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 عنوان الرسالة:
األحاديث الواردة يف أحكام املناسك من خالل الكتب التسعة ومسنَدي البّزار »

 «وأيب يعلى ومعاجم الطرباين الثالثة: مجًعا ودراسةً 

 فارس بن يسلم بن فرج مسونق.  الباحث:

 امن البعيمي.عبد العزيز بن سلي املشرف:

 دكتوراه. الدرجة العلمية:

قسةم  -كليةة ادةديا الفةي   -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة اجلهة املاحنة للدرجة:

 فقه السنة ومصادرها.

 م.2012، ةه1433: سنة اإلجازة

 ( صفحة.2036تقع يف جمّلد واحد، يتكون من ) الوصف املادي:

 التعريف ابلرسالة: 
الة األحاديا املرفوعة واملوقوفة التةي اةا حكةم الرفةع، املتعلقةة ب حكةام جتمع هذه الرس

املناسك، من الكتب التسعة ومسنَدي البّزار وأيب يعىل ومعاجم الطةاا  الالالةةة، وتعراة ا 

مبّوبًة بحسب مواوعاهتا، مع خترجي ا، وادكم علي ا، ورشح ما يغُمض من ألفاظ ا، وذكر 

تعلقة هبا، ف مهية هذه الرسالة تظ ر يف كوهنا مجعت أحاديةا أحكةام بعض املسائل الفق ية امل

املناسك من أش ر كتب السنة، والتي بلغت أكالر من أربعني وةامنمئة حديا، وبّينت درجت ا 

 من حيا الصحة والضع ، وهذا األمر ييّّس الوقوف علي ا واإلفادة من ا.

يةد فيةه تعرية  بمف ةوم املناسةك وادة  وعند النظر يف ةنايا الرسالة نجد أهنا بدأت بتم 

والعمةةرة، وذكةةر للمصةةنفات اددياليةةة املسةةتقلة يف املناسةةك، وبيةةان ملةةا ورد يف فضةةل ادةة  

باختصار. ةم عرات األحاديا املتعلقة ب حكةام املناسةك، مرّتبةة بحسةب مواةوعاهتا، يف 

يابةة يف ادة ، أبواب مخسة؛ البةاب األو  لححاديةا الةواردة يف حكةم ادة  والعمةرة، والن

، وما ورد يف االعتامر يف بعض األزمنة أو مةن بعةض األمةاكن، ومةا ورد يف وُعَمر النبي 

أحكام السفر للح ، والالا  لححاديا الواردة يف املواقيت املكانية والزمانيةة وأنسةاا ادة  

 الرسائل العلمية ريراتق

2 
 

واف واإلحرام وما حيل فيه ومةا حيةرم، والالالةا يف األحاديةا الةواردة يف دخةو  مكةة والطة

والسعي، والرابع يف األحاديا الواردة يف أعام  يوم اد ، واخلةام  يف األحاديةا املتعلقةة 

باادي والفدية. وقد اعتمد الباحا عىل املن   االسةتقرائي التةام يف تتبةع كتةب السةنة التةي 

 اعتمدها يف البحا؛ جلمع األحاديا املتعّلقة باملواوع.

 مزااي الرسالة:
 ردة يف أحكام املناسك ودراست ا رواية ودراية.مجع األحاديا الوا .1

 حسن الرتتيب والتبويب والتنسيق. .2

اعتمد الباحا يف التعري  باألماكن عةىل الكتةب املتقدمةة وكتةب بعةض املعةا ين  .3

 أيًضا.

 اعتنى الباحا باجلمع والتوفيق بني األحاديا التي ظاهرها التعارض. .4

 أبرز نتائج الرسالة:
اقع يف أحكام املناسك يرجع إىل االختالف يف ف ةم األدلةة، أو كالري من االختالف الو .1

إىل االختالف يف تصحيح األحاديا وتضعيف ا، وقد ظ ةرت يف هةذا االخةتالف ميةزة هةذا 

 البحا، وهي متييز األحاديا الصحيحة من الضعيفة.

بعض املباحا مل يق  الباحا في ا عةىل أحاديةا مرفوعةة، والعمةل عنةد أكالةر أهةل  .2

ا أو نسةيه، ولةي  يف  ما فيه من املوقوف، كمبحا: ما ورد يف فديةة مةن تةرا نسةكً العلم عىل

 املس لة إمجاع.

