
   نظرية المعرفة في تراث الحديثمحاضرات من المقاطع القصيرة الكتاب االلكتروني ب

ت 
 الدرس

 التاريخ
ت 

 المقطع
 رابط التلكرام  رابط اليوتيوب عنوان المقطع

1 

َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انًؽاظشج: 

 (1)  انؽذٚس

 

 ْـ4199سيعاٌ  2انعًؼح  انرأسٚخ:

  الحديثممدمة تعريفية عن علوم تراث   .1

 

https://youtu.be/7fxXZar3xJU 

 

 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/1584 

 

 المعرفة الوحيانية والعملية في تراث الحديث  .2

 المدارس المنطمية في دراسة تراث الحديث  .3

 تمحيص الية التمحيص في تراث الحديث  .4

 كالم أمير المؤمنين )ع( في تراث الحديث  .5

 (4) باب التمحيص في علوم تراث الحديث  .6

7.  
 (2) باب التمحيص في علوم تراث الحديث

2 

 
َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انًؽاظشج: 

 (2)  انؽذٚس
 

سيعاٌ  9 انراسٚخ :انغثد

 ْـ4199

 (9) التمحيص في علوم تراث الحديثباب   .1

https://youtu.be/Ol1EySiyDaI 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/1588 

 

  باب التنميح مفتوح في تراث الحديث  .2

3.  
انرًغك تانذٍٚ  ثمرة البحث في تراث الحديث

(4) 

4.  
انرًغك تانذٍٚ  ثمرة البحث في تراث الحديث

(2) 

 يثؽس االَغذاد ٔيٕاصٍٚ ذُمٛػ انرشاز  .5

  مساحة الظن واليمين في تراث الحديث  .6

 (4يشاسكح ظًٛغ انؼهٕو فٙ ذُمٛػ انرشاز )  .7

 (4يشاسكح ظًٛغ انؼهٕو فٙ ذُمٛػ انرشاز )  .8

9 

َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انًؽاظشج: 

 (3)  انؽذٚس
 

 ْـ4199سيعاٌ  1 انراسٚخ :االؼذ

1.  
يذاسط سظانٛح يخرهفح ػُذ ػهًاء االيايٛح 

(4) 

https://youtu.be/EsHixBHtvlI 

 

https://t.me/alsanaddroos/1589 

 

2.  
يذاسط سظانٛح يخرهفح ػُذ ػهًاء االيايٛح 

(2) 

3.  
فٕائذ سظانٛح فٙ يٕاد ٔصُاػح ػهى انشظال 

(4) 

4.  
فٕائذ سظانٛح فٙ يٕاد ٔصُاػح ػهى انشظال 

(2) 

5.  
فٕائذ سظانٛح فٙ يٕاد ٔصُاػح ػهى انشظال 

(9) 

 (1) الحديث باب التمحيص في علوم تراث  .6

 يٕاصٍٚ انُماػ ٔانُمذ انؼهًٙ  .7

1 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(4) 

 ْـ4199سيعاٌ  5 انراسٚخ : االشٍُٛ

 https://youtu.be/sZoqKLj1FZY غفهح اتٍ غأٔط انٕؼٛذج فٙ ذُمٛػ انؽذٚس  .1

 

https://t.me/alsanaddroos/1590 

 2.  
فٕاسق يذسعح انًشٕٓس ػٍ اتٍ غأٔط فٙ 

 انشظال

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(5) 

 

 ْـ4199سيعاٌ  6 انراسٚخ : انصالشاء

 

1.  
انفاسق االٔل فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 انؽذٚس

JQ-https://youtu.be/KzTzSad7 

 

https://t.me/alsanaddroos/1592 

 

2.  
انفاسق انصاَٙ فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 انؽذٚس

5 3.  
انفاسق انصانس فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 )أ(انؽذٚس 

انفاسق انصانس فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز   .4

https://youtu.be/7fxXZar3xJU
https://youtu.be/7fxXZar3xJU
https://t.me/alsanaddroos/1584
https://t.me/alsanaddroos/1584
https://youtu.be/Ol1EySiyDaI
https://youtu.be/Ol1EySiyDaI
https://t.me/alsanaddroos/1588
https://t.me/alsanaddroos/1588
https://youtu.be/EsHixBHtvlI
https://youtu.be/EsHixBHtvlI
https://t.me/alsanaddroos/1589
https://t.me/alsanaddroos/1589
https://youtu.be/sZoqKLj1FZY
https://youtu.be/sZoqKLj1FZY
https://t.me/alsanaddroos/1590
https://t.me/alsanaddroos/1590
https://youtu.be/KzTzSad7-JQ
https://youtu.be/KzTzSad7-JQ
https://t.me/alsanaddroos/1592
https://t.me/alsanaddroos/1592


 انؽذٚس )ب(

5.  
انفاسق انشاتغ فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 انؽذٚس )أ(

6.  
انفاسق انشاتغ فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 انؽذٚس )أ(

 (6)  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج:  6

  .1 ْـ4199سيعاٌ  7 انراسٚخ :االستؼاء
فٕاسق يذسعح انغٛذ أؼًذ تٍ غأٔط 

 https://youtu.be/LrW1nw9aYi8 ٔانًشٕٓس
https://t.me/alsanaddroos/1593 

 

7 

َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انًؽاظشج: 

 (7)  انؽذٚس
 

سيعاٌ  41 انراسٚخ :انغثد

 ْـ4199

1.  
أخرالف انمذياء يغ يذسعح انغٛذ  تٍ غأٔط 

(4) 

https://youtu.be/fbURkwfMSCg 

 

https://t.me/alsanaddroos/1595 

 

2.  
انمذياء يغ يذسعح انغٛذ  تٍ غأٔط  أخرالف

(2) 

3.  
أخرالف انمذياء يغ يذسعح انغٛذ  تٍ غأٔط 

(9) 

 (4يثُٗ انغٛذ انخٕئٙ ؼٕل اساء انمذياء )  .4

 (2يثُٗ انغٛذ انخٕئٙ ؼٕل اساء انمذياء )  .5

6.  
يغأنح صٚادج َٔمصاٌ اٚاو شٓش سيعاٌ ػُذ 

 انؼهًاء

8 
انًؼشفح فٙ ذشاز انًؽاظشج: َظشٚح 

 (8انؽذٚس  )
1.  

 https://t.me/alsanaddroos/1595  ال ٕٚظذ

9 

َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انًؽاظشج: 

 (9)  انؽذٚس
 

سيعاٌ  44 انراسٚخ :االؼذ

 ْـ4199

  اؼٕال انشأ٘ اػظى يُثغ نهعشغ ٔانرؼذٚم  .1

https://youtu.be/zECk52UDhl8 

 

https://t.me/alsanaddroos/1596 

 

 (4انرعهغ فٙ ػهى انكالو ٔأششِ ذُمٛػ انرشاز )  .2

 (2انرعهغ فٙ ػهى انكالو ٔأششِ ذُمٛػ انرشاز )  .3

4.  
انًثاَٙ انشظانٛح فٙ يذسعح انغٛذ  تٍ  ظؼف

 غأٔط 

5.  
يصذسٚح انًرٍ نؼهى انشظال ػُذ لذياء 

 انشظانٍٛٛ

6.  
ذٕاصم يغٛشج االظرٓاد ْٕ انًؽكى فٙ اعرًشاس 

 انرشاز

 ذطٕس ػهى انكالو ٔأششِ فٙ ػهى انشظال  .7

41 

َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انًؽاظشج: 

 (11)  انؽذٚس
 

سيعاٌ  42 :االشٍُٛانراسٚخ 

 ْـ4199

1.  
انفاسق انغادط فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 (4انؽذٚس )

https://youtu.be/FsL7fFdgFjo 

 
https://t.me/alsanaddroos/1597 

 

2.  
ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز انفاسق انغادط فٙ ػهٕو 

 (2انؽذٚس )

3.  
انفاسق انغادط فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 (9انؽذٚس )

4.  
انفاسق انغادط فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 (1انؽذٚس )

5.  
انفاسق انغادط فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز 

 (5انؽذٚس )

 

 

 

 

 

 

 انفاسق انغادط فٙ ػهٕو ذُمٛح ذُمٛػ ذشاز انؽذٚس 

 

 

(6) 

https://youtu.be/LrW1nw9aYi8
https://youtu.be/LrW1nw9aYi8
https://t.me/alsanaddroos/1593
https://t.me/alsanaddroos/1593
https://youtu.be/fbURkwfMSCg
https://youtu.be/fbURkwfMSCg
https://t.me/alsanaddroos/1595
https://t.me/alsanaddroos/1595
https://youtu.be/zECk52UDhl8
https://youtu.be/zECk52UDhl8
https://t.me/alsanaddroos/1596
https://t.me/alsanaddroos/1596
https://youtu.be/FsL7fFdgFjo
https://youtu.be/FsL7fFdgFjo
https://t.me/alsanaddroos/1597
https://t.me/alsanaddroos/1597


44 

انًؽاظشج: َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز 

 (44انؽذٚس  )

 

 ْـ4199سيعاٌ  49 : انصالشاءانراسٚخ

  اظرٓاد انشظانٍٛٛ يماتم انشٓاداخ انؽغٛح  .1

https://youtu.be/90asYCCrolI 

 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/1599 

 

 

 

