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أ

ملخص

ثالث يف األحاديث القولية يف الصحيحني، مجعا ودراسة الالتكرار : " هذا البحثموضوع 
، ورقمه اجلامعي سوربكيت أمني: كتبه الطالب،"ملعاين تسعة عشر حديثا يف الصحيحني أو أحدمها

11032103911.

وقد استعملت العرب هذا األسلوب .التكرار ليس غريبا عند العرب، وإمنا هو سنة من سننهم
وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستعمل هذا األسلوب تبعا ملا تعارف عليه . ألغراض ومعاين كثرية

الل البحث املكتيب مبراجعة كتب العلماء حث للكشف عن هذه املعاين من خالبوجاء هذا. العرب
السرية  الفقه وغريب احلديث لكتب حاديث خاصة وغريها من املراجع  الثنائية وآراءهم يف كتب شروح األ

.و السري والوثائق و غريها كثري 

ومن خالل . الصحيحنيموضعا يف19يفوردت " التكرار الثالث"التتبع وجد الباحث
:توصل الباحث اىل أن التكرار يأيت على أربعة أغراضالعلماء 

واحلادي عشرالسادسو اخلامسو الثالث كما ورد يف احلديث . إكرام األشياءلتعظيم أو :أوال
عشرالسابع و 

: قال النووي كما.الثامن و احلديث السادس عشركما ورد احلديث . الدعاءحجاجإل: ثانيا
.اَوإذا سأل سأل ثالث. إذا دعا دعا ثالثاليه وسلم وَكاَن النيب صلى اهللا ع.ِفيِه ِاْسِتْحَباب َتَكرُّر الدَُّعاء َثالثًا

الرابع و الثالث عشر و الرابع و الثاين األول و احلديث يفوردكما . لزيادة التنفري والتحذير: ثالثا
.الثامن عشر والتاسع عشرو عشر 

واهللا.اخلامس عشر والسابع عشرالتاسع والثاين عشرو لتأكيد الفهم، كما ورد يف احلديث : رابعا
.أعلمتعاىل



ج

شكر وتقدير

احلمد هللا الواحد القهار العزيز الغفار امللك اجلبار مكّور الليل على النهار تبصرة ألويل 

والصالة والسالم على نبّينا املصطفى سّيد األخيار وعلى أله وأصحابه .األلباب واألبصار

أما بعد...وعلى من اتبعهم بإحسان إىل يوم اجلزاء والقراراألطهاروأزواجه األمهات املؤمنيناألبرار 

: بعنوانالعلمي البحثتابة بعد انتهائي يف الدراسة الرمسية وكهللا تعاىل فالشكر واحلمد 
تسعة عشر حديثا معاني لفي األحاديث القولية في الصحيحين، جمعاودراسة التكرار الثالث"

"في الصحيحين أو أحدهما

فأتوجه . ية ىف هذه اجلامعة اإلسالمية احلكوميةشروط الالزمة لنيل الشهادة العالكشرط من ال

وأخص . حىت أنتهى منهأو أهدي إيلبالشكر اجلزيل والعرفان اجلميل لكل من أسدى إيل توجيها 

:الشكر كال منمنهم 

ير نذاألستاذ الدكتور مشريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان مدير معايل.1

- زاده اهللا هدي و توفيقا-حيتامي املاجستري

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.2

- الزالت مسددة موفقه–ويليالاألستاذة الدكتورة 

الدكتور أفريزال نوراألستاذ فضيلة رئيس قسم التفسري واحلديث للفصل الدويل.3

.وسدد خطاهوفقه اهللا–املاجستري

األستاذعبد الصمد املاجستري، الذي أرشدين وشرفين على هذا البحثفضيلة املشرف.4

.يدةفين كثريا نصائحه الغالية وتوجيهاته املتفعنفقد . يف هذا البحث



د

.املاجسرتتارفنياألستاذشرف األكادميياملفضيلة.5

عملية التعليمفضيلة املدرسني واملعلمني الذين قد بذلوا جهودهم ىف أصحاب .6

كلية أصول وعلموين علوما نافعة فيقسم التفسري واحلديث للفصل الدويل ب

.وياشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ر الجامعة السلطان ،الدين

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان كلية أصول الدينيف  ملوظفني مجيع ا.7

.ويار 

التعب واملللبري وال حيسان اللَذين ربياين منذ صغيرين ينيت الوالدين احملرتمني أزهر وإ.8

الذين مل يدخروا نياحملبوباخلمسةإخويتال أنسى و يدعوان الدعاء غري املمنونوالدين

.وسعا يف توفري اجلو املالئم يل

.  لفصل الدويلاقسم التفسري واحلديث يفمجيع األصدقاء .9

يف غرسوا ممنوأخريا، أوجه الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل ىف أداء واجبايت .10

. نفسي القوة واحلماسة حنو التقدم والتعليم

أسأالللهتعاىل أنيوفقنيويعيننيفي هذا البحث، وأسأهلأنيجعلهذاالعملخالصاًلوجهه الكرمي، أخريا 

وجزاكم . قصد وهو اهلادي إىل الصراط املستقيمواهللا من وراء ال. وأن جيعله حبثا نافعا للناس أمجعني

...اهللا خري اجلزاء

- سبيل الرشادواهللا اهلادي إىل - 

28/3/2015بيكنبارو، 
الباحث

سوربكتي أمين
11032103911
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