
 البحث ملخص
حتفة األحوذي   الرب والصلة عند ادلباركفورى )دراسة كتاب عن فهم األحاديث ،1431241011سة: ستى نفي 

ن ، كلية أصول الديالبحث العلمي، شعبة التفسَت واحلديث ادلشروع اخلاص الًتمذي(، بشرح جامع
ثاين: ادلشرف ال .الديٍت ادلاجستَتالدكتور سيف الدين : األول . ادلشرف4311والعلوم اإلنسانية، 

  .الديٍت الدكتور ذكري نروانا ادلاجستَت
 فهم احلديث، أحاديث الَت والصلة، كتاب حتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي. الكلمات الرئيسية: 

حتفة  ، وىو كتاباإلمام ادلباركفوري ث عما وجدت الباحثة الكتاب الذي يؤلفانطلق ىذا البح 
جذب الباحثة للبحث عن ىذا الكتاب من ناحية فهمو لألحاديث . وىذا األمر األحوذي بشرح جامع الًتمذي

 .ها يف فهم األحاديثيف كتابو والطرق الىت سلك

حتفة يف كتابو ادلباركفوري عند الرب والصلة أحاديث كيف فهم لي:  ادلسائل يف ىذا البحث حمددة كما يو 
حتفة األحوذي يف كتاب الرب والصلة ث يف فهم األحاديادلباركفوري كيف منهج و  ؟األحوذي بشرح جامع الًتمذي

كتابو "حتفة يف  ادلباركفوري عند الرب والصلة أحاديث فهم وادلقصود يف ىذا البحث معرفة ؟ بشرح جامع الًتمذي
حتفة األحوذي بشرح جامع  يف كتابالرب والصلة أحاديث منهجو يف فهم و  األحوذي بشرح جامع الًتمذي"

 .الًتمذي

(، يعٍت مجع البيانات من الكتب ادلتنوعة اليت تتعلق Library Research) وىذا البحث حبث مكتيب
مبوضوع البحث. مث نظر البيانات مث إمتامها اذا كانت نقصانا وإختيارىا وتفريقها اىل البيانات األساسية والثانوية. 

 مث حتليل البيانات بعون النظرية وأخَتا تستنبط منها الباحثة.
 لي:خدمة فالنتيجة من ىذا البحث كما يدلستوبعد إجراء اخلطوات ا

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

ج ادلؤلف يف شرح احلديث مبنهج التحليلي، ألنو يبُت احلديث أن يبدأ . و منهأخرى إىل جانب معٌت النص
الشارح ببيان ادلعٌت كلمة بعد كلمة، وحديثا بعد حديث، مث ذكر ما تضمنو احلديث من ادلفرادات وأسباب 

. الورود، ومناسبة احلديث حبديث اخر، وآراء العلماء من الصحابة والتابعُت وعلماء احلديث حول فهم احلديث
يف فهم احلديث هبذا ادلنهج ينقسم اىل قسمُت: بادلأثور و بالرأي. فأما شرح احلديث بادلأثور فيختص بالروايات 

 من الصحابة والتابعُت وتابع التابعُت وعلماء احلديث. وأما الشرح بالرأي فأكثره الرأي من الشارح.

وبيان باحلديث بالقرآن احلديث طرق: بيان  على أربعة وأما ادلنهج الذي سلكو يف فهم األحاديث
أو بأقوال  بكالم التابعُت، وبيان احلديث بكالم الصحابة رضوان اهلل عليهم، وبيان احلديث احلديث باحلديث



و بُتن األحاديث ببيان طويل وبسيط واألكثر أنو بُتن ىذه األحاديث ببيان فهمكان يف بعض و  .احلديثعلماء 
ادلباركفوري يف كتابو ىو لى سبيل ادلقارن. وهبذه الطريقة تستنبط الباحثة أن منهج خمتصر ومل يوجو أقوال العلماء ع

أكثر موضوعو يستخدم  العلم التارخيي ألنو يبُت أحاديث الرب والصلة. ولونو يف فهم احلديث لون ادلنهج التحليلي
: النظر فيما بٍت من بنظر التاريخ حُت ورود احلديث. ومن حسن الفقو للسنة النبوية، و من كتب احلديث

األحاديث على أسباب خاصة أو ارتبط بعلة معينة، منصوص عليها يف احلديث أو مستنبطة منو، أو مفهومة من 
مثانية يشتمل على حتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي األحاديث يف كتاب مث أن  .الواقع الذي سيق فيو احلديث

وأما مصادره يف فهم  .امحد بن حنبلنقلت من مسند و لستة حديثا منها أحاديث نبوية نقلت من كتب اعشر 
  وأقوال العلماء.كتاب التفسَت ،  يستخدم كتب شرح احلديثاحلديث 

 
 


