
 ملخص البحث

الرسالة . )دراسة مقارنة بٌن فتح البارى و عمدة القارئ( فهم أحاديث األمثال عند العسقالىن و العيىن  :ريسا فطرية
 .4102العلمية، بنجارماسٌن، شعبة التفسًن واحلديث بكلية أصول الدين و العلوم اإلنسانية، 

 فتح البارى، عمدة القارئ  أحاديث األمثال، أمثال احلديث، دراسة مقارنة، الكلمات الرئيسية :

يف فهم العسقالىن و العيىن ىف أحاديث األمثال. و كيف إرادة الكاتب ليعلم  خلفية على  إنطلق هذا البحث
: واألهداف هلذا البحث العلمي هيكتاىب شرح للبخارى، يعىن فتح البارى و عمدة القارئ. هذا البحث يركز على  

ح أحاديث األمثال ىف كتاهبما "فتح البارى" و "عمدة القارئ" . و ملعرفة املعادلة شر ىف  فهم العسقالىن و العيىنعرفة مل
 .يعين جتمع البيانات من الكتب املتنوعة اليت تتعلق بالبحثمكتىب  هذا البحث العلمي حبثو و الفرق بينهما. 
حاديث األمثال ىف ختريج األما ملعرفة الفهم العسقالىن و العيىن ىف أحاديث األمثال ، حبثت الكاتبة وأ

، مث عشرة حديثا الىت من أمثال القياسى تر تاخ،و اأحاديث األمثال على أنواع األمثال صحيح البخارى، مث تفرقت
 .الشروح مبفهوم أمثال احلديث تحتلل، و الشروح عند العسقالىن و العيىن تنظر 

 :يما يلكل   خن، أنه ميكن أن هذا البحث العلمي نتائجمن و 

ن أحاديث األمثال عند اإلبن حجر العسقالىن شرح طويل. و ذكر العسقالىن  التمثيل ىف إن الشروح ع
شرحه كثًنا. و لكن مل يبٌن فيه على مفهوم األمثال عميقا. و أيضا، ذكر العسقالىن أغراض األمثال ىف احلديث. 

 وهذا يدل أن العسقالىن ىف فهم أحاديث األمثال مييل فهما معنويا ومشتمال. 
شروح عن أحاديث األمثال عند بدر الدين العيىن شرحا قصًنا. و ذكر العيىن التمثيل ىف شرحه أكثر و ال

من الشرح للعسقالىن. و قد ذكر العيىن مفهوم األمثال الذي يشتمل ىف احلديث بيانا مفصال. و أما العيىن مل 
 مييل بفهم أحاديث األمثال لوويا و يذكر أغراض األمثال كثًنا كما ذكر العسقالىن. و هذا يدل على أن العيىن

 بالغيا. 
و املعادلة بٌن العسقالىن و العيىن ىف فهم أحاديث األمثال أهنما ذكرا ىف شرحيهما التمثيلية احلديثية. و 
الفرق ىف فهم أحاديث األمثال بٌن العسقالىن و العيىن أن العسقالىن يفهم أحاديث األمثال أغراضا معنويا. أما 

 همها لوويا معنويا. العيىن يف
 


