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، الرسالة العلمية، عند الشيخ زين العابدين بن حممد الفطاين فهم األحاديث عن أمور الغيبية. 1026 :حتماواتي
شعبة التفسري واحلديث ادلشروع اخلاص بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية، حتت اإلشراف: ادلشرف 

 . الديين ذكري نروانا ادلاجستريوادلشرف الثاين  د.ر.س احلاج أمحد زماين ادلاجستري الديين األول
و ، وىلف الشيخ زين العابدين بن حممد الفطاينعما وجدت الباحثة الكتاب الذي أ ثانطلق ىذا البح

. وىذا األمر جذب الباحثة للبحث عن ىذا الكتاب من ناحية فهمو لألحاديث يف كتابو كتاب كشف الغيبيةيف  
 .ها يف فهم ذلك األحاديثوالطرق الىت سلك

عند الشيخ زين العابدين  حاديث عن أمور الغيبيةفهم األكيف ادلسائل يف ىذا البحث حمددة كما تلي:  و 
وادلقصود يف ىذا ؟ كتاب كشف الغيبية  يف فهم األحاديث عن أمور الغيبيةو يف كيف منهجو  ؟بن حممد الفطاين

فهم منهجو يف معرفة و  .عند الشيخ زين العابدين بن حممد الفطاين فهم األحاديث عن أمور الغيبيةالبحث معرفة 
 .تاب كشف الغيبيةيف ك أمور الغيبيةاألحاديث عن 

(، يعين مجع البيانات من الكتب ادلتنوعة اليت تتعلق Library Researchوىذا البحث حبث مكتيب )
إمتامها اذا كانت نقصانا وإختيارىا وتفريقها اىل البيانات األساسية والثانوية.  و نظر البيانات  و مبوضوع البحث. 

 ة وأخريا تستنبط منها الباحثة.حتليل البيانات بعون النظريو 
 وبعد إجراء اخلطوات ادلستخدمة فالنتيجة من ىذا البحث كما تلي:

بني يف كتاب كشف الغيبية بعين  الغيبيةفهم الشيخ زين العابدين بن حممد الفطاين عن أحاديث 
واستعمل حجة قوية يف كتابو  عن موضوع جيد آخر يعين ببينو حتليليا الغيبيةاألحاديث موضوعا كما يف كتب 

لبيان أن رجوعو مسؤولية. وبينو بالقصة واحلكايات بيانا يف فهمو لغرض نصيحة وتفكري أو تأمل ليزداد إميان باهلل 
 تعاىل. واهلل أعلم.

وادلنهج الذي سلك يف فهم األحاديث على طرق: بيان احلديث بالقرآن وىو بني ادلوضوع بآيات القرآن 
ونقل حبديث  للدليل وىو بني ادلوضوع بأحاديث أخرى اليت نقلهان احلديث باحلديث تعلق بالبحث. وبيااليت ت

أن . و ، وتارة بيان احلديث بآرائو. وبيان احلديث بأقوال العلمآءآخر الذي يتعلق بالبحث ليقوي يف بيان فهمو
 تعاىل كما جيد يف كتب الذي يزيد اإلميان باهلللكتاب من أمور الغيبية  اىذمن سائر ادلوضوع يف  األحاديث أكثر

وهبذه الطريقة تستنبط واقتبس كثريا من الروايات واخلربات أخرى واحلكايات يف فهم احلديث.  ،آخر الغيبية
 الباحثة أن منهج الشيخ زين العابدين بن حممد الفطاين يف كتابو ىو ادلنهج التحليي.

ث القدسية وأحاديث النبوية. وأما مجلة األحاديث يف كتاب كشف الغيبية كثرية يشتمل منها حديمث أن 
األحاديث تأخذ الباحثة يف مثانية فصول ستة ومخسون حديثا  نقلت من كتب التسعة وكتب احلديث األخرى 



اجلامع ونوادر األصول يف أحاديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم، والسنن الواردة يف الفنت مثل صحيح ابن حبان و 
وغري ذلك. وأما مصادره يف فهم احلديث ال يستخدم كتب شرح احلديث ولكن من   وغوائلها والساعة وأشراطها

مثل دقائق األخبار يف ذكر اجلنة والنار ومن الكتب اآلخر مثل تفسري ابن عباس وتفسري معامل  الغيبيةكتب 
 آء.التنـزيل وإحياء علوم الدين وشفاء الصدور وصواعق وبواقيت واجلواىر وغري ذالك من أقوال العلم

 
 


