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 ب األولالبا
 اظتقدمة

 

 أ. خلفية البحث

نشأت الكتب من العلماء الذين علمهم قد صدر من القرأن 
مثل األحاديث  التشريع واضتديث. وكان العلماء أن يكتبواىا مصدر

يف األحاديث مسألة  اضتديث إذا كانتبغَت إسناد ومصدر. عند ِعلم 
 ستعماعتاذلك خطوة اضتِقيقة لكى حتتجر إث عليها. و البد أْن تبحف

  بغَت معرفة صحتها ولو كانت فيها أكثر البحث عن غَت األحكام
بُ َلْة يف كتاهبا عن نقد األحاديث يف مسألة األخالق  كما يبّيو أّمى ُسن ْ

  1واظتنت.يف جهة نقد السند  وتربية الصالة وغَت ذلك
كان اظتؤلفون أن يكتبوا الكتب. وذالك يرشد أن عتم واسع و 

العلم حىت عند كثَت فريٍق أن يعتربوا إىل ما عن حصيل كُتبهم مثل 
 أْن يفعلوا اطتطأ لو على القليل. تعليم أخَت وأن يقّيموا أهنم مل ديكنوا

فهذا ىو حيصل اإلنطباع أبّن ُكتبهم مل حتتاج التغيَت والبحث أيضا. بل 
أاَل أهنم َمن الذين لن ينشّقوا من الغلط واطتطأ  ككتابة اضتديث يف  
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من  . فلذالك، ختريج اضتديثكتبهم بغَت نقل صحة اإلسناد واظتصدر
نشاط اظتهّم يف كل علوم اإلسالمي لبحث األحاديث اظتشكالت كما 
اظتكتوب يف كتبهم لتحصيل صحة إسناد األحاديث ومتنها 

 ومصدرىا.
اظتعهد كتاب  ء الذين يتعلمهم الطالب يفمن كتب العلما

 ج ىاشم أشعري. وعندأداب العامل واظتتعلم للعالمة الشيخ اضتا 
الباحث أّن األحاديث يف ىذا الكتاب قد كادت بغَت ذْكر صحة 

أداب العامل يبحثها يف  أراد الباحث ألنلذالك اإلسناد واظتصدر. ف
ٌت كبَت يف أن يبعامل   ج ىاشم أشعري ىولعالمة الشيخ اضتا ل واظتتعلم

لكى يستعّلي أمهّّية أساس األخالقّي يف الًتبية اإلسالمية  ِقَيم الّديٍت
حْبِث  بنظام . وصنف ىذا الكتاب"pesantren"التقليدية يعٍت اظتعهد 

وى يوّضح قيم األخالق وحيت الذي ينقسم يف األبواب. ولكنو العلميّ 
قة التداؤب ومراسلة وىم طْرٌز ِمن عال ثالَث مكّوانت األساسية

ومتعّلم  (guru)ومعلِّم  (ilmu pengetahuan)الكالم يعٍت ِعْلم 
(pelajar/murid .) 

مثل إنسان   العْلم ىو شيء عظيم وُبشارة ظتن يريده هللا
وىم  خَت وانفع يف الدارين. قد أن ُطاّلب مصطفون عند هللا 

 دام أْن يعملوا علمهم عن أحكام هللا ما ينالون العّز من هللا 
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ورسولو. وكان للعامل واسع العلم الذي مسّبب ارتفاع درجتو كما قالو 
؛ يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين ۱۱: ٛ٘يف سورة اجملادلة  هللا 

 2وهللا مبا تعملون خبَت. أوتوا العلم درجات
تلك اآلية آنفا تبُت أبن العلم من حاجة الرئيسي لكل 

. ولكنها داللة اضتكم أوحجًة قطعيا الىت مل دتتلك اظتعٌت اإلنسان
اظتناسب إذا كانت عتا مساواة اظتباحثة ابآلحاديث يف أداب العامل 
واظتتعّلم الذي ليس فيو بيان صحة اإلسناد واظتصدر. والسيما إرتاال 

