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 ملخص البحث
 يف احلديث النبوي وعلومه،البحث إىل تعريف الرسائل املقدَّمة ل  الدكتوراه  هذا يهدف

كلية معارف باليت أنتجها قسم دراسات القرآن والسنة،  ،م1022م إىل 1002من سنة 
مجعها على حسب  قد َتَّ اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا. و يف الوحي والعلوم اإلنسانية، 

ل الباحثون إىل أن الطالب يرغبون يف البحث عن ختريج وتوصَّ وقد  ،وضوعاتامل
 احلديث، واملناهج أكثر من املوضوعات األخرى.  

 

 : رسائل، الدكتوراه، القرآن، السنة.الكلمات المفتاحية
 المقدمة

ي خلق اإلنسان وعلمه البيان، وأشهد أن ال احلمد هلل احملمود بكل لسان، املعروف باجلود واإلحسان، الذ
دخرها يوم العرض على امليزان، وأشهد أن سيدنا وحبيب ربنا وموالنا حممًدا عبده نإله إال اهلل، شهادة 

ورسوله، املنتخب من ولد عدنان صلى اهلل تعاىل عليه وعلى عرتته الطاهرين، وصحبه األكرمني ما اتفق 
 الفرقدان واختلف اجلديدان. 

حمل عناية يف السنة النبوية الشريفة باعتبارها مصدرا ثانيا كانت وال تزال حبمد اهلل تعاىل فإن وبعد: 
علمنا القرآن  صلى اهلل عليه وسلم املسلمني. وإهنا باحلقيقة وحي غري متلو قام بتفسري وحي متلو. فهو 
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ْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَُلوا : ﴿َوَما أَْرسَ عز وجلالكرمي وفسر لنا وفقا وتطبيقا لألمر اإلهلي 
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم 33أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن ) ( بِاْلبَ ي َِّناِت َوالزُّبُِر َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ

 [. 33، 33لنحل: يَ تَ َفكَُّروَن﴾ ]ا
كلها حتمل تطبيقا عمليا ومنوذجا حيا للقرآن الكرمي حقيقة ومعىن   صلى اهلل عليه وسلم وحياته 

سريته الشريفة بالوحي  عز وجلالسنة النبوية املشرفة كذلك. ومن وراء هذا السر العظيم لقد حلى 
بقوله: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يف  أمرنا أن نتبعه [، و 3السماوي قائال: ﴿َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ ]القلم: 

 [.12َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا﴾ ]األحزاب: 
تعلموا و  صلى اهلل عليه وسلم هم اجليل األول الذين تتلمذوا بني يدي املصطفى  وإن الصحابة  

وهم  –إىل اجليل الذي يليهم  -السنة الشريفة  -وبذلوا قصارى جهودهم ومحلوا هذا العلم الشريف 
وهم أتباع التابعني _، وهم إىل من بعدهم، وهكذا إىل أن وصل إلينا  -، وهم إىل من بعدهم-التابعون 

حيمل هذا العلم من كل خلف : »  صلى اهلل عليه وسلمهذا العلم العظيم حبملته العدلة املوثقون باملعصوم 
 .2«عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وتأويل اجلاهلني وانتحال املبطلني

[؛ 9حلفاظته ولسائر علومه: ﴿ِإنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفظُوَن﴾ ]احلجر:  عز وجلوقد تكفل اهلل   
 رآن الكرمي. ألن هذه اْلية تشتمل السنة كاشتماهلا الق

فقام له رجال عرب العصور، وخدموا هلذا العلم املبار  من نواحيه املتعددة فرحلوا ومجعوا وصنفوا ودونوا  
وشرحوا وما إىل ذلك. ونشأت لتبليغ هذا العلم الشريف مدارس وجامعات يف أَناء العامل أمثال جامعة 

ماليزيا، وغريمها، رحل إليها طالب العلوم، وهنلوا  األزهر الشريف يف مصر، واجلامعة اإلسالمية العاملية يف
 منهلها، ووردوا موردها وتعلموا فيها علوماً شىت، منها علم السنة النبوبة الشريفة. 

 ونفديح قسم دراسة القرآن والسنة، وبدأ طالب العلم بفت اإلسالمية يف ماليزيا يف قامت اجلامعةقد و  
اجستري، والدكتوراه، والدراسة املبكالوريوس، و الا املراحل من الدراسات: عليها من أَناء العامل، ودرسوا فيه

ساتذة املتمكنني فيها. وهذه الرسائل يف غاية األمهية؛ أما بعد الدكتوراه، وأجنزوا رسائل علمية بإشراف 
ومن ََثَّ فادة هبا. فاحلاجة ماسة إىل دراسة مستقلة عن هذه الرسائل حىت تتيسر السبل إىل حصوهلا، واالست

م. وسيتوىل البحث التعريف 1022م إىل 1002جبمع رسائل دكتوراه يف السُّنة من السَّنة  ونقام الباحث
 هبذه الرسائل باختصار حيث يذكر اسم املؤلف، وموضوع الرسالة، وسنة اإلجناز، وملخص البحث، وما

 وقد ت ترتيب البحث على حسب احملاوير. . إىل ذلك
                                                           

التمهيد لما في الموطأ من المعاني مر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، أبو عابن عبد الرب، انظر:  2
  .99، ص2، جمؤسسة القرطبه، د.ط، د.ت(، )مصطفى بن أمحد العلوى و حممد عبد الكبري البكرىحتقيق:  واألسانيد،



3 
 

Proceeding of the 2nd INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016 (e-
ISBN 978-967-0850-45-0). 15th November 2017, International Islamic University College 
Selangor, Bandar Seri Putra, MALAYSIA. Organized by Hadith Research Institute (Institut 
Kajian Hadith-INHAD) 

 

 

 :ديث الموضوعيالمحور األول: الح
(2)  

 سبب ورود احلديث دراسة حتليلية برتكيز خاص على الضوابط واملعايري عنوان الرسالة:
 303الصفحة:  م1003السنة:   حممد أبو الليثاملشرف:  حممد عصري زين العابدينالباحث: 

  ملخصها: 
علم سبب ورود  ىل ضبطعن "سبب ورود احلديث"، هادفًة إ هذه الرسالة عبارة عن دراسة مستفيضة

احلديث وحتديد معايريه، حىت جيعل علما مستقال يقوم بقوائمه وأركانه، بعد أن كان متفرقا يف كتب العلماء 
ىل تعريف خمتار لسبب الورود، وهو "ما دعا إيف مواضع شىت دون ضوابط ومعايري. خلص الباحث 

لسابقني وناقشها. َث فرق بينه وبني احلديَث إىل وجوده أيام صدوره"، وصل إليه بعد أن درس تعاريف ا
السبب والعلة عند األصوليني بأن سبب ورود احلديث أعم منهما، فكل سبب وعلة عند األصوليني سبب 
ورود احلديث، فبينهما عموم وخصوص مطلق. َث اجتهد يف تقسيم أقسام سبب الورود إىل: السبب 

، مع توضيح الصور املمثلة ل ه اليت هي: السؤال الواقعة والتعامل مع الواقع والعامل الظاهر واخلفي واملبنيَّ
َخاِطيب، والبعد 

ُ
اجلبلي واالنفعال ونزول القرآن. َث تطرق لبيان األبعاد املؤثرة هي هتيئته، وهي: البعد امل

َخاَطيب، والبعد املكاين، والبعد الزماين.
ُ
ص َث حدد الباحث الطرق الصحيحة ملعرفة سبب الورود يف: الن امل

النبوي، وقول الصحايب، واالجتهاد، مع بيان الضوابط لكل منها. َث قام بدراسة وجوه روايات سبب الورود 
جتهادات أصحاب السنن يف تعيني سبب ورود ا حسب قوة ارتباطه مبنت احلديث. بعد ذلك أبرز الباحث

ن تراجم لألبواب. َث قّيد احلديث لألحاديث اليت ال يُروى سببها، وذلك من خالل ما أودعوا يف كتبهم م
هذا العلم العظيم بالضوابط للتعامل معه، واليت ال يستغين عن معرفتها باحث احلديث، وال ينبغي أن 
يغفلها من أراد أن يربط حديثا بسببه، وهي مثانية ضوابط . وأخريا ذكر تسع فوائد ملعرفة سبب الورود اليت 

 هلا عالقة وطيدة بعلم احلديث.
(1)  

 باالعتقادات املرتبطة للعادات حتليلية النبوية: دراسة للسنة املخالفة املاليوية العادات الة:عنوان الرس
 والعبادات

  171الصفحة:  م1009السنة:  حبيب الرمحن إبرامسااملشرف:  يونس بنت أليزا: ةالباحث
  ملخصها: 
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 من جديد وهو موضوع ،"بويةالن للسنة املخالفة املاليوية العادات"موضوع  ببحث الدراسة هذه اهتمت
 الباحثة فيه اتبعت .املاليزي يف اجملتمع املاليوية العادات ملوازنة معيارية خلفية النبوية للسنة اعتماده حيث
 ومع اإلسالمية، للتعاليم خمالفة تبدو اليت مظاهر املمارسات بعض تقومي إىل خالله من سعت حتليليا منهجا
 أو .موضوعة أو ضعيفة أهنا التحقيق بعد تبنّي  بأحاديث تبارها مسنوًدةباع املاليويون هبا يتمسك ذلك
 خالل من للباحثة تأكد وقد .األحكام أدلة من شرعي أصل ذاهُتا العادات والعادة من أهنا بتأويل

هو  املاليويني لدى واستمرارها العادات تلك ثبات أسباب من أن املوضوع هذا لبعض جوانب مدارستها
 واملوضوعة، األحاديث الضعيفة ببعض متسكهم أو فيها، الواردة الصحيحة السنة لنصوص إدراكهم عدم
 لدى إال املاليويني عامة بني تكن معروفة مل احلديث علوم ألن نظرا .صحيحة أهنا اعتقادهم على بناًءا
 تلك اهرمظ ومن .والتقومي احلكم من متّكنهم سطحية ال فبصورة هؤالء وحىت الدينية، الدراسات طلبة

 يف الناس اعتقاد نتيجة املاليوي اجملتمع يف اليت ُتْسَتخَدمُ  باملعتقدات املوروثة املرتبطة االحتفاالت العادات
 ُمّتبعة مازالت اليت اهلندوسية أو البوذية أو اإلحيائية العقائد من متسرّبا منها ما كان سواءا الغيبية العناصر

 واالعتقاد بتأثري اخلفية، والعناصر اجلن بتأثري االعتقاد أمهها من .ماإلسال عن املنحرفة من االعتقادات أو
 أو بنفِعهم يف الناس التأثري على أصحاهبا وقدرة و التطبب والشعوذة بالسحر واالعتقاد اْلباء، أرواح

 عادات املاليوي للمجتمع أن كما .منحرفة وممارسات اعتقادات من كله ذلك يستتبع وما .هبم اإلضرار
 خمتلطة هي بل متاما، نقية ليست ولكنها حىت املوت، الوالدة من ومتبعة معروفة إسالمية أصول تذا

 واالحتفاالت التعّبدية الشعائر بعض ممارسة إىل حىت تسربت احمللي القدمي الرتاث من إسالمية غري بعناصر
من  أصيله معرفة قصد ابعهمن وكشف تتّبعه على الباحثة عملت مما وذلك األصول اإلسالمية، ذات الدينية
 .اإلسالمي املنظور وفق دخيله

