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الباب األول
مقدمة

حثبخلفية ال.أ

القرآن الكرمي دستور اإلسالم وهو املرجع األول يف التشريع اإلسالمي، وقد جاء مببادئ 
للسنة النبوية مكانة عظيمة يف . 1

تفصيل أحكامه، أو بتقييد مطلقه، أو يف التشريع اإلسالمي، فهي األصل الثاين بعد القرآن الكرمي، 

ملي ملا جاء فيه، وهي بتخصيص عامه، أو بتوضيح مبهمه، أو بتأكيد ما جاء به و التطبيق الع

َ : قوله تعاىل . 2ومبانيههامضغالكاشفة ال َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيِّ

َ َهلُُم الَِّذي اْختَـَلُفوا : وقوله. 3لِلنَّاِس َما نـُزَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ  َوَما أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لُِتبَـنيِّ

َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم : وقوله. 4يـُْؤِمُنونِفيِه َوُهًدى َوَرْمحًَة لَِقْومٍ 

يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ وقد . 5ُمِبنيٍ يـَتـْ

العلم و التحقيق اىل أن املراد باحلكمة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال اإلمام ذهب أهل

فسمعت من فذكر اهللا الكتاب وهو القرآن، وذكر احلكمة، : "الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف الرسالة

ا احلكمة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا يشبه م: أرضى من أهل العلم بالقرآن، يقول

وتعليمهم الكتاب و : ألن القرآن ذُكر، وأُتبعْته احلكمة، وذكر اهللا منه على خلقه" واهللا أعلم"قال
: وأما يف الشرع. أم سيئةحسنةو الطريقة سواء كانتةهي السري : السنة لغة1

)71ص .قاهرةال- الناشر مكتبة الوهبةتاريخ التشريع اإلسالمي ملناع القطان(إليه قوال و فعال 
73: ص. قاهرةال- تاريخ التشريع اإلسالم ملناع القطان، الناشر مكتبة الوهبة2
44: سورة النحل3
64: سورة النحل4
164: سورة آل عمران5
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أن يقال احلكمة هنا إال سّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك - واهللا أعلم- احلكمة، فلم جيز

م على الناس اتباع 

ملا وصفنا من أن اهللا جعل : فرض إال لكتاب اهللا مث سنة رسوله: يقال لقولأمره، فال جيوز أن

. 6اإلميان برسوله مقرونا باإلميان به

ولذا فإنه ال ميكن للدين أن يكتمل وال للشريعة أن تتم إّال بأخذ السنة جنباً اىل جنب مع 

عة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، اترة آمرة بطاثرة و األحاديث املتو االقرآن، وقد جاءت اآليات املتك

جتماع األمة وأقوال األئمة يف إثبات حجيتها ا

.

فصاحة، فتحداهم ببضاعتهم و أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم اىل العرب وهم أهل لسان

بل غري ألفاظهم، و أعج

والفصاحة عنده أوضح وهو ماشهد له به . 

األعداء و األصحاب حىت سئل مرّات عدة عن سبب بالغته وهو منهم ومل خيرج من بني أظهرهم، 

واضحة يف به إّال أن التكرار كان له ميزة األمر يتضح يف كل جانب من جوانب أسلو ولعل هذا

ع كثرة استخدام الرسول للتكرار يف أحاديثه مل جند فيه فم. املصطفى صلى اهللا عليه وسلمحديث

ختالفا واضحا عن التكراراومع ذلك فإن التكرار يف األحاديث الولية خيتلف . ممالاعيبا وال تكرار 

فاختالفهما يعود اىل اختالف . على أساليبهم يف الكالمنزل القرآن بلغة العرب و . القرآنيف

/ م2005ةمكتبة الشروق الدولية الطبعة الثالث. هـ حتقيق أمحد حممد شاكر204-150الرساله لإلمام املطليب حممد بن إدريس الشافعي 6
157-156: هـ ص1426
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، 7فالقرآن كتاب إهلي نزل به الروح األمني على قلب نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم. همايمصدار 

وأما احلديث هو من كالم املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وهو قبل كل شيء بشر، ولذا كان تكرار 

وأما تكرار يف احلديث هو طريقة الدعوة أو تبليغ احلديث اىل . القرآن من هذا الصنف املعجز