فهكذا  3أتكيدا.يبُّت القرأن ويفّسره صرحيا  أّن من غرض اضتديِث ألنْ 
يريد حبث األحاديث يف ىذا الكتاب لكى يوّضح ما أن الباحث  أن

 ويؤّكده عن صحة إسنادىا ومتنها ومصدرىا. 
أداب العامل واظتتعلم حمتمال على ذتانية أبواب وفيها  كان يف

ستسة وأربعون حديثا إرتاال. ومنها ثالثة وأربعون حديثًا وىى مكتوبة 
بغَت اإلسناد واظتصدر إال حديثُت فقط. فكانت األحاديث فيو أْن 

مل يهتّموا  خُتطر لكل اظتسلمُت الذين أن ينالوا تفهيم الغلط ألهنم
                                                 

2
(، ى ۱ٕٗ٘، )جومبانج، مكتبة الًتاث اإلسالم، أداب العامل واظتتعّلمىاشم أشعري:  

 .۱ٕص: 

3
. ٗ(، ص: د.ت، )جاكرات: اظتكتبة السعدية فوترا، م مصطلح اضتديثعلحممود يونس:  

، )بَتوت: دار الفكر، أصول اضتديث ومصطالحوعّجاج اطتطيب:  دمحمأنظر ايضا، 
 .ٖٗص: (، ۱ٜٜٛ
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ألْن يُبحث فيو عن  الزم على ىذا الكتاب ىكذاإستعمال صحتها. 
صحة أحاديثو مناسًبا حبدود احملدثون حىت أخَتا أن الباحث يستطع 
ظتعرفة صحة األحاديث إما من إسنادىا أومتنها ودتييزىا بُت صحيح أم 

 ضعيف ومقبول أم مردود.
ز إىل األحاديث عن غَت  البخارى صحيح ىذا البحث يُركَّ

الدرجة العليا يف الصحيح، ويف كتاهبما اضتديث  ومسلم. ألن عتما
، ولو رواين ثقتان الذي يرويو الصحايب اظتشهور ابلرواية عن النيب 

مث يرويو عنو التابعي اظتشهور ابلرواية عن الصحابة. ولو راواين ثقتان 
ن اظتشهور. ولو رواة من مث يرويو عنو من أتباع التابعُت اضتافظ اظتتق

الطبقة الرابعة مث يكون البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا 
أما  4الصحيح. من الدرجة العليا يف فذالك أهنما ابلعدالة يف روايتو.

البخاري مث تاله عن الضعيف  5لصحيح اجملرد"أول من صنف يف "ا
تلميذه اإلمام مسلم يف تصنيف الصحيح. وكتاهبما أصح الكتب بعد 
                                                 

4
، )بَتوت: دار الفكر، جامع األصول يف أحاديث الرسول ابن األثَت اصتزري: دمحم 
 .۱ٕٙ-۱ٙ۱(، ص: ۱ٜٖٛ

5
"صحيح اجملرد"، يعٍت ما خيلو من اإلرسال واالنقطاع والبالغات. وبكذا، أما التعاليق  

اليت أدخلها يف "جامعو" فما أوردىا إال استئناسا واستشهادا، فذكرىا فيو ال خيرجو عن كونو 
علوم جرد الصحيح. ىذا ىو كما قالو صبحي الصاحل يف كتابو. أنظر، صبحي الصاحل: 

 .۱ٕ٘ص:  (،۱ٜٜ۱، )بَتوت: دار العلم للماليُت، اضتديث ومصطلحو
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وذىب  6القرأن ولكن البخاري أصحهما صحيحا عند اصتمهور.
السيوطي يف تدريب الراوي أن كتاب صحيح البخاري أشد اتصاال 

الطبقة األويل البالغة يف اضتفظ اإلتقان وأتقن رجاال وأنو خيرج عن 
وحيرج عن طبقة تليها يف التثبت وطول اظتالزمة اتصاال وتعليقا ومسلم 
خيرج عن ىذه الطبقة أصوال كما قرره اضتازمي. ومن أخص ما يرجح 
بو كتاب البخاري وقد اتفاق العلماء على أن البخاري أجل وأصدق 

  7من اظتسلم.