 

 

 

2.  
ذاشٛش ػهى انكالو ػُذ استاب انعشغ ٔانرؼذٚم يٍ 

 انؼايح

3.  
خطٕسج ذفشد ػذج يٍ انشظانٍٛٛ فٙ ذشاز 

 انًزْة

 انغٛذ ػهٙ اتٍ غأٔط يغ يشٕٓس انشظانٍٛٛ  .4

 (4شٕاْذ االظرٓاد فٙ اساء انشظانٍٛٛ انمذياء )  .5

 (2االظرٓاد فٙ اساء انشظانٍٛٛ انمذياء )شٕاْذ   .6

7.  
يذسعح انغٛذ أتٍ غأٔط انشظانٛح ٔعذ تاب 

 االظرٓاد

42 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(12) 

 

سيعاٌ  41 االستؼاءانراسٚخ: 

 ْـ4199

  (4ػهى انكالو ٔذاشٛشِ فٙ ػهى انشظال )  .1

https://youtu.be/k2m8YkMzC9s 

 https://t.me/alsanaddroos/1598 

 

 (2ػهى انكالو ٔذاشٛشِ فٙ ػهى انشظال )  .2

 (9ػهى انكالو ٔذاشٛشِ فٙ ػهى انشظال )  .3

 (1ٔذاشٛشِ فٙ ػهى انشظال )ػهى انكالو   .4

 فائذج ؼٕل خشٔض انكالو يٍ انُاؼٛح انًمذعح  .5

 انشٚاظح انشٔؼٛح ػُذ انغٛذ انخٕئٙ  .6

 انُٛاتح انخاصح نعًٛغ أْم انثٛد)ع(  .7

49 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(13) 

 

سيعاٌ  46 انعًؼح انراسٚخ:

 ْـ4199

  (5فٙ ػهى انشظال ) ػهى انكالو ٔذاشٛشِ  .1

 

92_5w-https://youtu.be/1A_cA 

 

 

 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/1600 

 

 (6ػهى انكالو ٔذاشٛشِ فٙ ػهى انشظال )  .2

 االؼرثاط ٔاالَفالخ انعُغٙ  .3

 (4ػهٕو انرفغٛش ٔذأشٛشِ ػهٗ ػهٕو انمشاٌ )  .4

 (2ػهٕو انرفغٛش ٔذأشٛشِ ػهٗ ػهٕو انمشاٌ )  .5

 انرؼمم ٔانرؼهى يٍ أْم انثٛد)ع(  .6

7.  

اعالو ػهًاَٙ ٔاعالو لشاَٙ ٔاعالو أْم انثٛد 

 )ع(

41 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(14) 

 

سيعاٌ  47 انغثدانراسٚخ: 

 ْـ4199

 

 اؼرعاض انمشاٌ تانرٕساج تانمٛى انغٛش يؽشفح يُّ  .1

https://youtu.be/0AReGBj1FiY 

 

 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/1602 

 

2.  
انًٕظٕد تماء يؽكًاخ انرٕساج ٔاالَعٛم فٙ 

 انًؼاصش

3.  
خطٕسج انًؽكًاخ فٙ كالو انشٛخ االَصاس٘ 

 ٔاعاغٛش انفمّ

 يشكضٚح انًؽكًاخ فٙ انصمهٍٛ فٙ اٚح ال ػًشاٌ  .4

5.  
يٕاخزج االسشٕكظ ػهٗ انفاذٛكاٌ فٙ ذؽشٚى 

 انشتا

 تٍٛ انذٔنح انًذَٛح ٔانذٔنح انًٓذٔٚح  .6

7.  
االخز تكم االدنح ػهٗ لٛاو انعشٔسج تهضٔو 

 انرشاز

45 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(15) 

 

سيعاٌ  29 انعًؼح انراسٚخ

 ْـ4199

 

 كالو انغٛذ انثشٔظشد٘ ؼٕل ظشٔسج انفؽص  .1

https://youtu.be/eAG2mWgTmgM 

 

https://t.me/alsanaddroos/1603 

 

 دالئم انًغاٚشج فٙ نضٔو انفؽص تكم يغانح  .2

3.  

يغرُذ االنضاو تانرشاز ٚغاٚش انؼهى االظًانٙ 

 ٔدػٕٖ االخثاسٍٚٛ 

 https://youtu.be/clUC2XQ4PSk https://t.me/alsanaddroos/1604 ػذو انشٚثح فٙ االنضاو االظًانٙ نرشاز انؽذٚس  .4  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج:  46

https://youtu.be/90asYCCrolI
https://youtu.be/90asYCCrolI
https://t.me/alsanaddroos/1599
https://t.me/alsanaddroos/1599
https://youtu.be/k2m8YkMzC9s
https://youtu.be/k2m8YkMzC9s
https://t.me/alsanaddroos/1598
https://t.me/alsanaddroos/1598
https://youtu.be/1A_cA-92_5w
https://youtu.be/1A_cA-92_5w
https://t.me/alsanaddroos/1600
https://t.me/alsanaddroos/1600
https://youtu.be/0AReGBj1FiY
https://youtu.be/0AReGBj1FiY
https://t.me/alsanaddroos/1602
https://t.me/alsanaddroos/1602
https://youtu.be/eAG2mWgTmgM
https://youtu.be/eAG2mWgTmgM
https://t.me/alsanaddroos/1603
https://t.me/alsanaddroos/1603
https://youtu.be/clUC2XQ4PSk
https://youtu.be/clUC2XQ4PSk
https://t.me/alsanaddroos/1604
https://t.me/alsanaddroos/1604


(16) 

 ْـ4199سيعاٌ  21 االؼذ انراسٚخ

 

  

47 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(17) 

 

سيعاٌ  25 االشٍُٛ انراسٚخ

 ْـ4199

 

 (4دػٕٖ االَصاس٘ تذاْح صذٔساكصشاالخثاس )  .5

https://youtu.be/2Q9KXy4NBUY 

 

https://t.me/alsanaddroos/1605 

 

 (2دػٕٖ االَصاس٘ تذاْح صذٔساكصشاالخثاس )  .6

7.  
َغثح ؼعٛح انًرٍ انٗ ؼعٛح صذٔس انشٔاٚح 

(4) 

8.  
َغثح ؼعٛح انًرٍ انٗ ؼعٛح صذٔس انشٔاٚح 

(2) 

48 

خاسغح انًؼشفح ٔذشاز انًؽاظشج: 

 (48انؽذٚس )

 ْـ4199سيعاٌ  26

1.  

 https://youtu.be/xjBjngWIS2Y 

 
https://t.me/alsanaddroos/1606 

 

49 

 
  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 

(19) 
 

سيعاٌ  27 : انصالشاءانراسٚخ

 ْـ4199

 

 االعرذالل تانخثشانٕاؼذ فٙ يغاؼاخ انؼمائذ  .1

https://youtu.be/8wiIeC4Xg24 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/1607 

 

 انشٓادج انصانصح فٙ انرشٓذ ٔاالراٌ  .2

 انًرٍ اكثش يذاسفٙ انؽعٛح ػُذ انًشٕٓس  .3

 فٙ تاب انرؼاسض انًرٍ سكٍ انؽعٛح  .4

 يٕافمح انكراب ٔانغُح يشظغ او ششغ ؼعٛح  .5

 ؼعٛح انطشٚك يغرمهح او اَعًايٛح  .6

 انشكٍ فٙ انؽعٛح فٙ تاب انرعاسب ػهٗ انًرٍ  .7

 َظاو ؼعٛح انخثش ػُذ انًشٕٓس  .8

21 

 
  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 

(21) 
 

سيعاٌ  28 :االستؼاءانراسٚخ

 ْـ4199

  

1.  
ذطاتك يغهك االَغذاد ٔيثُٗ انمذياء فٙ 

 يذاسٚح انًرٍ

https://youtu.be/3B7ixeGU8FE 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/1608 

 

 ٔانًرُٙانصؽح ٔانٕشٕق ٔانصذٔس انؽغٙ   .2

 ظٕاتػ يذسعح انًشٕٓس فٙ ؼعٛح انخثش  .3

 انٕظغ انصذٔس٘ ٔانٕظغ انًرُٙ  .4

 ذمذٚى انًرُٙ انصذٔس ػهٗ انًمطٕع انًصذٔس  .5

 (4ؼعٛح انخثش انٕاؼذ فٙ انًغهك انًشٕٓس )  .6

 (2ؼعٛح انخثش انٕاؼذ فٙ انًغهك انًشٕٓس )  .7

 انفمٓاءتٍٛ يُٓط انًؽذشٍٛ ٔيُٓط   .8

24 
 24 -َظشٚح انًؼشفح ٔ ذشاز انؽذٚس 

 ْـ4199 شٕال 4 :انعًؼحانراسٚخ
 

1.   
https://youtu.be/3B7ixeGU8FE 

 

https://t.me/alsanaddroos/1613 

 

22 

  انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسَظشٚح انًؽاظشج: 
(22) 

 

 ْـ4199 شٕال 2 انغثد:انراسٚخ

 

 يذاسٚح انًرٍ ٔؼعٛح انًرؼاسظٍٛ  .2

https://youtu.be/B3UuBEfDSoA 

  

 

 

https://t.me/alsanaddroos/1614 

 

