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 ساق:امل فوص
الثانية لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وحيتاج لدراسته: مصطلح احلديث كمتطلب سابق  إلزامي لطالب السنةهذا املقرر 

 .ويبحث هذا املقرر يف مبادئ التخريج وطرق ختريج احلديث الشريف وتعريف السند واإلسناد وخطوات احلكم على احلديث
 

 ميأدوات التقو 
 راتااالختب-1 التقومي الصفي-2 البحوث العلمية-3 ملف الطالب-4 مقابلة اجملموعة-5 داء العملياأل -6

 

 ساقأهداف امل خرجات التعليميةامل ميأدوات التقو 
 احلديث[ختريج هداف وخمرجات ]أ

 .أن يشرح الطالب تعريف التخريج .1 
تعريف التخريج وبيان فوائده . 1

  .واترخيه
 .أن يذكر الطالب فوائد التخريج .2 
 .نبذة يف اتريخ التخريجتب الطالب أن يك .3 
 .واع الكتب املرتبة على املوضوعاتأن مييز الطالب بني أن. 4 

 .بيان مناهج تصنيف كتب احلديث .2
 .الكتب املرتبة حبسب راوي احلديث أن مييز الطالب بني أنواع .5 
أن مييز الطالب بني الكتب املرتبة على حروف املعجم الشاملة ألبواب  .6 

 .املشتهرة على األلسنة حاديثاألالسنة وكتب 
 .التخريج الوجيز والوسيط والبسيط أن يقارن الطالب بني .7 

بيان مدى التوسع يف التخريج  .3
  .وتسمية طرقه

 .صل احلديثأن العمدة يف التخريج أأن يشرح الطالب معىن  .8 
 .ن يذكر الطالب طرق التخريج اخلمسأ .9 
 أن يطبق الطالب عمليا هذه الطريق يف ختريج عدد من األحاديث. 10 

 .على مراحل
توضيح التخريج من خالل موضوع  .4

 .احلديث
السنة يف ختريج عدد من  أن يستخدم الطالب مفتاح كنوز. 11 

 .األحاديث
 . تخدمة يف كتابة مفتاح كنوز السنةالرموز املسأن يوضح الطالب . 12 

tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
http://www.ut.edu.lb/


  

 
UNIVERSITY OF TRIPOLI –   طرابلس جامعة

 الفصل الدراسي : األول هللا الرمحن الرحيمبسم 

 التخريج واألسانيداسم املساق:
 ساعة معتمدة( 30)

 مصطلح احلديث متطلب سابق:

 أستاذ المساق:  التخريج واألسانيد

لكتروني:البريد اإل   

 لغة التدريس:  عربية

:الشعبة    

 موعد المحاضرة: 

 رقم القاعة: 

م2018 –م 2017هـ / 0144 -هـ 1439 اخلطة الدراسية والدراسات اإلسالميةالشريعة كلية   
 

 الحرم الجامعي في طرابلس
 اإلسالميزيتون أبي سمراء، شارع اإلصالح، مجمع اإلصالح 

 447200/1/3/4 6 961 +هاتف: 
 393538 70 961+خليوي: 

 447202 6 961+ فاكس: 
 info@ut.edu.lb البريد: 

 لبنان -طرابلس 

Tripoli Campus 
Zaytoun Abi-Samra, Islah St., Islah Islamic Complex 

 Tel: + 961 6 447200/1/3/4 
Mobile: +961 70 393538 

 Fax: +961 6 447202 
E.mail: info@ut.edu.lb 

Tripoli - Lebanon 

2 www.ut.edu.lb  
 

 .ب املسانيد واملعاجمم الطالب كتأن يستخد. 13 
توضيح التخريج من خالل راوي . 5

 .ملهرةحتفة األشراف وكتاب إحتاف اأن يستخدم الطالب كتاب . 14  .احلديث
  .ألحاديثاأن يطبق الطالب عمليا هذه الطريق يف ختريج عدد من . 15 
 .حلديث مستعينا بفهرس جامع األصولأن خيرج الطالب ا. 16 

