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 شعار

ثـََنا ُُمَمَّ  َوَة، َوَسِعيِد ْبِن َأِب َأيُّوَب،  ُد ْبُن َسَلَمَة اْلُمَراِديُّ،َحدَّ ثـََنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْىٍب، َعْن َحيـْ َحدَّ
َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َأنَُّو  ْبِد الرَّْْحَِن ْبِن ُجبَـرْيٍ،َعْن عَ  ْبِن َعْلَقَمَة،ا َعْن َكْعِب َوَغرْيِِهَ 

َع النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم يـَُقوُل:  َن، فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقوُل ُثَّ َصلُّوا َعَليَّ، »مسَِ ْعُتُم اْلُمَؤذِّ ِإَذا مسَِ
َلٌة ِف نَُّو َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى هللا َعَلْيِو ِِبَا َعْشًرا، ُثَّ َسُلوا هللَا يلَ اْلَوِسيَلَة، فَِإنَـَّها َمْنزِ فَإِ 

يَلَة َحلَّْت َلُو اجْلَنَِّة، ََل تـَْنَبِغي ِإَلَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد هللِا، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأنَا ُىَو، َفَمْن َسَأَل يل اْلَوسِ 
  «الشََّفاَعةُ 

كتاب الصالة فـى باب إستـحباب القول مثل قول الـمؤّذن فـى صحيحو فـى   مام مسلماإل)رواه 
 (لـمن سـمعو ثـم يصلي على النِّب صلى هللا عليو وسلم ثـم يسأل هللا الوسيلة
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 الشكر والتقدير

بسمهللاالرمحنالرحيم

ـال هلل الحمد الوىابالرزّاق الـجّواد الـماجد ىو،ـالواحد إال إلو الذىال الـمّنان حّنان

مأنبيائوسيدناحممدوعلىألوصالةوسالمادائمٌنبدوامهللاالـملكـوالصالةوالسالمعلىخات

الديان،اللهمألـهمينرشدي،وأعذينمنشرنفسي،ربيسروأعنياكريـم،وافتحبالـحقوأنت

ًنالفاتـحٌن،أمابعد.خ

النيات ىف الصواب إلصابة يوفقين أن منو وسائلة إليو، ومفوضة باهلل مستعينة فأقول

واألعمالواألقوال،فإنوويّلذلكوالقادرعليو،وىوحسيبونعمالوكيلوالحولوالقوةإالباهلل

لالعزيزالغفارالذىقدمّنمتعاـالعليالعظيم.ومنخاللىذهالسطورسأتناولشكراللخالقال

محبثجامعيطبعالذلكتكليفالدراسيةاألكادميةالىتالبدـعلينعماالتعدوالحتصيلتقدي

ألن منشروطالـللطالبأنيأخذىا الـها األوىلـحصولعلىالشهادة بكليةS.Th.I) جامعية )

وال التفسًن شعبة اإلنسانية والعلوم الدين بالـأصول أنتساريـحديث احلكومية اإلسالمية جامعة

 بنجرماسٌن.

ب هاصدريوفاًءوعرفانًا،وأوىلىذهـوىفنـهايةالـمطافأودالبوحبكلماتطادلةاكتظَّ

جعلعمليىذاامتدادالغراسوالدّيالذينمازاالـالكلماتدعواتضارعاتإىلربالربياتأني

مإىلـينالتوفيقوالعنايةلبحثىذاالبحثالعلميوكتبو،ثصابرينخملصٌنداعيٌنإىلهللاأنيرزق

مياالحسيا:ـمائهم،غًنأينأخصبالذكررسـمساعدةوالـمساىـمةاستعراضابذكرأسـمنلويدال
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كريأ.-1 هللا عبد الـد. ب،الّديينماجستًنـم اإلنسانية والعلوم الدين أصول كلية جامعةـعميد

 اإلسالمية لأنتساري حيثيصدق الكريـاحلكومية، هللا فأسأل البحثالعلمي. يرزقوـهذا أن م

 السعادةىفالدنياواألخرة،وأنينفعينبعلوموىفىاتٌنالدارين،آمٌن.

التفسًنوال،ماجستًنالّديينـالدكتورسيفالدينال-7 أصولالدينـرئيسشعبة حديثبكلية

 حكومية.ـسالميةالجامعةأنتسارياإلـوالعلوماإلنسانيةب

ىذاعلىإرشادهىفكتابةىذاالبحثأمحدزماينالـماجستًنالّديين،د.ر.سلمشرفاألوـال-1

 مةمنسواه.ـبوعنرحمةتغنيوـموىفالدنياواألخرةرحـالعلمي.فاهللأسألأنيرح

المشرفـال-1 ذكرينروانا الـالثاينالدكتور قدشرفالثاينمـماجستًنالديين، البحث، ىفىذا

 موىفالدنياواألخرة.ـكثًناىفكتابةىذاالبحث.أسألهللاأنيرحنـيرشد

العبد-0 مرب  S.Eعظيم أصولـمشروعالـمعهداإلسالميالـىفالــيىو خاصللبناتبكلية

ب اإلنسانية والعلوم الـالدين اإلسالمية أنتساري يرحـجامعة أن هللا أسأل ـحكومية. الدنيامو ىف

 واألخرة.