                                                 
6

، الرسول جواىر األصول يف علم حديثالفيض دمحم بن دمحم بن علي الفارسي:  أبو 
علوم  ،أنظر أيضا، صبحي الصاحلو . ٖٗ(، ص: ۱ٜٜٕ)بَتوت: دار الكتب العلمية، 

أصول ب : وأنظر، دمحم عجاج اطتطي. ٜٜٖ ، ص:اظترجع السابق، اضتديث.....

أيب زكري حيي بن شرف النووي  ، اإلماموأنظر .ٜٖٓ ص: ،اظترجع السابق، اضتديث.....
، )بَتوت: دار الكتب العلمية، سنن البشر النذير التقريب والتيسَت ظتعرفةالدمشقي: 

. أنظر ايضا، اإلمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرزتن الشهرزوري اظتعروف ۱ٗ(، ص: ۱ٜٛٚ
(، ۱ٜٜٛ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، مقدمة ابن صالح يف علوم اضتديثإببن صالح: 

، )بَتوت: دار فتح اظتغيثي: . وأنظر أيضا، أبو الفضل عبد الرزتن بن اضتسُت العراقٜص: 
. وأنظر أيضا، أبو الفداء اضتافظ إبن كثَت الدمشقي: ٕٗ(, ص: ۱ٜٜٖالكتب العلمية، 

  .۱٘-۱ٗ(، ص: ۱ٜٜٛ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، إختصار علوم اضتديث

، تدريب الراويالدين عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي:  جاللأنظر ذلك البيان،  7
 .ٖٜ-۱ٜ(، اصتزء األول، ص: ۱ٜٛٛ)بَتوت: دار الفكر، 
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البخارى ىو حمدٌث مشهور الذي رحل إىل شيوخ اضتديث 
وأئمتو يف خمتلف البالد. ألن ذكاؤه وحبو للعلم على بلوغو حىت صار 

إمام اظتسلمُت يف اضتديث عاظتا كبَتا مبرتبة عالية يف عصره حىت أصبح 
األئمة قد شهد لو أبمَت اظتؤمنُت يف اضتديث حبيث أن  مث لقبو األئمة

أنو أحد أعالم الدنيا يف اضتفظ واإلتقان  ىتبعلو منزلتو وعظيم قدره ح
ويف معرفة الصحيح من السقيم ومعرفة أحوال الرجال وعلل األخبار 

 8وكل ما يتعلق ابضتديث وعلومو.
البخاري مل ينص الشرط الذي أخرج مبوجبو أحاديث كتابو. 
ولكن العلماء استنبطوا ذلك من منهجو. وكل احملدث يرى أن 

كتابو و البخاري إختار رواتو دمن اشتهروا ابلعدالة والضبط واالتقان. 
معاصرة  استنباطو. ومل يكتفوقوة يدل على عظيم فهمو وسعة علمو 

   9.واحداالراوى بل أوجب ثبوت اللقاء ولو 

                                                 
8

   .۱۱ٖ-ٜٖٓ، ص: أصول اضتديث.....، اظترجع السابق: اطتطيب دمحم عجاج  

9
مصطلح اضتديث األىدل:  حسن دمحم مقبويل. ۱ٖٗ-۱ٕٖفس اظترجع، ص: ن 

صحة  مث قال صبحي صاحل أن .ٖٚ، ص: (۱ٜٜٛ، )صنعا: مكتبة اصتيل اصتديد، ورجالو
 كتاب اصتامع إال ما صح وتركت ، "ما أدخلت يفكما قالو يف ىذه اظتقالة  أحاديث البخاري

، ص: اظترجع السابقعلوم اضتديث.....أنظر صبحي الصاحل:  من الصحاح خمافة الطول".
ٜٛ. 
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مسلم ىو حجة اإلسالم أبو اضتسُت مسلم وكان اإلمام 
النيشابوري. وشتع ولقي الشيوخ من أئمة اضتديث وحفاظو إىل كثَت 

فيعة يف العلم كعلم اضتديث فكان البالد. ظتا بلغ اإلمام مسلم منزلة ر 
بعض األئمة يقدمو يف معرفة الصحيح على مشايخ ذلك العصر. وقد 

 10أثٍت عليو معاصروه ورتهور أىل اضتديث من بعده.
قد استنبط العلماء شرط صحيح مسلم من منهجو أن كل منو 

ما توفرت فيو الشروط الصحة من اتصال السند بنقل العدل أخرج 
الضابط عن العدل الضابط من أولو إىل منتهاه من غَت شذوذ والعلة. 

