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 ب الرابعالبا

 ذي بشرح جامع الترمذي للمباركفورىتحفة األحو أحاديث البر والصلة في كتاب 

  ومصادرهاأحاديث البر والصلة  . أ

 ذم بشرح جامع الرتمذم ملالرب كالصلة يف كتاب حتفة األحو  نقل ادلباركفورم أحاديث   

يث األخرل لتخرجيها  تذكر مصادره. فتبحث الباحثة ىذه األحاديث يف كتب الستة ككتب األحاد

 كما تلي:

ٍين  .ُ  باب ما جاءى يف ًبٌر اٍلوىالدى

: حىدَّ  : أىٍخبػىرىنىا بػىٍهزي ٍبني حىًكيمو قىاؿى : أىٍخبػىرىنىا َيىٍَيى ٍبني سىًعيدو قىاؿى ثػىنىا زليىمَّدي ٍبني بىشَّارو قىاؿى ثىًِ حىدَّ

: يىا رىسيوؿى اللًَّو، مىنٍ  : قػيٍلتي :  أىِب، عىٍن جىدِّم قىاؿى ؟ قىاؿى : « أيمَّكى »أىبػىرُّ : ُثيَّ مىٍن؟ قىاؿى : قػيٍلتي قىاؿى

: « أيمَّكى » : ُثيَّ مىٍن؟ قىاؿى : قػيٍلتي : « أيمَّكى »قىاؿى : ُثيَّ مىٍن؟ قىاؿى : قػيٍلتي ، ُثيَّ األىقٍػرىبى »قىاؿى ُثيَّ أىبىاؾى

ٍردىاًء: كىبػىٍهزي ٍبني حىًكيمو كىيف البىاًب عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، كىعىٍبًد اللًَّو ٍبًن عى « فىاألىقٍػرىبى  ٍمروك، كىعىاًئشىةى، كىأىِب الدَّ

، ا حىًديثه حىسىنه كىقىٍد تىكىلَّمى شيٍعبىةي يف بػىٍهًز ٍبًن حىًكيمو ةى اٍلقيشىٍْيًمُّ كىىىذى ٍيدى كىىيوى ثًقىةه  ىيوى اٍبني ميعىاًكيىةى ٍبًن حى

، كى   .سيٍفيىافي الثػٍَّورًمُّ، كىَحىَّادي ٍبني سىلىمىةى، كىغىيػٍري كىاًحدو ًمنى األىئًمَّةً ًعٍندى أىٍىًل احلىًديًث، كىرىكىل عىٍنوي مىٍعمىره

 ُما جاء يف بر الوالدين.، باب ىف كتاب الرب كالصلة احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو

جو كأخر  2من أحق الناس حبسن الصحبة.، باب األدابكأخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب 

                                                           
 )لبناف: دار الكتب العلية،اجلامع الكبْيسنن الرتمذم لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ُ
  .ُٔ، ّج.  (،ََِٕ



ِٔ 

 

 

كأخرجو أِب  ّبر الوالدين، كأهنا أحق بو.، باب رب كالصلة كاألدابتاب المسلم يف صحيحو يف ك

، اآلداب  سننو يف كتاب، باب يف بر الوالدين. كأخرجو ابن ماجو يفاآلدابداكد يف سننو يف كتاب 

بػىٍهزي ٍبني كأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند البصريني، من حديث ) ْباب بر الوالدين.

ًه(.عىٍن أىبًيًو، عىٍن جى  حىًكيمً    ٓدِّ

 باب منو .ِ

ىٍسعيوًدمِّ، عىٍن الوىلًيًد بٍ 
يبىارىًؾ، عىٍن ادل

: أىٍخبػىرىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني ادل ثػىنىا أىٍَحىدي ٍبني زليىمَّدو قىاؿى ًن حىدَّ

: سىأىٍلتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى العىيػٍزىارً  ، عىٍن أىِب عىٍمروك الشٍَّيبىاِنِّ، عىٍن اٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى

 : : يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىمُّ األىٍعمىاًؿ أىٍفضىلي؟ قىاؿى ةي ًلًميقىاًِتىا»فػىقيٍلتي : ُثيَّ مىاذىا يىا رىسيوؿى اللَّ «الصََّلى ًو؟ ، قػيٍلتي

 : ٍينً »قىاؿى : «ًبرُّ الوىاًلدى : ُثيَّ مىاذىا يىا رىسيوؿى اللًَّو؟ قىاؿى ًبيًل اللَّوً »، قػيٍلتي ِِّ «اجًلهىادي يف سى ، ُثيَّ سىكىتى عى

ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه. رىكىاهي  الشٍَّيبىاِنُّ،  رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىلىٍو اٍستػىزىٍدتيوي لىزىادىِن. ىىذى

ا احلىًديثي ًمٍن غىٍْيً كىٍجوو عىٍن أىِب عى  ٍمروك كىشيٍعبىةي، كىغىيػٍري كىاًحدو، عىًن اٍلوىلًيًد ٍبًن العىيػٍزىاًر، كىقىٍد ريًكمى ىىذى

 ث حسن صحيح.الشٍَّيبىاِنِّ، عىًن اٍبًن مىٍسعيودو كىأىبيو عىٍمروك الشٍَّيبىاِنُّ اٍْسيوي سىٍعدي ٍبني ًإيىاسو كىو حدي

                                                                                                                                                               
 -)بْيكت صحيح البخارماإلماـ اِب عبد اهلل زلمد بن إْساعيل ابن إبراىيم بن ادلغْية البخارم،  ِ

 .َٖ، ْ، ج. ٔ(، ط. ََِٗلبناف: دار الكتب العلمية، 

لبناف: دار الكتب  -)يركت صحيح مسلم م بن احلجاج القشْيم النيسابورم،لإلماـ أِب احلسني مسل ّ
 .ُِٔ، ْ، ج. ْ(، ط. َُِِالعلمية، 

)لبناف: دار الكتب العلمية، سنن ابن ماجو اإلماـ احملدث أِب عبد اهلل زلمد بن يزيد القز كيِ،  ْ
  .ُِِ، ْ، ج. ِ(، ط. ََِٗ

، ِـ(، ط. ُْٗٗ –ق ُُْْ)بْيكت: دار الفكر،  ادلسند أَحد بن حنبللإل ماـ أَحد بن حنبل،  ٓ
 .َِّ، ٕج. 



ّٔ 

 

 

كأخرجو البخارم يف  ٔ، باب منو.مذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلةاحلديث أخرجو الرت 

 ٕ.الرب كالصلة كقوؿ اهلل تعاىب: )ككصينا اإلنساف بوالديو حسنا( ، باباألداب صحيحو يف كتاب

 8بياف كوف اإلمياف باهلل تعاىل أفضل األعماؿ.، باب جو مسلم يف صحيحو يف كتاب اإلميافكأخر 

 ٗ(.عبد اهلل بن مسعود، من حديث )جابر بن عبد اهللكأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند 

ٍين .ّ  باب ما جاء من اٍلفىٍضًل يف رضىا اٍلوىاًلدى

ثػىنىا سيٍفيىافي ٍبني عييػى  : حىدَّ ثػىنىا اٍبني أىِب عيمىرى قىاؿى نىةى، عىٍن عىطىاًء ٍبًن السَّاًئًب، عىٍن أىِب عىٍبًد حىدَّ يػٍ

: ًإفَّ ِلى اٍمرىأىةن كىًإفَّ أيمِّي تىٍأميري  ، عىٍن أىِب الدٍَّردىاًء، أىفَّ رىجيَلن أىتىاهي فػىقىاؿى ًقهىا، قىاؿى أىبيو الرٍََّحىًن السُّلىًميِّ ِن ًبطىَلى

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّ  : الدٍَّردىاًء: ْسًى الوىاًلدي أىٍكسىطي أىبٍػوىاًب اجلىنًَّة، فىًإٍف ًشٍئتى »ى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي

: أىِب، « فىأىًضٍع ذىًلكى البىابى أىٍك اٍحفىٍظوي  : ريَّبَّىا قىاؿى سيٍفيىافي: ًإفَّ أيمِّي كىريَّبَّىا قىاؿى : كىقىاؿى اٍبني أىِب عيمىرى قىاؿى

ا حىًديثه صىًحيحه  . كىىىذى ًبيبو  كىأىبيو عىٍبًد الرٍََّحىًن السُّلىًميُّ اٍْسيوي عىٍبدي اللًَّو ٍبني حى

، باب ما جاء من الفضل يف رضا مذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلةاحلديث أخرجو الرت 

كأخرجو أَحد بن  ُُ، باب بر الوالدين.اآلداب ابن ماجو يف سننو يف كتابك أخرجو  َُالوالدين.

