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 الباب األول

 المقّدمة

 بواعثالبحث .أ

إنالسّنةىيالـمصدرالثاينلإلسالم،يفتشريعووتوجيهو.يرجعإليهاالَفقيوالستنباطاحلكم

ال منها الـليستخرج والقيم ادللهمة، البالغة.ـمعاين واحلكم أساسًيأموّجهة مصدارًا السنة كانت وإذا

محّدثُتيتقنونعلىعلمـحديث،كماأنالـللفقو،كانمنالواجبعلىالفقهاءأنيتعّمقوايفعلمال

ٕالفقو.

كاالحتجاج قائًما وسّلم عليو اهلل صلى اهلل رسول بسنة واالحتجاج اإلسالم ظهر ما وعند

ال ألئمة معروفة لضوابط وفًقا اهلل ومـبكتاب والـمسلمُت اهللـجتهديهم، دين من يعلمون مسلمون

بالتبليغ تعّلق ما كل يف وتقريرات، وأفعال أقوال من السنة حّجية الفطريّة والبداىة العقلّية بالضرورة

والتشريعوالبيان،واليسعمؤمًناباهللورسولوأنيقولخبالفذلك،وكيفيسعمسلًماأنيقولغَت

رةمعالقرآنحيثدارتبُّترلملووتفصلمبّينو،وتوضحآياتو،وتطبقشرائعو.ذلكوالسّنةدائ

                                                           
 .ٖٗ،ى(ٖٔٗٔم/ٕٜٔٔ)دم:دارالوفاء،كيفنتعاملمعالسنةالنبويةيوسفالقرضاوي،ٔ
 .٘٘،كيفنتعاملمعالسنةالنبويةالقرضاوي،ٕ
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أحدمنال لـمينازعفيها دينّية النبويةضرورة السنة مسلمُتمنسلفـولذلككانتحجية

ٖىذهاألمة.

الدينأن إنـومنإىتمامهمىفأمور ىففضائلاألعمال.السيما  شديدا هممتيقنونيقينا

 الكانت عالـم شيخ من تؤخذ بـاألعمال ذىنهم ىف أنـمقر ذىنهم، وىف والتقوى. األخالق حسن

ال وتلكـالعلماء فيو. ريب ال حقا الكالم فكان كالما يكلم إذا والتقوى األخالق دبكارم مشهورة

ٗي،الفضائلإماتوجدمنأقوالالعلماءالـمتقمُتىفكتبهممثلىذهالكتب:األذكارلإلمامالنوو

وغَتىا.وأمامنهجٙوسراجالطالبُتللشيخإحسانلكديري،٘حاجوانحسننـلسيدالوتاجادللوكل

يفنيلتلكالفضائلمتنوع،منها:باإلجازة،منالشيخإىلطالبوعلىسبيلاخلاصةأوعلىسبيل

 ٚالعامةمعسائرالطالب.

صحتهاوسقيمها،مـمايروىومناألسف،نديرمنيبحثمرتبةىذهاألحاديثمنجهة

لـمجتمعأكثرىمل وكانا الراوي. الضعفاليتـومنىو األحاديثويرونأنقمة ىذه صحة ميعرفوا
                                                           

 .ٙكيفنتعاملمعالسنةالنبوية،القرضاوي،ٖ
)األذكاراإلمامالـحافطشيخاإلسالممـحيالّدينأبـىزكريايـحيبنشرفالنوويالدمشقىالشافعى،ٗ

 ه(.ٖ٘ٚٔالطبعةالرابعة
الكتابيتضمن٘ باباعنأمور،منٖٗٔللسيداحلاجوانحسنبنالشيخالسيدإسحاقفطاىن.ىذا

ت،واألحالم،واألطباءللذكور،وكيفيةغالبالعدووغَتىا.قيل،ىذاأموراحلركيةىفالبدن،وبناءادلبٌت،وإحياءادلوا
الكتابمتحرفمنكتابآخرىفالفرسىمثيتعطلبااألورادىفاإلسالم.

