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 ٔالباب 
 مقدمة

 خلفية البحث ٔ.ٔ
ليلة اختصها هللا عز كجل من بْب  ،فقد أنزؿ هللا عز كجل القرآف الكرًن ُب ليلة مباركة ىي خّب الليايل

أال  ،ث كٜبانْب سنة كثالثة أشهر تقريبان ليلة العبادة فيها ىي خّب من عبادة ألف شهر كىي ثال ،الليايل

يػٍره ًمٍن أىٍلًف  :قاؿ تعاىل ،كىي ليلة القدر ًإانا أىنٍػزىٍلنىاهي ُب لىيػٍلىًة اٍلقىٍدًر كىمىا أىٍدرىاؾى مىا لىيػٍلىةي اٍلقىٍدًر لىيػٍلىةي اٍلقىٍدًر خى

ةي كىالر كحي ًفيهىا ِبًًٍذًف رىّبًًٌمٍ  ًئكى ـه ًىيى حىٌبا مىٍطلىًع اٍلفىٍجرً  شىٍهرو تػىنػىزاؿي اٍلمىالى : حم كقاؿ تعاىل ُ.ًمٍن كيلًٌ أىٍمرو سىالى

حىًكيمو أىٍمرنا ًمٍن ًعٍنًدانى ًإانا كيناا كىاٍلًكتىاًب اٍلميًبًْب ًإانا أىنٍػزىٍلنىاهي ُب لىيػٍلىةو ميبىارىكىةو ًإانا كيناا ميٍنًذرًينى ًفيهىا يػيٍفرىؽي كيل  أىٍمرو 

ميٍرًسًلْب
ِ. 

 أنزؿ كلعظمها .الربكات متنوًٌعةي  ،الفضلً  عميمةي  ،القدرً  شريفةي  ،ا٣بّبً  كثّبةي  ليلةه  القدرً  ليلةى  فإف

 صلى هللا رسوؿ قاؿ رمضاف حضر ٤با: قاؿ عنو، هللا رضي ىريرة أيب عن ثبت ٤با ،العظيم القرآف فيها

 ا١بنة، أبواب فيو تفتح امو،صي عليكم هللا افَبض مبارؾ، شهر رمضاف، جاءكم قد: كسلم عليو هللا

 ّ.حيرًـ فقد خّبىا حيرًـ من شهر، ألف من خّب ليلة فيو الشياطْب، فيو كتغل ا١بحيم، أبواب فيو كتغلق

 ُب تنزؿ الٍب الربكات ككثرة الرٞبة كثرة مع ينزلوف -جربيل أم- كالركح ،الليلة ىذه ُب ا٤بالئكة تتنزؿ

 كُب. يليها الذم اليـو فجر يطلع حٌب شر فيها ليس كبركة كخّب سالـ كلها القدر كليلة .الليلة تلك

                                                             
 .ٓ-ُاآلية  سورة القدرُ

 .ّ-ُدخاف اآلية سورة ال ِ
ق( ُب الصياـ، ابب: فضل شهر َُُْ)ا٤بطبوعات اإلسالمية:  حلب  سنن النسائى،أٞبد بن شعيب أبوعبد الرٞبن النسائي،  ّ

 .ّ-ُدخاف اآلية سورة ال ِ
ق( ُب الصياـ، ابب: فضل شهر َُُْ)ا٤بطبوعات اإلسالمية:  حلب  سنن النسائى،أٞبد بن شعيب أبوعبد الرٞبن النسائي،  ّ

 .َُِٓرمضاف ص 
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 إىل احملفوظ اللوح من يفصل القدر ليلة ُب أم: كثّب ابن يقوؿ ْ.حىًكيمو  أىٍمرو  كيل   يػيٍفرىؽي  ًفيهىا: تعاىل قولو

 عمر ابن عن ركم .آخرىا إىل فيها يكوف كما ،كاألرزاؽ اآلجاؿ من فيها يكوف كما السنة أمر الكتبة

