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 الباب األول  

 المقدمة

 بواعث البحث . أ

بعث ػتمد صلي اهلل عليو كسلم بدين اإلسالـ لتتميم مكاـر أخالؽ اإلنسانية، كببعثتو 

صلى اهلل عليو ك سلم اكتمل البناء اإلدياين كاعتدم الرباين كاكتمل لإلنسانية النور الذم يضيء عتا 

سالمي، الذل ىو دين أسباب السعادة، فقد ىدل الرسوؿ بناء حياة اإلنساف من اصتاىلي إىل اإل

 السالمة كالرزتة للعاظتُت عامة، كللمؤمنُت خاصة.

كقد بُت تعايل ىف كتابو العزيز بيانا كاضحا أف طاعتو مقًتنا بطاعة الرسوؿ صلي اهلل عليو 

كإف خَت الكالـ بعد كالـ اهلل سبحانو  ٔكسلم ىف مواضع اليفرؽ، فمن أطاع الرسوؿ فقد أطاع اهلل،

كتعايل كالـ رسولو ػتمد صلى اهلل عليو كسلم الذل أرسلو ىاديا كمرشدا، فلم يدع شيئا كلفو اهلل 

كأف الرسوؿ ال ينطق شيئا إال مبا يوحي  بإبالغو للبشر إال قاـ بو خَت قياـ، كبلغو بأفصح بياف،

 ٖ".ِإْف ُىَو ِإالا َكْحيه يُوَحى (ٖكقولو تعايل: "َكَمايَػْنِطُق َعِن اعْتََول ) ٕ إليو،

قرآف الذم حفظو اهلل من التبديل كالتغيَت كالتحريف كغَتمها الذم ليست السنة النبوية كال

أما اضتديث فيمكن أف يغَته  ٗ.يضل األمة، كقد قاؿ تعايل:"إناا ََنُْن نَػزاْلَنا الذِّْكَر َكِإناا َلُو ضَتَاِفظُوَف"

                                                 
 .َحِفيظنا َعَلْيِهمْ  أَْرَسْلَناؾَ  َفَما تَػَوىلا  َكَمنْ  اللاوَ  َقْدَأطَاعَ فػَ  الراُسوؿَ  يُِطعِ  َمنْ : ٓٛ :(ٗسورة النساء ) أنظرٔ
،  ختريج أحاديث غتموعة فتاكم ابن تيميةمركاف كجك، ٕ  . ٘، ٔ(، ج. ٜٜٛٔ)بَتكت: دار ابن حـز

 .ٗ-ٖ(: ٖ٘سورة النجم )3
 .ٜ(: ٘ٔسورة اضتجر )ٗ
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راض الدنيا أك ىف فضيلة األعماؿ، كيبدلو اظتتحرفوف كيدلسو اظتدلسوف كيوضعو الوضاعوف، إما ألغ

 ٘شخصية كانت أك شعبية.

كقد اعتٍت احملدثوف اعتناء بالغا كسفركا سفرا طويال كرحلوا من بلد إىل بلد لسماع اضتديث 

كقد قسم ػتمد حسيب الصديقى  عوه ىف كتبهم، كإاما ىو ضتف  السنة النبوية.كنيلو من راكيو كرت

أزماف تطور اضتديث إىل سبعة زماف:عهد الرسوؿ، كعهد خلفاء الراشدين، عهد الصحابة الصغار 

ككرباء التابعُت، كعهد رتع اضتديث كتدكينو، كزمن التصحيح، كزمن التهذيب كاإلستدراؾ كالتخريج  

ق( كىو عهد كرباء  ٓٗذكر  أف أكؿ كضع اضتديث كاف ىف عهد الثالث )حوؿ السنة إىل األف.  ك 

 ٙ، كنشأتو ببغداد.-كـر اهلل كجهو–التابعُت، كبعد أف تويف علي ابن أيب طالب 

ة جيمع فيها أحاديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مثل صحيح كقد صنف العلماء كتبا كثَت 

البخارم، كصحيح مسلم، كسنن الًتمذم، كسنن النسائي، كسنن أيب داكد، كسنن ابن ماجو كغَت 

. ككانت العلماء ىف خريج كالبحث عن الركاية كالزكائدذلك، ك اآلف يسمى عصر الشرح كاصتمع كالت

م يكتفوا عما يفعل العلماء قبلهم. كلكنهم يشتغلوف ديث اهىذا القرف اليشتغلوف عن تدكين اضت

، اضتديث قد اتى بعد نكوص اظتسلمُت. كشرح بشرح اضتديث، كعتذا يسمى ىذا القرف عصر الشرح

  ٚألهم بينوا كشرحوا كتب ما صنف العلماء قبلهم بغَت اعطاء شئ جديد من التدكين كغَت ذلك.