للشيخإحسانزلمددحالناجلمفاسيالكديريشرحاللكتابمنهاجالعابدينلإلمامالغزاىل.ولوكانٙ
ذكركثَتاعنأحاديثفضائلاألعمالحينمايبحثعنالعبادة.ىذاالكتابمنكتبالتصوف،ولكنوي

يفادلدرسة،أوادلعهد،أوالـمجلستعليم،أوغَتىا.ٚ
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ادلعمولة.ـل ىي أخر حديث يعارضو وال ادلوضوع درجة فضائلٛمتبلغ يف ادلشهورة الكتب من و

،ولكنلـمتذكرفيهاألعمالا مجتمع،ذكرتفيهابعضاألحاديثمنفضائلـاألعمالعندال

"أفضل النبهاين يوسف أّلف  الذى كتاب وكذالك سقيما. أو صحيحا ومرتبتو الـحديث مصادر

"ذكرتفـيهااألحاديثالّنىبصلىاهللعليووسّلمعنفضائلالصالةعلىالّنىبصلىاهللالصلوات

مثلقولرسولسولاهللصلىاهللعليووسّلممراجعوالقمةالذىسندإىلرـعليووسلم،لعدمذكرال

 الَٜمْن َصلَّى َعَليَّ َصََلًة َصلَّى اهلل َعَلْيِه ِبَها َعْشًرا.اهللصلىاهللعليووسّلم:" مراجعـلعدمذكر

والقمةعناألحاديثعنالصالةعلىالنىبفـىىذاالكتاب،بيعثىفذىنالباحثةالبحثالعملي

علىسبيلالتخريجودراسةاألسانيدأوعلىسبيلنقلأقوالالعلماءعنمرتبةىذهاألحاديث.وىذا

ت البحث بـهذا  الـمجتمع يف الصحيحة النبوية السنة حلفظ ضروري مهم مراجعالبحث األمة عرف

ذىبالباحثةإىلدراسةاألحاديثمنىذهادلشكلة،أعماذلممرتبةاألحاديثعندعلماءاحلديث.

فى كتاب أفضل  تخريج األحاديثىذاالبحثباالعنوان"ةىفالكتابعميقامهتما.ويسميالباحث

"ليوسف بن إسماعيل  النبهاني  الصلوات 

 مشكلةـتنظيمالب.

مشكلةليبحثىذهـينظمالةىفادلسائلاليتقدقدمهاالباحثةمنقبل،كانالباحثوبعدالنظر

مسألةإىلسؤالفيمايأيت:ـادلسألةبتقريرال
                                                           

.ٜٕٔ،ٕ(،ط.ٜٜٖٔ)دمشق:دارالفكر،منهجالنقديفعلوماحلديثنورالدينعًت،ٛ
.ٖٕ(،ٕٗٓٓ)دارالكتباإلسالمية،أفضلالصّلواتالنبهاين،إسـماعيليوسفبنٜ
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 ؟الصلواتأفضليفنقلاألحاديثيفكتابوالنبهاينيوسفمصادراليتراجعهاـماال .ٔ

 ؟الصلواتأفضلكتابويوسفالنبهاينىفكيفمرتبةاألحاديثاليتنقلها .ٕ

موضوعـحديدالـت .ج

معاينادلتعلقةبادلوضوع:ـلتوضيحالبحثوادلنععلىخالفالفهمسيقدمالباحثةعنال

جابتو.وفيوـخريج:قالابنمنظوريف"اللسان":خرجتخوارجفالنإذاَظَهَرْتنـتتخريج الحديث:

ومنو:خروجاألديبوحنوه:يقال:خرجفالنأيضاً:خرجتالسماءخروجًاإذاأصحتبعدإغامتها.

مناوييف"فيضالقدير":التخريجمنخرجالعملزبرجياً،واخًتعودبعٌتـوقالالٓٔيفالعلموالصناعة.