البخاري مل يكتف  سلم اكتفي مبعاصرة الراوى. وأماولكن اإلمام م
شرط اإلمام مسلم ال اللقاء ولو مرة واحدا. وأما  ابظتعاصرة بل أشرط
، وىكذا كان شرط البخاري أشد دقيقا عميقا من حيط من منزلة كتابو
 11شرط اإلمام مسلم.

                                                 
 .۱ٖ٘-۱ٖٗ، ص: أصول اضتديث....، اظترجع السابق: دمحم عجاج اطتطيب  10

11
مصطلح األىدل:  انظر ذلك البيان، حسن دمحم مقبويل. ۱ٖٙ، ص: نفس اظترجع 
 .ٚٚ، ص: اظترجع السابق.....اضتديث 
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وقد اتفق رتهور احملدثُت أن كتاب صحيح البخاري ومسلم 
 12مي.أصح كتب اضتديث وأصح الكتب بعد القرأن الكر 

صحة  إذا نظر الباحث ِمن البيان القدمي الذي ُيستفهم فيو عن
األحاديث من صحيح البخارى ومسلم فهذا البحث سَُتكز يف دراسة 
نقد األحاديث عن غَت الصحيحُت اظتكتوبة يف أداب العامل واظتتعلم 

 للعالمة اضتاج ىاشم أشعري. 
 

 ب. تشخيص اظتسكالت
إستند الباحث إىل ما تقدم يف خلفية البحث فَتّكز إىل 

يف أداب العامل واظتتعلم للعالمة األحاديث عن غَت الصحيحُت اظتكتوبة 
 اضتاج ىاشم أشعري بتشخيص اظتشكالت اظتذكورة:

صحة األحاديث وحجتها عن غَت صحيح  درجة( كيف ٔ
 البخارى ومسلم الىت ىى مكتوبة يف أداب العامل واظتتعلم؟

 ج. أىداف البحث وأمهيتو
 كان يف ىذا البحث أىداف كالتايل: 

                                                 
12

، )بَتوت: دار الكتب العلمية، اختصار علوم اضتديثانظر ابن كثَت الدمشقي:  
، )القاىرة: مكانة الصحيحُت. وانظر أيضا، خليد ابراىيم مالخاطر، ۱٘(، ص: ۱ٜٜٛ

 .        ٙٛ-ٙٚ(، ص: ى ۱ٕٗٓاظتطبعة العربية اضتديثية، 
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حجتها عن غَت صحيح ( ألْن يعرف صحة األحاديث و ٔ
 البخارى ومسلم الىت ىى مكتوبة يف أداب العامل واظتتعلم.

 وأما أمهية ىذا البحث كما اظتذكور اآليت: 
هبذا البحث اظتنتَظر أْن يعاون اعتّمة والنشط لكل من يعّلم  ( ٔ

ظتتعّلم. ، خاصة يف أداب العامل واويْعمل أحاديث النيب 
وىذا الكتاب أكثر البْحث عن الًتبية اليت حتتوى ثالث 
مكوانت: ِعْلم وُمعلِّم ومتعّلم حيث كانت األحاديث يف 
ىذا الكتاب احملتاج لكل اظتسلمُت خصوصا ظتعلِّم واظتتعّلم 

 واألخر الذين أن يهتموا الًتبية.   

ىذا البحث اظتأمول يعطى اإلسهاَم اظتهّم خصوصا عن ( و ٕ
شوء دراسة اضتديث يف زمن العصري ويستزيد النباىة ن

 ويُغٍت الفكري يف علوم اإلسالم غالبا.
 

