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 جهود جامعة املرقب يف خدمة السنة

 أ. مفتاح احممد صكو
 كلية اآلداب اخلمس جامعة املرقب
miftahsakku1@gmail.com 

_______________________________________________________________________ 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله        
 وصحبه أمجعني ومن اسنت بسنته  إىل يوم الدين. 

 أما بعد:  
ودرجتها  فال ختفى مكانة السنة النبوية يف الشريعة اإلسالمية، فمكانتها كبرية، ومنزلتها عظيمة،    

َصلهى هللاُ -اَّللِه  القرآن الكرمي مصدر للتشريع، ومنبع لإلرشاد واهلداية، قال َرُسول رفيعة، فهي مع
نَِبيِ ِه" :" تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما ََتَسهْكُتْم ِِبَِما ِكَتاَب اَّللِه َوُسنهةَ -َعَلْيِه َوَسلهم

فالسنة من ، 1
صلى هللا عليه -القرآن الكرمي، وذلك لتعلقها أبقوال رسول هللا  أشرف العلوم عند هللا تعاىل بعد

 وأفعاله وتقريراته وأحواله. -وسلم
وخترجيها  ولذلك جند جهود العلماء توجهت خلدمتها قدميا وحديثا، جبمعها، ودراستها،    

 به جامعةوشرحها، وهتذيبها، وبيان غريبها، واألحكام املستنبطة منها، ومن تلك اجلهود ما قامت 
املرقب من إنشاء األقسام العلمية املتخصصة ِبا، وتدريس علومها يف مقررات دراسية، وإعداد 

 الرسائل العلمية فيها، وحتقيق املخطوطات املؤلفة فيها، ونشر البحوث العلمية احملكمة املؤلفة فيها.
 أمهية البحث

تربز أمهية البحث من خالل تعلقه ابلسنة النبوية، فهي املصدر الثاين من مصادر التشريع     
 اإلسالمي إبمجاع علماء األمة، فالسنة مع القرآن قد تكون مبيِ نة ملا حيتاج منه إىل بيان، وقد تكون

قرآن مصدران مؤكدة ملا جاء فيه من األحكام، أو مؤسسة ألحكام مل ترد فيه، وغري ذلك، فهي وال
متالزمان، ال ينفك أحدمها عن اآلخر، وال يستغىن أبحدمها عن اآلخر، وال يتم كمال التشريع إال 

 ِبما.

                                                           

 (.1594كتاب القدر، ابب النهي عن القول ابلقدر، رقم احلديث)   2/899أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ   1 
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 أهداف البحث
اجلهود املبذولة من قبل جامعة املرقب يف خدمة السنة النبوية من خالل يهدف البحث إىل بيان     

ئل العلمية، وحتقيق املخطوطات، ونشر األحباث إعداد املقررات الدراسية وتدريسها، ومتابعة الرسا
 العلمية احملكمة يف كلياهتا املتعددة. 

 منهج البحث:
يعتمد هذا البحث املنهج الوصفي االستقرائي، حيث يقوم بتتبع األعمال اليت قامت حتت 

 إشراف جامعة املرقب مقسما إايها تقسيما موضوعيا.
 خطة البحث:

 يشتمل البحث على مقدمة، وَتهيد، ومبحثني، وخاَتة، وذلك على النحو اآليت:   
 املقدمة: وتشتمل على أمهية البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.

 التمهيد: ويتضمن التعريف بعنوان البحث
 أوال: التعريف جبامعة املرقب.          
 اثنيا: التعريف ابلسنة النبوية.          

 ول: املقررات الدراسية، واملنشورات .املبحث األ
 وفيه مطلبان:            
 املطلب األول: املقررات الدراسية.          
 املطلب الثاين: املنشورات.          

 املبحث الثاين: الرسائل العلمية.
 وفيه مطلبان:            
 املطلب األول: حتقيق املخطوطات.          
 الثاين: موضوعات يف علوم احلديث.املطلب           

 اخلاَتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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 متهيد
اقتصرت احلديث يف هذا التمهيد على أمرين: األول: نبذة عن اجلامعة، والثاين: التعريف      

 ابلسنة النبوية، وذلك على النحو اآليت:
 أوال: نبذة عن اجلامعة.

تقع اإلدارة الرئيسية جلامعة املرقب يف مدينة اخلمس، وكلياهتا موزعة بني املدن التالية: القربوللي،     
ومسالتة، وقصر األخيار، واخلمس، ويقع مركز إدارهتا يف مدينة اخلمس، أُطلق على جامعة املرقب 

رقب، حيث صدر ، وأخريا امل1992، مث انصر 1991)قدميا( عدهة تسميات، أوهلا االنتفاضة 
م الذي ُعدلت مبوجبه تسمية اجلامعة، لتصبح جامعة املرقب، ومقرها 2001( لسنة:77القرار رقم )

مدينة اخلمس، وآلت إىل اجلامعة كافة الكليات والفروع، واألصول الثابتة واملنقولة، وحلهت حمله 
جلامعة )املرقب( ختليدا واعرتافا اجلامعة السابقة يف كافة احلقوق وااللتزامات، وقد اختري السم هذه ا

م اليت تصدي فيها شعبنا األيب للغزاة 1911أكتوبر  23بدور األجداد واآلابء ملعركة املرقب يف 
الطليان الفاشست الذين هجموا على بالدان مع مطلع القرن املاضي، تعد اجلامعة اليوم من 

م، واحتاد 17/06/2004لعربية منذ اجلامعات الكبرية يف ليبيا، وهي عضو يف احتاد اجلامعات ا
منذ  Unimedجامعات العامل اإلسالمي، وكذلك عضو يف احتاد اجلامعات املتوسطية 

م، وقد قامت ابلعديد من االتفاقيات مع عدد من املؤسسات األكادميية والبحثية 26/06/2018
 PIC No علي املستويني العريب والدويل، كما حتصلت اجلامعة علي رمز تعريف مؤسسايت

م؛ لتمكني اجلامعة من املشاركة يف املشاريع املدعومة من 15/11/2018بتاريخ  914580215
 2االحتاد األورويب.

 اثنيا: السنة النبوية.
 تعريف السنة. - أ

ذكرت يف هذا البند تعريف السنة يف اللغة واالصطالح، وأشهر مؤلفاهتا،وذلك على     
 النحو اآليت:

 تعريفها يف اللغة. -1

                                                           

2    27-46-19-17-09-http://www.elmergib.edu.ly/index.php/ar/2020 

http://www.elmergib.edu.ly/index.php/ar/2020-09-17-19-46-27
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، وقد جاءت ِبذا 3تطلق السنة يف اللغة على الطريقة، والسرية، سواء كانت حسنة أم سيئة    
َلَك ِمْن ُرُسِلَنا َواَل َتَُِد ِلُسنهِتَنا  املعىن يف القرآن والسُّنة، فقال تعاىل: ﴿ ُسنهَة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا قَ ب ْ

﴾ َلْيِه َوَسلهَم: "َمْن َسنه يف اإِلْساَلِم ُسنهةا َحَسَنةا ، فَ َلُه َأْجُرَها، ، وقَاَل َرُسوُل هللِا َصلهى اَّللهُ عَ 4حَتِْويالا
ُقَص ِمْن أُُجورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنه يف اإِلْساَلِم ُسنهةا  َسيِ َئةا،  َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِِبَا بَ ْعَدُه، ِمْن َغرْيِ َأْن يَ ن ْ

ُقَص ِمْن أَْوزَارِِهْم َشْيٌء"َكاَن َعَلْيِه ِوْزرَُها َوِوْزُر مَ   .5 ْن َعِمَل ِِبَا ِمْن بَ ْعِدِه، ِمْن َغرْيِ َأْن يَ ن ْ
فالسُّنة هي الطريقة والعادة املتهبعة، والطريقة املبتَدأة، حسنة كانت أو سيئة، ولكن إذا أُطلقت 

 .6انصرفت إىل الطريقة أو السرية احلسنة فقط، وال تستعمل يف السيئة إال ُمَقيهدة
 تعريفها يف االصطالح. -2

اختلف العلماء يف تعريف السُّنة على حسب اختالف أحباثهم واختصاصاهتم، فلكل طائفة من    
 العلماء غرٌض خاص ِمن حبثهم.

وأفعاله، وتقريراته، اليت  -صلى هللا عليه وسلم-أهنا أقوال النيب تعريفها يف اصطالح األصوليني: 
فهم يبحثون عن السُّنة بصفتها مصدراا للتشريع، واتلية للقرآن  7م الشرعية،ُيْستَدلُّ ِبا على األحكا

عز -الكرمي، وهذه الثالثة هي اليت تُثبت األحكام وتقر ِرها، فهي تدل على طريقته يف فهم دين هللا 
فليست داخلةا يف مفهوم السنة عند  -صلى هللا عليه وسلم-والعمل به، أما صفاته  -وجل

 هنا ال تُِفيُد حكماا شرعيًّا يتعبهُد الناس به.األصوليني؛ أل
مثل: تقدمي  8ما ثَبت طلبه بدليٍل شرعي من غري افرتاض وال وجوب، تعريفها يف اصطالح الفقهاء:

، فيثاب  اليمىن على اليسرى يف الطهارة، ومثل الركعتني قبل الظهر، فهي مبعىن املندوب واملستحبِ 
 املسلم على فعلها، وال يعاقب على تركها، فهي أحد األحكام الشرعية اخلمسة عند الفقهاء.

فيقال عندهم: فالٌن على ُسنة، إذا عِمل  9ما يقابل البدعة، تعريفها عند علماء الوعظ واإلرشاد:
 مبا يوافق الشرع، وفالٌن على بدعة، إذا عِمل على خالف ذلك.

                                                           

 (، كالمها مادة: )سنن(.225/ 13(، ولسان العرب )35/230ينظر اتج العروس ) 3
 .77سورة اإلسراء، اآلية  4
كتاب: الزكاة، ابب: احلث على الصدقة ولو بشق َترة، أو كلمة   2/704يحه أخرجه اإلمام مسلم يف صح 5

 (.1017طيبة وأهنا حجاب من النار، رقم احلديث )
 (.1/95ينظر إرشاد الفحول، للشوكاين ) 6
 (.1/95(، وإرشاد الفحول )1/223ينظر اإلحكام يف أصول األحكام  ) 7
 (.1/95ينظر إرشاد الفحول ) 8
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من قول أو فعل أو  -صلى هللا عليه وسلم-أهنا ما أضيف إىل النيب  تعريفها يف اصطالح احملد ِّثني:
فغرضهم االعتناء  10أم بعدها.تقرير أو صفة ِخْلِقية أو ُخُلقية، أو سرية، سواٌء أكان ذلك قبل البعثة 

بكل ما ُنسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، وسرية ومشائل، سواء أثْ َبت 
 املنقوُل حكماا شرعيًّا أم ال، وهو املقصود يف هذا البحث.

 أشهر مؤلفات السنة النبوية. -ب
 سأذكر أشهرها مرتبة حسب وفيات أصحاِبا:كثرية ومتنوعة، و  الكتب املصنفة يف السنة النبوية   
 ه.179لإلمام مالك بن أنس األصبحي، املتوىف سنة املوطأ،  -1
 ه.241لإلمام أمحد بن حنبل، املتوىف سنة املسند،  -2
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا، حملمد بن إمساعيل البخاري، املتوىف سنة  -3

 ه.256
 ه.261من حديث رسول هللا، ملسلم بن احلجاج، املتوىف سنةاجلامع الصحيح املسند  -4
 ه .273سنن ابن ماجه، البن ماجه أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، املتوىف سنة  -5
 ه.275سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السِ ِجْستاين، املتوىف سنة  -6
 ه .279وسى الرتمذي، املتوىف سنة سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى بن َسْورة بن م -7
 ه .303سنن النسائي، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب اخلراساين النسائي، املتوىف سنة  -8
 ه .582األحكام الصغرى، للشيخ عبد احلق اإلشبيلي، املتوىف سنة  – 9

 ه .600 عمدة األحكام، لإلمام احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي، املتوىف سنة - 10
 املبحث األول: املقررات الدراسية واملنشورات

 يتضمن هذا املبحث مطلبني: املقررات الدراسية يف املطلب األول، واملنشورات يف املطلب الثاين.    
 11املقررات الدراسية  املطلب األول:

                                                                                                                                                               

 فسهينظر املرجع ن 9
 .47ينظر السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، ص 10
املراجع: ينظر توصيف املقررات ابألقسام العلمية، ودليل الدراسات العليا بكلية اآلداب والعلوم اخلمس، حملمد  11

عبد السالم سويسي، وحمضر اجتماع توحيد املقررات الدراسية داخل األقسام يف الكليات املناظرة على 
 م.2020-8-10مستوى اجلامعة بكلية اآلداب اخلمس، بتاريخ  
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ها ما يدرس يف تُدرس العديد من مقررات السنة النبوية ابجلامعة يف عدة أقسام بكليات اجلامعة، فمن
 مرحلة الليسانس، ومنها ما يدرس يف مرحلة املاجستري:

 أوال: مرحلة الليسانس.
  قسم الدراسات اإلسالمية بكليات اآلداب اخلمس، واآلداب والعلوم مسالتة، واآلداب

 والعلوم قصر األخيار.
 تدرس فيها مقررات السنة النبوية اآلتية:

 ، يدرس يف السنة الدراسية الثانية.2: عدد الوحدات دراسات يف السنة )أ( -1
 .عدد الوحدات اثنتان، يدرس يف السنة الدراسية الثالثة دراسات يف السنة )ب(: -2
 .، يدرس يف السنة الدراسية الثالثة2عدد الوحدات  ختريج األحاديث ودراسة األسانيد: -3
 ، يدرس يف السنة الدراسية الثانية.2: عدد الوحدات مصطلح احلديث -4
  بكلية الرتبية اخلمس.  اسات اإلسالميةقسم الدر 

 تدرس فيه مقررات السنة النبوية اآلتية:    
 ، يدرس يف السنة الدراسية األوىل.2عدد الوحدات  علوم احلديث: -1
 ، يدرس يف مستويني: السنة الدراسية األوىل، والثانية.2عدد الوحدات  احلديث النبوي: -2
 .كلية علوم الشريعة اخلمس 
 احلديث قسم التفسري و  - أ
 تدرس فيه مقررات السنة النبوية اآلتية:    

، يدرس يف أربعة مستوايت: الفصل الدراسي األول، 2عدد الوحدات مصطلح احلديث:  -1
 والثاين ، والثالث، والرابع.

