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 :ورسائل ماجستير ودكتوراه علمية محّكمة ت( مقترحة ألبحاثامواضيع )وإشار 

 خفة الضبط بسبب البعد عن الكتب.  
  بسبب تويل القضاءخفة الضبط. 
 أو دفنها خفة الضبط بسبب ضياع الكتب أو احرتاقها. 
  ان يعتمد على كتبه فخف ضبطه ووهمفقد البصر حيث كخفة الضبط بسبب. 
  يف الكتب الستة أو التسعة. أبو بكر بن عياش املقرئ الكويفمرويات 
 كذب وعدمهاملختلف يف ال. 
  علل أصحاب بقية الرواة املكثرين للوصول إىل طبقات الرواة عنهم وعلى األخص

 –: الزهري ن معني يف تارخيه وأجاب عنهم وهمالرواة الذين سأل عنهم الدارمي اب
 –السبيعي أبو إسحاق  –النخعي  –الشعيب  –عمرو بن دينار  –أيوب  –قتادة 

 .شعبة –الثوري  –منصور 
  ختريج رواياهتم يف السنن )الرابعة فما فوق( و  –عند ابن حجر  –الرواة املقبولون

 .األربعة
 ؟ م الشيخان و م خيرج هلم النسايي: هل شرطه أشد من البخاريالرواة الذين أخرج هل

 )اقرتاح الدكتور حمد مصلح الزعيب يف رسالته الدكتوراه( .
 ( عند اإلمام أمصطلح )بينهما : تارة يفرق بينه وبني )ثقة( وتارة جيمع محدال بأس به

 .يف الراوي الواحد
 م عن املدارس األخرى فأكثره ضعيفحديث الشا. 
 ليس ل تتبع الرواة الذين قالوا عنهمأقوال بعض النقاد يف اجلرح والتعديل من خال( :

)سكتوا عنه( و )مقارب بالقوي( عند النسايي / )يكتب حديثه( ابن معني / 
 احلديث( و )فيه نظر( و )مشهور احلديث( و )حديثه مشهور( البخاري.

  منكر احلديث( و )يروي و  ي املناكري( و )يف حديثه مناكري(الفرق بني )يرو(
  .املناكري(

 .مصطلح املنكر عند اإلمام أمحد 
 ( وروى هلم البخاري الرواة الذين قال فيهم ابن حجر )ومروياهتملني. 
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  األردن املعاصرين يف علم احلديثجهود علماء. 
  دراسة تطبيقية  ممكن –جهود مجعيات احلديث والسنة يف خدمة احلديث الشريف

 .–على واحدة منهن 
 ليس بالقوي( و )ليس باحلافظ( عند البزار(. 
 تج به( عند ابن أ ي حا م الرايي)يكتب حديثه وال حي. 
 ط دفع التعارض باجلمع أو الرتجيحلم العلل وضوابتعارض قراين الرتجيح يف ع. 
  السنن األربعةالرواة الذين قال فيهم ابن حجر )لني احلديث( وروى هلم أصحاب. 
 يعين  –يف الراوي الواحد  ابنه اهلل مجع ابن أ ي حا م ألقوال أمحد من طريق عبد

 .ع بينهمافيجم –روايتان عن أمحد )ثقة( و )ال بأس به( 
 ة أم ال: ما موقفه منها ؟ هل هي معل  اليت ذكرها مسلم يف آخر األبواب األحاديث 

 ؟صحيحة على شرطه كما قال احلاكم أهناكما قال القاضي عياض ؟ أم 
 د اإلمام الطربي على الكتب الستةيواي. 
 املداوي لعلل اجلامع الصغري( و )اهلداية يف ختريج أمحد الصديق الغماري كتب( :

 .كثرية  ميكن أن يستخرج منها علالا أحاديث اهلداية( 
   به مرسل ومنقطع ومعضل وموقوف معلق ومقطوع ةكتاب )تاريخ املدينة( البن شب :

حتتاج لدراسة / بعض الروايات التارخيية املتعلقة بواقع الصحابة حتتاج لدراسة وبيان 
 .ارنتها خصوصا مقتل عثمان بن عفانحاهلا ومق

  وهذا أمر حيتاج إىل تأصيل ورة مساعاا الرواية عن فالن ال تعين بالضر. 
 ولويات يف السنة النبوية )مثل حديث ألن أمشي احاجة أخي خري يل من أن األ

اعتكف يف مسجدي أربعني ليلة ، وحديث : أفضل الصدقة .... ، درهم تضعه 
 بفي  يوجتك ..( وهكذا ............ هل تشكل هذه األحاديث موضوعا ؟؟

  ك وغريهم يف البخاري وبيان وهشام وابن سريين ومالبالغات معمر وسفيان
 .حكمها

  عند ابن حجر دراسة تطبيقية خباصةدراسة كل لفظة من ألفاظ املرتبة اخلامسة :
 .يء احلفظ وصدوق تغري بأخرةصدوق له أوهام وصدوق س
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 واإلرجاء واجلهم، الذين رموا ببدعة كالتشيع  –اخلامسة  – دراسة ألفاظ هذه املرتبة
 .ة تطبيقيةدراس

 مكتوب فيه احث للدكتور سلطان  حلديث يف تفسري التحرير والتنويرعلوم ا(
 .العكايلة(

 وخصوصا هتذيب  –الكتب : مجع أقواله من منهج ابن قانع يف اجلرح والتعديل
 .ومقارنتها مع العلماء اآلخرين –التهذيب 

 مصطلح صدوق عند أ ي حا م الرايي. 
 سننه )مجع ودراسة ومقارنة(ية يف ألفاظ الدارقطين النقد. 
 اجلرح والتعديل يف حلية األولياء. 
 يي )أو بشكل عام عنده وعند غريه(مصطلح )ثقة صدوق( عند أ ي حا م الرا . 
 لدارقطين النقدية يف كتابه العللألفاظ ا. 
 يف فصل الرد على من طعن  ملقارنة بني أقوال ابن حجر يف التقريب وهدي الساريا(

