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 البر والصلة عند المباركفورى عن فهم األحاديث
 الترمذي( )دراسة كتاب  تحفة األحوذي بشرح جامع

 
 بحث

 اإلنسانية والعلوم الدين أصول لكلية مقدم

 بنجرماسين الحكومية اإلسالمية أنتساري جامعة

 (S. Th. I) ألوليا الجامعية الدرجة على للحصول

 

 :إعداد
 ستى نفيسة

1431241011رقم القيد:   

 
 

 جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية
ية أصول الدين والعلوم اإلنسانية شعبة التفسير والحديثكل  
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 الكتابة أصلية بيان

:البيانذلذاادلوقعةأنا

نفيسةسىت:اإلسم
ٖٕٕٙٙٔٗٔٓٔ:القيدرقم

ٜٜٗٔاغسطسٕٓن،اتيوذم: ادليالدتاريخ
اصاخلادلشروعواحلديثالتفسَت:الشعبة

اإلنسانيةوالعلومالدينأصول:الكلية


"مبوضوعالعلميالبحثىذابأنمبينة األحاديث : ادلباركفورىعنفهم عند والصلة )دراسةالرب
اآلخرينكتاباتمنوليستحقاكتابيتمنحيصل"الًتمذي( ذيبشرحجامعحتفةاألحوكتاب

نسخةبأهناالبياننشأاألياممنيومىفكانوإنراجع،ادلىفماذكرهتااالكتابيتمناّدعيتهاالىت
تنالاليتوالدرجةالعلميالبحثفبطلتبعضها،أومجيعهااألخركتبهاأوانتحالأوتقليدأو

.حكمياألجلها


 بنجرماسُت،ٗٔشوالٖٚٗٔه
مٕٙٔٓيوليؤٜ  

 
البيانكاتبة  

 
 سىتنفيسة

ٕٕٖٔٓٔٗٔٙٙ 



 د

 

 الموافقة

 البر والصلة عند المباركفورى  عن ديثفهم األحا
 )الترمذي ذي بشرح جامع)دراسة كتاب  تحفة األحو 

 
 اإلعداد

 نفيسة ستى
1431241011 

 

دمتحٍتجلنةإىلتقدديوعلىاتفقناما،قدرعلىونصلحوالبحثىذانفتشأنبعد
احلكوميةميةاإلسالأنتساريجبامعةاإلنسانيةوالعلومالدينأصولبكليةالعلميالبحث

(.S. Th. I)األويلاجلامعيةالدرجةعلىللحصولوالشروطالوظائفبعضلتوفَتبنجرماسُت
 

 رئيسشعبةالتفسَتواحلديث


الدكتورسيفالدينادلاجستَتالديٍت

ٖٖٜٜٕٜٓٓٔٓٚٔٔٛٓٔٚٔرقمالتوظيف:
 

ادلشرفاألول

 

 الدكتورسيفالدينادلاجستَتالديٍت

 ٖٖٜٜٕٜٓٓٔٓٚٔٔٛٓٔٚٔرقمالتوظيف:

 ادلشرفالثاين

 

 الدكتورذكرينرواناادلاجستَتالديٍت

 ٕٕٖٕٕٕٜٓٓٔٔٓٓٚٔٛٚٔرقمالتوظيف:

 



 ه

 

الحكمو  القرار
"العنوانحتتالبحثىذامناقشةمتت ادلباركفوريعندوالصلةالربعناألحاديثفهم:

الدينأصولبكليةواحلكمادلناقشةجلنةأمام")الًتمذي كتابحتفةاألحوذيبشرحجامعدراسة)
ليويوٕٕ،اجلمعةيوموذلكيف،بنجرماسُتاحلكوميةاإلسالميةأنتساريجامعةاإلنسانيةوالعلوم

    (S.Th.I).األوىلاجلامعيةالدرجةعلىللحصولشرطاقبولومتوقد.ٕٙٔٓ

 بنجرماسُت،ٚٔشوالٖٚٗٔه
مٕٙٔٓيوليوٕٕ  

 اقشةالمن لجنة
وقيعتالاإلسم

..............ٔالديٍتادلاجستَتكرمياهللعبد.د.أ.ٔ
(وعضواللجنةرئيس)

..............ٕد.ر.أ.احلاجةنورعينةادلاجستَت.ٕ
(وعضواألوىلةادلناقش)

...............ٖالديٍتادلاجستَتالدينسيفالدكتور.ٖ
(وعضوالثاينادلناقش)

..............ٗالديٍتادلاجستَتنرواناذكريالدكتور.ٗ
(وعضوالثالثادلناقش)

...............٘ادلاجستَتمشسوين.٘
(الكاتب)