، يدرس يف أربعة مستوايت: الفصل الدراسي الثاين ، 2عدد الوحدات  احلديث التحليلي: -2
 والثالث، والرابع، واخلامس.

، يدرس يف ستة مستوايت: الفصل الدراسي الثالث، 2عدد الوحدات  أحاديث األحكام: -3
 والرابع، واخلامس، والسادس، والسابع، والثامن.

 ، يدرس يف الفصل الدراسي اخلامس.2عدد الوحدات  اجلرح والتعديل: -4
 ، يدرس يف مستويني: الفصل الدراسي السادس، السابع.2عدد الوحدات  علم التخريج: -5
 قسم أصول الدين. - ب
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، يدرس يف مستويني: الفصل الدراسي األول، 2عدد الوحدات مصطلح احلديث:  -1
 والثاين. 

، يدرس يف مستويني: الفصل الدراسي الثالث، 2عدد الوحدات  أحاديث األحكام: -2
 .واخلامس

 قسم الفقه وأصوله.  -ج      
، يدرس يف مستويني: الفصل الدراسي األول، 2عدد الوحدات مصطلح احلديث:  -1

 والثاين. 
، يدرس يف ثالثة مستوايت: الفصل الدراسي الرابع، 2عدد الوحدات فقه السنة:  -2

 .واخلامس، والسادس
 اثنيا: مرحلة املاجستري.

 رية.تدرس يف هذه املرحلة بكلية اآلداب اخلمس مقررات ختصصية ملزمة، ومقررات ختصصية اختيا
 املقررات التخصصية امللزمة: - أ

 .3عدد الوحداتمصطلح احلديث:  -1    
 املقررات التخصصية االختيارية: -ب    

 .3عدد الوحدات دراسات يف السنة،  -1
 املطلب الثاين: املنشورات

يشتمل هذا املطلب على األحباث العلمية احملكمة يف جمال السنة النبوية، اليت بدورها تساعد يف بيان 
معامل السنة النبوية، وإزالة لبسها، وشرح مباحثها، وسرد بعض مؤلفاهتا وُشر احها، ُنشرت هذه 

رت يف ذكر األحباث يف العديد من اجملالت التابعة جلامعة املرقب من عدة ابحثني، وقد اقتص
األحباث على عنوان البحث، ومعده، ومكان نشره وعدد صفحاته، وأقسامه، وبعض النتائج 

 والتوصيات إن وجدت، وفيما أييت األحباث العلمية مرتبة ترتيبا معجميا: 
إعداد: أمحد عبد السالم ابشيش، نشر البحث يف جملة  االحتجاج ابحلديث الضعيف، -1

الرتبية اخلمس، عدد صفحاته تسع عشرة صفحة، ُقسم البحث إىل تقدمية الرتبوي الصادرة عن كلية 
ِبا أمهية البحث، ومبحثني، وخاَتة، املبحث األول: ماهية احلديث الضعيف وأقسامه، واملبحث 
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الثاين: االحتجاج ابحلديث الضعيف، وأما اخلاَتة فذكر فيها عظم معرفة احلديث الضعيف، وما 
 12العلماء يف اجلرح والتعديل.يرتتب عليه، وذكر مراتب 

إعداد: أمحد عبد السالم بشيش، ُنشر البحث يف اجمللة  اختالف األجوبة يف احلديث النبوي، -2
العلمية لعلوم الشريعة الصادرة عن كلية علوم الشريعة اخلمس، عدد صفحاته أربع عشرة صفحة، 

ملنهج املتبع يف الدراسة، وهيكلية ُقسم البحث إىل مقدمة وفيها سبب االختيار، وأمهية البحث، وا
البحث، ومبحثني: املبحث األول: أحاديث اختلفت اإلجابة فيها بني التقدمي والتأخري، واملبحث 
الثاين: أحاديث جاء اجلواب عنها على غري ما يرتقب السائل، وخاَتة اشتملت على وصف 

 13البحث، دون ذكر للنتائج.
إعداد: النفايت موسى سامل الشوشان، نشر  اط األحكام،اضطراب الرواية وأثره على استنب -3

البحث يف جملة العلوم اإلنسانية الصادرة عن كلية اآلداب اخلمس، وعدد صفحاته أربعون صفحة، 
ُقسم البحث إىل مقدمة، وسبعة مباحث، وخاَتة، ذكر الباحث تعريف االضطراب يف املبحث 

ين، والفرق بني االضطراب واالختالط يف املبحث األول، وحكم احلديث املضطرب يف املبحث الثا
الثالث، وما يشرتط يف احلكم على احلديث ابالضطراب يف املبحث الرابع، وأنواع االضطراب يف 
املبحث اخلامس، والرتدد والشك من الراوي يف بعض ألفاظ املنت يف املبحث السادس، والرتجيح 

اَتة سبب العناية بدراسة املسائل اليت تتعلق عند االضطراب يف املبحث السابع، وبني  يف اخل
 14ابلنصوص واستنباط احلكم.

إعداد: حممد  بذل النصح بفوائد مجع الطرق والرواايت عند احلافظ ابن حجر يف الفتح، -4
فرج الزائدي، نشر البحث يف جملة القلعة الصادرة عن كلية اآلداب والعلوم مسالتة عدد صفحاته 

سم البحث إىل مقدمة، وَتهيد، ومبحثني، وخاَتة، املقدمة تضمنت فكرة مثان وعشرون صفحة، قُ 
البحث وأمهيته، والتمهيد اشتمل على التعريف ببعض مصطلحات البحث، وأمثلة من الكتب اليت 
اهتمت جبمع الرواايت، وبيان أسباب تعدد الرواايت، واملراد جبمع رواايت احلديث وألفاظه يف 

ول يف فوائد مجع الرواايت يف املنت، واملبحث الثاين يف فوائد مجع الرواايت مكان واحد، واملبحث األ
 يف السند، واخلاَتة تضمنت نتائج البحث، ومنها:

                                                           

 وما بعدها. 84م، ص 2017جملة الرتبوي، العدد العاشر يناير  ينظر 12
 وما بعدها. 68م، ص 2020ينظر اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، العدد الرابع ديسمرب  13
 وما بعدها. 209م، ص 2019ينظر جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثامن عشر مارس  14
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احلديث برواايته وألفاظه وطرقه املختلفة، وربط بينها  -رمحه هللا–تتبع احلافظ ابن حجر  -1 
 ومجعها يف مكان واحد. 

  15مجع الرواايت والطرق يعني الباحث على فهم النص احلديثي، واستنباط األحكام منه. -2 
إعداد: ساجد منذور اجلميلي، نشر  التصحيف يف احلديث وحكم إصالحه رواية وكتااب، -5

البحث يف جملة العلوم الشرعية والقانونية الصادرة عن كلية القانون اخلمس عدد صفحاته عشرون 
م البحث بعد تقدمية خمتصرة إىل مثانية عناوين مبينة على النحو اآليت: التصحيف يف صفحة، ُقس

احلديث، والتصحيف يف غري احلديث، وحكم إصالح التصحيف، وما بني التصحيف والتحريف، 
وأسباب التصحيف، ومساوئ التصحيف، وذم املصحفني والنهي عن احلمل عنهم، وذم احملرتسني 

   16ر الباحث خاَتة يف حبثه.من التصحيف، ومل يذك
إعداد: خليفة فرج اجلراي، نشر  اجلانب احلديثي الفقهي عند ابن التني الصفاقسي رمحه هللا، -6

البحث يف اجمللة العلمية لعلوم الشريعة الصادرة عن كلية علوم الشريعة اخلمس عدد صفحاته ست 
: ابن التني رمحه هللا وكتابه املخرب وسبعون صفحة، قسم البحث إىل مقدمة ومبحثني: املبحث األول

 الفصيح، واملبحث الثاين: اجلانب احلديثي والفقهي يف الشرح، وخاَتة ِبا نتائج البحث، ومنها:
أن ه من أوائل الكتب اليت شرحت صحيح البخاري يف املغرب العريب على وجه اخلصوص، ويف  -1

 العامل اإلسالمي على وجه العموم.   
د توسط زمانه؛ بني الشروح املتقدمة كأعالم احلديث للخطايب والنصيحة للداودي، أنهه شرح ق -2

وشرح املهلب بن أيب صفرة، وشرح ابن بطال، رمحهم هللا مجيعا، وأخرى متأخرة كشرح ابن امللقن، 
والفتح البن حجر، وعمدة القارئ للعيين، فكان حلقة وصل بينهم مما ربط املتأخرين بكتب من 

نقل عنهم من مادة علمية غزيرة خاصة وأن تلك املؤلفات أغلبها يف عداد الكتب سبقهم مبا 
 17املفقودة.

إعداد: طارق عطية البقيج، نشر البحث يف اجمللة  العالج، -اآلاثر  –اجلهل ابلسنة املظاهر  -7
 العلمية لعلوم الشريعة الصادرة عن كلية علوم الشريعة اخلمس، عدد صفحاته ست وثالثون صفحة،

                                                           

 وما بعدها. 425م، ص 2017ينظر جملة القلعة، العدد الثامن ديسمرب  15
 وما بعدها. 100م، ص 2014ينظر جملة العلوم الشرعية والقانونية، العدد األول لسنة  16
 وما بعدها. 441م، ص 2018ينظر اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، العدد األول يناير  17
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ُقسم البحث إىل مقدمة، وَتهيد، وفيه احلديث عن النصوص الشرعية املرغبة يف حفظ السنة 
وتعلمها وتعليمها، وثالثة فصول: الفصل األول يف مظاهر اجلهل ابلسنة، وفيه مباحث: املبحث 
 األول يف اجلهل مبكانة السنة وارتباطها ابلقرآن، واملبحث الثاين يف اجلهل بتاريخ تدوين السنة

والظروف اليت حفظت فيها، واملبحث الثالث يف اجلهل بدرجات احلديث النبوي وعدم التفريق بني 
املقبول واملردود، واملبحث الرابع يف اجلهل ابملعاين الصحيحة لألحاديث النبوية، والفصل الثاين يف 

، واملبحث الثاين يف آاثر اجلهل ابلسنة، وفيه مباحث: املبحث األول يف الوقوع يف البدع والرتويج هلا
تضييع كثري من السنن الثابتة وعدم العمل ِبا، واملبحث الثالث يف قبول األحاديث الواهية 
واملوضوعة وتناقلها وترغيب الناس فيها، والفصل الثالث يف طرق مقرتحة للعالج، وفيه مباحث: 

ِبا، واملبحث الثاين يف  املبحث األول يف تدارس السنة والسعي إىل نشرها وإحيائها وتبصري الناس
بذل األسباب حلفظ السنة النبوية من الضياع، واملبحث الثالث يف التمسك ابلسنة والتزامها، 
والتحلي أبخالق أهلها، واملبحث الرابع يف التوسع يف تسخري التقنية املعاصرة خلدمة السنة، واخلاَتة 

 تضمنت عددا من التوصيات منها: 
 سام أكادميية لدراسة السنة وعلومها يف اجلامعات اإلسالمية. . التوسع يف افتتاح أق1
 . افتتاح كليات متخصصة لدراسة السنة وعلومها يف أحناء العامل اإلسالمي. 2
 18. إدخال مواد السنة وعلومها كمواد أساسية يف مراحل التعليم األساسية واألولية.3
شر البحث يف جملة الرتبوي الصادرة عن  إعداد: حممد العريب فالح، ن حجية احلديث املرسل، -8

كلية الرتبية اخلمس، عدد صفحاته مثاين عشرة صفحة، ُقسم البحث إىل مقدمة، ومبحثني، وخاَتة، 
تضمنت املقدمة مشكلة البحث وأهدافه، منهجه، وخطته، واملبحث األول: حقيقة احلديث املرسل، 

 ملت على نتائج البحث، ومنها: واملبحث الثاين: حجية احلديث املرسل، واخلاَتة اشت
 اختلف العلماء يف حقيقة املرسل على عدة أقوال: -1
 ذهب قوم إىل أنه ما رفعه التابعي الكبري إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.  -أ 

مجهور احملدثني على أنه ما رفعه التابعي مطلقاا، كبرياا كان أو صغرياا إىل النيب صلى هللا عليه  -ب
 وسلم. 

 املرسل عند األصوليني هو ما سقط من سنده رجل سواء كان املرسل اتبعيا أو من بعده. -ج
 مذهب الفقهاء أن املرسل ما قال فيه غري الصحايب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. -د 
 19مجهور الفقهاء على قبول احلديث املرسل واالحتجاج به. -2 

                                                           

 .وما بعدها 88م، ص 2018ينظر اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، العدد األول يناير  18
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إعداد: عادل فرحات الشليب، نشر البحث  تضعيف،حديث )افرتاق األمة( بني التصحيح وال -9
يف اجمللة العلمية لعلوم الشريعة الصادرة عن كلية علوم الشريعة اخلمس، عدد صفحاته ثالث وأربعون 
صفحة، ُقسم البحث إىل مقدمة، وَتهيد، وفيه معىن االفرتاق، وأسباب التفرق واالختالف، وثالثة 

خترجيه، وفيه مبحثان: املبحث األول يف طرق احلديث، فصول: الفصل األول يف طرق احلديث و 
واملبحث الثاين يف ختريج احلديث، والفصل الثاين يف تضعيف احلديث، وفيه مبحثان: املبحث األول 
يف تضعيف احلديث سندا، واملبحث الثاين يف تضعيف احلديث متنا، والفصل الثالث يف تصحيح 

تصحيح احلديث سندا، واملبحث الثاين يف تصحيح  احلديث، وفيه مبحثان: املبحث األول يف
 احلديث متنا، وخاَتة ذكر فيها ما توصل إليه من نتائج، ومنها: 

على الرغم من تضعيف بعض احملدثني قدميا للحديث سندا ومتنا كابن حزم والشوكاين وابن  -1
وائهم وأغراضهم إال أن الوزير، وحماولة بعض املعاصرين من الشيعة وغريهم الطعن فيه ليتمشى مع أه

هناك من العلماء من صحح احلديث سندا، ومن صححه سندا ومتنا معا، وهذا مابيهنْته هذه 
 الدراسة. 