إف نشأة كتب الشركح ىف تطوير العلـو اإلسالمية تدؿ على أشد جهود العلماء كعنايتهم ىف إقباؿ 
                                                 

. (، طٕ٘ٓٓ)مليسيا: دار الشاكر، علـو اضتديث أصيلها كمعاصرىا ػتمد أبو الليث اطتَت آبادم، ٘
ٗ ،ٕٓٚ-ٕٜٓ. 

 .٘ٚ(، ٜ٘ٛٔ)بَتكت: مكتبة اإلسالمي،  السنة كمكانتها ىف التشريع اإلسالميمصطفى السباعي، ٙ
7
M. Alfatih Suryadilaga ( اتج سريادلغاػتمد ألف)  , Metodologi Syarah Hadis (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 9. 
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ن مقاصد مؤلفات العلماء اظتتقدمُت منهم كمكمال للمتوف اظتشركح فيو حيث شرحها. كإف م

 ٛالعلماء ىف شرحهم اظتتوف ىو إحياء أك تشهَت اظتؤلفات الىت مل يشهر نشره ألجل قلة اضتاجة إليها.

، كىو بياف اضتديث الذل كتب شارحو ىف طرؼ كتاب يةحاشكالشرح لو أنواع، كىو: 

كىو الشرح اظتوضع ىف التعليق كىو الشرح اظتمجوز مع نص اضتديث، ك كؽتجوز اضتديث اظتشركح،

اضتديث فالشرح على ثالثة مناىج: اظتنهج  كإذا أسند ىف ٜموضع خاص اظتفصوؿ عن متونو.

ككتاب شرح اضتديث كثَت احدىا حتفة األحوذم بشرح التحليلي، كاظتنهج اإلرتايل كاظتنهج اظتقارف. 

دار الكتب العلمية الذم  ىذا الكتاب  حتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم طبع. جامع الًتمذم

شر غتلدا. مقدمتو ترتيب يف كتاب كاحد من قيق خالد عبد الغٍت ػتفوظ من احدل عضبطها كحت

ها تلقاء نفسها. كىذا خيتلف عن الكتاب الذم مقدماتو عادة تتكوف من عدة أكراؽ فقط. في

الطريقة اظتستخدمة يف الكتابة، كلكن التقليد العلمي بشكل عاـ ك الحيتوم على خلفية الكتابة، ك 

اظتستغرب أف مقدمتو نفسها تتكوف من حوؿ كتاب اإلماـ الًتمذم ك جامع لو. لذلك ليس من 

، لذلك كاف و ىو شخص يعيشوف يف العصر اضتديثمئات من القطع. كبالنظر إىل أف اظتؤلف نفس

 قادرا على تقدمي تاريخ العلم اضتديث.

يرتب اظتصنف ىذا الكتاب على فصوؿ الفقو كنظاـ اظتستخدمة يف الكتاب جامع 

الًتتيب األحاديث اليت كجد يف كتاب  مد الًتمذم. كفقالنظاميات اظتستخدمة من قبل اإلماـ ػت

                                                 
8
Akhmad Sagir  Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan“  )أزتد صغَت( 

Islam.”Jurnal Ilmiah Ushuluddin, vol. 9 (Juli 2010). 
 .ٛ٘ )د. ـ: د. ط، د. ت(، علم شرح اضتديث كركافد البحث فيو، بن سامل بازموؿػتمد بن عمر ٜ
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سنن الًتمذم. بدء من كتاب الطهارة ك ينتهي بكتاب العلل. إذا كاف ىناؾ باب مل يكن لديك 

 عنواف )فارغ(  يف سنن الًتمذم، مث كتاب حتفة األحواذم تفعل الشيء نفسو.

ديث فيو، فإف فهم اضتديث فبذلك تريد الباحثة أف تعلم كتعّرؼ عن فهم اظتؤلف األحا

كقد قَاَؿ اْلَفِقيُو  ٓٔ.النبوم أمر مهم ضركرم للطالب العلم لتكوف معموال ىف اضتياة اليومية كالليلية

الخفاء على ذم عقل سليم كدين مستقيم بوجوب  ق(: ٗٗ٘اْلَقاِضي عياض رضى اهلل َعنُو )ت. 