 ُِأِب الدرداء عومير(.حنبل يف مسنده يف مسند القبائل، من حديث )

                                                           
   .ِٔ، ّج.  سنن الرتمذم، اجلامع الكبْيلإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ٔ

 .ُٔ، ْ، ج. صحيح البخارماإلماـ اِب عبد اهلل زلمد بن إْساعيل ابن إبراىيم بن ادلغْية البخارم،  ٕ

 .َٗ. ُ، ج. صحيح مسلملإلماـ أِب احلسني مسلم بن احلجاج القشْيم النيسابورم،  ٖ

 .ِٖ، ٓج.ادلسند أَحد بن حنبل، لإل ماـ أَحد بن حنبل،  ٗ

  .ّٔ-ِٔ ،ّ .جاجلامع الكبْيسنن الرتمذم، لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  َُ

 .ُِْ، ْج. سنن ابن ماجو، اإلماـ احملدث أِب عبد اهلل زلمد بن يزيد القز كيِ،  ُُ

  .َْٓ ،َُ ، ج.ادلسند أَحد بن حنبللإل ماـ أَحد بن حنبل،  ُِ



ْٔ 

 

 

ٍين .ْ  باب ما جاءى يف عيقيوًؽ اٍلواًلدى

ثػىنىا اجليرىٍيرًمُّ، عىٍن عىٍبًد الرَّ  : حىدَّ يفىضًَّل قىاؿى
ثػىنىا ًبٍشري ٍبني ادل : حىدَّ ةى قىاؿى ثػىنىا َحيىٍيدي بني مىٍسعىدى ٍَحىًن حىدَّ

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّ  بىائًًر؟»وي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ٍبًن أىِب بىٍكرىةى، عىٍن أىبًيًو قىاؿى ثيكيٍم بًأىٍكربىً الكى « أىَلى أيحىدِّ

 : ٍينً »قىاليوا: بػىلىى يىا رىسيوؿى اللًَّو، قىاؿى : «اإًلٍشرىاؾي بًاللًَّو، كىعيقيوؽي الوىاًلدى : كىجىلىسى كىكىافى ميتًَّكئنا، فػىقىاؿى ، قىاؿى

ا زىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوذليىا حىَّتَّ قػيٍلنىا لىٍيتىوي ، فىمى «كىشىهىادىةي الزُّكًر، أىٍك قػىٍوؿي الزُّكرً »

ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه كىأىبيو بىٍكرىةى اٍْسيوي نػيفىٍيعي ٍبني احلىاًرثً   .سىكىتى كىيف البىاًب عىٍن أىِب سىًعيدو: ىىذى

 ُّكالصلة، باب ما جاء يف عقوؽ الوالدين.احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب 

كأخرجو مسلم  ُْكأخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب األداب، باب عقوؽ الوالدين من الكبائر.

كأخرجو أِب داكد يف سننو يف كتاب  ُٓيف صحيحو يف كتاب اإلمياف، باب بياف الكبائر كأكربىا.

باب حترمي الدـ، أخرحو النسائى يف سننو يف كتاب  ُٔاب ما جاء يف التشديد يف أكل.الوصايا، ب

                                                           
 .ْٔ-ّٔ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ُّ

، ْج. ، صحيح البخارمم، اإلماـ اِب عبد اهلل زلمد بن إْساعيل ابن إبراىيم بن ادلغْية البخار  ُْ
ِٖ. 

لبناف: دار  -)يركت صحيح مسلملإلماـ أِب احلسني مسلم بن احلجاج القشْيم النيسابورم،  ُٓ
 .ُٗ، ُ، ج. ْ(، ط. َُِِالكتب العلمية، 

بْيكت، -)لبناف: دار الكتب العلميةسنن أِب داكد أبو داكد سليماف بن األشعث السجسجاِن،  ُٔ
 .ِّّ، ِ، ج. ْ(، ط. َُُِ



ٔٓ 

 

 

عن أِب بكرة ، من حديث )البصرينيكأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند  ُٕذكر الكبائر.

 ُٖ(.نفيع بن احلارث

 وىاًلدباب ما جاءى يف ًإٍكرىاـً صىًديًق الٍ  .ٓ

يػٍوىةي ٍبني شيرىيٍ  : أىٍخبػىرىنىا حى يبىارىًؾ قىاؿى
: أىٍخبػىرىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني ادل ثػىنىا أىٍَحىدي ٍبني زليىمَّدو قىاؿى : حىدَّ حو قىاؿى

ٍعتي  : ْسًى رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي أىٍخبػىرىِن الوىلًيدي ٍبني أىِب الوىلًيًد، عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن ًدينىارو، عىٍن اٍبًن عيمىرى قىاؿى

 : ا ًإٍسنىاده « ًإفَّ أىبػىرَّ الربِّ أىٍف يىًصلى الرَّجيلي أىٍىلى كيدِّ أىبًيوً »عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي كىيف البىاًب عىٍن أىِب أىًسيدو: ىىذى

ا احلىًديثي عىٍن اٍبًن عيمىرى ًمٍن غىٍْيً كىٍجوو.  صىًحيحه،، كىقىٍد ريًكمى ىىذى

ديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ما جاءى يف ًإٍكرىاـً صىًديًق احل

اٍلوىاًلد.
صلة األصدقاء فضل كأخرجو مسلم يف صحيحو يف كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب  ُٗ

كأخرجو  ُِ.يف بر الوالدين ، بابالنـوكأخرجو أِب داكد يف سننو يف كتاب  َِ.كحنهما ،األب كاألـ

 ِِعبد اهلل بن عمر(.عبد اهلل، من حديث )أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند جابر بن 

 باب يف ًبٌر اخلٍىالىة .ٔ

                                                           
)لبناف: دار سنن النسائي ِن النسائي، اإلماـ احلافظ أِب عبد الرَحن أَحد بن شعيب بن علي اخلراسا ُٕ
 .ِٔ، ٕ(، ج. ََُِبْيكت، -الكتب العلمية

   .ِِ، ٕ، ج. ادلسند أَحد بن حنبللإل ماـ أَحد بن حنبل،  ُٖ

 .ٓٔ-ْٔ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ُٗ

 .ُٔٔ، ْج. صحيح مسلم، لإلماـ أِب احلسني مسلم بن احلجاج القشْيم النيسابورم،  َِ

 .ُّْ، ّج. سنن أِب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث السجسجاِن،  ُِ

 .َُ، ٕج .ادلسند أَحد بن حنبل، لإل ماـ أَحد بن حنبل،  ِِ



ٔٔ 

 

 

ثػىنىا زليىمَّدي ٍبني أىٍَحىدى كىىيوى ا ثػىنىا أىِب، عىٍن ًإٍسرىائًيلى، ح كىحىدَّ : حىدَّ ثػىنىا سيٍفيىافي ٍبني كىًكيعو قىاؿى ٍبني حىدَّ

ثػىنىا عيبػىٍيدي اللًَّو ٍبني ميوسىى، عىٍن ًإٍسرىائًيلى، كىاللٍَّفظي حلًىًديًث عيبػىٍيًد اللًَّو، عىٍن أىِب ًإسٍ مىدُّكىيٍ  : حىدَّ حىاؽى ًو قىاؿى

 : ، عىًن النَِّبِّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى اِنِّ، عىٍن البػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو كىيف « األيِـّ  اخلىالىةي َّبىٍنزًلىةً »اذلىٍمدى

ا حىًديثه صىًحيحه   .احلىًديًث ًقصَّةه طىًويلىةه كىىىذى

كأخرجو أِب  ِّاحلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب يف ًبٌر اخلٍىالىة.