 دساعح انًرٍ يُٓط انفمٓاء ال انًؽذشٍٛ  .3

 ذمذٚى انًرٍ ػهٗ انصذٔس ػُذ انًؽمك انؼشالٙ  .4

5.  
خطٕسج انفشق تٍٛ انصذق انخثش٘ ٔانكزب 

 انفاػهٙ

6.  
 ٔصٕل انًرٍ يثُٙ ػهٗ انصذٔس

 

7.  
 انًرٍ َفظ انصذٔس ال ؼعٛرّ

 

8.  
 اكرشاف صذق انًرٍ دٔس انفمّٛ ال انًؽذز

 

 

https://youtu.be/2Q9KXy4NBUY
https://youtu.be/2Q9KXy4NBUY
https://t.me/alsanaddroos/1605
https://t.me/alsanaddroos/1605
https://youtu.be/xjBjngWIS2Y
https://youtu.be/xjBjngWIS2Y
https://t.me/alsanaddroos/1606
https://t.me/alsanaddroos/1606
https://youtu.be/8wiIeC4Xg24
https://youtu.be/8wiIeC4Xg24
https://t.me/alsanaddroos/1607
https://t.me/alsanaddroos/1607
https://youtu.be/3B7ixeGU8FE
https://youtu.be/3B7ixeGU8FE
https://t.me/alsanaddroos/1608
https://t.me/alsanaddroos/1608
https://youtu.be/3B7ixeGU8FE
https://youtu.be/3B7ixeGU8FE
https://t.me/alsanaddroos/1613
https://t.me/alsanaddroos/1613
https://youtu.be/B3UuBEfDSoA
https://youtu.be/B3UuBEfDSoA
https://t.me/alsanaddroos/1614
https://t.me/alsanaddroos/1614


29 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(21) 

 

 ْـ4199شٕال  9انراسٚخ:االؼذ 

 انشٓادج انصانصح فٙ انرشٓذ ٔاالراٌ  .1

https://youtu.be/mDGoZoQE0xk 

 

https://t.me/alsanaddroos/1615 

 

2.  
انٕصٕل انركُٕٚٙ نهًرٍ ال ٚرٕلف ػهٗ ؼعٛح 

 (4انطشٚك )

3.  
انٕصٕل انركُٕٚٙ نهًرٍ ال ٚرٕلف ػهٗ ؼعٛح 

 (2انطشٚك )

4.  
انًؼُٗ ال صذٔس يذاسٚح انصذق ػهٗ يطاتمح 

 االنفاظ

21 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(22) 

 

 ْـ4199 شٕال 1 :االؼذانراسٚخ

 

 انُمم تانًؼُٗ ٔفرأٖ انفمٓاء  .1

https://youtu.be/B3UuBEfDSoA 

 

https://t.me/alsanaddroos/1616 

 

 غثماخ انؼهى ٔانفٓى انذُٚٙ ػُذ انفمٓاء  .2

 انشٓادج انصانصح فٙ انرشٓذ ٔاالراٌ  .3

 (4يطاتمح انصذق انًرُٙ )  .4

 (2يطاتمح انصذق انًرُٙ )  .5

 (4يذسعح انُص ٔيذسعح انشأ٘ )  .6

 (2يذسعح انُص ٔيذسعح انشأ٘ )  .7

 (9انُص ٔيذسعح انشأ٘ )يذسعح   .8

25 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(23) 

 

 ْـ4199 شٕال 5 :االشٍُٛانراسٚخ

 

 انثشٚفغٕساالنًاَٙ ٔذأخش انظٕٓس  .1

https://youtu.be/V3hukdLACVY 

 

https://t.me/alsanaddroos/1617 

 

2.  
انثؽس االشثاذٙ )انطشٚك( أٔ انصثٕذٙ 

 -4-)انًعًٌٕ( 

3.  
انثؽس االشثاذٙ )انطشٚك( أٔ انصثٕذٙ 

 -2-)انًعًٌٕ( 

 انرأٔٚم ٔانرُضٚم فٙ انمشاٌ ) يعًٌٕ ٔظٕٓس(  .4

 ؼعٛح انخثش انٕاؼذانعٓاخ انغثؼح فٙ   .5

6.  
ايرٛاصاخ االػالو انصالشح )االصفٓاَٙ ٔانُائُٛٙ 

 ٔانؼشالٙ(

 انصذٔس انصثٕذٙ ٔانصذٔس االشثاذٙ  .7

 َظاو انًعًٌٕ ٔانًثادئ االؼكايٛح   .8

 يُٓط انًؽذشٍٛ نهشٔاٚح ٔيُٓط انفمٓاء نهذساٚح  .9

26 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(26) 

 

 ْـ4199 شٕال 6 :انصالشاءانراسٚخ

 

1.  
انًذاس فٙ انفرٛا ػهٗ فٓى انًرٌٕ ػهٗ ؼشفٛح 

 االنفاظ

https://youtu.be/rvn_lhetzgI 

 

https://t.me/alsanaddroos/1618 

 

 ذؼظٛى انًؽمك االَصاس٘ نؼهًٛح انًعهغٙ  .2

 دٔسانفمٓاء فٙ انغٛثح انصغشٖ  .3

 َظى انؼهًاء ظًم انمشاٌ تانًؼاَٙ ال تانرُضٚم  .4

 لذسج انفمٓاء ػهٗ ذؼذد َظى يؼاَٙ انًرٌٕ  .5

 صذق انًرٍ ال ٚرٕلف ػهٗ انصذٔس ٔال صذلّ  .6

 ؼعٛح انصمهٍٛ ٔيذاسٚح يرٍ انؽذٚس  .7

 يذاس يثُٗ انمذياء ػهٗ انًرٍ ال يعشد انصذٔس  .8

 انضٚاسج انعايؼح ذٕاذش نفظٙ  .9

27 
األستؼاء  -27-َظشٚح انًؼشفح ٔ ذشاز انؽذٚس 

 ْـ4199 -شٕال  6

 انرشٓذ فٙ انصالج  .1

g2fQ-https://youtu.be/9MXVBV 

 

https://t.me/alsanaddroos/1618 

 

 انرثؼٛط فٙ انؽعٛح َٔظاو انًعًٕػٛح  .2

 ػذو اعرمالنٛح ؼعٛح انخثشانٕاؼذ  .3

 دساٚح انشٔاٚح َٔظاو انؽعٛح انًعًٕػٙ  .4

 دساٚح انشٔاٚح يُٓط انفمٓاء ٔانؼهًاء  .5

 نهشٔاٚاخ ٔيذاسٚح انًرٍانُمم تانًؼُٗ   .6

 نغاٌ انؽال ٔنغاٌ انمال صخشف انمٕل  .7

 َظاو انؽعٛح انًعًٕػٛح نهخثش انٕاؼذ  .8

https://youtu.be/mDGoZoQE0xk
https://youtu.be/mDGoZoQE0xk
https://t.me/alsanaddroos/1615
https://t.me/alsanaddroos/1615
https://youtu.be/B3UuBEfDSoA
https://youtu.be/B3UuBEfDSoA
https://t.me/alsanaddroos/1616
https://t.me/alsanaddroos/1616
https://youtu.be/V3hukdLACVY
https://youtu.be/V3hukdLACVY
https://t.me/alsanaddroos/1617
https://t.me/alsanaddroos/1617
https://youtu.be/rvn_lhetzgI
https://youtu.be/rvn_lhetzgI
https://t.me/alsanaddroos/1618
https://t.me/alsanaddroos/1618
https://youtu.be/9MXVBV-g2fQ
https://youtu.be/9MXVBV-g2fQ
https://t.me/alsanaddroos/1618
https://t.me/alsanaddroos/1618


 (4ذثؼٛط انؽعٛح نهًفشداخ فٙ انشٔاٚاخ )  .9

 (2ذثؼٛط انؽعٛح نهًفشداخ فٙ انشٔاٚاخ )  .11

11.  
انؽعٛح االَعًايٛح نهخثش انٕاؼذ ظاْشج 

 (4ذكُٕٚٛح )

12.  
انؽعٛح االَعًايٛح نهخثش انٕاؼذ ظاْشج 

 (2ذكُٕٚٛح )

28 

  َظشٚح انًؼشفح فٙ ذشاز انؽذٚسانًؽاظشج: 
(22) 

ـ4199ِ -شٕال  9األستؼاء   
 

 1 
https://youtu.be/ihBTFdxk3Uw 

 

https://t.me/alsanaddroos/1611 

 

29 
االشٍُٛ     29-َظشٚح انًؼشفح ٔ ذشاز انؽذٚس 

 1  ْـ4199شٕال  44
https://youtu.be/S9gH_3rLyvQ 

 
1 

91 
91َظشٚح انًؼشفح ٔ ذشاز انؽذٚس )  

ْـ4199شٕال 42انصالشاء   

 

 1 
https://youtu.be/mgNlTYFqX7w 

  

94 
( 94َظشٚح انًؼشفح ٔ ذشاز انؽذٚس )  

ْـ 4199 -شٕال-49االستؼاء   

 

 1 
https://youtu.be/ivbX9fajInw 

 
https://t.me/alsanaddroos/1637 

 

92 
( االستؼاء 92َظشٚح انًؼشفح ٔ ذشاز انؽذٚس )

 1  ْـ 4199 -شٕال-49
https://youtu.be/FX9uJlRMKWs 

 

https://t.me/alsanaddroos/1636 

 

