
 

 

 ّولالباب األ

 مةمقدّ 

 الفصل األول: خلفية البحث 

األفكار والقصائد واألهداف اىل  و لتوصيل اآلراء  ال  اإلتصال الفع    اللغة هي وسائل

وك وخلق  كانت    مااألشخاص.  واألهداف  القصائد  لتسبيك  قناة  أهنا  اإلتصال  وسائَل 

إتثارا يف حياة اإلنسان.  جعلت وظائف اللغة كوسائل اإلتصال يتأثر  .  التعامل بني الناس

 واإلتصال اليتم إذا كانت اللغة املعربة غري مقبول ومفهوم عن غريه. 

إذا مل ت اللغة فال يستطيع  اللغة مهمة يف حياة اإلنسان ألنه  إلنسان أن يبلغ اكن 

من   بني  اإلتصال  أهنا  فاحلقيقة  واألهداف.  ابالقصائد  موافقا  غريه  مع  ملعاين  يتحدث 

واألهداف املعربة من املتكلم اىل املخاطب. وعدد اللغة يف العامل كثرية حول سبعة آالف  

 لغة ومنها اللغة العربية.

وال خالف ف ابللغات األخرى أنه ال أحد العربية بداية يف جزيرة العرب  شتهرت  إ

لكن تتطور العربية حني نشأ اإلسالم  (. و ٣٠:  ٢٠١٥  ،يعرف أصوهلا ومن يتكلم هبا )توفيق

القرأن   األن بكتابه  القرأن حىت  بلغة  أهنا مشهور  لغته عربية. وذلك  الذي تكون  الكرمي 

وأصبحت وسيلة يف حل العلوم املختلفة وعلما مبفرده يف عصر تطور اإلسالم بسبب تركيب  



 

 

تتطور العربية على لذا كلماهتا ونظمها وإرادة املسلمني العجمني يف فهم كالم هللا عميقا ف

 ( ٢٠١٤ ،املرة حىت يصبح لغة عاملية )رامحة

كانت للغة العربية صعبة دراسته بسبب عقدة العربية بنفسها إما يف نظامها وبنيتها.  

ومن خالل ذلك أن من صعوبة دراسة العربية أن هلا تعبريات األدبية وأكثر الناطقني هبا 

وليس اندرا أهنا صعوبة الفهم عند العام السيما غري الناطقني  يستعملون أساليب حسناء  

املسائل وضع علماء اللغة شعبة خاصة يف تعليم أساليب اللغة وبالغتها هبا. ولتسهيل هذا  

 اليت تسمى بعلم البالغة. 

التزم على  الذي  أهم من غريها  العربية علما  اللغة  أنواع علوم  أن من  الذهيب  قال 

القرأن من خالل إعجازه. )الذهيب   ، املفسر تعلمه وهو علم البالغة ألنه يطلب يف فهم 

١٩١- ١٩٠ ) 

سوابكريالبال أمحد  عند  يف  غة  وفصيحا    كيفية  وواضحا  القب مجيال  يف  ما  تعبري 

وموافقا حبالة املخاطب. وكانت يف أصلها مؤسسا على التعبريات الصحيخة واملعاين الرائعة 

  ، كاملة. )أمحد سوابكريوالسهولة فهما. وهذا يعين أن البالعة ال بد من تراكيب األلفاظ ال

وصبعلم    (٨:  ٢٠١٨ وفصيحا  وواضحا  عظيما  الكمات  معاين  حيحا  البالغة صارت 



 

 

:  ٢٠١۷ ،ومتأثرا يف الفؤاد ومقتضى احلال واملقام ابملخاطب. )علي جرمي ومصطفى أمني

٦ ) 

تعبري  تنقسم البالغة على ثالث أقسام البيان واملعاين والبديع. فالبيان علم يعرف به 

الذي يشتمل   واضح واىل أشد غري واضح(  املعىن بطرق خمتلفة بيانه )من الواضح اىل غري

التشبيه واجملاز والكناية. واملعاين بسياقه  على  الكالم  به كيفية  يعرف  الذي   هو األساس 

واإلطناب  واإلجياز  والقصر  واإلنشائية  اخلربية  على  ويشتمل  املرادة  لألغراض  مقتضا 