 .بنفس الراوي به من الرواة(
 يكتب حديثه وال حيتج به(: دراسة نظرية تطبيقية(. 
 مجع أقواله يف الرجال ومقارنتها بغريها.كتاب الثقات البن خلفون : 
  يف الكتب التسعة وممكن بشكل عام(الرواة األردنيون ومروياهتم )ممكن. 
 التسعة أو بشكل ، ومروياهتم )يف الكتب الستة أو لرواة املنسوبون للعقبة )األيلي(ا

  .عام(
  .: أيلة منوذجاا()وممكن الرواة األردنيون

 حممد الغزايل والسنة . 
 مصطلح الشاذ. 
 توثيقهم النسايي، دراسة مقارنة الرواة الذين انفرد بتضعيفهم / أو. 
 به( و )ليس به بأس( عند النسايي مصطلح )ال بأس. 
 بالصحة أو باحُلْسن وبيان  ابن املديين مجع ودراسة األحاديث اليت حكم عليها

 منهجه فيها، 
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 ه يف مسايل علوم احلديث ومقارنته مبا استقر عليابن املديين  مجع ودراسة كالم
 . االصطالح

  العناية بدراسة مناهج األيمة احلفاظ، من خالل مجع أحكامهم على األحاديث
الذين هم  ودراستها، وعدم االكتفاء بالدراسة الوصفية حلياهتم الشخصية، وخاصةا 

: كابن الفالس مثالا، أو من طبقة شيوخه من طبقة اإلمام ابن املديين :كأ ي حفص
مهدي مثالا، أو من طبقة تالميذه : كيعقوب بن شيبة مثالا، فهذه الطبقات املتقاربة 
قد مجعت فحول أيمة احلديث ممن بريوا يف علم العلل واحلكم على األحاديث، 

 ستفيد منهم.  وأغلب من جاء بعدهم إمنا ي
 وآخر يف الضعفاءمنهج ابن شاهني يف الثقات ،. 

 .ل ابن شاهني من غريه من العلماء(بدأت باألول ولكن هناك مشكلة بتحديد أقوا)
 شيخ واحد )د. حممد مصلح الزعيب( ما اتفق الشيخان على ختريج حديثه عن. 
 وغريهاعبادات، كاإلمامة واخلطبة ألحاديث الواردة يف التخفيف يف الا. 
  قراءة آيات وسور معينة يف الصالةاألحاديث الواردة يف. 
 اجلرح والتعديل، دراسة ومقارنةسفيان بن عيينة يف لأقوا . 
 اجلرح والتعديل، دراسة ومقارنةأقوال سفيان الثوري يف . 
 وأقوالهو نعيم ومنهجه يف اجلرح والتعديلأب ،. 
 اجملهول عند ابن القطان. 
  هذا والسابق اقرتاح د. حممد مصلح الزعيب(املغربمدرسة احلديث يف ( .  
 يرفع املوقوف( و  إفراد الرواة املوصوفني بوصف معني مثل )منكر احلديث( و(

 .)يوصل املرسل(
 باألحاديث الشاذة أو املقلوبة.حاديث املعلة اليت وصفت مثالا البحث يف األ : 
 الرواة املوصوفني مبضطرب احلديث إفراد. 
  ة( و الروايات اليت وصفت باالضطراب مثل قوهلم )أحاديث احلجامة مضطربمجع

 .)أحاديث اخلال وارث مضطربة(
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 احث مسألة التشدد والتساهل يف التحمل واألداء عند احملدثني وأثره يف 
 احلكم على الرواية.

  ودراستها -وهي كثرية، ومادهتا غنية جداا –تعقبات ابن حجر على ابن بطال ،
وعية، تكشف عن منهج كليهما، من حيث أنواع تلك التعقبات، ومدى دراسة موض

دقتها، ومن وافق ومن خالف من العلماء، وربط ذلك مبنهج البخاري يف صحيحه. 
 .اقرتاح د. حممد يهري()هذا والسابق من 

  .أو منهج احلاكم يف اجلرح والتعديل.منزلة احلاكم يف اجلرح والتعديل 
 (أو غريه من الكتب يف اجلرح والتعديل )ياد املعاد هل البن القيم جهد. 
 قوهلم )غري حمفوظ أو وهم أو خطأ(األحاديث اليت أعلت ب. 
  :حاديث يف بر الوالدين بعد وفاهتماألاحث حمكم. 
  مسلم يف االنتقاء من حديث الراويمنهج. 
 األحاديث اليت فيها إعجاي غييب، أو: اإلعجاي الغييب يف السنة النبوية. 
  دراسة نظرية تطبيقية  –اضطراب( قوهلم )بروايته عن فالن–. 
  دراسة نظرية تطبيقية  –حمفوظة( قوهلم )أحاديثه أو روايته عن فالن ليست–. 
 دراسة نظرية تطبيقية  –يه لني( قوهلم )حديثه عن فالن ف–. 
  وتطبيقيةوالتعديل، دراسة نظرية تصنيف بعض األيمة بالتساهل أو التشدد يف اجلرح  ،

 .كالعجلي مثالا 
 ؟له اصطالح خاص به هلو : اجملهول عند أ ي حا م 
 ؟هل ابن خزمية يوثق اجملاهيل 
 هخيمشا شرط احلاكم يف. 
 يف السنة النبوية دراسة موضوعية يماتاأل. 
 لذين اختلفت فيهم أقوال النسايي(ف أقوال النسايي بالراوي الواحد )الرواة ااختال. 
 األيمة البن املديين مجع ودراسة ؤاالتس. 
 أ ي هالل الراسيب املعلة دراسة تطبيقية يف علل الدارقطين أحاديث. 
 يف ميزان النقد احلديثي أحاديث هشام بن عمار . 
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 احلديثي أحاديث حبيب بن أ ي ثابت يف ميزان النقد. 
 يف كتب العلل وتطبيقاتهعند احملدثني مفهومه  االختصاص . 
 يف الراوي )ليس بالقوي( دراسة مقارنة األيمة ولق. 
 تطبيقية يف كتاب العلل البن أ ي حا م دراسة ول أ ي حا م )ال يشبه(ق. 
  مقارنة بأقوال أيمة النقد أقوال يعقوب بن شيبة السدوسي النقدية. 
  احلديثي واية الرجل عن أهل بلده يف ميزان النقدر . 
 مال هتذيب الكمالكلعالمة مغلطاي وموارده يف كتابه إمصادر ا. 
 مفهوم النكارة وتطبيقاهتا عند ابن عدي يف كتابه الكامل. 
 يف كتاب العلل البن أ ي حا م .)أو علل الدارقطين أحاديث شعبة املعلة(. 
 كتاب العلل البن أ ي حا م.)أو علل الدارقطين أحاديث الثوري املعلة يف(. 
 اجلرح والتعديلمنهج الدوال ي يف . 
 اجلرح والتعديل. منهج الربقي يف 
  منهج مسلم يف اجلرح والتعديل من خالل كتبه )األمساء والكىن والتمييز(، وإذا له

