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الباب األول 

 المقدمة

 بواعث البحث .أ 

 وتتضح ،سالمإلفهى ادلصدر الثاىن لتشريع ا. سالمإل ىف اةن للسنة النبوية مكانإ

مكانتها وحجيتها ومنزلتها ىف الدين دبا اوجبو رب العزة سبحانو وتعاىل من طاعة صاحبها عليو 

 فقد قرن بطاعة الرسول صلى اهلل عليو وسلم باألمر بطاعتو سبحانو 1.افضل الصالة واًب السالم

ال عمران )ن اهلل الحيب الكفرين إن تولوا فإقل اطيعوااهلل والرسول ف:حيث قال ىف كتابو الكرًن

  جاء األمر بطاعة اهلل مقرونا باألمر بطاعة الرسول صلى اهلل عليو وسلمالقرأنىف األية  (32:

كما اوجب اهلل سبحانو وتعاىل طاعة 3.شَباك واجلمع بينهماإلويفبد ذلك مطلق ا2.بواو العطف

ن أن الكرًن كما قال اهلل ىف القرأالرسول صلى اهلل عليو وسلم وبني ان الرسول ىو ادلبني للقر

واحلاصل ان احلديث بيان (.44:النحل)وانزلنا اليك الذكر لتبني للناس مانزل اليهم : الكرًن 

 4.للقرأن

                                  

 11.ص (1989العرفان : القاىرة ) ، منهج الدفاع عن احلديث النبوى امحد عمر ىاشم ، 1
 159  .ص (دار الثقافة األسالمية: بريوت) ، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة ، 2
 13. ص. امحد عم ىاشم ، ادلرجع السابق3
البيان اما لتقرير، او تفسري، او تفصيل، : قال اىل الرأى ان البيان إما لتقرير واما لتفسري واما لتبديل وقال مالك 4

وامحد بن . البيان ينقسم اىل مخسة معان، تفصيل، زبصيص، تعيني، تشريع، نسخ: واألمام الشافعى قال . او تثبيت، او تشريع
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 وامنا 5 ، مل يكن مدونا ىف بطون الكتب  ىف بدء اإلسالم قد نعلم ان احلديث والسنة

 خبالف القرأن  فإنو مدونا ومكتوبا ىف الصحف ىف عهد النىب صلى اهلل 6كان زلفوظا ىف القلوب

ولكن قد علمنا ان كتابة احلديث جيري اختالف بني السلف منهم من اجازه ومنهم 7عليو وسلم

 ولكن العلماء حاول ان يوفقوا بني ما ورد عن اإلباحة والنهي وآراىم ىف ذلك ينقسم 8من اكرىو

 9:اىل اربعة اقسام

                                                                                           

( 2010فوستاك ساتيا : بندوغ)انظر بدرى خريمان، علوم احلديث . محبل قال البيان اما لتأكيد، وتفسري، وتشريع، وزبصيص
  48  .ص

   (جوكجاكرتا)، زلاضرات ىف علوم احلديثزلمد حسىب الصديق،5
كان الصحابة يتلقون احلديث عن النىب صلى اهلل عليو وسسلم اما بطريق ادلشافهة، واما بطريق : األسباب ىف ذلك6

ادلشاىدة ألفعالو وتقريراتو، واما بطريق السماع، شلن مسع منو صلى اهلل عليو وسلم او شاىد افعالو وتقريراتو، ألهنم مل يكونوا 
كانواحيفظون األحاديث ىف ظهر قلب، ويبلغوهنا للناس بطريق . مجيعا حيضرون رلالسو بل منهم يتخلفون لبعض حوائجهم

ادلشافهة واهنم صرفوا مهمهم اىل نشر احلديث بطريق الرواية او بنفس األلفاظ الٌب مسععوىا منو صلى اهلل عليو وسلم ان بقيت 
عالقة ىف اذىاهنم واما يؤدون معنها من الفاظ غريه ان غابت  الفاظو عنهم ألهنم يعلمون حق العلم ان ادلقصود من احلديث ىو 

. ىذا ىف عهد النبوة. ادلعُب وال يتعلق باللفظ حكم غالبا خبالف القران فأن الفاظو مدخال ىف اإلعجازوىو مقصود بكل اية منو
خشية اخطالط  (3)كون اكثرىم الحيسن الكتابة  (2)سرعة حفظهم  (1): واما ىف عهد الصحابة مل يدون احلديث ألسباب

 .ص .انظر ادلرجع السابق. القران باحلديث
  .( م1990- ىجرية 1411حقوق الطبع زلفوظ : الرياض ) ، مباحث ىف علوم القرانانظر مناع القطان ، 7

  125 .ص
واما حديث اجلواز برواية عبد اهلل بن عمرى بن العاص رضى اهلل عنهما كنت اكتب كل شيء امسعو من رسول اهلل 8