احلديث اثبت عند كثري من العلماء واحملدثني، فقد صححوه سندا ومتنا، وتلقته األمة ابلقبول،  -2
النظر إىل سنده ورجاله كما فعلوا بغريه وعملوا به واحتجوا به وصار مشهورا، واستغنوا بشهرته عن 

 من األحاديث أمثال حديث معاذ بن جبل يف القضاء. 
  20احلديث املتلقى ابلقبول واحملتج به عند كثري من علماء احلديث أعم من الصحيح واحلسن. -3

إعداد: طارق عطية الدقيج، نشر  الدفاع عن السنة يف ظل التيارات الفكرية املعاصرة، -10
حث يف جملة العلوم اإلنسانية والتطبيقية الصادرة عن كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار، عدد الب

صفحاته مخس عشرة صفحة، قسم البحث إىل مقدمة، وثالثة مباحث، وخاَتة، اشتملت املقدمة 
 على أسباب اختيار البحث، ومنهجيته، وأهدافه، واملبحث األول: االَتاه السلفي، واملبحث الثاين:

 االَتاه العقلي، واملبحث الثالث: االَتاه املنحرف، واخلاَتة احتوت أهم النتائج والتوصيات. 
 أوال: من النتائج: 

                                                                                                                                                               

 وما بعدها. 67م، ص 2019ينظر جملة الرتبوي، العدد اخلامس عشر يوليو  19
 وما بعدها. 205م، ص 2018ينظر اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، العدد األول يناير  20
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اهتمام العلماء قدميا وحديثا ابلسنة النبوية والعناية ِبا والعكوف على دراستها، وفهمها على  -1
 مراد هللا ومراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

بروز االَتاه السلفي يف دراسة احلديث النبوي، وتتبع السنة النبوية، وأن هذا االَتاه منتشر  -2
 بقوة، وأن له أعالما تنشر فكره ومنهجه يف كل مكان من العامل. 

 اثنيا: من التوصيات: 
 أوصى الباحث ابلفهم الصحيح للكتاب والسنة واالعتصام ِبما.   -1
 21يتجرأ يف الطعن حبجية السنة ابألدلة الضعيفة. أوصى ابلرد على كل من  -2

إعداد: حممد عبد السالم العامل، نشر البحث يف اجمللة العلمية  مسات أهل احلديث والسنة، -11
لعلوم الشريعة الصادرة عن كلية علوم الشريعة اخلمس، عدد صفحاته تسع ومخسون صفحة، ُقسم 
البحث إىل مقدمة، ومبحثني، وخاَتة، اشتملت املقدمة على تساؤالت البحث، وأهدافه، وأمهيته، 

وخطته، واملبحث األول يف التعريف ببعض املصطلحات احلديثية،  ودوافعه واملنهج املتبع فيه،
واملبحث الثاين يف التعريف أبهل احلديث والسنة، وبيان مساهتم وخصائصهم، وبيان فضلهم وشرفهم، 

 واخلاَتة تضمنت النتائج والتوصيات. 
 أوال: من النتائج:

 تداء ِبم.   أهل احلديث والسنة هم أهل احلق الذين جيب اتباعهم واالق -1
وأكثرهم اقتداء به،  -صلى هللا عليه وسلم-أهل احلديث والسنة هم أخص الناس برسول هللا  -2

 واتباعا له يف العبادات واملعامالت والسلوك، ويف االعتقاد ظاهرا وابطنا.
 اثنيا: من التوصيات: 

 وجوب اتباع منهج أهل احلديث والسنة.    -1
لصاحل يف كل أموران لنرضي ربنا، ولنعطي صورة مشرقة عن اإلسالم ضرورة االقتداء بسلفنا ا -2

 22الصحيح النقي ليقبل الناس عليه وحيرصوا على الدخول فيه واتباع تعاليمه.
إعداد: حممد  صفة من تقبل روايته وطرق ثبوت اجلرح والتعديل دراسة نظرية تطبيقية، -12

إلنسانية الصادرة عن كلية اآلداب اخلمس، عدد عبد السالم العامل، نشر البحث يف جملة العلوم ا
صفحاته مثان وعشرون صفحة، ُقسم البحث إىل مقدمة، وَتهيد، وثالثة مطالب، وخاَتة، التمهيد 

                                                           

 وما بعدها. 26م، ص 2016ينظر جملة العلوم اإلنسانية والتطبيقية، العدد األول لسنة  21
 وما بعدها. 561م، ص 2018ينظر اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، العدد األول يناير  22
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اشتمل على التعريف ابلراوي، وشروط قبوله عند ابن الصالح، املطلب األول يف العدالة، واملطلب 
 جلرح والتعديل، واخلاَتة تضمنت نتائج البحث، ومنها:الثاين يف الضبط، واملطلب الثالث يف طرق ا

 أهم الشروط اليت اشرتطها مجهور احملدثني فيمن تقبل روايته أن يكون عدال ضابطا. -1
ثبوت العدالة ابلشهرة أو بشهادة اثنني من أئمة اجلرح والتعديل هو حمل اتفاق بني احملدثني، أما  -2

 معروفا ابلعلم فمحل خالف بني العلماء. ثبوهتا بشهادة واحد، أو بكون الشخص
اتفق مجهور احملدثني على عدم قبول رواية الفاسق املرتكب للكبائر النتفاء صفة العدالة عنه،  -3

 23أما املبتدع فقبول روايته مطلقا، أو بشروط معينة حمل خالف بني العلماء.
شر البحث يف جملة الرتبوي إعداد: أمحد عبد السالم ابشيش، ن العمل ابحلديث املعنعن، -13

الصادرة عن كلية الرتبية اخلمس، عدد صفحاته ثالث عشرة صفحة، ُقسم البحث إىل مقدمة 
ومبحثني، وخاَتة، تضمنت املقدمة أمهية البحث والدراسات السابقة، واملبحث األول: معىن 

ث املعنعن، وذكر يف احلديث املعنعن واملدلس، واملبحث الثاين: أقوال احملدثني يف العمل ابحلدي
اخلاَتة سبب اختالف العلماء يف قبول رواية املعنعن، ورجح الباحث قبول رواية املعنعن غري 

 24املدلس.
إعداد: مفتاح احممد صكو،  عناية العلماء األعالم بعمدة األحكام لعبد الغين املقدسي، -14

خلمس، عدد صفحاته مثان وثالثون نشر البحث يف جملة العلوم اإلنسانية الصادرة عن كلية اآلداب ا
صفحة، ُقسم البحث إىل مقدمة، ومبحث َتهيدي، ومبحثني، وخاَتة، تشتمل املقدمة على أمهية 
املوضوع، وأسباب اختياره، والدارسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، واملبحث التمهيدي 

ألحكام، واملبحث األول يتضمن التعريف أبحاديث األحكام، وأشهر الكتب املؤلفة يف أحاديث ا
يف التعريف مبؤلف عمدة األحكام ومصنفه، واملبحث الثاين يف عناية طلبة العلم والعلماء بعمدة 

 األحكام، واخلاَتة ِبا أهم النتائج والتوصيات.     
 أوال: من النتائج:   

                                                           

 وما بعدها. 224م، ص 2017ينظر جملة العلوم اإلنسانية، العدد اخلامس عشر سبتمرب  23
 وما بعدها. 5م، ص 2017ينظر جملة الرتبوي، العدد احلادي عشر يوليو  24
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را، وقد أقبل يعد كتاب عمدة األحكام من تراث هذه األمة اخلالد، ومن أكثرها تداوال وانتشا -1
عليه العلماء قدميا وحديثا ابلتدريس والتصنيف، دون حصر يف مكان وال زمان، والعمل عليه 

 مستمر إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها.  
تنوعت جهود العلماء يف شرح عمدة األحكام بني مسهب وخمتصر، ومعلق وانظم...إخل مبا  -2

ث احملافظة عليها وتقريب فهمها للناس، وال شك أن خيدم السنة النبوية املطهرة، وذلك من حي
 املتأخر استفاد من املتقدم يف الشرح.     

 اثنيا: من التوصيات:
أوصى الباحث بتحقيق ما مل حيقق من األعمال املكتوبة على عمدة األحكام، حىت ترى النور  -1

 ويستفاد منها.  
وإرشاد الطلبة إىل حفظها، وفهم معانيها،  أوصى الباحث ابلعناية ِبذا النوع من األحاديث، -2

 25وكيفية استنباط األحكام منها.
إعداد: عبد العزيز بو شعيب العسراوي،  ما مسعه ابن عباس رضي هللا عنه أو شهده منه، -15

نشر البحث يف اجمللة العلمية لعلوم الشريعة الصادرة عن كلية علوم الشريعة اخلمس، عدد صفحاته 
ة، ُقسم البحث إىل مقدمة ِبا أمهية املوضوع وعنوانه، ومنهج البحث، وَتهيد ثالث وستون صفح

ذكر فيه مسألتني: األوىل ترجم فيها البن عباس، والثانية حتدث فيها عن مساعه من النيب صلى هللا 
عليه وسلم، وعدد هذا املسموع، وآراء العلماء يف ذلك، والراجح يف املسألة، مع إيراد نصوص دالة، 

ثة مطالب: خر ج يف املطلب األول أحاديث ابن عباس املسموعة أو املشاهدة املروية يف وثال
الصحيحني، وخر ج يف املطلب الثاين أحاديثه اليت انفرد ِبا أحد الشيخني ذات الصفة نفسها، 
واملطلب الثالث يف األحاديث اليت أخرجها أصحاب السنن وابقي العلماء من أصحاب الكتب 

 الصحيحني، وخاَتة ضم نها أهم النتائج اليت توصل إليها، منها: التسعة سوى 
اتضح للباحث من خالل النصوص احلديثية أنه كان البن عباس أقوال وأفعال، يف حله  -1

وترحاله، وال شك أنه مسع الكثري من األحاديث من النيب صلى هللا عليه وسلم، وبعد وفاة النيب 
ا على األخذ عن الصحابة الكبار، حيث مسع منهم جل  صلى هللا عليه وسلم حرص حرصاا ش ديدا

 ما رواه من نصوص، وهو ما جعل منه عاملا كبريا. 
اتصف ابن عباس ابجلدية العالية يف الطلب، وحسن السؤال، وقوة الذاكرة، وتقييد العلم، مما  -2

جعله يتقدم على أقرانه، ويتفوق عليهم بكثري، ابإلضافة إىل صفة التواضع يف العلم، واملبادرة إىل 
                                                           

 وما بعدها. 43م، ص 2019د الثامن عشر مارس ينظر جملة العلوم اإلنسانية، العد 25
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ن قراءة سرية توجيه طالب العلم إىل األخذ عن الصحابة غريه، وهذا أهم ما يستفيده طالب العلم م
 26هذا الصحايب اجلليل.

إعداد: وفاء حممد الطيب العايت، نشر البحث يف جملة العلوم  مكانة اإلسناد عند احملدثني، -16
اإلنسانية الصادرة عن كلية اآلداب اخلمس، عدد صفحاته تسع وعشرون صفحة، ُقسم البحث إىل 

 هيد التعريف ابإلسناد لغة واصطالحا،مقدمة وَتهيد ومبحثني وخاَتة، تناولت الباحثة يف التم
والعالقة بني املعنيني، ويف املبحث األول نشأت اإلسناد وأمهيته ويف املبحث الثاين عناية العلماء 

 ابإلسناد، ويف اخلاَتة عرضت النتائج اليت َتخض عنها البحث، ومنها:
 األمم.               اإلسناد من اخلصائص اليت َتيزت ِبا األمة احملمدية عن غريها من  -1
 .التابعني عصر يف أشده وبلغ وازدهر مبكرا، ابإلسناد االهتمام بدأ -2
       .غريه من الصحيح احلديث يُعرف وبه ونقده، احلديث لقبول وسيلة أهم اإلسناد يعد -3
 وصلت عناية احملدثني ابإلسناد أن اهتموا بسالسل األسانيد الضعيفة، إىل جانب اهتمامهم -4

      27ابلصحيحة.
من علماء احلديث املعاصرين يف ليبيا الشيخ عبد الرمحن البوصريي وكتابه: مبتكرات  -17

إعداد: حممد فرج الزائدي، نشر البحث يف اجمللة  الآليل والدرر يف احملاكمة بني العيين وابن حجر،
ته مثان وثالثون صفحة، العلمية لعلوم الشريعة الصادرة عن كلية علوم الشريعة اخلمس، عدد صفحا

ُقسم البحث إىل مقدمة ِبا أمهية املوضوع، وَتهيد للتعريف ابملؤلف، ومطلبني: املطلب األول: منهج 
املؤلف يف كتابه، واملطلب الثاين: قيمة الكتاب العلمية ومصادره، وخاَتة ذكر فيها أسباب كتابة 

 البحث، ومنها: 
م ليبيا يف علم احلديث، له شخصية العامل املربز، الشيخ عبد الرمحن البوصريي أحد أعال -1

 والقاضي النزيه، واللغوي الضليع.  
عاش هذا العامل يف عصر احنطاط علمي، وضيق يف احلياة االقتصادية بسبب ما مرت به البالد  -2

