĢlanmıĢdır. 

Hədislərin ilk dovrlərdə yazıya 

alınmama səbəbləri. 
Səh 24-38 

4 29.03.22 

 
 

Hədis elminin tarixçəsi 
Lüğətdə toplamaq cəm etmək mənasını verən 
tədvin termin olaraq isə dağınıq halda olan 
hədislərin bir araya gətirilməsinə deyilir. 

Hədislərin tədvin səbəbləri 
Səh 39-49 

5 05.04.22 

Hədis elmində təsnif dönəmi 
(Camilərə qədər) 

Ġlk hədis əsərləri Səhifə lər, Cüzlər, Kitablar, 
Qırx hədislər, Əmalilər, Siyər, ġəmail və  
Məğazilər olmuĢdur. 

Rical və əbvab anlayıĢlarının 
izahı 

Səh 49-64 

6 12.04.22 

Hədis elmində təsnif dönəmi (Hədis əsərlərinin 
qızıl dövrünə qədər) 

Hədis elmində dini qaydalarla bağlı bütün 
mövzuları səkkiz baĢlıq altında bir araya gətirən 
əsərlər toplusuna cami adı verilmiĢdir. 

Mənaqib, Fitən və mə lahimin 
təhlili. 

Səh 64-77 

7 19.04.22 

Hədis elmində təsnif dönəmi  
Bu əsrdə qələmə alınan hədis əsərləri arasında 

Kutubu sittə xüsusi bir əhəmiyyətə malikdir.  
Cami və sünən növündən olan bu altı təmə l 
əsərin baĢında isə Səhih Əl Buxari durur. 

ġiə və Sünni məzhəblərinin 
ana qaynaqları olan Kutubu 

ərbəə və Kutubi sittənin 
araĢdırılması və təhlili 
Səh 77-105 

8 26.04.22 

Hədis ətrafında meydana gələn elm sahələri 

Klassik qaynaqlarda Ulumil hədis olaraq keçən 
bu elmlərmüstəqil bir elm sahəsi kimi yox daha 
çox hədis mövzuları olaraq bilinir. 
Bunlar aĢağıdakılardır. 

Cərh, tədil, Hədis raviləri, Ġlə lul hədis, Ğaribul 
hədis, Muxtəliful hədis, Vürud, Nəsx və Mənsux 

Hədisin Vürud səbəblərinin 

araĢdırılması və nəticədə  
meydana gələn elmlərin izahı 
Səh  
105-116 

9 10.05.22 

Təsnif dövründən sonrakı hədis kitablar 
Hicri IV vəV əsrlərdə ilk dəfə ortaya çıxan 
mücəm, müstəxrəc və müstədrək kimi bəzi 

təsnif növləri və onlarla əlaqədar bəzi hədis 
kitabları diqqət çəkir. 
Mücəm qapalılıq, \müstədrək əksiyin 
çıxarılması, müstəxrəc isə çıxarmaq mənalarını 

verir. 

Adı keçən təsnif növlərinin 
araĢdırlması və bu təsniflərdə  
qələmə alınmıĢ əsərlərin təhlili 

Səh 116- 146 



 
 

10 17.05.22 

Hədisin coğrafi mərkəzləri 

(Maddi təmizliyə qədər) 
Hicrətdın sonrakı hadisə lərlə Ġslam dünyasında 
böyük dəyiĢikliklər güclənmə lər baĢladı və  
bununla fəthlər artmağa baĢladı. Belə ki hədisin 

coğrafi mərkəzləri geniĢləndi. 

Coğrafi mərkəzlərin 

islamaqədərki dovrünün 
təhlili. 
Səh 147-160 

11 24.05.22 

Hədis yolunda edilən səyahətlər və nəticələri 
Hicrətin I əsrinin sonlarına yaxın Ġslam 
coğrafiyası sərhədlərini Ģərqdə Çin səddi, 

qərbdə Afrika olacaq Ģəkildə geniĢləndirmiĢdi. 
Səhəbələrin elmiyyə və seyfiyyə qrupları bu 
geniĢ coğrafiyaya yayılaraq islamın bütün 
gözəlliklərini yaymıĢdır. 