)يوجد رسالة ماجستري بعنوان منهج اإلمام  .قوال أخرى يف كتب اجلرح والتعديلأ
و )رسالة  مسلم يف نقد الرواة للطالبة صفاء الصفدي، باجلامعة اإلسالمية بغزة(

 م  –جبامعة العلوم االسالمية بعنوان اجلرح والتعديل عند اإلمام مسلم لنادر أسعد 
 . ( –أستطع االطالع عليها 

  الذين نقدهم عبداهلل بن املباركالرواة. 
 نقد احلديث والرجال  –ومنهجه يف النقد  ، صاحب كشف اخلفاء،العجلوين–. 
 احلديث الغريب، وكل ما يتعلق به. 
  القراين اليت استخدمها النقاد يف اجلمع والتفريق بني الرواة من خالل كتاب موضح

 .أوهام اجلمع والتفريق مثالا 
 .األحاديث الواردة بأحب األمساء 
 مشاركة املرأة، أحاديث الشورى. 
 ،دراسة ونقد أحاديث االشعث عن احلسن البصري. 



 

7 
 

 موته، أو ما يصل للميت بعد موته األحاديث الواردة فيما يستفيده امليت بعد. 
 "تركوه(، و رق بني قوهلم: الفاملصطلحات اليت يطلقها العلماء مصطلح "مرتوك( 

 .تركوه(و ) )تركه فالن(
 اديث الواردة يف الغربة والغرباءاألح. 
  وك عند ابن حجر يف كتبه املختلفةاملرت. 
 لرواة املوثقون املوصوفون بالرتكا. 
 الذهيب يف امليزان يث اليت أعلهااألحاد. 
 طرباين النقدية يف كتبه املختلفةأقوال ال. 
 ألن بعض العلماء قالوا أنه ضعيف ما انفرد به ابن ماجه هل هو صحيح ؟. 
 وء السنة النبوية، دراسة موضوعيةأخالقيات البحث العلمي يف ض. 
   عراألحاديث الواردة يف الش. 
 عليه وسلم مارس الرياضة بنفسه األحاديث اليت فيها ذكر أن الرسول صلى اهلل. 
 ختلفة، وترتيبها موسوعة أقوال اخلطيب البغدادي يف اجلرح والتعديل من خالل كتبه امل

 .على حروف املعجم
 حاديث الواردة يف الشيب وتغيريهاأل. 
  وثقوا وال يقبل التفرد منهمالرواة الذين. 
  ابن منده يف كتابه معرفة الصحابةاألحاديث اليت ضعفها. 
 سانيد من خالل كتابه عمدة القاريمنهج العيين يف احلكم على األ. 
 ريه من العلماء يف كتابه التقريبتعقبات ابن حجر غ. 
  األحاديث اليت دعا فيها الرسول صلى اهلل عليه وسلم للصحابة رضي اهلل عنهم )مثل

 دعايه أل ي هريرة وابن عباس وأنس ابن مالك .....( .
  ابن خلدون حمدثاا . 
  إفراد االنتقادات املوجهة لصحيح مسلم يف دراسة مستقلة للحاجة هلا لألسباب

 التالية : 
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منهج النووي يف رد ه على االنتقادات بشكل تفصيلي وردت يف أثناء شرحه : األول
وهي منثورة حتتاج إىل مجع كما فعل ابن حجر يف هدي الساري  على صحيح مسلم،

 .خاريسبة لالنتقادات على صحيح الببالن
وينقلها عادة عن القاضي  : كثري من أجوبة النووي جاءت خمتصرة جداا،الثاين

وعدد منها يقبل النقض بسبب االحتماالت الواردة عليه، وخاصة أن منها  عياض،
أيهما يرجح  ما جيري على قواعد خمتلف فيها بني احملد ثني كتعارض الوصل واإلرسال:

 على اآلخر؟ 
تيمية أنَّ االنتقادات على مسلم كانت أكثر من البخاري، وأن : دعوى ابن الثالث

عدداا من االنتقادات عليه أصاب فيها املنتقد خبالف البخاري فإن ه أحذق وأخرب 
 بالفن من مسلم.

: كثرة انتقادات املعاصرين ألحاديث يف مسلم، وقد أشرت إىل بعضها يف أثناء الرابع
 لكن يف ظين أن تلك الردود عليها تعقبات.الدراسة، وأن  هناك ردوداا عليها، 

 دراسات مستقلة على النحو اآليإفراد االنتقادات املعاصرة للصحيحني يف : 

أحاديث  : أحاديث الطب،وضوعات األحاديثفري االنتقادات وتصنيفها حسب م -أ
 الغيب، أحاديث املرأة، وهكذا، احيث يكلف كل طالب بدراسة نوع منها.

: هل يرجع إىل أساس علمي، أو منهج ه املناهج يف االنتقادان أصول هذبي -ب
على وفق ما صنعه ابن  فكري...اخل. والرد  على هذه االنتقادات وفق منهج حديثي متكامل،

 حجر، ومبا يتناسب وطبيعة االنتقاد.