 من حمن، ومع ذلك استطاع أن يشق طريقه فُيدرس ويؤلف، ويشتغل ابلقضاء.        
 28ار بعض اعرتاضات العيين فقط ومل أيت عليها كلها.البوصريي اخت -3

                                                           

 وما بعدها. 326م، ص 2018ينظر اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، العدد األول يناير  26
 وما بعدها. 371م، ص2015ينظر جملة العلوم اإلنسانية، العدد احلادي عشر سبتمرب  27
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منهج اإلمام البخاري يف الرواية عن املبتدعة يف صحيحه منهج اإلنصاف النقدي..  -18
إعداد: سامل البشري شعبان، نشر البحث يف اجمللة العلمية لعلوم  روايته عن اخلوارج أمنوذجا،

عدد صفحاته عشرون صفحة، ُقس م البحث إىل  الشريعة الصادرة عن كلية علوم الشريعة اخلمس،
مقدمة، ومبحثني، وخاَتة، املبحث األول: تعريف املنهج، وبيان البدعة وأنواعها، ومكانة اخلوارج 
منها، واملبحث الثاين: منهج اإلمام البخاري  يف الرواية عن املبتدع بدعة غري مكف رة، اخلوارج 

 منها: أمنوذجا، واخلاَتة ِبا نتائج البحث، و 
هتم تفيدان يف التعر ف  على شروطه  -1  إن  دراسة منهج البخاري  من حيث تعامله مع الرواة ومرواي 

 اليت وضعها لألحاديث املخرجة يف صحيحه، وما بذله من جهد يف سبيل حفظ الس ن ة الن بوي ة. 
 من هلم روى فيمن متحق ق وهذا والض بط، الصدق على مداره الرواية قبول يف البخاري   منهج -2

  29.املبتدعة
إعداد: أمحد عبد السالم ابشيش، نشر البحث يف جملة العلوم  النسخ يف احلديث النبوي، -19

اإلنسانية الصادرة عن كلية اآلداب اخلمس، عدد صفحاته ثالث وعشرون صفحة، ُقسم البحث 
بقة، ومبحثني: األول يف إىل مقدمة، وفيها سبب اختيار املوضوع، وأمهية البحث، والدراسات السا

معىن النسخ وحكمه وأقسامه وما يندرج حتته، والثاين يف ذكر بعض األحاديث املتفق على وجود 
النسخ فيها، واخلاَتة اشتملت على وصف البحث، ونبه الباحث فيها إىل حسن الظن ابلعلماء 

 30املقبولني يف اختالفهم يف بعض املسائل الفقهية.
لسيدة عائشة رضي هللا عنها مروايت أيب هريرة أمنوذجا دراسة نظرية نقد املنت عند ا -20

إعداد: وفاء حممد العايت، نشر البحث يف جملة العلوم اإلنسانية الصادرة عن كلية اآلداب  تطبيقية،
اخلمس، عدد صفحاته سبع وعشرون صفحة، ُقسم البحث إىل مقدمة ومبحثني وخاَتة، تناولت 

واألهداف واملنهج واملنهجية يف املقدمة، وماهية نقد املنت ونشأته يف  الباحثة أسباب االختيار
املبحث األول، ونقد السيدة عائشة ملروايت أيب هريرة رضي هللا عنهما يف املبحث الثاين، ويف اخلاَتة 

 عرضت النتائج اليت َتخض عنها البحث، ومنها:

                                                                                                                                                               

 وما بعدها. 287م، ص 2018ينظر اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، العدد األول يناير  28
 وما بعدها. 133م، ص 2020ينظر اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، العدد الثالث لسنة  29
 وما بعدها. 13م، ص 2020ينظر جملة العلوم اإلنسانية ، العدد الواحد والعشرون سبتمرب  30
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 -صلى هللا عليه وسلم–صطفى ظهور هذا العلم كان نتيجة حلرص الصحابة على سنة امل -1
ابلتثبت والتحري، الذي تول د لديهم نتيجة ملا زرعه يف نفوسهم من خالل حتذيره الشديد ملن يكذب 

 عليه متعمدا.
بدأ االهتمام بنقد املنت مبكرا، حيث رافق الرواية منذ البداية، وقد مر خالهلا مبرحلتني مها:  -2

قسمت بدورها إىل مرحلتني مها: مرحلة ما قبل التدوين، مرحلة الظهور، ومرحلة التطور اليت ان
 ومرحلة التدوين. 

بطالن ادعاء املستشرقني القائل بتقصري احملدثني يف نقد املنت، حيث بدأ اهتمامهم ابملنت  -3
مبكرا، وما كان اهتمامهم ابلسند إال بغية الوصول إىل املنت الصحيح، وابلتايل فكل الدراسات اليت 

ند هدفها واحد هو الوصول إىل املنت الصحيح, فعلم نقد السند خيدم املنت، وعلم نقد تعىن ابلس
   31املنت خيدم املنت أيضا.

 املبحث الثاين: الرسائل العلمية
نوقشت العديد من الرسائل العلمية بكليات اجلامعة يف جمال السنة النبوية وعلومها، منها ما        

كان حتقيقا ملخطوط، ومنها ما كان دراسة ملوضوع من موضوعات علوم احلديث، وقد اقتصرت يف 
على ذكر اسم الرسالة والقسم والكلية واسم الباحث،  -اليت اطلعت عليها–وصف الرسائل 

ألستاذ املشرف، واتريخ املناقشة، وعدد الصفحات، وتقسيمات الرسالة بذكر ما وجد من أقسام وا
وأبواب وفصول ومباحث إن مل تكن كثرية، وإال اقتصرت على عددها، ومل أذكر املطالب إال اندرا، 
وقسمت هذا املبحث إىل مطلبني: حتقيق املخطوطات يف املطلب األول، ودراسة موضوعات يف 

 احلديث يف املطلب الثاين.  علوم
 املطلب األول: حتقيق املخطوطات

يتضمن هذا املطلب الرسائل العلمية اليت اعتنت بتحقيق الرتاث اإلسالمي يف جمال السنة     
 النبوية، وهي على النحو اآليت:

                                                           

 .وما بعدها 326م، ص 2017ينظر جملة العلوم اإلنسانية، العدد الرابع عشر مارس  31
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هـ( على شرح األربعني النووية من كتاب أنوار  1178)ت  32حتقيق مقدمة السحيمي -1
بشرح األربعني النووية من أول قوله: واحلمد لغة إىل قوله: ختام الدنيا خبروج املهدي، الطالبني 

عبد هللا رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث: 
م،  2018/  08/  12د. حممد عبد السالم العامل، اتريخ املناقشة  إشراف:أمحد عبد هللا شعبان، 

قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي( وخاَتة، صفحة،  184د الصفحات عد
فاملقدمة تضمنت أسباب اختيار البحث، وأهدافه، وخطته، والقسم األول: الدراسي، يتكون من 
مبحثني: املبحث األول: منهج السحيمي يف شرحه للكتاب، واملبحث الثاين: مصادره ومناقشته 

مية يف الشرح، والقسم الثاين: يشتمل على حتقيق املخطوط، واخلاَتة تضمنت نتائج للمسائل العل
 البحث، ومنها:

 أنوار الطالبني كتاب حري ابلتحقيق والدراسة مبا فيه من فوائد لغوية وحديثية وفقهية وأصولية. -1
 املنهج التحليلي الوصفي يف شرح الكتاب. -رمحه هللا–انتهج املؤلف  -2
هـ( على شرح األربعني النووية املسماة  1178مقدمة أمحد بن حممد السحيمي )ت حتقيق  -2

أنوار الطالبني بشرح األربعني من أول قوله: وتقضى لنا هبا مجيع احلاجات إىل قوله: قال تعاىل: 
رسالة ماجستري بقسم الدراسات  فوقاهم هللا شر ذلك اليوم أي من إزالة اجلوع والعطش،

د. إشراف: أمين عبد الكرمي حممد صاحل، اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث:  اإلسالمية بكلية
صفحة،  319م، عدد الصفحات  2018/  06/  30حممد عبد السالم العامل، اتريخ املناقشة 

قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي(، فاملقدمة تضمنت نسبة املخطوط إىل 
يته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، والقسم األول: الدراسي، مؤلفه، ونسخ املخطوط، وأمه

وحيتوي على مطلبني: املطلب األول: دراسة عامة وخمتصرة عن املصنف والشارح، واملطلب الثاين: 
التعريف ابألربعني النووية، والقسم الثاين: يشتمل على حتقيق املخطوط، واخلاَتة تضمنت النتائج 

 والتوصيات، ومنها: 
 وال: النتائج: أ

وضع الشيخ أمحد السحيمي شرحا على األربعني النووية وقدمه بشكل قريب للفهم وسهل  -
 احلفظ، وكان يستدل ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة املطهرة، وأقوال العلماء.

                                                           

أمحد بن حممد بن علي احلسين القلعاوي، املعروف ابلسحيمي، فقيه مصري، من أعيان الشافعية، من كتبه:  32
ه. 1178اتج البيان أللفاظ القرآن، ومناهج الكالم على آايت الصيام وشرح األربعني النووية، تويف سنة 

 (.1/243ينظر األعالم )
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 اثنيا: التوصيات:
حتقيق كتب الرتاث أوصى الباحث السادة الباحثني وطالب العلم ببذل مزيد من اجلهد يف  -

وإخراجها للوجود لالستفادة منها؛ ألننا منلك رصيدا ضخما من الكتب اليت ألفها علماؤان على 
 امتداد أكثر من ألف وأربعمائة عام.

ه( على شرح األربعني النووية املسمى: أنوار الطالبني 1178حتقيق مقدمة السحيمي )ت  -3
ساب، ح ى قولـه: يرتحــم بــها املؤمنو  يــوم القيامة بشرح األربعني مــن قوله: الدين لغة: احل

رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، مق  دمة من  دراسة وتـــحقيقــا،
الباحث: جاب هللا عبد القادر عبد السالم عجاج، إشراف د. حممد عبد السالم العامل، نوقشت 

صفحة، قسم الباحث حبثه إىل مقدمة  270ات م، عدد الصفح2020-10-20بتاريخ 
وقسمني: )دراسي وحتقيقي( وخاَت       ة، فاملقدمة تضمنت أسباب اختيار البحث، وهدفه، 
والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته، والقسم األول: الدراسي، واشتمل على أربعة 

 النووية، واملبحث الثاين: منهج مباحث: املبحث األول: التعريف ابلسحيمي ومقدمته على األربعني
السحيمي يف شرحه لألربعني النووية، واملبحث الثالث: أهم املسائل اليت تناوهلا السحيمي يف شرحه، 
واملبحث الرابع: التعريف مبخطوط شرح السحيمي ووصفه، والقسم الثاين: حتقيق املخطوط، 

 واخلاَت ة: ِبا النتائج والتوصيات، ومنها: 
 ئج:أوال النتا

 أنوار الطالبني كتاب حري ابلتحقيق والدراسة ملا فيه من فوائد لغوية وحديثية وفقهية وأصولية. -1
كثريا ما يعتمد على متأخري املذهب الشافعي، وخاصة شر اح حواشي شرح املنهاج كاإلمام   -2

 الشرباملسي وشهاب الدين الرملي وغريمها.
 اثنيا التوصيات:

هذا املخطوط يف مظان وجوده حيث إنه ضخم وغري موجود يف مكان أوصى الباحث بتتبع  -1
 واحد.

 أوصى جبمعه وحتقيقه وإخراجه يف مصنف واحد لتعم الفائدة اليت دو ن من أجلها. -2
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هـ( من أول الكتاب ح ى  734)ت  33رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام للفاكهاين -4
ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب رسالة  "دراسة وحتقيق"،هناية كتاب الطهارة 

اتريخ محزة أبو فارس أبو بكر،  د. إشراف: عبد املطلب سامل قنباشة،اخلمس، من إعداد الباحث: 
قسم الباحث حبثه إىل مقدمة صفحة،  639م، عدد الصفحات  2007/  07/  11املناقشة 

حث، وخطته، والقسم األول الدراسي، وقسمني: )دراسي وحتقيقي(، فاملقدمة تضمنت مصاعب الب
اشتمل على ثالثة فصول: الفصل األول: يف التعريف ابحلافظ عبد الغين املقدسي، وفيه تسعة 
مباحث، والفصل الثاين: يف التعريف ابإلمام اتج الدين الفاكهاين، وفيه تسعة مباحث أيضا، 

شرة مباحث، والقسم الثاين: جعله والفصل الثالث: يف الكالم على كتاب "رايض األفهام"، وفيه ع
 يف حتقيق املخطوط، ومل يذكر الباحث خاَتة يف حبثه.

ه(، أتليف: أمحد بن إمساعيل  189)ت  34شرح اجلامع الصغري حملمد بن احلسن الشيباين -5
هـ( من أول الكتاب ح ى ابب ما يفسد الصالة وما ال يفسد "دراسة  600)ت  35التمراتشي
ستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب ترهونة، من إعداد الباحث: رسالة ماج وحتقيق"،

م،  07/01/2006د. عثمان إبراهيم علي أبو بكر، اتريخ املناقشة  حممد املختار صاحل، إشراف:
قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي( صفحة،  241عدد الصفحات 

باب اختيار البحث، وخطته، والقسم األول الدراسي: وحيتوي على وخاَت       ة، فاملقدمة تضمنت أس
فصلني: الفصل األول: التعريف مبحمد بن احلسن الشيباين، وجامعه يف مبحثني، والفصل الثاين: 
اشتمل على ثالثة مباحث: املبحث األول: يف عصر التمراتشي،  واملبحث الثاين: يف احلديث عن 

يف احلديث عن شرح اجلامع الصغري من وجوه عدة، والقسم الثاين: يف التمراتشي، واملبحث الثالث: 
 حتقيق املخطوط، واخلاَت ة: ذكر فيها بعض امللحوظات، ومنها: 

                                                           

عمر بن أيب اليمن علي بن سامل بن صدقة اللخمي املالكي الشهري بتاج الدين الفاكهاين يكىن أاب حفص  33
اإلسكندري، من مصنفاته: شرح العمدة يف احلديث مل يسبق إىل مثله لكثرة فائدته وشرح األربعني للنووي ومساه 

كندرية يف سنة أربع وثالثني وسبعمائة. ينظر ابإلس -رمحه هللا تعاىل  -املنهج املبني يف شرح األربعني، تويف 
 (.82-2/80الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب )

حممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد هللا الشيباين، فقيه العراق، الكويِف، صاحب أيب حنيفة، ولد بواسط، ونشأ  34
 (.134-9/134) الءه. ينظر سري أعالم النب189ابلكوفة، وتويف إىل رمحة هللا سنة ت

أمحد بن امساعيل بن حممد ايدغمش التمراتشي اخلوارزمي، أبو حممد احلنفي، مفيت خوارزم، من مؤلفاته: شرح  35
 (.1/167اجلامع الصغري، وكتاب الرتاويح. ينظر معجم املؤلفني )
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اتضح للباحث أن املؤلف واسع االطالع يف جمال احلديث النبوي الشريف؛ ملا أورده من  -1
 أحاديث كثرية استدل ِبا على ما أورد من آراء فقهية .