 كال يبدؿ ال ٧بكم أم( حىًكيمو ) كعال جل كقولو .السلف من كاحد كغّب الضحاؾ مالك كأيب ٦باىدك 

 ٓ .يغّب

 الكتب بعض من كا٤بتفرقات كالربكات كالنفحات كالفرائد الفوائد ىذه ٝبع هللا يسر فقد كعليو

 النبوية ا٢بديث ُب الباحث كجد ،الوريقات ىذه ُب قيمة رسالة لتكوف ،كالكلمات كا٤بواعظ كا٤بؤلفات

 أف عرفنا .دمحم زكراي الكاندىلوملعارؼ ابهللا الشيخ  فضائل األعماؿ وكى ،ليلة القدرداؿ على الشريف 

 ملاألحاديث  كل  الكتاب ، أما ىذاسانيد كاملاأل بذكر يكوف ا٢بديث كتاب ُب ا٤بكتوبة األحاديث

  .فقد األعلى الراكل بذكريث  األحاد كبعض هللا رسوؿ عن مباشرة كلكن الركاايت بذكر يكوف

ب ٰبتاج إىل ٕبث علمى ييسر الوصوؿ إليو كىذا ا٤بنهج العلمى اككل أحاديث ُب ىذا الكت

فإذا ٠بعنا حديثا نسبو قائلو إىل  ،ما تضمنو علم التخريج. فإف علم التخريج معرفة مفاتيح كنوز السنةو ى

 ،الك ال نعرؼ ما إذا كانت نسبة إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صحيحة أك  ،ُب كتاب تلكقرأت ك رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ

 فإف علم التخريج يعطيك ُب مثل ىذا ا٢بديث عدة فوائد ىي:

ابلتايل نعرؼ اسناده كمتنو بدقة. . معرفة مكاف ىذا ا٢بديث ُب كتب السنة األصلية .ُ

ُب نقل النص الذم  معنا فنكشف مدل الدقةك ة بْب ا٤بًب االصلية نكنستطيع ا٤بقار 

 معنا.

                                                             
 .ْسورة الدخاف  آية  ْ
 .ٕـ( ص ُٖٗٗ)مكتبة العلـو كا٢بكم: ا٤بدينة ا٤بنورة ليلة القدر نفحات كبركات، دمحم أٞبد عبد الغِب،  ٓ
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 ال.ك معرفة ىل ىذا ا٢بديث قالو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أ .ِ

فاالماـ البخارم قد اتفقت االمة على  ،ضعفاك معرفة كالـ االئمة ُب ا٢بديث صحة ا .ّ

 ككذا االماـ مسلم. ،صحة ما اخره ُب صحيحو

ُب ىذا البحث  كلكنُب أبواب كثّب،  مكتوابن  فضائل األعماؿككانت األحاديث ُب كتاب 

ككانت . "ليلة القدررمضاف ابب ُب "فضيلة  أحاديث فقط أربعةعلى فسوؼ يقتصر الباحث 

 أال كىي فيما يلي: ليلة القدرفضيلة خاص عن  فضائل األعماؿمكتوبة ُب كتاب  النبويةاألحاديث 

ـى  مىنٍ : كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  رسوؿ قاؿ ،قاؿ عىٍنوي  اّللاي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  .ُ  ًإٲبىاانن  القىٍدرً  لىيػٍلىةى  قىا

، ـى  مىا لىوي  غيًفرى  كىاٍحًتسىاابن   ٔ.ذىنًٍبوً  ًمنٍ  تػىقىدا

عن أنس هنع هللا يضر قاؿ دخل رمضاف فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اف ىذا الشهر قد حضركم كفيو  .ِ

  ٕ.ـر خّبىا اال ٧برـكليلة خّب من الف شهر من حرمها فقد حـر ا٣بّب كلو كالٰب
 

 القىٍدرً  لىيػٍلىةى  ٙبىىراٍكا كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿى  قالت قاؿ عىنػٍهىا اّللاي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىنٍ  .ّ

