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                                                           وحدتان دراسيتان٦٠٢ - ٨٣٧

  
 
 توجيه الطالب إىل دراسة بعـض القـضايا احلديثيـة الـيت علـى جانـب كبـري مـن األمهيـة يف - ١

ختـــصص احلـــديث الـــشريف ، والـــيت ال جيمعهـــا كتـــاب واحـــد ، بـــل هـــي مفرقـــة يف ثنايـــا 
الكتب ، واألحباث احلديثة ، وغالبها مل يدرسها الطـالب ، ومل يقفـوا عليهـا يف مراحـل 

   .دراسام السابقة
 يئــة عقــول الطــالب وإعــدادها ملناقــشة بعــض القــضايا الــيت كانــت مثــار جــدل طويــل ،  - ٢

لترتىب لديهم ملكـة احلـوار للوصـول إىل احلـق يف تلـك القـضايا أو إىل الـراجح مـن أقـوال 
  .املختلفني 

 صرف أنظار الطالب إىل جماالت وميـادين متقدمـة مـن البحـث يف ميـدان التخـصص ، - ٣
ًل اهللا يف تكـــوينهم العلمـــي ، وتوســـع مـــداركهم املعرفيـــة ، وتنـــتج هلـــم آفاقـــا تفيـــدهم حبـــو

  .فسيحة من البحث والدرس 
  

 ) قــضايا حديثيــة علــى ســبيل تعقــد نــدوات وحلقــات حبــث علمــي حــول
  ):املثال

هــل ميكــن اليــوم مــن خــالل مجــع مرويــات الــراوي تغيــري مرتبتــه عمــا :  الموضــوع األول - ١
  ه أئمة اجلرح والتعديل؟قرر
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. مسند الطيالسي هل هـو املوجـود حاليـا؟. يف املصنفات احلديثية  : الموضوع الثاني - ٢
اخـتالف نـسخ سـنن الرتمـذي، . مسند أيب يعلـى. مسند البزار. مصنف عبدالرزاق، ورواية الدبري
  .واعتماد أحكامه على األحاديث

ـــوع :  الموضـــوع الثالـــث - ٣ ـــات وأســـانيد تن ـــستةرواي ـــر الكتـــب ال يراعـــى يف هـــذا ، غي
املوضـــوع توجيـــه أنظـــار الطـــالب إىل الروايـــات املـــشهورة لكتـــب الـــسنة غـــري الـــستة ، وأشـــهر تلـــك 

  .الروايات ، وآثار اختالفها يف عزو األحاديث واألقوال إليها 
  .تساهل احلاكم وما قيل فيه:  الموضوع الرابع - ٤
اد احلـــاكم بـــه يف كتابـــه املـــستدرك علـــى ومـــر. شـــرط الـــشيخني :  الموضـــوع الخـــامس – ٥

   .الصحيحني
معىن الطبقة يف اللغة واالصـطالح  :علم الطبقات عند احملدثني : الموضوع السادس  _ ٦

اخـــتالف منـــاهج احملـــدثني يف   .))...  خـــري القـــرون قـــرين ((نـــشأة علـــم الطبقـــات ، وحـــديث  .
  .تصنيف الطبقات

ح والتعديل هـل هـي خـرب أو اجتهـاد؟ وأثـر ذلـك أحكام أئمة اجلر : الموضوع السابع – ٧
  .يف قبول ما جاء عنهم

اختالف أئمة املصطلح يف حتديد النوع مـن أنـواع علـوم احلـديث ،  : الموضوع الثامن – ٨
  . وأثره على تدوين علوم احلديث، عند احلاكم واخلطيب وابن الصالح 

 التـصحيح والتـضعيف، والفـرق مـنهج احملـدقثني ومـنهج الفقهـاء يف : الموضوع التاسع – ٩
  .بينهما، وأثر ذلك االختالف على التصحيح والتضعيف
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 تقويـة احلـديث بتعـدد الطـرق ، والفـرق بينـه وبـني تقويـة احلـديث: الموضوع العاشـر  – ١٠
  .بالشواهد
 هـــل خيتلـــف احلكـــم علـــى اآلثـــار واألخبـــار والروايـــات :الموضـــوع الحـــادي غـــشر  – ١١

أنــه يتــساهل فيهــا مبــا ال يطلــب يف : حاديــث املرفوعــة؟ مبعــىن هــل يقــالًعمومــا عــن احلكــم علــى األ
  .احلديث املرفوع

إذا تعــددت روايــات احلــديث الواحــد هــل مجيعهــا يعتمنــد  : الموضــوع الثــانتي عــشر – ١٢
  يف فقه احلديث؟ حىت لو كانت إحداها مؤسس ملعىن ليس يف األخريات؟

ًف ــا حــال الــراوي جرحــا وتعــديال غــري الطــرق الــيت يعــر: الموضــوع الثالــث عــشر  – ١٣ ً
  .التنصيص 
   هل ميكن اعتبار مجيع انواع علوم القرآن يف احلديث؟ :الموضوع الرابع عشر  – ١٤
  وصف األئمة بالتساهل والتشدد ما ضوابطه؟ وما أثره؟ : الموضوع الخامس عشر  – ١٥
 ختتلف عن طريقة ما طريقة احملدثني يف التفقه؟ وهل: الموضوع السادس عشر  – ١٦

  الفقهاء؟ وهل هلم أصول فقه ختتلف عن األصول املعروفة؟
كتاب نزهة النظر البن حجر رمحه اهللا، ما غرضه منه،  : الموضوع السابع عشر _ ١٧

   وما الذي راعاه يف تصنيفه؟
وصف الصدوق عند ابن حجر يف تقريب التهذيب ما : الموضوع الثامن عشر  – ١٨

  .صدوق يهم، أو صدوق خيطئ:  درجات احلديث الراوي املوصوف بأنه مراده منه، ويف أي
أحكام ابن حجر على الرواة يف التقريب، هل هي  : الموضوع التاسع عشر – ١٩
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ًتلخيص ألقوال األمة فيهم مطلقا، أو بيان حلاهلم يف الرواية يف الكتب الستة؟ وملاذا خيتلف 
كامه عليهم يف التقريب؟ وكيف يفسر كالمه يف حكم احلافظ على الرواة خارج التقريب عن أح

  الراوي املقبول، بأنه مقبول إذا توبع وإال فلني احلديث؟
أنواع احلديث الصحيح، بناء على أن احلديث الصحيح الذي  : الموضوع العشرون -٢٠

  .ذكره ابن الصالح هو املتفق عليه، فأشار إىل وجود أنواع من الصحيح خمتلف عليها
  .األنواع احلديثية املتداخلة : وع الحادي والعشرونالموض -  ٢١
  

 
  .مجيع كتب علوم احلديث  -
  . مجيع الرسائل واألحباث املصنفة يف مسائل حديثية-
  .هدي الساري البن حجر  -

  . كتب األثبات على اختالفها -   
  . إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء حملمد راغب الطباخ -   
  . مدخل إىل علم الطبقات عند احملدثني حملمد إلياس الفالوذة -   
  . السنة قبل التدوين حملمد عجاج اخلطيب -   
  . الطبقات الكربى البن سعد -   
  . الطبقات خلليفة بن خياط -   
  . املعني يف طبقات احملدثني للذهيب -   
  . طبقات احلفاظ للسيوطي -   