 د.  الدراسة السابقة

كثَت العلماء حيصلون كتب األديّب والعلمي الىت مل تُقصر يف 
وغَتىم.   مسألة اضتديث فقط ولكن يف فكرة النموذج وأسلوب

و عن اضتديث فقط، ولكن أداب العامل واظتتعّلم مل يُبحث لأن  كذالك
 عن وجوه األخرى مثلما اظتذكور يف كتب العلمية كاآليت: 
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سنة  Marhumah Purnainiأوال، كتاب البحث الذي يكتبو 
م. الكاتبة ىى الطالبة اصتامعية من قسم الًتبوية اإلسالمية  ۱ٕٓٓ

لكلية الًتبية يف اصتامعة سوانن كليجاكا اإلسالمية اضتكومية. ىذا 
 Etika Belajar Menurut Hasyimالعلمي حتت اظتوضوع"البحث 

Asy’ari Dalam Kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim "
الذي يسبك التفكَت اثينة عتاشم أشعري عميقا عن فكرة أخالق 
الًتبية الذي يوّجو لنشوء الفؤاد للشخص واجملتمع لكى ينالوا حياة 

سالمية. يف وجو األخر أّن األحسن وخلوق اطتَت مناسبا ابلشرائع اإل
ىذا البحث يبُّت مزيَد التفكَت ونقصانو عتاشم أشعري يف أن يقبض 

أن الفْرق بُت  واظتتعّلم يف التعلم والتعليم. عتذا، مبدأ األخالِق للمعّلم
البحثي وللمرحومة يعٍت أّن للمرحومة أيكِّد أتكيدا إىل نظرية اظتعرفة 

فكرِة األخالق للمتعلم إىل معلِّمو وفكرة النموذج للهاشم أشعري عن 
ة األحاديث فقط إما من صحة وعْلمو. ولكن حبثي تبحث عن صح

 د أواظتنت.السن
سنة   Rohinah M. Noorواثنيا، كتاب العلمي الذي يكتبو

 :KH. Hasyim Asy’ariم. وىذا الكتاب حتت اظتوضوع،  ۱ٕٓٓ

Modernisasi dan Pendidikan Islam . التفكَت وىذا البحث يبُّت 
عتاشم أشعري عن فكرة الًتبية اإلسالمية كما ذُكر يف أداب العامل 
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بُت شيأ قليال عن مذىب اإلسالم  أخر أن راىنة توالتعّلم، بل يف
راىنة التفكَت  تعتاشم أشعري يعٍت،"أىل السنة واصتماعة". خلص

ي ال للهاشم أبّن أمهيَة فكرِة الًتبية جْهٌد أْن يهّذب اإلنسان كامال الذ
يزال أْن يتماسك إىل مصدر اضتكم يعٍت: القرأن واضتديث لكى حيّسن 
صالح قيِم التقوى إىل هللا تعاىل أبْن يقوم أوامره وجيتنب نواىيو ويعمل 
اطتَت مع قيم أىل السنة واصتماعة. وىذا التفكَت ذو قْصد لكى يصَت 

ب راىنة كان الفرق بُت كتا. و اإلنساُن خملوقًا جليال عند هللا تعاىل
 يةبحث عن كيفيف كتاهبا مل تقصر أْن ت وحبثي صرحيا ىذا ىو أّن راىنة

فكرة النموذج ونظرية اظتعرفة للهاشم عن فكرِة أخالِق الًتبية اإلسالمية 
بحث أيضا أداب العامل واظتتعلم فقط، ولكن تالبحث يف  ية نظاموكيف

وّحد  أْن ت فيها حىتسَتبٌتعن كيفية فكرة تلك الًتبية الىت ت صرحيا
ِدث مستِطعة أن حتُ أخَتا ىى  السنة واصتماعة. مث بقَيم أساس أىل

سحنَة الًتبية اإلسالمية مناسبا أبحكام القرأن واضتديث. وأما حبثي أْن 
ز إىل نْقِد األحاديث يف أداب العامل واظتتعّلم لتعريف د صحة السن يركَّ

 واظتنت.
بو أزتد الذي يكت م، ٕٛٓٓاثلثا، كتاب البحث سنة و 

 Konsep Etika Peserta Didik Dalam“طابعُت حتت اظتوضوع 

Pendidikan Islam Menurut Hasyim Asy’ari (Studi Dalam 
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Kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim) . وىذا البحث يكتبو
طالُب اصتامعي قسم الًتبوية اإلسالمية لكلية الًتبية يف اصتامعة 