معهداإلسالميادلشروعاخلاصللبناتبكليةأصولـىفالىيمربية S.Pd.I,S.Th.Iفطريىن-2

ب اإلنسانية والعلوم الـالدين اإلسالمية أنتساري يرحـجامعة هللاأن أسأل الدنياـحكومية. ىف مها

 واألخرة.



 ح

 

وأميالـمحبوبةشهٌربنمتسيوبنسعيد، نبعبدالكريـم وأقولوأدعواهللاأليبالـمحبوب-2

حةوناجحةىفـالذيندعيالـىكليوموليلةألنأكونبنتاصالنورأسيةبنتدرمانبنداىالن،

 مهاكماربياينصغًناويبعثهمامقاماحممودا.ـكلامتحانأنيغفرهللالـهماويرح

جامعةـلكليةأصولالدينوالعلوماإلنسانيةبوأشكرشكراجزياللـجميعالـمعلمٌنوالـمعلمات-0

ال اإلسالمية الـأنتساري ىف خصوصا الـحكومية، الـمشروع يسع وال ىناـخاص لذكرىم موضع

 مهمىفالدنياواألخرة.ـميعهم.هللايرحـج

ال-1 قامواـوالشكر الذين هللا ىف الـمحبوبٌن واألصدقاء الزمالء ومجيع وأخوايت إلخواين جزيل

يويدS.Th.I ،فطرية بالـمساعدةوالتوجيولـىىفكتابةىذاالبحثالعلمي،خصوصاإىلأخوايت

ال ـعٌن الـسأمرضية، ىف وغًنىن ومزيىت اداويت، ليانا، ،نور اولياين، نور الـمة، خاصىفـمشروع

جزاىمهللاخًنالال الثامنةخصوصا. علىحسنمعاشرتـهمومعاملتهمىبمنذثالثـطبقة جزاء

جامعة،آمٌن.ـسنواتأويزيدمنوىفىذهال

باقرتاحات يقرتحوا أن للقارئٌن فأرجوا واخلطاء، النقصان من البحث ىذا يفوت وال

ئٌنعامة،آمٌن.إصالحية،وعسىهللاأنينفعىذاالبحثللباحثةخاصةوللقار
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ل............................................................................حتوياتـم

 الباب األول: ادلقدمة 

1...........................................................بواعثالبحث .أ

 1...........................................................ةمشكلـتنظيمال .ب

 1..........................................................موضوعـحديدالـت .ج

 1..............................................يتو.....ّـمـأىدافالبحثوأى .د

 



 ي

 

 19...........................................................السابقةالدراساتى.

 11....................................مناىجالبحث........................ .و

11.......................................................ترتيبالبحث..... .ز

 الباب الثاين: مفهوم ختريج احلديث

 12...................................خريجالـحديث.....................ـتعريفت .أ

 79.....................................الـحديث...................خربجـميةتـأى .ب

77........................................التخريج...................ج.أمثلةكتب

71.............................................خربجالـحديث............ـد.مناىجت

 الباب الثالث: ختريج األحاديث فـى كتاب  أفضل الّصلوات  ليوسف النبهاىن

 71.................................................................مؤلفـمةالـترج .أ

 71........................................................وونسبوـمـاس .1

 19.......................................................تربيتووتعلمو .7

 11.............................................................مؤلفاتو .1

 12.............................................................تعريفالكتاب .ب

12.....................................................بواعثالتأليف .1







 ك

 

 12الكتاب..........................................حثـترتيبب .7

 11الكتاب..................................................طبع .1

19.....................................................مصادراألحاديثومرتبتهاج.

11..........................يثفـيالرتغيبعلىالصالةداألحا.1

حثعلىالصالةـحديثعنالـال.7

12......................اجلـمعةوليلتهاوبيانحكمةذلكعلىالنيبيوم

ديثعنالرتغيبفـياإلكثارمنالصالةـحـال.1

01............علىالنيبصلىهللاعليووسلمومايتعلقبذلكمنالنقول

01.....حديثعنذكرشفاعةالنىبصلىهللاعليومـمنيرغبالصالةـال .1

 منتركالصالةعلىالنيبعندذكرهصلىهللاعليواألحاديثعنالتحذي .0

01................................................................وسلم

 

 الباب الرابع: اخلامتة

 01.........................................................................النتائج .أ

 29.....................................................................التوصيات .ب

21.....................................................................ادلراجع

 



 ل

 

 20باحثة.............................................................ترمجة ال

 


