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( 0102121)علوم الحدٌث :المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  الشرٌعة:الكلٌة 
 :موعد المحاضرة  أصول الدٌن:القسم 

 .تخرٌج األحادٌث:عنوان المقرر
(0102123 )

:  الساعات المكتبٌة 
 

  

  وصف المساق 

 األسانيد دراسة في تبحث كما المفظ، أو الراوي أو الموضوع باعتبار وطرقو، ونشأتو، التخريج، تعريف في المادة ىذه تبحث

.  السند واتصال الرواة أحوال من والتحقق الروايات ومقارنة السند شجرة رسم من يستمزم وما

   أهداف المساق
:  على الطلبة مساعدة إلى المقرر هذا ٌهدف    
. تصنٌفها وطرق بأنواعها المختلفة السنة كتب على التعرف ( 1
. إلٌها الرجوع وكٌفٌة فٌها العلماء وجهود التعدٌل، والجرح الرجال، تراجم كتب على التعرف ( 2
. منها طرٌقة كل فً إلٌها ٌلجأ التً والكتب التخرٌج، طرق تعلم ( 3
. األسانٌد لدراسة والتراجم الرجال، وكتب السنة كتب استخدام من التمكن ( 4
. الرجال وتراجم السنة كتب رموز تحلٌل ( 5
. علٌها والحكم األسانٌد ودراسة األحادٌث تخرٌج مهارة اكتساب ( 6
. األسانٌد ودراسة تخرٌج فً الحاسوب استخدام على التدرب ( 7
 .تصنٌفها وطرق بأنواعها المختلفة السنة كتب على التعرف ( 8
 

  مخرجات التعلم للمساق(ILO's) :
 :عند االنتهاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن ٌكون الطالب قادراً على 

 :-والفهم المعرفة .1
 .الحدٌث تخرٌج طرق فهم - أ

 .الحدٌث على الحكم منهجٌة فهم - ب
 .والتبعٌة األصلٌة الحدٌث كتب بٌن التمٌٌز - ت
 .الحدٌث كتب فً المصنفٌن مناهج معرفة - ث

 

 :الذهنٌة المهارات .2
 .الرواة أحوال وتحلٌل ومتنا، سندا الحدٌث أحوال تحلٌل - أ

 .كتبهم استقراء خالل من المصنفٌن مناهج استنباط - ب
 

 :-المهنٌة المهارات .3
 .النقدٌة للنظرٌة موافقتها ومدى النقدٌة، التطبٌقات واقع من تطرح التً األسئلة على اإلجابة - أ

 ومنهجٌته التخرٌج خطوات لفهم السابقٌن العلماء بتخرٌجات االستعانة - ب
 

 

 :-العملٌة المهارات .4
 الراوي تارٌخ معرفة ومهارة األسانٌد، شجرة رسم ومهارة الكتب، من التخرٌج مهارة اكتساب - أ

 .الحدٌث على الحكم ومهارة ودرجته،
 .الحدٌث على والحكم التخرٌج فً الحاسوبٌة البرامج استخدام مهارة اكتساب  - ب
. المؤثرة وغٌر المؤثرة االختالفات وتحدٌد المختلفة، الرواٌات بٌن المقارنة مهارة اكتساب - ت
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 هٌكل المقرر 

 األسبوع الساعات الفعلٌة نتاجات التعلم المواضٌع أسالٌب التعلم طرق التقٌٌم
. التقوٌم التشخٌصً

. اختبار قصٌر
االختبار األول واالختبار الثانً 

. دراسة حدٌث
. عرض تقدٌمً

. المناقشة والحوار
التكلٌفات والتقارٌر )ملف األنشطة 

. (والبحوث

أسلوب المحاضرة 
. التفاعلٌة النشط

التعلٌم عن طرٌق 
. حل المشكالت

العروض الحاسبٌة 
 (بور بوٌنت)

. والشفافٌات
. التعلٌم التعاونً

الحوار والمناقشة 
التعلٌم عن طرٌق 

. األنشطة والتكلٌفات
ربط الطلبة بمصادر 
المعرفة المختلفة، 

المكتبة، : مثل 
إلى .. واالنترنت، 

. آخره
 

تعرٌف التخرٌج، وأهمٌته، 
وتارٌخ نشأته 

األول  3  أ– 1

التخرٌج عن طرٌق معرفة 
الراوي 

الثانً  3  أ– 1

التخرٌج عن طرٌق معرفة 
أول لفظة من متن الحدٌث 

الثالث  3  أ– 1

التخرٌج عن طرٌق معرفة 
أٌة كلمة من متن الحدٌث 

الرابع  3  أ– 1

التخرٌج عن طرٌق معرفة 
موضوع الحدٌث 

الخامس  3  أ– 1

التخرٌج عن طرٌق معرفة 
صفة فً السند أو المتن 

السادس  3  أ– 1

التخرٌج باستخدام 
لحاسوب 

السابع  3  ب– 4

جمع الرواٌات والمقارنة 
بٌنها 

 أ – 4
  أ– 2

الثامن  3

تعٌٌن الراوي  التاسع  3  ب– 4

كتب الرجال  العاشر  3  أ– 4

التحقق من اتصال السند 
 3 أ- 2

الحادي 
عشر 

االعتبار، وسبر طرق 
الحدٌث 

الثانً عشر  3  أ– 2

معرفة درجة الحدٌث 
بواسطة االجتهاد المباشر 

الثالث عشر  3  ب– 1

معرفة درجة الحدٌث من 
.  أحكام نقاد الحدٌث

 أ – 3
 ب - 3

الرابع عشر  3

    

 

  المراجع 
 يالكتاب المقرر الرئٌس

سلطان سند العكاٌة وآخرون، دار الحامد للنشر والتوزٌع، األردن، . الواضح فً فن التخرٌج ودراسة األسانٌد، د
 م2018عمان، 

 المراجع المساندة
. كتب الحدٌث النبوي الشرٌف المتنوعة ( 1
 .كتب رجال الحدٌث وكتب الجرح والتعدٌل المتنوعة ( 2

  طرق التقٌٌم: 
 

التارٌخ   الطرق العالمة 

 االمتحان األول %20 األسبوع الثامن

 األسبوع العاشر
 

 االمتحان الثانً 20%

 المشاركة والتفاعل  10% 

 االمتحان النهائً %50 األسبوع الرابع عشر 

 100 % المجموع 

 


