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 ملخص البحث

حبر املاذي شرح خمتصر صحيح الرتمذي دراسة عن منهج شرح ، 1231121021أحمد رياضي، 
الدين وعلوم  ية أصولشعبة التفسري واحلديث املشروع اخلاص، كل. البحث العلمي، احلديث

محد أ. واملشرف األول الدكتور سنيااحلكومية بنجرماإلسالمية جامعة أنتساري  اإلنسانية،
 .احلاجة نور عينة املاجستري نداالدكتور  ةالثاني ةاملشرفو املاجستري، صغري 

وي الشيخ حممد إدريس املربمنهج كيف ليعلم   باحثإرادة الخلفية على  انطلق هذا البحث
لمي لطاّلب  البحث العألّن . مااخلطوات اليت سلكها يف شرح احلديث وما مصادره يف شرح احلديثو 

تب شرح ك  عن منهج العلمآء يف هذا اجملال خصوصا منهج تأليف نسانيةوعلوم اإل كلية أصول الدين
 الرتمذي صحيحكتاب شرح احلديث ل وأن قد كتب من أحد علماء ماليزيا. احلديث يف أسيا قليل

 .الشيخ حممد إدريس املربوي هو ،يف هذا العصر
ميكن و ، ((Library-Research مكتبياحبثا باحث ستخدمه الاهذا البحث العلمي إن 

ث اليت يقوم هبا وأما صفة البح .مبوضوع البحث ةاملتعلق الباحث أن جيمع املراجع من الكتب املتنوعة
 .(Penelitian Kualitatif)الباحث هو البحث الكيفي 

 :بعد ان حبث الباحث مبنهج مقرر وجدت النتائج امللخصة األتيةو 
 على ب اللغويةوبتقريلى باملنهج التحلي حممد إدريس املربويالشيخ  اخلطوات اليت سلكها .1

 ، وهي:حبر املاذي شرح خمتصر صحيح الرتمذيشرح األحاديث يف كتابه 
احلديث من  اةحذف األسانيد واكتفى برو ، و يةترجم احلديث إىل اللغة املاليو ذكر احلديث و 

شرح و  ،لكل حديثشرح املفردات اللغوية ، و خرىالرواة األو  ذكر املخرج ودراجة احلديث، و الصحابة
 لعلماءا رأي عن ، ونقلخرى، وذكر شرح نفسه عن احلديثاأل ديثاحباألو احلديث بأيات القرأن 

 .واملفسرين يف شرح احلديث نيمن الفقهاء واحملدثني والصوفي
ذكر املصدر من كتب احلديث وذكر املرجع من الكتاب والباب اليت تاريخ الرواة، و  عن وزاد

رتمجة اعتمد طريقتني يف الرتمجة، المن كل األحاديث، و مناقشة املسائل ورد فيها احلديث، وأعرض 
عة املراد واملقصود من احلديث، وهذه األخرية كانت فيها مساحة واس وية اواحلرفية للنص، والرتمجة املعن

ان يف ك للمربوي ملناقشة املسائل اليت عقدها يف كتابه املتعلقة بالعقيدة والفقة واللغة والتاريخ وغريها.
بعض احلاالت شرحه هلذا الكتاب خمتصرا ولكنه ال يدخل إىل املنهج اإلمجاىل ألكثر شرحه طوال 



 ح

 

حممد لشيخ اوال يدخل إىل املنهج املقارن ولو وجد فيه كثري من جمادلة العلماء والفقهاء ألن طا، وبس
مد حمالشيخ شرح هذا الكتاب من وجه آخر. فلذلك يستنبط الباحث أن منهج  إدريس املربوي
 يف هذا املنهج هو املنهج التحليلي ألنه شرح احلديث يف هذا الكتاب من وجوه، واهلل إدريس املربوي

 أعلم.

ر املاذي حبيف كتاب  األحاديث شرح يف حممد إدريس املربويالشيخ  رجعها الىت مصادر أما .2
 وهي: ،شرح خمتصر صحيح الرتمذي

أخذ ومصادر املراجع األخرى هو ي باحلديث، املتعلقة العلوم عن العلماء وآراء الكرمي، القرآن
عبد الرمحن ل ملذاهب األربعةعلى االفقه  وكتاب، لشافعيا لإلماماألم نقال من مجيع الكتب. ككتاب 

السادة  واحتاف ،لغزايلا علوم الدين لإلمامإحياء و  واجملموع شرح املهذب لإلمام النواوي. ،اجلزيري
علوم الدين للزبيدي، وصناعة الكتاب لإلمام جعفر النحاس، واإلرشاد إىل قواطع شرح إحياء  املتقني

ام احلرمني اجلويين، وغريب احلديث أليب حممد بن قتيبة، وعجائب األدلة يف أصول اإلعتقاد لإلم
املخلوقات وغرائب املوجودات لزكرياء بن حممد بن حممود القزويين، واملواهب اللدنية باملنح احملمدية 

 لنفوس شرحا للقسطالين، وشرح العالمة الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح احملمدية للزرقاين، وهبجة
البخاري إلبن أيب مجرة، والسراج املنري لإلمام اخلطيب الشربيين، ومغين احملتاج لإلمام اخلطيب  صحيح

 .تربة لألحاديث، وغري ذالك من الكتب املعالشربيين، واإلصابة يف متييز الصحابة إلبن حجر العسقالين

، والتفسري للقرطيب جامع البيان يف تأويل القرآنك تفسريال كذالك نقل الشيخ من كتبو 
التنزيل لإلمام  معاين يف القرآن للجاللني، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل لإلمام النسفي، ولباب التأويل

اللني، وحاشية اجلمل على اجل ،اخلازن، والتفسري املنار لرشيد رضا، وحاشية الصاوي على اجلاللني
 وأنوار التنزيل وأسرار التأويل لإلمام البيضاوي.

 


