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 الباب األول

 مقدمة

 بواعث البحث .أ 

مرجع الشريعة اإلسالمية إىل أصلُت شرفُت: القرآن الكرمي و السنة النبوية. و القرآن  إن

اصل الدين و معجزة النيب العزمى و آياتو الباقية على وجو الدىر. و السنة بيان للقرآن، و شرح 

صلوات اهلل و  –ثبت عن ادلعصوم ألحكامو، و بسط ألصولو، و دتام لتشريعاتو، و السنة مىت ت

و معٌت السنة إذا أطلق ىف الشرع  ٔفهي تشريع و ىداية و واجبة اإلتباع و ال حمالة. –سالم عليو 

يراد هبا ما أمر بو الرسول صلى اهلل عليو و سلم و هنى عنو و ندب إليو قوال و فعال، و ذلذا يقال 

 دي.. ىف أدلة الشرع الكتاب و السنة، أي القرآن و احل

واحلدي. ىف اللغة اجلديد من األشياء. واحلدي. اخلرب يأتى على القليل و الكثَت، واجلمع 

أحادي. كقطيع وأقاطيع، وىو شاذ على غَت قياس. وىف اإلصطالح  أسلفت ىف تعريف السنة عند 

لبعثة وسلم قبل ا احملدثُت أهنا ترادف احلدي.، ويراد هبما كل ما أثر عن الرسول صلى اهلل عليو

وبعدىا، ولكنو إذ أطلق لفظ احلدي. انصرف ىف الغالب إىل ما يروى عن الرسول صلى اهلل عليو 

                                                             
 .٘ ص. (،ٜٜٛٔ)القاىرة : مكتبة السنة،  دفاع عن السنةحممد بن ابو شهبة، ٔ
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. وعلى ىذا فالسنة أعم من ٖأوصفة َخْلقية أوُخُلقية  ٕوسلم بعد النبوة: من قولو وفعلو وإقراره 

 ٗاحلدي..

و أجلها، وأنفعها فإّن علم احلدي. النبوى الشريف مل يزل من قدمي الزمان، أشرف العلوم 

 ٘وأبقاىا ذكرا، وأعظمها أثرا بعد علم القرآن الكرمي الذى ىو أصل الدين ومنبع الصراط ادلستقيم.

إن علوم احلدي. فّن جيمع أنواعا من ادلقاصد ادلهمة ىف بابو، فهو علم يبح. يف أقسام 

 ٙاحلدي. وىف الرواية والرواة، وما يتعّلق بذالك من الشروط واآلدب.

تكلموا علماء احلدي. ىف علم الغريب احلدي.، وعلم عللو، وعلم ادلختلف احلدي. كما 

ومشكلو، وعلم ناسخو ومنسوخو، وعلم حمكمو ومتشاهبو، وعلم أسباب وروده، وعلم التنبيو اىل 

 التصحيف والتحريف الذى وقع فيو بعض احملدثُت اىل غَت ذلك من العلوم.

نيها اإلفرادية و الًتكيبية وما يستنبط منها من وكذلك عنوا بشرح احلدي. و بيان معا

العقائد، و األحكام و احلكم و اآلدب، و ما تشتمل عليو من وجوه البالغة و أساليب البيان 

 مواعظ و واحملسنات البديعية حىت غدت كتب ىذه الشروح دواوين عقيدة و شريعة، وأخالق و

رة ادلثمرة الغناء الىت ينتقل فيها الناظر من روض أدب و بالغة و بيان فكانت كاحلديقة ادلزى علم و

                                                             
 .ٜٔص.  (،ٕٔٔٓ: دار الفكر، اخلطيب، أصول احلدي. علومو و مصطلحو )بَتوت عجاجحممد ٕ
)القاىرة: دار الفكر،  السنة قبل التدوينحممد عجاج بن حممد دتيم بن صاحل بن عبد اهلل اخلطيب، ٖ