99 
  99َظشٚح انًؼشفح ٔذشاز انؽذٚس

 1  ْـ 4199شٕال  48االشٍُٛ 
https://youtu.be/KWGFivsD9B4 

 
1 

91 
 يُٓط انرشاز ٔانؼهٕو انذُٚٛح

 

 ْـ 4199شٕال  29انغثد 

 1 
https://youtu.be/z_F7fJijcbA 

 
https://t.me/alsanaddroos/1677 

 

95 

 (42عهغهح يٍ انًغائم انًصاسج )

 ْـ4111سيعاٌ  41 انراسٚخ:االؼذ

 

 (4ترشاز ػهًاء االيايٛح )ظشٔسج االسذثاغ   .1
https://youtu.be/a0GY6AwB89A 

 

https://t.me/alsanaddroos/2476 

 
 (2ظشٔسج االسذثاغ ترشاز ػهًاء االيايٛح )  .2

 (9االيايٛح )ظشٔسج االسذثاغ ترشاز ػهًاء   .3

96 

األستؼاء عهغهح يٍ انًغائم انًصاسج 

 ْـ 4111سيعاٌ  47

  

  

 

 انعشٔساخ انذُٚٛح يؼاَٙ ال يعشد انفاظ  .1

 

https://youtu.be/HSZ8BU59AOA 

 

https://t.me/alsanaddroos/2479 

 

 سكٍ انؽعٛح فٙ انخثش انًعًٌٕ ال انطشٚك  .2

 (4انٕؼٙ انؼهى انًؼعض )  .3

 (2انٕؼٙ انؼهى انًؼعض )  .4

5.  
انشٔاٚاخ تٍٛ انًُٓط االصٕنٙ ٔانًُٓط 

 االخثاس٘

6.  
انًعًٌٕ فٙ انخثش ػمهٙ ٔانصذٔس افك ؼغٙ 

 نّ

 ٔانؼممانًؼاظض انؼهٕٚح   .7

 انعشٔسٚاخ يؼُٕٚح ال انفاظ ؼغٛح  .8

97 

 
( 47خاسغح انًؼشفح ٔذشاز انؽذٚس )

 ْـ 4111سيعاٌ  25انخًٛظ  -

 

 

 (4االيح تعًؼٓا نٛغد يذاسا نهٕؼٙ )  .1

https://youtu.be/x613u3Vx2i8 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/2495 

 

 (2االيح تعًؼٓا نٛغد يذاسا نهٕؼٙ )  .2

 انصثٕذٛح ٔانطشٚك ؼعٛح اشثاذٛح  .3

4.  
االصٕل انذعرٕسٚح –انًٕافمح ٔانًخانفح نهكراب 

(4) 

5.  
االصٕل انذعرٕسٚح –انًٕافمح ٔانًخانفح نهكراب 

(2) 

https://youtu.be/ihBTFdxk3Uw
https://youtu.be/ihBTFdxk3Uw
https://t.me/alsanaddroos/1611
https://t.me/alsanaddroos/1611
https://youtu.be/S9gH_3rLyvQ
https://youtu.be/S9gH_3rLyvQ
https://youtu.be/mgNlTYFqX7w
https://youtu.be/mgNlTYFqX7w
https://youtu.be/ivbX9fajInw
https://youtu.be/ivbX9fajInw
https://t.me/alsanaddroos/1637
https://t.me/alsanaddroos/1637
https://youtu.be/FX9uJlRMKWs
https://youtu.be/FX9uJlRMKWs
https://t.me/alsanaddroos/1636
https://t.me/alsanaddroos/1636
https://youtu.be/KWGFivsD9B4
https://youtu.be/KWGFivsD9B4
https://youtu.be/z_F7fJijcbA
https://youtu.be/z_F7fJijcbA
https://t.me/alsanaddroos/1677
https://t.me/alsanaddroos/1677
https://youtu.be/a0GY6AwB89A
https://youtu.be/a0GY6AwB89A
https://t.me/alsanaddroos/2476
https://t.me/alsanaddroos/2476
https://youtu.be/HSZ8BU59AOA
https://youtu.be/HSZ8BU59AOA
https://t.me/alsanaddroos/2479
https://t.me/alsanaddroos/2479
https://youtu.be/x613u3Vx2i8
https://youtu.be/x613u3Vx2i8
https://t.me/alsanaddroos/2495
https://t.me/alsanaddroos/2495


 ؼعٛح انطشٚك اَعًايٛح ال اعرمالنٛح  .6

 ؼعٙ انخثش تٍٛ انطشٚك ٔانًعًٌٕ  .7

8.  
يشٕٓس ػهًاء االصٕل ؼعٛح انًعًٌٕ ال 

 انطشٚك

 (4تٍٛ ؼعٛح انفمّٛ ٔؼعٛح انشأ٘)  .9

خاسغح انًؼشفح ٔذشاز انؽذٚس  98

سيعاٌ  26انعًؼح  -( 48)

 ْـ 4111

 انؽذٚس انٕصٕل انركُٕٚٙ النفاظ  .1

https://youtu.be/xjBjngWIS2Y 

 

https://t.me/alsanaddroos/2496 

 

 (4تٍٛ انٕشٕق تانصذٔس ٔانٕشٕق تانًعًٌٕ )  .2

 (2تٍٛ انٕشٕق تانصذٔس ٔانٕشٕق تانًعًٌٕ )  .3

 (2تٍٛ ؼعٛح انفمّٛ ٔؼعٛح انشأ٘ )  .4

 ذشاكى انظٌُٕ فٙ ؼعٛح انخثش  .5

 (4ؼعٛح انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك )  .6

 (2ؼعٛح انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك )  .7

 (4ؼعٛح انخثش ٔيثُٗ انغٛذ انخٕئٙ )  .8

 (2ؼعٛح انخثش ٔيثُٗ انغٛذ انخٕئٙ )  .9

انؽذٚس خاسغح انًؼشفح ٔذشاز  99

سيعاٌ  27انغثد   -( 49)

 ْـ 4111

 انعشٔسٚاخ ٔذصؽٛػ انًعًٌٕ  .1

https://youtu.be/mOioH0xPpF0 
https://t.me/alsanaddroos/2497 

 2.  
  صؽح انكراب اػظى يٍ صؽح انطشٚك

خاسغح انًؼشفح ٔذشاز انؽذٚس  11

 4111سيعاٌ  28( انعًؼح 48)

 ْـ

 (4ؼعٛح انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك )  .1

https://youtu.be/xjBjngWIS2Y 

 

https://t.me/alsanaddroos/2498 

 

 (1انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك ) ؼعٛح  .2

 (5ؼعٛح انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك )  .3

 (6ؼعٛح انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك )  .4

 (7ؼعٛح انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك )  .5

 (8ؼعٛح انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك )  .6

 (9ؼعٛح انخثش تٍٛ انًعًٌٕ ٔانطشٚك )  .7

 (41انًعًٌٕ ٔانطشٚك ) ؼعٛح انخثش تٍٛ  .8

خاسغح انًؼشفح ٔذشاز انؽذٚس  14

 4111سيعاٌ  29( األشٍُٛ 24)

 ْـ

 االػرثاس ٔانششػٛح انظاْشٚح ٔانٕالؼٛح  .1

https://youtu.be/NJNXJzH9McQ 

 

https://t.me/alsanaddroos/2499 

 

 انؽذٚس تٍٛ ؼعٛح انفمّٛ ٔؼعٛح انشأ٘   .2

 انؽذٚس تٍٛ انؽعٛح االخثاسٚح ٔؼعٛح االعرُثاغ   .3

4.  
ػهى انشظال تٍٛ انًُٓط االخثاس٘ ٔانًُٓط 

 االعرُثاغٙ 

 ايرُاع ؼعٛح االدػٛح ٔانضٚاساخ تصؽح انطشٚك  .5

انغثد  تانٕالٚحانؼثاداخ ؼمٛمرٓا  

 ْـ 4114 ستٛغ االٔل -1
6.  