توضيح التخريج من خالل طرف . 6
  .احلديث األول

 .يوطيمستعينا ابجلامع الصغري للس أن خيرج الطالب احلديث. 17 
 سخاوي.أن خيرج الطالب احلديث مستعينا ابملقاصد احلسنة لل. 18 
 .املرتبة حسب صفات سند احلديثكتب أن يذكر الطالب ال. 19 

توضيح التخريج من خالل صفات . 7
  .احلديث

 .كتب املرتبة حسب صفات منت احلديثأن يذكر الطالب ال. 20 
تعينا ابلكتب املرتبة أن خيرج الطالب أحاديث حبسب صفاهتا مس. 21 

 .على الصفات
النبوي أن يبني الطالب منهج املعجم املفهرس أللفاظ احلديث . 22 

توضيح التخريج من خالل لفظة من . 8 وعيوبه.
 هاية يف غريب احلديث واألثر لتخريج احلديث.نأن يوضح استخدام كتاب ال. 23   .ألفاظ احلديث

 هرس والنهاية.فمستعينا بكتايب املعجم املأن خيرج الطالب أحاديث . 24 
 أهداف وخمرجات دراسة األسانيد

 .مييز الطالب بني السند واإلسناد أن .1 
تعريف السند واإلسناد وبيان فضله  .1

  .ونتائج االهتمام به
 .الب كالم العلماء يف فضل اإلسنادأن يسرد الط .2 
 .معىن كون اإلسناد خصيصة للمسلمنيأن يوضح الطالب  .3 
 .الطالب نتائج البحث يف األسانيد أن يذكر .4 
 .األسانيد ع علوم احلديث اليت حيتاجها دارسأن يذكر الطالب أنوا  .5 

الذي حيتاجه دارس  بيان ما. 2
 .منهاأن يوضح الطالب كيفية استخدام كتب الرجال واالستفادة  .6   .األسانيد

 .سرد الطالب مراتب اجلرح والتعديلأن ي .7 
 .يذكر الطالب شروط اجلارح واملعدلأن  .8 

دابه آشروط اجلارح واملعدل و بيان . 3
 عدل.م  ـوالداب اجلارح آأن يذكر الطالب  .9   .وقواعد اجلرح والتعديل

 .طبق الطالب قواعد اجلرح والتعديلأن ي. 10 
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ديث لحكم على احلأن يوضح الطالب أن دراسة السند مدخل ل .11 
 .ا كامال  وليس حكم  

توضيح مبادىء احلكم على . 4
 .األحاديث

 .الطالب أن أحكام األئمة اجتهاديةأن يبني  .12 
 .يثاألئمة الذين حكموا على األحادأن يذكر الطالب كتب  .13 
 .د الطالب خطوات احلكم على احلديثأن يسر  .14 
 .الطالب اسم من اشتهر بكنيتهأن يستخرج  .15 

استخراج أمساء أصحاب الكىن . 5
 .واأللقاب واملبهمات واألنساب

 . ستخرج الطالب اسم من اشتهر بلقبهأن ي .16 
 .دلطالب اسم من ذكر مبهما يف السنأن يستخرج ا .17 
أن يفرق الطالب بني أصحاب النسب اليت على ظاهرها وتلك  .18 

 .ظاهرهااليت على خالف 
 .خدم الطالب كتب املؤتلف واملختلفأن يست .19 

 .خدم الطالب كتب املتفق و املفرتقأن يست .20   .متييز املؤتلف واملتفق واملتشابه. 6
 .أن يستخدم الطالب كتب املتشابه .21 
 .الطبقات غري املختصة مبكان معني أن يستخدم الطالب كتب .22 

  .استخدام كتب الطبقات. 7
 .كتب الطبقات املختصة مبكان معني  أن يستخدم الطالب .23 
من الرجال  أن يستخدم الطالب كتب الطبقات املختصة بنوع معني .24 