كاضتض عليو ألف أصل الّشريعة اّليت تعّبدنا هبا إاّما ىي متلّقاة من  ٔٔتعلم اضتديث كحفظو كإتقانو

جهة نبّينا صلوات الّلو عليو كسالمو، إّما فيما بّلغو من كالـ ربّو كىو القرآف اّلذم ال يأتيو اْلباطل 

ا الذّكر َكِإناا َلُو ن بُت يديو كال من خلفو كاّلذم تكفل اهلل حبفظو، فقاؿ جّل كعّز }ِإناا ََنُْن نَػزاْلنَ م

 ٕٔ.ضتافظوف{

ىذه السنة اظتطهرة كصيانتها رجاال صنعهم على عينو كأمدىم بشىت كلقد أعد اهلل ضتف  

اظتواىب النفسية كالعقلية كالذكاء اظتتوقد كاضتف  اظتستوعب كالقدرة اعتائلة على اإلطالع ما يبهر 

العقل كيستنفد العجب كجيعل يف اظتطلع على أخبارىم كأحواعتم ما ديأل قلبو يقينا بأف ىؤالء العباقرة 

                                                 
)القاىرة: دار الفكر العريب،  الوسيط ىف علـو كمصطلح اضتديثػتمد بن ػتمد أبو شهبة،  ٓٔ

ٜٜٔٚ ،)ٔٛٗ. 
 يشمل اإلتقاف الفهم.ٔٔ

)القاىرة : دار اإلظتاع إىل معرفة أصوؿ الركاية كتقييد السماع  بن موسى اليحصيب السبيت، عياضٕٔ
 .٘، ٔـ(، جزء.  ٜٓٚٔالًتاث، 
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ىذا اإلعداد العجيب إال لغاية سامية ىي إنفاذ كعد اهلل الكرمي ىف أية التاسعة من سورة  ما أعدكا

 ٗٔذترة علـو اضتديث، كبو قواـ الشريعة. ك فقو اضتديث ىو ٖٔاضتجر.

كىذا ىو الدافع الذم يدفع الباحثة لبحث فهم اظتؤلف عن ىذه األحاديث. كىذا البحث 

ة مفهوما كمعموال ىف جوار اظتسلمُت كمعموال فيهم، خصوصا مهم ضركرم ليكوف السنة النبوي

للباحثة نفسها، فإنو ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم، كىذا البحث أيضا من صورة اإلقباؿ 

-كالفرح على مؤلفات العلماء كأفكارىم، ال سيما أف اظتؤلف ىو من أىل بيت النيب اظتصطفي، كىو

 اهلل عليو كسلم. من ذرياتو صلى -رزتو اهلل

مث خّصت الباحثة موضوعا كاحدا من ذلك الكتاب ىف ىذا البحث العلمي لتعمق النظر 

كتبحر البحث عن فهم أحاديثو كالبياف عن شرحها عند اظتؤلف. فاختارت الباحثة ىف ىذا البحث 

أف الرب  ، كىذا لقصد التحريض على الباحثة نفسها كاألمةمي أحاديث "يف كتاب الرب كالصلة"العل

 كالصلة امرىم. 

فبهذا اطتطر العظيم اظتشكل، ذىبت الباحثة إىل دراسة األحاديث عن الرب كالصلة ىف  

اىل. كتسمي الباحثة ىذا عميقا مهتما، إف شاء اهلل تع حتفة األحواذم بشرح جامع الًتمذمكتاب 

تاب  تحفة  )دراسة كالبر والصلة عند المباركفورى  عن فهم األحاديثلعنواف "البحث با

 الترمذي( األحوذي بشرح جامع

                                                 
النكت على كتاب ابن الصالح أبو الفضل أزتد بن علي بن ػتمد بن أزتد بن حجر العسقالين، ٖٔ

 .ٖٜ ،ٕـ(، غتلد.  ٜٗٛٔعربية السعودية، )اظتدينة اظتنورة: اظتملكة ال
)بَتكت: دار الكتب العلمية،  معرفة علـو اضتديثأبو عبد اهلل اضتاكم ػتمد بن عبد اهلل النيسابورم، ٗٔ

 .ٖٙ، ٔ( جزء. ٜٚٚٔ
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 تعبير المشكالت . ب

