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 شعار احلكمة
 
 نفإ ممنك األمر وأويل الرسول واوأطيع اهلل واأطيع واآمن الذين اأيه اي

   والرسول اهلل إىل فردوه شيء يف تنازعتم
  راآلخ واليوم باهلل تؤمنون كنتم نإ

 i(اآلية)
 

من كذب علّي متعمدا فليتبّوأ : صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل 
 ii(متفق عليه)مقعده من النار 

                                                
i  ٨:٠٥سورة النساء. 

ii كتاب   ،(٠٢٢٢دار الكتب العلمية، : بريوت)، صحيح البخاري: البخاري
: ، ص١٠٥۱، اجلزء األول، رقم احلديث ما يكره من النياحة على امليت باب، اجلنائز
عبيد عن علي بن ربيعة عن حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن : ه كامالوأما حديث. ٨٢٤
إن كذبا علي ليس ككذب على أحد : يقول صلى اهلل عليه وسلم مسعت النيب : قال املغرية

، صحيح مسلم: وأنظر، اإلمام مسلم .من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
الثقات وترك  باب وجوب الرواية عن، كتاب املقدمة  ،(٠٢٢٠دار الكتب العلمية، : بريوت)

، اجلزء األول، رقم صلى اهلل عليه وسلم الكذابني والتحذير من الكذب على رسول اهلل 
الغربي حدثنا أبو عوانة عن أيب  حدثنا حممد بن عبيد: هووحديثه  .۱٢: ، ص٢احلديث 

من كذب : صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل : حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال
 .علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
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 اهلادية املختصة
 

س أن حيتاج ذكاء فقط بل صربا ص لنفسي، ألنه ليهذا البحث خمت
 ب واملتاعباجلهد من التع وقوة

 
ولوالدّي الذيِن مها قد استدعا إيّل دعاء خالصا وساعدا بكل شيئ  

 كان هلما لتحصيل ما املرجتي
 

 وإلخويت وإحواين الذين كانوا أن ينشطوا جلهدي ومهيت
 يف حتصيل شيئ

 
 ولزمالئي وأصحايب 

 على األخص هم من الربنامج النموذجي الرابع لكلية أصول الدين 
 كل البشري واحلزين  الذين كانوا يف

 
 
 
 



viii 

 

 اهلادية املختصة
 

س أن حيتاج ذكاء فقط بل صربا ص لنفسي، ألنه ليهذا البحث خمت
 ب واملتاعباجلهد من التع وقوة

 
ولوالدّي الذيِن مها قد استدعا إيّل دعاء خالصا وساعدا بكل شيئ  

 كان هلما لتحصيل ما املرجتي
 

 وإلخويت وإحواين الذين كانوا أن ينشطوا جلهدي ومهيت
 يف حتصيل شيئ

 
 ولزمالئي وأصحايب 

 على األخص هم من الربنامج النموذجي الرابع لكلية أصول الدين 
 كل البشري واحلزين  الذين كانوا يف

 
 
 
   



ix 

 

 التصريح
 

قد أن الباحث يصرح بأن هذا البحث لن 
حيتمل املادة اليت تصدر على الغري حنو التفكريات له 

.  مثل البحثإال أن هذه املادة اليت قد كتبها فيه 
 .فصار تلك املادة من املراجع أو البيانات له

 
 .م ٠٢۱٨سنة ديسمرب مسارانج، السابع عشر 

 ،الكاتب
 

 رفيق هدايات
          ٢٤٨٠۱۱٢٨٠           
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 التجريد
 

 بغري إسناد ومصدراملكتوبة األحاديث قد كانت يف الكتب 
ككتاب   عن غري األحكام ولو كانت حىت البد أْن تبحث عليها

هكذا . هامصدر ها و إسنادامل واملتعلم الذى قد كاد غري ذْكر أداب الع
ولكن هذا . لنيل صحة إسنادها ومتنها هفي أراد الباحث أن يبحثها

ألن هلما الدرجة العليا . البحث يركز عن غري صحيح البخارى ومسلم
أصح كتب احلديث  بأن كتاهبما واه احملدثوناتفقكما   يف الصحيح

 وكذالك أن هدف هذا البحث لنيل. وأصح الكتب بعد القرأن الكرمي
يف أداب توبة الىت هى مك عن غري صحيحنيوحجتها  درجة صحتها

 .   واملتعلم العامل
يعين مْجع  التصويرية التحليلية استعمل هذا البحث مبنهج

املعىن يف كل مفتاح بتحليل  إسناد األحاديث ومتنها البيانات لتبيني
ومنهج التخريج  ن تفصيالالبيا الكلمات عن املسألة املتصلة لنيل