وانفصل.ٔٔاستخرجو. حالو أو منمقره برز خروجاً: خيرُُج َخرََج الوسيط": يف"الـمعجم وأّما ٕٔو

دون إىلغَته الـمعنوي الـحسىأو إنفصالالشيءمنمقرة  منها  زبـريجالـحديثلغة تعريف

ظهره.

                                                           
األفريقيالـمصريٓٔ بنمنظور العراب،زلمدبنمكرم )لسان دارصادر، ج.ٜٜٓٔبَتوت: ،ٕم(،

ٕٜ٘.
الٔٔ الرؤوف ـعبد الصغَتمناوي، اجلامع شرح القدير الكربى،فيض التجارية ادلكتبة : ه(،ٖٙ٘ٔ)مصر

.ٚٔ،ٔج.
 .ٕٕٗ،ٔم(،ج.ٕٜٚٔ)القاىرة:دارالدعوة،معجمالوسيطـالإبراىيممصطفى،ٕٔ
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اصط متقّدمُتوأما الـحديث علماء عند الحا كتابويعٌت فـي األحاديث الـمحدث رواية

ـيكتابو،وذكردرجتووعندعلماءالعصرمنهاعزوالـحديثإىلمنرواهمناألئمةفٖٔبأسانيده.

    ٗٔمنحيثالقبولوالرد.

جمععلىأحاديثعلىخالفالقياس.وأمااصطالحاماأضيفإىلـجديد،ويـوأماحديثلغةال

 .٘ٔالنيبصلىاهللعليووسلممنقولوفعلاوتقرير

عزواحلديثمرادبتخريجاحلديثىناكمانقلومجالبنزلمدالسيدعنزلمودالطحان:ـوال

والداللةعلىموضعوفيها،معبياندرجتوعند-إىلمصادرهاألصليةاليتمجعهاأصحـبهابأسانيدىا

ٙٔحاجةـال

حديث،وبياندرجتومنالصحةـحكمعلىالـمعٌت:التوصلإىلالـهذاالبـفيكونادلقصودمنالتخريج

أسانيده،ومنمَثَّمعـحديثوجـىطرقالأوالضعف؛إذعنطريقالتخريجيـمكنللباحثةالوقوفعل

حديثوبيانحالو،معمايفذلكفائدةالوقوفعلىـهاعلىالـحكممنخاللـدراسةىذهالطرقوال

هااحلديثمنحالالضعفإىلحالالقوةواالحتجاج.ـحديثومتابعاتو،فقديرتقيبـشواىدال

                                                           
)ماليزيا:الـجامعةاإلسالميةالعادلية،زبريجاحلديثنشأتوومنهجيتود.زلمدأبوالليثالـخَتآبادي، ٖٔ

.ٚبدونسنة(،
العادلية،)ماليزيا:الـجامعةاإلسالميةزبريجاحلديثنشأتوومنهجيتود.زلمدأبوالليثالـخَتآبادي، ٗٔ

.ٜبدونسنة(،
.ٙٔه(،٘ٔٗٔ)بَتوت:مركزاذلديللدراسات،تيسَتمصطالحاحلديثزلمودالطحان،٘ٔ
مدينة:عمادةالبحثـ)الابنقيماجلوزيةوجهودهيفخدمةالسنةالنبويةوعلومهامجالبنزلمدالسيد،ٙٔ

.ٜ،ٕ(،ج.ٕٗٓٓالعلميباجلامعةاإلسالمية
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 ماعيلالنبهاينـيوسفابنإس:وىوالكتابالـجيدالذيأّلفوأفضل الصلواتوأماكتاب

مجعفيوالتفسَتمنااليةسّتةومخسونمنسورةاألحزب،األحاديثعنالصالةعلىالّنىبصلىاهلل

الص واأللفاظ وسّلم، النىبعليو لوات الـمؤكدة سّلم و عليو اهلل فضيلةصلى عن باألحاديث

النبهانـيفـيكتابوأفضلالصلواتيوجدمخسوسبعونملةاألحاديثاليتكتبهاـأماج

حديثاوأّمااألحاديثاّلىتستقومالباحثةفـىبـحثهاإحدىعشرحديثافقطكماتلى:

موضوعالرقم

الـحديث

عدد

الـحديث

مذكرة

األحاديثفـى.ٔ

الًّتغيبعلى

الصالة





أربع

أحاديث

"مَٔ وسلم: عليو اهلل صلى اهلل رسول ىلَّصَنْ.قال

ٛٔ.رًاشْاعَهَبِـوِيْلَعَىاهللُلًَّةصَالَصَيَّلَعَ

اَلٕ وسلم: عليو اهلل صلى قَـوْلُعَذبَْ.وقال عِربِْا ادًيْي

ٜٔحيثكنتم.ٍِتغُلُبْـتَـمْكُتَاَلصَنَّإِ،فَيَّلَاعَوْل صَوَ

ٖ صلى وقال حَ. وسلم: عليو كُمَثُيْاهلل اوْل صَفَمْتُنْا

ٕٓ.ٍِتغُلُبْـتَـمْكُتَاَلصَنَّإِ،فَيَّلَعَ

                                                           
.ٛ(،ٕٗٓٓ)دارالكتباإلسالمية،أفضلالصّلواتالنبهاين،عيلإسـمايوسفبنٚٔ
  .ٖٕ،أفضلالصلواتالنبهاين،ٛٔ
.ٖٕ،أفضلالصلواتالنبهاين،ٜٔ
.ٖٕأفضلالصلوات،النبهاين،ٕٓ
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مِ.وقالصلىاهللعليووسلم:مَٗ يَّلَعَمُل سَيُدٍحَأَنْا

ٕٔ.مَاَلالسَّوِيْلَعَدَّرُأَىتَّيحَحِوْرُيَّلَعَاهللُدَّرَالَّإِ



 



الـحديثعن.ٕ

الـحثعلى

الصالةعلىالّنىب

يومالـجمعة

وليلتهاوبيان

حكموذللك







حديثواحد

مُوْيَـمْكُامِيَّأَلِضَفْأَنْ."وقالصلىاهللعليووسلم:مِ٘

وِيْفِوَةُخَفْالنـَّوِيْفِوَضَبِقُوِيْفِوَمُآدَقَلِخُوِيْفِةِعَمُلـجُاْ

فَةُقَعْالصَّ عَوْرُثِكْأَ، فَوِيْفِةِاَلالصَّنَمِيَّلَا مْكُتَاَلصَنَّإِ،

قَيَّلَعَةُضَوْرُعْمَ يَوْالُ"، رَا: كَاهللِلَوْسُا ضُرَعْتُـفَيْ،

مَرَّحَلَّجَوَزَّعَاهللَنَّ:"إِالَقَفَـتَمْرَأَدْقَوَكَيْلَاعَنَتُـاَلصَ

ٕٕ".اءِيَبِنْألَاْادَسَجْأَلَكُأْتَنْأَضِرْألَىاْلَعَ

الـحديثفـى.ٖ

الًتغيبعلى

اإلكثارمن





حديثواحد

أَٙ وسلم: عليو اهلل صلى "وقال يَـبِاسِالنَّىلَوْ. مَوْـي

 ٖٕ".ةًالَصَيَّلَعَمْىُرُثَـكْأَةِامَيَلقِاْ



                                                           
.ٕٗ(،ٕٗٓٓ)دارالكتباإلسالميةأفضلالصلواتالنبهاين،إسـماعيليوسفبنٕٔ
.ٕٛ،الصلواتأفضلالنبهاين،ٕٕ
ٖٔ،أفضلالصلواتالنبهاين،ٖٕ
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الصالةعلىالّنىب