بعض اآلراء الفق ية يف مناسك اد  التي قا  هبا اجلم ور جاءت عىل خالف ما ورد  .3

 يف أحاديا ةابتة، كام يف مطلب: ما ورد فيمن أمسى، وقد رمى، ومل يط  طواف اإلفااة.

 

 

 
 

عنوان الرسالة: » األحاديث الواردة في أحكام المناسك من 
خالل الكتب التسعة ومسنَدي البّزار  وأبي يعلى ومعاجم 

الطبراني الثالثة: جمًعا ودراسة «
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 عنوان الرسالة:
األحاديث الواردة يف أحكام املناسك من خالل الكتب التسعة ومسنَدي البّزار »

 «وأيب يعلى ومعاجم الطرباين الثالثة: مجًعا ودراسةً 

 فارس بن يسلم بن فرج مسونق.  الباحث:

 امن البعيمي.عبد العزيز بن سلي املشرف:

 دكتوراه. الدرجة العلمية:

قسةم  -كليةة ادةديا الفةي   -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة اجلهة املاحنة للدرجة:

 فقه السنة ومصادرها.

 م.2012، ةه1433: سنة اإلجازة

 ( صفحة.2036تقع يف جمّلد واحد، يتكون من ) الوصف املادي:

 التعريف ابلرسالة: 
الة األحاديا املرفوعة واملوقوفة التةي اةا حكةم الرفةع، املتعلقةة ب حكةام جتمع هذه الرس

املناسك، من الكتب التسعة ومسنَدي البّزار وأيب يعىل ومعاجم الطةاا  الالالةةة، وتعراة ا 

مبّوبًة بحسب مواوعاهتا، مع خترجي ا، وادكم علي ا، ورشح ما يغُمض من ألفاظ ا، وذكر 

تعلقة هبا، ف مهية هذه الرسالة تظ ر يف كوهنا مجعت أحاديةا أحكةام بعض املسائل الفق ية امل

املناسك من أش ر كتب السنة، والتي بلغت أكالر من أربعني وةامنمئة حديا، وبّينت درجت ا 

 من حيا الصحة والضع ، وهذا األمر ييّّس الوقوف علي ا واإلفادة من ا.

يةد فيةه تعرية  بمف ةوم املناسةك وادة  وعند النظر يف ةنايا الرسالة نجد أهنا بدأت بتم 

والعمةةرة، وذكةةر للمصةةنفات اددياليةةة املسةةتقلة يف املناسةةك، وبيةةان ملةةا ورد يف فضةةل ادةة  

باختصار. ةم عرات األحاديا املتعلقة ب حكةام املناسةك، مرّتبةة بحسةب مواةوعاهتا، يف 

يابةة يف ادة ، أبواب مخسة؛ البةاب األو  لححاديةا الةواردة يف حكةم ادة  والعمةرة، والن

، وما ورد يف االعتامر يف بعض األزمنة أو مةن بعةض األمةاكن، ومةا ورد يف وُعَمر النبي 

أحكام السفر للح ، والالا  لححاديا الواردة يف املواقيت املكانية والزمانيةة وأنسةاا ادة  
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واف واإلحرام وما حيل فيه ومةا حيةرم، والالالةا يف األحاديةا الةواردة يف دخةو  مكةة والطة

والسعي، والرابع يف األحاديا الواردة يف أعام  يوم اد ، واخلةام  يف األحاديةا املتعلقةة 

باادي والفدية. وقد اعتمد الباحا عىل املن   االسةتقرائي التةام يف تتبةع كتةب السةنة التةي 

 اعتمدها يف البحا؛ جلمع األحاديا املتعّلقة باملواوع.

 مزااي الرسالة:
 ردة يف أحكام املناسك ودراست ا رواية ودراية.مجع األحاديا الوا .1

 حسن الرتتيب والتبويب والتنسيق. .2

اعتمد الباحا يف التعري  باألماكن عةىل الكتةب املتقدمةة وكتةب بعةض املعةا ين  .3

 أيًضا.