لنيل صحِة  ةمن كتب األصليّ  ديثيفعله الباحث بطلبة األحاالذي 
الصحيح والضعيف أو احلديث بني يعّرف اإلسناد واملنت حىت 

 . أو احلديث املوضوع املقبول واملردوداحلديث 
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ABSTRAK 

 

Banyaknya kitab yang menukil hadis-hadis tanpa 

menyertakan sanad dan sumbernya itu harus dikaji 

kembali meski hadis-hadis tersebut berkaitan selain dari 

permasalahan hukum seperti kitab Adab al-‘Alim Wa al-

Muta’allim yang hampir semuanya memuat hadis-hadis 

tanpa adanya validitas sanad dan sumbernya. Oleh karena 

itu, penulis tergugah untuk meneliti hadis-hadis di dalam 

kitab tersebut untuk mendapatkan validitas sanad dan 

matannya. Hanya saja, penelitian ini dititikberatkan pada 

hadis-hadis selain dari kitab hadits Bukhori & Muslim. 

Dikarenakan dua kitab tersebut memuat hadis-hadis 

berderajat tinggi dalam tingkat kesahihannya seperti yang 

disepakati ulama’ hadis bahwa dua kitab tersebut 

merupakan kitab yang paling sahih diantara kitab-kitab 

hadis lain dan merupakan kitab yang paling sahih setelah 

al-Qur’an. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan tingkat validitas dan kekuatan hukum 

hadis-hadis di dalam kitab Adab al-‘Alim Wa al-
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Muta’allim yang tidak bersumber dari kitab Sahih 

Bukhori dan Muslim.  

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis 

Deskriptif yaitu mengumpulkan data guna membantu 

dalam menjelaskan seluruh sanad dan matan hadis 

sekaligus menganalisanya serta melakukan kajian makna 

di setiap kata kunci masalah untuk mendapat kejelasan 

yang detail dan mendalam. Dan Metode Takhrij al-

Hadist adalah penelusuran dan pencarian hadis-hadis 

dari berbagai kitab sumber aslinya guna mendapatkan 

kualitas hadis sahih atau dho’if (analisa sanad) dan hadis 

maqbul atau mardud (analisa matan). 
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 التمهيد
 

مد هلل رب العاملني وهو الرنمن الرحيم واحملمود بنعمته احل
واملعبود بقدرته وتوفيقه وهدايته علي الذي قد انتهيت كتابة هذا 

دراسة نقد احلديث يف كتاب أداب "البحث الذي حتت املوضوع، 
الذي  "العامل واملتعلم للعالمة العامل الشيخ احلاج حممد هاشم أشعري

نيل درجة اجلامعية األوىل يف فة النهاية يف وظيقد تركب ألن يوايف 
يف اجلامعة وايل سنجو  قسم التفسري واحلديث ،علم أصول الدين

 .اإلسالمية احلكومية مسارانج
يف كتابة هذا البحث قد كان الكاتب أن ينال كثري اإلرشاد 

. والنصائح من عدة طرف حيث أن الكاتب قد انتهى هلذا البحث
 :يقول شكرا احلمد هلل إىل هكذا، أراد الكاتب أن

  املكرم األعزاء بريوفيسور دكتور احلاج حمبني هو املدبر يف
 .اجلامعة وايل سنجو اإلسالمية احلكومية مسارانج
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  احملرتم األعزاء دكتور حمسن مجيل هو العميد يف كلية
أصول الدين يف اجلامعة وايل سنجو اإلسالمية احلكومية 

 .مسارانج
 ودكتور إنعام أنمد مشفق املاجستري  زاءاحملرتم األع

التفسري قسم مها رئيس القسم وسكرتريه يف الزاهدين 
اجلامعة وايل سنجو اإلسالمية احلكومية  ،واحلديث
 .مسارانج

  املكرم اجلليل دكتور زهاد مصدوقي وبريوفيسور دكتور
يوسف سويانا ومها املشرف األول والثاين الذيِن أن يعطيا 

مها وفكرمها يف أن يشرف ويرشد لكتابة وقتهما وجهد
 .هذا البحث

  احملرتمون والسعادة مجيع األساتيذ يف كلية أصول الدين
اجلامعة وايل سنجو اإلسالمية احلكومية مسارانج الذين أن 

قد كتب هذا البحث يزودوا بالعلوم حبيث أن الكاتب 
 .حىت انتهى
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 ملرحوم صابح السماحة واملكرمة أهلي خصوصا والدّي ا
أيب رنمة اهلل وأمي جوارية الذيِن أن يعطيا النشط واجلهد 

وعسى اهلل بركين بكثري العلم علما نافعا  إيّل لدوام التعلم
وكل . واجنحين ولدا صاحا منتفعا يف الدنيا واألخرة