 فٙ انفمٓاء ٔيُٓط انشٔاج يُٓط تٍٛ انفشق

 اػرثاسانؽذٚس
https://youtu.be/qXM60w54dZY 

 

https://t.me/alsanaddroos/2731 

 

إلمكاسب إلمحرمة -إلتنجيم-إلفقه  24
(535)-  

ن  ي  56إالثني 
 1441-ربيع إلثانن

ي علم الرجال)  .1
 
 (1أهمية باب المشيخة ف

https://youtu.be/mX4R2Nonc6w 

 

https://t.me/alsanaddroos/2930 

 

 كتاب الذريعة دورة رجالية متكاملة  .5

ي كتب السيد ابن طاووس  .3
 
 فوائد رجالية ف

ي علم الرجال)  .4
 
 (4أهمية باب المشيخة ف

( 296انًكاعة انًؽشيح)-انفمّ  24

 -انرُعٛى

ي  42الثالثاء 
 1221-ربيع الثان 

 https://youtu.be/Bk63g0Qc31c قوة المت   عند الفقيه والراوي  .1

 
https://t.me/alsanaddroos/2935 

ي الرجال والحديث  .5 
 
 التواتر ف

انرُعٛى انًكاعة  -انفمّ 22

 -(298انًؽشيح)

ورة  .1  https://youtu.be/Y6tVmT0ivu0 (1طباعة كتب الحديث ) ض 

 
https://t.me/alsanaddroos/2946 

 
ورة طباعة كتب الحديث )  .5  (4ض 

ورة طباعة كتب الحديث )  .3  (4ض 

https://youtu.be/xjBjngWIS2Y
https://youtu.be/xjBjngWIS2Y
https://t.me/alsanaddroos/2496
https://t.me/alsanaddroos/2496
https://youtu.be/mOioH0xPpF0
https://youtu.be/mOioH0xPpF0
https://t.me/alsanaddroos/2497
https://t.me/alsanaddroos/2497
https://youtu.be/xjBjngWIS2
https://youtu.be/xjBjngWIS2
https://t.me/alsanaddroos/2498
https://t.me/alsanaddroos/2498
https://youtu.be/NJNXJzH9McQ
https://youtu.be/NJNXJzH9McQ
https://t.me/alsanaddroos/2499
https://t.me/alsanaddroos/2499
https://youtu.be/qXM60w54dZY
https://youtu.be/qXM60w54dZY
https://t.me/alsanaddroos/2731
https://t.me/alsanaddroos/2731
https://youtu.be/mX4R2Nonc6w
https://youtu.be/mX4R2Nonc6w
https://t.me/alsanaddroos/2930
https://t.me/alsanaddroos/2930
https://youtu.be/Bk63g0Qc31c
https://youtu.be/Bk63g0Qc31c
https://t.me/alsanaddroos/2935
https://t.me/alsanaddroos/2935
https://youtu.be/Y6tVmT0ivu0
https://youtu.be/Y6tVmT0ivu0
https://t.me/alsanaddroos/2946
https://t.me/alsanaddroos/2946


ورة  .4 ْـ4114ظًاد٘ االٔل  4انغثد   ي المسائل العلمية ض 
 
 التتبع ف

ائيل  .5  علم الحديث وعلم جبر

24 

روايات العالج -االصول
 (11للتعارض)

 1221جمادي االول  2الثالثاء 

 (1نباهة الفقيه وكنوز الدالالت الروائية)  .1

 

https://youtu.be/Es4sMMCar8Q 

 

https://t.me/alsanaddroos/2960 

 

 (4نباهة الفقيه وكنوز الدالالت الروائية )  .5

 (1تبويب الروايات ومنهج االستدالل)  .3

 (4تبويب الروايات ومنهج االستدالل )  .4

 التواتر النظري صناعة الفقيه   .5

 (1الروايات اجتهاد استنباطي )تبويب   .6

 (4تبويب الروايات اجتهاد استنباطي )  .7

انًكاعة انًؽشيح -انرُعٛى-انفمّ  24

(219 ) 

 ـِ  4114-ظًاد٘ االٔل  8انغثد 

 مستدرك اسانيد كتب الحديث  .1

https://youtu.be/iS3WxDwynX8 

 
https://t.me/alsanaddroos/2970 

 

22 

-(215انًكاعة انًؽشيح)-انفمّ 

 انرُعٛى

 4114ظًاد٘ االٔل  41االشٍُٛ 

ي االستنباط )  .1
 
 (1معرفة كتب تراث الحديث ف

 

https://youtu.be/1Be6ipsFOvY 

 

https://t.me/alsanaddroos/2980 

 

ي االستنباط )  .5
 
 (4معرفة كتب تراث الحديث ف

ي علم الرجال )  .3
 
 (1باب المشيخة ف

ي علم الرجال )  .4
 
 (4باب المشيخة ف

ي كتب تراث   .5
 
 الحديثباب المشهور ف

 المضمون الخبر مدار الحجية عند المشهور   .6

 اهل البيت)ع( و الرجوع اىل الفقيه   .7

 صحة صدور روايات الشهادة الثالثة   .8

 التثبت من المواد والمصادر خطورة   .9

ي اصل الروايات اهل البيت)ع(  .11
 
 ال تساقط ف

ي حجية الروايات   .11
 
 انماط التقية ف

44 

 

انًكاعة انًؽشيح -انرُعٛى-انفمّ 

(217) 

 4114-ظًاد٘ االٔل 42األستؼاء 

ِ 

 (1النص واللفظ بين األصوليين واالخباريين)  .1

E-https://youtu.be/yL8sPS9WO 

 

https://t.me/alsanaddroos/2993 

 

 (2النص واللفظ بين األصوليين واالخباريين)  .2
 (3النص واللفظ بين األصوليين واالخباريين)  .3
 (1المشروعية بين النص العام و الخاص)  .4
 (1مشروعية الدليل الخاص من العام)  .5
 (2مشروعية الدليل الخاص من العام)  .6
 (2المشروعية بين النص العام و الخاص)  .7

8.  
حجية الفقيه والراوي عند االخباريت   

 واالصوليت   

انرؼاسض –سٔاٚاخ انؼالض  -االصٕل 24

(47)-  

 ِ  4114-ظًاد٘ االٔل 46االؼذ 

 حدود حجية الفقيه والراوي   .1

https://youtu.be/YG9h9L7JVs4 

 

https://t.me/alsanaddroos/2996 

 

ي دور الفقيه )  .5
 
 (1العمل العلمي ف

ي دور الفقيه )   .3
 
 (4العمل العلمي ف

 النص واللفظ عند الفقيه   .4

5.  
حجية الفقيه والراوي عند االخباريت   

 واالصوليت   

51  

منهج المعارف والترادف -عقائد

 العقلي

 (4يُٓط انًؼاسف ٔ انرشادف انؼمهٙ )  .1
https://youtu.be/LlK3dlM5a8Q 

 

https://t.me/alsanaddroos/3014 

 

 انرشادف انؼمهٙ فٙ انًؼاسف  .2
 يذسعح انُص ٔ ذشادف ػمهٙ  .3
 انًائض تٍٛ انرشادف انؼمهٙ ٔانهغٕ٘  .4

https://youtu.be/Es4sMMCar8Q
https://youtu.be/Es4sMMCar8Q
https://t.me/alsanaddroos/2960
https://t.me/alsanaddroos/2960
https://youtu.be/iS3WxDwynX8
https://youtu.be/iS3WxDwynX8
https://t.me/alsanaddroos/2970
https://t.me/alsanaddroos/2970
https://youtu.be/1Be6ipsFOvY
https://youtu.be/1Be6ipsFOvY
https://t.me/alsanaddroos/2980
https://t.me/alsanaddroos/2980
https://youtu.be/yL8sPS9WO-E
https://youtu.be/yL8sPS9WO-E
https://t.me/alsanaddroos/2993
https://t.me/alsanaddroos/2993
https://youtu.be/YG9h9L7JVs4
https://youtu.be/YG9h9L7JVs4
https://t.me/alsanaddroos/2996
https://t.me/alsanaddroos/2996
https://youtu.be/LlK3dlM5a8Q
https://youtu.be/LlK3dlM5a8Q
https://t.me/alsanaddroos/3014
https://t.me/alsanaddroos/3014


جمادي االول  19االربعاء  

 هـ1441

 

 (2يُٓط انًؼاسف ٔانرشادف انؼمهٙ )  .5

51 

انًكاعة -ؼشيح كرة انعالل-انفمّ

 (252انًؽشيح )

 4114-ظًاد٘ االٔل  22انغثد 

 (1)ضرورة االطالع على الوال الفمهاء   .1

https://youtu.be/di3fsJ3Bgd8 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/3017 

 

 (2)ضرورة االطالع على الوال الفمهاء   .2

 (3)ضرورة االطالع على الوال الفمهاء   .3
 (4)ضرورة االطالع على الوال الفمهاء   .4
 ال حجية لمن يتشرف بلماء االمام )عج(   .5
 المكاشفات في ميزان المران والعترة   .6
 (5)ضرورة االطالع على الوال الفمهاء   .7

 (29انرؼاسض) سٔاٚاخ ػالض-االصٕل 44

 

 4114ظًاد٘ االٔل  21االشٍُٛ  

ي داللة الرواية   .1
 
 (1)يقظة الفقيه ف

JEa9VNRQ-https://youtu.be/Es 

 

https://t.me/alsanaddroos/3028 

 

ي داللة الرواية   .5
 
 (4)يقظة الفقيه ف

 بت   االجتهاد والتقليد   .3

4.  ) ي
 
ي الروايات )السيد الخون

 
 الظن واليقت   ف

ي القران والروايات   .5
 
 الظن واليقت   ف

جيح عند علماء االمامية   .6  (1)حقيقة الب 

جيح عند علماء االمامية   .7  (4)حقيقة الب 

جيح عند علماء االمامية   .8  (4)حقيقة الب 

جيح عند علماء االمامية   .9  (2)حقيقة الب 

سٔاٚاخ ػالض  -االصٕل ال 44

 ( 25انرؼاسض )

 4114-ظًاد٘ االٔل  26االستؼاء 

ِ 

 (1)صحة الخبر بالمضمون ال بالصدور   .1

 

https://youtu.be/TmDhKLRhgvg 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/3038 

 

 (4)صحة الخبر بالمضمون ال بالصدور   .5

 صحة الكتاب اعظم من صحة الطريق  .3

 (4)صحة الخبر بالمضمون ال بالصدور   .4

 (2)صحة الخبر بالمضمون ال بالصدور   .5

ي مبن  القدماء  .6
 
جيح ف  حقيقة الب 

 قاعدة )الجمع مهما امكن أوىل من الطرح(  .7

54 

انًكاعة -ؼشيح ؼهك انهؽٛح -انفمّ

 (257انًؽشيح)