Səyahətlərin nəticələri və 
yavaĢlama səbəblərinin 
araĢdırmaq və əldə olunan 

nəticələrin ilkin dövr islam 
dünyası ilə müqaisə etmək 
Səh 160-166 

12 31.05.22 

Darul hədislər 
Hədis elminin terminologiyasında hədis oxunan 

yer mənasına gələn darul hədisə müxtəlif 
dövrlərdə “darus sunnə”, “darus sünnətun 
nəbəviyyə” və s. kimi adlar da verilmiĢdir. 
əsasən bu məclislər əsri səadət dönəmində 

Ərkam ibn əbu Ərkamın evində qurulurdu. 

Darul hədislərin 
yaranmasındakı məqsədlər və 

ilk islam dünyasna müsbət 
yönümlü təsirlərinin təhlili. 
Səh 166-169 

13 07.06.22 

Hədisin Ġslam tədqiqatında yeri 

Hədislərin bugunki islama müsbət olaraq 
ağılagəlməz dərəcədə təsirləri olmuĢdur. Və 
bunun nəticəsidir ki bugün Ġlahiyyatçıların əsas 
müraciət etdiyi qaynaqlardan ən geniĢi 

hədislərdir.  

Tədris olunan mövzuların 

ümumi təhlili. 
Səh 4-169 

14 14.06.22 

Müasir dövrümüzdə hədis anlayıĢı 

Müasir dövrdə istifadə olunan hədis 
ədəbiyyatları texnologiyanın inkiĢafı ilə insanlar 
üçün daha əlçatan olmuĢdur. Belə ki hər hansı 
bir Ģəxs istədiyi hədis ədəbiyyatını bir neçə 

saniyə ərzində elektron olaraq əldə edə bilir. 

Fihrist və CD əsərlərin 

elektron vəsait Ģəklində  
araĢdırılması. 

15 21.06.22 

Hədis (əzbərləmə) Hədislərin orjinallığı 

qorunmaq Ģərti ilə ərəbcə 
əzbərlənərək təfsir edilməsi. 
Səh 169-215 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

№        Məşğələlərin adı Saat 

mühazirə 

Tarix Qeyd 

 Allah-Qul münasibətlərində peyğəmbərin yeri 2 17.02.22  

 Hədis və Ġslami elmlər 2 24.03.22  

3 Hədis elminin tarixçəsi 
(Hədislərin toplanmasına qədər) 

2 
03.03.22 

 

4 Hədis elminin tarixçəsi 2 10.03.22  

5 Hədis elmində təsnif dönəmi 
(Camilərə qədər) 

2 
17.03.22 

 

6 Hədis elmində təsnif dönəmi (Hədis əsərlərinin qızıl dövrünə 
qədər) 

2 
24.03.22 

 

7 Hədis elmində təsnif dönəmi (Kutubu Ərbəə və Müə lliflərinə 
qədər) 

2 
31.03.22 

 

8 Hədis elmində təsnif dönəmi  2 07.04.22  

9 Təsnif dövründən sonrakı hədis kitablar 2 14.04.22  

10 Hədisin coğrafi mərkəzləri, hədis yolunda edilən səyahətlər və 

darul-hədislər 
(Maddi təmizliyə qədər) 

2 

21.04.22 

 

11 Hədisin coğrafi mərkəzləri, hədis yolunda edilən səyahətlər və 
darul-hədislər (Salam, sevgi, qardaĢlıq və dostluğa qədər) 

2 
28.04.22 

 

12 Hədisin coğrafi mərkəzləri, hədis yolunda edilən səyahətlər və 
darul-hədislər (Ölümdən sonra və yenidən diriliĢə qədər) 

2 
05.05.22 

 

13 Hədisin coğrafi mərkəzləri, hədis yolunda edilən səyahətlər və 
darul-hədislər 

2 
12.05.22 

 

14 Hədisin Ġslam tədqiqatında yeri  2 19.05.22  

15 Müasir dövrümüzdə hədis anlayıĢı 2 26.05.22  

                                                    

Fənn müə llimi:                                S.H.Xə lilov 

 
 