ج. وىذا البحث مل يبُّت شيأ عميقا عن رأي اإلسالمية اضتكومية ماالن
ىاشم أشعري يعٍت فكرة األخالق للمتعّلم إىل معّلمو وِعْلمو بعدة 
التحليالت فقط، بل يبُّت الفكرة عن أخالق الًتبية اإلسالمية حىت 
تصَت ىذه الفكرة إسهاَم الواقعي يف بناء الًتبية ونشوئها. فكذا، يُفهم 

والبحثي يعٍت: أن البحث للطابعُت أن  الفرق بُت البحث للطابعُت
اظتتعّلم يف رأي يُوّضح منوذج أخالق الًتبية اإلسالمية إرتاال وأخالق 

صَت ىذا البحث إسهاَم الواقعي لنشوء عامل ىاشم أشعري لكى ي
 الًتبية غالبا. وأما البحثي يرَكّز إىل نقد األحاديث لكى حتقيق صحتها

 د واظتنت.يف السن
، فعند ث إىل البيان القدمي يف الدراسة السابقةإذا نظر الباح

يبحث شيأ أبسا عن حبث نقد األحاديث يف  ال شخصا الباحث،
أداب العامل واظتتعّلم. فلذا، ىذا البحث يليق أْن يُبحث لبناء التفهيم 

ا ودتاما يف تقييم صحة األحاديث يف أداب العامل واظتتعّلم من وجو  حقًّ
 .اإلسناد واظتنت
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 نهج البحث.  مى

اظتنهج اظتستعمل يف ىذا البحث يعٍت حبث اظتكتبة، وىذا 
ىذا  library research".13"اظتنهج معروف ىف اإلذمليسي ابظتسمى 

البحث يُفعل جبمع البياانت ألْن يُبحث فيهّن إىل مرّة بعد ذالك. 
صدرت البياانت عن مادة اظتكتبة مثل كتب العلماء وكتب اظتساعديَن 
اظتتعلقُت بنقطة ىذا البحث. أما خطوات ىذا البحث اظتستعمل ألْن 

 حصيل البحث من البياانت التدقيقات كالتاىل:ينال 
 

 ( منهج رتع البياانتٔ

ىذا البحث من حبث اظتكتبة. فلذا، منهج إجتماع البياانت 
يستعمل مادة اظتكتبة اظتناسبة ألن تناصر اظتباحثة وجتيبها يف ىذا 
البحث الذى يُرّكز فيو إىل نقد اضتديث حيث حيتاج اطتطواة يف أن 

وذالك غرض حبث الرئيسي الذي جياد فيو ِمن تطلب األحاديث. 
د واظتنت صرحيا. وأما إرتاال أّن بيُت السنمصادر األصلية لكى ينال ت

مصدر البياانت يف البحثي ينقسم على مصدريِن، يعٍت: مصدر 

                                                 
13

 Library Research  ىو صنف البحث الذى يستعمل نظاَم حتصيِل البياانِت
 Winarto Surakhmad, Pengantar ، واإلعالم مناسبا مبوضوع البحث. وأنظر

Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1989), p. 84 
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يعٍت مثل  15مصدر الثانوي مث، مثل بياانت األّولية والرئيسية 14الرئيسي
أما مصدر الرئيسي يف ىذا البحث كتاب أداب بياانت اظتساعدة. 

العامل واظتتعّلم للعالمة الشيخ اضتاج ىاشم أشعري والكتب التسعة 
وكتب اضتديث يف اظتسند كمسند أزتد بن حنبل ومسند أيب يعلى 

والكتب األخرى  وغَتىم وكتب اضتديث يف اظتعجم كمعجم للطرباين
الىت فيها األحاديث اظتوضوعات والكتب األخرى الىت مؤلفها من 
خمرج اضتديث كأيب نعيم يف حلية األولياء والبيهقي يف شعب اإلديان 

وغَتىم. ومصدر الثانوي ىو الكتب اظتساعدة: قموس اضتديث  
ككتاب اظتفهرس لؤللفاظ اضتديث النبوي وهتذيب الكمال وهتذيب 

كمال التهذيب وسَت أعلم النبالء وكتب التاريخ وكتب التهذيب وإ
 األخرى اظتساعدين يف ىذا البحث. 