مبعلوم
اإلنسانيةوالعلومالدينأصولكليةعميد


 

الديٍتجستَتاادلكرمياهللعبد.د.أ
ٕٖٕٜٕٜٓٓٔٓٛٔٗٔٓ٘٘ٔ:التوظيفرقم
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 شعار

اِعَر، الشَّ الَعبَّاِس أَبَا ْعُت َسَِ قَاَل: ثَاِبٍت، َأِب ْبُن َحِبيُب ثَ َنا ُشْعَبُة،َحدَّ ثَ َنا َحدَّ آَدُم، ثَ َنا َحدَّ

 َعمْ-وََكاَن ْبَن اللَِّو َعْبَد ْعُت َسَِ قَاَل: َحِديِثِو. يف َهُم يُ ت َّ يَ ُقوُل:اَل ُهَما، َعن ْ اللَُّو َرِضَي رٍو

 فَ َقاَل: اجِلَهاِد، فَاْسَتْأَذنَُويف َوَسلََّم، َعَلْيِو اهلُل َصلَّى النَِّبِّ ِإىَل َرُجٌل َواِلَداَك؟»َجاَء ،«َأَحيٌّ

)رواهالبخاري(«َفِفيِهَماَفَجاِىدْ»قَاَل:نَ َعْم،قَاَل:
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 البحث ملخص

األحاديث ،ٖٕٕٙٙٔٗٔٓٔة: ستى نفيس  كتابعنفهم )دراسة ادلباركفورى عند والصلة الرب
جامع بشرح األحوذي شعبةالًتمذي(، حتفة العلمي، ادلشروعالبحث واحلديث التفسَت

الدياخلاص أصول كلية و، الن اإلنسانية، ادلشرفٕٙٔٓعلوم األول . سيف: الدكتور
  .الديٍتاين:الدكتورذكرينرواناادلاجستَتادلشرفالث .الديٍتادلاجستَتالدين

الكلمات الرئيسية:  احلديث، جامعفهم بشرح األحوذي حتفة كتاب والصلة، الَت أحاديث
الًتمذي.

البح  ىذا يؤلفانطلق الذي الكتاب الباحثة وجدت عما ادلباركفوريث وىواإلمام ،
الًتمذيكتاب جامع بشرح األحوذي جحتفة األمر وىذا الكتاب. ىذا عن للبحث الباحثة ذب

.األحاديثهايففهممنناحيةفهمولألحاديثيفكتابووالطرقالىتسلك

يو كما حمددة البحث ىذا يف ادلسائل لي: فهم كيف أحاديث والصلة الرب ادلباركفوريعند
 كتابو الًتمذييف جامع بشرح األحوذي و؟حتفة منهج كيف األحاديثادلباركفوري فهم الربيف

 والصلة كتاب الًتمذييف جامع بشرح األحوذي حتفة ؟ معرفة البحث ىذا يف فهموادلقصود
 أحاديث والصلة الرب عند ادلباركفوري الًتمذي"يف جامع بشرح األحوذي "حتفة يفوكتابو منهجو

.حتفةاألحوذيبشرحجامعالًتمذييفكتابالربوالصلةأحاديثفهم

مكتِب حبث البحث ادلتنوعةLibrary Research)وىذا الكتب من البيانات مجع يعٍت ،)
اىل وتفريقها وإختيارىا نقصانا كانت اذا إمتامها مث البيانات نظر مث البحث. مبوضوع تتعلق اليت

البياناتاألساسيةوالثانوية.مثحتليلالبياناتبعونالنظريةوأخَتاتستنبطمنهاالباحثة.
لي:خدمةفالنتيجةمنىذاالبحثكمايدلستوبعدإجراءاخلطواتا

 فهم عن ادلباركفوري احلديثأحاديث شرح يف ادلؤلف أنو يفهم أن ىنا ومن والصلة، الرب
احلديث يبُت ألنو معنويا فهما ادلوضوع ىذا ىناكعن ألن حول ماىو إىل االنتباه مع النص بفهم

النص معٌت جانب إىل أخرى معاين على منهمؤشرات و مبنهج. احلديث شرح يف ادلؤلف ج
مث حديث، بعد وحديثا كلمة، بعد كلمة ادلعٌت ببيان الشارح يبدأ أن احلديث يبُت ألنو التحليلي،
وآراءالعلماء حبديثاخر، ومناسبةاحلديث وأسبابالورود، تضمنواحلديثمنادلفرادات ذكرما



 ح

 

وعلماءاحلديثحولفهماحلديث والتابعُت يففهماحلديثهبذاادلنهجينقسماىلمنالصحابة .
والتابعُت الصحابة من بالروايات فيختص بادلأثور احلديث شرح فأما بالرأي. و بادلأثور قسمُت:

وتابعالتابعُتوعلماءاحلديث.وأماالشرحبالرأيفأكثرهالرأيمنالشارح.