صلى اهلل عليو وسلم اريد حفظو فنهتُب قريش وقالوا تكتب كل شيء مسعتو عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ورسول اهلل بشر 
يتكلم ىف الغضب والرضا فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فأومأ بأصبعو اىل فيو ، وقال 

والنهى ماروى ابو سعيد اخلدري ان رسول اهلل صلى اهلل . (رواه األمام الدارمى)اكتب فوالذى نفسى بيده ماخرج منو اال حق 
 (رواه مسلم).عليو وسلم قال ال تكتبواعُب ومن كتب عُب غري القرأن فليمحو

، (م2008/ى1429دار الفكر، : بريوت) ، أصول احلديث علومو ومصطلحوانظر  زلمد عجاج اخلطيب ، 9
  150ص
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األول، قال بعضهم ان حديث اىب سعيد اخلدرى موقوف عليو فال يصلح لإلحتجاج 

والثاىن ، ان النهي عن الكتابة امنا كان ىف اول .ولكن ثبت عند اإلمام مسلم فهو صحيح. بو

اإلسالم سلافة اختالط احلديث بالقرأن فلما كثر العدد وعرفوا القرأن معرفة رافعة للجهالة وميزوه 

عن احلديث زال ىذا اخلوف عنهم فنسخ احلكم الذى كان مرتبا عليو وصار األمر اىل 

والثالث ،ان النهى ىف حق من وثق حبفظو و خيف اتكالو على الكتابة واذن ىف حق 10.اجلواز

ان يكون النهى عاما وخص بالسماح لو من كان قارئا : والرابع11.من اليوثق حبفظو كأىب شاه

قال ادلؤرخون  ىف القرن الثانىقد انتبو عمر 12.كاتبا رليدا الخيطئ ىف كتابتو وال خيشى عليو الغلط

 ويقول لو انظر اىل ماكان من 13بن عبد العزيز اىل تدوينو وكتب اىل اىب بكر عمرى بن حزم،

حديث الرسول اوسنتو فاكتبو فإىن خفت دروس العلم وذىاب العلماء، وكتاب ابن حزم ىذا 

 بتدوين حديث 14اول كتاب صنف ىف احلديث بأمر اخلليفة وامر ايضا زلمد بن سامل الزىرى

 والقرن الثالث رأى بعض األئمة ان يفردوا حديث النىب صلى 15.الرسول فدون لو ىف ذلك كتابا

اهلل عليو وسلم بالتأليف كصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن، واما القرن الرابع العناية فيو 

                                  

   150. ادلرجع السابق ص 10
  152.ادلرجع السابق ص 11
  152.ادلرجع السابق ص 12
ىو شيخ معمر والليث واألوزعى ومالك وابن اسحاق وابن اىب ذئب وىو نائب عمر ىف اإلمرة والقضاء على 13

 ادلدينة 
 وتوىف 50احد ائمة ادلسلمني وعامل الشام وادلدينة شيخ مالك وابن اىب ذئب ومعمر واألوزعى واليث ولد سنة 14

 .124سنة 
بادلدينة والربيع بن  (171)ومالك  (151)دبكة وابن اسحاق  (150)واما طبقة جاءت بعدمها ابن جريج 15

( 188)باليمن وجرير  (153)بالشام ومعمر  (156)بالكوفة واألوزعى  (161)بالبصرة وسفيان الثورى  (160)صبيح 
 .واول من صنف ىف احلديث كتابا مدونا وصل الينا ىو األمام مالك. خبراسان (181)بالرى وابن مبارك 
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تصحيح األمهات ادلكتوبة وضبطها بالرواية من مصنفيها والنظر ىف اسانيدىا اىل مؤلفيها 

 16.واستظهار متون األحاديث

وىى كتاب احلديث : ومن ذلك السعى يولد مناىج ىف تصنيف احلديثاحدىا اجلوامع 

وقيل ما 17.ادلرتب على األبواب الذى يوجد فيو احاديث ىف مجيع موضوعات الدين وابواهبا

يوجد فيو من احلديث مجيع األنواع احملتاج اليها من العقائد واألحكام والرقاق وآدب األكل 

والشرب والسفر وادلقام ومايتعلق بالتفسري والتاريخ واليسر والفًب وادلناقب وادلثالب وغري 

 19ىى كتب مرتبة على األبواب ولكن تشتمل على احلديث ادلوقوف: والثاىن ادلصنفات18.ذلك

ادلستدرك كتاب خيرج صاحبو :  والثالث ادلستدركات21.بإلضافة اىل احلديث ادلرفوع 20وادلقطوع

والرابع .أحاديث مل خيرجها كتاب معني من كتب الستة، وىى على شرط ذلك الكتاب

كتاب يروي فيو صاحبو أحديث كتاب معني بأسانيد لنفسو، يلتقي ىف ادلستخرج : ادلستخرجات