شار الباحث إىل أن األمهية القصوى يف حتقيق املؤلفات املوغلة يف القدم مسألة ال خيتلف أ -2
عليها اثنان؛ ملا هلا من القيمة العلمية والعظة العلمية ألجيالنا احلاضرة، ويعد شرح التمراتشي من 

 أهم هذه املؤلفات؛ لشموله وتوسعه.
هـ(، شرح أمحد بن إمساعيل  189ت شرح اجلامع الصغري حملمد بن احلسن الشيباين ) -6

 هـ( من أول ابب الصالة إىل هناية أحكام املساجد "دراسة وحتقيق"، 600التمراتشي )ت 
رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب ترهونة، من إعداد الباحث: املهدي عبد 

م،  2006/  10/  08اقشة ، اتريخ املنحممد علي الفقيه د. السالم املهدي الشريف، إشراف:
قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي( صفحة،  190عدد الصفحات 

وخاَت       ة، فاملقدمة تضمنت أهداف البحث، وخطته، والقسم األول الدراسي، اشتمل على اببني: 
الثاين قسمه إىل الباب األول: حتدث فيه عن حممد بن احلسن الشيباين وجامعه يف فصلني، والباب 

ثالثة فصول: الفصل األول: تكلم فيه عن عصر التمراتشي، والفصل الثاين: ترجم فيه  للتمراتشي،  
والفصل الثالث: حتدث فيه عن اجلامع الصغري، والقسم الثاين: جعله لتحقيق املخطوط، واخلاَت ة: 

 تضمنت  النتائج، ومنها: 
 فائدة عظيمة، وإظهاره  أال وهو شرح اجلامع الصغري.تسليط الضوء على جمهود علمي كبري ذو  -1
الكشف عن فكر علمي، وإظهاره للوجود، واالستفادة من طريقته وأسلوبه يف طرح املسائل،  -2

 وإجراء املقارانت واآلراء وتنفيذها.
شرح اجلامع الصغري حملمد بن احلسن الشيباين، شرح أمحد بن إمساعيل التمراتشي )ت  -7

رسالة ماجستري بقسم  أول كتاب الزكاة ح ى كتاب احلج "دراسة وحتقيق"، هـ( من 600
الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب ترهونة، من إعداد الباحث: علي ميالد رمضان املزوغي، 

 364م، عدد الصفحات  2008/  02/  26، اتريخ املناقشة حممد بشري سويسيد.  إشراف:
قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وفصلني: )دراسي وحتقيقي( وخاَت       ة، فاملقدمة تضمنت صفحة، 

أهداف البحث، وخطته، والفصل األول: اجلانب الدراسي، واشتمل على أربعة مباحث: املبحث 
األول: حتدث فيه عن حممد بن احلسن الشيباين، واملبحث الثاين: جعله جلامعه، واملبحث الثالث: 
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ه عن الشارح )التمراتشي(، واملبحث الرابع: جعله لشرحه، والفصل الثاين: جعله للجانب حتدث في
 التحقيقي، واخلاَت ة: تضمنت  النتائج، ومنها:

 فال غىن عنهما. -صلى هللا عليه وسلم–أن أصل علوم الفقه هو القرآن الكرمي، وسنة الرسول  -1
ة األخرى، وإظهار أحد أبرز أمهات الفقه املقارنة بني مذهب أيب حنيفة واملذاهب السني -2

 احلنفي، ال سيما اجلامع الصغري وشرحه يف بالدان. 
هـ( دراسة وحتقيق اجلزء الثالث من ابب: ما يقول  364الصراط املستقيم البن السين )ت  -8

رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب  ملن يقدم من حج إىل آخر الكتاب،
د. عثمان إبراهيم علي أبو بكر، ة، من إعداد الباحث: مجعة عمر أمحد العباين، إشراف: ترهون

قسم الباحث حبثه إىل  صفحة. 428م، عدد الصفحات  2005/  11/  12اتريخ املناقشة 
مقدمة وجانبني: )دراسي وحتقيقي( وخاَت       ة، فاملقدمة اشتملت على أسباب اختيار البحث، 

األول الدراسي: اشتمل على فصلني: الفصل األول: حياة املؤلف، والفصل الثاين: وخطته، واجلانب 
التعريف ابلكتاب املخطوط، واجلانب الثاين: حتقيق اجملطوط، واخلاَت ة: ِبا املالحظات والتوصيات، 

 ومنها: 
 أوال: املالحظات:

 أن مؤلف هذا الكتاب ساق بعض األحاديث الضعيفة. -1
 يث مل يروها غريه.روى املؤلف أحاد -2

 اثنيا: التوصيات:
 احلث على مللمة شتات تراثنا اإلسالمي وحتقيق املخطوط منه. -1
العمل على تدريس ما حيمله هذا الرتاث مبدارسنا وكلياتنا حىت يقف الطالب على ما حيمله لنا  -2

لسنة، ويبتعدون من مناهج تربوية للمسلم، ويقفون على حقيقة األقوال واألفعال اليت جاءت ِبا ا
 عن البدع والضالل.

ه(ـ دراسة وحتقيق من اجلزء األول إىل ابب ما  364الصراط املستقيم البن السين )ت  -9
رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب  يقوم به الرجل إذا عطس يف الصالة،

د. عثمان إبراهيم علي أبو  ترهونة، من إعداد الباحث: حممد عمران منصور الشديدي، إشراف:
قسم الباحث حبثه إىل صفحة.  459م، عدد الصفحات  2005/  07/ 18بكر، اتريخ املناقشة 

مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي( وخاَت       ة، القسم األول الدراسي، واشتمل على فصلني: الفصل 
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ريف ابلكتاب، والقسم الثاين: األول: التعريف اببن السين وحياته العلمية، والفصل الثاين: التع
 اجلانب التحقيقي، واخلاَت ة: وِبا النتائج والتوصيات، ومنها: 

 أوال: النتائج:
كان ابن السين حافظا زاهدا ورعا، تتلمذ على العلماء املشاهري من رجال احلديث وعلى رأسهم   -1

 اإلمام النسائي.
 روى عددا من األحاديث مل ترد يف كتب غريه.    -2
 نيا: التوصيات:اث
 بذل املزيد من اجلهد للبحث عن املخطوطات اإلسالمية وحتقيقها. -1
على اجلهات املسؤولة طبع ما يتم حتقيقه، وال يقتصر على منح الدرجات العلمية للمحققني،  -2

 وتبقى األعمال احملققة يف مكتبات وأدراج األقسام والكليات واجلامعات.
رسالة  ه(ـ "دراسة وحتقيق من اجلزء الثالث"، 364)ت  36لسينالصراط املستقيم البن ا -10

ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب ترهونة، من إعداد الباحث: جمدي عياد مجعة 
 37م. 2007/  04/  07د. حممد بشري سويسي، اتريخ املناقشة أبو غرارة، إشراف: 

هـ من مبحث  1242املتوىف سنة  ،38الغرر يف جبهة هبجة البصر لعثما  بن سند -11
رسالة ماجستري بقسم الدراسات  التعريف بعلم احلديث إىل مبحث التدليس "دراسة وحتقيق"،

د. حممد عبد إشراف:  لطفي ميالد عرييب،اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث: 
قسم صفحة،  316م، عدد الصفحات  2019/  07/  16السالم العامل، اتريخ املناقشة 

الباحث حبثه إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي( وخاَتة، فاملقدمة تضمنت أمهية البحث، 

                                                           

 طالب صاحب عمل أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق ابن إِبراهيم بن أسباط الدينورِي، موىل جعفر بن أيب 36
 .380ه. ينظر طبقات احلفاظ، ص364اليوم والل يلة، وراوي سنن النسائي ، اختصره ومساه اجملتىب، مات سنة 

 مل أقف على الرسالة؛ لعدم وجودها ابملكتبة. 37
عثمان بن سند النجدي الوائلي البصري، بدر الدين: مؤرخ أديب، من نوابغ املتأخرين. أصله من عرب عنيزة.  38

ولد بنجد، وسكن البصرة، وتويف ببغداد. من كتبه: أوضح املسالك يف فقه اإلمام مالك، نظم فيه خمتصر 
العمروسي، والغرر يف جبهة ِبجة البصر، شرح ملنظومة له مساها ِبجة البصر يف مصطلح احلديث، مات سنة 

 (.4/206ه. ينظر األعالم )1224
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وأسباب اختياره، ومنهجيته، وحدوده، وخطته، والقسم األول الدراسي، ويتكون من فصلني: 
ف اببن الفصل األول: التعريف اببن حجر وكتابه خنبة الفكر، وفيه مبحثان: املبحث األول: التعري

حجر، واملبحث الثاين: التعريف بنخبة الفكر، والفصل الثاين: التعريف بعثمان بن سند البصري 
ودراسة كتابه، ويشتمل على مبحثني: املبحث األول: التعريف بعثمان بن سند البصري، واملبحث 

 بحث، ومنها:الثاين: دراسة الكتاب، والقسم الثاين: يف حتقيق املخطوط، واخلاَتة تضمنت نتائج ال
عثمان بن سند مالكي املذهب، وقد وهم وأخطأ من نسبه إىل املذهب احلنبلي ممن ترجم له  -1

من احلنابلة، وقد أشرت يف ثنااي الكالم على مذهبه أن الوهم رمبا نشأ من خمالطة املؤلف حلنابلة 
ث؛ حيث صرح يف بغداد وتدريسه مبدارسهم، وقد وقفت على ما يؤكد مالكية املؤلف يف هذا البح

 مرتني أشرت إليهما يف ثنااي هذا البحث عند الكالم على مذهبه.
ال حظ الباحث أن للنظم املشروح يف الكتاب احملقق هنا أكثر من إبرازة، حيث نص الشيخ  -2

عثمان بن سند نفسه على ذلك يف هذا الشرح، وقال الباحث: قد رأيت فرقا غري قليل بني مفردات 
 ظم اليت وقفت عليها وبني مفردات النظم يف نسخة الشرح. أبيات نسخة الن

فتح الرب اللطيف يف ختريج بعض ما يف املختصر من الضعيف للقاضي سنبري  -12
رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس،  "دراسة وحتقيق"،  39اآلرواين

/  24جب حممد غيث، اتريخ املناقشة د. ر من إعداد الباحث: رمضان حممد النيفرو، إشراف: 
 40م.2010/  01
ه( اجلزء األول املقدمة  973)ت  41الفتح املبني بشرح األربعني البن حجر اهليتمي -13

رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية  واحلديثا  األول والثاين "دراسة وحتقيق"،
حممد بشري سويسي، د. امل، إشراف: اآلداب ترهونة، من إعداد الباحث: أشرف حممد علي س

قسم الباحث حبثه إىل  صفحة. 422م، عدد الصفحات  2008/  02/  09اتريخ املناقشة 

                                                           

طالنب بن السيد الصاحل سيدي أمحد بن آد األرواين، ومعىن  سنبري بن طالب بن القاضي سيدي الوايف بن 39
سنبري العريب الكبري ابلسودانية، ألف فتح الرب اللطيف يف ختريج بعض ما يف املختصر من الضعيف، وصنجة 

سنة مثانني ومائة وألف. ينظر فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء  -رمحه اَّلل  -الوزان يف نوازل أروان، تويف 
 .212، 211رور، صالتك

 مل أقف على الرسالة؛ لعدم وجودها ابملكتبة. 40
أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي، األنصاري الشافعي، شهاب  41

 (2/152ه. ينظر معجم املؤلفني )973الدين، أبو العباس، فقيه مشارك يف أنواع من العلوم، تويف سنة 
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مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي(، فاملقدمة تضمنت أسباب اختيار البحث، وخطته، القسم 
ارح يف فصلني، األول الدراسي، واحتوى على جانبني: اجلانب األول: دراسة حياة املؤلف والش

الفصل األول: حياة املؤلف، وفيه أربعة مباحث: املبحث األول:  عصر املؤلف، واملبحث الثاين: 
امسه ونسبه ومولده ونشأته العلمية، واملبحث الثالث: شيوخه وتالميذه، واملبحث الرابع: ثناء العلماء 

ة الشارح، وفيه مخسة مباحث: عليه، وقناعته، وتواضعه، ووفاته، وآاثره، الفصل الثاين: يف حيا
املبحث األول:  عصر الشارح، واملبحث الثاين: امسه ونسبه ومولده ونشأته العلمية، واملبحث 
الثالث: شيوخه وتالميذه ، واملبحث الرابع: جهوده العلمية؛ املبحث اخلامس: ثناء العلماء عليه، 