 .األحاديث الواردة يف عاشوراء 
 مقتله .. اخل( –)فضايله  عمار بن ياسر رضي اهلل عنه األحاديث الواردة يف. 
 .)منهج ابن القيسراين يف اجلرح والتعديل )من خالل كتابه ذخرية احلفاظ 
 .أحكام ابن حجر على األحاديث يف كتابه اإلصابة 
 .ليس به بأس( ومشتقاهتا عند البزار( 
 فالن اليت قال فيها البزار  م يروه إال األحاديثراسة د . 
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 الطرباين يف األوسط  م يروه إال فالن راسة األحاديث اليت قال فيهاد . 
  من طبقة التابعني يف الكتب الستة من فيهم جهالة أحاديثدراسة . 
  مجعا ودراسة -رادات اردة عن الصحابة يف شرح منتهى اإلاآلثار الو – . 
 .الرواة الذين ترك الرواية عنهم حيىي بن سعيد القطان 
 اختالفاا يف كتبه األربعة )املعرفة( و)اإلميان(  فيها ابن منده األحاديث اليت ذكر

 اجلهمية( دراسة معللة )للدكتوراه( . و)التوحيد( و)الرد على
 والرد )للماجستري األحاديث اليت حكم عليها ابن منده بالقبول . 
 .حسن الرتا ي والسنة النبوية 
 .أحاديث اجلريري اليت طعن فيها ابن القطان الفاسي يف كتبه 
  غدادي يف التعليل من خالل تارخيهاخلطيب البمنهج. 
  األحاديث اليت أوردها اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد وسكت عنها )و م يعلق

 عليها(.
  التعليل عند األيمة املتقدمني بالنظر إىل أصول الرواة العتيقة وكتبهم )دكتوراه، اقرتاح

 الدكتور إبراهيم الالحم(.
 املتساهلني يف تصحيح األحاديث ؟؟ : هل هو منأمحد حممد شاكر 
  حديث بشري   –تثبت الصحابة من السماع )عمر يف حديث االستئذان ثالثاا

ق العاليي عليه يف جامع التحصيل يالعدوي مع ابن عباس يف صحيح مسلم وتعل
).... 

  عن البخاري( للذهيب، حتقيق كتاب )تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد هبم
: راجع كتاب )رجال مسلم البن منجويه( حتقيق عبد اهلل الليثي يف ومكان وجوده

 ، حيث ذكر مكان وجوده.1/17مقدمة حتقيق الكتاب 
 .)قول الرتمذي يف سننه )أحسن شيء يف الباب 
 .مرويات اجلريري املعلة يف علل ابن أ ي حا م الرايي والدارقطين 
  كان يعاملهما الرسول صلى كيف    –األحاديث الواردة يف احلسن واحلسني )فضلهما

 اهلل عليه وسلم(.
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  أسباب اجلرح ووسايله يف كتاب اجملروحني البن حبان )الدكتور عبد السالم أبو
 مسحة(.

  دراسة موضوعية  –أنواع الريق–. 
  دراسة موضوعية  –أوصاف الريق–. 
 .جهود الشريف اجلرجاين يف علم احلديث 
 ألن كثرياا منهم من املختلف فيه أحوال رواة املتابعات والشواهد عند مسلم. 
  حديثاا  345ختريج أحاديثهم ومتييز يياداهتم يف دراسة أخرى، فقد بلغت. 
  يف صحيح البخارياملتابعات والشواهد. 
  مجع  –األحاديث املرفوعة يف كتاب املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي

 .–وختريج ودراسة 
   كتابه الكامل )األحاديث اليت قال عنها معضل(.احلديث املعضل عن ابن عدي يف 
 مدرسة احلديث يف اليمامة. 
 .دراسة أحاديث حيىي بن أ ي كثري املعلة، بعد النظر يف العلل اليت كانت بسبب رواته 
  دراسة الرواة املتهمون بسرقة احلديث ملعرفة من ثبت سرقته أم  م يثبت، وما هي

 األحاديث اليت سرقها.
  اق.السر  دراسة مرويات 
 .دراسة بعض مصطلحات اجلرح مثل: لني احلديث، ومستور، ويتلون، وتعرف وتنكر 
 .األحاديث اليت حكم عليها ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير 
 .)منهج البغوي يف اجلرح والتعديل )من خالل كتاب شرح السنة أو كل كتبه 
 .األحاديث اليت حكم عليها البغوي يف شرح السنة 
 .)احلديث الشاذ )دالالت استخدام مصطلح الشاذ(، وما يتعلق به )دراسة تطبيقية 
  تقييد املهمل ومتييز املشكل أل ي علي الغساين اجلياين: مجع ما ذكره من العلل الواردة

 يف صحيح البخاري بسبب أوهام الرواة.
 .األحاديث الواردة يف الغىن واحلث عليه 
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 وفيني واحلجاييني يف الصحيحني أو الكتب الستة مرويات سفيان بن عيينة عن الك
 أو التسعة.

  دراسة القسم األول من كتاب اإلصابة البن حجر دراسة عليمة واستخراج أمساء من
ثبتت صحبته منهم، فهو خمصص ملن  م تثبت صحبته، فهو خمصص لكل من وردت 

 .الصحا ي، فقد خيرج من كثريا من الرتاجم من مسمى صحبته بأي طريقة كانت
  يف إثبات الصحبة فيها على  –يف اإلصابة  –دراسة الرتاجم اليت اعتمد ابن حجر

 القراين دراسة نقدية.
 .دراسة تعقبات ابن حجر على ابن األثري يف كتابه اإلصابة 
 غريه من العلماء يف كتابه اإلصابة كابن قانع وابن  ر علىدراسة تعقبات ابن حج

 منده.
 يف الصحابة. دراسة مناهج املصنفني 
 حديث اجلرابني أل ي هريرة، هل فعالا أبو هريرة حدث بكل ما مسع أم أخفى شيئاا؟ 
  .منهج حيىي بن سعيد القطان يف انتقاء الرواة 
 .أبو نعيم األصبهاين: هل هو متشيع ؟؟ وما أثر ذلك على نقده للرواة 
 .تعقبات النووي على الدارقطين 
  خارج الصحيح: مجع ودراسة.األحاديث اليت صححها البخاري 
 .الرواة الذين  م يعرفهم األلباين: مجع ودراسة 
  .األحاديث اليت ضعفها ابن تيمية: مجع ودراسة 
 .مجع األحاديث اليت حكم عليها احلافظ ابن منده بالصحة والتحسن والتضعيف 
 .أحاديث الصحيحني اليت أعلها ابن منده 
  وليسوا من رجال الكتب الستة، ودراسة  خر ج هلم ابن مندهالذين مجع الرجال