 ويرويو حسب لفظ السند الذي. أثناء السند مع صاحب الكتاب األصل ىف شيخو او من فوقو

                                  

  20-16ص   . زلاضرات ىف علوم احلديثانظر زلمد حسىب الصديق ، 16
مكتبة دار الفرفور : دمشق ) ، حملات موجزة ىف مناىج احملدثني العامة ىف الرواية والتأليفنور الدين عَب ، 17

   58ص . 1طبعة، ( م1999- ىجرية1420،
 139.ص (2008دار السالم : القاىرة ) ، األسس والتطبيق: مناىج احملدثني رفعت فوزى ، 18
انظر زلمد بن علوى . ىواحلديث ادلضاف اىل الصحاىب سوأ كان قوالاو فعال سواء اتصل سنده اليو ام انقطع19
 31. ص  (اندونسيا بغري سنة - سغافورة جدة:-احلرميني ) ، القواعد األساسية ىف علم مصطلح احلديث. ادلالك احلسُب

ص . انظر ادلرجع السابق . ىواحلديث ادلضاف اىل التابعى سوأ كان قوالاو فعال سواء اتصل سنده اليو ام انقطع 20
 .32 

ىو احلديث الذى اضيف اىل النىب صلى اهلل عليو وسلم من القول او الفعل او التقرير ومسى مرفوعا  الرتفاع رتبتو 21
 28. ص. انظر ادلرجع السابق . بإضافة النىب سواء اتصل سنده ام ال 
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 كتب يقتصر مؤلفوىا على ذكر طرف احلديث الدال عليو مث ذكر :واخلامس األطراف.وقع لو

أسانيده ىف ادلرجع الٍب ترويو بإسنادىا، وبعضهم يذكر اإلسناد كامال، وبعضهم يقتصر على جزء 

 كتاب تذكر فيو األحاديث على ترتيب الشيوخ، ادلعجم:ادلعاجموالسادس 22.من اإلسناد

ىى مصنفات ذبمع األحاديث : والسابع الزوائد.والغالب عليها اتباع الَبتيب على حروف اذلجاء

الزائدة ىف بعض كتب احلديث على احاديث كتب اخرى دون األحاديث ادلشَبكة بني 

ىى الكتب الٌب ذبمع احاديث األحكام ادلرفوعة مرتبة على ابواب :  السننوالثامن.اجملموعتني

اجلزء ىو تأليف جيمع األحاديث ادلروية عن رجل واحد، سواء كان ذلك : األجزاءوالتاسع.الفقو

. الرجل من طبقات الصحابة أو من بعدىم كجزء حديث أيب بكر

وقد جيمع اجلزء أحاديث انتخبها ادلؤلف دلا وقع ذلا ىف نفسو كالعشريات والعشرينات 

ويتفاوت حجم األجزاء من بضع أوراق، بل من ورقة . واألربعينات واخلميسات والثمانينات

واحدة إىل العشرات، والغالب أن تكون صغرية، وسبتاز بأهنا تربز علم األئمة، دلا أن إفراد ادلوضوع 

 23.اجلزئي بالبحث يتطلب استقصاء وعمقا

                                  

، و رفعت فوزى ، مناىج 6.ص. حملات موجزة ىف مناىج احملدثني العامة ىف الرواية ولتأليفانظر نور الدين عَب ، 22
 .138.ص . األسسوالتطبيق : احملدثني 

بنجرماسني ), )membahas ilmu-ilmu hadis ، و عبد اهلل كرًن ، 70. انظر ادلرجع السابق ، ص23
 :COMDES ،2005).  28-25 ص.   
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قد جيري اختالف بني العلماء ان العشريات والعشرينات واألربعينات واخلمسيات 

احدىا انو ىف األجزاء والثاىن انو مستقل والثالث انو من :والثمانينات ىف ادلنهج فيو اقوال

.اجملامع
 25 ىذه الكتب قد ألفها كثري من العلماء خصوصا دبنهج األربعينات كاألربعني النووية24

 وغري ذلك من 28 واألربعني ىف العلم27 واألربعني ىف السالم26واألربعني ىف احلث على اجلهاد

 .ذلك ادلنهج

تطوير شرح احلديث التمع بعد .  وكذلك تطوير شرح احلديث، امنا يتبع تطوير احلديث

. والقرن الرابع يسمى ايضا عصر التهذيب والَبتيب واإلستدراك اىل القرن السابع . مرحلة طويلة

واما القرن الٌب بعدىا اىل اآلن يسمى عصر الشرح واجلمع والتخريج والبحث عن الرواية 

 وكانت العلماء ىف ىذا القرن اليشتغلون عن تدوين احلديث اهنم يكتفوا عما يفعل 29.والزوائد

وشرح . وذلذا يسمى ىذا القرن عصر الشرح . ولكنهم يشتغلون بشرح احلديث. العلماء قبلهم