ثالثة فصول: الفصل األول: يف دراسة  وآاثره، ووفاته، واجلانب الثاين: دراسة حول الكتاب، وفيه
الكتاب: وفيه مبحثان: املبحث األول: عنوان الكتاب، ونسبته للشارح، ومنهجية الشارح، واملبحث 
الثايت: مصادر الكتاب وسبب أتليف األربعني، والفصل الثاين: يف ميزات الكتاب وبعض شروح 

وبعض شروح األربعني، واملبحث الثاين: األربعني، وفيه مبحثان: املبحث األول: ميزات الكتاب 
وصف النسخ املعتمدة يف حتقيق النص، والفصل الثالث: نبذة خمتصرة عن علم اجلرح والتعديل، 

 والقسم الثاين: حتقيق املخطوط، ومل يذكر الباحث خاَتة يف حبثه.  
وحتقيق  هـ( "دراسة 973الفتح املبني لشرح األربعني النووية البن حجر اهليتمي )ت  -14

رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب ترهونة، من إعداد  اجلزء الثاين"،
د. عثمان إبراهيم علي أبو بكر، اتريخ  الباحث: رمضان عبد السالم عبد اجلليل سحبانة، إشراف:

قسم الباحث حبثه إىل قسمني:  صفحة. 244م، عدد الصفحات  2006/  02/  28املناقشة 
راسي وحتقيقي(، فالقسم األول الدراسي، واشتمل على مقدمتني وثالثة فصول: الفصل األول: )د

تكلم فيه عن اإلمام النووي، والفصل الثاين: تكلم فيه عن اإلمام اهليتمي، والفصل الثالث: اشتمل 
 .على دراسة حول املخطوط،  والقسم الثاين: حتقيق املخطوط، ومل يذكر الباحث خاَتة يف حبثه

)ت  42الفتوحات الوهابية بشرح األربعني النووية إلبراهيم بن مرعي بن عطية الشربخييت -15
رسالة ماجستري بقسم الدراسات  هـ( املقدمة واحلديثا  األول الثاين "دراسة وحتقيق"، 1106

اإلسالمية بكلية اآلداب زلينت، من إعداد الباحث: فتحي فتح هللا حممد اجلعرود، إشراف: 
                                                           

إبراهيم بن مرعي بن عطية، برهان الدين الشربخييت، من علماء املالكية مبصر، من كتبه: شرح خمتصر خليل،  42
 (.1/73ه . ينظر األعالم )1106والفتوحات الوهابية بشرح األربعني حديثا النووية، تويف سنة 



                                                   ليبيا -املرقب جامعة                         مفتاح احممد صكو أ.          جهود جامعة املرقب يف خدمة السنة     

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                            sunnaconf.elmergib.edu.ly 

صفحة،  437م، عدد الصفحات 2007/  01/ 14، اتريخ املناقشة فى عمران رابعةمصطد.
قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي(، فاملقدمة تضمنت أسباب اختيار 
البحث، وخطته، والقسم األول الدراسي، مقسم إىل جانبني: اجلانب األول: دراسة حياة املؤلف 

الفصل األول: حياة املؤلف، وفيه ثالثة مباحث: املبحث األول: عصر والشارح، وفيه فصالن: 
املؤلف، واملبحث الثاين: مولده وامسه ونسبه وشيوخه وتالميذه، واملبحث الثالث: صفاته العلمية 
واخللقية ومؤلفاته ووفاته، والفصل الثاين: حياة الشارح، ويشتمل على مبحثني: املبحث األول: 

ث الثاين: امسه ونسبه وشيوخه وتالميذه ومؤلفاته ووفاته، واجلانب الثاين: عصر الشارح، واملبح
دراسة حول الكتاب، ومنهجه فيه، وفيه مبحثان: املبحث األول: يف دراسة الكتاب، واملبحث 
الثاين: يف ميزات الكتاب، واملآخذ امللحوظة عليه، وبعض شروح األربعني، والقسم الثاين: يف حتقيق 

 يذكر الباحث خاَتة يف حبثه. املخطوط، ومل
الفتوحات الوهابية بشرح األربعني النووية إلبراهيم بن مرعي بن عطية الشربخييت )ت  -16

رسالة ماجستري  هـ( من احلديث الثالث والعشرين إىل آخر الكتاب "دراسة وحتقيق"، 1106
علي انصف، إشراف: بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب زلينت، من إعداد الباحث: حممد 

 500م، عدد الصفحات  2007/  02/  12، اتريخ املناقشة مصطفى عمران رابعةد. 
 43صفحة.

 745)ت  44كتاب اجملرد من مسند اإلمام الشافعي أليب سعيد سنجر عبد هللا اجلاويل  -17
 رسالة ماجستري بقسم الدراسات ه(ـ من أول الكتاب ح ى آخر كتاب اجلنائز "دراسة وحتقيق"،

د. اإلسالمية بكلية اآلداب ترهونة، من إعداد الباحث: عمار مفتاح الزرقاين البصري، إشراف: 
صفحة،  321م، عدد الصفحات 14/10/2004عثمان إبراهيم علي أبو بكر، اتريخ املناقشة 

قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي( وخاَت       ة، فاملقدمة تضمنت أمهية 
ع، ودوافع اختياره، واملنهج املتبع يف دراسته، والدراسات السابقة، والصعوابت اليت واجهت املوضو 

الباحث، وخطة الدراسة، والقسم األول: خصصه للجانب الدراسي، واشتمل على َتهيد وأربعة 
مباحث: التمهيد تكلم فيه عن عصر املؤلف، واملبحث األول: التعريف ابإلمام الشافعي، واملبحث 

اين: نبذة عن اإلمام أيب سعيد سنجر اجلاويل، واملبحث الثالث: احلديث النبوي وأمهية دراسته، الث
                                                           

 مل أقف على الرسالة لعدم وجودها ابملكتبة. 43
بو سعيد، من أمراء اجلند ابلداير املصرية، من آاثره: ترتيب وشرح مسند الشافعي، سنجر بن عبد هللا اجلاويل، أ 44

 (4/282(، ومعجم املؤلفني )3/141ه . ينظر األعالم )745وترتيب كتاب األم للشافعي، تويف ابلقاهرة سنة 
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واملبحث الرابع: دراسة للكتاب )اجملرد من املسند(، والقسم الثاين: جعله للتحقيق، واخلاَت ة: 
 اشتملت على ما توصل إليه الباحث من مالحظات، ومنها: 

 فقيها شافعيا. – رمحه هللا–كان الشيخ اجلاويل   -1
 يرجع أصله إىل املماليك. -2

ه(ـ من أول كتاب الزكاة ح ى آخر كتاب  745اجملرد من املسند أليب سعيد اجلاويل )ت  -18
رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب ترهونة، من النشوز "دراسة وحتقيق"، 

د. عثمان إبراهيم علي أبو بكر، اتريخ  إشراف:إعداد الباحث: عاطف سعيد توفيق عبد الغفور، 
قسم الباحث حبثه إىل مقدمة صفحة.  442م، عدد الصفحات  2005/  11/  16املناقشة 

وقسمني: )دراسي وحتقيقي( وخاَت       ة، فاملقدمة تضمنت أسباب اختيار البحث، وخطته، والقسم 
لتعريف ابإلمام الشافعي، والفصل الثاين: األول الدراسي اشتمل على ثالثة فصول: الفصل األول: ا

التعريف بصاحب املخطوط، والفصل الثالث: تكلم فيه عن املخطوط، والقسم الثاين: حتقيق 
 املخطوط، واخلاَت ة: ذكر ِبا بعض التنبيهات، ومنها:

 عدم الدقة يف ختريج بعض األحاديث، وعدم ختريج الكثري منها. -1
 األبواب والصفحات. بعض التقدمي والتأخري يف  -2

هـ( اجلزء الثالث من أول كتاب الطالق  745اجملرد من املسند أليب سعيد اجلاويل )ت  -19
رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب  ح ى آخر الكتاب "دراسة وحتقيق"،

هيم علي أبو بكر، د. عثمان إبرا ترهونة، من إعداد الباحث: أمين حممد مفتاح عبد القادر، إشراف:
قسم الباحث حبثه إىل صفحة.  309م، عدد الصفحات  2006/  02/  13اتريخ املناقشة 

مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي(، فاملقدمة تضمنت أسباب اختيار البحث، وخطته، والقسم 
األول الدراسي، واشتمل على ثالثة فصول: الفصل األول: التعريف ابإلمام الشافعي، والفصل 

لثاين: التعريف بصاحب املخطوط،  والفصل الثالث: دراسة حول املخطوط، والقسم الثاين: حتقيق ا
 املخطوط، ومل يذكر الباحث خاَتة يف حبثه.. 



                                                   ليبيا -املرقب جامعة                         مفتاح احممد صكو أ.          جهود جامعة املرقب يف خدمة السنة     

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                            sunnaconf.elmergib.edu.ly 

هـ(  727)ت  45كتاب املفاتيح شرح املصابيح، ملظهر الدين حسني بن حممود الزيداين  -20
رسالة ماجستري بقسم الدراسات  ة"،"دراسة وحتقيق من أول الكتاب إىل هناية كتاب الطهار 

د. عبد  اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث: عبد اجمليد منصور شعيب، إشراف:
صفحة،  743م، عدد الصفحات  2013/  02/  28السالم حممود أبو انجي، اتريخ املناقشة 

قسم الباحث حبثه إىل َتهيد ومقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي(، فاملقدمة تضمنت أمهية البحث، 
وأسباب اختياره، وخطته، والقسم األول الدراسي، ويتكون من فصلني: الفصل األول: وفيه ثالثة 
 مباحث: املبحث األول: يف ترمجة املصنف اإلمام البغوي، واملبحث الثاين: يف التعريف بكتاب

مصابيح السنة، واملبحث الثالث: يف أسلوب البغوي يف كتاب املصابيح، ومنهجه فيه، 
ومصطلحاته، وآراء العلماء يف ذلك، والفصل الثاين: وفيه ثالثة مباحث: املبحث األول: يف وضع 
الدولة اإلسالمية يف زمن الشارح من عدة نواحي، واملبحث الثاين: يف ترمجة الشارح، واملبحث 

: يف التعريف بكتاب املفاتيح شرح املصابيح، والقسم الثاين: يف حتقيق املخطوط، ومل يذكر الثالث
 الباحث عناوين لفصول حبثه، وال خاَتة فيه.

كتاب املفاتيح يف شرح املصابيح، للشيخ مظهر الدين احلسني بن حممود بن احلسن   -21
رسالة  ب احلج "دراسة وحتقيق"،هـ( من بداية كتاب الصالة إىل هناية كتا 727الزيداين )ت 

ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث: مصطفى حممد 
م،  2012/  12/  08د. عبد السالم حممود أبو انجي، اتريخ املناقشة  موسى حممود، إشراف:

حتقيقي(، قسم الباحث حبثه إىل مقدمة، وقسمني: )دراسي و صفحة،  897عدد الصفحات 
فاملقدمة اشتملت على موضوع البحث، وأسباب اختياره، وصعوابته، وخطته، والقسم األول 
الدراسي، ويتضمن ثالثة مباحث، املبحث األول: التعريف ابلشارح ومكانته العلمية، واملبحث 

صف نسخ الثاين: التعريف ابلكتاب )املفاتيح يف شرح املصابيح( وقيمته العلمية، واملبحث الثالث: و 
املخطوط، واملنهج املتبع يف التحقيق، ومناذج مصورة من نسخ املخطوط، والقسم الثاين: يف حتقيق 

 املخطوط،ومل يذكر الباحث خاَتة يف حبثه.
كتاب املفاتيح شرح املصابيح، للشيخ مظهر الدين احلسني بن حممود بن احلسن الزيداين   -22

رسالة ماجستري  ية كتاب اللباس "دراسة وحتقيق"،ه( من بداية كتاب البيوع إىل هنا 727)ت 

                                                           

مشكاة املصابيح، مظهر الدين، احلسني بن حممود بن احلسن الزيداين، حمدث، من آاثره: املفاتيح يف حل شرح  45
 (.4/60ه. ينظر معجم املؤلفني )727تويف سنة 
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بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحثة: فاطمة الزروق علي بن 
 46م. 2013/  09/  11د. رجب حممد غيث، اتريخ املناقشة  حامد، إشراف:

بن احلسن الزيداين كتاب املفاتيح شرح املصابيح، للشيخ مظهر الدين احلسني بن حممود   -23
رسالة ماجستري  ه( من بداية كتاب اآلداب إىل هناية املخطوط "دراسة وحتقيق"، 727)ت 

بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحثة: عفاف الزروق علي بن 
م، عدد الصفحات  2018/  07/  30د. رجب حممد غيث، اتريخ املناقشة حامد، إشراف: 

قسمت الباحثة حبثها إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي(، فاملقدمة تضمنت صفحة،  872
أمهية البحث وسبب اختياره، وخطته، وحدود الدراسة، والقسم األول الدراسي، واشتمل على 
فصلني: الفصل األول: التعريف ابملصنف ومصنهفه، وفيه مبحثان: املبحث األول: تعريف خمتصر 

، واملبحث الثاين: التعريف بكتاب )مصابيح السنة( وأهم شروحه، والفصل الثاين: ابإلمام البغوي
دراسة الكتاب احملقق، وفيه مبحثان: املبحث األول: التعريف ابلشارح )الزيداين(، واملبحث الثاين:  
كتاب )املفاتيح يف شرح املصابيح(، والقسم الثاين: يشتمل على حتقيق املخطوط، ومل يذكر الباحث 

 اَتة يف حبثه.خ
مصباح الظالم يف أحاديث النيب عليه أفضل الصالة والسالم ملؤلفه حسني بن علي  -24

رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية  ه "دراسة وحتقيق"، 971احلصكفي املتوىف سنة 
. النقراطإشراف: د. عبد هللا حممد بكلية اآلداب بين وليد، من إعداد الباحث: صاحل أمني عزيز، 