 الكالم وتزيينه بعد حتريص واملساواة. وأما البديع فهو علم يعرف به املنهج والكيفية لتحسني

 (.٢٠١۷ ،املطابقة ووضوح داللته )زمرجي ونيل اهلدى

علم البيان. فإن البيان  الباحثة    بحثتومن ثالث مباحث اليت يف علم البالغة إمنا  

وهو من كيفية إيضاح أساليب الكالم للمعىن. وأن املعىن الذي يضمن  حسنا وطراب. أشد 

: ٢٠٠۷  ،أبساليب اللغة املختلفة قوة بني أسلوب وأسلوب آخر. )صاحليف النفس سيتضح  

٣ ) 

كان للبيان ثالث مباحث لتحليل املعىن املراد عن املؤلف او املتكلم وهو التشبيه 

 واجملاز والكنايية. ويف هذه احلالة يقتصر الباحث يف التشبيه. 



 

 

ابألخرى.   متساوية  صفات  هلا  الشيء  بعض  أو  الشيء  أن  البيان  هو  التشبيه 

وما أشبه ذلك إما كتابيا أو سياقيا. وال بد فيه   افكالواستخدمت تلك املتساوية حرف  

وأداة التشبيه وهي   من أربعة عناصر تشبيها وهو املشبه واملشبه به )ويسما طريف التشبيه(

ووجه الشبه. فيشرتط   ،ويشبه وماثل ومياثل وحياكي وضارعالكاف وكأن ومثل وشبه ومماثل  

 ( ٢١: ٢٠١۷ ،يف املشبه به أقوى من املشبه )علي جرمي ومصطفى أمني

يف موجدا  التشبيه  مثل   فليس  األديب  غري  الكالم  يف  بل  فحسب  األديب  الكالم 

اإل والوصااي  الدينية  النصائح  الكتاب  ومنها  وغريها.  واألخالق  واملواعظ  ميانية  النصائح 

النصائح واألحكام   أحد  الكتاب من  فهذا  احلداد رمحه هللا.  ابن علوي  عبد هللا  لإلمام 

 واألخالق احملمودة االيت ال بد من اقتدائها. 

بالد حضرموت يف اتريخ مخسة صفر سنة  يف  اترمي    مدينة  ولد الشيخ يف قرية من

ه. وهو معلم ومدير يف جمال الدعوة والرتبية وكذلك بذل جهده يف نشأة الدين    ١٠٤٤

 ابلكتابة والشفاهية وجاء مؤسسا ومرجعا لكثري من الناس يف العلوم. 

الصغار بسبب   منذ  فقد بصره  البصر  فقد  يبدل  أن  تعاىل  أراد هللا  اجلدري ولكن 

الفهم. وال يزال طالب العلم ويفهمه    الظاهري ابلبصر الباطين فمنه هللا بقوة احلفظ وإعجاب 

 . فهما عميقا حىت يصبح عاملا وجيعله رفيقا للعلماء املشهورة يف زمنه



 

 

ليسا انظرا فكانت عينه الباطنية أشد شعورا وعقله أشد ذكيا حىت    وابالرغم أن عينيه

ن  يستطيع ان حيفظ كثريا من الدراسة وحيصل هبا املصنفات العمية اليت يعتمد علمها. وم 

بعض مصنفاته رسالة أدب سلوك املريد والرسالة املعونة والنفائي العلوية يف مسائل الصوفية 

 إحتاف السائل تثبيت الفؤاد والدعوة التامة والنصائح الدينية وغريها.وسبيل األذكار و 

له أسباب وأغراض  الدينية والوصااي اإلميانية  أو النصائح  الدينية  الكتاب النصائح 

تعاىل  وخلفيات وقا أمر هللا  يعين  أمر عظيم  الكتاب ألداء  يسبه يف كتابة هذا  أن ما  ل 

ورسوله وحلصول الوعد الصديق املوعود ملن يدعون اىل سبيل احلق وينتشرون العلم وكذلك  

 لتذكري املسلمني وتوعيظهم. 