احلديث قد اتى بعد نكوص ادلسلمني، ألهنم بينوا وشرحوا كتب ما صنف العلماء قبلهم 

                                  

دراسة عن منهج التأليف يف " حديث األربعني يف العلم"توفيق الرمحن ، الشيخ احلاج زلمد شكري أونس وكتابو 24
حبث مقدم إىل كلية أصول الدين جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني : رسالة العلمية )كتاب احلديث الشريف،

  .4ص ، ( 2010 يوليو 5 ، بنجرماسن ، S.Th.Iإستكماالً دلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل  
 (مكتبة احلكمة ،  بدون السنة: سوربايا ) ، األربعني النوويةانظر ، حيى بن شرف الدين النووى ، 25
دار اخللفاء : الفحاحيل - الكويت ),األربعني ىف احلث على اجلهادانظر احلافظ اىب القاسم على بن احلسني ، 26

 (1984- ىجرية1404للكتاب األسالمية 
اندونسيا -ماالنج ) ، فيض العالم ىف شرح اربعني ىف السالمانظر، السيد صاٌف بن امحد بن سامل العيدروس ، 27

 (الرصيفة، بدون السنة: 
  (بركة علم ، بدون السنة: مرتافورا ) ، ، حديث األربعني ىف العلمزلمد شكرى بن أونس ، انظر28
 .1.ط (2012,سوك فريس: جكجاكرتا ) , metodologi syarah hadisانظر ، زلمد الفاتح سريادلغ ، 29
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وكتاب شرح احلديث ىف ىذا القرن كشف الغطاء . بغرياعطاء شئ جديد من التدوين وغري ذلك 

 ومناىجم فيو قد 32. وغري ذلك من كتب الشرح31 وشرح ادلوطأ30ىف شرح ادلختصر ادلوطأ

 واما بإمجاىل كعون ادلعبود 33إما بإستعمال منهج ربليلى كفتح البارى بشرح البخارى. اختلفت

 . 35 واما مقارن كعمدة القارء شرح صحيح البخاري34شرح سنن اىب دود،

قد ذكر الكاتب البحثني،عن منهج العلماء ىف تأليف كتاب احلديثومنهحهم ىف شرح 

سلتصر تفسري وصفوة التفاسري، : وكذلك الشيخ زلمد علي الصابونىقد الف كتبامنها. احلديث

فقو ادلعامالت يف وفقو العبادات يف ضوء الكتاب والسنة، والتفسري الواضح ادليسر، وابن كثري، 

روائع البيان يف تفسري آيات وموقف الشريعة الغراء من نكاح ادلتعة، ، وضوء الكتاب والسنة، 

حركة األرض ودوراهنا حقيقة علمية أثبتها وقبس من نور القرآن الكرًن، واألحكام من القرآن، 

النبوة واألنبياء، وادلواريث يف الشريعة اإلسالمية، وربقيق ، - سلتصر تفسري أبن كثري والقرآن، 

                                  

 ( ىجرية763ت )ألىب زلمد بن اىب الفاسم الفرحوىن اليعموري التونسى 30
 ( ىجرية608ت )ألىب احملد العقيل بن عطية القضاء 31
  11.ص.انظر ، ادلرجع السابق32
 ( ىجرية852 -773ت )إلبن حجر العسقالىن 33
 حملمد بن اشرف بن على احليدر34
 ( ىجرية855-725)لبدر العني 35
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الزواج اإلسالمي وموسوعة الفقو الشرعي ادليسر، ومن كنوز السنة،والزواج اإلسالمي ادلبكر، و

 36.اذلدي النبوي الصحيح يف صالة الَباويحوتفسري الواضح ادليسر، وادلبكر سعادة وحصانة، 

من كتب الٌب قد الفها الشيخ زلمد على الصابوىن وجدت كتابا يبحث عناألحاديث 

وىذا  ". من كنوز السنة"الٍب مجلتها األربعون،وقد استخرجها من الكتب ادلصادر ومساه 

الكتاب حيتوي على موضوع متنوعة من حديث كاإلديان فطرة ىف اإلسالم ،والسعداء ىف األخرة 

، والفًب ادلتالحقة بني يدي الساعة ، واحلرية الشخصية ، وجليس الصاٌف وجليس االسوء ، 

وىالك األمم بالفسق والفجور ، واإلسالم دين القوة ، وعلماء السوء ، والظلم ظلمات ىف 

القيامة ، وعدالة اإلسالم ، والَببية النبوية ، وتالوة القران ، وفتنة الدنيا ، وادلعركة الفاصلة ، 

وشعب اإلديان ، وغُب النفس ، وزلنة ادلؤمنني ، وعقوق األمهات ، والكاسيات العاريات ، 

ودعاة على ابواب جهنم ، والوصايا اخلمس ، واألخالق ميزان رقى األمم ، والصرب عند الصدمة 