 

(3)  
منهج اإلصالح االجتماعي يف ضوء السنة النبوية: دراسة حتليلية لنماذج خمتارة من  عنوان الرسالة:

 األحاديث
عامر إمساعيل الباحث: 

 داود
 303 الصفحة: م1021السنة:  اقأمحد اجملتىب باناملشرف: 

 ملخصها: 
 مجع مجلة من األحاديث النبوية الواردة يف بيان الطرق واملناهج اليت رمسها النيب عليه يهدف البحث إىل

الصالة والسالم يف إصالح اجملتمع. يف سبيل ذلك فقد قام البحث جبمع تلك األحاديث وحتليلها يف أربعة 
مظاهنا األصلية  فصول. وقد تبىن الباحث املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي جلمع تلك األحاديث من
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ومن َث دراستها وحتليلها. والدراسة حمدودة يف أحاديث خمتارة هلا عالقة باملوضوع. تناولت الدراسة يف 
البداية التعريف مبفردات املوضوع. َث تناولت الكالم عن معامل اإلصالح يف املنهج النبوي، َث الكالم عن 

صالحية املعاصرة. وحتدثت أيضًا عن منهج السنة يف أوجه التناسب بني املنهج النبوي وبعض املناهج اإل
حتقيق مصاحل األمة. إضافة إىل هذا فقد تناولت الدراسة املنهج النبوي يف اإلصالح األسري. إىل أن 
ختمت الدراسة بذكر النتائج اليت توصل إليها الباحث، واليت من أمهها: أن الدراسة ألقت الضوء على أهم 

عليها يف التعامل مع مشاكل جمتمعه واليت يرى الباحث  صلى اهلل عليه وسلم  األسس اليت سار النيب
إمكانية االستفادة منها يف حل مشاكل عصرنا احلاضر. وبينت الدراسة أيضًا أن مراعاة التسلسل التدرجيي 

جملتمع، يف اإلصالح ظاهر يف املنهج النبوي، فكان الرتكيز فيه أواًل على إصالح الفرد، َث األسرة، َث ا
فاحلي، وكذا البلد أو القرية إخل. وكذا أن الشارع احلكيم جعل إصالح اجملتمع من املسؤوليات األساسية 

 امللقاة على عاتق أفراد اجملتمع قبل أن يكون واجباً مجاعياً.
 

(3)  
دراسة  كتاب البيوع من موطأ اإلمام املالك برواية حيىي بن عبد اهلل بن بكري املخزومي:  عنوان الرسالة:
 حتليلية مقارنة
فؤاد أمحد الباحث: 
 بوالنعمة

 199 الصفحة: م1023السنة:  حممد أبو الليثاملشرف: 

 ملخصها: 
يتناول هذا البحث كتاب البيوع من "موطأ اإلمام مالك" برواية حيىي بن بكري، ويهدف من خالل ذلك 

ام مالك، وبيان مكانة روايته بني روايات إىل ختقيق القول يف ضبط وإتقان حيىي بن بكري لروايته عن اإلم
املوطأ، والكشف عن املعامالت املالية اليت ورد ذكرها يف كتاب البيوع من املوطأ، وتصنيفها وربطها 
باملعامالت واألدوات املالية املعاصرة. وقد اعتمد البحث املنهج الوصفي املقارن، واملنهج التحليلي، حيث 

ة حيىي بن بكري، َث خترجيه من بقية الروايات املطبوعة من املوطأ، وكذا كتب قام الباحث بإثبات نص رواي
السنة املشهورة، مع بيان درجة األحاديث واْلثار من حيث الصحة والضعف، َث املقارنة بني هذه 
الروايات، وإثبات االختالفات والفروق بينها، سواء يف تراحم األبواب، أو يف األحاديث واْلثار، أو يف 

ملسائل الفقهية، َث بعد ذلك دراستها واستخراج أهم املعامالت الواردة فيها، سواء كانت مباحة أو منهي ا
عنها، وربطها باملعامالت املعاصرة، وذكر ما يندرج حتتها من التطبيقات احلديثة. ومن أهم النتائج اليت 

املسائل الفقهية، وأما األحاديث خلص إليها البحث: أن أكثر اختالف ألفاظ روايات املوطأ إمنا هو يف 
واْلثار فاالختالف فيها قليل، وأن غالب اختالف ألفاظ روايات املوطأ، إمنا هو من قبيل االختالف الذي 
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ال ينبين عليه تغري يف املعىن وال إحالة له، وأن رواية حيىي بن بكري ال تنزل عن درجة بقية روايات املوطأ 
ثقة حجة، وأن املعامالت الواردة يف كتاب البيوع من املوطأ، سواء املباحة أو املعتمدة، وأن راويها يُ َعّد 

املنهي عنها، ما تزال متداولة بني الناس يف وقتنا املعاصر، سارية يف حياهتم املعاشية، إما يف صورهتا 
 التقليدية القدمية، وإما يف صورة تطبيقات حديثة.

(9)  
 املكتشفات العلميةخلق اإلنسان بني السنة و  عنوان الرسالة:

آدم حممد مصطفى الباحث: 
 )اجلدكاوي(

 123 الصفحة: م1022السنة:  حممد أبو الليثاملشرف: 

 ملخصها: 
تبحث هذه الرسالة األحاديث اليت عنيت خبلق اإلنسان من دواوين السنة، على رأسها الصحيحني، 

ث موزعة يف ثالث أصناف: الصنف والوقوف على معاين تلك األحاديث عند شراح السنة، وهذه األحادي
األول: تناول طبيعة خلق اإلنسان األول وطوله ستون ذراًعا وامسه )آدم( وأنه خلق من تراٍب. والصنف 
الثاين: تناول طبيعة خلق زوجه أهنا خلقت من ضلٍع وامسها )حواء(. والصنف الثالث: تناول طبيعة خلق 

لك تناول الدراسة املعطيات أو احلقائق العلمية املكتشفة يف اإلنسان الذرية؛ أي )بين آدم(. وإىل جانب ذ
جمال الطب املتمثل يف علم األجنة مع صور بيانيه توضح طبيعة أطوار خلق اإلنسان الذرية باألسابيع بداية 
من األسبوع األول قبل وبعد التلقيح. وهتدف الدراسة خالل ذلك إىل بيان وكشف ما حتتويه السنة من 

ية إعجازية منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمن، وهذه األحاديث فّندت نظرية داروين. إشارات علم
واملنهجيه املتبعة يف الدراسة: املنهج االستقرائي؛ الستقراء األحاديث املعينة بالدراسة، واملادة العلمية 

، واملنهج املقارن؛ إلقامة للحقائق، واملنهج التحليلي؛ لتحليل ما ت مجعه من األحاديث واملادة العلمية
املقارنة بني األحاديث واملادة العلمية. أهم النتائج اليت خلص إليها الدراسة: أن السنة فيها إعجاز علمي 
يف بياهنا عن كشف أصل خلق االنسان ومراحله وفرتة حصول الروح، وفيها بعد غييب متمثل يف ذكر امللك 

ئق العلمية ليس بينها وبني السنة تضاد وال تناقص. ولتحقيق وبيان مهامه يف خلق اإلنسان. وأن احلقا
التكامل املعريف بني الرتاث واملعاصرة ينبغي توجيه طالب الدراسات العليا يف كلية معارف الوحي والرتاث 
اإلسالمي على االهتمام بدراسة نصوص السنة ووضع آلياٍت إلنزاهلا يف حياة الناس: االجتماعي 

 اسي على حد سواء؛ إلجياد جمتمع متكامل جبمع بني األصالة واملعاصرة.واالقتصادي والسي
 
 

 :سندهودراسة تخريج الحديث المحور الثاني: 



7 
 

Proceeding of the 2nd INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016 (e-
ISBN 978-967-0850-45-0). 15th November 2017, International Islamic University College 
Selangor, Bandar Seri Putra, MALAYSIA. Organized by Hadith Research Institute (Institut 
Kajian Hadith-INHAD) 

 

 

(2)  
 التخريج والبيان ملا ورد من األحاديث يف "تفهيم القرآن" لألستاذ أيب األعلى املودودي عنوان الرسالة:
حممد غياث الدين الباحث: 

 حافظ
 393الصفحة:  م1009السنة:  يثحممد أبو اللاملشرف: 

 

   ملخصها: 
إن كتاب تفهيم القرآن ملؤسس اجلماعة اإلسالمية األستاذ أيب األعلى املودودي من أوسع كتب التفسري 
انتشارًا يف األوساط العامة واخلاصة للمسلمني الناطقني باللغة األردية، وال سيما املتأثرين بالدراسات 

ذه الدراسة إىل عرض بعض اجلوانب املتعلقة باألحاديث الواردة يف هذا التفسري اإلجنليزية منهم. وهتدف ه
بصورة خاصة، وإبراز مكانة السنة املبّينة للقرآن عنده، والنظر يف منهج مؤلفه بصورة عامة. استعان األستاذ 

تدالل هبا يف املودودي كثريا باألحاديث النبوية الشريفة يف تفسري اْليات، وتوضيح مبهماهتا، أو االس
املسائل، ولكن ينقصه التخريج العلمي لتلك األحاديث. وهذا ما حتاول هذه الرسالة معاجلته، بغية تشجيع 

األحاديث الواردة يف تفسري املودودي،  املسلمني على اإلقبال على السنة تعلمًا وفهماً. فخرّج الباحث
حة والضعف والوضع مستفيدًا من أقوال وعزاها إىل مصادرها األصلية مع بيان درجتها من حيث الص

 األئمة املتقدمني يف بيان درجتها، على أن هنا  أحاديث قليلة مل يتحدث عنها السلف، فقام الباحث
بدراسة أسانيدها والوصول إىل درجاهتا مع بيان العالقة بني اْلية واحلديث على حسب رؤية املؤلف يف 

املناهج اْلتية؛ وذلك هو املنهج االستقرائي: الستقراء ومجع  يف عمله هذا على تفسريه. واعتمد الباحث
األحاديث الواردة يف كتاب "تفهيم القرآن". وكذلك املنهج النقدي: لتحري نتائجه حول درجات 
األحاديث من حيث القبول والرد. واملنهج التحليلي: وهو بيان صلة األحاديث باْليات املتعلقة هبا، ويف 

 نتائج حبثه. ثاخلامتة سجل الباح
 

(7)  
 اجلنائز( كتاب – الطهارة نقديًة )كتاب ودراًسة شيبة: مجًعا أيب ابن مصنف مراسيل عنوان الرسالة:
 أبو الرمحن عبد إميانالباحث:  

 شريعة
 171 الصفحة: م1003السنة:  حممد أبو الليثاملشرف: 

 ملخصها: 
 الطَّهارة )كتاب من مجعها خالل من ه(، 139 ) شيبة أيب ابن لإلمام املصنَّف مراسيل البحث هذا تناول
 هلا ما وبيان موصولًة، ُمرسلًة، َُثَّ  خترجيها لرواهتا، َُثَّ  خمتصرةً  وترمجةً  ومتًنا، سنًدا ودراستها اجلنائز(، كتاب –
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 وصوالهتا،مب لغريه احلسن إىل ترقيتها بإرساهلا، َُثَّ  أواَل بالضَّعف أسانيدها على احلكم ومن ََثَّ  الشواهد، من
أهمِّ  من باعتباره املصنَّف هذا دراسة أمهية مدى البحث مقدمة يف الباحثة وبيَّنت .إن ُوِجدت شواهدها أو