 ( طريقة حتليل البياانتٕ

بعد رتع الباحث البياانت رتيعا جيدا أن يبحثهن إبستعمال 
 اظتناىج التحليلية كالتاىل:    

                                                 
14

در الرئيسي ىو مصدر من البياانت الآليت جيمعهن الباحث مباشرة من مصدر مص 
 Sumadi Suryabrata, Metodologi تفصيال، . أنظر ذالك األّوىل أو الرئيسي

Penelitian, (Surabaya: Raja Grafika Persada, 1997), p. 84.  
15

مصدر الثانوى ىو مصدر من البياانت الآليت حيتاجهن الباحُث ألْن يساعد هبن إىل  
      .٘ٛ .....، صفحة:اظترجعنفس بياانت الرئيسي. 
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  descriptive anlythic"16" الطريقة التصويرية التحليلية أ( 

التصويرية ىى مبعٌت رْتع البياانت لتبيُت كل إسناد األحاديث 
ومتنها. وأما التحليلية ىى مبعٌت أّن الباحث يستفتش تصوير اظتعٌت يف  

 لنيل التبيُت تفصيال.كل مفتاح الكلمات عن اظتسألة اظتتصلة 
 طريقة ختريج اضتديث ب( 

ختريج اضتديث ىو اظتنهج يفعلو الباحث بطلبة األحاديث الىت 
كثَت الكتب تبُّت إسناد األحاديث ومتنها   .تصدر من كتب األصلّية

مثل مادة البحث األساسي لبحث األحاديث مضبوطا ومنظوما. 
 يل:   فهكذا أّن الباحث أْن يفعل عدة اطتطوة كالتا

دّل الباحث موضع األحاديث يف مصدر الكتب إبرشاد ( ٔ
. قاموس اضتديث ككتاب اظتفهرس لؤللفاظ اضتديث النبوي

 .كتب التسعةك وبعد ذلك يطلبها إىل الكتب األصلية
م كتب اظتعجم كاظتعجإذا مل يوجد فيها فيطلب إىل  و 

مسند أزتد بن حنبل للطرباين وكتب اظتسند ككتاب 
أيب يعلى وكتب اضتديث اظتوضوع وغَتىم من كتاب مسند و 

                                                 
16
 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 60. 
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الكتب األخرى الىت مؤلفها من خمرج اضتديث كحلية 
 األولياء أليب نعيم كشعب اإلديان للبيهقي وغَت ذلك. 

عن رواة اضتديث الذي  ( فعل الباحث طلبة صحِة اإلسنادٕ
يبينو الباحث ببيان التصور عن ترتيب الراوى والسند مث ببيان 

 ن اضتديث. وفعل الباحث يف حتليل اإلسنادع اإلعتبار
لتعريف مرتبة الُرّواة بنظر شروط الرواية اظتقبولة كالثّقة 

الصحيح أو  أْن يعّرف اضتديثوالعدل وغَتىم حىت والضبط 
اضتديث الضعيف مبساعدة الكتب عن حتليل الرواة مثل  

هتذيب الكمال وهتذيب التهذيب وإكمال التهذيب كتاب 
تب األخرى لم النبالء وكتب التاريخ وكأعوكتاب سَت 

وبعد ذلك شرح الباحث عن . اظتساعدين يف حتليل اإلسناد
الذى يفعلو الباحث ألْن يعّرف اضتديث اظتقبول  صحة اظتنت

 مبقاييس نقد اظتنت. واظتردود
حصيل األخَت من منهج التخريج ألْن ينال صحة اضتديث 

اظتقبول أو واضتديث  من جهة السند الضعيف اضتسن أو الصحيح أو
. فأما حد الصحيح كما يلي: سند اضتديث من جهة اظتنت اظتردود