 ْـ 4114-ظًاد٘ انصاَٙ  8االؼذ 

 االرسال في الروايات واعتبار الصدور  .1

 

https://youtu.be/9qNZlCCs58I 

 

https://t.me/alsanaddroos/3051 

 

 كتب تراث الحديث المشهورة   .2
 أهمية حفظ طبمات الرواة  .3
 اسناد روايات الشيخ الصدوق  .4
  (1ومخالفة الكتاب والسنة)  المشهور   .5

  (4المشهور ومخالفة الكتاب والسنة)  .6

  (4المشهور  ومخالفة الكتاب والسنة)  .7

ي والقطعي والتأويل  .8
  الخبر الظن 

  حجية الخبر بت   الطريق والمضمون  .9

سٔاٚاخ ػالض انرؼاسض  -االصٕل 44

(28)-  

 4114-ظًاد٘ انصاَٙ  9االشٍُٛ 

 (1صدق الخبر بت   المضمون والصدور)  .1

kOHuvg-https://youtu.be/nL7g 

 

https://t.me/alsanaddroos/3062 

 

 (4صدق الخبر بت   المضمون والصدور)  .5

 (4والصدور)صدق الخبر بت   المضمون   .3

 أهمية التتبع الروائي في علم الرجال  .4
 الوثوق بالصدور في الروايات   .5

44  
روإيات إلعالج إلتعارض -إالصول 

ي الروايات عند القدماء  .1
 
 االرسال ف

https://youtu.be/QEvf0DsI5YA 

 

https://t.me/alsanaddroos/3071 

 
 حجية الخبر بت   المضمون والطريق  .5

 مصادر الحديث عند المحقق الحلي   .3

https://youtu.be/di3fsJ3Bgd8
https://youtu.be/di3fsJ3Bgd8
https://t.me/alsanaddroos/3017
https://t.me/alsanaddroos/3017
https://youtu.be/Es-JEa9VNRQ
https://youtu.be/Es-JEa9VNRQ
https://t.me/alsanaddroos/3028
https://t.me/alsanaddroos/3028
https://youtu.be/TmDhKLRhgvg
https://youtu.be/TmDhKLRhgvg
https://t.me/alsanaddroos/3038
https://t.me/alsanaddroos/3038
https://youtu.be/9qNZlCCs58I
https://youtu.be/9qNZlCCs58I
https://t.me/alsanaddroos/3051
https://t.me/alsanaddroos/3051
https://youtu.be/nL7g-kOHuvg
https://youtu.be/nL7g-kOHuvg
https://t.me/alsanaddroos/3062
https://t.me/alsanaddroos/3062
https://youtu.be/QEvf0DsI5YA
https://youtu.be/QEvf0DsI5YA
https://t.me/alsanaddroos/3071
https://t.me/alsanaddroos/3071


ي  11إالربعاء  -(31)
جمادي إلثانن

1441 

 أهمية تاري    خ المصادر الروائية  .4

5.  
ي عملية االستنباط 

 
 االحتياط االصوىلي ف

 
 

42 

سٔاٚاخ ػالض انرؼاسض  -االصٕل

(91)- 

 4114-ظًاد٘ انصاَٙ  47انصالشاء 

 حجية تراث الدين بموازين الثقلت     .1

https://youtu.be/oLpxaYQ90Kg 

 

https://t.me/alsanaddroos/3094 

 

 حجية الرواية بت   الفقهاء والرواة  .5

 النص بت   منهج الفقهاء والمحدثت     .3

 تطابق المضمون وصدق الرواية   .4

ي وحدة الدين   .5
 
 التطابق والتصديق ف

ي بت   األنبياء واالوصياء   .6
 التطابق التكوين 

 طبقات رواة أحاديث اهل البيت)ع(   .7

ي الروايات   .8
 
 أصول المحكم والمتشابه ف

 أصول القانون وحجية الخبر   .9

 حجية تراث الدين بموازين الثقلت     .11

45 

سٔاٚاخ ػالض انرؼاسض  -صٕلاال

(95)  

 

4114ظًاد٘ انصاَٙ  48االستؼاء   

 

ي المضمون عند القدماء  .1
 
 حجية الخبر ف

 

https://youtu.be/_DUQp_37RO0 

 

https://t.me/alsanaddroos/3098 

 

ي قول الرجاىلي   .5
 
ي الخبر وف

 
 االرسال ف

ي   .3
 
جيح ف  الروايات عند المشهورالب 

ي   .4
ي الراوي والفقيه والقاض 

 
جيح ف  الب 

5.  ( ي
اك حجية الفقيه والراوي والقاض   ( 1اشب 

6.  ( ي
اك حجية الفقيه والراوي والقاض   ( 4اشب 

ي مطابقة المضمون  .7
 
 الحجية ف

59 

 (1االػعاص انؼهًٙ َٔٓط انثالغح)-انؼمائذ 

 4114سظة  45انصالشاء 

 (4تٍٛ انٕؼٙ ٔانرٕاذش ٔانشظال) انرشاز  .1

https://youtu.be/Lwfk7jNqHfY 

 

https://t.me/alsanaddroos/3214 

 

 (2انرشاز تٍٛ انٕؼٙ ٔانرٕاذش ٔانشظال)  .2
 (9ٔانرٕاذش ٔانشظال)انرشاز تٍٛ انٕؼٙ   .3
 (4اشثاخ ٔؼٛاَٛح انمشاٌ تانٕؼٙ االػعاص٘ )  .4
 (2اشثاخ ٔؼٛاَٛح انمشاٌ تانٕؼٙ االػعاص٘ )  .5
 (9اشثاخ ٔؼٛاَٛح انمشاٌ تانٕؼٙ االػعاص٘ )  .6
 ذشاز اْم انثٛد)ع( تانٕؼٙ االػعاص٘   .7
 ذشاز اْم انثٛد)ع( تانٕؼٙ ال تانشظال   .8

41 

ذؼاسض االغالق يغ  -االصٕل

 4114-سظة  49انغثد  -انؼًٕو 

ي األدلة   .1
 
ي ف

زا النائين   مبن  المب 

https://youtu.be/wcwTDXY0QEY 

 

https://t.me/alsanaddroos/3234 

 

 -1-المجموع واالستغراق األدلة بت     .5

 - 4-األدلة بت   المجموع واالستغراق   .3

ي األدلة والروايات   .4
 
 نظام الحجية ف

 (1أهمية طباعة وتصحيح كتب الحديث)  .5
 (2أهمية طباعة وتصحيح كتب الحديث)  .6

64 
شؤٌٔ يٕٓنح فٙ يؼشفح  -انؼمائذ

 انؼشػ

 ْـ 4114ر٘ انمؼذج  26انغثد 

 ؼعٛح انشٔاٚح فٙ انًعًٌٕ ال تصؽح انطشٚك   .1

https://youtu.be/yUe7VD2OA9Y 

 

https://t.me/alsanaddroos/3525 

 

 ْٔى انشأ٘ فٙ صذٔس االخثاس   .2

 ذثٍٛ يعًٌٕ انخثش يُطك لشآَٙ   .3

 تٍٛ ْٔى انشأ٘ فٙ انصذٔس ٔأصٕل انًؽكًاخ  .4

 ؼعٛح شٕاتد انٕؼٙ ٔؼعٛح انشأ٘  .5

( 28االظرٓاد ٔانرمهٛذ ) -األصٕلا 62

 ْـ 4114ر٘ انمؼذج  28

 يُٓط ذشاكى االؼرًاالخ فٙ ذشاز انؽذٚس   .1
PapLI-https://youtu.be/xgB2L 

 

https://t.me/alsanaddroos/3531 

 
 االختالف في االجتهاد وفك الموازين   .2

 االستدالل وعدم مخالفة الضرورة في االجتهاد   .3

https://youtu.be/oLpxaYQ90Kg
https://youtu.be/oLpxaYQ90Kg
https://t.me/alsanaddroos/3094
https://t.me/alsanaddroos/3094
https://youtu.be/_DUQp_37RO0
https://youtu.be/_DUQp_37RO0
https://t.me/alsanaddroos/3098
https://t.me/alsanaddroos/3098
https://youtu.be/Lwfk7jNqHfY
https://youtu.be/Lwfk7jNqHfY
https://t.me/alsanaddroos/3214
https://t.me/alsanaddroos/3214
https://youtu.be/wcwTDXY0QEY
https://youtu.be/wcwTDXY0QEY
https://t.me/alsanaddroos/3234
https://t.me/alsanaddroos/3234
https://youtu.be/yUe7VD2OA9Y
https://youtu.be/yUe7VD2OA9Y
https://t.me/alsanaddroos/3525
https://t.me/alsanaddroos/3525
https://youtu.be/xgB2L-PapLI
https://youtu.be/xgB2L-PapLI
https://t.me/alsanaddroos/3531
https://t.me/alsanaddroos/3531