وابلرغم أن هذا الكتاب ليس أبسلوب أديب ولكن فيه كثري من الكلمات اليت هلا  

أسلوب التشبيه ومنه قوله : "إعمل لدنياك كأنك ال متوت أبدأ" ففيه التشبيه ألنه يكون  

ال ميوت. فيستدل هذا ي يشبه بالذفيه مثال الشيء ابلشيئ اآلخر وهو عمل يف الدنيا  

من  واملشبه وهو إعمل لدنيا واملشبه به ال متوت. و وهي كأن  التشبيه بكون أداة التشبيه  

أداة   فيه. ومن وجه  مذكور  غري  الشه  لكون وجه  مؤكدا  فيسمى  به  واملشبه  املشبه  وجه 

ألنه      التشبيه يسمى مرسال لكون أداته مذكورا فيه. ومن جهات وجه الشبه فيسمى جممال

 مل يذكر وجه شبهه.



 

 

امل على  البحث  هذا  سيثبت  الدينية فلذلك  النصائح  يف كتاب  "التشبيه  وضوع 

 والوصااي اإلميانية لإلمام عبد هللا بن علوي احلداد )البحث البياين(.

 الفصل الثاين: حتديد البحث

نظرا على خلفية البحث املذكور فيحتاج حتديد البحث فهو يف هذا البحث كما  

 يلي

يف كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميانية لإلمام عبد    الواردةما أنواع التشبيه   . ١

 هللا بن علوي احلداد؟

ما أغراض التشبيه كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميانية لإلمام عبد هللا بن  . ٢

 علوي احلداد؟ 

 الفصل الثالث: أهداف البحث 

دف  ينبغي ألهداف البحث أن يتضح نظرا على أن البحث البد من اإلجتاه واهل 

 احملددين. وأما أهداف هذا البحث فهو كما يلي. 

لعلم أي نوع من التشبيه املكون يف كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميانية  . ١

 لإلمام عبد هللا بن علوي احلداد. 



 

 

اإلميانية   . ٢ والوصااي  الدينية  النصائح  التشبيه يف كتاب  استخدام  أهداف  لعلم 

 لإلمام عبد هللا بن علوي احلداد. 

 لفصل الرابع: فوائد البحثا

 يرجى من هذا البحث أن ينف ع لقارء إما نظرية أو تطبيقية.

 الفوائد النظرية  . ١

يرجى من هذا البحث أن يزيد العلوم واملراجع وعلى األخص يف اللغة   . أ

 املستخدمة على اجتاه علم البيان. 

يرجى من هذا البحث أن جيعل معتمدا ومقابال لباحث الذي استخدم  .ب

 اجتاه علم البيان.

 الفوائد التطبيقية  . ٢

إلتيان العلوم لكل قارئ عن التشبيه املكون يف كتاب النصائح الدينية والوصااي 

 .اإلميانية لإلمام عبد هللا بن علوي احلداد

 الفصل السادس: اإلطار الفكري 

نية  يف كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميايطالع هذا البحث على ألفاظ التشبيه يف  

. فلذلك خياجله علم البيان الذي هو من أحد فروع علم لإلمام عبد هللا بن علوي احلداد



 

 

البالغة. وهي علم يبحث عن البالغي ليكون الكالم املبلغ واضحا وحسنا موافقا غلى  

 احلال والشأن.

مأخوذة من كالم العرب بلغت الغاية وبلغ فالن مراده وبلغت الكافلة   البالغة لغة

. واصطالحا أستعملت للكالم واملتكلم حىت قيل كالم بليغ ومتكلم بليغ وال تستعمل  املدينة

 (. ٦٣: ٢٠١7 ،نيل اهلدىو  صفة للكلمة ألهنا مل تسمع قضيتها )زمرجي

خلوص النفس ودقتها يف حتصيل اجلمال والوضوح  والبالغة مبفردها علم بعتمد على  

(. وأيضا تسمى علما  ٦:  ٢٠١7  ،ومصطفى آمنيمن اخلفيات بني األساليب )علي جرمي  

:  ١٩٩7  ،يعرف به  فصيحة الكالم الذي حيتوي على علم املعاين والبيان والبديع )أنوار

٢٠ .) 

واألثر   القوة  على  املؤيت  الكالم  وتراكيب  واملعىن  الكالم  هي  البالغة  عناصر  وأما 

ا واجلمال. وكذلك  علالنفسي  املتوافقة  الكلمات  ختيري  واحلال  لدقة يف  املقام  مقتضى  ى 

 واملضوع وحالة املستمني وما يؤثره ويوليه من العاطفة.