إخواين وإخوايت خصوصا أخي نانانج نورخالص وأين 
كسبوا سعيدة قربية وفوفوت فورواكا وغريهم الذين أن ي
 .النشط والدعاء وغريمها إيّل حىت انتهى هذا البحث

  وصاحب األعزاء كل زمالئي وأحصايب على األخص هم
من الربنامج النموذجي الرابع لكلية أصول الدين الذين ال 

إما كانوا يف  زالوا أن يتعايشوا ويشرتكوا يف طلبة العلم
 .البشر أو احلزن

  ا ألي شيئ يف إنتهاء وكل من الذين أن يفيدوا وينصرو
 .هذا البحث

وأخريا، كان الباحث يف عرف بأن هذا البحث بعد من 
. الكمال ألن فيه كثري اخلطاء والغلط حيث أنه حيتاج كثري التحسني

ولكن أراد الباحث أن هذا البحث قد يفيد خصوصا للكاتب وغالبا 
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الدنيا  ، إن شاء اهلل برك لنا يفلكل من الذين أن يتعلمواه ويطالعواه
 .واألخرة، آمني يا رب العاملني

 
 

 .م ٠٢۱٨مسارانج، السابع عشر ديسمرب سنة 
 الكاتب،

 
 رفيق هدايات

       ٢٤٨٠۱۱٢٨٠ 
    

 
 
 
 
 

 
 



xvii 

 

 الفهرس
 

 i  ............................................... صفحة العنوان

 ii  ............................................ احلاشية من املرشد

 iii  ................................................ صفحة التأييد

 iv  ....................................  صفحة من شعار احلكمة

 v  .............................................  صفحة املختصة

 vi  .............................................  صفحة التصريح

  vii  .............................................   التجريدصفحة 
 viii..............................................  تمهيد صفحة ال

  xii  .............................................  صفحة الفهرس
 

 املقدمة: الباب األول
 

 ۱  ..........................................  خلفية البحث
 ٤ .....................................  تشخيص املشكالت

  ٤ ...................................  أهداف البحث وأمهيته
  ٥ .........................................  الدراسة السابقة

  ۱٢ ...........................................  منهج البحث



xviii 

 

 ۱٤ ...........................................  تنظيم البحث
 

 معرفة احلديث وخترجيه : الباب الثاين
 

 ٠٢ ...................................  معرفة احلديث عاما. أ
 ٠٢ ............................  ريف احلديث ونشأتهتع. ۱
 ٠٠ ..................  مكانة احلديث يف التشريع ووظائفه. ٠

 ٠٤ ..................................  معرفة التخريج عاما. ب
 ٠٤ ...................................  تعريف التخريج. ۱
 ٠٤ .......................  أمهية التخريج وغرضه وإفادته. ٠

 ٢۱ ......................................  اجلرح والتعديل. ج
 ٢٤ ....................................  نقد احلديثمعرفة . د
 ٢٥ .................................  معرفة نقد السند عاما. ه

 ٢٥ ....................  تعريف نقد السند وغرضه وأمهيته. ۱
 ٨٠ ................  قواعد الصحة ومقايس يف نقد السند. ٠

 ٨٢ ..................................  معرفة نقد املنت عاما. و
 ٨٢ .....................  تعريف نقد املنت وغرضه وأمهيته. ۱
 ٨٠ .................  قواعد الصحة ومقايس يف نقد املنت. ٠

 



xix 

 

 الصورة اجلانبية للهاشم أشعري: الباب الثالث
 

 ٨٥ ............................  املذكرات عن هاشم أشعري. أ
 ٨٥...........................  السرية عن هاشم أشعري. ۱

 ٠٨ ......................  لعلمية للهاشم أشعريالكتب ا. ٠ 
 ٠٤ ..................  عن كتاب أداب العامل واملتعلم الصورة. ب

 ٠٤ ....................................  خلفية الكتابة. ۱
 ٠٤ ....................................  ماهية العلمي. ٠
 ٦٦ ....................................  تنظيم البحث. ٢

 ٦٤ ........  يف كتاب أداب العامل واملتعلم األحاديث املكتوبة. ج
 

وحجتها الىت هى مكتوبة التحليل عن صحة األحاديث : الباب الرابع
 لعامل واملتعلميف كتاب أداب ا

 

 ........................................  ۱٤۱اإلسناد ليلحت. أ
 .........................................  ٢٨٦حتليل املنت. ب

 

 اإلختتام: الباب اخلامس
 

 .............................................  ٢٦٢اخلالصة. أ



xx 

 

 ...........................................  ٢٦٨النصائح. ب
 ............................................  ٢٦٨اإلختتام. ج

 املراجع
 املرفقات

 الئحة املذكرات للباحث
  

 