باحلديثبالقرآناحلديثطرق:بيانعلىأربعةوأماادلنهجالذيسلكويففهماألحاديث
باحلديث احلديث وبيان احلديث وبيان عليهم، اهلل رضوان الصحابة بكالم احلديث وبيان بكالم،

وبُّتاألحاديثببيانطويلوبسيطواألكثرفهمكانيفبعضو.احلديثعلماءأوبأقوالالتابعُت
ع العلماء أقوال يوجو ومل خمتصر ببيان األحاديث ىذه بُّت الطريقةأنو وهبذه ادلقارن. سبيل لى

العلم.ولونويففهماحلديثلونادلباركفورييفكتابوىوادلنهجالتحليليتستنبطالباحثةأنمنهج
والصلة الرب أحاديث يبُت ألنو احلديثالتارخيي كتب من يستخدم موضوعو أكثر و التاريخ، بنظر

النبوية للسنة الفقو حسن ومن احلديث. ورود أسبابحُت على األحاديث من بٍت فيما النظر :
الواقع من مفهومة أو منو، مستنبطة أو احلديث يف عليها منصوص معينة، بعلة ارتبط أو خاصة

احلديث فيو سيق .الذي أن مث كتاب يف األحاديث الًتمذي جامع بشرح األحوذي يشتملحتفة
.امحدبنحنبلنقلتمنمسندولستةحديثامنهاأحاديثنبويةنقلتمنكتبامثانيةعشرعلى

وأقوالالعلماء.كتابالتفسَت،يستخدمكتبشرحاحلديثوأمامصادرهيففهماحلديث
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 والتقدير الشكر

الرحيمالرمحناهللبسم

والصالةىو،إالإلوالالذىادلّناناحلّنانالرزّاقالوىاباجلّوادادلاجدالواحدهللاحلمد

الديان،ادللكاهللبدوامدائمُتوسالماصالةألووعلىحممدسيدناأنبيائوخامتعلىموالسال

خَتوأنتباحلقوافتحكرمي،ياوأعنيسرربنفسي،شرمنوأعذينرشدي،أذلمٍتاللهم

.بعدأماالفاحتُت،

نياتالىفالصوابإلصابةيوفقٍتأنمنووسائلةإليو،ومفوضةباهللمستعينةفأقول

باهللإالقوةوالحولوالالوكيلونعمحسِبوىوعليو،والقادرذلكويلّفإنوواألقوال،واألعمال

العظيمالعلي منّقدالذىالغفارالعزيزادلتعالللخالقشكراسأتناولالسطورىذهخاللومن.

بدالالىتكادميةاألالدراسيةتكليفلذلكطبعاجامعيحبثلتقدميحتصيوالتعدالنعماعلي

أصولبكلية(S.Th.I)األوىلاجلامعيةالشهادةعلىاحلصولشروطمنألهنايأخذىاأنللطالب

 .بنجرماسُتاحلكوميةاإلسالميةأنتساريامعةجبواحلديثالتفسَتشعبةاإلنسانيةوالعلومالدين

ىذهوأوىلوعرفانًا،ءًوفاصدريهبااكتظَّطادلةبكلماتالبوحأودادلطافهنايةوىف

مازاالالذينوالديّلغراسامتداداىذاعمليجيعلأنالربياتربإىلضارعاتدعواتالكلمات

إىلمثوكتبو،العلميالبحثىذالبحثوالعنايةالتوفيقيرزقٍتأناهللإىلداعيُتخملصُتصابرين

:الحسيارَسيابالذكرأخصأينغَتأَسائهم،بذكراستعراضاوادلسامهةادلساعدةيدلومن
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والعلومالدينأصولكليةعميدالديٍت،ادلاجستَتكرمياهللعبدالدكتوراألستاذ -ٔ