  ٖ.رىمىضىافى  ًمنٍ  األىكىاًخرً  العىٍشرً  ًمنى  الًوٍتًر، ُب 

 أىقيوؿي  مىا القىٍدرً  لىيػٍلىةي  لىيػٍلىةو  أىم   عىًلٍمتي  ًإفٍ  أىرىأىٍيتى  هللاً  رىسيوؿى  ايى : قػيٍلتي : قىالىتٍ  عىاًئشىةى، عىنٍ  .ْ

ب  و عيفي  ًإناكى  اللاهيما : قيويل : قىاؿى  ًفيهىا؟  ٗ.عىِبًٌ  فىاٍعفي و اٍلعىفٍ  ٙبًي

                                                             
 .ُْٗـ( ابب فضيلة رمضاف ص ََِٖإندكنيسيا: مكتبة رمضاف،  -)ابندكنغفضائل األعماؿ دمحم زكراي الكاندىلوم,   ٔ
 .ِْٗا٤برجع السابق، ص   ٕ
 .ْٔٗا٤برجع السابق، ص   ٖ
 .َْٓا٤برجع السابق، ص   ٗ
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ب نوجد ُب ىذا الكتاك كجود ليلة القدر. على األحاديث الٌب تتعلق ابليلة القدر كجعلتو دليال 

 كما ذكرتو سابقان  البحث  خلفية عل   بناءك . ُب فضيلة ليلة القدر ةل أحاديث مكتوبأحاديث، ك أربعةفيو 

 األحاديث"بعنواف  فضائل األعماؿ كتاب ُبتعلق بليلة القدر تٕبث ٕبثا عميقا عن األحاديث أ ف أ  أريد 

 "وخترجيا دراسة :الكاندىلوي زكراي حملمد فضائل األعمال كتاب يف القدر ليلة عن

 د البحث وحتديدهحدو  ٔ.ٕ
 حدود البحث ٔ.ٕ.ٔ

فضائل الكتاب  ُب عن ليلة القدر األحاديث العلمى البحث ىذا ُب سإٔبث الٍب األحاديث

و ى األحاديث ىذا ٕبث ُب الباحث يعتمدك  .الباحث من كتب آخر بحثيكال  ،فقد األعماؿ

لفظ من ألفاظ  أخذ ،هاألفاظ تخريجب الطريقةكىي  ا٢بديث ٚبريجالطريقة الثاين من طرؽ 

 A.J)ؿ النبوية ا٢بديث أللفاظ ا٤بفهرس ا٤بعجم كتاب ، ابستخدـألحاديث إ٠بان كاف اك فعالن 

Wensinck) كتب فيو كردت  الٍب التخريج كتاب من الكتاب ىذا إف .ـُّٔٗ سنة 

 كسنن الَبمذم، كسنن أبوداكد، كسنن مسلم، كصحيح البخارم، صحيح: منها التسعة،

 َُ.الدارمي كسنن مالك، كموطأ أٞبد، اإلماـ كمسند ماجو، بنا كسنن النسائى،

 األكؿ ُب ا٢بديث النبوية ا٢بديث أللفاظ ا٤بفهرس الكتاب ا٤بعجم بعد فتح الباحثك 

 غفر القدر ليلة قاـ منك"" ُُابب قياـ ليلة القدر" ا٢بديث لفظعلى  "قدر"كلمة  ابستخداـ

                                                             
بوية )الرايض: مكتبة جامعة اإلماـ دمحم بن سعود الدكتور عبد العزيز بن صاحل اللحيداف، الطرؽ العلمية ُب ٚبريج األحاديث الن َُ

 .ْٓـ( صََِِاإلسالمية 
 .ُّْص  ٓق( ج  ُّٔٗ)ليدف: مكتبة بريل ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث النبول،  أ. م. فنسنك، ُُ
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 إٲباان القدر ليلة قاـ من[ ابب]" ديثا٢ب لفظكلمة "قاـ" على ك " ُِذنبو من تقدـ ما لو