 .كاحلفاظ
 .كتب معرفة الصحابة رضي هللا عنهمأن يستخدم الطالب   .25 

 .أن يستخدم الطالب كتب الثقات .26   .التحقق من عدالة الراوي وضبطه .8
 .أن يستخدم الطالب كتب الضعفاء .27 
غري املختصة مبكان أن يستخدم الطالب كتب اجلرح والتعديل  .28 

 .والبكتاب معني
 

استخدام كتب اجلرح والتعديل  .9  
 .ةتالسأن يستخرج الطالب تراجم رجال الكتب  .29   .اجلامعة

 .لطالب تراجم رجال األئمة األربعةأن يستخرج ا .30 
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 .الثقاتم الطالب كتب من اختلط من أن يستخد .31 
استخدام كتب اجلرح والتعديل . 10

 .أن يستخدم الطالب كتب املدلسني .32   .املختصة
 .أن يستخدم الطالب كتب الوحدان .33 
 .لطالب أبن السند من أصح األسانيدأن حيكم ا .34 

على أصح دارسة التطبيقية ال. 11
 .األسانيد وأوهاها وغريها

 .أن حيكم الطالب أبن السند من أوهى األسانيد .35 
 .السند مبا يناسبه علىكم الطالب أن حي .36 
 .يها زايدات شاذةفالب على أحاديث أن حيكم الط .37 

التحقق من صحة احلديث خبلوه . 12
  .من الشذوذ والعلل القادحة

 ابلوقف. أن حيكم الطالب على أحاديث معلة ابلرفع أو .38 
ب أو لقلدراج أو الة ابإلأن حيكم الطالب على أحاديث مع .39 

 .االضطراب
 .ف األحاديث اليت فيها رواة ضعفاءأن جيرب الطالب ضع .40 

 .انقطاعأن جيرب الطالب ضعف األحاديث اليت فيها  .41   .البحث عن العاضد. 13
 .أن يرسم الطالب شجرات األسانيد .42 

 
 

 
 ساق:امل توىحم

 

 الكتب املعتمدة:
 للدكتور علي بقاعي. / ختريج احلديث الشريف .1
 للدكتور علي بقاعي. / دراسة أسانيد احلديث الشريف .2

 

 :ضافيةمراجع إ
 أذول التخريج ودراسة األسانيد األستاذ الدكتور حممود الطحان. .1

 ختريج احلديث األستاذ الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد. .2

 على احلديث النبوي الشريف بقلم عادل مرشد.املنهج الصحيح يف احلكم  .3
 

 لكرتونية:إ مراجع
 ال يوجد
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 :التقومي  
 النسبة                                                توزيع الدرجات:

 %10                 ةمشاركحضور و 
 %10                أحباث و أنشطة        

         اختبارات
 %30                            امتحان جزئي

   %50                             امتحان هنائي                   
 

  بعض السياسات
 .املهارات أسهلكون املشاركة أفضل واكتساب املعلومات و ذلك لتضرة و حماعلى الطالب قراءة املطلوب قبل كل  .1
 .الصفالشرب يف ممنوع األكل و  .2
 .خالل احملاضرة واهلاتف ممنوع استخدام احلاسوب .3
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 :احملاضرات جدول
 

 القراءات املطلوبة واألنشطة املوضوع احملاضرة األسبوع

1 

(1) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  .يج تعريفه وفوائده وصوغه واترخيهالتخر  27-15ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(2) 
 37-28ص 

 مناهج تصنيف كتب احلديث:
 :  الكتب املرتبة على املوضوعات.أوال 

 اثني ا: الكتب املرتبة حبسب راوي احلديث.
 اثلث ا: الكتب املرتبة على حروف املعجم.

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

2 

(3) 
 45-38ص 

التخريج مدى التوسع فيه وماذا يستخدم يف كل 
 طريقة من طرقه.