. الصحابة رضوان اهللا عليهم

وللعرب : " ول ابن قتيبةة من سننهم كما يقنالتكرار ليس غريبا عند العرب، وإمنا هو س

املعجزات يف الكالم و معناها طرائق القول ومأخوذه ففيها اإلستعارة و التمثيل و القلب و التقدمي و 

بالغ ومن سنن العرب التكرار و اإلعادة إرادة اإل: وقال ابن فارس. 8"التأخري و احلذف و التكرار

9.حبسب العناية باألمر

وقد استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه إمنا يتكلم بلغتهم و على مذاهبهم يف الكالم 

يفأن أحبثتالتوكيد أو التعظيم أو غري ذلك؟ ولذا، لقد أردهل يرادبه . ومن مذاهبهم التكرار

حديثا لتسعة عشرة يف األحاديث القولية يف الصحيحني، مجعا ودراسة اثالثهذا املوضوع عن التكرار

.يف الصحيحني أو أحدمها

وحسب التتبع األحاديث الصحيحني حتصل لدى الباحث تسعة عشر حديثا ورد فيها 

:التكرار، وهي

16: ص. هـ1421مباحث يف علوم القرآن ملناع خليل القطان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع 7
273: ص. املرجع السابقة يف الباب إعجاز القرآن8
مكتبة . 207:ص. الصاحىب يف فقه اللغة العربية و املسائلها و سنن العرب يف الكالمها، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازي9

بريوت-املعارف
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واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا :أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال: أيب شريح عن .1

10.قيل ومن يا رسول اهللا ؟ قال الذي ال يأمن جاره بوائقه. ال يؤمن 

ُيَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، ُمثَّ يـَْرِجُع، رضي اهللا عنهَكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ .2

فـَيَـُؤمُّ قـَْوَمُه، َفَصلَّى الِعَشاَء، فـََقَرَأ بِاْلبَـَقرَِة، فَاْنَصَرَف الرَُّجُل، َفَكَأنَّ ُمَعاًذا تـََناَوَل ِمْنُه، 

: أَْو قَالَ - َثَالَث ِمرَاٍر » فـَتَّاٌن، فـَتَّاٌن، فـَتَّانٌ «: لَ فـَبَـَلَغ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقا

11َال َأْحَفظُُهَما: َوأََمرَُه ِبُسوَرتـَْنيِ ِمْن أَْوَسِط املَُفصَِّل، قَاَل َعْمٌرو- فَاتًِنا، فَاتًِنا، فَاتًِنا

م اغفر هاللّ : لى اللَّه عليه وسّلمصقال رسول اللَّه"عنه قال رضي اهللا عن أيب هريرة.3

وللمقّصرين، قاهلا واقال،هّم اغفر للمحّلقنياللّ : القالوا وللمقّصرين، ق. للمحّلقني

12وللمقّصرين: ثالثا قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رغم أنفه مث : قال رضي اهللا عنهعن أيب هريرة.4

رغم أنفه مث رغم أنفه قيل من ؟ يا رسول اهللا قال من أدرك والديه عند الكرب أحدمها 

13أو كليهما مث مل يدخل اجلنة

قال رجل يا رسول اهللا من أحق حبسن الصحبة ؟ : قالرضي اهللا عنهعن أيب هريرة.5

14أبوك مث أدناك أدناكقال أمك مث أمك مث أمك مث

مث من كتاب األدب يف باب إ. حملمد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي) صحيح البخاري(رواه البخاري يف اجلامع الصحيح املختصر10
بريوت-دار ابن كثري، اليمامة: ، الناشر5670: رقم5: ج. اليؤمن جاره بوائقه

23: ص669: رقم1: ، كتاب اجلماعة و اإلمامة، باب إذا طول اإلمام و كان للرجل حاجة، جاملرجع السابق11
صحيح (ورواه مسلم يف اجلامع الصحيح . 616: ص1640: رقم2: ، كتاب احلج، باب احللق و التفصري عند اإلحالل، جاملرجع السابق12

: ج. كتاب احلج، باب تفضيل احللق على التقصري وجواز التقصري. أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري) مسلم
بريوت-، دار األفاق اجلديدة81: ص3206رقم 4