صلىاهللعليو

وسّلم

الـحديثعن .ٖ

ذكرشفاعة

الّنىبصلىاهلل

عليووسلممـمن

يصلىعليو

والًّتغيبفـى

صالة







حديثواحد

زَٚ يقول: وسلم مَوْنُـيـ .وكانصلىاهللعليو مْكُسَالِـجَا

يفْ.وَةِامَيَلقِاْمَوْيَـمْكُلَرٌوْنُـمْكُتَاَلصَنَّإِ،فَيَّلَعَةِالَالصَّبِ

زَةٍايَوَرِ مَوْنُـيـ : النَّلَعَةِالَالصَّبِمْكُسَالِـجَا اهللُلَّصَيبّى ى

ٕٗ.وُنْعَاهللُيَضِرَابِطَّلـخَاْنِبْرَمَعُرِكْذِبِوَمَلَّسَوَوِيْلَعَ

األحاديثعن.٘

الّتحذيرمنترك

الصالةعلىالّنىب

عندذكرهصلى









رَٛ وسّلم: عليو اهلل صلّى اهلل رسول قال فُنْأَمَغِ.

وَيَّلَعَل صَيُمْلَفَـهُدَنْعِتُرْكِذُلٍجُرَ لٍجُرَفُنْأَمَغِرَ،

وَوُلَرَفَغْيُـنْأَلَبْقَـخَلَسَانْـمَّثُانَضَمَرَلَخَدَ فُنْأَمَغِرَ،

ٕ٘.ةَنَّلـجَاْهُالَخِدْيُمْلَفَـرَبَـلكِاْأَبـََواهُهُدَنْعِكَرَدْأَلٍجُرَ

                                                           
.ٖٗ(،ٕٗٓٓ)دارالكتباإلسالميةأفضلالصلواتالنبهاينإسـماعيليوسفبنٕٗ
.٘ٗأفضلالصلواتالنبهاين،ٕ٘
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اهللعليووسلم

اليت لوالنقو

تناسبذلك



ةأربع

أحاديث

اَٜ وسّلم:" اهللعليو وقالصلّى تُرْكِيذُذِالَّلُيْخِبَلْ.

وَيَّلَعَل صَيُمْلَفَـهُدَنْعِ إِةٍايَوَرِـيْفِ" " ُكلَّلَيْخِلبَاْنَّ:

ٕٙ.يَّلَعَل صَيُمْلَفَـهُدَنْعِتُرْكِذُنْمَاْلَبِخْيِل

رَكَذْأُنْأَاءِفَلـجَاْنَ.وقالصلّىاهللعليووسّلم:مِٓٔ

ٕٚ.يَّلَعَىل صَيُاَلفَلِجُالرَّدَنْعِ

مْلَفَـهُدَنْعِتُرْكِذُنْ.وقالصلّىاهللعليووسّلم:مَٔٔ

ٕٛ.يَقِشَدْقَفَـيَّلَعَل صَيُ

 

ميتوـأىدافالبحثوأى .د

 أىدافالبحث .1

ذاالبحثالعلميىي:ـهـواألىدافل

 . أ راجعهاـالمعرفة اليت "يفالنبهاىنيوسفمصادر كتابو يف األحاديث أفضلنقل

 ".الصلوات

 "الصلواتأفضليفكتابو"يوسفالنبهاىنمرتبةاألحاديثاليتنقلهامعرفة . ب

                                                           
.ٙٗ،(ٕٗٓٓ)دارالكتباإلسالميةأفضلالصلواتالنبهاين،إسـماعيليوسفبنٕٙ
.ٙٗ،أفضلالصلواتالنبهاين،ٕٚ
.ٙٗأفضلالصلوات،النبهاين،ٕٛ
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 ميةالبحثـأى .2

ترجوالباحثةمننتيجةىذاالبحثالعلميأنتكونذلاأمهيةوفائدةنظريةكانتأوعملية:

ربقيق أ  علىدراسة خاصة احلديث، التفكَتعلىدراسة لتطوير العلمية خزنة لزيادة

 اليتألفوالعلماء.النصوص

ادلشكلةخاصةلطالبب  للمعلوماتالثمينةوالـمقارنةللمحققالذيحيققعميقاىفىذا

جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةوعامةللمجتمع.

 اإلعالمواإلخبارللمجتمععنحجيةاالحاديثىفالكتاب.ج. 