أخرحو النسائى يف سننو يف كتاب  ِْ، باب من أحق بالولد.طَلؽالداكد يف سننو يف كتاب 

  ِٓ.إلختَلؼ على أِب إسحاؽ، باب ذكر ااخلصائص

ٍين .ٕ  باب مىا جىاء يف دىٍعوة اٍلوىاًلدى

، عىٍن َيىٍَيى  ٍستػيوىاًئيِّ : أىٍخبػىرىنىا ًإٍْسىاًعيلي ٍبني ًإبٍػرىاًىيمى، عىٍن ًىشىاـو الدَّ ثػىنىا عىًليُّ ٍبني حيٍجرو قىاؿى  ٍبًن حىدَّ

: قىاؿى رىسيوؿي ال ٍعفىرو، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ًثْيو، عىٍن أىِب جى ثي دىعىوىاتو أىِب كى لًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: " ثىَلى

ا يسىاًفًر، كىدىٍعوىةي الوىاًلًد عىلىى كىلىًدًه ". ىىذى
، كىدىٍعوىةي ادل ىٍظليوـً

حىًديثه  ميٍستىجىابىاته َلى شىكَّ ًفيًهنَّ: دىٍعوىةي ادل

 ، ا احلىًديثى ، كىأىبيو حىسىنه. كىقىٍد رىكىل احلىجَّاجي الصَّوَّاؼي ىىذى ًديًث ًىشىاـو عىٍن َيىٍَيى ٍبًن أىِب كىًثْيو حنىٍوى حى

يؤىذِّفي كىَلى نػىٍعًرؼي اٍْسىوي، كىقىٍد رىكىل عى 
ٍعفىرو ادل ٍنوي َيىٍَيى ٍبني جىٍعفىرو الًَّذم رىكىل عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى يػيقىاؿي لىوي: أىبيو جى

ًثْيو غىيػٍرى حىًديثو   .أىِب كى

                                                           
 .ٓٔ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ِّ

  .َُٓ، ِج. سنن أِب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث السجسجاِن،  ِْ

، ٕج.  سنن النسائي، اإلماـ احلافظ أِب عبد الرَحن أَحد بن شعيب بن علي اخلراساِن النسائي،  ِٓ
ّْٖ. 



ٕٔ 

 

 

م ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ما جاءى يف ًإٍكرىاـً صىًديًق احلديث أخرجو الرتمذ

أِب ، من حديث )أِب ىريرة رضي اهلل عنو كأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند ِٔ.اٍلوىاًلد

 ِٕىريرة(.

 باب مىا جاءى يف حىٌق اٍلوىاًلدٍين .ٖ

، عىٍن أىبًيًو،  ٍيًل ٍبًن أىِب صىاًلحو ، عىٍن سيهى : أىٍخبػىرىنىا جىرًيره ثػىنىا أىٍَحىدي ٍبني زليىمًَّد ٍبًن ميوسىى قىاؿى حىدَّ

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى ا ا »للَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ٍليوكن هي شلى دى ا ًإَلَّ أىٍف جيًى َلى جيىٍزًم كىلىده كىاًلدن

ًيىوي فػىيػيٍعًتقىوي  ، كىقىٍد «: فػىيىٍشرتى ٍيًل ٍبًن أىِب صىاًلحو ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه َلى نػىٍعرًفيوي ًإَلَّ ًمٍن حىًديًث سيهى ىىذى

ا احلىًديثى  رىكىل سيٍفيىافي الثػٍَّورًمُّ، كىغىيػٍري  ٍيًل ٍبًن أىِب صىاًلحو ىىذى  .كىاًحدو، عىٍن سيهى

ٌق اٍلوىاًلدٍين. احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب مىا جاءى يف حى
ِٖ 

أخرحو النسائى يف سننو يف   ِٗاآلداب، باب بر الوالدين.كأخرجو ابن ماجو يف سننو يف كتاب 

  َّكتاب العتق، باب ام الرقاب أفضل.

 باب ماى جاءى يف قىًطيعىًة الٌرًحم .ٗ

                                                           
 .ٔٔ، ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ِٔ

 .َْٓ، ّ، ج. ادلسند أَحد بن حنبلبل، لإل ماـ أَحد بن حن ِٕ

 .ٔٔ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ِٖ

  .ُِّ، ْج. سنن ابن ماجو، اإلماـ احملدث أِب عبد اهلل زلمد بن يزيد القز كيِ،  ِٗ

، ٓج.  سنن النسائي، اإلماـ احلافظ أِب عبد الرَحن أَحد بن شعيب بن علي اخلراساِن النسائي،  َّ
ُِ. 



ٖٔ 

 

 

نىةى عى    ثػىنىا سيٍفيىافي ٍبني عييػىيػٍ ثػىنىا اٍبني أىِب عيمىرى كىسىًعيدي ٍبني عىٍبًد الرٍََّحىًن اٍلمىٍخزيكًميُّ قىاَلى حىدَّ ٍن حىدَّ

ةى قىاؿى  ريىيٍم اٍشتىكىى أىبيو الرَّدَّاًد اللٍَّيًثيُّ فػىعىادى  الزٍُّىرًمِّ عىٍن أىِب سىلىمى يػٍ هي عىٍبدي الرٍََّحىًن ٍبني عىٍوؼو فػىقىاؿى خى

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّ  مى يػىقيوؿي قىاؿى كىأىٍكصىليهيٍم مىا عىًلٍمتي أىبىا زليىمَّدو فػىقىاؿى عىٍبدي الرٍََّحىًن ْسًى

ٍن كىصىلىهىا كىصىٍلتيوي كىمىٍن اللَّوي تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى أىنىا اللَّوي كىأىنىا الرٍََّحى  ني خىلىٍقتي الرًَّحمى كىشىقىٍقتي ذلىىا ًمٍن اْسًٍي فىمى

 .كيف الباًب عن أىِب سىًعيدو كابًن أىِب أىٍكىفى كعىاًمًر بًن رىبًيعىةى كأىِب ىيرىيٍػرىةى كجيبػىٍْيً بًن ميٍطًعمو . قىطىعىهىا بػىتىتُّوي 

  ٍىرٌم حىًديثه صحيحه.فى عن الزٌ قاؿ أبو عيسى: حىدًيثي سيٍفيىا

احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ماى جاءى يف قىًطيعىًة الٌرًحم. 
ُّ 

لرَحن بن عوؼ عبد اكأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند اخللفاء الرشدين، من حديث )

 ِّالزىرم(.

 باب ماى جاءى يف ًصلىًة الٌرحم  .َُ

ًليفىةى عن رليىاًىدو  حىٌدثنا ابني أِب عيمىرى حدثنا سيٍفيىافي حدثنا بىًشْيه أبيو إْساعيلى ك فطري بني خى

اًفًئ، كلىًكٌن الوىاًصلى  عن عىٍبًد اهلل بن عىٍمروك عن النٌِب صلى يكى
اهلل عليو كسلم قاؿ: ))لىٍيسى اٍلوىاًصلي بادل

اٌلًذم إذىا انٍػقىطىعىٍت رىًَحيوي كصىلىها((. قاؿ أبو عيسى: ىذا حديثه حسنه صحيحه. كيف الباًب عن 

.  سىٍلمىافى كىعىاًئشىةى كعبد اهلل بن عيمىرى

                                                           
 .ٕٔ، ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ُّ

  .ُٖٗ، ّج. ادلسند أَحد بن حنبل، لإل ماـ أَحد بن حنبل،  ِّ



ٔٗ 

 

 

لة، باب ماى جاءى يف ًصلىًة الٌرحم.احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالص
ّّ 

كأخرجو أِب داكد يف  ّْليس الوصل بادلكافئ. كأخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب األداب، باب

جابر كأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند  ّٓسننو يف كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم.

 ّٔعبد اهلل بن عمرك العاص(.، من حديث )عبد اهلل

 باب ماى جاءى يف رٍَحىًة اٍلوىلىد .ُُ

ةى  حىٌدثنا ابني أىِب عيمىرى كسىًعيدي بني عىٍبًد الرَحن قاَل حدثنا سيٍفيىافي عن الٌزٍىرًٌم عن أىِب سىلىمى

كقاؿى  وى يػيقىٌبلي احلٍىسىنى.كىي أىٍبصىرى ٍاألىقٍػرىعي بني حىاًبسو الٌنٌِب صلى اهلل عليو كسلم : ))عن أىِب ىيرىيٍػرىةى قاؿى 

هيٍم، فقاؿى رىسيوؿي  اهلل  ابن أىِب عيمىرى احلٍىسىن أك احلٍيسىنٍيى، فقاؿى إٌف ِل ًمنى اٍلوىلىًد عىشىرىةن ما قػىبٌػٍلتي أحىدان ًمنػٍ

:إنٌوي مىن َلى صلى اهلل عليو كسلم:  أبو   الباًب عن أىنىسو كعىاًئشىةى. قاؿكيف يػىٍرحىٍم َل يػيٍرحىٍم((. قاؿى

ةى بني عىٍبًد الرَحىًن، اٍْسيوي عىٍبدي اهلل بني عبًد الرَحًن بن عوؼعيسى:  كىذا حديثه حسنه . كأىبو سىلىمى

  .صحيحه 

احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ماى جاءى يف رٍَحىًة اٍلوىلىد.
ّٕ 

كأخرجو مسلم يف  ّٖكأخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب اجلنازة، باب رَحة الناس كالبهائم.