األوىل ، والرفق ىف النصيحة ، وجهاد النفس ، وتربية األبناء ، وضياع األمانة ، وموعظة النساء ، 

ومن معجزة النبوة ، واخبار األرض ، وحقيقة احلياء ، ومكانة اجملاىد ىف إلسالم ، وحقيقة 

اإلفالس ، واجلنة ربت ظالل السيوف ، واألسلوب احلكيم ىف الَببية والتعليم ، والرأفة باحليوان ، 

                                  

حبث مقدم إىل كلية : رسالة العلمية )تأويل ايات ادلتشاهبات عند زلمد على الصابوىن ىف صفوة التفاسريحرى ىداية ، 36
 ، S.Th.Iامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني إستكماالً دلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل  اًفأصول الدين 
 ( 2010يو ن يو25بنجرماسن ، 
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وقواعد اإلسالم واركانو ، ونيب الرمحة يعلم األعراىب اجلاىل ، والزواج طريق العفة والسعادة ، 

 37.واإلجتماع على ذكراهلل 

ووجدت فيو ايضا من كل حديث شرحا عميقا يتعلق بو ، ولكن شليزات ىذا الكتاب 

من غريه ان مؤلف الكتاب  اى الشيخ زلمد علي الصابوىن قد وضع لكل حديث شرحا من 

وكذلك قد وضع ايضا األحباث البالغية ، ىف ىذه اجلهة ان . جهة اللغوية او األحباث العربية 

ادلؤلف ذكر  كلمات مث بني اسلوب البالغة فيها ، وغريىا من األحباث النحوية ، والتعريف 

 .براوى احلديث ، والشرح األديب 

سهولة فهم كل حديث ألن كل حديث :  ولذلك ان ىذا الكتاب ذوى ادلزايا منها 

واألمر ادلهم  ان زلمد . ذكر مع موضوعو ، ولغة مشهورة سهولة حٌب يسهل ان نفهمها وغريىا 

على الصابوىن شرح احلديث كالتفسري الذى الفو ادلسمى صفوة التفاسريىف جهة اللغوية اوالعربية 

وذلذا دفعُب لَبكيز حبث حول منهج تأليف كتاب احلديث وشرحو للشيخ زلمد على . والبالغية 

من " ولذالك جعل الكاتب موضوعا ذلذه الرسالة ىو" . من كنوز السنة " الصابوىن ىف كتابو 

 (دراسة عن منهج تأليف كتاب الحديث وشرحه )كنوز السنة للشيخ محمدعلي الصابونى 

 تنظيم المشكالت .ب 

                                  

 195-11.ص  (1999دار الكتب اإلسالمية ، : جاكرتا ) ، من كنوز السنةزلمد على الصابوىن ، 37
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وبعد النظر اىل ادلسائل الٍب قدمها الكاتب من قبل فبذلك فاىتم الكاتب إىتماما 

 :شديدا ليبحث ىذه ادلسألة بتعيني ادلسألة وىى 

كيف منهج تأليف كتاب احلديث للشيخ زلمد علي الصابوىن ىف كتابو من كنوز : اوال

 السنة ؟

كيف منهج شرحو للحديث ىف كتاب من كنوز السنةللشيخ زلمد علي الصابوىن :ثانيا

 ؟ 

 تحديد الموضوع .ج 

 عن ادلوضوع ولتجنب اخلطاء حتماً للكاتب أن يوضح  وتوضيح البحثلزيادة الفهم

: يلي كما ىو ظاىر فيما ادلعاىن ادلتعلقة بادلوضوع

وىو لغة الطرق 38.مصدر من هنج ينهج دبعُب طريق أو سبيل أو سلوك ادلنهج ،:اوال

 40.  وادلراد منو ىوطريق الذى ينهجو ادلؤلف لكتابو39.الٍب يسلكها ادلرء ىف أموره 

                                  

  اجمللد الثامن ،(م2003, دار احلديث: القاىرة)  ،لسان العرب ،مجال الدين زلمد بن مكرم بن علي بن منظور38
 .714.   ص،

  .6 ص  السابق ،  ادلرجع،حملات موجزة يف مناىج احملدثني العامة يف الرواية والتأليفنور الدين عَب،39
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التأليف ، ىو جعل األشياء الكثرية حبيث يطلق عليها اسم الواحد سواء لبعض : ثانيا

 41.اجزائو نسبة اىل البعض بالتقدم والتأخر ام ال فعلى ىذا يكون التأليف اعم من الَبتيب 

وىو ىف اللغة من جاوز األربعني . الشيخ ، اى فهو مصدر اريد بو اسم الفاعل: ثالثا

وقال بعضهم . وىف العرف من بلغ رتبة اىل الفضل ولو صبيا . وقيل ادلنتهى ىف السن.ولو كافرا

