
(1التخريج ودراسة األسانيد )  
 436الرقم: 

( ثالث ساعات 3الزمن: )
 أسبوعيا

 

 يشتمل هذا املستوى ما يلي:
التعريف ابلتخريج, الفرق بينه وبني اإلخراج, أمهيته, االرتباط الوثيق بني التخريج  أوال:

 ودراسة األسانيد.
 طرق معرفة مواضع احلديث: اثنيا:

 رفة راوي احلديث من الصحابةالطريقة األوىل: عن طريق مع 
 الطريقة الثانية: عن طريق معرفة أول لفظ من منت احلديث 
الطريقة الثالثة: عن طريق معرفة كلمة يقل دوراهنا على األلسنة من أي جزء من  

 منت احلديث.
 الطريقة الرابعة: عن طريق معرفة موضوع احلديث

 سندا ومتناالطريقة اخلامسة: عن طريق النظر يف حال احلديث 
 املؤلفات اليت عنيت بذكر مواضع احلديث. اثلثا:

 ذخائر املواريث يف الداللة على مواضع احلديث, للنابلسي 
 حتفة اإلشراف مبعرفة األطراف, للمزي 
 اجلامع الصغري, للسيوطي 
 اجلامع الكبري, للسيوطي 
 راموز األحاديث 
 مفتاح كنوز السنة 
  ي.املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبو 



 القواعد املتبعة يف ختريج األحاديث: رابعا:
 مجع الطرق املختلفة للحديث 
 املعارضة بني األحاديث 
 تتبع أحوال رجال السند 
 البحث عن العلل الواردة يف األحاديث 
 .االعتبار ابملتابعات والشواهد 
 احلكم على احلديث سندا ومتنا 

 أمناط الكتب املؤلفة يف ختريج األحاديث: خامسا:
 ب ختريج األحاديث الواقعة يف كتب التفسريكت -1

 ختريج أحاديث الكشاف للزخمشري, للزيلعي 
 الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف, البن حجر 
 ختريج أحاديث تفسري أيب الليث السمرقندي, البن قطلوبغا 
 الفتح السماوي يف ختريج أحاديث البيضاوي, للمناوي 
 ضاوي, البن مهات الدمشقيحتفة الراوي يف ختريج أحاديث البي 
 هداية املكتفي يف ختريج أحاديث النسفي, لعبد العزيز الغماري 

 كتب يف ختريج األحاديث الواقعة يف احلديث وشروحه: -2
 ختريج األحاديث اليت يشري إليها الرتمذي يف كل ابب, للعراقي 
 ختريج أحاديث األربعني النووية, البن حجر 
 ,البن حجر ختريج أحاديث األذكار للنووي 
 هداية الرواة يف ختريج أحاديث املصباح واملشكاة البن حجر 
 احلاوي يف بيان آاثر الطحاوي 

 كتب يف ختريج األحاديث الواردة يف كتب العقائد: -3
 بغية الرائد يف ختريج أحاديث شرح العقائد, البن قطلوبغا 



 ختريج أحاديث األربعني يف أصول الدين, البن قطلوبغا 
  شرح العقائد النسفية, للسيوطيختريج أحاديث 
 ختريج أحاديث شرح املواقف, للسيوطي 
 .فرائد القالئد يف ختريج شرح العقائد للنسفي, ملال علي القارئ 

 كتب يف ختريج األحاديث الواقعة يف كتب أصول الفقه: -4
  ,ختريج أحاديث املختصر الكبري البن احلاجب, البن عبد اهلادي

 والبن امللقن, والبن حجر.
 ختريج أحاديث منهاج البيضاوي, للتاج السبكي, وللعراقي 

 كتب يف ختريج األحاديث الواقعة يف كتب الفقه: -5
 ختريج أحاديث األم للشافعي, للبيهقي 
 ختريج أحاديث املهذب أليب إسحاق الشريازي, للحازمي 
 التحقيق يف ختريج أحاديث التعليق, البن اجلوزي 
 البن عبد اهلادي.تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق , 
 نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية, للزيلعي 
 ختريج أحاديث الكايف يف فقه احلنابلة, للمقدسي 
 .ختريج أحاديث الشرح الكبري للرافعي على وجيز الغزايل, البن مجاعة 
 .إرشاد الفقيه إىل أدلة التنبيه للشريازي, البن كثري 
 آلاثر الواقعة يف الشرح الكبري, البن البدر املنري يف ختريج األحاديث وا

 امللقن 
 حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج, البن امللقن 
 الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية, البن حجر 
 التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري, البن حجر 
 هداية الرشد يف ختريج بداية ابن رشد, ألمحد الغماري 



 أحاديث منار السبيل, لأللباين. إرواء الغليل يف ختريج 
  ختريج األحاديث الواردة يف مدونة مالك بن أنس, للطاهر الدرديري

 )رسالة دكتوراه(
 كتب يف ختريج األحاديث الواقعة يف كتب السري: -6

 ختريج األحاديث الواقعة يف الشفا للقاضي عياض, البن قطلوبغا 
 وطيمناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا للقاضي, للسي 
  موارد أهل السداد والوفا يف تكميل مناهل الصفا, إلدريس بن حممد

 احلسيين العراقي.
 كتب يف ختريج األحاديث الواقعة يف كتب األخالق: -7

 أخبار األحياء أبخبار اإلحياء, للعراقي 
 املغين عن محل األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار, للعراقي 
 اريج اإلحياء, البن قطلوبغاحتفة األحياء مبا فات من خت 

 كتب يف ختريج األحاديث الواقعة يف كتب اللغة: -8
 .فلق اإلصباح يف ختريج أحاديث الصحاح للجوهري, للسيوطي 
  ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف شرح الكافية يف النحو, لعبد

 القادر البغدادي
وذلك للتعرف دراسة مقدمات بعض كتب التخريج وقراءة مناذج منها  سادسا:

 على مناهجها.
 دراسة تطبيقية لتخريج األحاديث ودراسة األسانيد. سابعا:

وذلك أبن يكلف الطالب ابختيار مناذج يقومون بتخرجيها ودراسة أسانيدها من 
 الكتب املطبوعة واملخطوطة.

 املراجع واملصادر:



للحافظ مشس      ميزان االعتدال -1
 الدين الذهيب

للحافظ ابن حجر    ديث اهلدايةالدراية يف ختريج أحا -2
 العسقالين

للحافظ ابن حجر  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -3
 العسقالين

للحافظ ابن حجر      هتذيب التهذيب -4
 العسقالين

للدكتور حممود    أصول التخريج ودراسة األسانيد -5
 الطحان



 