 معرفة األحكام يف عليها ويُعوَّل إليها، يرجعُ  الَّيت اأُلصول من أصاًل  ألنَّه يُ َعدُّ  احلديث؛ يف أُمَّهات الكتب
 يف مكانته ورفعة الزمن، مؤلفه يف تقدم مع والفقهية احلديثية املواد من هعلي حيتوي ما ِلِسَعة واحلرام واحلالل
 وأنه التابعي مرسل وحكم لإلرسال، البواعث الداعية وبينت املرسل، باحلديث عرفت كما .العلم هذا

 احتج من ومنهم به، أخذ من ومنهم به، حيتج ال بأنه ضعيف قال من فمنهم العلماء، بني خالفية مسألة
 االستقرائي، املنهج عليها واحلكم األحاديث دراسة يف الباحثة وقد اتبعت .بعض دون املراسيل ببعض
 .النقدي واملنهج

(3)   
 نقدية( الطربي )دراسة تفسري يف ُمَنبِّه بن وهب مرويات عنوان الرسالة: 

 بن احلق إرشادالباحث: 
 اهلل عبد احلاج

رضوان مجال املشرف:  
 حسني األطرش

 172 الصفحة: م 1009السنة:  

 :ملخص الرسالة
 اإلمام يف تفسري الكرمي القرآن سور من منبه بن لوهب التفسريية املرويات مجع إىل البحث هذا يهدف
 صحيحة كوهنا حيث من هذه املرويات من املفسرين بعض مواقف بدراسة البحث هذا يعين كما الطربي،

 املنهج البحث واستخدم .اإلسرائيلية لرواياتبكثرة ا الشخصية هذه اللتصاق موضوعة أو ضعيفة أو
 ت منبه بن وهب شخصية أن :ومنها النتائج أهم إىل البحث التارخيي، وتوصل واملنهج التحليلي االستقرائي

 توثيقه فمنهم يف العلماء اختلف فقد وعليه إسرائيل بين كتب من كثريًا درس كونه باملرويات اإلسرائيلية
 النتائج ومن .من وثَّقوه لكثرة توثيقه إىل البحث وتوصل .ذلك غري :قال من همومن ثقة، أنه :قال من

 الصيحة دائرة يف أغلبها حيث يدور مرويًة، ( 203 ) وأربع مئة إىل يصل مروياته عدد أن األخرى
 املرويات قضية عاجلت الدراسة هذه أن كما .بالقصص اإلسرائيلي الرتباطها ضعيف منها وقليل واملوضوع

 قبول عن والكشف منبه بن وهب مرويات حول واسعة معلومات الطربي وقدمت تفسري يف سرائيليةاإل
 .املرويات وردها هذه

(9)  
 مراسيل مصنف عبد الرزاق يف كتاب الطهارة واحليض والصالة: )دراسة نقدية( عنوان الرسالة:

 303 الصفحة: م1020السنة:  سعد الدين منصوراملشرف:  فايلة ياما: ةالباحث
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 ملخصها: 
يتطرق هذا البحث إىل دراسة مراسيل مصنف عبد الرزاق، وذلك حبصر مجيع األحاديث املرسلة ابتداءاً من 
ثالثة كتب من كتاب املصنف أال وهي: كتاب الطهارة، كتاب احليض، وكتاب الصالة دون مراسيل ابن 

يقي. ففي القسم األول: يتعلق املسيب. وينقسم هذا البحث إىل قسمني: القسم النظري والقسم التطب
بدراسة نبذة عن حياة عبد الرزاق، وأمهية كتابه املصنف، وأيضًا ما يتعلق باملراسيل. واألخر قسم التخريج: 
وذلك بتخريج األحاديث موصوهلا وشواهدها من خالل الكتب الستة والكتب احلديثية، ومن َث دراسة 

تعديل بطريقة خمتصرة، بذكر االسم الكامل وباتصال السند أسانيدها من خالل كتب الرجال من اجلرح وال
ومعرف مرتبته. َث احلكم عليه بعد بيان أحوال الرواة من خالل أقوال العلماء، وإعطاء درجة مناسبة 
للمرسل فبعضه يرتقي إىل درجة احلسن لغريه، والبعض ال يرتقي بل يبقى ضعيفاً إما خفيفاً أو شديداً. وقد 

ة يف هذا البحث على املنهجني: االستقرائي يف ختريج األحاديث، والنقدي يف معرفة مراتب اعتمدت الباحث
الرواة ودرجة املراسيل. والنتيجة اليت توصلت إليها الباحثة هي أن ضرورة التفريق يف املراسيل بني الضعيف 

دد الطرق أو بدرجة واخلفيف املعترب، الذي يعمل به يف فضائل األعمال وما شاهبها، والذي يرتقي بتع
مساو أو أقوى منه وليس بأقل درجة. وبني الضعيف الشديد الواهي، الذي ال يعمل به قط يف فضائل 

 األعمال وال يف غريها، وال يرتقي وال يشهد له أصل شرعي.
(20)  

تكملة كتاب "كشف النقاب عما يقوله الرتمذي: "ويف الباب": دراسة خترجيية نقدية )باب  عنوان الرسالة:
 باب ما جاء يف الرجل يعطس يف الصالة( –ما جاء يف قتل األسودين يف الصالة 

 312 الصفحة: م1021السنة:  حممد أبو الليثاملشرف:  ياسريندميالباحث: 
 ملخصها: 

كتاب "جامع الرتمذي" حيتّل مكانًا مرموقًا يف قائمة كتب احلديث النتهاج مؤلّفه فيه منهجًا منفردًا عن  
األخرى، حيث اعتىن جبمع األحاديث حسب الرتتيب الفقهي، واحلكم على درجتها  كتب احلديث

صحًة، وحسناً، وغرابًة، وضعفاً، كما اهتّم بذكر أقوال الفقهاء وقواعد احلديث وعلله. ومن أهّم مزايا 
اإلمام إىل األحاديث اليت تتعّلق بالباب وتشهد له، فيذكر  -بعد احلديث األصل–"جامع الرتمذي" إشارته 

الرتمذي بعد بيان درجة احلديث قوله: "ويف الباب عن فالن وفالن..."، فيذكر شواهد احلديث األصل 
بذكر أمساء الصحابة الذين رووه فقط، دون ذكر متوهنا فمّست احلاجة إىل ختريج تلك األحاديث الشواهد 

الرتمذي اإلشارة إليها. فنهض  مع متوهنا وبيان درجتها، مع الشواهد واْلثار األخرى اليت فات اإلمام
م( 2997لتحقيق هذا العمل العظيم الذي ظّل فراغاً يف املكتبة احلديثية الدكتور حممد حبيب اهلل خمتار )ت
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ومسى خترجيه ألحاديث )ويف الباب( "كشف النقاب عما يقوله الرتمذي: "ويف الباب"، وبدأ عمله من  
ة، حىت وافته املنية. فجاء هذا البحث حماولًة مين إلكمال كتاب الطهارة، ووصل إىل منتصف أبواب الصال

ذلك العمل الذي بدأه األستاذ الدكتور حممد حبيب اهلل خمتار، والذي انقطع بسبب وفاته. واخرتنا فيه 
عشرة أبواب من جامع الرتمذي بداية من "باب ما جاء يف قتل األسودين" إىل "باب ما جاء يف الرجل 

فوّظف الباحث املنهجني: االستقرائي، والنقدي: املنهج االستقرائي للبحث عن يعطس يف الصالة". 
أحاديث الباب وآثاره، والعمل على خترجيها. واملنهج النقدي للحكم على تلك األحاديث واْلثار، وبيان 

( وختريج 1( ختريج احلديث األصل. 2درجتها. وقسم أحاديث كل باب على أربعة مباحث، وهي: 
 ( وختريج اْلثار.3( وختريج أخاديث الباب اليت مل يشر إليها الرتمذي. 3يف الباب".  أحاديث "و 

(22)  
أحاديث "فضائل الصدقات واحلج" يف كتاب "فضائل األعمال" للكاندهلوي: دراسة  عنوان الرسالة:
 حديثية نقدية
 339 الصفحة: م1023السنة:  حممد أبو الليثاملشرف:  فتح الباري بن مت جهياالباحث: 

 ملخصها: 
هذه الرسالة تتعلق بكتاب "فضائل األعمال" للشيخ الكاندهلوي الذي حيتوي على الكثري من األحاديث 
الضعيفة، والقصص واحلكايات على طريقة القصاصني. ومبا أن هذا الكتاب يقرأ بكثرة يف املساجد بغية 

واردة يف "فضائل الصدقات واحلج" احلصول على الثواب اجلزيل، لذلك قام الباحث بدراسة األحاديث ال
منه ما مل يتم خترجيه يف كتب احلديث الستة، ملعرفة درجاهتا. معتمدًا فيه املنهج االستقرائي، واملنهج 
النقدي، فعّرف بالشيخ الكاندهلوي أواًل من حيث حياته الشخصية والعلمية ومكانته العلمية، وعّرف ثانياً 

يته وسبب تأليفه ومنهجه واملآخذ عليه، َث بني حكم العمل باحلديث بكتابه فضائل األعمال، وذكر أمه
الضعيف يف فضائل األعمال، وذكر ثالثة مواقف منه، القبول املطلق، والرفض املطلق، واملوقف الوسط 
بينهما، والراجح. َث قام بدراسة األحاديث الواردة يف فضائل الصدقات وفضائل احلج، اليت مل خترج يف 

منها من األحاديث الصحيحة لذاهتا، وحديث واحد صحيح  7، ف201تة، واليت جمموعها الكتب الس
 3من األحاديث احلسنة لغريها، و 23من األحاديث احلسنة لذاهتا، وحديث واحد جيد، و 23لغريه، و

من األحاديث الضعيفة جداً،  12من األحاديث الضعيفة، و 12من األحاديث املرسلة الضعيفة، و
من األحاديث اليت مل أجد هلا سندا، وحديث  3من األحاديث املوضوعة، و 22د منكر، ووحديث واح

 واحد الأصل له.
 :الجرح والتعديل، مصطلحهالمحور الثالث: 
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(21)  
 عنوان الرسالة:  علوم احلديث بني أهل السُّنَّة واجلماعة والشِّيعة اإلماميَّة اإلثين عشرية

  330الصفحة:  م1009السنة:  الرمحن إبرامساحبيب املشرف:  سردار دمريلالباحث: 
 ملخصها: 

يعترب احلديث من أهم مصادر التشريع اإلسالمي عند أهل السُّنَّة والشِّيعة اإلماميَّة االثىن عشرية لتوفره على 
ثروه طائلة من النصوص التشريعية واألخالقية املختلفة. وقد مميزات األمة اإلسالمية عن غريها من سندا 

نا وهذا النقد العلمي مبين على قواعد علوم احلديث، فهي امليزان اليت تعرف به درجة احلديث من حيث ومت
القبول والرد. لذلك أّلف علماء أهل السُّنَّة والشِّيعة يف علوم احلديث، للوقوف على الروايات عن املعصوم 

ف هذه األطروحة إىل أبراز منهج الشِّيعة واملعصومني عند الشِّيعة، واالستفادة منها بعد التثبت منها. وهتد
اإلماميَّة االثىن عشرية يف علوم احلديث، ومنافشته ومقارنته مبنهج أهل السُّنَّة واجلماعة، مع بيان أوجه 