قسم الباحث حبثه  صفحة، 284م، عدد صفحات الرسالة  2004/  04/  08اتريخ املناقشة 
إىل مقدمة وقسمني: )دراسي وحتقيقي( وخاَت       ة، فاملقدمة تضمنت أمهية املوضوع، وأسباب اختيار 
البحث، وخطة البحث، والقسم الدراسي اشتمل على ثالثة فصول: الفصل األول: للتعريف 

تكلم فيه عن أمهية علم احلديث ودوافع أتليف الكتاب، وأمهية الكتاب  ابملؤلف، والفصل الثاين:
 وقيمته العلمية، واملآخذ على املؤلف وأسلوبه، ومنهجه، ومصادره، وموضوعاته،  والفصل الثالث:

اليت  جعله لبيان عمله يف التحقيق، وتكلم فيه عن عنوان الكتاب، ونسبته للمؤلف، ووصف النسخ
اعتمد عليها يف التحقيق، ومنهجه يف التحقيق، والقسم الثاين جعله يف حتقيق املخطوط، واخلاَت ة: 

 تضمنت النتائج ، ومنها: 
                                                           

 مل أقف على الرسالة؛ لعدم وجودها ابملكتبة. 46
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ألقى الباحث الضوء على جوانب من حياة احلصكفي من مولده مرورا ابحلديث عن نشأته،  -1
العلمية، مث وفاته، كما أشرت إىل منهجه ونشاطاته الثقافية، وكيفية تلقى تعليمه وصوال إىل أعماله 

يف حترير نصوص كتبه بصفة عامة، وإىل منهجه فيما خيص مصطلح احلديث، وبينت مدي نقله 
وأتثره ابلعلماء وخاصة النيسابورى، والشهرزورىي وأشرت اىل نقله من ابن األثري يف موضوع غريب 

 احلديث.
حلديث ومصطلحاته، وغريب احلديث، وعن قسم املؤلف كتابه إىل فصول تكلم عن علم ا -2

 وفيات الصحابة والتابعني ومن بعدهم بصورة تفصيلية.
 48، للعالمة الشيخ أمحد السجاعي47النور الساري على خمتصر البخاري البن أيب مجرة -25
رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب هـ(  "دراسة وحتقيق"،  1197)ت

د. عبد السالم حممود أبو انجي، إشراف: خليفة فرج مفتاح اجلراي، اخلمس، من إعداد الباحث: 
قسم الباحث حبثه إىل صفحة،  349م، عدد الصفحات  2007/  07/  16اتريخ املناقشة 

وحيتوي على َتهيد وثالثة فصول: التمهيد، قسمني: )دراسي وحتقيقي( فالقسم األول الدراسي، 
وتكلم فيه عن ابن أيب مجرة وخمتصره من صحيح البخاري، والفصل األول: جعله يف عصر الشيخ 
أمحد السجاعي،  وفيه أربعة مباحث، املبحث األول: احلياة السياسية، واملبحث الثاين: احلياة 

واملبحث الرابع: احلياة الثقافية، والفصل الثاين: االقتصادية، واملبحث الثالث: احلياة االجتماعية، 
جعله يف حياة الشيخ أمحد السجاعي، واشتمل على مبحثني، املبحث األول: امسه ونسبه ومولده 
ونشأته، واملبحث الثاين: شيوخه وثالميذه، والفصل الثالث: آاثره العلمية ودراسة الكتاب، وفيه 

علمية، واملبحث الثاين: كتابه )النور الساري على خمتصر أربعة مباحث: املبحث األول: آاثره ال
البخاري(، واملبحث الثالث: مكانته العلمية ووفاته، واملبحث الرابع: نسخ املخطوط ومنهجية 

 التحقيق، والقسم الثاين: يف حتقيق املخطوط، ومل يذكر الباحث خاَتة يف حبثه.
 املطلب الثاين: دراسة موضوعات يف علوم احلديث

                                                           

عبد هللا بن سعد بن سعيد بن أيب مجرة األزدي األندلسي، أبو حممد، من علماء احلديث، مالكي، أصله من  47
رف مبختصر ابن َأيب مَجْرة، تويف مبصر سنة األندلس، من كتبه: مجع النهاية، اختصر به صحيح البخاري، ويع

 (.4/89ه . ينظر األعالم )695
أمحد بن أمحد بن حممد السجاعي الشافعي األزهري، شهاب الدين، عامل مشارك يف كثري من العلوم، من  48

بن أيب مجرة، مؤلفاته: فتح املنان يف بيان مشاهري الرسل اليت يف القرآن، والنور الساري على منت خمتصر البخاري ال
 (.1/154ه . ينظر معجم املؤلفني )1197تويف ابلقاهرة سنة 
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اشتمل هذا املطلب على الرسائل العلمية اليت اهتمت بدراسة جانب أو أكثر من علوم     
 احلديث، مرتبة ترتيبا ألفبائيا، وذلك على النحو اآليت:

 أثر احلديث الشريف يف االختالف الفقهي من خالل كتاب الزكاة "دراسة حتليلية مقارنة"، -1
عبد الغين لية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث: رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بك

 2009/  06/  04د. عبد املوىل حممد املصرايت، اتريخ املناقشة  إشراف:حممود خمزوم بن زاهية، 
قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وأربعة فصول وخاَتة، فاملقدمة صفحة،  154م، عدد الصفحات 

ل: يف تفاوت نظر األئمة للحديث،  وفيه تضمنت أسباب اختيار البحث وخطته، والفصل األو 
ثالثة مباحث: املبحث األول: اختالف األئمة لتفاوهتم يف سعة االطالع على السنة،  واملبحث 
الثاين: اختالف األئمة يف فهم احلديث الشريف، واملبحث الثالث: اختالف مسالك األئمة أمام 

ألصناف املختلف يف إجياب الزكاة فيها، وفيه املتعارض من السنة ظاهرا، والفصل الثاين: جعله يف ا
أربعة مباحث: املبحث األول: اختالفهم يف زكاة احللي، واملبحث الثاين: اختالفهم يف زكاة العسل، 
واملبحث الثالث: اختالفهم يف زكاة اخليل، واملبحث الرابع: اختالفهم يف زكاة ما أعد للتجارة، 

أربعة مباحث: املبحث األول: اختالفهم يف حكم زكاة الفطر،  والفصل الثالث: يف زكاة الفطر، وفيه
واملبحث الثاين: اختالفهم هل يؤدي السيد زكاة الفطر عن عبده الكافر؟ واملبحث الثالث: 
اختالفهم يف األصناف الواجب إخراجها يف زكاة الفطر، واملبحث الرابع: اختالفهم يف القدر 

طر، والفصل الرابع: يف زكاة النعم والزروع والثمار، وفيه ثالثة الواجب إخراجه من القمح يف زكاة الف
مباحث: املبحث األول: اختالفهم يف نصاب ما زاد على عشرين ومئة يف زكاة اإلبل، واملبحث 
الثاين: اختالفهم يف اشرتاط السوم يف ِبيمة األنعام، واملبحث الثالث: اختالفهم يف اشرتاط النصاب 

 زروع والثمار، واخلاَتة تضمنت خالصة البحث والتوصيات، ومنها:إلجياب الزكاة يف ال
أوصى الباحث طالب العلم والباحثني بدراسة ما تبقى من أبواب الفقه دراسة حديثية فقهية؛  -1

 ملا هلا من فائدة مجة للباحث والقارئ.
ما هو أرجح أوصى الباحث القائمني على تقنني الشريعة اإلسالمية أن خيتاروا من األقوال  -2

 دليال، وعدم التقيد آبراء مذهب بعينه.
رسالة  أقوال اإلمام مالك اليت حكاها عنه الرتمذي يف جامعه "دراسة حديثية فقهية"، -2

الفيتوري حممد ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث: 
م،  2019/  12/  29اتريخ املناقشة د. رمضان حسني الشاوش، إشراف: الفيتوري شعيب، 
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قسم الباحث حبثه إىل مقدمة وفصلني وخاَتة، فاملقدمة تضمنت  صفحة، 602عدد الصفحات  
أمهية البحث، وأسباب اختياره، ومشكالته، ومنهجه، وخطته، والفصل األول: التعريف ابلرتمذي 

واملبحث الثاين: التعريف جبامع  وجامعه، وفيه مبحثان: املبحث األول: التعريف ابإلمام الرتمذي،
اإلمام الرتمذي، والفصل الثاين: الدراسة احلديثية الفقهية، ويشتمل على ستة عشر مبحثا، مرتبة 

 حبسب األبواب الفقهية، واخلاَتة تضمنت النتائج والتوصيات، ومنها:
 أوال: النتائج:

حسب، بل هو كتاب ليس كتاب حديث ف -رمحه هللا–يرى الباحث أبن جامع الرتمذي  -1
حديث وفقه معا؛ حيث إنه مرجع فقهي يف نسبة األقوال إىل قائليها، وإن كان هناك بعض األقوال 

 حتتاج إىل توثيق من مظاهنا األصلية لقائليها.
قد برع وأجاد يف توظيف األحاديث  -رمحه هللا–يذهب الباحث إىل القول: إن اإلمام الرتمذي  -2

 ألحكام الفقهية يف مجيع املسائل اليت وردت يف جامعه.النبوية وتنزيلها على ا
 اثنيا: التوصيات:

 إعمال الفكر والنظر، مع الضبط عند توثيق األقوال، ونسبتها إىل قائلها. -1
ضرورة االهتمام بكتب السنة النبوية الشريفة، وذلك ابستخراج كنوزها ودقائقها، مع ضرورة  -2

 الضبط واإلتقان يف ذلك.
رسالة ماجستري بقسم  انقطاع األسانيد وأثره يف اختالف الفقهاء "دراسة حديثية فقهية"، -3

الدراس   ات اإلسالمية بكلي   ة اآلداب اخل    مس، من إعداد الباحث: وسام علي نصر ديه    وم، 
م، عدد الصفحات  2016/  12/  28د. اندر السنوسي العمراين، اتريخ املناقشة  إش   راف:

قسم الباحث حبثه إىل مقدمة، وفصل َتهيدي، وفصلني أساسيني، وخاَتة، فاملقدمة  صفحة، 200
تضمنت حتديد موضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة البحث، 
والفصل التمهيدي: يف ترمجة السند وأمهيته، وفيه مطلبان، والفصل األول: يف صور انقطاع 

َتهيد وسبعة مباحث، والفصل الثاين: ذكر فيه َتهيدا وتسعة مباحث، واخلاَتة  األسانيد، وفيه
 تضمنت النتائج، ومنها:

إن وقوع اخلالف بني الفقهاء أمر ال مفر منه، وال حميص عنه؛ ألن التباين يف األفكار واألفهام  -1
 من سنن هللا يف خلقه.

ول احلديث ورده يف الغالب على اإلسناد،  إن لدراسة األسانيد أمهية ابلغة؛ حيث إن مدار قب -2
 كما أنه ابإلسناد حيفظ الدين، وتنزه الشريعة، ويسد الباب أمام أهل البدع واألهواء والضالل.
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ختريج أحاديث كفاية الطالب الرابين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين أليب احلسن علي بن  -4
ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية رسالة  حممد بن حممد بن خلف املنويف الشاذيل،

، د. عبد هللا أمحد امحيداآلداب ترهونة، من إعداد الباحث: الفيتوري حممد حسن الزايين، إشراف: 
قسم الباحث حبثه إىل صفحة،  770م، عدد الصفحات  2005/  10/  02اتريخ املناقشة 

باب اختيار املوضوع، والتمهيد اشتمل على مقدمة وَتهيد وقسمني، وخاَت       ة، فاملقدمة تضمنت أس
نبذة عن التخريج، وتعريف السنة واحلديث واخلرب واألثر، وتدوين احلديث، والقسم األول: مراحل 
تطور علوم احلديث، واشتمل على ستة مباحث: املبحث األول: دور النشأة، واملبحث الثاين: دور 

عصر التآليف اجلامعة، واملبحث  حث الرابع:التكامل، واملبحث الثالث: عصر التدوين، واملب
اخلامس: عصر الكمال والتمام، واملبحث السادس: عصر الركود واجلمود، والقسم الثاين: البحث ىف 

 أحاديث موضوع الرسالة، واخلاَت ة: ِبا النتائج، ومنها: 
وعزوها إىل  َتيز الشارح عند ذكره لبعض األحاديث ابلتنويه عليها من حيث صحتها وخترجيها -1

 مصادرها.
 ال أييت ابحلديث كامال، ويكتفي أحياان بذكر عبارتني أو ثالث على األكثر من لفظ احلديث. -2
هـ( من بداية الكتاب إىل  520)ت  49ختريج أحاديث وآاثر البيا  والتحصيل البن رشد -5

راسات اإلسالمية رسالة ماجستري بقسم الد هناية كتاب الوضوء الثاين "دراسة حديثية فقهية"،
د. حممد عبد السالم إشراف: عائشة حسني امحودة، بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحثة: 

قسمت الباحثة صفحة،  827م، عدد الصفحات  2017/  10/  27العامل، اتريخ املناقشة 
سباب حبثها إىل مقدمة وقسمني )الدراسة والتخريج(، وخاَتة، فاملقدمة تضمنت أمهية البحث، وأ

اختياره، ومنهجه، وصعوابته، وخطته، والقسم األول الدراسة، وتشتمل على فصلني: الفصل األول: 
التعريف مبؤلف البيان والتحصيل، وفيه أربعة مباحث: املبحث األول: امسه ونسبه وكنيته ونشأته، 

ابع: مكانته العلمية واملبحث الثاين: شيوخه وتالميذه، واملبحث الثالث: مؤلفاته ووفاته، واملبحث الر 
وثناء العلماء عليه، والفصل الثاين: البيان والتحصيل ومنهج مؤلفه فيه، وفيه أربعة مباحث: املبحث 

                                                           

أبو الولِيد حمم د بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب  املالكي ، من تصانيفه: املقد مات، والبيان والتحصيل ملا يف  49
ه، وصل ى عليه ابنه أَبو الَقاسم. ينظر سري أعالم 520املستخرجة من التوجيه والتعليل، مات يف ذي القعدة، َسنَة 

 (.502-19/501النبالء )
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األول: أمهية الكتاب وطبعاته، واملبحث الثاين: مصادره، واملبحث الثالث: املنهج الفقهي للمؤلف، 
لقسم الثاين: التخريج، واخلاَتة تضمنت واملبحث الرابع: منهج املؤلف يف االستدالل ابحلديث، وا

 التوصيات، ومنها:
أن كتاب البيان والتحصيل البن رشد قد حوى بني صفحاته الكثري من اآلراء، وفتاوى كثري من  -1

فقهاء املذهب املالكي الذين مل تصل إلينا مصنفاهتم وحتتاج هذه اآلراء إىل من يقوم جبمعها 
 هؤالء الفقهاء األجالء.ودراستها وإظهارها، وبيان علم 

احلاجة إلعادة حتقيق كتاب البيان والتحصيل؛ نظرا لعدم جودة الطبعات احملققة من الناحية  -2
 العلمية.