الكتاب املقرر حتضري الدرس من 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(4) 
 62-55ص 

احلديث مبعرفة موضوعه، الطريقة األوىل: ختريج 
  وىل.املرحلة األوىل من الطريقة األ

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

3 

(5) 
من الكتاب املقرر حتضري الدرس  املرحلة الثانية من الطريقة األوىل. 64-62ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة
(6) 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  املرحلة الثالثة من الطريقة األوىل. 68-64ص 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

4 

(7) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  املرحلة الرابعة من الطريقة األوىل. 79-68ص 

 املساعدةواالستعانة ابملراجع 
(8) 

 81-80ص 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  املرحلة اخلامسة من الطريقة األوىل.

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

5 
(9) 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  املرحلة السادسة من الطريقة األوىل. 101-81ص 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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(10) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  . اويه: ختريج احلديث مبعرفة ر الثانيةالطريقة  106-102ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

6 

(11) 
 110-106ص 

عرفة مبتتمة الطريقة الثانية: كتاب حتفة األشراف 
 األطراف للحافظ املزي.

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(12) 
 114-110ص 

لفوائد ابتتمة الطريقة الثانية: كتاب إحتاف املهرة 
 املبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر.

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

7 

(13) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  ه األول.الطريقة الثالثة: ختريج احلديث مبعرفة طرف 120-115ص 

 ابملراجع املساعدةواالستعانة 
(14) 

 128-121ص 
مبعرفة إحدى الطريقة الرابعة: ختريج احلديث 

 .صفات السند أو املنت
حتضري الدرس من الكتاب املقرر 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

8 

(15) 
 140-129ص 

الطريقة اخلامسة: ختريج احلديث مبعرفة لفظة من 
–ألفاظه )املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي 

 كتب غريب احلديث(.

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(16) 
 22-11ص 

السند واإلسناد وفضله وكونه خصيصة للمسلمني 
 به.وابتداء استعماله ونتائج االهتمام 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

9 

(17) 
 34-23ص 

الذي حيتاجه دارس األسانيد  ما –كتب دراسة األسانيد 
دراسة  –البحث عن أحوال الرجال وصفات الباحث  –

 السند مدخل للحكم على احلديث.

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 املساعدةواالستعانة ابملراجع 

(18 ) 
 44-34ص 

خطوات احلكم على احلديث: الشق األول من اخلطوة 
 األوىل: متييز الراوي من غريه ابمسه واسم أبيه ونسبته.

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

10 

(19) 
 50-45ص 

ز الراوي عن يميـمن اخلطوة األوىل: ت لشق الثاينا
 إذا اتفقت األمساء والنسب. غريه زمانيا

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(20) 
 56-51ص 

اخلطوة الثانية: التحقق من عدالة الراوي وضبطه: 
 كتب الضعفاء.–كتب الثقات –كتب الصحابة 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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11 

(21) 
 64-56ص 

ليت اتتمة اخلطوة الثانية: كتب اجلرح والتعديل 
كتب من اختلط   –مجعت بني الثقات والضعفاء 

 .كتب الواحدان   –كتب املدلسني   –من الثقات 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(22) 
 70-65ص 

ح أص –اخلطوة الثالثة التحقق من اتصال السند 
 أوهى األسانيد. –األسانيد 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

12 

(23) 
 76-70ص 

أسانيد ليست من أصح األسانيد وال من أوهاها 
 (.5اىل  1)تطبيق 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(24 ) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر   10اىل  6تطبيق  80-76ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

13 

(25) 
 102-83ص 

خبلوه اخلطوة الرابعة: التحقق من صحة احلديث 
 (5إىل  1ة )تطبيق من الشذوذ والعلل القادح

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(26) 
الدرس من الكتاب املقرر  حتضري  10اىل  6تطبيق  114-102ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

14 

(27) 
 124-117ص 

اخلامسة: البحث عن العاضد إذا مل تتوفر  خلطوةا
 شروط الصحة كلها يف احلديث.

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(28) 
املقرر حتضري الدرس من الكتاب  5إىل  1تطبيق  137-124ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

15 

(29) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  10اىل  6تطبيق  146 -137ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  استدراك فوائت (30)
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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