لتعقيق هذا اهلدف املنهج االستقرائي التحليلي النقدي،  االنفاق واالختالف بني الفريقني. واتَّبع الباحث
، معتمدا على املصادر األصلية عند الفريقني. وأثبتت األطروحة من خالل مباحثها بأن َث املنهج املقارن

علم دراية احلديث سين املنشأ، وذلك ألن املتقدمني من الشِّيعة اإلماميَّة فسموا احلديث إىل صحيح 
ن وضعيف فقط، وكانوا برون أنفسهم مستغنني عن علم دراية احلديث. واستمر ذلك إىل عصر أمحد ب

م(، الذي قسم األحاديث عند الشِّيعة إىل األقسام األربعة: الصحيح، 2173ه/ 273طاوس )ت 
واحلسن، واملوثق، والضعيف، مستمدا ذلك من كتب أهل السُّنَّة. وأول من ألف من الشِّيعة يف هذا العلم 

العاشر، بينما  م( يف القرن2997ه/929مستقال هو زين الدين العاملي املعروف ب"الشهيد الثّاين" )ت
م( من علماء أهل السنة كتابه يف القرن الرَّبع، والفرته 970ه/320ألف القاضي أبو حممَّد الرامهرمزي )ت

الزمانية بينهما سنة قرون. كما بينت األطروحة أيضا أن علم اجلرح والتعديل وضوابطه مل يتطور عند الشِّيعة 
ماعة، وأهم سبب يف ذلك هو عدم االهتمام باإلسناد كثرياً اإلماميَّة كما تطور عند أهل السُّنَّة واجلْ 

العتقادهم بعصمة األئمة، وتصحيحهم ملا صدر عنهم دون شرط أوقيد. وقد تطرقت األطروحة من خالل 
مباحثها إىل مسألة عدالة الصحابة، وموقف الشيعة منهم مقارنا مبذهب أهل السُّنَّة، وبينت األسباب اليت 

ون هذا املوقف، وال شك أن هذه املسألة هلا أمهية بالغة يف قضية االحتحاج بالسُّنَّة جعلت الشيعة يتخذ
 النَّبويّة. 

(2)  
 مقارنة حديثية للكليين: دراسة والكايف البخاري صحيح عنوان الرسالة:
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 العفو عبد عوض نادرالباحث: 
 سلهب

: فتح الدين املشرف
 بيانوين

 332الصفحة:  م1003السنة:  

 ملخصها: 
 اإلمامية والشيعة واجلماعة، السنة أهل عند احلديث كتب أبرز من للكليين والكايف البخاري صحيح عتربي

 الدراسة هذه جاءت اهلل سبحانه وتعاىل وقد كتاب بعد الكتب أصحّ  كتابه فريق كل واعترب عشرية، االثين
 واالختالف االتفاق نقاط وبيان ،لكل كتاب العلمية املكانة لبيان حديثية؛ مقارنة الكتابني بني للمقارنة

 وكتابيهما، باملؤلفني التعريف تضمنت علمية دراسة دراسة الكتابني خالل من ذلك ت وقد .الكتابني بني
 املنهج باستخدام املقارنة هذه وقد مّتت .ومتوهنما أسانيدمها، ودراسة التدوين فيهما، مبناهج والتعريف
الفريقني  مصادر على ّكله ذلك يف باالعتماد ثانًيا، النقدي تحليليال املنهج توظيف أّوال، َث املقارن
 عند كبرية حاز مكانة الكتابني كال أن إىل الدراسة وتوصلت .موضوعية علمية نتائج إىل للوصول الرئيسة؛
 فقد الكتابني، بني كبريًا الدراسة اختالًفا ووجدت .وطباعته وشرحه بنسخه متّثلت وعناية املذهب، أتباع
 من رواه ما يغفل ومل الصحابة، روايات على اعتمد البخاري فقد واألئمة، الصحابة من موقفهما يف اختلفا
 تنتهي كتابه أحاديث معظم وكانت الصحابة، مرويات عن امتنع الكليين بينما األئمة، من بالعلم اشتهر
الشيعة  فيهم مبا خرىاأل املذاهب من العدول عن روى البخاري أن الدراسة وقد وجدت .األئمة إىل

 من وامللعونني والكذابني الغالة عن الرواية من وأكثر السنة، أهل عدول عن الكليين يرو مل بينما اإلمامية،
 .الكتاب يف وأصوله للدين املوضوعة واملخالفة األحاديث من كثري وجود إىل أّدى مما املختلفة، الشيعة فرق

(1)  
للني يف كتاب "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقالين: دراسة الرواة املوصوفون با عنوان الرسالة:

 استقرائية نقدية حتليلية
إي. إروان سنرتي بن دو الباحث: 
 القواعد

حممد أبو املشرف: 
 الليث

 312 الصفحة: م1022السنة: 

 ملخصها: 
ريب التهذيب هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن حقيقة مصطلح اللني عند احلافظ ابن حجر يف تق  

وحقيقة أحوال الرواة املوصوفوين به فيه؛ ملا دار يف أواسط الباحثني من االختالفات الكثرية يف إدرا  
مفهومه وإدرا  حقيقة أحوال الرواة املوصوفني به. وقد قام البحث على ثالثة مناهج: املنهج االستقرائي 

افظ ابن حجر يف التقريب مصطلح خاص به والتحليلي والنقدي. وأظهر البحث أن مصطلح اللني عند احل
فيه فقط ال يف كتبه األخرى وكذلك مل يقل به أحد، وأن الرواة الذين وصفهم به تطابقت أحوال معظمهم 
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مبا وصف، إال مجلة يسرية منهم، وتطابقت مرتبتهم مبا رتب هلم، وأهنم ضعفاء ضعفا خفيفا تقبل 
 ج.أحاديثهم للمتابعة واالستشهاد ال لالحتجا 

(3)  
 شيوخ اإلمام البيهقي يف السنن الكربى: دراسة نقدية عنوان الرسالة:

 313 الصفحة: م1022السنة:  اقأمحد اجملتىب باناملشرف:  حممد عارف نظريالباحث: 
 ملخصها: 

م شيوخ اإلمام البيهقي رحم اهلل تعاىل يف كتابه املشهور السنن الكربى، وما جيرّكز هذا البحث على ترا
هم من جرح وتعديل. وقد اختذ الباحث السنن الكربى موضوعًا هلذه الدراسة، وذلك لكونه مؤلفاً ذكر في

موسوعيًا يف فقه اإلمام الشافعي واحلديث معا، ومن أجل التسهيل على الباحثني يف احلكم على أسانيد 
االستقرائي واملنهج  البيهقي اليت قد يصعب عليهم تراحم رجاهلا. وقد اعتمد الباحث يف حبثه على املنهج

النقدي التحليلي. أما املنهج االستقرائي فاستخدمه يف أمرين: األول يف التعريف باإلمام البيهقي، وبكتابه 
"السنن الكربى". والثاين يف مجع تراحم شيوخه من مجع كتب الرتاحم والطبقات والسري والبلدان. وأما 

يان احلكم على هؤالء الشيوخ حسب القواعد املتبعة يف املنهج النقدي التحليلي فاستعمله الباحث يف ب
علم اجلرح والتعديل. وقد ّت دراسة شيوخ البيهقي يف السنن الكربى يف ثالثة فصول. وتوصلت الدراسة إىل 
ما يأيت، أوال: التقسيم التفصيلي لشيوخ البيهقي حسب درجاهتم يف السنن الكربى إىل ثالثة أقسام: 

البيهقي املتفق على توثيقهم، والثاين شيوخ اإلمام البيهقي املتفق على تضعيفهم،  األول: شيوخ اإلمام
والثالث شيوخ اإلمام البيهقي املسكوت عنهم. وثانيا: إن النسبة املئوية لشيوخ اإلمام البيهقي املتفق على 

مام %، وشيوخ اإل23،0%، وشيوخ اإلمام البيهقي املتفق على تضعيفهم هي: 70.02توثيقهم هي: 
 %.19.3البيهقي املسكوت عنهم هي: 

(3)  
 إشكالية احلديث املتواتر من خالل كتاب الكتاين عنوان الرسالة:

حممد بن أمحد الباحث: 
 بن شعيالن الربيكي

سعد الدين املشرف: 
 حممد منصور

 331 الصفحة: م1022السنة: 

 ملخصها: 
ج كنوزه، وتنقيتة مما شابه، وحتريره من الركود هدفت هذه الدراسة إىل إبراز جوهر احلديث املتواتر، وإخرا 

الذي أصابه، فالناس يف املتواتر على قسمني: إما متشدد فيه مانع من وجوده، أو متساهل ُمدِخل فيه ما 
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َ البحث نشأة مصطلح املتواتر، وتطوره، وأنه مل يكن معروفا عند الصحابة وال عند األئمة  ليس منه. بنيَّ
قرون، وإمنا طرأ على هذه األمة من الفالسفة واملتكلمني من املعتزلة وغريهم يف القرن املشهورين يف خري ال

الثاين، حىت قالوا ال يقبل من احلديث إال ما كان متواترا، وأرادوا بذلك هدم بعض أركان الدين الثابتة 
هم أول من قال باملتواتر بأخبار اْلحاد عند عموم املسلمني. َث يأيت األصوليون الذين تأثروا بعلم املنطق، ف

بعد املعتزلة، وذلك حبسن قصد منهم؛ إال أهنم جعلوه من تواتر الطبقة أو الكافة كتواتر القرآن، حىت قالوا 
إن هذا ليس من اختصاص احملدثني، َث انتقل بعد ذلك إىل احملدثني يف القرن اخلامس، فأول من قال به 

 بعد ذلك دخل يف كتب علوم احلديث، إال أهنم خالف  ه(، َث323من احملدثني: اخلطيب البغدادي ت)
كثري منهم األصوليني، فقالوا: إن تواتر احلديث تواتر إسناٍد وليس كتواتر القرآن. حرر البحث حمل اخلالف 
يف العدد الذي حيصل به التواتر، والقرائن اليت تدل على عدم التواطؤ على الكذب؛ فمنهم من تشدد 

معها وجود املتواتر! ومنهم من تساهل فأدخل يف املتواتر كثريا من أحاديث  فاشرتط شروطا استحال
اْلحاد. خلص البحث إىل أن التواتر حيصل بأقل عدد بعد املشهور؛ إذا حفت به القرائن، وهذا ما ت 

لك وذ تطبيقه يف هذه الدراسة، من خالل الدراسة التحليلية النقدية لكتاب نظم املتناثر لإلمام الكتاين، 
بتخريج أحاديثه واحلكم عليها، بأهنا بلغت حد التواتر أم مل تبلغه؟ وإن مل تبلغ فاحلكم عليها صحة 
وضعفاً، َث ذيل البحث خبامتة ذكر فيها أهم ما توصل إليه من نتائج؛ فمنها: عدد األحاديث اليت ُدرِسْت، 

اليت مل تبلغ حد التواتر؟ والصحيح وكم حديث بلغ حد التواتر؟ واللفظي واملعنوي منها؟ وعدد األحاديث 
  والضعيف منها؟. 