 ابن ادريس نهج وسطي مع الطوسي   .4

 الفرق بين البدع والشاذ في الفتاوى   .5

 (  1معنى الشاذ في الروايات )  .6

 (  2معنى الشاذ في الروايات )  .7

 الشهادة الثالثة في االذان وااللامة عند المدماء   .2

 الفحص العلمي اهم مناهج الحوزة   .9

44 

خطٕسج ػهى انؽذٚس فٙ  -األصٕل

 االعرُثاغ

 ْـ 4112االٔل  ستٛغ 47انصالشاء 

 علم الحديث وقوة االستنباط  .1

https://youtu.be/NGREecSwq9g 

 
https://t.me/alsanaddroos/3799 

ي علم الحديث)  .5
 
ي ف

 
 (1تاثب  التتبع الروان

ي علم الحديث)  .3
 
ي ف

 
 ( 4تاثب  التتبع الروان

ي وكشف مبهمات االستنباط   .4
 
 التتبع الروان

 ظاهرة تقطيع الروايات والوقوف عل المتون   .5

ورة االطالع والتظلع لكتاب الوسائل  .6  ض 

ي كتب الحديث)  .7
 
 ( 1الغوص والتبحر ف

ي كتب الحديث)  .8
 
 ( 4الغوص والتبحر ف

 اهمية فهرسة كتب الحديث والوسائل   .9

 فهرسة كتب الحديث هيمنة وصناعة علمية    .11

https://youtu.be/lWD2qPvqFJQ 

 

https://t.me/alsanaddroos/3806 

 

 ػهى انؽذٚس ٔصُاػح االظرٓاد   42

 

 ْـ 4112ستٛغ االٔل  24انغثد 

ي علم الحديث  .1
 
 الحر العاملي والغوص ف

ي علم الحديث  .5
 
 التهذيب كتاب استدالىلي ف

ي منظومة تراث الحديث  .3
 
ي ف

 
ابط المضمون  الب 

4.  
ي معرفة المصادر 

 
اهمية علم الرجال ف

 والمتون 

ي المضمون)  .5
 
 (1صدق النقل والمطابقة ف

ي المضمون)  .6
 
 (4صدق النقل والمطابقة ف

 صدق الخبر مضمونا او نقال   .7

 ملكة الفقاهة وصحة مضمون الحديث  .8

ي علم الحديث  .9
 
 الحر العاملي والغوص ف

65 

انًٕاصٍٚ انظاْشٚح -األصٕل

 َايٕط ششػٙ ٔاٌ اخطأخ انٕالغ

 ْـ 4112 انصاَٙ ستٛغ -5 انغثد

  حجية إلروإي ال يخدشها وقوع إلخطأ   .1

https://youtu.be/RLDDvMI_r6E 

 

https://t.me/alsanaddroos/3848 

 

ي قطع إلحكم إلظاهري )  .5
ن
  (1ظنية إلطريق ال تناف

ط إلحلية   .3   تذكية إلسمك وشر
4.  

عية إلموإزين  عدم إصابة إلوإقع ال يخدش بشر
 إلظاهرية 

ي ونقض قوإعد علم إلرجال)  .5
  ( 1إلسيد إلخون 

ن دور إلفقيه وإلرإوي   .6  علل إلحديث بي 

ي ونقض قوإعد علم إلرجال)  .7
  ( 5إلسيد إلخون 

ي قطع إلحكم إلظاهري )  .8
ن
  (5ظنية إلطريق ال تناف

ي ترإث إلحديث إو إالزمة -إلعقائد 66
ن
ف

 فهمه
ن   ي  51إالثني 

 1445ربيع إلثانن

 إلصحة بالمضمون وإلكتاب ال بالسند   .1

https://youtu.be/gPTMXhUrETE 

 

https://t.me/alsanaddroos/3913 

 

ي   .5
ن
إث إإلإالزمة ف ي تر

ن
 فهمه  م ف

 إبادة ترإث إلحديث عىل يد إعالم إلروإة   .3

ي ترإث إلحديث   .4
ن
 ال وصاية الحد إالعالم ف

5.  
 حرمة رد إلروإيات شاهد عجز إلعقول 

 
 

https://youtu.be/NGREecSwq9g
https://youtu.be/NGREecSwq9g
https://youtu.be/lWD2qPvqFJQ
https://youtu.be/lWD2qPvqFJQ
https://t.me/alsanaddroos/3806
https://t.me/alsanaddroos/3806
https://youtu.be/RLDDvMI_r6E
https://youtu.be/RLDDvMI_r6E
https://t.me/alsanaddroos/3848
https://t.me/alsanaddroos/3848
https://youtu.be/gPTMXhUrETE
https://youtu.be/gPTMXhUrETE
https://t.me/alsanaddroos/3913
https://t.me/alsanaddroos/3913
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اعاط كم انؼثاداخ  -نرفغٛشاال

 انًؼشفح 

 ِ 4112 -شؼثاٌ-29-انصالشاء 

 عند صاحب إلوسائل إلقرآنإبوإب قرإءة   .1

 

https://youtu.be/muLHxgMD3Ls 

 

https://t.me/alsanaddroos/4373 

 

 

ي وعلم إلحديث  .5
ي وإلميالنن

 إلطبطبان 

 علم إلحديثب إلتحصيل إلعلمي وإلتضلع  .3

 إلحىلي   .4
ن  وإاللمام بعلم إلحديث إلشيخ حسي 

 إلشيخ عىلي إلجوإهري وإالحاطة بعلم إلحديث  .5

إث  .6  تبويب علم إلحديث خارطة طريق إلتر

ورة إالطالع بكتب حديث إلمهدي )عج(  .7  ضن

إث  .8  معرفة كتب إلحديث وإلتر

9.  
ي وإاللمام بكتب إلحديث ) درإسة 

إلطبطبان 
) ي
ن
 إلبحار وإلكاف

األدنح األستؼح ٔانمطغ  -األصٕل  ا  68

 ٔانشك ٔانٛمٍٛ 

 ْـ4112 –شٕال  49انصالشاء 

ن إلوحي وإلنقل  .1  ترإث إلحديث بي 

https://youtu.be/bmFf9GUnXWY 

 

https://t.me/alsanaddroos/4438 

 

ي   .5
ي عن إلعقل إلوحيانن  إنفرإد إلعقل إلبشر

ن إلعلوم إلوحيانية وإلنقلية  .3  إلفرق بي 

ي   .4
ي إم يقينن

 مجموع ترإث إلحديث ظنن

انؼهٕو ايا ٔؼٛاَٛح أ  -األصٕل 69

 َمهٛح أ ػمهٛح 

 4112 -شٕال-48-االؼذ 

ي علم إالصول  .1
ن
 إلعلوم إلعقلية وإلنقلية ف

 

https://youtu.be/YKwDy6ttuQI 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/4450 

 

ي منشأ حجية إلكتاب وإلسنة  .5
 إالعجاز إلوحيانن

ي منشأ حجية ترإث إلحديث  .3
ن إلوحيانن  إليقي 

ن   .4  إلعلم إالجمالي إلكبت  بالوحي عند إالنسدإديي 

5.  
ن  إعتبار ترإث إلحديث عند إالنسدإديي 

 بالمضمون

 إلمدإر عىل إلمضمون وإلطريق جزء إلحجة  .6

7.  
 إلوحي منبع إلعلوم إلدينية وليس إلعقل وإلنقل

 

ي  القرآنإاليمان ب  .8
إث بالمضمون إلوحيانن  وإلتر

9.  
ي منشأ حجية نهج إلبالغةإلمضمون 

 إلوحيانن
 

11.  
ي وإلمعرفة إلوحيانية  إلقرآن إلعجز إلبشر

إث   وإلتر

11.  
ن إلوحي وإلعقل وإلنقل   إلعلوم إلدينية بي 

 

71 

سكُٛح انًعًٌٕ فٙ  -األصٕل

 انؽعٛح

 ْـ 4112 -شٕال-21-انصالشاء 

 دستورية إلروإيات بالمضمون ال بالطريق  .1

https://youtu.be/bA73j8qgMvU 

 

https://t.me/alsanaddroos/4467 

 

 قوإعد إصول إلقانون  .5

ي تطابق مضمون إلروإيات  .3
ن
 هندسة إلفقيه ف

4.  
ي إلحجية عند 

ن
إلقدماء ركنية إلمضمون ف

 وإلمتأخرين

ن عىل إلظنون بمدإرية إلمضمون  .5  هيمنة إليقي 

 ال حجية للروإية إال بالمضمون  .6

إث  .7  إحوإل إلرجال وهوية إلمذهب وإلتر

يهؽًح ػهًٛح فٙ  -األصٕلا 71

 انصؽٛػ ٔانعؼٛف يٍ االخثاس

 ـْ 4112 -شٕال-21-انغثد 

 إلمبادئ إلدستورية فوق إلطرق  .1
https://youtu.be/Iixw0kM120I 

 

 

https://t.me/alsanaddroos/4475 

 
5.  