نظرا ببواعث البحث الىت قدمتها الباحثة من قبل، فاظتشكالت الىت أشكلت الباحثة كما 

 تلي:

حتفة األحوذم بشرح فهم األحاديث عن الرب كالصلة عند اظتباركفورل ىف كتابو "  كيف .ٔ

 "؟ جامع الًتمذم

حتفة حاديث عن الرب كالصلة ىف كتابو "سلكو اظتباركفورل ىف فهم األكما اظتنهج الذم  .ٕ

 "؟األحوذم بشرح جامع الًتمذم

 تحديد الموضوع . ج

ستحدد الباحثة حتديدا كافيا عن ىذا اظتوضوع حذرا من أف يكوف البحث خارجا من 

 اظتقصود بعيدا من األىداؼ.

كىذا اإلصطالح يستخدـ ىف  ،اظتراد بفهم اضتديث ىو كشف معاين اضتديث أك مقاصده

ارتباط السنة أك اضتديث مع أحواؿ اظتوقعة ىف كقت فهمو ككشف معانيو. كأنو ليس من نظريات 

 ٘ٔد إصطالح ىف ذكر كشف معاين اضتديث.علـو اضتديث كلكنو غتر 

                                                 
 )شريا: دار الكالـ الطيب،ىف فهم السنة النبوية اظتعاصرة  اإلجتاىاتػتمد بن عبد الرزاؽ أسود، ٘ٔ

ىػ(،  ٜ٘ٛٔبَتكت: مكتبة لبناف، -)لبناف كتاب التعريفاتػتمد الشريف اصترجاين، ك  .ٕٛ٘-ٕٚ٘ ،(ٕٛٓٓ
ٔٚٙ. 
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كأما اظتراد باألحاديث: فهو رتع من اضتديث، كىو لغة اصتديد نقيض القدمي، كاظتراد بو: 

كسلم، كىو اضتديث كاطترب قليلو ككثَته. كىف اإلصطالح ىو ماأضيف إىل النيب صلى اهلل عليو 

 ٙٔاظترفوع من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة أك خلقية سواء ما كاف قبل البعثة أك بعدىا.

 الرب كالصلة .1

مربة" كالده: -برا-يرب-"بربركرا" خلقو: اطاعو، ك-بررة-برا-يرب-" من "برالربإف كلمة "

َكَقَضى َربَُّك َأالا تَػْعُبُدكا ِإالا ِإيااُه َكبِاْلَواِلَدْيِن كما قاؿ تعاؿ: "  ٚٔاطاعو احسن معاملتو عن حب.

ُلَغنا ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحدُ  َهْرمُهَا َكُقْل عَتَُما قَػْوالن  ِإْحَساننا ِإماا يَػبػْ مهَُا أَْك ِكاَلمُهَا َفاَل تَػُقْل عَتَُما ُأؼٍّ َكاَل تَػنػْ

أحسنوا هبما ِإْحسانان عظيما كامال فإف إحساهما إليك قد بلغ الغاية العظيمة فوجب أف  ٛٔ"،َكردينا

ف إنعامهما عليك كاف على سبيل يكوف إحسانك إليهما كذلك كمع ذلك ال حتصل اظتكافأة، أل

  ٜٔ.االبتداء كيف األمثاؿ اظتشهورة أف البادئ بالرب ال يكافأ

                                                 
(، طبعة. ٕ٘ٓٓ)مليسيا: دار الشاكر، علـو اضتديث أصيلها كمعاصرىا زتد أبو الليث اطتَت آبادم، ٙٔ

. انظر: ٙٔ(، ٘ٔٗٔ )بَتكت: مركز اعتدم للدراسات، تيسَت مصطالح اضتديثػتمود الطحاف،  ك .ٙ-٘، ٗ
. انظر: ٖٔ، ـ( ٕٔٔٓبَتكت: دار الفكر، -لبناف)  أصوؿ اضتديث علومو كمصطلحوػتمد عجاج اطتطيب، 
 .ٙ ـ(، ٜٗٛٔ)اظتصر:  دار الطباعة اجملمدية،  مناىج احملدثُتػتمد مبارؾ السّيد، 

 .ٖٓ(، ٕٔٓٓ)بَتكت: دار الفكر،  قاموس اظتنجد لوكس مألوؼ اليسوعي،ٚٔ 
  .ٖٕ(:ٚٔ) اإلسراءٛٔ
دار : بَتكت) مراح لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، التنارم عمر نوكم اصتاكم البنتٍت إقليما ػتمد بن ٜٔ
 .ٕٕٙ، ٔ ، ط.ٔ(، ج. ىػ ٚٔٗٔ، الكتب العلمية
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كالرفد كاصتبا  الصَِّلةَكيُػَقاؿ  ٕٓية كاإلحساف كاصتائزة.كالكلمة "الصلة" رتع صالت: العط

اْلَعِطياة كاصتائزة كاضترؼ الاِذم بعد الركم يف  ٕٔكاصتائزة كاظتنحة كالعطية كالتحويل كالصفد كالنيل.