 اإلٲباف كتاب وصحيحُب البخارل  أخرجو :األكؿ أف ا٢بديث كجد الباحث" ُّ...كاحتيسااب

ـي  ابب  كتاب أخرجو مسلم ُب صحيحو، ك ّٓرقم  ُِ ص ُ ج اإًلٲبىافً  ًمنى  القىٍدرً  لىيػٍلىةً  ًقيىا

رقم  ُّٓ ص ُ ج الَباكيح وكى رمضاف قياـ ُب الَبغيب ابب كقصرىا ا٤بسافرين صالة

ـي  ابب كشرائعو اإلٲباف كتاب سننو أخرجو النسائى ُب، ك َٕٔ  ُٓٓ ص ْ ج اٍلقىٍدرً  لىيػٍلىةً  ًقيىا

بي  سننو ُبداكد  أيبأخرجو ك ، َٕٔٓرقم  ٍهرً  أىبٍػوىابً  تػىٍفرًيعً  ابى به  ابب رىمىضىافى  شى ٍهرً  ًقيىاـً  ُب  ابى  شى

 مىنٍ  ثػىوىابي  ابب الصياـ كتاب سننو النسائى ُبأخرجو ك ، ُّٕٔ رقم ْٗ ص ِ ج رىمىضىافى 

ـى  ؼي  كىاٍحًتسىاابن  ًإٲبىاانن  كىصىامىوي  رىمىضىافى  قىا  ُٔٓ ص ْ ج ذىًلكى  ُب  ا٣بٍىربىً  ُب  الز ٍىرًمًٌ  عىلىى كىااًلٍخًتالى

 .َِِِرقم 

 الف من خّب ليلةا٢بديث " " على لفظليلةكلمة "  ابستخداـ الثاين كُب ا٢بديث

 خّبىا كالٰبـر... ك" "ُٓخـر فقد خّبىا حـر منا٢بديث " " على لفظحـرة "كلمك " ُْشهر

 ابب الصياـ كتاب و،سننُب  النسائىأخرجو  :الثاينكجد الباحث أف ا٢بديث  "ُٔإال٧برـك

ؼً  ًذٍكري   ،وسننُب  ماجو ابنأخرجو ، ك َُِٔرقم  ُِٗ ص ْ ج ًفيوً  مىٍعمىرو  عىلىى ااًلٍخًتالى

أخرجو ، ك ُْْٔ رقم ِٔٓ ص ،ُ ج رمضاف، شهر فضل ُب جاء ما ابب الصياـ كتاب

                                                             
 .ُّٓا٤برجع السابق، ص  ُِ
 .ْْٖا٤برجع السابق، ص  ُّ
 .ُٗٓص  ٔا٤برجع السابق، ج  ُْ
 .ِْٓص  ُا٤برجع السابق، ج  ُٓ
 .ا٤برجع السابق ُٔ
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، ٕٖٗٗرقم  ّٖٓ ص ِ ج ، كُبُْٖٕ رقم َِّ ص ِ ج ه،مسندُب  حنبل بن أٞبد

 .ّْٗٗرقم  ِْٓ ص ِ جكُب 

 ُب القدر ليلة ٙبركاا٢بديث " " على لفظقدركلمة "  ابستخداـالثالث  كُب ا٢بديث

 الوتر ُب القدر ليلة ٙبرل ابب ا٢بديث " " على لفظكتركلمة "ك " ُٕ[األكاخر] العشر[ الوتر]

كجد  "ُٗرمضاف من األكاخر العشر من الوتر ُب القدر ليلة ٙبركاك" "ُٖاألكاخر العشر من