 ه.الدراساتالسابقة

مكتباتوجدتبعضالرساالتالعلميةواالحباثالسابقةتتعلقـمالحطةوالنظرةاىلالـبعدال

هبذاادلوضوعمنها:

بادلوضوع" -ٔ لـتالرسالة محمدقشَتىمحزه"ـخريجاألحاديثفـيكتابرسالةعملية

 ألمحدناظرين.

ٕ- "  بادلوضوع الالرسالة الكتاب ىف تلقُت )دراسةـحديث الكامل الشريف معجم

 حلسننرففاىن.خريجحديث("ـت

خريجاالحاديثعنالوردبعدالصالةىفالكتابرسالةدعاءـتالرسالةبادلوضوع" -ٖ

 .جعفرصربانأرنادىـل
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موضوعكمايايل:ـيفالكتببالوغَتذلك،وجدتأيضا

خريجاألربعُتالسلمّيةفـيالتصّوفللحافظزلددبنعبدالرمحنبنزلمدالسخاوي.ـتكتاب-ٔ

السديدتابك-ٕ الفهَتالنهج جاسم سليمان أليب احلميد العزيز تيسَت احاديث زبريج فـي

الدوسرى.

 حريجإحياءعلومالّدينللحافظأيبالفضلزينالّدينعبدالرحيمبناحلسُتالعراقي.ـت-ٖ

يوجدفـىكتبومثلالّشرافالـمعّبدةلعلىزلمد)طعنالًّتجـمةيوسفالّنبهاىنحثـب أّما

عيفوكتابجامعكرامةاألولياءميالدية(،وكتابأسبابالـّتأليفللعبدالضّٜٔٛٔهأوٖٓٔ

ميالدية(.ٜٔٔٔىجريةأؤٜٕٖط)

بحثويدهالباحثةأنيليوسفبنإمساعيلالنبهاىنالذييرالصلواتأفضلوأمادراسةعنكتاب

لطالبالذييريدالتحقيقلـميوجد. ومقارنة علمية، للبحثخزنة الدراسةحسنا فبذلكأنىذه

مسألة.وتلكالرسالةتبحثعناألحاديثاليتالعمليةاليومية،وتبحثىذاالكتابعنـعلىىذهال

 .األحاديثمنالصالةخاصا

 مناىجالبحث .و

أومصادره،يوجدثالثمناىجالبحثإّنمناىجالبحثنظرإلـىالـمكان

 نوعالبحث .ٔ
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إّنالـجنسالبحثفـيجهاتفـىمكانومصادرهينقسمإلـىثالثوىيالبحثالعلمي،

ٜٕمـيداين،وغَتمها.ـالبحثال

البحثالعلميستعملالباحثة" يعٍتمجع(Library-Research)مكتيب"ـالبحثالوىفىذا

مكتبةأوغَتىااليتتتعلقبالبحثللحصولعلىنتائجالبحث.ـوعةمنالمتنـالبياناتمنالكتبال

"سلكالباحثةأخرجواحلديثالصلواتمكتيبلدراسةزبريجاحلديثىفكتاب"أفضلـويفالبحثال

ىفكتباألصلىاحلديثمثلالكتبالسّت،السنن،والصحيحوغَتىا.

 البياناتومصادرىا .ٕ

 البيانات .أ

 البحثتنقسمإىلقسمُت:والبياناتىف

تـحريجالـحديثفـىفضلالصلواتعلىالّنىبصلىاهللعليووسلمىي البياناتاألساسية: (ٔ

 اعيلالنبهاين.ـمـلشيخيوسفبنإس

ويعٌتالثانوية:البيانات (ٕ الـحديث تـخربج ىذامفهوم ىف العامة بتصور تتعلق اليت البيانات

 .البحث

 مصادرالبيانات .ب

 ادرالبياناتيفىذاالبحثقسمان:مص

 الـمصادراألساسيةالىتتؤخذمنكتاب (ٔ
                                                           

39
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitin( Banjarmasin,Antasari Press, 3122),h. 34. 
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 "ليوسفالنبهاينالصلوات"أفضل .أ