 ٕٕقافية اْلبَػْيت َكُيسمى اْلَوْصل أَْيضا.

اليت ستبحث الباحثة ىف ىذا البحث تعٍت األحاديث عن الرب كالصلة عن كأما األحاديث 

الصدؽ كلزـك التوسط ىف كل شيئ، كىي حوؿ مائتُت حديثا. فإذف أف موضوع البحث ىو فهم 

ىف   العال ػتمد عبد الرزتن بن عبد الرحيم اظتباركفورل وأب  كالصلة اليت نقلها  األحاديث عن الرب

 ".شرح جامع الًتمذمحتفة األحوذم بكتابو "

 أهداف البحث وأهمياته . د

 أىداؼ البحث   .1

 أىداؼ ىذا البحث العلمي ىي كما تلي: 

حتفة األحوذم بشرح جامع  معرفة فهم األحاديث عن الرب كالصلة ىف كتاب ( أ

 مباركفورل.لل الًتمذم 

 حتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذممعرفة منهج فهم األحاديث ىف كتاب   ( ب

 مباركفورل.لل
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 .ٜٗٓ،قاموس اظتنجد لوكس مألوؼ اليسوعي، 
دار )اتفاؽ اظتباين كافًتاؽ اظتعاين ، الدقيقي اظتصرم بنُت بن خلف بن عوض تقّي الدين سليماف بنٕٔ

  .ٕٔ٘، ٔ، ط.ٔ(، ج.ـٜ٘ٛٔػ ى٘ٓٗٔ: األردف –عمار 
اظتعجم  ،ػتمد النجارغتمع اللغة العربية بالقاىرة إبراىيم مصطفى أزتد الزيات حامد عبد القادر ٕٕ

 .ٖٚٓٔ، ٕ(، ج. دار الدعوة) الوسيط



ٜ 
 

 أمهية البحث  .2

ترجو الباحثة أف تكوف ىذا البحث العلمي عتا أمهياتوفوائد نظرية كانت أك تطبيقية، علمية  

كانت أك غتتمعية. كدتّكن أمهية فهم اضتديث ىف أنو خيدـ اضتديث النبوم الشريف الذل ىو تفسَت 

اتو من العقائد، كالعبادات كاآلداب، للقرآف الكرمي، كبياف ظتراده، كحجة فيما يهم اظتسلم ىف حي

 كغَتىا،فمن أمهياتو العلمية كما يلي:

ترقية دراسة اضتديث خصوصا ىف فهم أحاديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ألنو حجة ىف  ( أ

 األعماؿ، فال بد من شرحو كفهمو.

اديث عن الرب معرفة فهم أبو العال ػتمد عبد الرزتن بن عبد الرحيم اظتباركفورل عن األح ( ب

كمصادرىا، حىت تقوم مرتبتها ىف غتاؿ العلمية  حتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذمكالصلة ىف كتابو 

 األكادديكية، كتصلح أف تكوف مرجعا ىف دراسة التصوؼ. 

 أما األمهيات اإلجتماعية، منها:

 لزيادة مرتبة ىذا الكتاب ىف اجملتمع، ال سيما لطالب العلم اإلسالمية. ( أ

للمعلومات الثمينة عن ىذا الكتاب خاصة لطالب اصتامعة، كعامة ظتن أراد أف يتدارس أك  ( ب

 يراجع إىل ىذا الكتاب.
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 الدراسات السابقة . ه

 احمللية:  نظر األكاددييُت ك اجملتمعاتيف الرب عن  السابقة الدراسات .ٔ
1.