إمنا استعملت البالغة يف الكالم واملتكلم وبالغة الكالم تعين الكالم الفصيح والوفق 

وبالغة املتكلم هي    على مقتضى احلال )الوفاق بني الكلمات املعربة وأحوال املخاطبني(.

 (  ٩-٨:  ٢٠١٨  ،ما يف القلب وفاقا على أغراضه )أمحد سوابكر  الذي له ملكة يف تعبري



 

 

علم البيان واملعاين والبديع. فالبيان علم يعرف به    ،تنقسم البالغة على ثالثة أقسام

عىن أبساليب شىت وهي التشبيه واجملاز والكناية. واملعاين علم يعرف به كيفية تعبري تعبري امل

املوافق على مقتضى احلال. ويبحث فيه أنواع الكالم وأعراضه املعىن أو الشعور يف الكالم 

علم يبحث عن   والوصل والفصل والذكر واحلذف واإلجياز واملساواة واإلطناب. والبديع

اجلناس واإلقتباس والسجع   فيه على  فيحتوي  أو معنواي  لفظيا  إما  الكالم  كيفية حتسني 

د املدح مبا يشبه الذم وأسلوب احلكيم )زين  والتورية والطباق واملقابلة وحسن التعليل وأتكي

 (  ١٢- ١١:  ٢٠٠۷،الدين

وقواعد   كان من فرع البالغة البيان فهو لغة الكشف واإليضاح واصطالحا  ُأُسس

لتعريف ما يطبق املعىن للمتكلم أبساليب خمتلفة أو التعبريات املختلفة بينه أسلوب وأسلوب  

 ( ٣٠٨: ٢٠١۷ ،ونيل اهلدى يف توضيحه على إرشاد ذلك املعىن. )زمرجي

جنح يف أتليف كتاب جماز القرأن مث إن أول من وضع هذا العلم أبو عبيدة الذي  

أتبعه عبد القاهر واجلاحظ وابن املعتز وقدامة وأبو هالل العسكري. وفوائد تعليم البيان 

البالغة ليعرف طبقات تلفة  ريف أسرار العربية أما نثراي أونظميا وطبقات خمتاإلستطاعة يف تع

 ( ٢٠١٨:١١٢ ،إعجاز القرأن )سوابكري



 

 

يبحث البيان عن ثالثة التشبيه واجملاز والكناية فالتشبيه لغة التمثيل واصطالحا إحلاق  

لغة من جاز املكان جيوزه إذا تعداه اىل مكان آخر أمر أبمر يف وصف أبداة لغرض. واجملاز  

(.  ١٤٥:  ٢٠١7  ،إىل معىن آخر )دمنهوريبذالك ألهنم جازوا به معناه األصلي  مسي  

إرادة املعىن  له لعالقة مع قرينة مانعة عن  واصطالحا كلمة مستعملة يف غري ما وضعت 

الدين )انصر  األصلي    (.٨٢:  ٢٠١٥  ،األصلي  املعىن  سنعرف  البيان  علم  ابستخدام 

 والقاعدة املرادة يف يف الكالم بطرق خمتلفة بينها واألخرى.

 التشبيه عن اربعة أركان وهو املشبه واملشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. اليزال 

 املشبه ما شبه اىل غريه  . ١

 املشبه به ما شبه عليه غريه  . ٢

 وجه الشبه ما يكون يف طريف التشبيه من الصفة . ٣

 أداة التشبيه وهي حروف أو كلمة اليت تستعمل لتحقيق املماثلة  . ٤

 :وقسم البالغي التشبيه اىل أقسام وهي

 بناء على وجود أداة التشبيه وعدمها •

 املرسل وهو ما ذكرت أداته  . أ

 املؤكد وهو ما مل تذكر أداته  .ب



 

 

 بناء على وجود وجه الشبه وعدمه •

 املفصل وهو ما ذكر وجه الشبه . أ

 اجململ وهو ما مل يذكر وجه الشبه  .ب

 بناء على وجود أداة التشبيه ووجه الشبه وعدمهما  •

 التشبيه ووجه الشبه البليغ وهو ما مل يذكر أداة  . أ

 غري بليغ وهو عكسه .ب

 بناء على صورة وجه الشبه •

 التمثيل وهو ما كان وجه الشبه صورة من بعض األحوال . أ

 غري التمثيل وهو عكسه  .ب

 التشبيه غري العادة •

ما يكون املشبه يصري مشبها به يظن أن وجه الشبه يف املشبه  املقلوب وهو   . أ

 أقوى منه. 