 

 :كتب الحديثالمحور الرابع:  
(9)  

دراسة نقدية ملائة حديث من : األحاديث الواردة يف كتاب "التذكرة" لإلمام القرطيب عنوان الرسالة:
 األحاديث غري املخرجة يف الكتب الستة

ليلي سوزانا بنت : ةالباحث
 مشسو

 320 الصفحة: م1020السنة:  لليثحممد أبو ااملشرف: 

  ها:ملخص
على الرغم من أّن كتاب "التذكرة" لإلمام القرطيب عظيم النفع يف بابه، وواسع االنتشار بني اخلاصة 
والعامة، إال أنه حيتوي على أحاديث ضعيفة، بل موضوعة. ولذلك حياول هذا البحث أن يلقي الضوء على 

عليها؛ وسيقتصر البحث على مائة حديث من أحاديثه املرفوعة غري أحاديثه؛ بدراسة خترجيها واحلكم 
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املخرجة يف الكتب الستة فقط. وُخصصت باألحاديث غري املخرجة يف الكتب الستة لقلة االعتناء هبا. 
ولقد سار هذا البحث على منهجني، أوهلما: املنهج االستقرائي؛ وذلك لتتبع األحاديث املرفوعة من غري 

الواردة يف كتاب "التذكرة"، وختريج تلك األحاديث من كتب الستة املسندة، أو غري املسندة الكتب الستة 
عند احلاجة. وثانيهما: املنهج النقددي وذلك ملعرفة درجات األحاديث من خالل أقوال العلماء املتقدمني، 

ى حكٍم هلا أو عليها أو املتأخرين يف هذا الشأن، أو من خالل دراسة األحاديث اليت مل تقف الباحثة عل
من أحد العلماء املعروفني يف هذا امليدان. وتوصلت الدراسة إىل مدى عناية اإلمام القرطيب جبانب الوعظ، 
ويعاب عليه فقط من خالل كتابه "التذكرة" أنه مل يهتم بانتقاء األحاديث الثابتة، وَشاَب منهجه بعض 

ده معلقًا كما أنه قد ال ينسب األحاديث إىل من أخرجها. االضطراب إذ يورد السند تارة كامال، وتارة يور 
واكتشف البحث من مائة حديث موضع عينة البحث أن كثريا منها أحاديث ضعيفة، وقد يرتقي بعضها 

 إىل احلسن لغريه مبجموع طرقها، أو مبا هلل من شواهد.
 

(2)  
 يف كتاب "تدريب الراوي"القواعد احلديثية يف مصطلح احلديث دراسة استقرائية  عنوان الرسالة:

هيفاء عبد العزيز : ةالباحث
 سلطاين األشريف

 371 الصفحة: م1020السنة:  اقأمحد اجملتىب باناملشرف: 

 

 ملخصها: 
عملت هذه الدراسة على إبراز "القواعد احلديثية" الرئيسة اليت تعد أصواًل ثابتة وأحكامًا كلية يف علم 

رائها من كتاب "تدريب السراوي"، للحافظ جالل الدبن مصطلح احلديث، وذلك من خالل استق
السيوطي. وقد متحورت الدراسة حول اجملاالت اليت تناولتها تلك القواعد، فشملت عملية رواية احلديث، 
وسند احلديث ومتنه، واحلكم على احلديث والعمل به. استهل البحث بالتعريف بالقواعد احلديثية، وبيان 

عوامل ظهورها، كما عّرف مبصادر تلك القواعد ووضح أمهيتها. وكان أساس خصائصها، ونشأهتا، و 
البحث عرض القواعد األساسية وضوابطها يف هذا العلم، وذلك بتقدمي شرح إمجايل هلا، وعرض أقوال 
 العلماء هلا، وبيان أدلتها، وتقدمي أمثلة تطبيقية هلا. ويف سبيل حتقيق ذلك اعتمد البحث املنهج االستقرائي
االستنباطي الذي ساعد يف تقصي القواعد احلديثية وضوابطها، والكشف عمن أشار إليها ومن اعتمدها 
من العلماء، وكذلك يف تتبع أدلتها وأصوهلا. كما ت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي وتوظيفه يف شرح 

دراسة جهود علماء احلديث القواعد احلديثية، وعرض أمثلة هلا، وبيان تطبيقاهتا العملية. وقد أظهرت ال
الذين أولوا احلفاظ على مرويات احلديث عناية دقيقة وحمكمة، وبينت مدى استيعاب القواعد احلديثية 
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ومشوهلا ملا يتعلق باألحاديث سندًا ومتناً. ومن املؤمل أن تساهم هذه الدراسة يف إبراز "القواعد احلديثية"، 
 فهم احلديث الشريف والتعامل مع املسائل واملباحث املتعلقة به.والتأكيد على ضرورة االعتماد عليها يف 

 :مناهج المحدثين وآراء العلماءالمحور الخامس: 
(7)  

 القرآن( ألحكام )اجلامع تفسريه خالل النبوية من السنة مع التعامل يف القرطيب اإلمام منهج عنوان الرسالة:
 علي ساميةالباحث:  

 موسى
 119 الصفحة: م1003السنة:  حممد أبو الليثاملشرف:  

 ها:ملخص
 صحيحة الكرمي، والسنة القرآن بعد اإلسالمي التشريع مصادر من الثاين املصدر هي النبوية السنة أنّ  مبا

 هذا .تفسريه يف عظيًما القرطيب إهتماما اإلمام أوالها فقد .الكرمي للقران املعصوم التفسري هي واملنت السند
 مقدمة يف اشرتط فقد تفسريه، يف للسنة يف استخدامه القرطيب اإلمام منهج من جوانب لنا يكشف املبحث
 األعالم، أالئمه من خرجوها الذين مصنفيها إىل األحاديث قائليها، وإضافة إىل األقوال إضافة على تفسريه
 املبحث فهذا .الغالب يف الشروط هبذه القرطيب اإلمام أوىف وقد .اإلسالم من علماء املشاهري والثقات
هذه  على وحكمه واملوضوع، والضعيف واحلسن الصحيح احلديث مع منهجه من لنا جوانب يكشف

 مع ردها من ضعفها، وقبوهلا من صحتها وبيان احلديث، كتب من هلا أكثر أو مصدر بيان مع األحاديث
 كان وقد .والتعديل رحاجل علماء ملا ذكره موافًقا صائًبا ثاقبا حكما عليها احلكم مع رواهتا جرح أو تعديل
 استنباطية وحاسة دقيًقا نظرًا لنا َعَكسَ  القرطيب تفسري اإلمام من ضخًما جزًءا شغل قد األحكام استنباط
 القرآن، من أمجل ما وتفسري املطلق وتقييد العام وختصيص وتفسري الغريب، املعاين إجالء جبانب مرهفه،
النبوية،  السنة ذلك كل يف مستخدما احلديث، ومشكل فخمتل وبيان واملنسوخ الرتول والناسخ وأسباب
 إدخال اإلسرائيليات جتنب وقد .اخللف من تبعهم ومن والتابعني، الصحابة من السلف بأقوال ومستعينا

 يف اتبعت لقد .األنبياء واملالئكة عصمة يف وتقدح واألباطيل، اخلرافات حتمل بأهنا ونقدها منها وقلل
 فقد املفسرين من بعده جاء من أفاد القرطيب كما اإلمام .النقدي التحليلي ستقرائياال املنهج هذه دراسيت
 اإلمام ساق وقد خاصة، األحكام آيات أو عامه فّسر القران ممن املفسرين من سبقه ممن كذلك استفاد
 إىل وذهب واإلستدالل اإلستنباط وطرائق واإلختالف، اإلتفاق هذه أوجه التفاسري كتب من القرطيب
 عن دافع وقد .املخالفة األدلة تفنيده مع املختار، املذهب وتأييد املذاهب األقوال وتنقيح بني الرتجيح

 األمة وخلفها سلف وأقوال والسنة القرآن مستخدًما األخرى املذاهب ضد السنة، أهل العقيدة ومذهب
 والتفسري. واألصول العقيدة علماء من
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(3)  
 ركشي يف احلديث وعلومه: دراسة حتليلية نقديةجهود اإلمام الز  عنوان الرسالة:

 399 الصفحة: م1020السنة:  حممد أبو الليثاملشرف:  فطان أعمرالباحث: 
 ملخصها: 

–عد اإلمام الزركشي رمحه اهلل أحد أساطني العلم يف القرن الثامن اهلجري،  ورغم قصر مدة حياته نسبياً ي
كتبة عامرة مبصنفات غطت مجيع جماالت العلوم الشرعية إال أنه قد خّلف م -سنة 39إذ مل تتجاوز 

واللغوية. ولقد كان املؤلف وكتبه موضوعاً للعديد من الدراسات األكادميية، خاصة فيما يتعلق منها جبانب 
على ثرائه –الدراسات القرآنية، والفقهية، واألصولية، واللغوية على وجه التحديد، أما اجلانب احلديثي 

ث العلمية حوله ال تتعدى جانب حتقيق بعض مؤلفاته فحسب، مما أثار اهتمامي إلبراز فالبحو  -لديه
مؤلفًا غطت أهم جوانب الدراسات  22جهود هذه الشخصية العلمية يف احلديث وعلومه، واليت تضم 

يف احلديثية. والقد سلكُت يف حبثي هذا عدة مناهج؛ وهي املنهج االستقرائي لتتبع جهود اإلمام الزركشي 
هذا اجملال، َث املنهج التحليلي لدراسة ما وقفت عليه من مؤلفات وآراء مبثوثة يف كتبه، وأخريًا املنهج 
النقدي لبيان قيمة جهوده وآرائه بني علماء الفن. ولقد توصل الباحث إىل نتائج مهمة؛ منها: أن اإلمام 

ن ألف كتابًا مستقاًل يف نقد منت الزركشي يعد أول من ألف يف األحاديث املشتهرة، وهو من أوائل م
احلديث، كما أنه أضاف ثالثة عشر نوعًا جديدًا يف علوم احلديث مما مل يذكره ابن الصالح يف مقدمته، 
مع ما متيزت بني مؤلفاته عمومًا من اإلضافات والتحقيقات العلمية القيمة، إىل جانب الكم اهلائل من 

 تعد إحدى السمات البارزة ملصنفات هذا اإلمام.املصادر واملوارد املعتمدة لديه اليت 
(9)  

اإلمام ابن عاشور ومنهج تعامله مع األحاديث يف تفسريه "التحرير والتنوير": دراسة نقدية  عنوان الرسالة:
 حتليلية

فضالن حممد الباحث: 
 عثمان

حممد أبو املشرف: 
 الليث

 323الصفحة: م1022السنة: 

 ملخصها: 
هج اإلمام ابن عاشور يف التعامل مع األحاديث يف تفسريه "التفسري والتنوير". يركز هذا البحث على من

واتّبع الباحث املنهج التحليلي والنقدي. أما املنهج  التحليلي فاسُتْخِدم يف أمور ثالثة: األول يف التعريف 
ة عن موقف اإلمام ابن باإلمام ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل، وبكتابه "التحرير والتنوير". والثاين يف اإلبان
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عاشور حول أبرز قضايا السنة اليت تطرق إليها، مثل حجية السنة، واستقاللية السنة بالتشريع، وتوضيح 
السنة للقرآن، ومشكل احلديث، وموقفه من األحاديث املتعارضة واملتوافقة. والثالث يف بيان منهج اإلمام 

، مثل االستدالل، والتخريج، واحلكم على احلديث، ابن عاشور يف التعامل مع احلديث النبوي الشريف
وشرح احلديث. وأما املنهج النقدي فاستخدمه الباحث يف القيام بتخريج األحاديث اليت أوردها ابن عاشور 
عند تفسريه لسوريت الفاحتة والبقرة وذلك يف الفصل األخري من البحث مع بيان احلكم على تلك 

