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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                           

 ( 4440999) الحدٌث الشرٌفمادة 

 أستاذة المادة: رقٌه دمحم الشٌخً

  hotmail.com-rogayah@19إٌمٌل أستاذة المادة : 

 

 

  :ٌشمل هذا الممرر على دراسة أحادٌث من كتاب طرح التثرٌب على النحو التالً 

   : : من الجزء السادسلا أو

  :كتاب البٌوع

  .العاشر الحدٌث حتى األول الحدٌثمن 

   العراٌا. فًوالثمار والرخصة  األصولباب بٌع 

  الخامس. حتى األول الحدٌثمن  

  باب بٌع العمار وما ٌدخل فٌه. 

   البٌع فً الخٌارباب. 

   الحوالة.باب 

   اإلجارة .باب 

   المواتباب إحٌاء.  

  :ثانٌا: من الجزء السابع والثامن

  :كتاب النكاح

 خامسوال والثانً األول الحدٌث

    من النكاح ٌحرمباب ما. 

  , والثالثوالثانً, األول الحدٌث

 على الكافر.  المؤمنة وتحرم, األجنبٌةمن  ٌحرمباب ما   = 
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   والثانً, األول الحدٌث 

  باب عشرة النساء والعدل بٌنهن. 

    , والثالث, والرابعوالثانً, األول الحدٌث  

 . البنات إلى اإلحسانباب   = 

 األول الحدٌث 

   باب الولٌمة. 

 األول الحدٌث

   النسب لحاقباب. 

  والثانً األول الحدٌث

  :األٌمانكتاب 

 الثالث والسابع الحدٌث 

    .باب النفمات 

 والثانً, األول الحدٌث 

 :كتاب الجناٌات

  الثالث  الحدٌث  

 باب النذر.  =

  , والثالث, والرابعوالثانً, األول الحدٌث 

    د:كتاب الجها

   .عشر والثانًعشر,  والحادي, والثالث, والرابع, والثانً, األول الحدٌث 

   .الخٌل اتخاذباب   =

 .الخٌالءللفخر و  اتخاذهاباب ذم  =

  الغلول تحرٌمباب.   

 . الجزٌة, ووضع الخنزٌرباب كسر الصلٌب, ولتل   =

 :كتاب الحدود 
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 . األمرنفس  فًبالبٌنة, وهً كاذبة  الحدباب إلامة  =

  والتعزٌرات. الحدود فًباب اتماء الوجه 

 .ٌصدله الفرج حتى والمنطكالنظر  فًباب الحد  =

  .بوجود الرائحة الخمرباب حد =  

   :كتاب القضاء والدعاوي

   .باب من لال ال ٌمضً بعلمه =

 ٌن.على الٌم االستهامباب  = 

    :كتاب الشهادات 

 الثالث, والرابع لحدٌثا

  واالستئذان المباب الس .  

  والثالث والرابع األول الحدٌث

 : كتاب الطب والرقى 

  .الخامس, الرابع, والثانً, األول لحدٌثا

  :كتاب الرؤٌا

 . والثانً, األول الحدٌث

  :األمثالكتاب  

  والثانً األول الحدٌث

  :كتاب أشراط الساعة 

  .والثالث والثانً األول الحدٌث

    .المادةأستاذ  ٌختارها األللوعشرٌن حدٌثا على  خمسةالطالب  ٌحفظأن  ٌجب  :ملحوظة

 

 األساسً:الكتاب 

 .زرعة  أبًطرح التثرٌب بشرح التمرٌب إللمام العرالً وولده 
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  :المصادر والمراجع

 النً .حٌح البخاري البن حجر العسمفتح الباري شرح ص

 .للخطٌبمعامل السنن  

 .شرح النووي على مسلم للنووي 

 نً .عمدة الماري للعٌ 

 النً.ساري بشرح صحٌح البخاري للمسطإرشاد ال 

 .للشوكانً األخباربشرح منتمى  األوطارنٌل  

 نً.دلٌك العٌد للصنعا البن األحكامالعدة حاشٌة على أحكام  

 .للمباركفوري  الترمذيبشرح جامع  األحوذي تحفة 

 .البنا  حمنلعبد الر نًبن حنبل الشٌبا أحمد اإلماممسند  ترتٌبب نًالربا حالفت

 .لساعاتًا الرحمنلعبد  نًمن أسرار الفتح الربا المائنبلوغ 

 .العظٌم آبادي  لحكداود لشمس اأبً بشرح سنن  المعبودعون  

  :األربعةالرجوع إلى الكتب الفمهٌة فً المذاهب 

وبداٌة  ,الهمام البنشٌة ابن عابدٌن, وفتح المدٌر للنووي, وحا والمجموعن لدامة, الب كالمغنً

 .الجمٌعهللا تٌمٌة, رحم  البنالفتاوى  ومجموعرشد, البن  المجتهد

  

 