أو إىل  متصل بنقل العدل الضابط عن مثلو حىت ينتهي إىل النيب 
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منتهاه من صحايب أو من دونو وال يكون شاذا وال مردودا وال معلال 
 مشهورا أو غريبا. بعلة قادحة وقد يكون 

 فأن يبحث الباحث األحاديث من جهة سندىا بعد أن
من وجو اظتنت إبعتماد منهج التارخيي واإلجتماعي. أما اترخييا،  يفعلها

وعاملو يف قول  أن الباحث يبحث اظتنت أبن حيلّل عملية رسول هللا 
وحال اجملتمع يف زمنو. وأما إجتماعيا، حْبث اظتنت حيلّل  حديثو 

األحوال بُت فْعل اإلجتماعي يف اجملتَمع وتعيُت األحاديث يف ىذا 
  17البحث.

 تلك القواعد آنفا مقاييس الرائيسي الىت أن حتصل كانت يف
اديث حقيقة لتمييزىا األح لبحث من منت اضتديث يعٍت أّن وجودا

 .بُت اظتقبول واظتردود
 

 و. تنظيم البحث

تنظيم البحث يف ىذه الكتابة ىو ِمن متوالية اظتباحثة الىت 
تكامال تسلُسَل البحث م حثذا البكان عتتُركب فيها مرتبا منتظما. ف

 ومستفيضا بُت األبواب. وكتابة ىذا البحث تنقسم على ستسة أبواب
 بناء على تنظيم البحث فيما أييت: ُتكتب فيها الىت

                                                 
17

 Abdul Mustaqim, Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam 

Memahami Hadis, (Yogyakarta, Teras, 2009), p. 8. 
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الباب األّول يتضمن شرَْح اظتقدمة الذى يبُّت خلفية البحث 
الدراسة السابقة و  يص اظتشكالت وأىداف البحث وأمهيتووتشخ

 .ومنهج البحث ونظامو
عاما وخترجيو. كان يف ىذا اضتديِث  ين يشتمل معرفةالثا البابو 

الباب ستة فصول. الفصل األّول يوّضح معرفة اضتديث عاما الذى 
ونشأتو ومكانة اضتديث يف التشريع  بيان تعريف اضتديث فيها

معرفة التخريج عاما الذى حيتوى الفصل الثاين يوّضح ووظائفو. و 
الفصل الثالث و وإفادتو. و وأمهيتو وغرض البيان عن تعريف التخريج

نقد  اصترح والتعديل. والفصل الرابع ىو يبُت معرفةحيتوى شرحا عن 
. والفصل اطتامس يذكر البيان عن معرفة نقد السند عاما الذي السند

حيتوى على قسمُت يعٍت: البيان عن تعريف نقد السند وغرضو وأمهيتو 
الفصل السادس و  والبيان عن قواعد الصحة ومقايس يف نقد السند.

تعريف نقد اظتنت وغرضو  الذى فيو إيضاٌح عنيبُت معرفة اظتنت عاما 
  وأمهيتو وقواعد الصحة ومقايس يف نقد اظتنت.

الذي  لباب الثالث يبُت عن الصورة اصتانبية للهاشم أشعريوا
اظتذكرات عن  ينقسم على ثالثة أقسام. أما الفصل األّول حيتوى تبيُت

السَتة عن ىاشم أشعري شمل ىذا الفصل ي ىاشم أشعري. وبيان
الصورة عن   والكتب العلمية للهاشم أشعري. والفصل الثاين يوّضح
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أن يذكر خلفية  الذى كان يف ىذا الفصل كتاب أداب العامل واظتتعلم
والفصل الثالث يبُت عن  .الكتابة وماىية العلمي وتنظيم البحث

 م.األحاديث اظتكتوبة يف أداب العامل واظتتعل
والباب الرابع يتضّمن بيان التحليل عن صحة األحاديث 

الذى يشمل  وحجتها الىت ىى مكتوبة يف كتاب أداب العامل واظتتعلم
 .شرحا عن حتليل السند واظتنت وحجتها

الصة يف ىذا البحث اطتمث الباب اطتامس يشتمل التبيَُت عن 
 ختتام. اإلو  والنصائح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