 Implementasi Hadis Birrul Walidain setelah Meninggal“اظتوضوع:  

Dunia pada Masyarakat Wonokromo (Studi Living Hadis)”,   حصلت

قرية بر الوالدين يف ىذا البحث ديكن أف يكوف معركفا أف األحداث يف النتائج 

ائلتو، هتدؼ إىل الدعاية، استغفر اهلل للناس الذين لقوا حتفهم، كخاصة عكنوكركمو 

 ٖٕ.مكاف بُت اظتواطنُتصلة الرحم كاألىم من ذلك مبثابة 

 Berbakti kepada orang tua menurut penafsiran Hamka dalam“اظتوضوع:  .2

tafsir al-Azhar dan Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir an-Nur (study 

komparatif)”,   ظتعرفة مفهـو االبناء للوالدين كفقا للقرآفحصلت النتائج 

حسيب  الصديقي اظتمرات ك ظتعرفة كيفية أكجو الشبو كاالختالؼ من تفسَت زتكا ك 

 24.خصص للوالدين

 Nilai Birr al-Walidain dalam Novel Athirah Karya“اظتوضوع:  .3

Alberthiene Endah”,  كأظهرت نتائج البحوث من خالؿ حتليل  حصلت النتائج

النص ىذا اظتوضوع، كأشر، كالتفاصيل، الًتابط، الضمائر، األسلوبية، متوترة، ىناؾ 
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Akmad ar-Rofiqi (أزتد الرفيقي), “Implementasi Hadis Birrul Walidain setelah 

Meninggal Dunia pada Masyarakat Wonokromo (Studi Living Hadis)” Skripsi (Yogyakarta: UIN 

 Sunan Kalijaga, 2009). Ix. 

24
Fatkhur Rochman (فتح الرزتن), “Berbakti kepada orang tua menurut penafsiran Hamka 

dalam tafsir al-Azhar dan Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir an-Nur (study komparatif) Skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010). vii. 
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موجود أيضا يف ىذه الركاية، من  ن.رسومات كاملة كالتشبيو يف ىذه الركاية بر الوالدي

بُت أمور أخرل تتبع رغبات كاظتشورة كالشرؼ كاحًتاـ كبار السن، ؽتا يساعد جسديا 

عندما ال يزاؿ كالدم على قيد اضتياة، كىيئات تنظيم، يدعو عند  كماديا، يدعو 

 25اآلباء كاألمهات قد لقوا حتفهم.

 Gambaran Birr al-Walidain Tokoh Zainab dalam Film di“اظتوضوع:  .4

Bawah Lindungan Ka’bah Karya Hanny R. Saputra (Analisis 

Semiotik)”,  يف ختاـ ىذه الدراسة على الفيلم حتت زتاية الكعبة  صلت النتائجح

يظهر من خالؿ شخصية بر الوالدين ىاين سابوترا العمل ىناؾ أربعة مؤشرات الطابع 

الح  األكامر من كال  مساعدة كال الوالدين العمل، الثاين زينب، كىي: األكؿ

ن اجل كل من الوالدين بعد نصلي م دتجيد كال الوالدين، الرابع الوالدين، الثالث

 ٕٙذىب كال الوالدين.

 Konsep Birr al-Walidain dan Implikasinya Terhadap"ع:اظتوضو  .5

Pembentukan Karakter Anak Didik (Telaah Terhadap Pemikiran al-

Ghazali dan Kitab Bidayah al-Hidayah”,  كخلصت ىذه حصلت النتائج

أكال، كمفهـو بر الوالدين الغزايل، أم حديث عن كال األبوين  :الدراسة ما يلي

ال أرفع  السمع، يقف عندما كقفت، طاعة األمر على حد سواء، ال ديشي أمامهم،
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Mardha „Afifah  (مرد عفيفة), Nilai Birr al-Walidain dalam Novel Athirah Karya 

Alberthiene Endah  Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). xi. 

26
 Blana Radetyana (بالف ردتيانا), Gambaran Birr al-Walidain Tokoh Zainab dalam Film 

di Bawah Lindungan Ka’bah Karya Hanny R. Saputra (Analisis Semiotik) Skripsi (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2015).   

http://digilib.uin-suka.ac.id/14598/
http://digilib.uin-suka.ac.id/14598/
http://digilib.uin-suka.ac.id/14598/
http://digilib.uin-suka.ac.id/14598/
http://digilib.uin-suka.ac.id/14598/
http://digilib.uin-suka.ac.id/14598/