 منزلتهم جرحاا وتعديالا.
 .منهج ابن منده يف إعالل احلديث من خالل كتابه معرفة الصحابة 
 .دراسة األحاديث األفراد يف كتاب اإلرشاد للخليلي 
 .)مصطلح )صاحل 
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 .أنواع الزينة احملرمة: دراسة موضوعية 
 كتب الستة يف كتابه شرح السنة، واليت ال منهج البغوي يف األحاديث الزايدة على

 وصفها باالنقطاع أو اإلرسال أو مطلق الغرابة.
 .أقوال البغوي يف نقد الرواة 
 .األحاديث اليت سكت عنها البغوي 
 يف الكتب التسعة )هناك احث بعنوان: مرويات  مرويات عبد الواحد بن يياد العبدي

يحني للدكتور طالب محاد أبو عبد الواحد بن يياد العبدي عن األعمش يف الصح
 .الشعر(

 حلديث( عند العجلي.مصطلح )جايز ا 
 .حب الوطن يف السنة النبوية 
 .األحاديث الواردة يف مهن األنبياء 
 .األحاديث اليت سكت عنها الرتمذي و م حيكم عليها 
 .الرواة الذين وصفهم حيىي بن سعيد القطان باالختالط أو التغيري 
  غضب اهلل على الزوجة إذا  م تطع يوجها.األحاديث الواردة يف 
 م ابن خراش مقارنة مع غريهم.رجال أهل الشام الذين تكلم فيه 
 .علل األحاديث املذكورة يف حتفة األشراف 
 .ألفاظ اجلرح والتعديل اليت ذكرها املزي يف حتفة األشراف 
 شرح تلخيص  منهج القرطيب يف خمتلف احلديث دراسة حديثية تطبيقية على املفهم

 صحيح مسلم.
 .مصطلح )حيتج احديثه( دراسة تطبيقية 
 .)أحكام اهليثمي على األحاديث بقوله )رجاله ثقات( أو )رجاله موثقون 
 .أحاديث اإلحراق بالنار 
 .األحاديث الواردة يف نزول سورة الضحى 
 .الشيوخ اجملاهيل للرواة الذين وصفوا بتدليس الشيوخ 
 (اقرتاح الدكتور حممد طوالبة. )اييالكربى للنسناعة املرسل يف السنن ص. 
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 (اقرتاح الدكتور حممد طوالبة. )منهج احلاكم يف العلل يف مستدركه. 
 لسنة يف دايرة املعارف االسالميةا. 
 .األحاديث اليت انتقدت على ابن اجلويي إدخاهلا يف كتاب املوضوعات 
  الرأي الذي يقدمه علىموقف اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل من احلديث الضعيف. 
 تاب عمرو بن حزم دراسة وافية، وتكلم عن كل ما يتعلق هباك: 

 .عهده صلى اهلل عليه وسلم تدوين السنة يف -
 .والوجادات حكم الكتب -
 .حول هذا الكتاب. ومجع كالم احملدثني حوله دراسة مستفيضة -
 .وأحاديثه البحث عن مجل الكتاب -
 .خترجيه خترجيا موسعاا  -
وحتقيقه، ودراسة مسايله على مذهب أهل  دراسة غريب الكتاب، وتوثيقه، -

 .احلديث
 دراسة تطبيقية يف كتابه أو تضعيفهم اإلمام البخاري الرواة الذين انفرد بتوثيقهم ،

 .التاريخ الكبري
 األحاديث واآلثار يف ضحك النيب ومزحه . 
 راسة حديثيةالرتجيح بني الروايات والطرق عند النسايي يف السنن د. 
 احلديث منهج الرتمذي يف العمل باحلديث وأثره يف قبول. 
 منهج تعليل األحاديث بني األصوليني واحملدثني دراسة مقارنة . 
 األحاديث اليت أعلها الرتمذي بالوقف. 
 باإلرسال األحاديث اليت أعلها الرتمذي. 
 وحتليل ودراسته من مجيع اجلوانب دراسة مقارنة : غريبما قال فيه اإلمام الرتمذي. 
 منهج اإلمام الرتمذي يف نقد األحاديث اليت استدل هبا الفقهاء دراسة تطبيقية يف 

  ."جامعه
  األحاديث اليت قال عنها الرتمذي " وعليه العمل عند أهل العلم" دراسة اإلسناد

 .احملتوى الفقهي وبيان
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 والتعديل .)أظن أنه كتب به واهلل  العلل واجلرح أمحد بن صاحل املصري ومنهجه يف
 .أعلم(

  /أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس بن عبد األعلى ومنهجه يف اجلرح والتعديل
 صاحب كتاب تاريخ مصر املشهور بتاريخ ابن يونس.

 تتبع كالم أمحد على حديث الزهري يف جانب علم العلل. 
 ني رواية ودرايةأحاديث اإلقامة بني ظهراين املشرك. 
 األطعمة والذبايح )مجع ودراسة( أحاديث. 
 األحاديث املعلة يف عمل اليوم والليلة . 
 مقاييس نقد املتون عند العالمة األلباين من خالل السلسلة الضعيفة واملوضوعة. 
 دراسة نقدية ملنهج احلافظ ابن حجر يف موضوع ييادة الثقة. 
 يي وأبو يرعة يف تعليلها من خالل كتاب العللاألحاديث اليت اختلف أبو حا م الرا. 
 مجع .)الستة عموماا  روايات األكابر عن األصاغر من الصحيحني أو الكتب

 .)ودراسة
 استنكار املنت وأثره يف نقد األسانيد. 
  الداين املقرئ وجهوده يف احلديث النبوي أبو عمرو. 
 الوضع و الوضاعون يف بالد املغرب العر ي. 
 ( يعد من املكثرين، وهو مدار – شيخ أ ي حنيفة – بن أ ي سليمان مرويات )محاد

كثري من األحاديث، إىل جانب أنه متكلم فيه عند أيمة النقد بني معد ل  الرواية يف
وافرة، وفيها إضافات  وجمر ح وخاصة أنه مصنف ضمن أهل الرأي، فمادته العلمية

  .لعلل الرتمذي واهلل تعاىل اعلم(جليلة، )راجع بداية كالم ابن رجب فيه يف شرحه 
 )مكتوب به باجلامعة األردنية على ما أظن ؟؟(

 االختصاص أمهيته وأثره يف التعليل. 
 الراوي اجملهول عند الشيخ األلباين تعريفه ودراسة تطبيقية يف كتبه. 
 . دراسة مرتبة صدوق عند ابن أ ي حا م الرايي وأبيه 
 ( احلاكم منوذجاا  ضوابط االستدراكات عند احملدثني.)  
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  تعقبات ابن أ ي حا م الرايي على أبيه وأ ي يرعة يف كتابه اجلرح والتعديل، أو: جهوده
 من خالل كتابه.