كتاب الرب و الصلة و . م بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريأليب احلسني مسل) صحيح مسلم(ورواه مسلم يف اجلامع الصحيح 13
بريوت-، دار األفاق اجلديدة5: ص6678رقم 7: ج. األدب، باب رغم أنف من أدرك أبويه 
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مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو : يقول رضي اهللا عنهعن عقبة بن عامر .6

على املنرب يقول  وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة أال أن القوة الرمي أال أن القوة الرمي 

15أال أن القوة الرمي

عليه و سلم بني كل أذانني قال رسول اهللا صلى اهللا : عن عبداهللا بن مغفل املزين قال .7

16صالة قاهلا ثالثا قال يف الثالثة ملن شاء

أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة من باب كان حنو دار القضاء : عن أنس بن مالك .8

ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم خيطب فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فرفع . وانقطعت السبل فادع اهللا يغثنا سلم قائما مث قال يا رسول اهللا هلكت األموال

قال . قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنارسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه مث 

أنس وال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة وما بيننا وبني سلع من بيت وال 

ء انتشرت مث قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الرتس فلما توسطت السما. دار 

- مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة . قال واهللا ما رأينا الشمس ستا . أمطرت 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم خيطب فاستقبله قائما فقال يا -يعين الثانية 

قال فرفع رسول .رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا ميسكها عنا 

بريوت-يدة، دار األفاق اجلد2: ص8: ج6665رقم . . جع السابقاملر 14
بريوت-، دار األفاق اجلديدة25: ص6: ج5055رقم . كتاب اإلمارة ، باب فضل الرمى و احلث . املرجع السابق15
، باب بني كل أذنني الصالة، 1977: رواه مسلم رقم. 225: ص1: ، باب بني كل أذنني الصالة ملن شاء، ج601رواه البخاري رقم 16

212: ص2: ج
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اللهم حولينا وال علينا اللهم على اآلكام والظراب وبطون األودية اهللا يديه مث قال

17ومنابت الشجر

قالت زينب دخلت : .9

على أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني تويف أبوها أبو سفيان بن حرب 

أو غريه فدهنت منه جارية مث مست فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق 

بعارضيها مث قالت واهللا ما يل بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ( عليه و سلم يقول 

لى زينب بنت عقالت زينب فدخلت ) عة أشهر وعشراثالث ليال إال على زوج أرب

جحش حني تويف أخوها فدعت بطيب فمست منه مث قالت أما واهللا ما يل بالطيب 

ال حيل "من حاجة غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على املنرب 

المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة 

ومسعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى قالت زينب "أشهر وعشرا

اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن ابنيت تويف عنها زوجها وقد اشتكت عينها 

كل ذلك . مرتني أو ثالثا . "ال”أفتكحلها ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

ربعة أشهر وعشر وقد  إمنا هي أرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال "ال"يقول 

18كانت إحداكن يف اجلاهلية ترمي بالبعرة على رأس احلول

.24ص 8، كتاب األداب، باب التبسم و الضحك، ج 6093قم رواه البخاري ر 17
، كتاب 1488رواه مسلم رقم . 59ص 7، كتاب الطالق، بَاُب حتُِدُّ املُتَـَوىفَّ َعنـَْها َزْوُجَها َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا، ج 5336رواه البخاري رقم 18

ِة اْلُمتَـَوىفَّ َعنـَْها الطالق،  1124ص 2َزْوُجَها، َوَغْريَِها ِبَوْضِع احلَْْمِل، ج بَاُب اْنِقَضاِء ِعدَّ
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عن أيب سعيد اخلدري أنه أخربه قال أصبنا سبايا فكنا نعزل مث سألنا رسول اهللا .10

صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك ؟ فقال لنا وإنكم لتفعلون ؟ وإنكم لتفعلون ؟ وإنكم 

19القيامة إال هي كائنةلتفعلون ؟ ما من نسمة كائنة إىل يوم 

دخل عبد الرمحن بن أيب بكر على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا : عن عائشة.11

مسندته إىل صدري ومع عبد الرمحن سواك رطب يسنت به فأبده رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم بصره فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته مث دفعته إىل النيب صلى 