 ملشبه به غري واضح. الضمين وهو ما يكون املشبه وا .ب

يف تعبري التشبيه له أغراض يف تعبري الكالم منها توضيح حال املشبه وتقديره  

 ( ٢٠٠7 ،توكيده وحتسينه او تقبيحه. )زين الدينو 



 

 

 كما يلي   اهليكالت الباحثة صنعاإلطار الفكري لتوضيح صور 

 1.1هيكال اإلطار الفكري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس: الدراسة السابقة

من قيل املتعلق  ت الباحثة  الدراسة السابقة هي البيان عن انتاج البحث الذي حبث 

ومن انتاج هذه الدراسة مبسائل البحث. فكانت هذه الدراسة لتحريص ختلص البحث.  

اإلميانية  والوصااي  الدينية  النصائح  يف كتاب  "التشبيه  املوضوع  البحث  يوجد  مل  السابقه 

 أغراض التشبيه

 علم البالغة

 علم البيان

لكنايةا  جماز اإلستعارة التشبيه 

 كتاب نصائح الدينية

 أنواع التشبيه



 

 

لإلمام عبد هللا بن علوي احلداد" فيها ولكن البحث الذي استخدم التشبيه هناك بعض 

 لسابقة ومنها كما يلى املباحث ا

تعليم  . ١ ترمجة  لكتاب  الشعر  اللغوي يف  التشبيه واجملاز  ترمجة  بعنوان حتليل  الرسالة 

جبامعة  املتعلم إليقاح مسفقة طالبة شعبة الرتمجة يف كلية األدب والعلوم اإلنسانية  

. يف رسالتها توضيح  ٢٠٢٠اإلسالمية احلكومية جاكرات سنة  شريف هداية هللا  

التشبيه واجملاز اللغوي يف الشعر بكتاب ترمجة تعليم املتعلم. وحبثت عن كيفية ترمجة  

انحية الرتمجة أكثر من كيفية أشكال التشبيه وأغراضه.  اىل    التشبيه واجملاز فيه ويركز

تساوى هذه الرسالة يف حبثه يعين التشبيه وختالف يف أن تلك الدراسة تبحث عن  

ان هذه الدراسة    بيده اكتاب ترمجة تعليم املتعلم  اجملاز اللغوي أيضا وكان موضوع

 تستعمل كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميانية.

صلحية  الرسالة بعنوان تعدد بنية كلمة التشبيه يف ترمجة كتاب بالغة اخلكماء خللدة   . ٢

الرتمجة   شعبة  هللا  طالبة  هداية  شريف  جبامعة  اإلنسانية  والعلوم  األدب  يف كلية 

سنة    اإلسالمية وبنيته يف كتاب ٢٠١٦احلكومية  التشبيه  أنواع  عن  بيان  فيها   .

بالغة احلكماء فهو كتاب البالغة اليت حيتوي على القواعد البالغية ختصيصا يف 

يف حبثه وخيتلف  ساوى  تت  الة أنواع التشبيه وأغراضه.التشبيه. وال يبحث يف هذه الرس



 

 

أل حبثه.  موضوع  بالغة  يف  استخدم كتاب  عن كتاب نه  يبحث  واألن  احلكماء 

 النصائح الدينية والوصااي اإلميانية. 