 يقال شاخ يشيخ  ، مصدر شاخ فيواألصلاو 42.ىو صاحب الفائدة وادلائدة واحلكمة الزائدة

شيخا مث وصف بو مبالغة ويصح ان يكون صفة مشبهة وىو ىف اللغة من جاوز األربعني، ألن 

اإلنسان ما دام ىف بطن أمو يقال لو جنني الجتنانو واستناره،  وبعد الوضع يقال لو طفل وذرية 

وصيب، وبعد البلوغ يقال لو شاب وفٌب، وبعد الثالثني يقال لو كهل، وبعد األربعني يقال لو 

 43.اللذكر شيخ ولألنثى شيخة وىف اإلصطالح من بلغ رتبة أىل الفضل ولو صيب

 والسنة 44.كنوز السنة ، الكنوزمجع من كنز  معناه ادلال ادلوضوع ىف األرض:خامسا

 ادلراد مايرادف احلديث عند مجهرىم اى كل مااثرعن الرسول 45.السرية حسنة كانت قبيحة: لغة

                                                                                           

40
DEPDIKBUD ، Kamus Besar Bahasa Indonesia ، ( جاكرتا :Balai Pustaka)  ،2005 ، 

  .781ص 
 49. ص   ( م2001- ىجرية1421: احلرمني )انظر ، على بن زلمد اجلرجاىن ، التعريفات ، 41
دار الكتب األسالمية : بدون ادلكان ) ، سراج الطالبني شرح منهاج العابدينانظر ، احسان زلمد دحالن ، 42

 5.ص (م1900-  ىجرية1374
 4.ص (م1994-ىجرية1414دار الفكر : لبنان-بريوت) ، حاشية  للشيخ ابراىيم البجورىانظر ، 43
 173.ص  .  التعريفاتعلى بن زلمد اجلرجاىن ، 44
 17.ص  . أصول احلديث علومو ومصطلحوزلمد عجاج اخلطيب ، انظر ، 45
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صلى اهلل عليو وسلم من قول او فعل او تقريراو صفة خلقية اوخلقية اوسرية سواء اكان ذلك 

 . ادلراد بادلوضوع للكاتب كتاب يسمى بو للشيخ زلمد على الصابوىن 46.قبل البعثة ام بعدىا

الشني والراء واحلاء، أصيل يدل على الفتح : الشرح، يقول ابن الفارس ، شرح: سادسا

والبيان من ذلك، شرحت الكالم وغريه شرحا، اذا بينتو، واشتقاقو من تشريح اللحم والشرح 

: والشرح الكشف، تقول. البيان الشرح اى بني، واشرح والتشريح قطع اللحم على العظام قطعا

وشرح مسألة مشكلة بينها وشرح الشئ . شرح الغامض اى فسره وبابو قطع، ومنو تشريح اللحم

وشرح ادلشكل من . يشرحو شرحا وشرحو فتحو وبينو وكشفو، وكل مافتح من اجلواىر فقد شرح

وشرح اهلل صدره لإلسالم شرحا، .وفتح ما انغلق منو. الكالم بسطو واظهار ما خفى من معناه

لقبول احلق، وىف حديث زيد بن ثابت مل يزل ابو بكر براجعوىن ىف مجع القرآن حٌب شرح اهلل 

قولو شرح اهلل صدري اى وسعو، فرأيت ما ارى، وشرح . صدري دبا شرح بو صدر ابو بكر

الشرح احلفظ، والشرح الفتح، والشرح البيان، والشرح الفهم، : قال ابن األعراب. صدره للخري

والشرح األفتضاض لإلبكار، والشارح ىف كالم اىل اليمن، الذى حيفظ الزرع من الطيور وغريىا 

الشارح اى زلمد علي البيان أو التوضيح من ادلقصود من الشرح يف ىذا البحث ىو و47.

                                  

انظر . ادلهم ان يعلم ان السنة ىف األصطالحى إما ىف اصطالح الشرع واحملدثني وعلماء اصول الفقة و الفقهاء 46
  18.ص.ادلرجع السابق 

سنة : بغري مكان )،ادلراد بادلنهج والشرح ىف اللغة وىف عرف شراح احلديثانظر، عبد الرمحن بن امحد العواجى، 47
1426) 
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زلمد علي الصابوىن عند منهج الشيخ  ىو وادلراد من ادلوضوع .الصابوىن يف كتابو من كنوز السنة