فاسنت به فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اسنت استنانا اهللا عليه و سلم 

و سلم رفع يده أو إصبعه مث قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه

20ثالثا مث قضى وكانت تقول مات بني حاقنيت وذاقنيت. يف الرفيق األعلىقال

كنا تنحدث حبجة الوداع والنيب صلى اهللا عليه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال.12

سلم بني أظهرنا وال ندري ما حجة الوداع فحمد اهللا وأثىن عليه مث ذكر املسيح و 

الدجال فأطنب يف ذكره وقال  ما بعث اهللا من نيب إال أنذره أمته أنذره نوح والنبيومنن 

أن ربكم ليس بعده وإنه خيرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس حيفى عليكم

إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العني اليمىن كأن عينه - ثالثا - على ما خيفى عليكم 

عنبة طافية أال إن اهللا حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا 

ص 2، ج بَاُب حكم الَعْزلِ ، كتاب النكاح، 1438رواه مسلم رقم . 33ص 7، ج بَاُب الَعْزلِ ، نكاح، كتاب ال5210رواه البخاري رقم 19
1062

10ص 6، ج هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَوفَاتِهِ بَاُمبََرِض النَِّيبِّ َصلَّى ا، كتاب املَغَازِي، 4438رواه البخاري رقم 20
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ويلكم أو - ثالثا -اللهم اشهد ( قالوا نعم قال ) يف شهركم هذا أال هل بلغت 

21)ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وحيكم انظروا ال

قام النيب صلى اهللا عليه و سلم خطيبا : عن نافع عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال .13

22من حيث يطلع قرن الشيطانثالثافأشار حنو مسكن عائشة فقاهلنا الفتنة 

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا .14

قاعُد فيها خٌري من املاشي فيها، واملاشي فيها خري من الساعي إليها، أال فإذا نزلت ال

أو وَقعت، فمن كان له إبل فلَيلحق بإبله، ومن كانت له غنم فلَيلحق بغنمه، ومن  

يا رسول اهللا، أرأيت من مل يكن له : فقال رجل: كانت له أرض فليلحق بأرضه، قال

عِمد إىل سيفه فَيدقُّ على حده حبجر، مث لينُج إن يَ : إبل وال غنم وال أرض؟ قال

فقال : استطاع النَّجاء، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال

يا رسول اهللا، أرأيت إن أُكرِهت حىت ينطَلق يب إىل أحد الصَّفني، أو إحدى : رجل

بإمثه وإِمثك، ويكون يبوء: الفئتني، فضَربين رجل بسيفه، أو جييء سهٌم فيقتلين؟ قال

23من أصحاب النار

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فدخل رجل رضي اهللا عن أيب هريرة.15

عليه و فصلى مث جاء فسلم على الرسول صلى اهللا عليه و سلم فرد النيب صلى اهللا

مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية . د: حتقيق (598ص 3، ج بَاُحبجة الوداع ، كتاب املََغازِي، 4141رواه البخاري رقم 21
)جامعة دمشق-الشريعة 

4ا َجاَء ِيف بـُُيوِت َأْزَواِج النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما ُنِسَب ِمَن البـُُيوِت إِلَْيِهنَّ، ج بَامبَُ ، كتاب فرض اخلمس، 3104رواه البخاري رقم 22
هـ1422األوىل، : دار طوق النجاة، الطبعة: الناشر)حممد زهري بن ناصر الناصر: حتقيق (82ص 

159ص 3َوَفْضِلَها َوالتَّْحرِيِض َعَليـَْها،باب َمْن َملْ يـَْقَبِل اهلَِديََّة لِِعلٍَّة، جاهلَِبِة ، كتاب 2597رقم املرجع السابق23
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ارجع فصل فإنك مل تصل فصلى مث جاء فسلم على النيب سلم عليه السالم فقال 