 .جهود اإلمام املباركفوري يف علم العلل من خالل كتابه حتفة األحوذي 
 مجعاا ودراسة. كلة الواردة يف الطهارةشاألحاديث امل 
 ابن حبان من خالل صحيحه التعديل الفعلي عند اإلمام. 
 .معاجلة اخلالف الذي يف ختريج مسلم للطبقة الثانية بدراسة تطبيقية  

 ييادة الثقة عند احلاكم من خالل املستدرك. 

 أفراد الثقات عند احلاكم يف املستدرك. 
 الرؤى الين فس رها النيب صلى اهلل عليه وسلم مجعاا ودراسة. 
  دراسة تأصيلية. وأهل احلديثمصطلح التواتر بني األصوليني 
 يف خمتلف احلديث رمحه اهلل منهج الشيخ بن باي. 
  الشرف يف ضوء السنة النبوية. 
 .األحاديث اليت حكم عليها ابن قدامة 
  مرويات التهاين. 
 أساليب البحث العلمي اليت اتبعها احملدثون. 
 الكتب حىت  علوم احلديث يف مقدمات وخواتيم كتب األيمة دراسة مقارنة، احث يف

 .هـ٣٠٠هناية السنة 
  .أثر املوافقة واملخالفة يف احلكم على املتابعة 
 املسالك املنهجية املتبعة إليالة التعارض بني اجلرح والتعديل يف الراوي املختلف فيه 

 القراين اليت استخدمها اإلمام األلباين يف احلكم على األحاديث.
   ين دراسة تأصيلية نظرية تطبيقية.مصطلح التدليس بني املتقدمني واملتأخر 
 .أصح ما ورد يف الباب( عند اإلمام النسايي دراسة حتليلية( 
 .دعوى تساهل احلاكم دراسة نقدية تطبيقية 
 .دعوى تساهل الرتمذي دراسة نقدية تطبيقية 
  .توثيق ابن حبان للمجاهيل وأثر ذلك يف تصحيحه لألحاديث 
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  املدلسنيمنهج ابن حبان يف التعامل مع أحاديث. 
 دراسة نقدية. -نقد املنت عند اإلمامني أ ي حا م وأ ي يرعة الرايي 
 نقد املنت عند اإلمام أمحد دراسة نقدية. 
  عند اإلمام البخاري. األحاديث املنتقدة متناا 
  عند اإلمام مسلم األحاديث املنتقدة متناا. 
 مجعاا ودراسة -عبارات اجلرح والتعديل املومهة –. 
  اليت أعرض عنها الشيخان لتفرد رواهتااألحاديث. 
  ووفاته. -صلى اهلل عليه وسلم -أحاديث مرض النيب 
 منهج الشيعة االثين عشرية يف نقد الروايات من خالل كتاب الكايف. 
 .منهج الشيعة االثين عشرية يف نقد الروايات من خالل كتاب احار األنوار للمجلسي 
 نصوص من خالل كتاب الكايف للكليينمنهج الشيعة االثين عشرية يف فقه ال. 
  منهج الشيعة االثين عشرية يف فقه النصوص من خالل كتاب احار األنوار

 للمجلسي.
 .اجلرح املقي د عند نقاد احلديث 
 .التعديل املقي د عند نقاد احلديث 
 .نقد املنت عند ابن كثري 
 .منهج البيهقي يف إعالل األحاديث 
  شراح الصحيح يف فقه احلديثتعقبات احلافظ ابن حجر على. 
 .تعقبات احلافظ ابن حجر على شراح الصحيح يف علل احلديث 
 مشروع: م ن ُوِصف بلفظ: ُوثِّق يف الكاشف للذهيب من غري رجال الشيخني. 
 .األحاديث واآلثار الواردة يف الصالة الوسطى دراسة حديثية موضوعية 
 ية موضوعية.فن املبارية يف ضوء السنة النبوية: دراسة حديث 
  األحاديث الواردة يف املتشبهات بالرجال واملتشبهني بالنساء: دراسة حديثية فقهية

 .موضوعية
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   ألفاظ اجلرح والتعديل يف بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، أل ي جعفر
  الضيب.

 ألفاظ اجلرح والتعديل يف الضعفاء واملرتوكون، أل ي الفرج اجلويي. 

  والتعديل يف تاريخ دمشق، البن عساكر.ألفاظ اجلرح  

  ألفاظ اجلرح والتعديل يف تاريخ بيهق، البن فندمه. 

  ألفاظ اجلرح والتعديل يف املنتخب من معجم شيوخ السمعاين، أل ي سعد
  السمعاين.