 .ب صحيح مثل التسعة،  االحاديث داود،خاالبـكتب أيب سنن مسلم، صحيح ري،

 غَتىامنالـكتبالّتسعة.مسندأمحدبنحنبلوو،سننالًّتمذي،سننالّدارمي،سننإبنماج

مصادرالثانويةالىتتؤخذمنالكتبـ(.الٕ

من تؤخذ الثانوية مصادر تـخريجا أما احلديث، علوم كتب مثل بالبحث تتعلق اليت لكتب

 الـحديث،معجممفهرسأللفاظالـحديثالّنبوىوموسوعةأطرافاحلديثالنبويالشريف.

:هاحليلـب.طريقةمعاجلةالبياناتوت

 ت.جةالبياناـطريقةمعال .أ 

الىتلكتبالبياناتمنامصادرالثانوية،يعٍتمجعـالمصادراألساسيةوـالباحثةإىلالتجعار (ٔ)

 تتعلقبالبحث.

البيا لـجمع الباحثة سلكها اليت الطريقة تنات،ثـم كتابـىي يف األحاديث خريج الصلواتأفضل

طرفالـحديثوموسوعةأأ.ى.ونسنك،لمفهرسأللفاظاحلديثالنبوىـباستخدامالـمعجمال

مكتبةالّشاملة.الـوىاجرزلـمدالسعيدبنبسيوينزغلولـىالنبوّيالشريفألب

 ثـمترتيبهاحسبجدولترتيبيفكتابو. (ٕ)
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تأملعلىكتباألحاديثوعلومهاثـمتناوذلابالبيانوالشرح،وإفرادىابالدرسالتخريجبنظرو (ٖ)

والو الكتب من والغَتىا واإلجتماعية العلمية والـمجالت والثقافية العلمية اإللكًتونيةـرسائل مواقع

 والـموسوعةللمكتبةالعلميةاليتذاتالعالقةبـهذاالبحث.

و (ٗ) الفكرا واستعمل قرأت ذلك منتخريجوبعد الوصفى بـحث الباحثة وجد حىت الـجهدا

.الصلواتأفضلاألحاديثيفالكتاب

 ب.ربليلالبيانات

 مكتيبفيمايلي:ـحبثالباحثةاألحاديثالذييوجدىفكتابومأخوذةمنكتبالوالتحليلالبيانات،

ليوسفالنبهاينالصلواتأفضلمعاألحاديثموضوعيايفكتابـج .ٔ

 مفهرساللفاظاحلديثالنبوىـمرجعيةكمعجمالـمساراألحاديثمنخاللالكتبال .ٕ

الشريفوموسوعةأطرافالـحديثالنبوي

 ةتسعالكتبالّـمبحثاألحاديثيفمصادرىااالصليةك .ٖ

 محّدثُتعنبيانمرتبةاالحاديثلـمالحظةاقوالا .ٗ

 درجةاالحاديثمنجهةقوتووضعفونقلأقوالالعلماءعن .٘

 ئجالبحثنتاأخذاالستنباطمنبيان .ٙ

 ترتيبالبحث .ز

كمايلي:أبوابأربعةكتابةىذاالبحثالعلميترتبعلى
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ال األول: الـالباب تنظيم البحث، بواعث من وتتكون تـمقدمة الـمشكلة، موضوع،ـحديد

ميتو،الدراساتالسابقة،مناىجالبحث،وترتيبالبحث.ـأىدافالبحثوأى

ال زبريج مفهوم الثاين: تعريفوـالباب من تتكون التخريجـاىو ،حديث كتب وأمثلة متو،

ومناىجو.

الثالث: ليوسفـتالباب الصلوات أفضل كتاب فـى األحاديث خريج وتتكون منالنبهاىن

مؤلفوتعربفالكتابومصادراألحاديثومرتبتها.ـمةالـترج

 مننتائجالبحثوالتوصيات.وتتكونالبابالرابع:اإلختتام

 

 