.العلميالبحثذلذايصدقحيثاحلكومية،اإلسالميةأنتساريجبامعةاإلنسانية

ىاتُتىفبعلوموينفعٍتوأنواألخرة،الدنياىفالسعادةيرزقوأنالكرمياهللفأسأل

 .آمُتالدارين،

وموعظيواحلديثالتفسَتشعبةرئيس الديٍت،ادلاجستَتالدينسيفالدكتور -ٕ

و.احلكوميةاإلسالميةأنتساريجبامعةاإلنسانيةوالعلومالدينأصولبكليةومرشدي

فاهلل.العلميالبحثىذاكتابةىفإرشادهعلىىذاالعلميحبثيىفاألولادلشرف

 .سواهمنرمحةعنبوتغنيورمحةواألخرةالدنياىفيرمحوأنأسأل

قدالذيالبحث،ىذاىفالثاينادلشرفالديٍت،ادلاجستَتنرواناذكريالدكتور -ٖ

 .واألخرةالدنياىفيرمحوأناهللأسأل.البحثىذاكتابةىفكثَتارشدين

بكليةللبناتاخلاصشروعادلاإلسالميادلعهدىفمربىو،SE))العظيمعبد -ٗ

احلكوميةاإلسالميةأنتساريجبامعةاإلنسانيةوالعلومالدينأصول أناهللأسأل.

 .واألخرةالدنياىفيرمحو

حكمةنوراحملبوبةوأميعيٍت،حممدبنادلهيمنعبداحملبوبألِباهللوأدعووأقول -٘

كلىفوناجحةصاحلةنتابأكونألن-وليلةيومكلىلدعياالذينخالد،بنت

 .حممودامقاماويبعثهماصغَتاربياينكماويرمحهاذلمااهلليغفرأن-امتحان
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اإلنسانيةوالعلومالدينأصوللكليةوادلعلماتادلعلمُتجلميعجزيالشكراوأشكر -ٙ

ادلوضعيسعوالاخلاصادلشروعىفخصوصااحلكومية،اإلسالميةأنتساريجبامعة

 .واألخرةالدنياىفيرمحهماهلل.مجيعهمىناملذكرى

ومجي عال زمالءإحياءالدينوأختيناموعظةحسنةوزلفىعناي ةوالشكراجلزيلألخي -ٚ

واألص    دقاءال    ذينق    اموابادلس    اعدةوالتوجي    وللباحث    ةيفكتاب    ةى    ذاالبح    ثالعلم    ي

الطبق ةىفاخل اصش روعادلىفوغ َتىنأَس ة،وادلرض يةع ُتدي ويأخوايتإىلخصوصا

يتس    عادلق    امادلش    روعاخل    اصالس    ابعال    اليتالمجي    عص    احبايتيف،وخصوص    االثامن    ة

 .لذكرىنىنامجيعهم.جزاىماهللخَتاجلزاء،آمُت

ىذاكتابةىفىلومساعدةفضلةعليّلوكانمنلكلجازياوخَتخبَتعليمفاهلل -ٛ

ذلمشكرييكتبومليعلمملأنٍتولوالعلمي،البحث الصابرينمناهللجعلهم.

 .العادلُتربياآمُتالفائزين،ادلخلصُتالشاكرين

باقًتاحاتيقًتحواأنللقارئُتفأرجواواخلطاء،النقصانمنالبحثىذايفوتوال

.آمُتعامة،وللقارئُتخاصةللباحثةالبحثىذاينفعأناهللوعسىإصالحية،

 بنجرماسُت،ٚٔشوالٖٚٗٔه
مٕٙٔٓيوليوٕٕ  

البيانكاتبة  
 

نفيسسىت  



 ل
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 ٘ٗ.................................................................ادلؤلفترمجة .أ

 ٘ٗ............................................................والدتوونسبوإَسو .ٔ

 ٘ٗ..........................................................ووفاتووحياتونشأتو .ٕ

 ٚٗ.........................مؤلفاتوشيوخوالكباريفالعلومالعقليةوالنقليةوتالمذتوو .ٖ

 ٗ٘..............................................................ابلكتاتعريف .ب

 ٗ٘..............................................................التأليفبواعث .ٔ



 ن

 

 ٙ٘...............................................................البحثترتيب .ٕ

 ٜ٘................................................................الكتابطبع .ٖ

 بشرح جامع الترمذي األحوذي تحفةأحاديث البر والصلة في كتاب :    الرابع الباب

  للمباركفورى

 ٔٙ..........................صادرىا......................أحاديثالربوالصلةوم .أ

 ٗٚ...بشرحجامعالًتمذيعندادلؤلف األحوذيحتفةثالربوالصلةيفكتابأحاديفهم .ب

 ٗٛ....................................ادلنهجالذيسلكوادلؤلفيففهماألحاديث .ت

 ٗٛ.الطرقاليتسلكهاادلؤلفيففهمأحاديثالربوالصلة....................... .ٔ
 ٙٛ......................مادلؤلفيففهمأحاديثالربوالصلةادلصادراليتاستخد .ٕ

 الخاتمة:  الخامس الباب

 ٛٛ...............................................................البحثنتائج .أ

 ٜٛ...................................................................التوصيات .ب

 اجع لمر ا

  ترجمة الكاتبة

 

 

 

 