 .ألفاظ اجلرح والتعديل يف التحبري يف املعجم الكبري، أل ي سعد السمعاين املرويي 

 يل يف تسمية من أخرجه البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد ألفاظ اجلرح والتعد
 .منهما، للحاكم

 .ألفاظ اجلرح والتعديل يف تاريخ علماء نيسابور، للحاكم 
 .ألفاظ اجلرح والتعديل يف تاريخ علماء األندلس، البن الفرضي 
 .منهج أيمة العلل يف التصحيح على الوجهني: دراسة تطبيقية 
 سبيل املذاكرة يف الكتب الستة: مجعا ودراسة األحاديث اليت وردت على. 
 .مرويات ابن نقطة يف كتابه التقييد وخباصة األحاديث املرفوعة منها 
  غري كتاب التقييد  –منهج ابن نقطة يف كتبه–. 
 .موارد أ ي يعلى املوصلي يف املسند 
 .ثالثيات أ ي يعلى املوصلي يف احلديث 
 ملسند.تراجم أ ي يعلى املوصلي لرجاله يف ا 
 .أقوال النقاد يف اجلرح والتعديل من خالل مسند أ ي يعلى املوصلي 
 السوايي عن سفيان الثوري. بن عقبة رواية قبيصة 

 .مقاييس نقد املنت عند النووي 
 .مقاييس نقد املنت عند ابن امللقن 
 .اعرتاضات ابن حجر على النووي والكرماين 
 .دراسة النصوص املسندة الواردة يف كتاب التفسري أل ي بكر ابن مردويه 
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 .الرواة الذين انفرد النسايي بتوثيقهم دراسة مقارنة 
 .الرواة الذين انفرد النسايي بتضعيفهم دراسة مقارنة 
 .الرواة الذين قال فيهم النسايي )ال بأس به( أو )ليس به بأس(، دراسة مقارنة 
  السوق.أحاديث دخول 
  .موقف ابن حجر يف التقريب من الرواة الذي انفرد ابن حبان بذكرهم يف الثقات 
 .)قول البخاري )منكر احلديث 
  يف الكتب الستة أو التسعة. علي بن ُمسهر القرشي الكويفمرويات 
 ن بن أ ي شيبة يف اجلرح والتعديل. )اقرتحت إلحدى طالبات املاجستري منهج عثما

 أعلم هل اعتمدته أم ال(.بالسعودية، وال 
 .حترير منهج ابن خزمية وابن حبان واحلاكم يف مسايل مصطلح احلديث 
 تقوية احلديث باملتابعات والشواهد. دراسة منهج ابن خزمية وابن حبان واحلاكم يف 
 .التعليق على األحاديث عند ابن خزمية وابن حبان 
 محاية البايع يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية. 
 يف اجلرح والتعديل. ُسل ْيمان بن حرب بن جبيل األيدي الواشحيهج نم 
  وميكن حصره  –من خالل التفسري أو اجمللة  –منهج نقد املرويات عند رشيد رضا

 يف الصحيحني، أو توسيعه ليشمل منهج النقد عموماا.
 .األحاديث اليت انتقدها رشيد رضا يف الصحيحني من خالل كتبه 
 احلديث عند رشيد رضا. مسالك حل مشكل 
  شاملة جلميع مسايل املصطلح  –االختيارات احلديثية لرشيد رضا–. 
 .األحاديث اليت جزم الدارقطين أهنا معلولة، أو كان الراجح عنده أهنا معلولة 
  أو  -/  -أو أثره على الراوي  –أخذ األجرة على التحديث وأثره يف نقد الرواة

، )من الرواة: حفص بن عمر بن –ة الكتب الستة دراسة نظرية تطبيقية على روا
 عفان بن مسلم( –الفضل بن دكني  –احلارث بن سخربة األيدي 

 .املنهج احلديثي يف كتاب )الروض الباسم يف سري أ ي القاسم( ملغلطاي 
 .الرواة الذين اختلفت أقوال حيىي بن معني فيهم 
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 .الرواة الذين اختلفت أقوال احلافظ الذهيب فيهم 
 .منهج الشيخني وأثرمها يف تقعيد علوم احلديث 
 .أثر نقد املنت يف ألفاظ اجلرح والتعديل 
  ،مراتب علماء اجلرح والتعديل من حيث العناية بنقد املنت من حيث القلة والكثرة

 والكثرة والتساهل.
 هل يعترب نقد املنت أحد املرجحات عند االختالف بنقد الرواة؟ 
  وأثرمها يف تدوين احلديث الشريف.اإلمامان البخاري ومسلم 
 .)املقرون من الرواة يف سنن )الرتمذي وأ ي داود والنسايي وابن ماجه 
 من خالل كتبه أو بعضها أو أحدها. تعليل املنت عند ابن القيم 
 .نقد املنت بني ابن تيمية وابن القيم: دراسة مقارنة 
 .األحاديث املعلة يف كتاب غريب احلديث أل ي عبيد 
 اديث الواردة يف لبس اخلا م.األح 
  )مكتوب يف العجلي والتوصية بكتابة احث عند غريه  –مصطلح )صاحب سنة–. 
 .األحاديث اليت قال عنها ابن حبان )ال أصل له( يف كتابه اجملروحون 
 بقوله والتعديل واجلرح العلل كتا ي يف الرايي حا م أبو عليها حكم اليت األحاديث 

 )ليس بصحيح(.
 .ختريج أحاديث املستطرف لإلبشيهي 
 .األحاديث الواردة يف احلور العني 
 .الراوة العب اد والزهاد يف الكتب الستة 
  الدراوردي عبيد بن حممد بن العزيز عبدمرويات. 
  دراسة على رواة الكتب الستة  –من ُحكم أن روايته عن الصحابة مرسلة–. 
 .انتقادات ابن حجر لتبويبات البخاري 
  األحاديث اليت قيل أهنا ُرويت / أو وردت بأصح األسانيدمجع. 
 .منهج ابن امللقن يف نقد املتون من خالل كتابه البدر املنري 
 .منهج ابن امللقن يف خمتلف احلديث من خالل كتابه البدر املنري 
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 .حتقيق كتب ابن امللقن املخطوطة ككتب الشروح والرتاجم 
 ء يف شرحه للصحيح.تعقبات ابن امللقن غريه من العلما 
 .منهج ابن امللقن يف شرح صحيح البخاري ومقارنتها بغريها من الشروح 
 .مرويات حبيب بن أ ي ثابت 
 .إرسال وتدليس حبيب بن أ ي ثابت 
 .منهج ابن رجب يف نقد املتون من خالل كتابه فتح الباري 
 .منهج ابن رجب يف خمتلف احلديث من خالل كتابه فتح الباري 
  رجب يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه فتح الباري.منهج ابن 
  دراسة تطبيقية  –ما رجح ابن رجب رفعه أو وقفه من اآلثار–. 
 .حتقيق كتب ابن رجب املخطوطة خاصة كتب الشروح والرتاجم 
 .مصطلح )ثقة( عند البزار يف مسنده حيث وصف بعض الضعفاء 
 بأس( عند البزار يف مسنده  مصطلح )ليس به بأس( و )ال بأس به( و ) م يكن به