 .تأليف كتابو من كنوز السنة وشرحو 

ف البحث وأهميته اهدأ .د 

 أهداف البحث  ( 1

:  ىذا البحث العلمي ىي من واألىداف 

"  منهج تأليف كتاب احلديث للشيخ زلمد علي الصابوىن ىف كتابو من معرفة . أ

 " كنوز السنة 

 معرفة منهج شرحو للحديث ىف كتابو ادلذكور . ب

 البحث  ةأهمي( 2

 نظرية كانت أو  من نتيجة ىذا البحث العلمي أن تكون ذلا أمهية وفائدةكاتبيرجو ال

: اجتماعية

 زيادة خزنة العلمية على دراسة احلديث ىف جامعية أنتسارى اإلسالمية احلكومية.أ
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زيادة معلومات الكاتب خصوصا ولزمالء الطالب واألساتيذواجملتمع عامة عن .ب

 منهج التأليف والشرح للشيخ زلمد على الصابوىن

 .ليكون مرجعا دلن يريد ان يبعثو متعمقا على ىذا ادلوضوع من وجو آخر . ج

لتسهيل مدرس ادلعهد اإلسالمية خصوصا كلمنتان اجلنوبية لتعليم ىذا الكتاب اى . د

 .من كنوز  السنة اذا عرف منهج تأليفو للكتاب ادلذكور ومنهج شرحو 

 هـالدراسات السابقة

 قبل القيام بالتحليل عن موضوع البحث كاتبإن التحقيق ادلكتيب مهم جدا لكل ال

وكذلك عن  البحوث العلمية . الذي سيقام بو التحليل  إما كان زللال من قبل أم مل ربللو أحد

وذلذا قسم الكاتب الرسائل ادلتعلقة ىف ىذا . الٍب تتعلق بادلوضوع الذي سيقام بو التحليل

 : ادلبحث اىل قسمني 

 : األول الرسائل تتعلق بكتب الٌب قد الفها الشيخ زلمد علي الصابوىن وىى
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تأويل ايات ادلتشاهبات عند زلمد على الصابوىن ىف صفوة " الرسالة بادلوضوع  -

 48".التفاسري

 Muhammad Ali Al-Shabuni dan Metode Tafsirnyaالرسالة بادلوضوع -

(Studi surah al-Fatihah dalam kitab Safwah al-Tafasir)
49

 

 Muhammad Ali- al- Shabuni Dan Tafsirnya ( Telaahالرسالة بادلوضوع -

Terhadap Metodologi Penafsiran Rawai’ al-bayan)
50

 

 

Rawai’ al-bayanالرسالة بادلوضوع -
51

Asbab An-NuzulDalam Kitab 

 :والثاىن الرسائل تتعلق باألربعني وىى 

                                  

حبث مقدم إىل كلية : رسالة العلمية )تأويل ايات ادلتشاهبات عند زلمد على الصابوىن ىف صفوة التفاسريحرى ىداية ، 48
 ، S.Th.Iامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني إستكماالً دلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل  اًفأصول الدين 
 ( 2010يو ن يو25بنجرماسن ، 

 Muhammad Ali Al-Shabuni dan Metode Tafsirnya (Studi surah al-Fatihah،ديدى قصرى 49

dalam kitab Safwah al-Tafasir(  جكجاكرتاامعة اإلسالمية احلكومية اًفحبث مقدم إىل كلية أصول الدين : رسالة العلمية 
 (S.Th.I ، 2007إستكماالً دلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل  

 Muhammad Ali Al-Shabuni dan Tafsirnya ( Telaah Keritis Terhadapفوزية احلسنا، 50

Metodologi Penafsiran Rawai’ al-bayan( امعة اإلسالمية احلكومية اًفحبث مقدم إىل كلية أصول الدين : رسالة العلمية
 (S.Th.I، 2007إستكماالً دلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل  جكجاكرتا 

 
حبث مقدم إىل كلية : رسالة العلمية ) ، Asbab An-Nuzul Dalam Kitab Rawai’ al-bayanإىن ألفى ىدية ، 51

 (S.Th.I، 2007إستكماالً دلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل  جكجاكرتا امعة اإلسالمية احلكومية اًفأصول الدين 
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الشيخ احلاج زلمد شكري أونس وكتابو حديث األربعني ىف العلم "الرسالة بادلوضوع  -

 52 .(دراسة عن منهج التأليف ىف كتاب احلديث الشريف)

 الندوي ادلالكي يف  البنجريمنهح الشيخ احلاج أمحد فهمي زمزم"الرسالة بادلوضوع - 

 53.تأليف كتب األحاديث األربعينيات

اذن ، ادلبحث ىف منهج الشيخ زلمد علي الصابوىن ىف تأليف كتاب احلديث وشرحو 

الذى الفو ادلسمى من كنوز السنةالئق وحسن للبحث خلزانة علمية ىف دراسة اجلديث ىف جامعية 

 .أنتسارى األسالمية احلكومية

 مناهج البحث.و

 نوع البحث.  1

                                  

دراسة عن منهج التأليف يف كتاب " حديث األربعني يف العلم"الشيخ احلاج زلمد شكري أونس وكتابو توفيق الرمحن ، 52
حبث مقدم إىل كلية أصول الدين جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني إستكماالً : رسالة العلمية )،احلديث الشريف