نتائج عدة، من بينها أن كتاب "التحرير والتنوير" جامع بني فين التفسري األحاديث. وانتهى الباحث إىل 
باملأثور والتفسري بالرأي احملمود، وأن ابن عاشور كان أشعريا مالكيا حمال للسنة النبوية، متأدبا يف استخدام 

اقتضى األمر،  ألفاظ النقاش والرد العلمي، وأن ابن عاشور كان ينقد األحاديث اليت أوردها يف تفسريه إذا
وهذا قّلما يفعله املفسرون اْلخرون خصوصا يف األزمان املتأخرة، وأن كتابه "التحرير والتنوير" ال خيلو من 
أحاديث غري مقبولة، إال أن نسبتها قليلة جدًا باملقارنة مع األحاديث املقبولة. وهذا يُطمئن القارئ 

 واملستفيد من الكتاب.
(20)  

 اهلل بن فودي ومنهجه يف التعامل مع األحاديث النبوية يف تفسريه "ضياء التأويل الشيخ عبد عنوان الرسالة:
 يف معاين التنزيل" سورة البقرة منوذجا

سعد الدين املشرف:  ماداكي زبري أبو بكرالباحث: 
  منصور

 131 الصفحة: م1023السنة: 

 ملخصها: 
، وهو الشيخ عبد اهلل بن حممد فودي )ت: قد رمى هذا البحث طرفه إىل ذكر ترمجة أحد أعالم املفسرين

م(، أول من كتب ثالثة تفاسري للقرآن الكرمي من أهل نيجرييا، وصنف بعدها مصنفات  2327ه /2131
كثرية تقارب مائة وسبعني مصنفا، ذكر البحث عنه وما قام به بالسنان واللسان والقلم إلعالء كلمة اهلل 

"، ضياء التأويل في معاني التنزيلان منهجه العام يف تفسريه "ببالده النيجريية. وهدف البحث إىل بي
ويكز أكثر على تفاصل كيفية تعامله مع األحاديث النبوية من خالل تفسريه هذا، والتفسري منتشر 
ومتداول بني النيجرييني والبالد اجملاورة هلا ومل جند من كتب عن منهجه يف التعامل مع هذه األحاديث؛ 

وإبراز ذخائره قصد البحث اإلتيان باألمثلة على تعامله مع هذه األحاديث رواية أو دراية ولتلك األمهية 
بني الصحيح والضعيف وأسباب النزول وبيان فضائل اْليات وغريها. وكذلك تطرق البحث عن كيفية 

ى هذا، تعامله مع احلديث يف بيان ختصيص عام القرآن أو تقييد مطلقه أو تبيني جممله وما شاهبها، وعل
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فضرب البحث النماذج مبا ذكره الشيخ بن فودي يف تفسري آيات سورة البقرة فقط مع ختريج تلك 
 األحاديث، ليكون هذا التفسري نافعا لطلبة العلم ومناسبا للواقع اإلسالمي اليوم.

(22)  
 اسٌة َحِديِثيٌَّة نَ ْقِديَّةٌ الرتغيب والرتهيب تربويًّا: در  أحاديث منهج اإلمام اْلُمْنِذرِّي يف توظيف عنوان الرسالة:

الدين أمحد سعيد  تاجالباحث: 
 عباس

 سعد الدين منصوراملشرف: 
 حممد

 139 الصفحة: م1029السنة: 

 

 ملخصها: 
هدفت هذه الدراسة للتعريف باألمهية العلمية للحديث الضعيف عند سلف هذه األمة، وأهنم حيتجون به بضوابط    

ملكانته العلية يف علم احلديث؛ وممن سلك منهجهم اإلمام املنذري، ولذلك إخرتته للتمثيل به و تعارفوا عليها فيما بينهم، 
كان حيضر   -سلطان العلماء  -وعده العلماء حافظ عصره، ووحيد مصره، ويكفي أن الشيخ عز الدين بن عبد السالم 

املنذري يف احلديث. ووقع التمثيل بكتابه جمالسه يف احلديث ويسمع منه، وإن دّل ذلك إمنا يدل على سعة علم اإلمام 
" 1091"الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف"؛ ال سيما يف توظيفه لألحاديث الضعيفة توظيًفا تربويًّا، وقد بلغت "

بكل أقسامه  حديثًا ضعيًفا، وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اْليت: هل جيوز توظّيف احلديث الضعيف
الضعيف جًدا؟ وهل فّرق األوئل من علماء احلديث بني الضعيف والضعيف جًدا يف اإلحتجاج؛ السيما يف  أي حىت

الرتغيب والرتهيب. وهل املراد باحلديث الضعيف جًدا احلديث املوضوع، أم هو يغايره وخيالفه يف التعريف. وما هو منهج 
ضوًعا واحًدا يف كتابه مع أنه حكم عليه بالوضع، وال سيما أنه من اإلمام املنذري يف ذلك؟. وملاذا أورد املنذري حديثًا مو 

" حديثًا 292أقسام األحاديث املردودة إمجاًعا!. وأما األحاديث املوضوعة اليت استدركها عليه األلباين بلغ عددها "
م الوصول إىل منهج املنذري يف موضوعًا، وقد استخدم الباحث جلمع املادة العلمية املنهج االستقرائي، واملنهج التحليلي ليت

توظّيفه لتلك األحاديث الضعيفة توظيًفا تربويًّا. واملنهج النقدي وذلك لنقده يف إيراده للحديث املوضوع يف كتابه. وتوصل 
عند عدم وجود احلديث الصحيح  -الباحث إىل بعض النتائج القيمة من حيث حجية احلديث الضعيف يف األحكام 

غيب والرتهيب مطلًقا، حىت الرتغيب يف أصول العقائد ولكن ال تبىن به، ومن اّدعى عدم حجية ويف الرت  -واحلسن 
احلديث الضعيف مطلًقا فال ُحجةَ له وال سلف، ومن قيد حجية احلديث الضعيف بالشروط الثالثة اليت ذكرها ابن حجر 

أوصت الدراسة بضرورة تبين مناهج علماء فهو من قول املتأخرين، أما األوئل فيحتجون باحلديث الضعيف مطلًقا. و 
احلديث األوائل يف تعاملهم مع الرواية الضعيفة. ال سيما وأّن بعضها صاحل للعمل؛ حيث إنه قد ينجرب خبرب آخر يرقّيه 
لدرجة احلديث املقبول فيُعمل مبوجب االعتبارات والشواهد واملتابعات، لذا فال حرج يف العمل باحلديث الضعيف غري 

 وضوع.امل
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(21)  
 جهود اإلمام أنور شاه الكشميري في السنة وعلومها: دراسة تحليلية نقدية عنوان الرسالة:

حممد شكيب الباحث: 
 القامسي

 317 الصفحة: م1022السنة:  حممد أبو الليثاملشرف: 

 ملخصها: 
، وتطرق إىل تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل جهود اإلمام أنور شاه الكشمريي يف السنة وعلومها

حتديد املرياث العلمي احلديثي لإلمام الكشمريي، وتقييمه، مع بيان مكانته بني أقرانه، ودراسة مفصلة 
للمناهج اليت استعملها املؤلف يف شرح األحاديث، واعتمد يف إعداد هذه الدراسة املنهج االستقرائي، 

وصل إليها الباحث: أن اإلمام الكشمريي جدير واملنهج التحليلي، واملنهج النقدي. ومن أهم النتائج اليت ت
بأن يُّعد من مفاخر األمة، حيث مجع اهلل سبحانه يف شخصيته تعدد املواهب وتنوع النبوع، واإلمام 
الكشمريي، وأنه مع ذلك كان كثري النظر يف الفنون املختلفة، من الرمل والفلك والطب ومساحة األراضي 

ليها، وقد تبىن اإلمام الكشمريي منهجية ممتازة لشرح احلديث وتدريسه، والرياضة والعلم احلديث، وما إ
وكتابه "فيض الباري" أماٍل دروسية له، وصورة صادقة ملا كان يتمتع به من مواهب ومؤهالت تدريسية 
وملكة قوية يف شرح األحاديث وذاكرة نادرة يف استيعاب العلوم، ومن خصائصه املتميزة إشباع املوضوع 

اب األدلة والعناية جبديد وطريف، وتلخيص كالم ابن حجر والعيين واحتوائه على الدرر العلمية واستيع
 والنقد العلمي وما إليها.

(23)  
الشيخ حممد تقي العثماين: منهجه وأفكاره يف شرح أحاديث املعامالت املالية يف كتابه  عنوان الرسالة:

 "تكملة فيح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم"
زنيدة بنت : ةالباحث
 مرزوقي

سيوطي عبد املشرف: 
 ساملنا

 300 الصفحة: 1022السنة: 

 ملخصها: 
عاجل هذا البحث موضوًعا مهًما من علم شرح احلديث، وهو منهج وأفكار الشيخ حممد تقي العثماين يف 

ل البحث شرحه ألحاديث املعامالت املالية يف كتابه "تكملة فتح امللهم شرح صحيح اإلمام مسلم". فتناو 
سرية الشيخ حممد تقي العثماين ومكانته العلمية بني علماء عصره، ومميزات كتابه "التكملة" وأمهيته، 
واملنهج الذي اتبعه الشيخ يف تأليفه، ومنهجه وأفكاره يف شرح أحاديث املعامالت املالية، وموقفه من بعض 
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الوصفي لعرض املعلومات املتعلقة حبياة املؤلف،  فضايا املعامالت املالية املعاصرة. واتبع هذا البحث املنهج
وكتابه "التكملة"، ومنهجه يف تأليفه. واعتمد على منهج االستقرائي، جبمع معلومات واختيارها من مصادر 
عديدة من الكتب واملؤلفات والدوريات فيما يتعلق بأحاديث املعامالت املالية، وعلى املنهج التحليلي لبيان 

د تقي العثماين وأفكاره يف شرح أحاديث املعامالت املالية لصحيح مسلم. إضافة إىل منهج الشيخ حمم
ذلك استخدام البحث مناهج ثانوية أخرى، وهي املنهج املقارن، واملقابلة واملراسلة الشخصية مع املؤلف. 

تقدمني وقد توصل إىل عدة نتائج وتوصيات، ومن أمهها: أن كتاب "التكملة" ُكتب على منوال شروح امل
بأسلوب احلداثة من الناحية اللغوية واحلديثية والفقهية. وأن هذا الشرح اصطبغ بلون املذهب احلنفي، دون 
تعصب ملذهبه، فريجح قوال دون مذهبه يف بعض املسائل. وعاجل بعض القضايا املعاصرة املهمة كاحلقوق 

الت املالية. وأنه رد بعض الشبهات احلديثة يف اجملردة واألوراق املالية الرائجة أثناء شرحه ألحاديث املعام
فهم احلديث، وخصوصا يف مسألة ملكية األرض، ومسألة الربا. ومن أهم التوصيات: ضرورة القيام بدراسة 
أحاديث املعامالت املالية من سائر كتب الشيخ حممد تقي العثماين مع هذا الكتاب. وضرورة القيام 

كثرية خاصة قضايا األحكام أو احلقوق القانونية؛ ألن املؤلِّف له يد   بدراسة هذا الكتاب لقضايا أخرى
 بيضاء يف هذا اجملال.