                                                           
 .ٕٔ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ّّ

 .ٖٓ، ْج. خارم، صحيح الباإلماـ اِب عبد اهلل زلمد بن إْساعيل ابن إبراىيم بن ادلغْية البخارم،  ّْ

 .ْٔٗ، ُج. سنن أِب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث السجسجاِن،  ّٓ

 .ٕٕ، ّج. أَحد بن حنبل،  ادلسندلإل ماـ أَحد بن حنبل،  ّٔ

 .ٗٔ ،ّج.  نن الرتمذم،اجلامع الكبْيسلإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ّٕ



َٕ 

 

 

ياف كالعياؿ، كتواضعو، كفضل الصب صحيحو يف كتاب الفضائل، باب رَحتو صلى اهلل عليو كسلم

أِب ىريرة رضي اهلل كأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند أِب ىريرة، من حديث ) ّٗ.ذلك

 َْعنو(.

يىافب .ُِ  اب ماى جاءى يف رىٍَحىًة الصبػٍ

ٍعتي أىنىسى بنى مىاًلكو  : ْسًى  عن زىٍرِبو قاؿى
حىٌدثنا زلمدي بني مىٍرزكؽو البىٍصرًٌم حدثنا عيبػىٍيدي بني كىاًقدو

: جىاءى شىٍيخه ييرًيدي النٌِب صلى اهلل عليو كسلم، فىأىٍبطىأى القىٍوـي عىٍنوي أىٍف يػيوىٌسعيوا لىٍو، فقاؿى  النِبي صلى  يػىقيوؿي

ًبْيىنىا.   اهلل عليو كسلم: لىٍيسى ًمناٌ مىٍن ملىٍ يػىٍرحىٍم صىًغْيىنىا كملٍى يػيوىقٌػٍر كى

يىاف. احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ماى جاءى يف رىٍَحىًة الصبػٍ
ُْ 

 باب ما جاءى يف رىٍَحىًة الٌناس .ُّ

اًلدو حدثنا قػىٍيس بني أِب  حىٌدثنا زلمد بن بىٌشار حدثنا َيىٍَيى بني سىًعيدو عن إْساًعيلى بًن أِب خى

ٍم الٌناسى َلى  : قاؿى رىسيوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم: مىٍن َل يػىٍرحى  حدثنا جىرًيري بني عىٍبًد اهلل قاؿى
حىازًـو

 ٍرَحىيوي اهلل. قاؿ أبو عيسى: ىذا حديثه حسنه صحيحه.يػى 

                                                                                                                                                               
، ُج. صحيح البخارم، اإلماـ اِب عبد اهلل زلمد بن إْساعيل ابن إبراىيم بن ادلغْية البخارم،  ّٖ

ّّْ. 

 .ّٖ-ّٕ، ْج. صحيح مسلم، لإلماـ أِب احلسني مسلم بن احلجاج القشْيم النيسابورم،  ّٗ

 .ِّٔ، ّج. ادلسند أَحد بن حنبل، لإل ماـ أَحد بن حنبل،  َْ

 .ّٕ ،ّ. ج اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ُْ



ُٕ 

 

 

احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ما جاءى يف رىٍَحىًة الٌناس.
ِْ 

قوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل: )قل ادعوا اهلل اك ادعوا ب كأخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب التوحيد، با

كأخرجو مسلم يف صحيحو يف كتاب  ّْ.(َُُالرَحن أياما تدعوا فلو األْساء احلسىن()اإلسراء:

كأخرجو  ْْ.الصبياف كالعياؿ، كتواضعو، كفضل ذلك ليو كسلمالفضائل، باب رَحتو صلى اهلل ع

 ْٓجرير بن عبد اهلل(.أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند الكوفيني، من حديث )

ة .ُْ  باب ما جىاءى يف الٌنًصيحى

حىٌدثنا زلمد بن بىٌشار حدثنا صىٍفوىافي بني عيسىى عن زلمًد بًن عىٍجَلىفى عن القىٍعقىاًع بًن 

الٌديني الٌنًصيحىةي، : قاؿى رىسيوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم :حىًكيمو عن أىِب صىاًلحو عن أىِب ىيرىيٍػرىةى قاؿى 

يٍسًلًمنيى كىعىاٌمًتًهمٍ :قىاؿى  ؟ًلمىنٍ :رسوؿى اهلل ثىَلىثى ًمرىارو، قاليوا يا
 :قاؿ أبو عيسى .هلل كىًلًكتىابًًو كىألىًئٌمًة ادل

ًيمو الٌدارًٌم كجىرًيرو كحىًكيًم بًن أىِب يىزًيدى عن  .ىذا حديثه حسنه صحيحه  كيف الباًب عن ابًن عيمىر كىدتى

 .أىبًيًو كىثػىٍوبىافى 

                                                           
 .ْٕ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ِْ

، ْج. صحيح البخارم، اإلماـ اِب عبد اهلل زلمد بن إْساعيل ابن إبراىيم بن ادلغْية البخارم،  ّْ
ّْٖ. 

 .ّٖ، ْج. صحيح مسلم، لإلماـ أِب احلسني مسلم بن احلجاج القشْيم النيسابورم،  ْْ

  .َٕٓ، ٔج. ادلسند أَحد بن حنبل، لإل ماـ أَحد بن حنبل،  ْٓ



ِٕ 

 

 

 ْٔ.ما جىاءى يف الٌنًصيحىة  كتاب الرب كالصلة، باباحلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف

أخرحو النسائى يف  ْٕبياف أف الدين النصيحة. ، باباإلميافكأخرجو مسلم يف صحيحو يف كتاب 

كأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسندأِب ىريرة،  ْٖسننو يف كتاب اآلداب، باب يف النصيحة.

 ْٗأِب ىريرة رضي اهلل عنو(.من حديث )

  باب ما جاءى يف كىرىاًىيىًة اذٍلجر للمسلم .ُٓ

: كحدثنا سىًعيدي بني عىٍبًد الرَحًن  ، حدثنا سيٍفيىافي، حدثنا الٌزٍىرًٌم قاؿى حىٌدثنا ابني أىِب عيمىرى

ًثٌي عن أىِب أىيٌوبى األنصىارًٌم أىٌف رىسيوؿى اهلل صلى اهلل حدثنا سيٍفيىافي عن الٌزٍىرًٌم عن عىطاىًء بًن يىزًيدى الٌليٍ 

يػٍريهي  ، يٍلتىًقيىاًف فػىيىصيٌد ىذا كيىصيٌد ىذا كىخى اهي فػىٍوؽى ثىَلىثو ٌل لًٍلميٍسًلًم أىٍف يػىٍهجيرى أىخى : َل َيًى ا عليو كسلم قاؿى

: كيف الباًب عن عىٍبًد اهلل بًن مسعودو كى  أي بالٌسَلـً قاؿى اـً بًن عامرو كأىِب الذم يػىٍبدى أىنىسو كأىِب ىيرىيٍػرىةى كىًىشى

 ًىٍندو الٌدارًٌم.  قاؿ أبو عيسى: ىذا حديثه حسنه صحيحه.

احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ما جاءى يف كىرىاًىيىًة اذٍلجر 

 ُٓكأخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب اإلستئذاف، باب السَلـ للمعرفة كغْي ادلعرفة. َٓللمسلم.

                                                           
 .ٕٔ-ٕٓ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ْٔ

  .ٕٗ، ُج. سلم، صحيح ملإلماـ أِب احلسني مسلم بن احلجاج القشْيم النيسابورم،  ْٕ

، ٕج.  سنن النسائي، اإلماـ احلافظ أِب عبد الرَحن أَحد بن شعيب بن علي اخلراساِن النسائي،  ْٖ
ُٖٗ.  