"مجع  50القواعد احلديثية يف كتاب )الكفاية يف معرفة أصول الرواية( للخطيب البغدادي -6
اب اخلمس، من إعداد الباحث: رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلد وعرض"،

/  03/  29، اتريخ املناقشة الصديق عمر يعقوبد. إشراف: احلسني حممد منصور غويلة، 
قسم الباحث حبثه إىل مقدمة، وَتهيد، وثالثة فصول، صفحة،  254م، عدد الصفحات  2018

منهجه، وهيكليته، وخاَتة، فاملقدمة تضمنت أمهية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، وإشكاليته، و 
والتمهيد اشتمل على ثالثة مباحث: املبحث األول: نشأة علوم احلديث وتطور البحث فيها، 
واملبحث الثاين: دور القواعد وأمهيتها يف ضبط العلوم وتقريبها، واملبحث الثالث: القواعد احلديثية: 

البغدادي: حياته وآاثره، وفيه مفهومها وضوابطها وأمهيتها، والفصل األول: احلافظ أبو بكر اخلطيب 
ستة مباحث، والفصل الثاين: كتاب الكفاية: حمتوايته، ومنهج اخلطيب فيه، وأمهيته، وفيه أربعة 
مباحث، والفصل الثالث: قواعد يف أنواع علوم احلديث من كتاب )الكفاية(، وفيه تسعة مباحث، 

 واخلاَتة حتتوي على النتائج والتوصيات، ومنها:
 تائج:أوال: الن

 أن كتاب الكفاية يعد حبق من أهم كتب املصطلح، أبدع فيه اخلطيب وأجاد. -1
َتيز اخلطيب يف هذا الكتاب يف عرض مادته على هيأة قواعد حديثية مبثوثة يف ثنااي الكتاب،  -2

 وكذلك يف تراجم األبواب.
 اثنيا: التوصيات:

 أدعى لضبطها وإدراك مقاصدها.االهتمام حبصر قواعد العلوم والعناية ِبا، فهي  -1
                                                           

ت بن أمحد بن مهدي احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي، أحد حفاظ احلديث وضابطيه أمحد بن علي بن اثب 50
 (.1/172(، واألعالم )1/441ه . ينظر طبقات الشافعيني )463املتقنني املتفننني، مات سنة 
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استخراج القواعد احلديثية من بطون كتب احلديث، ككتب العلل، والرجال، واملصطلح، وغريها  -2
 من فنون علم احلديث، والعناية ِبا.

يف االستدالل ابحلديث النبوي الشريف وعلومه من خالل تفسريه  51منهج اإلمام القامسي -7
رسالة ماجستري بقسم الدراسات  لفاحتة إىل آخر سورة التوبة،حماسن التأويل من أول سورة ا

د. إحممد إشراف: انجي حممود أمحد غيدة، اإلسالمية بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث: 
قسم  صفحة، 274م، عدد الصفحات  2019/  03/  07فرج الزائدي، اتريخ املناقشة 

فصول أساسية، وخاَتة، فاملقدمة تضمنت إشكالية الباحث حبثه إىل مقدمة، وفصل َتهيدي، وأربعة 
البحث، وأمهيته، وسبب اختياره، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة، وخطة البحث، والفصل 
التمهيدي: يف ترمجة القامسي ومكانته العلمية وعصره، وفيه أربعة مباحث، والفصل األول: يف 

مخسة مباحث، والفصل الثاين: منهجه يف خمتلف منهجه يف إيراد احلديث عند االستدالل، وفيه 
احلديث ومشكله، وفيه مبحثان، والفصل الثالث: منهجه يف نقد احلديث عند االستدالل من 
حيث الرتجيح والتضعيف والتصحيح، وفيه أربعة مباحث، والفصل الرابع: أغراض القامسي يف 

ت، وفيه مخسة مباحث، واخلاَتة حتتوي االستدالل ابحلديث النبوي الشريف وعلومه يف تفسريه لآلاي
 على النتائج، ومنها:

 القامسي يرى جواز رواية احلديث ابملعىن إذا توفرت شروط معينة، وعمل بذلك يف تفسريه. -1
 اهتم القامسي بتخريج احلديث، وأورد يف غالب تفسريه األحاديث حمكوما عليها. -2
رسالة ماجستري بقسم الدراسات اإلسالمية  م،املوازنة بني مستخرج أيب نعيم وصحيح مسل -8

عبد العزيز د. إشراف: عبد املنعم خملوف حمسن، بكلية اآلداب اخلمس، من إعداد الباحث: 
قسم صفحة،  247م، عدد الصفحات  2017/  11/  21، اتريخ املناقشة بوشعيب العسراوي

أمهية البحث، وأسباب اختياره،  الباحث حبثه إىل مقدمة، وثالثة فصول، وخاَتة، فاملقدمة تضمنت
وأهدافه، وإشكاليته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وهيكليته، والفصل األول: جعله َتهيدا 
للبحث، وفيه ثالثة مباحث: املبحث األول: دراسة حول املستخرجات، واملبحث الثاين: التعريف 

                                                           

 حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم أبو الفرج من ساللة احلسني السبط، عامل مشارك يف أنواع العلوم، 51
 األعالمدمشق، مات سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة وألف. ينظر  إمام الشام يف عصره، مولده ووفاته يف

(2/135).  
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م وكتابه املستخرج، والفصل الثاين: ابإلمام مسلم وصحيحه، واملبحث الثالث: التعريف أبيب نعي
دراسة اإلسناد ومتعلقاته، وفيه ثالثة مباحث: املبحث األول: يف الطرق وما يتعلق ِبا، واملبحث 
الثاين: رفع إشكاالت وقعت يف اإلسناد، واملبحث الثالث: فيما يتعلق ابلرواة، والفصل الثالث: 

ملبحث األول: االختالف من حيث األلفاظ دراسة املنت وما يتعلق به، وفيه ثالثة مباحث: ا
واحلروف، واملبحث الثاين: الزايدات الواردة يف املنت، واملبحث الثالث: يف تفسري الغريب، وتوضيح 

 ما حيتاج إىل بيان املقصود منه، واخلاَتة تضمنت النتائج والتوصيات، ومنها:
 أوال: النتائج:

 من غري طريق مصنف األصل، فيلتقي به يف أن االستخراج هو رواية أحاديث كتاب معني -1
 شيخه أو من فوقه إىل الصحايب، املهم أن يلتقي به يف إحدى طبقات اإلسناد.

 كثرة الطرق أليب نعيم يف احلديث الواحد تقوي احلديث، وتعطيه قوة على غريه.  -2
 اثنيا: التوصيات:

حتتاج إىل إعادة طبع  -الكتب العلمية وهي طبعة دار–الطبعة املتداولة اآلن ملستخرج أيب نعيم  -1
 ودقة يف التحقيق، ففيها أخطاء حتتاج إىل تصحيح.

 إدراج احلكم على كل حديث يف املستخرج يف اهلامش. -2
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على املبعوث خبامت الرساالت، وعلى آله     

وصحبه، ومن سار على هنجه إىل مبعث الكائنات، وبعد هناية هذا البحث هذا ذكر ألهم النتائج 
 اليت توصلت إليها، والتوصيات اليت أردت العناية ِبا.

 أوال: النتائج
حث تكرار الكالم يف القسم الدراسي يف املخطوطات اليت حققت من قبل أكثر الحظ البا – 1

 من ابحث. 
تنوعت جهود الباحثني يف خدمة السنة النبوية بني حمقق هلا، ودارس، ومقارن،...إخل مبا خيدم  - 2

 السنة النبوية املطهرة، وذلك من حيث إظهارها للنور، احملافظة عليها، وتقريب فهمها للناس.
عدم تسليم بعض الباحثني لنسخ من رسائلهم بعد املناقشة للقسم املختص، ومكتبة الكلية،  – 3

 واملكتبة املركزية، وقد يؤدي ذلك إىل عدم االستفادة منها.
بلغت رسائل املاجستري يف جمال السنة النبوية ابجلامعة ثالاث وثالثني رسالة، بني حتقيق ودراسة  – 4

 املنشورة يف اجملالت احملكمة عشرين حبثا.  ملوضوع، كما بلغت البحوث
 بعض البحوث العلمية خلت من النتائج، بل منها مل تذكر فيها اخلاَتة إطالقا. -5

 اثنيا: التوصيات:
أوصي بتحقيق ما مل حيقق من املخطوطات يف جمال السنة النبوية، حىت ترى النور ويستفاد  -1

 منها.
يظهر إىل عامة الناس، وال يبقى حبيس أرفف مكتبات  أوصي بطباعة ما مت حتقيقه، حيت –2

 اجلامعة مقصورا على الباحثني فقط. 
أوصي اإلخوة الباحثني االلتزام بتسلم نسخ من رسائلهم العلمية إىل املكتبات، حىت جيدها  -3

 الباحثون، وميكنهم االستفادة منها.  
د من االهتمام والتدقيق يف اخضاع أوصي جلان التحكيم يف اجملالت العلمية احملكمة مبزي -4

 األحباث ملنهجية البحث العلمي.
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أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به  -سبحانه وتعاىل–ويف اخلتام أسأل هللا 
إخواين املسلمني، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

 وصحبه أمجعني.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي، برواية قالون عن انفع.

اإلحكام يف أصول األحكام، لعلي بن حممد اآلمدي، دار الكتاب العريب بريوت، الطبعة األوىل  -1
 ه .1404

إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي الشوكاين اليمين )ت:  -2
-ه  1419ه ( حتقيق: الشيخ أمحد عزو عناية، دار الكتاب العريب، دمشق، الطبعة األوىل 1250
 م.1999

ه (، دار العلم للماليني، الطبعة 1396األعالم، خلري الدين بن حممود الزركلي الدمشقي )ت:  -3
 م. 2002اخلامسة عشر 

، حتقيق: جمموعة من احملققني، دار اتج العروس من جواهر القاموس، حملم د بن حمم د الزهبيدي -4
 اهلداية.

دليل الدراسات العليا بكلية اآلداب والعلوم اخلمس، حملمد عبد السالم سويسي، دار اخلمس  -5
 م.2012للطباعة، 

م، لعلي حممد إفريو،  2019دليل الرسائل العلمية جلامعة املرقب منذ نشأهتا حىت هناية سنة  -6
 املرقب.   حتت إجراءات النشر جبامعة

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إلبراهيم بن علي، ابن فرحون، )ت:   -7
 ه (، حتقيق وتعليق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.799

 الرسائل العلمية جبامعة املرقب، يف جمال السنة النبوية. -8
ه (، املكتب 1384التشريع اإلسالمي، ملصطفى بن حسين السباعي )ت:  السنة ومكانتها يف -9

 م.1982 -ه   1402اإلسالمي دمشق  سوراي، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة 
ه (، حتقيق: 748سري أعالم النبالء، لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب )ت:  -10

-ه   1405انؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األر 
 م. 1985

ه (، دار الكتب العلمية 911طبقات احلفاظ، لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت:  -11
 ه.1403بريوت، الطبعة األوىل 
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ه (، حتقيق: د. أمحد 774طبقات الشافعيني، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري )ت:  -12
 -ه   1413حممد زينهم حممد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، اتريخ النشر  عمر هاشم، د.

 م.1993
فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور، أليب عبد هللا الطالب حممد بن أيب بكر الصديق  -13

ه (، حتقيق: حممد إبراهيم الكتاين، وحممد حجي، دار الغرب اإلسالمي 1219الربتلي الواليت )ت: 
 .بريوت

ه (، دار صادر بريوت، الطبعة الثالثة 711لسان العرب، حملمد بن منظور األنصاري )ت:  -14
 ه . 1414

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لإلمام  -15
 عريب بريوت.ه (، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث ال261مسلم بن احلجاج )ت: 

ه (، مكتبة املثىن بريوت، دار 1408معجم املؤلفني، لعمر بن رضا كحالة الدمشقي )ت:  -16
 إحياء الرتاث العريب بريوت.

 اجملالت -
 
جملة الرتبوي، جامعة املرقب، كلية الرتبية اخلمس، العدد العاشر، واحلادي عشر، واخلامس  -1 

 عشر.
جامعة املرقب، كلية علوم الشريعة اخلمس، العدد األول، والثالث،  اجمللة العلمية لعلوم الشريعة، -2

 والرابع.
جملة العلوم اإلنسانية، جامعة املرقب، كلية اآلداب اخلمس، العدد احلادي عشر، الرابع عشر،  -3

 واخلامس عشر، والثامن عشر، واحلادي والعشرون.
لية اآلداب والعلوم قصر األخيار، العدد جملة العلوم اإلنسانية والتطبيقية، جامعة املرقب، ك -4

 األول.
 جملة العلوم الشرعية والقانونية، جامعة املرقب، كلية القانون اخلمس، العدد األول. -5
 جملة القلعة، جامعة املرقب، كلية اآلداب والعلوم مسالتة، العدد الثامن. -6
 
 