إضإر إلوهابية عىل إخبار إالحاد وإهمال 
 إلمبادئ إلدستورية 

ي صحة إلخت    .3
ن
 ملحمة علمية تاريخية ف

https://youtu.be/muLHxgMD3Ls
https://youtu.be/muLHxgMD3Ls
https://t.me/alsanaddroos/4373
https://t.me/alsanaddroos/4373
https://youtu.be/bmFf9GUnXWY
https://youtu.be/bmFf9GUnXWY
https://t.me/alsanaddroos/4438
https://t.me/alsanaddroos/4438
https://youtu.be/YKwDy6ttuQI
https://youtu.be/YKwDy6ttuQI
https://t.me/alsanaddroos/4450
https://t.me/alsanaddroos/4450
https://youtu.be/bA73j8qgMvU
https://youtu.be/bA73j8qgMvU
https://t.me/alsanaddroos/4467
https://t.me/alsanaddroos/4467
https://youtu.be/Iixw0kM120I
https://youtu.be/Iixw0kM120I
https://t.me/alsanaddroos/4475
https://t.me/alsanaddroos/4475


 صحة مضمون إلخت  ال إلطريق عند إلقدماء   .4

5.  
غفلة إالعالم عن مصطلح صحة إلخت  عند 

 إلقدماء 

 إلمبادئ إلدستورية  محكمة عىل إلظنون  .6

ن  بالمبادئ إلدستورية   .7  صحة إلخت  عند إلفريقي 

8.  
مدإر علم إلرجال عىل مضمون إلخت  ال وثاقة 

 إلرإوي
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انؼهٕو انُمهٛح ٔانؼمهٛح -األصٕل

 ٔانٕؼٛاَٛح َٔظاو االػرثاس

 4112ر٘ انمؼذج -1

ي إلعلوم  .1
ن
ه ف  مبحث إالعتبار وتاثت 

tsldWFLuc-https://youtu.be/n 

 

https://t.me/alsanaddroos/4502 

 

 مساحة إلعلوم إلحقيقية مشوبة باالعتبار  .5

ن إلعلوم إلنقلية وإلوحيانية  .3  إلفرق بي 

ي   .4
 إلتوإتر علم نقىلي ال وحيانن

 إلعلوم إلنقلية وعاء للوحي   .5

ي إلعلوم إلوحيانية  .6
ن
 ال تاثت  للناقل وإلرإوي ف

7.  
ي 
ن  إلعلم إلوحيانن وإلنقىلي عند إالصوليي 

ن   وإالخباريي 

ي   .8
 دستورية مضمون إلروإيات بالمحكم إلوحيانن

 حجية إلمضمون إحد فوإئد علم إلرجال  .9

ؼشيح انغُاء ٔيصادس  -انفمّ  73

  انؽذٚس

 4119 -ستٛغ االٔل-48-االشٍُٛ  

ِ 

ي داللتها  .1
ن
 تقطيع إلروإيات إيهام ف

https://youtu.be/UpKk48fqyYM 

 

https://t.me/alsanaddroos/4622 

 

ي مصادر إلحديث  .5
ن
ورة إلتضلع وإلتتبع ف  ضن

3.  
ي 
ي وإلطبطبان 

ي عند إلميالنن
إلتتبع إلروإن 

 وإالنصار

ي إلروإيات  .4
ن
ي يرفع إلتعارض ف

 إلتتبع إلروإن 

 إالطالع عىل كتب إلحديث منهج إلفقهاء  .5

ؼشيح انغُاء تٍٛ انخثش -انفمّ  74

 انًغرفٛط أ انصؽٛػ

 ـ4119 -ستٛغ االٔل-21-

ي إلتوإتر وإلمستفيض  .6
ن
  مالك إلحجية ف

https://youtu.be/0Dxaxhv9n1g 

 

https://t.me/alsanaddroos/4650 

 

ي   .7
ن
  حاد إلصحيح مقابل إلتوإترآإالفرإط ف

  حجية إلتوإتر وإمتناع توإط  إلكذب  .8

  إالزرإء بالضعيف مخاطرة بالتوإتر  .9

  إلضعيفة منهج إلفقهاءإلمستفيض وإالخبار   .11

  حجية مجموع إالخبار إلضعيفة منهج إالمامية  .11

ي إالبوإب  .15
ن
  إلعمل إلرجالي وإالحاديث ف

االَشاء ٔاالخثاس  -األصٕل 75

 ٔانًذنٕل انًطاتمٙ

 4119 -ستٛغ انصاَٙ-4-انغثد  

1.  
ي لالحاديث منهج إلفقهاء

 تحليل إلمعانن

https://youtu.be/PGUFOyQ_ckA 

 

https://t.me/alsanaddroos/4677 

 حقيقة مدرسة إلنص ومدرسة إلرأي  .5 

ي إلمصادر إلروإئية لالستنباط  .3
ن
 إهمية إلتتبع ف

76 

 -وآليات متعددةإلقمار  -إلفقه
ن    1443 -جمادي إألول-59-إالثني 

 هـ

ي   .1
ي أسانيد تفست  إلعياشر

ن
ورة إالستدرإك ف   ضن

https://youtu.be/_J8xzQkl4YU 

 

https://t.me/alsanaddroos/4957 

 

ي مصادر إلحديثمنهجية   .5
ن
 -إالستقرإء ف

3.  
إبط إلمعنوي  ي وإلتر

ن إلروإن  تقطيع إلمير
 وإالسانيد

4.  
 إلمعنن إللغوي أدنن ثماره إلروإيات إلمرسلة

 
  

https://youtu.be/n-tsldWFLuc
https://youtu.be/n-tsldWFLuc
https://t.me/alsanaddroos/4502
https://t.me/alsanaddroos/4502
https://youtu.be/UpKk48fqyYM
https://youtu.be/UpKk48fqyYM
https://t.me/alsanaddroos/4622
https://t.me/alsanaddroos/4622
https://youtu.be/0Dxaxhv9n1g
https://youtu.be/0Dxaxhv9n1g
https://t.me/alsanaddroos/4650
https://t.me/alsanaddroos/4650
https://youtu.be/PGUFOyQ_ckA
https://youtu.be/PGUFOyQ_ckA
https://t.me/alsanaddroos/4677
https://t.me/alsanaddroos/4677
https://youtu.be/_J8xzQkl4YU
https://youtu.be/_J8xzQkl4YU
https://t.me/alsanaddroos/4957
https://t.me/alsanaddroos/4957
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إلمذهبية وصناعة إلكالم -إلعقائد
 وإلفقه وإلرجال

 ه1443 -5جمادي -56-إلسبت 

 ؤمامتهمترإث أهل إلبيت)ع( برهان   .5

https://youtu.be/c4xSKRUGAcY 
 

https://t.me/alsanaddroos/5062 
 

 إلهوية إلعقائدية أعظم غايات علم إلرجال   .6

ي    .7
إث آغا بزرك إلطهرإنن  وهوية إلتر

ي   .8
ن إلوحيانن ي معرفة إلمذهب وعلم إلكالم إليقي 

ن
 ف

إث   .9  جدلية إلمذإهب حول وحيانية إلتر

11.  
ي ال إلعلوم 

ي إلعلم إلوحيانن
ن
أساس ترإث إلدين ف

 إلظنية 

 وحيانية ترإث أهل إلبيت)ع( ودور نقل إلروإة   .11

15.  
ن صناعة علم إلكالم وعلم فقه  ن بي  ورة إلتميت  ضن

 إلفروع 

13.  
هان إلعقائدي ي إألدعية وإلزيارإت  إلت 
ن
ف

 بالمضمون ال بحال بالرإوي

78 

ن قول إلمحقق  خطورة إلتدبر بي 
 إلحىلي وإلطوشي 

 هـ1443 -شعبان-5-إلثالثاء 

  خطورة إلتثبت وإلتتبع ألقوإل إألعالم  .1

https://youtu.be/abvFpRoLlqg 
 

https://t.me/alsanadvideo/5305 
 

5.  
 قول إلمحقق إلحىلي 

ن خطورة إلتدبر بي 
 وإلطوشي 

 إقوإل إلفقهاء ثروة تصورية للفحص  .3

 لية عظيمة لالجتهادآمرإجعة كتب إلفقهاء   .4

 إلتتبع وإلتثبت وغفالت إلمشهور  .5

ي إلعقائد وإالنفتاح عىل إلعلماءحرمة   .6
ن
 إلتقليد ف

ن قول إلفقيه وحرمة رد إألخبار إلضعيفة  .7  بي 

79 

 قبور أهل إلبيت)ع( مشاعر ِؤلهّية  -إلعقائد
ن   هـ1443 -شوإل-8-إالثني 

1.  
ي 
ن
تبويب علماء إالمامية لألبوإب إلفقهية ف

 إلمزإر

https://youtu.be/ZtpzwD3Hxhs 
 

https://t.me/alsanaddroos/5546 
 

5.  
ي 
ن
دورة فقهية روإئية عند صاحب إلبحار ف

 إلمزإر

ي إألعلمية   .3
ن
ي مصادر إلحديث مؤثر ف

ن
 إلتضلع ف

4.  
ورة إالطالع وإلبحث عىل إألبوإب إلفقهية  ضن

ي 
ن
 إلزيارةف

ي وإالطالع عىل مصادر إلحديث  .5
 إلطبطبان 

 إلطوشي وإلحىلي وفهرسة مصادر إلحديث  .6

7.  
ورة إلكتب إلحجرية إل طباعة حروفية  ضن

ونية  وإلكتر

 إإلمام إلصادق )ع( وإلشمولية-ائدإلعق 81
 هـ1443 -شوإل-54-إالربعاء

 
1.  

ي وترإث إحاديث أهل إلبيت
ر
 )ع( إلفقيه إلعرإف

https://youtu.be/SpUN85Nmtso 
 

https://t.me/alsanaddroos/5613 
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https://youtu.be/abvFpRoLlqg
https://t.me/alsanadvideo/5305
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https://youtu.be/ZtpzwD3Hxhs
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