 .ّّٓ، ّج. ادلسند أَحد بن حنبل، اـ أَحد بن حنبل، لإل م ْٗ

  .ٕٗ-ٖٕ ،ّج.  الرتمذم، اجلامع الكبْيسننلإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  َٓ



ّٕ 

 

 

 باب ما جاءى يف احلٍىسىد  .ُٔ

نىةى حىٌدثنا عىٍبدي اجلىٌباًر بني ا لعَلىًء العىطٌاري كسىًعيدي بني عىٍبًد الرٍَحىًن، قاَل حدثنا سيٍفيىافي بني عييػىيػٍ

ابػىريكا، كىَلى  : قاؿى رىسيوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم: َلى تػىقىاطىعيوا، كىَلى تىدى عن الٌزٍىرًٌم عن أىنىسو قاؿى

.تػىبىاغىضيوا، كىَلى حتىىاسديكا، ككيونيوا ًعبىادى اهلل إٍخوىانان  اهي فػىٍوؽى ثىَلىثو ٌل لًٍلميٍسًلم أىٍف يػىٍهجيرى أىخى قاؿ  ، كىَلى َيًى

: كيف الباًب عن أىِب بىٍكرو الٌصٌديًق كىالزٌبػىٍْيً بًن العىٌواـً  أبو عيسى: ىذا حديثه حسنه صحيحه. قاؿى

 كابًن مىٍسعيودو كىأىِب ىيرىيٍػرىةى. 

 ِٓ.ما جاءى يف احلٍىسىد باب احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة،

حترمي الظن، كالتجسس، كالتنافس،  ، بابالرب كالصلة كاآلدابكأخرجو مسلم يف صحيحو يف كتاب 

أنس كأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند أنس بن مالك، من حديث ) ّٓكالتناجش كحنوىا.

 ْٓبن مالك رضي اهلل عنو(.

 باب ما جاءى يف الٌتبىاغيض .ُٕ

ٌناده حدثنا أىبو ميعىاًكيةى عن األعمش عن أى  : قاؿى رىسيوؿي اهلل حىٌدثنا ىى ِب سيٍفيىافى عن جىاًبرو قاؿى

: كيف  نػىهيٍم. قاؿى يصىٌلوفى كىلىًكٍن يف التىٍحرًيًش بػىيػٍ
هي ادل صلى اهلل عليو كسلم: ًإٌف الٌشيطىافى قىٍد أىًيسى أىٍف يػىٍعبيدى

                                                                                                                                                               
، ْج. صحيح البخارم، اإلماـ اِب عبد اهلل زلمد بن إْساعيل ابن إبراىيم بن ادلغْية البخارم،  ُٓ

ُْٓ. 

  .َٖ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ِٓ

 .َُٕ، ْج. صحيح مسلم، ابورم، لإلماـ أِب احلسني مسلم بن احلجاج القشْيم النيس ّٓ

 .ُْٗ، ْج. ادلسند أَحد بن حنبل، لإل ماـ أَحد بن حنبل،  ْٓ



ْٕ 

 

 

ثه حسنه كأبو الباًب عن أىنىًس كىسيلىٍيمىافى بن عىٍمروك بن األٍحوىًص عن أبيًو. قاؿ أبو عيسى: ىذا حدي

. ةي بني نىاًفعو  سيٍفيىافى اٍْسيوي طىٍلحى

احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ما جاءى يف الٌتبىاغيض.
ٓٓ 

سراياه  ة كالنار، باب حتريش الشيطاف كبعثوكأخرجو مسلم يف صحيحو يف كتاب صفة القيامة كاجلن

كأخرجو أَحد بن حنبل يف مسنده يف مسند جابر بن عبد  ٔٓ.لفتنة الناس، كأف مع كل إنساف قرينا

 ٕٓجابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو(.اهلل، من حديث )

 باب ما جاءى يف اخٍلًيىانىًة كىالًغش  .ُٖ

ٌبافى عن ليٍؤليؤةى عن أىِب  حىٌدثنا قػيتػىٍيبىةي حدثنا الٌلٍيثي عن َيىٍَيى بن سىًعيدو عن زلمدو بًن َيىٍَي بًن حى

: مى   ٍن ضىاٌر ضىاٌر اهلل بو، كىمىٍن شىاٌؽ شىاٌؽ اهلل عليو. ًصٍرمىةى أىٌف رىسيوؿى اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿى

 ٖٓ.احلديث أخرجو الرتمذم ىف سننو ىف كتاب الرب كالصلة، باب ما جاءى يف اخٍلًيىانىًة كىالًغش

ذي بشرح جامع الترمذي عند تحفة األحو البر والصلة في كتاب  فهم أحاديث . ب
 المؤلف

                                                           
 .ُٖ ،ّج.  اجلامع الكبْي سنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ٓٓ

 .َّٓ، ْج. صحيح مسلم، لإلماـ أِب احلسني مسلم بن احلجاج القشْيم النيسابورم،  ٔٓ

 .ِٓٔ، ٓج. ادلسند أَحد بن حنبل، ماـ أَحد بن حنبل،  لإل ٕٓ

 .ّٖ ،ّج.  اجلامع الكبْيسنن الرتمذم،لإلماـ احملدث أِب عيسى بن سورة الرتمذم،  ٖٓ



ٕٓ 

 

 

. )من أبر( بفتح ادلوحدة كتشديد الراء على صيغة ادلتكلم أم من أحسن إليو كمن أصلو ُ

)قاؿ أمك( بالنصب، أم بر أمك كصلها أكَلن )قلت ُث من( أم ُث من أبر )ُث األقرب فاألقرب(أم 

قاؿ النوكم: فيو احلث على بر األقارب كأف األـ أحقهم بذلك، ُث بعدىا  ٗٓإىل آخر ذكم األرحاـ.

 األـ كثرة تعبها عليو كشفقتها كخدمتها. كيف كسبب تقدميقالوا:  60األب ُث األقرب فاألقرب.

التنزيل إشارة إىل ىذا التأكيل يف قولو تعاىل: ))َحلتو أمو كرىان ككضعتو كرىان كَحلو كفصالو ثَلثوف 

  ُٔ.شهران((

. قولو: )أم األعماؿ أفضل( قاؿ احلافظ: زلصل ما أجاب بو العلماء عن ىذا احلديث ِ

ه شلا اختلفت فيو األجوبة بأنو أفضل األعماؿ أف اجلواب اختل  َلختَلؼ أحواؿ السائلني كغْي 

بأف أعلم كل قـو َّبا َيتاجوف إليو، أك َّبا ذلم فيو رغبة أك َّبا ىو َلئق هبم، أك كاف اَلختَلؼ 

داء باختَلؼ األكقات بأف يكوف العمل يف ذلك الوقت أفضل منو يف غْيه، فقد كاف اجلهاد يف ابت

اإلسَلـ أفضل األعماؿ ألنو الوسيلة إىل القياـ هبا كالتمكن من أدائها، كقد تضافرت النصوص على 

)قاؿ  ِٔ.مواساة ادلضطر تكوف الصدقة أفضل أف الصَلة أفضل من الصدقة، كمع ذلك ففي كقت

الصَلة دليقاِتا( كيف ركاية الصحيحني: لوقتها، كيف ركاية ذلما: على كقتها، كيف ركاية احلاكم 

                                                           
 .ُٓ، ٔ، ج. م بشرح جامع الرتمذمحتفة األحوذادلباركفورم،  ٗٓ

)بْيكت: دار إحياء الرتاث العرِب، شرح صحيح مسلم أبو زكريا زليي الدين َيَي بن شرؼ النوكم،  َٔ
 .َُِ، ُٔ، ج. ِق(، ط.  ُِّٗ

 .ُٓ(: ْٔسورة األحقاؼ ) ُٔ

لبناف: دار الكتب -بْيكت( فتح البارم شرح صحيح البخارمبن حجر العسقَلِن، أَحد بن علي  ِٔ
 .ٗ، ِ، ج. ّ، ط. )ـ ََِٗمية، العل



ٕٔ 

 

 

 63كالدارقطِ كالبيهقي: يف أكؿ كقتها. قاؿ النوكم يف شرح ادلهذب: إف ركاية يف أكؿ كقتها ضعيفة

)قلت ُث ماذا؟( قاؿ الطيِب: ُث لرتاخي الرتبة َل لرتاخي الزماف، أم ُث بعد الصَلة أم العمل 

أفضل؟ )قاؿ بر الوالدين( أم أك أحدها. قاؿ بعض العلماء: ىذا احلديث موافق لقولو تعاىل: ))أف 

ذه من تفسْي ابن عيينة حيث قاؿ: من صلى الصلوات اخلمس ككأنو أخ ْٔاشكر ِل كلوالديك((

  ٓٔدعا لوالديو عقبهما فقد شكر ذلما.فقد شكر اهلل، كمن 

. قولو: )الوالد أكسط أبواب اجلنة( قاؿ القاضي: أم خْي األبواب كأعَلىا، كادلعىن أف ّ

توسل بو إىل دخوؿ اجلنة كيتوسل بو إىل كصوؿ درجتها العالية مطاكعة الوالد كمراعاة أحسن ما ي

جانبو، كقاؿ غْيه: إف للجنة أبوابان كأحسنها دخوَل أكسطها، كإف سبب دخوؿ ذلك الباب 

 ٔٔاألكسط ىو زلافظة حقوؽ الوالد.