ثالثا فقال والذي بعثك . صلى اهللا عليه و سلم فقال  ارجع فصل فإنك مل تصل

باحلق فما أحسن غريه فعلمين قال إذا قمت إىل الصالة فكرب واقرأ ما تيسر معك من 

حتىت تطمئن القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد

ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث افعل ذلك يف 

24صالتك كلها

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا قال.16

قائم يصلي عند الكعبة ومجع قريش يف جمالسهم إذ قال قائل منهم أال تنظرون إىل هذا 

وم إىل جزور آل فالن فيعمد إىل فرثها ودمها وسالها فيجيء به مث املرائي أيكم يق

ميهله حىت إذا سجد وضعه بني كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم وضعه بني كتفيه وثبت النيب ساجدا فضحكوا حىت مال بعضهم إىل 

هي جويرية فأقبلت بعض من الضحك فانطلق منطلق إىل فاطمة عليها السالم و 

تسعى وثبت النيب صلى اهللا عليه و سلم ساجدا حىت ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم 

اللهم عليك بقريش اللهم (فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال 

اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن (مث مسة ). ش اللهم عليك بقريشعليك بقري

بة بن أيب معيط وعمارة بن عة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقربيعة وشيبة بن ربي

َماِم َواملَْأُموِم ِيف الصََّلَواِت ُكلَِّها، ِيف اَحلَضِر َوالسََّفِر، َوَما ُجيَْهُر ِفيَها وَ ، باب األذانكتاب 757رواه البخاري  رقم 24 . َما ُخيَاَفتُ ُوُجوِب الِقَراَءِة ِلْإلِ
، كتاب 397رواه مسلم رقم . هـ1422األوىل، : دار طوق النجاة، الطبعة: الناشر)حممد زهري بن ناصر الناصر: حتقيق . (152ص 1ج 

297ص 1، ج تـََعلُُّمَها قـَرَأَ َما تـََيسََّر َلُه ِمْن َغْريَِهاُوُجوِب ِقَراَءِة اْلَفاِحتَِة ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة، َوِإنَُّه ِإَذا َملْ ُحيِْسِن اْلَفاِحتََة، َوَال أَْمَكَنهُ ، بَاُب الصالة
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قال عبد اهللا فواهللا لقد رأيتهم صرعى يوم بدر مث سحبوا إىل القليب قليب ). الوليد

25بدر مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وأتبع أصحاب القليب لعنة

ى اهللا عليه و سلم قام رسول اهللا صل: قال  رضي اهللا عنهعن أيب الدرداء.17

فسمعناه يقول أعوذ باهللا منك مث قال ألعنك بلعنة اهللا ثالثا وبسط يده كأنه يتناول 

شيئا فلما فرغ من الصالة قلنا يا رسول اهللا قد مسعناك تقول يف الصالة شيئا مل 

نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو اهللا إبليس جاء بشهاب 

وجهي فقلت أعوذ باهللا منك ثالث مرات مث قلت ألعنك بلعنة اهللا من نار ليجعله يف

التامة فلم يستأخر ثالث مرات مث أردت أخذه واهللا لوال دعوة أخينا سليمان ألصبح 

26موثقا يلعب به ولدان أهل املدينة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عائشة بيت : قالترضي اهللا عنهاعن عائشة.18

جياع أهله يا عائشة بيت ال متر فيه جياع أهله أو جاع أهله  قاهلا مرتني ال متر فيه 

27أو ثالثا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلك : قال رضي اهللا عنهعن عبداهللا.19

28املتنطعون قاهلا ثالثا

دار : الناشر)حممد زهري بن ناصر الناصر: حتقيق . (كتاب الصالة، باب املَْرأَِة َتْطرَُح َعِن املَُصلِّي، َشْيًئا ِمَن اَألَذى520رواه البخاري رقم 25
هـ1422األوىل، : طوق النجاة، الطبعة

ص 1، ج َجَواِز َلْعِن الشَّْيطَاِن ِيف أَثـَْناِء الصََّالِة، َوالتـََّعوُِّذ ِمْنُه َوَجَواِز اْلَعَمِل اْلَقِليِل ِيف الصََّالةِ ، بَاُب الصالة، كتاب 542رواه مسلم رقم 26
385

1618ص 3، ج يف إدخال التمر وحنوه من األقوات للعيال، بَاُب ربة، كتاب األش2046رواه مسلم رقم 27
2055ص 4، ج باب هلك املتنطعون، كتاب العلم، 2670رواه مسلم رقم 28
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أسباب اختيار الموضوع.ب

:ما يليكاملوضوع فهي  هذا اختيار اليت دعت الباحث اىلوأما الدوافع 

أساليب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديثهمعرفةأمهية .1

2.