(23)  
المحدِّثون األحناف في الهند ومساهماتهم في الحديث النبوي: دراسة تاريخية  عنوان الرسالة:

 تحليلية
سيد عبد املاجد : ةالباحث
 الغوري

 339 :الصفحة 1022السنة:  أبو الليث حممد املشرف: 

 ملخصها: 
التعريف باحملدِّثني األحناف يف اهلند، ودراسِة مسامهاهتم العلمية يف خدمة احلديث  يهدف البحث إىل

بِقّلة اعتنائهم باحلديث يف النبوي من خمتلف جوانبه، ويُزيل من خالله تلك املزاعَم اليت تَ تَِّهم األحناَف 
انشغاهلم به يف التصنيف والتأليف، وعدِم وجود احلّفاظ واحملدِّثني  استدالالهتم به يف املسائل الفقهية، ونُْدرَةِ 

بني اْلُمتَِّبعني للمذهب احلنفي. فأثبت البحُث ما ملؤسِّس هذا املذهب )اإلمام أيب حنيفة( من مكانٍة يف 
لكبار عرب أربعة عشر احلديث النبوي، واعتناٍء له بروايته، َث َمن كان يف أتباع مذهبه ِمن احْلُفَّاظ واحملدِّثني ا

قرناً من القرون اهلجرية، وما كانت هلم من آثار جليلة يف احلديث النبوي. َث ركَّز البحث على ترمجة مخسة 
ثًا من أعالم احملدِّثني األحناف يف اهلند، وتعريٍف ُموَجٍز مبؤلَّفاهتم يف هذا اجملال، َث دراسٍة موسَّعٍة  عشر حمدِّ

التارخيي جلمع املعلومات التارخيية عن علم احلديث  لباحُث من املناهج العلمية: املنهجَ ألمهِّها. وقد اتَّبع ا
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النبوي ونشأته وتطوُّره يف اهلند، َث عن ِسرَي وَتراُجم احملدِّثني األحناف يف هذه البالد. واملنهَج االستقرائي 
لوصف  ه. واملنهَج الوصفيملسامهات احملدِّثني األحناف يف اهلند عرب القرون من خالل آثارهم في

شخصيات احملدِّثني األحناف سريًة وُخُلقاً. واملنهَج التحليلي لتحليل أعماهلم العلمية، ونقِدها نقدًا نزيهاً 
مطابقًا ملوازينه ومعايريه. وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج، من أمهِّها: إثباُت مكانة اإلمام أيب حنيفة 

وجود عدد من احْلُفَّاظ واحملدِّثني األحناف على مّر القرون، وتَعاُقب األزمان  يف احلديث النبوي، وإبرازُ 
بصفة عامة، والتعريُف بأكابر احملدِّثني األحناف يف اهلند بصفة خاصة، مع تسليط الضوء على مسامهاهتم 

م الطاعنة يف عدم العلمية، يف احلديث النبوي عن طريق التصنيف والتأليف والشرح والتحقيق، وتفنيُد املزاع
 اعتنائهم بعلم احلديث يف هذا اجملال. كما ختم الباحث مبجموعة من التوصيات.

 :مواقف وتعليم الحديثالمحور السادس: 
(29)  

 تعدد الروايات يف منت احلديث النبوي أسبابه وآثاره عنوان الرسالة:
سيوطي عبد الباحث: 

 املناس
 310حة: الصف م1003السنة:  حممد أبو الليثاملشرف: 

 ملخصها: 
متَِّبعًة أسبابه وآثاره"،  –"تعدد الروايات في متن الحديث النبوي تناولت هذه الدراسة بالبحث موضوع 

املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي النقدي. إن ظاهرة تعدد الروايات يف منت احلديث قد تنبه هلا احملدثون 
ربوا عن التعدد بعبارات منها: "ويف رواية"، و"يف حديث آخر" وشراح احلديث قدميا، ومل يرتكوها مهاًل، فع

و"زاد فيه" وغريها من األلفاظ. وهذه كلها جمتمعة ظهرت على أفق الدراسة احلديثية كمشكلة قد توهم 
القاري بأن هنا  تعارضا بني تلك الروايات، إذا رآها غري املتخصص يف احلديث ظن أن هذا االختالف 

دم حفظ احملدثني رواياهتم، أو عدم اهتمامهم بضبطها كما مسعوا، األمر الذي جيعله والتعدد نتيجة لع
يشك يف األحاديث النبوية، ويصرف الناس عن االلتزام هبا، واألمر ليس كذلك، وإمنا هلذه الظاهرة أسباب 

ري عنه تستحق الدراسة والبحث. حاولت الدراسة رسم تعريٍف " تعدد الروايات"، وذكرت أساليب التعب
عند احملدثني، وطرق معرفته، واهتمام احملدثني به يف مصنفاهتم، واملستشرقني يف أحباثهم، والكشف عن 
أسباب تعدد الروايات يف منت احلديث النبوي، وبيان آثاره على احلديث وعلومه، وعلى الفقه وأصوله، 

سباب االختالف يف ألفاظ احلديث بأن قضية أ مستنبطا من واقع األحاديث النبوية الكثرية. يقر الباحث
الواحد ال تعزى إىل علم "خمتلف احلديث" وحده أو إىل "الرواية باملعىن" فحسب، بل هلا أسباب كثرية 
أخرى، تندرج يف ثالث جمموعات رئيسة، وهي: أسباب التعدد الصادر عن رسول اهلل، وأسباب التعدد 
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الرسول والرواة. وهلا آثار يف احلديث وعلومه، وعلى  الصادر عن الرواة، وأسباب التعدد الصادر عن غري
الفقه وأصوله، مما أتاح للمحدثني والفقهاء على السواء فهم مراد احلديث، ووضع قواعد وضوابط للتعامل 

 معه.  
(22)  

 نظرية(  التجريبية )دراسة العلوم نتائج ضوء يف احلديث منت نقد عنوان الرسالة:
 الدين حمييالباحث: 
 الدين )حميي يالسمرقند

 شريينوف(.

حبيب الرمحن املشرف: 
 إبرامسا

  307الصفحة:  م1002السنة: 

 ملخصها: 
 عن جميبا العلوم التجريبية، معلومات مع النبوية األحاديث تعارض حل كيفية قضية البحث هذا تناول
 األحاديث ضبع على يف حكمهم أخطأوا املتقدمون احملدثون يكون أن ميكن هل( 2) :اْلتية األسئلة
 التجريبية؟ العلوم نتائج على الشريعة مدى تعتمد أي إىل ( 1 ) احلديثة؟ التجريبية العلوم بنتائج املتعلقة

 تلقتها اليت األحاديث موقع ما (3) هبا؟ احملتج أصناف األحاديث من املستفادة املعلومات مراتب ما (3)
 من املستفادة املختلفة املعلومات مراتب ما( 9)  القضية؟ هذه الصحيحني من وأحاديث بالقبول، األمة
 من املتعارضة املعلومات بني املفرتض التعارض حلل الصحيح العلمي ما املنهج (2) التجريبية؟ العلوم

االستقراء  منهج البحث استخدم وقد التجريبية؟ والعلوم النبوي، احلديث :املعرفة من مصادر املصدرين
 املعلومات املختلفة من التجريبية العلوم تفيده ما بني التعارض حلل منهج لوضع النقدي التحليل ومنهج

 البحث أكد .املختلفة درجاهتا املعلومات من النبوي للحديث املختلفة األنواع تفيده ما وبني مستوياهتا
 كما .فةاملختل النبوية معلومات األحاديث على اعتمادها مثل التجريبية العلوم نتائج على الشريعة اعتماد
 جمال هي اليت باألمور املتعلقة بعض األحاديث على القدامى احملدثني أحكام خطأ إمكان البحث أثبت
 جراء األشياء هذه عن معلوماهتم وحملدودية اخلطأ، اجتهادا يقبل به قاموا ما لكون وذلك التجريبية، العلوم
 لكل املختلفة املستويات البحث حدد قدو  .أيامهم التجريبية تقدمها العلوم كانت اليت املعلومات ضعف
 الباحثإىل جر مما التجريبية، للعلوم العلمية املفردات من مفرد ولكل املقبولة األحاديث النبوية أنواع من نوع

 وقد توصل .الصحيحني وأحاديث بالقبول املتلقى احلديث يفيده ما حتديد َنو من شائكة خوض مسائل
 وإن املتواتر، سوى احلديث اليقني التجريبية العلوم ونتائج احلديث رادأف من أي إفادة عدم إىل البحث
 للصحيحني األمة كل تلقي صحة دعوى عدم أثبت كما.منها واحد كل يفيدها اليت الظن درجة اختلفت
 غالب ظن من أكثر تفيد ال بالقبول األمة تلقتها بأن توصف اليت واألحاديث أحاديثهما وأن بالقبول،
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 املصدرين معلومات بني التعارض حلل منهًجا وضع البحث النهاية، ويف .اْلحاد أحاديث من وأهنا قوي،
 فمحاولة أوال، التعارض وجود صحة من التأكد يف يتلخص ما ظنيني، وهو دليلني لتعارض املتعارضة كحل

 .الطرفني تساوي عند والتوقف التوفيق، ميكن مل إن األضعف على ترجيح األقوى َث التوفيق،
(27)  

 االجتاه الليربايل يف التعامل مع السنة النبوية يف إندونيسيا: دراسة حتليلية نقدية عنوان الرسالة:
زهر الفىت الباحث: 
 صاحلني

 199 الصفحة: م1023السنة:  حممد أبو الليثاملشرف: 

 ملخصها: 
ن الدراسة والتحليل قضية إن من القضايا املثارة يف الفكر اإلسالمي احلديث واليت أخذت حيزاً ال بأس به م

نقد النصوص الشرعية أو نقد اخلطاب الديين، ويهدف هذا البحث إىل دراسة ومناقشة ما أثري حول السنة 
من االنتقادات من ِقَبل رواد االجتاه الليربايل يف إندونيسيا.  -اليت هي جزء من النصوص الشرعية–النبوية 

وذلك لتتبع تلك االنتقادات وتصنيفها حسب القسمني وقد اعتمد البحث على املنهج االستقرائي، 
األساسيني؛ األول: االنتقادات املوجهة حول مفهوم السنة وحجيتها، الثاين: االنتقادات املوجهة حول 
توثيق السنة وما يتعلق به من القضايا. وأيضا اعتمد البحث على املنهج التحليلي النقدي، وذلك لعرض 

لها ونقدها يف ضوء علم احلديث وأصوله، مع االستفادة مما كتبه العلماء والباحثون تلك االنتقادات، َث حتلي
يف هذا اجملال، حماوال كشف اجلذور الفكرية لتلك االنتقادات. وخلص البحث إىل أن ما أثاره هؤالء الوارد 

، كما يكشف من االنتقادات ترداد ملا قاله املستشرقون ومن حذا حذوهم من الليرباليني عربا أو عجما
إن مل يكن نفس –البحث عن منهج هؤالء الرواد الذي ال خيتلف كثريا عن منهج أغلب املستشرقني 

يف دراسة اإلسالم عامة والسنة خاصة، وذلك املنهج بعيد عن البحث العلمي واملوضوعية بكل  -املنهج
د على األقوال الشاذة وإخفاء معاين الكلمة، والذي يتمثل يف: االنتقائية وفقا ألغراض مسبقة، واالعتما

اجلوانب الصحيحة وجتاهلها، واملنهج املادي التجرييب، واملنهج التارخيي التطوري، وتعطيل النصوص باسم 
 املصاحل واملقاصد، واالعتماد على املصادر أو املراجع غري األصلية.