لو: )أَل أحدثكم بأكرب الكبائر؟( الكبائر مجع الكبْية كىي السيئة العظيمة اليت . قو ْ

خطيئتها يف نفسها كبْية كعقوبة فاعلها عظيمة بالنسبة إىل معصية ليست بكبْية، كقيل النسبة 

إضافية فقد يكوف الذنب كبْية بالنسبة دلا دكنو صغْية بالنسبة إىل ما فوقو، كقد يتفاكت باعتبار 

كقد بسط احلافظ الكَلـ يف تفسْي الكبْية كالصغْية كما يتعلق هبما يف  ٕٔشخاص كاألحواؿ.األ

                                                           
 .ِٕ، ِ، ج. شرح صحيح مسلم أبو زكريا زليي الدين َيَي بن شرؼ النوكم،  ّٔ

 .ُْ(: ُّسورة لقماف ) ْٔ

 .ُٕ-ُٔ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ٓٔ

  .ُٖ-ُٕ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ٔٔ

 .ُٗ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ٕٔ



ٕٕ 

 

 

الفتح يف باب عقوؽ الوالدين من الكبائر من كتاب األدب، كالنوكم يف شرح مسلم يف باب الكبائر 

  ٖٔكأكربىا من كتاب اإلمياف.

فذكر فيو الزنا حبليلة . ظاىره من احلصر، بل من فيو مقدرةكقولو: )أكرب الكبائر( ليس على 

الدين( بضم العني ادلهملة مشتق من العق كىو القطع ذكره احلافظ يف الفتح )كعقوؽ الو  ٗٔاجلار.

كادلراد بو صدكر ما يتأذل بو الوالد من كلده من قوؿ أك فعل إَل يف شرؾ أك معصية ما مل يتعنت 

الوالد، كضبطو ابن عطية بوجوب طاعتهما يف ادلباحات فعَل كتركا، كاستحباهبا يف ادلندكبات 

عند تعارض األمرين، كىو كمن دعتو أمو ليمرضها مثَل كفركض الكفاية كذلك، كمنو تقدميهما 

حبيث يفوت عليو فعل كاجب إف أستمر عندىا كيفوت ما قصدتو من تأنيسو ذلا كغْي ذلك أف لو 

  َٕتركها كفعلو ككاف شلا ميكن تداركو مع فوات الفضيلة كالصَلة أكؿ الوقت أك يف اجلماعة

. قولو: )إف أبر الرب( أم أفضلو بالنسبة إىل كالده ككذا الوالدة أك ىي باألكىل )أف يصل ٓ

الرجل أىل كد أبيو( بضم الواك َّبعىن ادلودة أم أصحاب مودتو كزلبتو. قاؿ النوكم: الود ىنا 

، كىو متضمن لرب مضمـو الواك، كيف ىذا فضل صلة أصدقاء األب كاإلحساف إليهم بإكرامهم

                                                           
 .ٗٔ، ِ، ج. شرح صحيح مسلمماـ أِب زكريا َيَي بن شرؼ النوكم الدمشقي، اإل ٖٔ

 .ُُْ، َُ، ج. فتح البارم شرح صحيح البخارمابن حجر العسقَلِن،  ٗٔ

 .َْٔ، َُ، ج. بخارمفتح البارم شرح صحيح الابن حجر العسقَلِن،  َٕ



ٕٖ 

 

 

كقد سبقت األحاديث يف إكرامو صلى اهلل عليو كسلم خَلئل خدجية ، األب كإكرامو لكونو بسببو

 ُٕرضي اهلل تعاىل عنها.

. قولو: )اخلالة َّبنزلة األـ( يف احلضانة عند فقد األـ كأماِتا، ألهنا تقرب منها يف احلنو ٔ

كاَلىتماـ إىل ما يصلح الولد. قولو )كيف احلديث قصة طويلة( أخرجو الشيخاف بقصتو الطويلة، 

احلديبية على ثَلثة صاحل النِب صلى اهلل عليو كسلم يـو  قال:كلفظهما ىكذا: عن الرباء بن عازب 

أشياء: على أف من أتاه من ادلشركني رده إليهم، كمن أتاىم من ادلسلمني مل يردكه، كعلى أف 

يدخلها من قابل كيقيم هبا ثَلثة أياـ، فلما دخلها كمضى األجل خرج فتبعتو ابنة َحزة تنادم يا عم 

 ِٕ.دىا، فاختصم فيها علي كزيد كجعفريا عم، فتناكذلا علي فأخذ بي

شك فيهن( أم يف استجابتهن . قولو: )ثَلث دعوات( مبتدأ )مستجابات( خرب )َل ٕ

 73)كدعوة الوالد على كلده( أم لضرره.

. قولو: )َل جيزم( بفتح أكلو كسكوف الياء يف آخره أم َل يكافئ )كلد كالدان( أم ٖ

نصوب يف جيده )فيشرتيو إحساف كالد )إَل أف جيده شللوكان( منصوب على احلاؿ من الضمْي ادل

فيعتقو( بالنصب فيهما. قاؿ اجلزرم يف النهاية: ليس معناه استئناؼ العتق فيو بعد الشراء ألف 
                                                           

اإلماـ أِب زكريا َيَي بن كانظر:  .ُِ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ُٕ
 .َُُ-َُٗ ،ُٔ، ج. شرح صحيح مسلمشرؼ النوكم الدمشقي، 

أبو  زلمدعلي بن سلطاف كانظر:  .ُِ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ِٕ
(، ََِِ، دار الفكرلبناف:  -)بْيكت مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، احلسن نور الدين ادلَل اذلركم القارم

 .َِِٖ، ٔ، ج. ُط. 

 .ِِ ،ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ّٕ



ٕٗ 

 

 

ذا اشرتاه فدخل اإلمجاع منعقد على أف األب يعتق على اَلبن إذا ملكو يف احلاؿ، كإمنا معناه أنو إ

  74.يف ملكو عتق عليو

. قولو: )فقاؿ( أم أبو الدرداء )خْيىم( مبتدأ )كأكصلهم( عط  على ادلبتدأ )أبو ٗ

خرب كىو كنية عبد الرَحن بن عوؼ. )أنا اهلل( كاف ىذا توطتو للكَلـ حيث ذكر العلم زلمد( 

اخلاص، ُث ذكر الوص  ادلشتق من مادة الرحم فقاؿ )كأنا الرَحن( أم ادلنص  هبذه الصفة 

)خلقت الرحم( أم قدرِتا أك صورِتا مسجدة )كشقفت(أم أخرجت كأخذت اْسان )ذلا(أم للرحم 

َحن كفيو إمياء إىل أف ادلناسبة اإلْسية كاجبة الرعاية يف اجلملة، كإف كاف ادلعىن على )من اْسي( أم الر 

 تعاىل كالتعلق بأْسائو أهنا أثر من آثار رَحة الرَحن، كيتعني على ادلؤمن التخلق بأخَلؽ اهلل

  ٕٓ.كصفاتو

لواصل( أم بالرحم )بادلكافئ( بكسر فاء كهز أم اجملازم ألقاربو إف . قولو: )ليس اَُ

صلة فصلة، كإف قطعان فقطع، كادلراد بو نفي الكماؿ )كلكن( بتشديد النوف )الواصل( بالنصب أم 

الواصل الكامل )الذم إذا انقطعت رَحو(. كيف ركاية البخارم: إذا قيطعٍت رَحو )كصلها(، ىذا من 

كمنو قولو صلى  ٕٔـر األخَلؽ كقولو تعاىل: ))إدفع باليت ىي أحسن السيئة((باب احلث على مكا