 اعتنى الباحا باجلمع والتوفيق بني األحاديا التي ظاهرها التعارض. .4

 أبرز نتائج الرسالة:
اقع يف أحكام املناسك يرجع إىل االختالف يف ف ةم األدلةة، أو كالري من االختالف الو .1

إىل االختالف يف تصحيح األحاديا وتضعيف ا، وقد ظ ةرت يف هةذا االخةتالف ميةزة هةذا 

 البحا، وهي متييز األحاديا الصحيحة من الضعيفة.

بعض املباحا مل يق  الباحا في ا عةىل أحاديةا مرفوعةة، والعمةل عنةد أكالةر أهةل  .2

ا أو نسةيه، ولةي  يف  ما فيه من املوقوف، كمبحا: ما ورد يف فديةة مةن تةرا نسةكً العلم عىل

 املس لة إمجاع.

بعض اآلراء الفق ية يف مناسك اد  التي قا  هبا اجلم ور جاءت عىل خالف ما ورد  .3

 يف أحاديا ةابتة، كام يف مطلب: ما ورد فيمن أمسى، وقد رمى، ومل يط  طواف اإلفااة.
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 عنوان الرسالة:

 «املخالفات القولية يف العبادات: دراسة حديثية موضوعية»
 نورة بنت سليامن بن حممد بن محد الشامي. الباحث:

 : عبد اهلل بن عبد املحسن التوجيري.املشرف

 : ماجستري.الدرجة العلمية

 -الدين  كلية أصو  -: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اجلهة املاحنة للدرجة

 قسم السنة وعلوم ا.

 م.2012، ةه1433: سنة اإلجازة

 ( صفحة.580: تقع يف جمّلد واحد، يتكون من )الوصف املادي

 : التعريف ابلرسالة     

تعرض لنا هذه الرسالة املخالفات القولية التي هنى الفع عن ا يف العبادات؛ هبدف بيان 

لم علي ا؛ ليكون من ا عىل حذر، ف ي جتمع املن   النبوي يف معاجلت ا، وليتعّرف املس

املخالفات القولية يف العبادات، وتذكر األدلة علي ا من الكتاب والسنة، مع إيضاح ا وبيان 

وجه االستدال  هبا. وقد غلب اجلانب ادديالي عىل هذه الرسالة؛ لكون األحاديا النبوية 

ختري  األحاديا ودراسة أسانيدها الواردة في ا أكالر من اآليات القرآنية، إاافة إىل أن 

 وادكم علي ا كان من األهداف الرئيسة يف الرسالة.

وإذا ما أتينا إىل مضمون الرسالة فإنا نجدها قد بدأت بتم يد فيه بيان مف وم املخالفات 

القولية والعبادات، وحديا عن فضل حفظ اللسان وآفاته، وبعد ذلك عرات املخالفات 

فصو  سّتة بحسب أبواب العبادات يف كتب الفقه؛ فكان الفصل األو  القولية موّزعة عىل 

للمخالفات القولية يف الصالة واملساجد، والالا  للمخالفات القولية يف اجلنائز، والالالا 

للمخالفات القولية يف الزكاة، والرابع للمخالفات القولية يف الصيام، واخلام  للمخالفات 

مخالفات القولية يف اجل اد. وقد اعتمدت الباحالة عىل املن   القولية يف اد ، والسادس لل

االستقرائي يف تتبع كتب السنة والكتب املسندة األخر؛ جلمع األحاديا املتعّلقة بمواوع 

 الرسائل العلمية ريراتق
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الرسالة، ةم اعتمدت عىل املن   التحلييل يف دراسة هذه األحاديا لبيان املسائل املتعلقة هبا 

 ل مع املخالفات القولية.وبيان املن   النبوي يف التعام

 :مزااي الرسالة

مجع األحاديا الواردة يف املخالفات القولية يف العبادات، ودراسة أسانيدها، وادكم  .1

 علي ا، وبيان فق  ا.

 العناية بضبط أسامء الرواة واألعالم. .2

 : أبرز نتائج الرسالة

اع السةنة، التفريق بني الصةحيح، والضةعي  مةن األخبةار يف مواةوع الرسةالة؛ التبة .1

 واجتناب البدعة.