النبويةحب االطالع على أسرار البالغة.3

الرغبة يف االستفادة و اإلفادة من معاين التكرار يف األحاديث النبوية.4

حثبتأكيد مصطلحات ال. ج

قولية يف الصحيحني مجا و دراسة اليف األحاديث التكرار ثالثاملوضوع هذا البحث هو 

.لعلم معاين احلديث الشريف

29مجلة أكثر من مرة ملعاين متعددةتكرار كلمة أو : التكرار 

: السنة القولية :القولية30األحاديث

31.وسلم، وقاهلا يف مجيع املناسبات واألغراض

5ج135: صبن منظور اللسان العرب29
ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل: اجلديد أو ضد القدمي، ويف االصطالح: األحاديث مجع من كلمة احلديث يف لغة30

وبذلك أن نوعية احلديث هي أصح الشيئ الذي جاء من النيب ) حممود الطحان تيسري مصطلح احلديث(أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية 
1ح احلديث امليسري، دار املسلم، الرياض، ج مصطل2005عماد على مجعة، . (ديثصلى اهللا عليه وسلم بالنظر اىل الدرجة أو نوعية احل

.67ص 
28هـ ص 1391دار الفكر. حملمد عجاج اخلطيبأصول احلديث علومة و مصطلح احلديث31
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32.أقبل عليه ليحفظه و يفهمهدراسة أي قرأه و -يدرس- مصدر درس: دراسة

بقوم الباحث بدراسة "املراد هنا هو الباحث التقصي يف طلب العلم، 

33"أمهية املشروع

هو 34.فظلداللة، مايدل عليه وأي مضموم، فحوى" املعىن"مجع: معاين

الرتاكيب حبيث تأيت معّربة عن الفاظ أو اجلمل و خمتّص بدرس معاين األ

35.املعىن املقصود

البحث و تحديدهمجال. د

البحثجمال. 1

يف األحاديث القولية يف الصحيحنيلبحث يبحث عن مسألة التكرار ثالث هذا ا

البحثحدود.2

:قاط التاليةيتمحور هذا البحث يف الن

تكرار يف كالم العربالدراسة عامة عن .1

الواردة يف الصحيحنيتكرار يف األحاديث القوليةالدراسة معىن .2

أهداف البحث و فوائده.ه

هـ، الطبعة الرابعة1429، مكتبة الشروق الدولية 289أنظر املعجم الوسيط ص 32
140لك فهد، ص امكتبة م: أنظر املعجم العريب بني يديك ملختار الطاهر حسني، الرياض33
هـ، الطبعة الرابعة1429، مكتبة الشروق الولية 1455أنظر املعجم الوسط، ص 34
م، 2003- هـ1424الطبعة األوىل . بريوت-كتب العلميةالدار . خطيب القزويينلأنظر اإلضاح يف علوم البالغة املعاين البيان و البديع ل35
5ص
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: إىلف البحث يهد. 1

يف الصحيحنيالتكرارمجع األحايث القولية اليت ورد فيها

الكالم العريببيان معىن التكرار يف

توضيح معاين األلفاظ املكررة يف األحاديث النبوية

 يف األحاديث النبويةالعلماء يف معاين التكرار الواردقوال أبيان

فوائد البحث.2

حلل املسألة العامة حول التكرار ثالثة

لرتقية العلوم و املعرفة فيما يتعلق مبعاين التكرار

 التكرار ثالثةلنيل الفهم الصحيح من معىن

الدراسة السابقة. و

إن هذا البحث مع أمهيته مل حيظ بدراسة وافية متخصصة، غري أن الباحث وجد أن 

حببث عام صول التكرار يف احلديث النبوي، فجاء هذا البحث قد قامتالدكتور أمنة بدر الدين 

. مركزا على معىن التكرار ثالثا يف األحاديث القولية الواردة يف الصحيحني

يف اجلانب اآلخر، وجدت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح البخاري يف كتاب العلم 

لى طريقة أو منهج التعليم النيب صلى فيه حديث يدل ع" من أعاد احلديث ثالثا ليفهم عنه"باب 

التكرار يف الكالم هو منهج من مناهج تعليم النيب ليفهم السنة أو . اهللا عليه وسلم اىل أصحابه

. احلديث فهما جيدا واضحا
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د سليمان األشقر، هذا الكتاب مكتاب أفعال الرسول و داللتها على األحكام الشرعية حمل

أحيانا بطريقة القول، وأحيانا بطريقة . يدل مناهج تعليم النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شيء ما

. األفعال أو يسكت عن شيء ما، وهو يسمى السنة أو احلديث التقريري

منهج البحث. ز

قدمت الباحث . 