                                                           
اذلداية إىل بلوغ النهاية يف علم اجلزرم، زلمد بن سلتار  أبو زلمد مكي بن أِب طالب َحىٌوش بن ْٕ

، رلموعة حبوث الكتاب كالسنة: جامعة الشارقة) معاِن القرآف كتفسْيه، كأحكامو، كمجل من فنوف علومو
 .ُٕٗ، ّ، ج. ُ(، ط. ََِٖ

 .ِْ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ٕٓ 

 .ٔٗ(: ِّسورة ادلؤمنوف ) ٕٔ



َٖ 

 

 

اهلل عليو كسلم: صل من قطعك كأحسن إىل من أساءؾ. قاؿ الطيِب: التعري  يف الواصل للجنس 

 ٕٕ.من يكافئ صاحبو َّبثل فعلو أم ليس حقيقة الواصل كمن يعتد بوصلو

. قولو: )أبصر األقرع بن حابس( ىو من ادلؤلفة كشلن حسن إسَلمو )كىو يقٌبل ُُ

احلسن( مجلة حالية أم رأل األقرع النِب صلى اهلل عليو كسلم حاؿ كونو يقبل احلسن فقاؿ أم 

نو( الضمْي للشأف )من َل يرحم َل األقرع )ما قبلت منهم أحدان( إما لَلستكبار أك لَلستحقار )إ

يرحم( األكؿ بصيغة ادلعركؼ، كالثاِن بصيغة اجملهوؿ أم من َل يرحم الناس َل يرَحو اهلل. قاؿ 

احلافظ: ىو بالرفع فيهما على اخلرب. كقاؿ عياض: ىو لألكثر. كقاؿ أبو البقاء: من موصولة، كجيوز 

 ٖٕأف تكوف شرطية فيقرأ باجلـز فيهما.

. قولو: )ليس ىنا( قيل أم ليس على طريقتنا، كىو كناية عن التربئة كيأيت تفسْيه من ُِ

يكوف من أىل الرَحة ألطفالنا )كمل يوقر(  الرتمذم يف آخر الباب )من مل يرحم صغْينا( أم من َل

 ٕٗمن التوقْي أم مل يعظم )كبْينا( ىو شامل للشاب كالشيخ.

. قولو: )من مل يرحم الناس َل يرَحو اهلل( ككقع عند الطرباِن: من َل يرحم من يف ُّ

ء. كيف حديث األشعث بن قيس عند الطرباِن يف األكسط: من مل األرض َل يرَحو من يف السما

                                                           
 .ِٓ، ٔ، ج. فة األحوذم بشرح جامع الرتمذمحتادلباركفورم،  ٕٕ

بن حجر أَحد بن علي . كانظر: ِٕ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمورم، ادلباركف  ٖٕ
 .ِْٗ، َُ، ج. فتح البارم شرح صحيح البخارمالعسقَلِن، 

 .ّّ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ٕٗ
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يرحم ادلسلمني مل يرَحو اهلل. قاؿ ابن بطاؿ: فيو احلض على استعماؿ الرَحة جلميع اخللق، فيدخل 

 َٖ.هائم كادلملوؾ منها كغْي ادلملوؾادلؤمن كالكافر كالب

. قولو: )الدين النصيحة( أم عماد الدين كقوامو ىو النصيحة )ثَلث مرار( أم ذكرىا ُْ

ثَلثان للتأكيد هبا كاَلىتماـ بشأهنا )الوا( أم الصحابة رضي اهلل عنهم )دلن؟( أم النصيحة دلن 

كلكتابو كألئمة ادلسلمني كعامتهم(. قاؿ اجلزرم يف النهاية: النصيحة كلمة يعرب هبا عن  )قاؿ: هلل

مجلة ىي إرادة اخلْي للمنصوح لو، كليس ميكن أف يعرب ىذا ادلعىن بكلمة كاحدة جتمع معناه غْيىا. 

 كأصل النصح يف اللغة اخللوص، كيقاؿ نصحتو كنصحت لو. كمعىن نصيحة اهلل صحة اَلعتقاد يف

 ُٖ.كالعمل َّبا فيوكحدانيتو كإخَلص النية يف عبادتو، كالنصيحة لكتاب اهلل ىو التصديق بو 

م أف يهجر( بضم اجليم )أخاه( أم ادلسلم كىو أعم من أخوة . قولو: )َل َيل للمسلُٓ

القرابة كالصحابة( قاؿ الطيِب:  كختصيصو بالذكر إشعار بالعلية كادلراد بو أخوة اإلسَلـ، كيفهم منو 

أنو إف خال  ىذه الشريطة كقطع ىذه الرابطة جاز ىجرانو فوؽ ثَلثة. )فوؽ ثَلث(، قاؿ النوكم 

                                                           
بن حجر أَحد بن علي انظر: . ك ّٓ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  َٖ
 .َْْ، َُ، ج. فتح البارم شرح صحيح البخارمالعسقَلِن، 

. كانظر: أبو زكريا زليي الدين َيَي ّٕ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ُٖ
 .ّٖ، ِ، ج. ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجبن شرؼ النوكم، 
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ماء: يف ىذا حديث حترمي اذلجر بني ادلسلمني أكثر من ثَلث لياؿ يف شرح مسلم: قاؿ العل

  ِٖكإباحتها يف الثَلث األكؿ بنص احلديث، كالثاِن َّبفهومو.

( قاؿ النوكم: معىن يصد يعرض ما يف الفتح )يلتقياف( أم يتَلقياف )فيصد ىذا كيصد ىذا

 83.لصاد، كىو أيضان اجلانب كالناحيةأم يوليو عرضو بضم العني كىو جانبو، كالصد بضم ا

دليل دلذىب الشافعي كمالك كمن قاؿ النوكم: فيو  )كخْيها الذم يبدأ بالسَلـ( أم ىو أفضلهما.

 ْٖ.ع اذلجر كيرفع اإلُث فيها كيزيلوكافقهما أف السَلـ يقط

قاطعوا( أم يقاطع بعضكم بعضان، كالتقاطع ضد التواصل )كَل تدابركا( . قولو: )َل تُٔ

خر دبره إذا أعرض عنو قاؿ اخلطاِب: َل تتهاجركا فيهجر أحدكم أخاه، مأخوذ من تولية الرجل اَلى 

باب البغض، ألف البغض َل يكتسب ابتداء )كَل )كَل تباغضوا( أم َل تتعاطوا أس ٖٓ.حني يراه

حتاسدكا( أم َل يتمىن بعضكم زكاؿ نعمة بعض، سواء أرادىا لنفسو أك َل )ككونوا عباد اهلل إخوانان( 

. قاؿ عبيد اهلل فحقكم أف تتواخوا بذلكأم يا عباد اهلل حبذؼ حرؼ النداء، كفيو إشارة إىل أنكم 

                                                           
، ُٔ، ج. ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجأبو زكريا زليي الدين َيَي بن شرؼ النوكم،  ِٖ

ُُٕ. 

، ُٔ، ج. ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجأبو زكريا زليي الدين َيَي بن شرؼ النوكم،  ّٖ
ُُٕ.  

أبو زكريا زليي الدين كانظر:  .ّْ-ِْ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ْٖ
 .ُُٖ-ُُٕ، ُٔ، ج. ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجَيَي بن شرؼ النوكم، 

 .ِْٖ، َُ ، ج.فتح البارم شرح صحيح البخارمابن حجر العسقَلِن،  ٖٓ
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نسب يف الشفقة كالرَحة كاحملبة كادلواساة كادلعاكنة كالنصيحة )كَل َيل الفرطِب: ادلعىن كونوا كإخواف ال

 ٖٔ.للمسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثَلث( تقدـ شرحو

إف الشيطاف( َيتمل اجلنس كاألظهر أف ادلراد بو إبليس رئيسهم )قد أيس( أم . قولو: )ُٕ

قاؿ القارم يف ادلرقاة: اختصر  يئس كصار زلركمان )أف يعبده ادلصلوف( أم من أف يعبده ادلؤمنوف،

يا )كقاؿ عبادة الشيطاف عبادة الصنم ألنو اَلىمر بو كالداعي إليو بدليل قولو:  القاضي كَلـ الشرح.

. ْسوا بذلك ألف الصَلة أشرؼ األعماؿ كأظهر (ْْ: يف سورة مرمي آية ت َل تعبد الشيطافأب

بينهم( قاؿ النوكم: )كلكن يف التحريش( أم يسعى يف التحريش ) 87األفعاؿ الدالة على اإلمياف.