 ينبغي بيان سبب اإلنكار عند اإلنكار عىل املخال ؛ ليكون أدعى للقبو . .2

 وقع اإلمجاع عىل بطالن صالة من تكّلم عامًدا، وهو ال يريد إصالح يشء من أمرها. .3

 اللغو واإلمام خيطب يف اجلمعة يبطل ةواب اجلمعة، وال يبطل الصالة. .4

 يف البيع والفاء يف املسجد. مل يالبت حديا  يح يرّخص .5

وقع اإلمجاع عةىل رةريم البكةاء عةىل امليةت مةع رفةع الصةوت، وقةد نةص عةىل ذلةك  .6

 الذهبي.

 

 

 
 

 

 

 

عنوان الرسالة: 
» المخالفات القولية في العبادات: دراسة حديثية موضوعية « 
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 عنوان الرسالة:

 «املخالفات القولية يف العبادات: دراسة حديثية موضوعية»
 نورة بنت سليامن بن حممد بن محد الشامي. الباحث:

 : عبد اهلل بن عبد املحسن التوجيري.املشرف

 : ماجستري.الدرجة العلمية

 -الدين  كلية أصو  -: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اجلهة املاحنة للدرجة

 قسم السنة وعلوم ا.

 م.2012، ةه1433: سنة اإلجازة

 ( صفحة.580: تقع يف جمّلد واحد، يتكون من )الوصف املادي

 : التعريف ابلرسالة     

تعرض لنا هذه الرسالة املخالفات القولية التي هنى الفع عن ا يف العبادات؛ هبدف بيان 

لم علي ا؛ ليكون من ا عىل حذر، ف ي جتمع املن   النبوي يف معاجلت ا، وليتعّرف املس

املخالفات القولية يف العبادات، وتذكر األدلة علي ا من الكتاب والسنة، مع إيضاح ا وبيان 

وجه االستدال  هبا. وقد غلب اجلانب ادديالي عىل هذه الرسالة؛ لكون األحاديا النبوية 

ختري  األحاديا ودراسة أسانيدها الواردة في ا أكالر من اآليات القرآنية، إاافة إىل أن 

 وادكم علي ا كان من األهداف الرئيسة يف الرسالة.

وإذا ما أتينا إىل مضمون الرسالة فإنا نجدها قد بدأت بتم يد فيه بيان مف وم املخالفات 

القولية والعبادات، وحديا عن فضل حفظ اللسان وآفاته، وبعد ذلك عرات املخالفات 

فصو  سّتة بحسب أبواب العبادات يف كتب الفقه؛ فكان الفصل األو  القولية موّزعة عىل 

للمخالفات القولية يف الصالة واملساجد، والالا  للمخالفات القولية يف اجلنائز، والالالا 

للمخالفات القولية يف الزكاة، والرابع للمخالفات القولية يف الصيام، واخلام  للمخالفات 

مخالفات القولية يف اجل اد. وقد اعتمدت الباحالة عىل املن   القولية يف اد ، والسادس لل

االستقرائي يف تتبع كتب السنة والكتب املسندة األخر؛ جلمع األحاديا املتعّلقة بمواوع 
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الرسالة، ةم اعتمدت عىل املن   التحلييل يف دراسة هذه األحاديا لبيان املسائل املتعلقة هبا 

 ل مع املخالفات القولية.وبيان املن   النبوي يف التعام

 :مزااي الرسالة

مجع األحاديا الواردة يف املخالفات القولية يف العبادات، ودراسة أسانيدها، وادكم  .1

 علي ا، وبيان فق  ا.

 العناية بضبط أسامء الرواة واألعالم. .2

 : أبرز نتائج الرسالة

اع السةنة، التفريق بني الصةحيح، والضةعي  مةن األخبةار يف مواةوع الرسةالة؛ التبة .1

 واجتناب البدعة.

 ينبغي بيان سبب اإلنكار عند اإلنكار عىل املخال ؛ ليكون أدعى للقبو . .2

 وقع اإلمجاع عىل بطالن صالة من تكّلم عامًدا، وهو ال يريد إصالح يشء من أمرها. .3

 اللغو واإلمام خيطب يف اجلمعة يبطل ةواب اجلمعة، وال يبطل الصالة. .4

 يف البيع والفاء يف املسجد. مل يالبت حديا  يح يرّخص .5

وقع اإلمجاع عةىل رةريم البكةاء عةىل امليةت مةع رفةع الصةوت، وقةد نةص عةىل ذلةك  .6

 الذهبي.

 

 

 
 

 

 

 