 ( 2010 يوليو 5 ، بنجرماسن ، S.Th.Iدلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل  

 الندوي ادلالكي يف تأليف كتب األحاديث  البنجريمنهح الشيخ احلاج أمحد فهمي زمزمامحد شهب الدين ، 53
حبث مقدم إىل كلية أصول الدين جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني إستكماالً : رسالة العلمية ) األربعينيات

 (2012 ، بنجرماسن ،  S.Th.Iدلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل
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يعُب  ((Library-Research" ببحث ادلكتىب" ىف ىذا البحث العلمى سيعمل الكاتب

وىذا البحث يدخل ىف حبث كيفية .البيانات من الكتب ادلتنوعة ذات العالقة بالبحثذبمع 

تصويرا حول منهج تأليف كتاب احلديث وشرحو للشيخ زلمدعلي  البحث ىذايفويراد تصورية

 .من كنوز السنة" الصابوىن فىكتابو 

 البياتات ومصادرها . 2

 البيانات. أ

  :البحث تنقسم إىل قسمنيىذا والبيانات ىف 

 البياناتاألساسية (1

البيانات األساسية  يف ىذا البحث الصور ادلنهجية عن منهج تأليف كتاب احلديث 

 . من كنوز السنة " وشرحو للشيخ زلمد علي الصابوىن فىكتابو 

 

 البيانات الثانوية  (2

واما البيانات الثانوية  يف ىذا البحث فهم منهج تأليف كتاب احلديث وشرحو 

 واقسامهما من ادلناىج
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 مصادر البيانات . ب

 :مصادر البيانات ىف ىذا ادلبحث قسمان 

 المصادر األساسية. (1

مصادر البيانات األساسية ىف ىذا البحثهو الكتاب الذى الف الشيخ زلمد علي 

 " . من كنوز السنة" الصابوىن ادلسمى

 المصادر الثناوية. (2

مثل كتب اإلحاديث ،كصحيح البخاري وصحيح ادلسلم، وسنن اىب دود :ادلصادر الثناوية

والَبمذى والنسائ وابن ماجو وغريىا من كتب األحاديث الٌب تتعلق بالبحث ، وكتب علوم 

احلديث، ومناىج احملدثني ، وكتب شروح احلديث ، ومناىجو ، وغريىا من الكتب الٌب تتعلق 

 .بالبحث

 

 معالجة البيانات وتحليلهاطريقة  .3
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 يقوم الكاتب بطريقة معاجلة البيانات ادلكتبية  اى مجع الكاتب ،ربصيل البيانات احملتاجة

ليكون البحث مرتبا وموجها ينبغى للكاتب . البيانات وطالعها من الكتب الٌب تتعلق هبذا البحث 

 :ان يبني اخلطواتالٌب سلك الكاتب لتسهيل البحث وىى

الرسائل العلمية ، والكتب الٌب تتعلق بالبحث : مجع البيانات من أي مصادر منها  .أ 

 واجملالت العلمية وغري ذلك

 نظر البيانات مث اسبامها اذا كانت نقصانا  .ب 

 . إختيار البيانات وتفريقها إىل البيانات األساسية والثانوية .ج 

 :وبعد ىذه اخلطوات ، يذىب الكاتببتحليل البياناتب باخلطوات األتية

خيدم الكاتب البيانات على سبيل وصفي  .ربلليل البيانات مناسبة بَبتيب البحث . أ

 .ليكون الكاتب جيد تصوير ادلسألة و بينها مناسبة بَبتيب البحث

 .مث ربليل البيانات بعون النظرية . ب

 .و يستنبط منها الكاتب.  ج

 ترتيب البحث.ز

 :ىذا البحث العلمي اشتمل على اربعة أبواب كما سوف نرى ىف ادلضامني التالية

ربديد و، نظيم ادلشكالتتو البحث،عثوابوىي ادلقدمة وتتكون من : الباب األول

 .مناىج البحث، وترتيب البحثوسابقة، اتالدراسوالف البحث وأمهيتو، اىدوأادلوضوع، 
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النظرية العامة ىف ما يتعلق عن منهج تأليف كتاب احلديث وشرحو ، :الباب الثاين

 .والوانووتتكون من تعريف التأليف ونشأتو ومناىجو وتعريف الشرح ونشأتو وامهيتو ومناىجو

للشيخ زلمد علي الصابوىن ،وتتكومنن " من كنوز السنة " دراسة كتاب :الباب الثالث

من " حياتو ، وتربيتو وتعليمو ، وحياتو العلمية، ومؤلفتو ، وجوائز وتكرًن ، ومنهج تأليف كتاب 

 .ومنهج شرحو " كنوز السنة 

 . من النتائج والتوصيات وتتكونوىي اخلاسبة : البابالرابع