ٕٔ 
 

صويت فوؽ صوت على حد سواء، كتلبية االستدعاء كال منهم، يف ػتاكلة لكسب 

اظتتعة على حد سواء، مل جتلب خدمة النفوذ أك العطف اليت أعطيت للوالدين، ال أف 

ننظر إىل كل من اآلباء كاألمهات ليكوف غاضبا، ال عبوس أمامهم، كمل يسافر إال 

ية، أما بالنسبة للقيم اليت ىي اآلثار اظتًتتبة على مفهـو بر الثان .مبوافقة من االثنُت معا

 .ٕٚ  االحًتاـ كالتواضع كاظتسؤكلية كاالنضباط، عادؿ كنزيو :الغزايل ىي الوالدين

 احمللية:  نظر األكاددييُت ك اجملتمعاتيف الصلة  عن السابقة الدراسات .ٕ

 Pemahaman Dosen Hadis IAIN Antasari Banjarmasin“اظتوضوع:  .1

tentang Silaturahmi Melalui Facebook (Studi Pemahaman Hadits)”,  

العالقة األحاديث مع  اضتديث الفقو اإلسالمي ظتعرفة فهم التقليدحصلت النتائج 

 ٕٛ.يف الفيسبوؾ سياقها

 Studi eksperimen penggunaan model pembelajaran”:اظتوضوع .2

cooperative tipe talking stick dan cooperative integrated reading and 

composition terhadap hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

materi pokok hadits tentang silaturahmi pada peserta didik kelas IV 

MI Al-Khoiriyyah 1 Semarang”,   ظتعرفة تأثَت النماذج اضتديث حصلت النتائج

عصا كاموذج التعاكنية القراءة اظتتكاملة كالًتكيب )صتنة تنظيم التأمُت( على نتائج دراسة 
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Mamay Maisyaratusshalihah Fa'asya Nawawi (مامي ميشارة الصاضتة فاعش نواكم( Konsep 

Birr al-Walidain dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak Didik (Telaah 

Terhadap Pemikiran al-Ghazali dan Kitab Bidayah al-Hidayah Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2014).   

28
Isthifa Amini (إصطفى أميٍت(, Pemahaman Dosen Hadis IAIN Antasari Banjarmasin 

tentang Silaturahmi Melalui Facebook (Studi Pemahaman Hadits) Skripsi (Yogyakarta UIN 

Sunan Kalijaga, 2007). 
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اظتوضوعات القرآف الكرمي األحاديث النبوية األحاديث بشأف موضوع العالقة على 

 29.سيمارانج ٔاطتَتية  اظتدرسةالرابعة فصل اظتتعلم من 

 Pesan Silaturahmi dalam Film Rayya Cahaya diatas Cahaya“اظتوضوع:  .3

(Analisis Semiotik)”,  تبحث ىذه الدراسة العالقة اليت تفعل ريا ئج حصلت النتا

لزكايا ؼتتلفة من مدف كقرل كاجو غتتمع يتألف من ؼتتلف اطتلفيات االجتماعية. 

 30.كاعتدؼ ىو حتديد رسالة اليت مت اضتصوؿ عليها

 الفرؽ البحثية مع الدراسات السابقة ىو أف حبثي يناقش حوؿ الفهم األحاديث الرب ك

، كتاب حتفة األحوذم. بينما األحباث السابقة يف تفسَت الرب، حوؿ اظتعيشة علم اضتديثالصلة يف  

كديكن مالحظة أف حبثي مع الدراسات  .حوؿ قيمة بر الوالدين مفهـو بر الوالدين، كالرسائل اللقاء

 .ليس فقط من حيث احملتول من حيث العنواف يف كاف بالفعل فرؽ كاضح .السابقة ىو ؼتتلف جدا

  البحث مناهج .و 

 :إىل ينقسم البحث فمناىج

  كصفتو البحث نوع .ٔ
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Siti Khaeriyah (سىت خَتية), Studi eksperimen penggunaan model pembelajaran 

cooperative tipe talking stick dan cooperative integrated reading and composition terhadap hasil 

belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi pokok hadits tentang silaturahmi pada peserta 

didik kelas IV MI Al-Khoiriyyah 1 Semarang Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2014). x-xi. 
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 يعٍت (Library-Research)"اظتكتيب البحث " الباحثة ستعمل يالعلم البحث ىذا كىف

 نتائج على للحصوؿ بالبحث تتعلق اليت غَتىا أك اظتكتبة من اظتتنوعة الكتب من البيانات رتع