ىذا احلديث من ادلعجزات النبوية، كمعناه آيس أف يعبده أىل جزيرة العرب. كلكنو يسعى يف 

 ٖٖالتحريش بينهم باخلصومات كالشحناء كاحلركب كالفنت كحنوىا.

. قولو: )من ضار( بشد الراء أم أكصل ضرران إىل مسلم )ضار اهلل بو( أم أكقع بو ُٖ

الضرر البالغ )كمن شاؽ( بشد القاؼ أم أكصل مشقة إىل أحد َّبحاربة كغْيىا )شق اهلل عليو( أم 

                                                           
بن حجر أَحد بن علي كانظر:  .ْٔ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ٖٔ
 .ّْٖ ،َُ، ج. فتح البارم شرح صحيح البخارمالعسقَلِن، 

مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ، أبو احلسن نور الدين ادلَل اذلركم القارم زلمدعلي بن سلطاف  ٕٖ
  .ُِْ، ُ، ج. ادلصابيح

أبو زكريا زليي الدين َيَي كانظر:  .ْٖ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ٖٖ
 .ُٔٓ، ُٕ، ج. ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجلنوكم، بن شرؼ ا
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شقة متقارباف لكن الضرر يستعمل يف إتَلؼ ادلاؿ أدخل عليو ما يشق عليو، قيل إف الضرر كادل

 ٖٗكادلشقة يف إيصاؿ األذية إىل البدف كتكلي  عمل شاؽ.

كمن ىنا أف يفهم أنو ادلؤل  يف شرح احلديث عن ىذا ادلوضوع فهما معنويا ألنو يبني  

نتباه إىل ماىو حوؿ ألف ىناؾ مؤشرات على معاِن أخرل إىل جانب بفهم النص مع اَل احلديث

. ك منهج ادلؤل  يف شرح احلديث َّبنهج التحليلي، ألنو يبني احلديث أف يبدأ الشارح معىن النص

ببياف ادلعىن كلمة بعد كلمة، كحديثا بعد حديث، ُث ذكر ما تضمنو احلديث من ادلفرادات كأسباب 

حبديث اخر، كآراء العلماء من الصحابة كالتابعني كعلماء احلديث حوؿ  الوركد، كمناسبة احلديث

فهم احلديث. يف فهم احلديث هبذا ادلنهج ينقسم اىل قسمني: بادلأثور ك بالرأم. فأما شرح احلديث 

بادلأثور فيختص بالركايات من الصحابة كالتابعني كتابع التابعني كعلماء احلديث. كأما الشرح بالرأم 

 الرأم من الشارح.فأكثره 

 المنهج الذي سلكه المؤلف في فهم األحاديث . ت

 الطرؽ اليت سلكها ادلؤل  يف فهم األحاديث الرب كالصلة .1
أساليب  .كي  فهم ادلباركفورم عن الرب كالصلة البحث كما ىو موضح يف كقت سابق 

يوضح األحاديث ني أك . ألنو ادلباركفورم يبو ادلنهج التحليليادلباركفورم يف فهم احلديث ى

يبدأ الشارح ببياف ادلعىن كلمة بعد  ك سنن الرتمذم لفرتة كجيزة،  يف كتاب احلديث ترتيبيتناسب 

كلمة، كحديثا بعد حديث، ُث ذكر ما تضمنو احلديث من ادلفرادات كأسباب الوركد، كمناسبة 

                                                           
 .َٓ، ٔ، ج. حتفة األحوذم بشرح جامع الرتمذمادلباركفورم،  ٖٗ
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حوؿ فهم احلديث. يف  احلديث حبديث اخر، كآراء العلماء من الصحابة كالتابعني كعلماء احلديث

فهم احلديث هبذا ادلنهج ينقسم اىل قسمني: بادلأثور ك بالرأم. فأما شرح احلديث بادلأثور فيختص 

بالركايات من الصحابة كالتابعني كتابع التابعني كعلماء احلديث. كأما الشرح بالرأم فأكثره الرأم 

 من الشارح.

هم عن فادلباركفورم أما اللوف الذم يستخدـ ك  كأما ألوانو ينقسم إىل ستة كما تقدـ بيانو،

بنظر ، ك احلديث ، ألف أكثر موضوعو يستخدـ من كتبالعلم التارخيياألحاديث يف كتابو بلوف 

التاريخ حني كركد احلديث. كمن حسن الفقو للسنة النبوية: النظر فيما بِ من األحاديث على 

احلديث أك مستنبطة منو، أك مفهومة من  أسباب خاصة أك ارتبط بعلة معينة، منصوص عليها يف

  .الواقع الذم سيق فيو احلديث

كأما الطريقة اليت سلكتها ادلؤل  يف فهم ، يانو أف الطرؽ يف فهم احلديث أربعةكما تقدـ ب

تفهم السنة فهما صحيحا، بعيدا من التحري  احلديث يف كتابو بطريق فهم احلديث بالقرآف 

تفهم يف ضوء القرآف، كيف دائرة توجهاتو الربانية، ادلقطوع بصدقها إذا  أف-كاإلنتحاؿ كسوء التفصيل

أخربت، كعدذلا إذا أخربت. َلتوجد سنة صحيحة ثابتة تعارض زلكمات القرآف بيناتو الواضحة. 

كإذا ظن بعض الناس كجود ذلك، فَلبد أف تكوف السنة غيو صحيحة، أك يكوف فهمنا غْي 

 . ا َل حقيقاصحيحة، أك يكوف التعارض كهي

كمن الَلـز لفهم السنة فهما صحيحا: أف جتمع األحاديث  احلديثفهم احلديث ب

 احلديث يفسر أك ركاية أخرل، يف فسر ركاية يف اختصر أك أمجل الصحيحة يف ادلوضوع الواحد. فما
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 من اإلطَلؽ، كأسلمها على احلديث، كأفضلها شرح طرؽ أعلى يف الباب، كىذه آخر حبديث

  .اخلطأ يف الوقوع

الصحابة إطلعوا قرائن األحواؿ يف نزكؿ  بكَلـ الصحابة رضواف اهلل عليهمفهم احلديث 

الوحي كالتشريع، مع كوهنم اتقى هلل قلوبا كأىدل للسنة كاألتباع. كشرح احلديث بكَلـ الصحابة 

ركيو، كاف يعتمد بشركط ثَلثة كىي : التحرر أنو من قولو ام الصحاِب، ك اف قولو ليس سلالفا دل

يكوف سادلا من ادلعارض، فإف كاف الصحاِب سلالفا لصحاِب أخر يف شرح احلديث، فادلقدـ شرح 

 رأكم اخلرب إلنو يدرل َّبركيو.

فإف ذلم من اخلصوصية ماليس لغْيىم، فقد  أك أقواؿ العلماء فهم احلديث بكَلـ التابعني

لصحابة رضواف اهلل عليهم امور الدين كقد  قرب كقتهم من زماف التشريع، كعرفو، كتلقوا مباشرة عن ا

  .كاف العلم كالدين يتلقاه التابع عن ادلتبوع ْساعا كتعلما كتأدبا كاقتداء

 ادلصادر اليت استخدـ ادلؤل  يف فهم األحاديث الرب كالصلة .2

ن ادلصادر اليت يستخدـ فيو يف فهم األحاديث الرب كالصلة يستخدـ ادلؤل  مصادرا، كلك

 فقط بل أقواؿ العلماء أيضا، منها:  كتبليس  

 يقتبس من: بشرح جامع الرتمذم ذمث الَّت نقلت يف كتابو حتفة األحو األحادي

 كتب الستة منها كتاب صحيح البخارم كصحيح مسلم كسنن ابن ماجو كسنن الرتمذم (1

 .كسنن أِب داكد ك سنن النسائى

 كتاب احلديث األخرل منها مسند أَحد بن حنبل. (2
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شرح صحيح مسلم تب شرح احلديث منها كتاب فتح البارم شرح صحيح البخارم ك ك (3

 .كمرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح

اذلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاِن القرآف كتفسْيه، كأحكامو، كمجل تاب التفسْي منها ك (4

 .من فنوف علومو

 كأما بيانو عن فهم احلديث يف كتابو يقتبس من:

 لقرآف الكرمي للدَلئل يف فهم احلديث.ا (ُ

 احلديث للدَلئل يف فهم احلديث. (ِ

 أراء العلماء للدَلئل يف فهم احلديث. (ّ

 