 ٙبرم ابب القدر ليلة فضل كتاب صحيحوُب  البخرلأخرجو  :الثالثالباحث أف ا٢بديث 

 صحيحوُب  لممسأخرجو ، َُِٕ رقم ْٔ ص ّ األكاخر العشر من الوتر ُب القدر ليلة

 رقم ِِٖ ص ِ لرمضاف إتباعا شواؿ من أايـ ستة صـو استحباب ابب الصياـ كتاب

، ِٕٗ رقم ُٖٓ ص ّ ج القدر ليلة ابب الصـو كتاب سننوُب الَبمذم أخرجو ، ُُٓٔ

رقم  ّٕ ص ٔ ، كُب جِّّْٕرقم  ٔٓ ص ٔ ج كُب مسنده،ُب  حنبل بن أٞبدأخرجو 

 .ُِّٕٓرقم  َِْ ص ٔ ، كُب جِْْٖٗ

 ليلة أل علمت أرأيت ا٢بديث " " على لفظقدركلمة "  ابستخداـ الرابع كُب ا٢بديث

 فاعف العفو ٙبب عفو إنك أللهم ا٢بديث " " على لفظعفوكلمة "ك " َِفيها ما القدر ليلة

 كتاب أخرجو الَبمزم ُب سننو :رابعالكجد الباحث أف ا٢بديث  "ُِالعفو ٰبب عفو كهللا، عُب

كتاب الدعاء ابب   وسننُب ابن ماجو  أخرجو ،ُّّٓرقم  ّْٓ ص ٓ ج الدعوات

                                                             
 .ُّٓص  ٔج  ا٤برجع السابق، ُٕ
 .َُّ ص  ٕا٤برجع السابق، ج  ُٖ
 .ا٤برجع السابق ُٗ
 .ُّْص  ٓا٤برجع السابق، ج  َِ
 .ِٕٖص  ْا٤برجع السابق، ج  ُِ
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ص  ُج  ُب مسنده حنبل بن أخرجو أٞبد ،َّٖٓرقم  ُِٓٔص  ِكىاٍلعىاًفيىًة ج و اًبٍلعىفٍ 

، ِْْٕٗرقم  ُُٕ ص ٔ كُب ج ِْٓٗٓرقم  ِْٖ ص ُ ج كُب ،ِّْٖٓرقم  ُْٗ

 .ُِِٓٔرقم  َِٖ ص ٔ ، كُب جُِْْٕرقم  ُِٖ ص ٔ كُب ج

 حثالب حتديد ٔ.ٕ.ٕ

 :ريد الباحث ُب ٙبليلها ىي ما يلييإف ا٤بسألة الٍب 

دمحم زكراي للشيخ  فضائل األعماؿب اكتُب  ليلة القدر كيف درجة األحاديث عن .ُ

 ؟الكاندىلوم

 فضائل األعماؿ كتب ُب القدر ابليلة يتعلق األحاديث عن العلماء أقواؿ كيف .ِ

 الكاندىلوم؟ زكراي دمحم للشيخ

 وفوائده أىداف البحث ٔ.ٖ
 أىداف البحثٔ.ٖ.ٔ

 :يهدؼ ىذا البحث إىل ٙبقيق األغراض التالية

 سندا كمتنا. ليلة القدرمعرفة درجة األحاديث الواردة عن  .ُ

 .القدر ابليلة يتعلق األحاديث عن العلماء أقواؿمعرفة  .ِ

 فوائد البحثٔ.ٖ.ٕ
 منها: فوائد  منو سنجد البحث، أىداؼ معرفة بعد

كسيلة من  .ليلة القدرديث ا٢بث اإلسالمية عامة حوؿ إلثراء ا٤بعلومات ُب البحو  .ُ

 كسائل لزايدة كنوز العلـو اإلسالمية.
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علـو القرآف ُب قسم حوؿ ليلة القدر  البحوث ُب علم التخريج ا٢بديث الستكماؿ .ِ