(23)  
 دراسة مقارنة بني منكري السنة يف ماليزيا وإندونيسيا عنوان الرسالة:

 حممد حفيظي بنالباحث: 
 سليمان

إمساعيل بن حاج عبد املشرف: 
 اهلل

 239 الصفحة: م1022السنة: 
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 ملخصها: 
هتدف هذه الدراسة إىل إظهار فرق منكري السنة ىف ماليزيا واندونيسيا مع بيان موقفهم، بتوضيح 

ف لذكر األسس الفكرية الشبهات ملنكري السنة يف ماليزيا وإندونيسيا الضالة. وكذلك اهلدف البحث هتد
ملنكري السنة يف ماليزيا وإندونيسيا مع إجراء مقارنة بني منكري السنة يف ماليزيا وإندونيسيا وموقف اجملتمع 
املسلم من قبوهلا. فمن خالل املنهج االستقرائي حيث يقوم الباحث جبمع وتتبع آراء العلماء القدامى 

رد أدلتهم وحججهم حول املوضوع، وذلك بالرجوع إىل كتبهم واحملدثني، والباحثني يف العصر احلديث وس
ومقاالهتم املنشورة. ومن خالل املنهج التحليلي النقدي سوف يقوم الباحث بعد مجع اْلراء والنصوص 
والنظريات بتحليلها مبا يناسب واقعنا املعاصر. َث من خالل املنهج املقارن عقد الباحث باملقارنة بني أرآء 

يف ماليزيا وإندونيسيا. وخصلت الدراسة جملموعة من النتائج، من أمهها: انتشر منكرو السنة  منكري السنة
ىف ماليزيا يتكون من أنواع شىت مع الظروف واألسباب املختلف. تعترب هذه الفرقة من أنشط فرق منكري 

ن على طريقة غري النشط . السنة يف ماليزيا حاليًا ظهور منكروا السنة يف اندونيسيا مبكرا وإن كانوا منتشري
وكذلك من النتائج هذه الدراسة أن منكري السنة منتشرين بني الناس بكثرة وال ريب أن هنا  عالقة قوية 

 بني منكري السنة ىف ماليزيا واندونيسيا. 
 بين القرآن والسنةالمحور السابع: 

(29)  
 يليةالعهد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية: دراسة حتل عنوان الرسالة:

 123الصفحة:  م1003السنة:  حممد هباء الديناملشرف:  لولزمي أسعديالباحث: 
 ملخصها: 

تناولت هذه الدراسة موضوع: "العهد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية"، من خالل اتباع منهج التفسري 
ليلها إلعطاء )العهد( املوضوعي القائم على مجع اْليات اليت تناولت جزئيات هلا صلة باملوضوع، ومن َث حت

تصورا عاما من منظور قرآين مستعينا بالنصوص النبوية الشريفة، وبأقوال الفقهاء فيما يتعلق بأحكام 
املعاهدات كذلك. وتبني من خالل هذه الدراسة، ما يلي: أن القرآن الكرمي أوىل العهود أمهية كربى، 

لوفاء هبا من صفات املؤمنني الصاحلني، فيما اعترب وحصنها أميا حتصني، من خالل ربطها بالعقيدة، فجعل ا
عدم الوفاء بالعهد والغدر به، من صفات املنافقني والكافرين. وبينت السنة النبوية عقوبة نقص العهد، 
وحئت على االلتزام بالعهود وإن أضرت ببعض املصاحل املسلمني. نظر القرآن الكرمي إىل العهود نظرة مشولية 

ترب مجيع ما يعقد منها واجب االلتزام هبا، دون النظر إىل دين عاقديها أو إىل جنس ونوع وعادلة، حيث اع
الطرف املقابل يف املعاهدة، بل كل معاهدة واجبة الوفاء هبا. وكانت التطبيقات النبوية أسوة حسنة يف ذلك 
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لدراسة أن القرآن الكرمي من خالل املعاهدات املربمة مع املؤمنني واليهود، واملشركني، والنصارى. وكشف ا
ركز على عهد الربوبية الذي أخذ من ذرية آدم عليه السالم، وهو أساس العهود اليت تليه وموثق هلا، َث 
العهود اليت أخذت على أهل الكتاب بتبليغ ما أنزل إليهم من الكتب، وببيان أمر حممد صلى اهلل عليه 

كث العهود ونقضها وما نالوه من اجلزاء والعقوبة وسلم. َث بينت بعد ذلك أساليب أهل الكتاب يف ن
نتيجة ذلك. بينما جند يف املقابل ثناء القرآن عللى املؤمنني الذين بذلوا أمواهلم وأنفسهمألجل الوفاء مبا 
عاهدوا اللع عليه، وتبليغ ما انزل إليهم، والدفاع عنه جيال بعد جيل. وكشفت الدراسة من خالل اْليات 

السلم أن العالقات اإلنسانية ال تستقيم إال من خالل املعاهدات، وال ميكن للسلم واألمن اليت تدعو إىل 
الدوليني أن يثبتا من خالل معاهدات جافة بال روح، كاملعاهدات الدولية اليوم، إذ يتوقف تنفيذها على 

ألهنا تعلقت بإلميان  مشيئة ورغبة الدول الكربى، بينما أثبتت املعاهدات اليت عقدت يف اإلسالم فعاليتها،
ومل تتعلق برغبة أحد كائنا من كان، ألن اإلسالم يبدأ بتثبيت السالم أوال يف ضمري الفرد من خالل 

 العقيدة، َث يف حميط األسرة، َث يف وسط اجلماعة، وأخريا حياول يف امليدان الدويل بني الشعوب واألمم.
(10)  

 والسنة الكرمي القرآن ضوء يف موضوعية ملالية  )دراسةا املعامالت يف والتقصري التعدي عنوان الرسالة:
 املطهرة(

 اللطيف عبد القادر عبدالباحث: 
 أوال

ليث سعود املشرف: 
 جاسم

 122الصفحة:  م1003السنة: 

 ملخصها: 
 مفهومهما، خالل حتديد من املالية املعامالت يف والتقصري التعدي عن الكشف الدراسة هذه من اهلدف
 بوصفهما املطهرة النبوية الكرمي والسنة القرآن ضوء يف املعاصرة التطبيقات بعض عن قةاحلقي وجتلية

 وأنواعهما، والتقصري، التعدي، بتعريف بدأت الدراسة وقد .قاطًبة اإلسالمية لألمة األساسيني املصدرين
 املنهج هو ملستخدما واملنهج السابقني، املصدرين من العالقة باملوضوع ذات األّدلة إيراد مع وأحكامهما
 بعض يف احلال وكذألك والتقصري، بالتعدي العالقة ذات الكرمي القرآن استقراء آيات يف االستقرائي

 يف املوضوع الواردة واألحاديث اْليات حتليل يف التحليلي املنهج َث بصلة، املوضوع إىل متتُّ  األحاديث اليت
 وأثر التفصيل، مع وآليات إثباهتما والتقصري، التعدي بطضا بيان الباحثإىل تطرَّق وقد .به يتّعلق ما أو

 على الرادعة العقوبة فرض من أموال اْلخرين على التعدي جزاء من عليهما يرتتب وما والتقصري التعدي
 أحكام ذلك الباحثبعد ناقش َثّ  .عنهما املسؤولية ع، وعوارض الواق التعدي وإزالة رفع وطرق املتعدي،
 التطبيقية التكييفات بعض بيان إىل املطاف هناية يف الدراسة وخلصت .به بالتفصيل لقيتعّ  وما التعويض،
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 .القرآن والسنة ضوء على هبما املتعلقة واألحكام والودائع املضاربة معامالت يف والتقصري املعاصرة للتعدي
  .الصدد هذا يف مهمة وتوصيات نتائج عدة الباحث رصد وكذلك

 الخاتمة والنتائج 
 تناولت الورقة عدة حماور تناوهلا الطالب بالبحث والدراسة هي : لقد

أول الرسائل عن"سبب ورود احلديث"، هادفًة إىل ضبط علم المحور األول: الحديث الموضوعي: 
 وهو موضوع ،"النبوية للسنة املخالفة املاليوية العادات"سبب ورود احلديث وحتديد معايريه، وموضوع 

ومنها  .املاليزي يف اجملتمع املاليوية العادات ملوازنة معيارية خلفية النبوية للسنة اعتماده حيث من جديد
 منهج اإلصالح االجتماعي يف ضوء السنة النبوية: دراسة حتليلية لنماذج خمتارة من األحاديث موضوع 

ئمة   وهو أكثرها ؛حيث تناول الباحثون عدد من األتخريج الحديث ودراسة سنده: المحور الثاني: 
 كعبد الرزاق والرتمزي والطربي واملودودي  فدرسوا أحاديثهم يف تلك الكتب  وغريها من كتب احلديث .

وهو يعد من أهم مباحث علوم احلديث ومصطلحة وشرع  الجرح والتعديل، مصطلحه:المحور الثالث: 
تعديل، علوم احلدبث من أجل احلفاظ على الشريعة اإلسالمية ، ومن أهم البحوث الىت درست  اجلرح وال

عند أهل السنة والشيعة، و أخرى درست البخارى يف صحيحه والكليين  يف كتابه الكايف من الشيعة، 
 وثالثة تناولت البيهقي يف سننه الكربي، وأخرى درست الكتاين وكتابه حول احلديث املتوتر .

ة رسالتني يف الدكتوراه ، وأخرى فكان أكثرها عن القرطيب وكتابه التذكر كتب الحديث: المحور الرابع:  
 تناولت كتاب تدريب الرواي مع بيان تقعبده للقواعد احلديثية .

حبث ركز الباحثون  حول جهود العلماء يف دراسة مناهج المحدثين وآراء العلماء: المحور الخامس: 
لماء نيجرييا السنة من خالل كتبهم كالزركشي ، وابن عاشور يف تفسريه ،  وعبد اهلل بن فودي من ع

وجهوده يف السنة من خالل تفسريه ، و املنذري  وتوظيفه ألحاديث الرتغيب والرتهيب من خالل كتابه 
الرتغيب والرتهيب،  والقنوجي من علماء اهلند  وجهوده يف السنة،  وأنور شاه الكشمريي وجهوده يف 

ناول جهود علماء اهلند يف القرنني السنة،  وحممد تقي العثماين وجهوده يف السنة، بل من الطالب من ت
 الثالث عشر والرابع عشر اهلجري. 

وهنا كانت اختارات الطالب خمتلفة منهم من  تناول تعدد  مواقف وتعليم الحديث:المحور السادس: 
الروايات يف احلديث النبيوي وأسبابه ، ومنهم من تناول نقد  احلديث النبوي يف  ضوء نتائج العلوم 

 واالجتاه اللرياايل  ومنهجه يف التعامل مع السنة ،  ومنكري السنة يف ماليزيا واندونسيا .   التجريبية ،
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وهذا احملور حاول الباحثون الربط بني القرآن والسنة فيه،  فمن  بين القرآن والسنة:المحور السابع: 
وآخر تناول التعدي  الطالب من تناول العهد يف القرآن الكرمي حيث درس األحاديث أيضا وتعرض هلا ، 

 والتقصري  يف املعامالت املالية  يف ضوء القرآن والسنة .
وال زال اجملال مفتوحًا لدراسة السنة وعلومها يف جوانب احلياة املختلفة يف ضوء ما نعيشه من 

 حياة يف جمتمعاتنا املعاصرة .
 

 
 