ارسالة بعنوان تفسري علي الصابوين آلايت التشبيه يف سورة البقرة هلنيم صفريا طالبة   . ٣

شعبة التفسري واحلديث يف كلية أصول الدين جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية  

بيه وكيفية تفسري علي الصابوين وفيها توضيح أايت التش.  ٢٠١٣احلكومية سنة  

البقرة.   سورة  يف  التشبيه  أايت  تفسري  على  وتقتصر  التفاسري  صفوة  تفسريه  يف 

تتساوى هذه الرسالة برسالتنا يف حبثه وهو التشبيه وختتلف يف موضوع خبثه. ألهنا  

استخدمت سورة البقرة موضوعا هلا واألن نستخدم كتاب النصائح الدينية والوصااي 

 نية. اإلميا

بعنوان   . ٤ يف كلية الرسالة  الرتمجة  شعبة  طالب  لكسري  األعراف  سورة  يف  التشبيه 

األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن أمفيل اإلسالمية احلكومية سورااباي سنة  

وفيها توضيح أايت التشبيه وتقتصر على تفسري أايت التشبيه يف سورة    ٢٠١٣

راضه دقيقا كامال. تتساوى هذه الرسالة األعراف وكذلك تبني أنواعه ومل تبني أغ

حبثه.   موضوع  التشبيه وخيتلف يف  يعين  حبثه  استخدمت سورة  برسالتنا يف  ألهنا 

 األعراف موضوعا هلا واألن نستخدم كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميانية.



 

 

التشبيه يف كتاب املنتخبات يف احملفوظات للشيخ عمرو بن عبد   . ٥ الرسالة بعنوان 

اجلبار لرامي ماحيندرا طالب شعبة اللغة العربية وأدهبا يف كلية األدب جبامعة مالنج  

جوانب التشبيه كامال مبأخذ التشبيه ت الباحثة  وفيها شرح.  ٢٠١٩احلكومية سنة  

. تتساوى هذه الرسالة ابلرسالة األن من انحية  أمن القرأن أم من احلديث أو غريها

بينهما من انحية موضوعهما ألهنا   اما اإلختالف  التشبيه وجوانبه.  اإلجتاه وهو 

النصائح   نستخدم كتاب  واألن  هلا  موضوعا  البقرة  سورة  استخدمت  ألهنا  األن 

 الدينية والوصااي اإلميانية. 

التشبيه يف جمموع األحا . ٦ لباب احلديث  الرسالة بعنوان أسرار  النبوية بكتاب  ديث 

انن  جلالل الدين السيوطي: الدراسة البالغية بفاتح اخلري عمرو طالب جامعة سو 

. فبحثت كثريا عن جوانب أسرار  ٢٠١٥أمفيل احلكومية اإلسالمية سورااباي سنة 

التشبيه ووظيفته سياقية يف جمموعة األحاديث اليت مجعها السيوطي. وكان اإلجتاه 

ركز على أنواع التشبيه من كل  الباحثة ت  لرسالة خمتلفا ابلرسالة األن ألنيف هذه ا

اجلوانب. واما من انحية املوضوع فيختلف على الواضح ألن املوضوع املستخدم  

 األن كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميانية.

مفيل  الرسالة بعنوان التشبيه وأغراضه يف سورة النور ملفتوح طالب جبامعة سوانن أ . 7

وأغراضه يف سورة  . فبحثت كليا عن أنواع التشبيه  ٢٠١٦احلكومية اإلسالمية سنة  



 

 

النور وكانت مساوية مع رسالتنا األن من انحية اإلجتاه وخمتلفة من انحية املوضوع  

 ألن املوضوع األن كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميانية. 

الرسالة بعنوان التشبيه يف رسالة علي بن أيب طالب حلسان بن علي يف كتاب هنج   . ٨

سنة   اإلسالمية  احلكومية  أمفيل  سوانن  جبامعة  طالبة  إستقامة  ألنيسا  البالغة 

. فبحثت أيضا عن التشبيه وأنواعه. وإمنا  هذا البحث اليركز على فتوح ٢٠١٦

اإلجت التشبيه. ونظرا اىل  أساليب  البحث  األغراض يف  فيتساوى مع  املستخدم  اه 

 األن ولكن خيتلف يف موضوعه. 

الرسالة بعنوان التشبيه يف كتاب عمدة األحكام من كالم خري األانم لعبد الغين   . ٩

. حبثت كامال عن أنواع التشبيه وأغراضه  ٢٠١٦املقديس لعزيزة نور الفضيلة سنة  

وخمتلف يف موضوعه فيه واإلجتاه املستخدم يف هذا البحث متساو ابلبحث األن  

 فقط ألن املوضوع يف البحث األن كتاب النصائح الدينية والوصااي اإلميانية.