 .كالتفسّب

 ال كلكي البعيد، ٥بم كيقرب للمجتمع، ميسر أبسلوب فيو تبحث الٍب ا٤بسائل بياف .ّ

  .فضيلة ليلة القدر عن ا٤براد فهم ُب القارئ ٱبطئ

 الدراسات السابقة ُ.ْ

العلماء  هقد ذكرتو سابقا ليلة القدربف البحث فيما يتعلق أ  قاـ الباحثالٍب الدراساتك من ا٤بالحظة 

أنس" الطاىر دمحم  بن مالك مدكنة االماـ ُب الواردة النبوية حاديثاأل رسالة "ٚبريج :كتبهم، منها  ُب

 أـ القرل راسات العليا الشرعية فرع الكتاب كالسنة لنيل درجة كلية الدكتوراه جامعةالدكلرل، قسم الد

مدكنة  ُب الواردة النبوية االحاديث ق. كىذه رسالة يشتمل عن ٚبريج َُّْ-َُِْٗبكة سنة 

كن مل يتكلم عن ٚبريج ا٢بديث تفصيالن ُب الباب مالك كىنك البحث طويلة عن ليلة القدر، كل االماـ

 .القدر ليلة

سالة "ليلة القدر عن ارآء دمحم عبده كدمحم قرم الصحاب )ُب سورة القدر(" دمحم أليف منّب،  ر 

بيوجياكرات سنة  ا٢بكومية كايل جغا االسالمية سنن  كلية أصوؿ الدين قسم التفسّب كا٢بديث جامعة

. قرم الص ََُِ رسالة . ك حابـ. كىذه رسالة يشتمل عن تفسّب سورة القدر عن ارآء ـ. عبده ـك

الدراسات ، كلية جامن ريفرات(" ٙبليلية عن ٙبديدم مدة زمانوليلة القدر )درسة نزكؿ القرآف ُب "

يشتمل رسالة كىذه  ـ. ََِِاكرات سنة ٔب ا٢بكومية االسالميةشريف ىدية هللا  جامعة العليا الشرعية

فهم ا٢بديث كما إٔبث ُب ىذا  كال يتكلم من حيث، ليلة القدر٘بليلية عن نزكؿ القرآف ُب درسة عن 

 .البحث العلم
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 جامع رسالة "ليلة القدر ُب التفاسّب متأخرين كمتواسطْب كمتقدمْب )درسة مقارف عن تفسّبك 

كالتفسّب راح ا٤بعاىن كالتفسّب ا٤بصبح(" شثيق أكلينها، كلية أصوؿ الدين قسم  البياف ُب التفسّب القرآف

ـ. كىذه رسالة  ََِٗسنة  يوجياكراتب ا٢بكومية االسالميةغا كايل ج سنن  التفسّب كا٢بديث جامعة

ككذلك ىذه الرسالة ال يتكلم من ، ُب التفاسّب متأخرين كمتواسطْب كمتقدمي يشتمل عن ليلة القدر

 حيث فهم ا٢بديث كما إٔبث ُب ىذا البحث العلم.

ية أصوؿ الدين قسم رسالة "عالمة ا٢برفية ليلة القدر )درسة ا٤بعاىن ا٢بديث(" ر٠با سرم، كل

ـ. كىذه  َُِٕسنة  ،رايك قاسم، شريف سلطاف ا٢بكومية اإلسالمية ا١بامعةعلـو القرآف كالتفسّب 

ا٤بثاؿ كيف كقع   من حيث علم ا٤بعاين ا٢بديث رسالة يشتمل عن عالمة ا٢برفية كجسدية ليلة القدر

تفصيالن. كأما البحثي ُب ٚبريج  كمل يتكلم فيها عن فضيلة ليلة القدر، ُب تلك اليلة القمر كالشمس

  البحث العلمي.مل يبحث أحد ُب  فضائل األعماؿا٢بديث عن فضيلة ليلة القدر ُب كتاب 

 منهج البحث ٔ.٘
ٗبساعدة أشياء  كالبياانت ا٤بتعلقة اب٤بوضوع. كىذه  حيث ٯبمع ا٤بعلومات البحث ا٤بكتيبو ىذا البحث ى