 .الكيفي العلمي حبث ىو البحث كىذا البحث،

 :قسمُت إىل تنقسم البحث ىذا ىف البيانات إف

العال ػتمد عبد الرزتن بن عبد  أبو نقلها اليت األحاديث فهم يعٌت: األساسية البيانات ( أ

 عشر ذتانية كىي ،كالصلة الرب عن بشرح جامع الًتمذم األحوذم حتفة كتابو ىف الرحيم اظتباركفورل

 .حديثا

 اظتتعلقة الكتب من البحث ىذا ىف العامة بتصور تتعلق اليت البيانات يعٌت: الثانوية البيانات ( ب

 .كغَتىا اظتباركفورل تررتة اضتديث فهم كمفهـو لف،اظتؤ  تررتة مثل

 :قسماف البحث ىذا يف البيانات مصادر أما

العال ػتمد  أليب نفسو" بشرح جامع الًتمذم األحوذم حتفة"كتاب ىو األساسية اظتصادر: األكؿ

 .عبد الرزتن بن عبد الرحيم اظتباركفورل

 فيها اليت الرسائل أك الًتاجم كتب من فتؤخذ ،فورلاظتبارك تررتة عن تعٍت الثانوية اظتصادر: الثاين

 مثل بالبحث تتعلق اليت الكتب من فتؤخذ اضتديث فهم مادة عن اظتصادر كأما ،اظتباركفورل تررتة

 .غَتىا ك احملدثُت مناىج ك اضتديث علـو كتب

 كحتليلها البيانات معاصتة طريقة .ٕ
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معاصتة البيانات اظتكتبية أم رتع البيانات ك  حتصيل البيانات احملتاجة، تقـو الكاتبة بطريقة

أف تبُت  الباحثةطالعتها من الكتب اليت تتعلق هبذا البحث. كليكوف البحث مرتبا كموجها تنبغي 

 اطتطوات اليت سلكت الكاتبة لتسهيل البحث كىي:  

 رتع األحاديث اليت تتعلق بلباس النساء يف كتاب اظتعجم اظتفهرس أك غَت ذلك.  . أ

رتع البيانات من أم مصادر منها: الرسائل العلمية كالكتب اليت تتعلق بالبحث كاجملالت  . ب

 العلمية كغَت ذالك.

 إختار البيانات كتفريقها إىل البيانات األساسية ك الثانوية  . ج

بتحليل البيانات باطتطوات األتية: الباحثة كبعد ىذا اطتطوات، تذىب  

 كصفي ليكوف تصوير اظتشكلة مناسبة بًتتيب البحث. حتليل البيانات على سبيل . أ

 كحتليل البيانات بعوف نظرية فهم اضتديث. . ب

 ج. مث أخذ االستنباط.

  البحث ترتيب . ز

 :يلي كما أبواب ستسة على  العلمي البحث ىذا كتابة الباحثة رتبت

 ديدكحت اظتشكالت، كتنظيم البحث، بواعث من تتكوف الىت اظتقدمة :األكؿ الباب

  .البحث كترتيب البحث، كمنهج السابقة، كالدراسات كأمهياتو، البحث كأىداؼ اظتوضوع،

 ،كمناىجو ،أمهيتو ك تعريفو، من بدأ، النظرية العامة عما يتعلق بفهم اضتديث :الثاين الباب

   .كالصلة الرب كتعريف
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 يشتمل الذم مذمالًت  جامع بشرح ذماألحو  حتفةالنظرية العامة عن كتاب  :الثالث الباب

شيوخو الكبار يف العلـو العقلية كالنقلية  كفاتو،ك  كحياتو نشأتو ،ككالدتو إشتو كنسبو :اظتؤلف تررتة

 بواعث التأليف، ترتيب البحث، طبع الكتاب. . مث تعريف الكتاب:مؤلفاتوكتالمذتو ك 

م بشرح جامع الًتمذ ذماألحو  حتفةأحاديث الرب كالصلة يف كتاب  :الرابع الباب

يف  الرب كالصلة أحاديث كمصادرىا كفهم الرب كالصلة عن الذم يشتمل األحاديث  للمباركفورل

عند اظتؤلف كاظتنهج الذم سلكو اظتؤلف يف فهم األحاديث؛ الطرؽ اليت حتفة األحوذم كتاب 

 الرب كالصلة.أحاديث ادر اليت استخدـ اظتؤلف يف فهم سلكها اظتؤلف كاظتص

 .كالتوصيات البحث نتائج من تتكوف ،اطتادتة: اطتامس الباب

 

 