 حيث وصف بعض الضعفاء.
 .مصطلح )مشهور( عند البزار يف مسنده 
 .مصطلح )معروف( و )ليس مبعروف( عند البزار يف مسنده 
 .مصطلح )جمهول( و )صدوق( ومن وصفهم ببدعة التشيع عند البزار يف مسنده 
 .مصطلحات علوم احلديث يف مسند البزار 
 األسانيد بالتصحيح والتحسني والتضعيف والنكارة.حكام البزار على أ 
  الرواة الذين ذكروا يف كتاب ابن حجر )تعريف أهل التقديس( وهم مرسلني وليسوا

 مدلسني.
 .مجع الرواة املدلسني الذين  م يذكروا بكتب التدليس 
 أو: منهج ابن املنذر يف تعليل األوسط كتابه يف النيسابوري املنذر ابن اإلمام علل ،

 احلديث يف كتابه األوسط.
 تابه األوسط. اجلرح والتعديل يف كمنهج ابن املنذر يف 
 .مصطلح احلديث عند ابن املنذر يف كتابه األوسط 
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 .منهج ابن املنذر يف املؤتلف واملختلف يف كتابه األوسط 
 .موارد ابن املنذر يف كتابه األوسط 
 )و )ليست له صحبة(. الصحابة يف كتاب الوسط البن املنذر. )كانت له صحبة 
 .نقد املنت عند ابن املنذر يف كتابه األوسط 
 .منهج ابن املنذر يف التحري والتشدد يف الرواية يف كتابه األوسط 
 .منهج صاحل جزرة يف علوم احلديث 
 احلكم على األسانيد وعالقة ذلك بأحكامه على الرواة.يف  جزرة صاحل منهج 
  مجعاا وخترجياا ودراسة  –أحاديث الوراقني–. 
 .أقوال الوراقني يف الرواة واألحاديث 
 احلديث أو العلل كتب أحد على تطبيقية نظرية دراسة - احملفوظ احلديث -. 
 .املصطلحات اليت تدل على التفرد باحلديث 
 (وحتقيق ودراسة مجع) البيان ضواءأ يف الشنقيطي حسنها اليت حاديثاأل. 
 الشنقيطي لإلمام البيان أضواء تفسري يف احلديثية الصناعة. 
 .تعقبات ابن حجر على ابن حزم 
 .حتقيق كتاب )تاريخ أصبهان( البن مردويه 
  دراسة حديثية  –دراسة كتاب التفسري البن مردويه–. 
 .أسباب ترك شعبة للرواية عن بعض الرواة 
 .)قول أ ي حا م الرايي )صدوق ثقة 
  الرواة عند اإلمام مسلم.أثر نقد املتون على احلكم على 
 .األحاديث اليت أعلها غري اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 
 .حتقيق كتاب العواصم من القواصم البن العر ي املالكي 
 .منهج اإلمام أمحد يف بيان مكانة الصحابة والدفاع عنهم 
 الصحابة من خالل كتابه منهاج السنة عن الدفاع يفابن تيمية  اإلمام منهج. 
  ابن الويير يف الدفاع عن الصحابة من خالل كتابه العواصم والقواصم.منهج 
 .منهج الشوكاين يف الدفاع عن الصحابة 
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 .مرويات الشيعة اإلمامية يف والية الفقيه عرض ونقد 
 .)ما ليس من علم املصطلح. )الدكتور عبد الكرمي الوريكات 
 و مسحة(. / دكتوراه.موارد ابن رجب احلنبلي يف شرح علل الرتمذي. )د. أب 
 .قواعد علم العلل يف كتب العلل. )د. أبو مسحة(. / دكتوراه 
 .مجع ما فقد من صحيح ابن خزمية من خالل ما رواه ابن حبان واحلاكم والدارقطين 
 .رجال ابن حبان وابن خزمية والدارقطين مما  م خيرج له اجلماعة 
 عمر ابن عن وسا م نافع فيها اختلف اليت األحاديث. 
 .حديث ال نكاح إال بويل 
 .منهج  البزار يف حكمه على الرجال 
 .منهج البزار يف حكمه على الروايات 
 ( :النيب عن يرويه حرفا تسعني حنو للزهري: احلجاج بن مسلم قالتفردات الزهري 

 .(جياد بأسانيد أحد فيها يشاركه ال وسلم عليه اهلل صلى
 .منهج البزار يف اجلرح والتعديل 
  البزار يف نقد املنت.منهج 
 .مسالك العلة عند البزار 
 .أجناس العلة عند البزار 
 .املصطلحات النقدية عند البزار 
 .مراتب الثقات عند البزار 
 .مصطلح )ال يكتب حديثه( عند البزار 
 .اجلرح املفسر عند البزار 
 .أسلوب تكرار األفعال يف الدعوة إىل اهلل يف ضوء السنة النبوية 
  تيمية من أحاديث الصحيحني.موقف ابن 
  األحاديث الصحيحة من غري طريق صاحب الرتمجة يف الكامل. )اقرتاح د.عبد

 السالم(.
 .الرواة الذين حكم عليهم ابن عدي باجلهالة 
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 )خمالفات ابن عدي لغريه من النقاد. )كم هو حجمها؟؟؟ 
 ل ؟؟؟هل ابن عدي متعصب ملذهبه؟؟ ما أثر ذلك على منهجه يف اجلرح والتعدي 
 .اختالف املتون عند البخاري يف الصحيح 
 )مجعا ودراسة  – آراء القاضي عياض احلديثية يف كتابه )إكمال املعلم–. 
 .)اجلرح املفسر عند ابن حبان ومدى توافقه مع أيمة النقد )د. علي أبو شكر 
 . األحاديث اليت ذكرها ابن حبان يف اجملروحني مجعا  ودراسة 
  صحيح ابن حبان.الرواة املدلسون يف 
 .الرواة الذين ذكرهم ابن حبان يف اجملروحني وروى هلم يف صحيحه 
 .األحاديث اليت حكم عليها ابن حبان يف اجملروحني بالبطالن 