األحاديث يف التكرار ثالثة يف األحاديث القولية مث حللتها من خالل طريقة ختريج احلديث 

. بإستخدام منهج السند ملعرفة احلديث من حيث اإلتصال

الباحث البيانات و االختال و مجعتفاقملعرفة معهوم األحديث من حيث االومنهج املنت

راء العلماء  باديث و آكتب شروح األحاو املعلومات من

، مث حللت تلك البيانات و املعلومات ملعرفة 36اثاالو و 

. مفهوم معىن التكرار يف األحاديث القولية

:طوات عملية البحث فهي فيما تأيتخوأما 

مصدار املعلومات.1

مناهج ( قبول احلديث من حيث القبول و الرد، أنظر بستمني و حممد عيسى سامل البحث و دراسة إسناد احلديث مع تراجم الرواة و عملية 36
Penelitian dan penilaian dan penelusuran sanad. 7ص 2004جاكرتا، راجا كرافيندو فريسدا، )نقد احلديث 

hadits tentang individu perawi dan proses penerimaan hadits, sehingga diketahui kualitas
hadits. Lihat Bustamin dan Muhammad Isa Salam, Metodologi Krtik Hadits, Jakarta, PT

Raja Grafindo Persada, 2004. Hal 7
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املصدر الرئيسي حيتوى على . هذا البحث يتكون من املصدر الرئيسي و املصدر الثانوي

الكتب السنن و كتب شروح احلديث مبا يتعلق حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي 

فيه يتحدث عن التكرار الثالثة يف األحاديث القولية ككتاب فتح الباري شرح صحيح 

ي بن حجر أبو الفضل العسقالين و شرح صحيح مسلم البخاري الذي ألفه أمحد بن عل

. الذي ألفه أبو زكريا حيي ين شرف ين مري النووي و غري ذلك

وأما املصدر الثانوي من كتب البالغة ككتاب األيضاح يف علوم البالغة املعاين و 

غة ألفه أسرار البال. ألفه اخلطيب القزويين حممد بن عبد الرمحن جالل الدينالبيان و البديع

 .

طريقة مجع املعلومات.2
والبحث يفهم كاحملاولة يف املفرقة . الطريقة تفهم الكيفية املنفذة يف عملية البحث

. املنفة األخذ الواقعيات و املبادي من خالل الصرب و اإلنتباه و املنظم إلجياد احلقيقة

طريقة . مجعت الباحث املعلومات يف هذا البحث من طريقة الدراسة املكتبية

 .

هيكل البحث. ه
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:وهيهذا البحث يتكون من مخسة أبواب 

املقدمة اليت تتكون من جلفية البحث و أسباب إختيار املوضوع وتأكيد : الباب األول 

املصطلحات و حدود البحث و حتديدها و أهداف البحث و فوائدها و الدراسات السابقة و 

.منهج البحث و هيكل البحث

و ي و مسلماإلمام البخار معرفة كتاب الصحيحني، اليت تتكون من معرفة : الباب الثاين 

.ما

يبحث الدراسة عامة من لفظ التكرار على كالم العرب الذي يتعلق على : الباب الثالث 

معىن التكرار و قواعده وتعريف األحاديث القولية يف فهم حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم على 

. ظاهر اللفظ و املعىن

و شروحها والتحليلها الدقيقة وارد فيها التكرارالاألحاديثذكر تسعة عشر: الباب الرابع 

.عن معىن التكرار ثالثة يف األحاديث قولية صلى اهللا عليه وسلم على الكتابني الصحيحني

.اخلامتة اليت تتكون من اخلالصة و اإلقرتاحات: الباب اخلامس 