م ا٤بفهرس ككتب الفقهية كاجملالت كا٤بقاالت العلمية كغّب ا٤بعجك كثّبة مثل كتب األحاديث كشركحها 

كتاب منهج كيفية كتابة الرسالة   :ىعل  البحث ه ذى  كتابة ُب   اعتمدتك  اب٤بوضوع. لو علقة ٩باذالك 

 اإلسالمية ا١بامعةالدين  أصوؿ  كلية  أصدرتو  الذم  .ِِألفو الدكتور إسكندار أرنيل كالدكتور حسب هللا

 .َُِٓ ،رايك قاسم، شريف لطافس ا٢بكومية

  
                                                             

22 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi. Edisi 

Revisi, (Fak. Ushuluddin UIN Suska Riau, ( 
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 البياانت مصادر ٔ.٘.ٔ

ٛبهيدم  مصادر. ةاثنوي مصادرك  أساسية مصادرذا البحث تتكوف من البياانت ُب ى مصادر

 الَبمذم، كسنن أبوداكد، كسنن مسلم، كصحيح البخارم، صحيح: منها كتب التسعة  :منها

ككتب  ،الدارمي كسنن مالك، موطأك  أٞبد، اإلماـ كمسند ماجو، ابن كسنن النسائى، كسنن

 الفقوالفضائل ككتب كتب   :منهاة اثنوي مصادرك  .ليلة القدرالشركح الٍب تتعلق أبحاديث 

 .غّبىا من الكتب الٌب تتعلق اب٤بوضوعك  ككتب العبادة

 منهج مجع البياانت ٔ.٘.ٕ
ليلة  الواردة ُب ٝبع الباحث األحاديثأكالن  :ُب ىذا البحث ىي ا٤بستخدـ بياانتطريقة ٝبع 

ا٤بعجم تلك األحاديث ُب كتاب  ٕبث الباحث، ٍب من خالؿ كتب التسعة اخرجتهك  القدر

ُب   التعديلك ٍب ٙبليل تراجم الركاة ا٢بديث من انحية ا١برح  ،النبويةا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث 

الفضائل ككتب كتب ك  ا٢بديث اىل شرح ا٢بديث ُب كتب الشرحة ٍب نظر  ،كتاب التهذبْب

 .ككتب العبادة لفقوا

 خطة البحث  ٔ.ٙ
تكوف من خلفية البحث، ي، ىذا الباب مقٌدمة :الباب األكؿ. أبواب ٟبسةيشتمل ىذا البحث على 

 خطةكمنهج البحث، ك  بحث كفوائده، كالدراسات السابقة،حدكد البحث كٙبديده، كأىداؼ الك 

 ،كفاتو نشأتوك  إ٠بومنها  مدىلو نكراي الكاشيخ ا٢بديث دمحم ز  ةترٝبٰبتوم عن  الباب الثاينك  البحث.

حملة من ك  ،الكاندىلول زكراي دمحم عن العلماء كآراءكمؤلفاتو،  ،تالميذهك  ،العلم طلب ُب كرحلتو دراستوك 

 .فضائل األعماؿالكتاب 
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على  ىذا الباب يشتملك  ،الباب الثالثالبحث الدقيق عن سند كمًب األحاديث اكضعو ُب 

، كالفصل إعتبار السند ، كالفصل الثاين فهوكمًب األحاديث اسند واألكؿ ىثالثة فصوؿ: الفصل 

الدركس ا٤بستفادة ُب ىذه كأما البحث الذم يتعلق بشرح ا٢بديث ك  .ترٝبة الركاة كٙبليلها والثالث فه

خالصة كاإلقَباحات من ىذا  أختم ىذه الرسالة العلمية بذكر اأخّب ك . الباب الرابعاكضعو ُب  ا٤بسألة

 .الباب ا٣بامسُب  بحثال

  