 ( مكتبة شاملة.ٜٓٛٔ
 .ٜٔ ص.حممد عجاج اخلطيب، أصول احلدي. علومو و مصطلحو، ٗٗ
 .٘ص. م القرى، د.ت(،)اجلامعة أ الوسيط ىف علوم ادلصطلح احلدي.حممد بن حممد ابو شهبة، ٘
 .٘ ص. جدة : دار ابن حزم، د.ت(،معجم علوم احلدي. ) عبد الرزتن  بن ابراىيم اخلميسى، ٙ
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حىت غدت متع القلوب و مشتهى النفوس و  اىل روض، من ذتار اىل ذتار، و من زىور اىل زىور

 ٚانشراح الصدور و قرات العيون.

كان أحادي. النبوى ىو الكالم الذى ألقى اهلل عليو احملبة، و غشاه بالقبول، و رتع لو 

حلالوة، و بُت حسن اإلفهام و قلة عدد الكالم مع استغنائو عن إعادتو، و قلة حاجة بُت ادلهابة و ا

 السامع إىل معاودهتا.

ومل تسقط لو كلمة، و ال زّلت بو قدم، و ال بارت لو حجة، ومل يقم لو خصم، و ال 

و أفحمو خطيب، بل بّذ اخلطيب الطوال با لكلم القصار. و ال يلتمس إسكا اخلصم إال مبا يعرف

 اخلصم. و ال حيتج إال بالصدق، و ال يطلب الفلج إال باحلق.

مث مل يسمع الناس بكالم قط أعم نفعا، وال أقصر لفظا، وال أعدل وزنا، وال أرتل مذىبا، 

وال أكرم مطلبا، وال أحسن موقعا، و ال أسهل خمرجا، وال أفصح معًٌت، وال أبُت فحوى من كالمو 

 ٛادر حكمو و غرر أمثالو و زبدة أقوالو و منتخب عبارتو.صلى اهلل عليو وسلم. و فيو نو 

ما اكثر الذين حتدثوا عن أمهية األمثال، و أبرزوا ما ذلا من مكانة رفيعة، و منزلة مرموقة 

 مربزين خمتلف جوانبها و خصائصها كل حيسب اىتمامو و ختصصو.

خربهتا، و ىي ادلرآة  وال غرابة ىف ذلك، فإن األمثال ىف كل أمة خالصة جتارهبا و حمصول

الىت تنعكس على صفحتها عادات األمة و تقاليدىا و أخالقها وأفكارىا، و سائر مظاىر حياهتا ىف  

 كل شأن من شؤوهنا. وذلذا كانت دراستها من أجدى الدراسات األدبية و أكثرىا نفعا.
                                                             

 .ٚ-ٙ ص. الوسيط ىف علوم ادلصطلح احلدي.،ابو شهبة، ٚ
) مالزيا: ادلعهد العادلى للفكر  األمثال ىف احلدي. النبوى الشريفحممد جابر فياض العلواىن، ٛ
 .ٕٔص. ىـ(،  ٗٔٗٔاإلسالمى، 
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ن أمثال الرسول و إذا كانت أمثال سائر الناس و عامتهم هبذا ادلثابة، فال غرابة ىف أن تكو 

صلى اهلل عليو و سلم أكثر أمهية، و أرفع منزلة، و أعلى شأنا و أوجز لفظا، و أدّق فكرا، و أبلغ 

 ٜحكمة، و أنصح بيانا، و أكرم معٌت.

( " إذا جعل الكالم مثال، كان ذلك أوضح للمنطوق، و أبُت ٕٗٔقال ابن ادلقفع )ت. 

ىـ(، فقد عدىا أبقى ٕٖٚدي.". أما ابن عبد ربو ىف ادلعٌت، و أنقى للسمع، و أوسع لشعوب احل

من الشعر، و أشرف من اخلطابة. و اعتربىا أبو ىالل من أجّل الكالم، و أنبلو، و عّد من مل يعن 

 هبا من األدباء غَت تام اآللة ىف األدب، وال موفور احلظ منو.

وادر حكمها، و وقال الزخمشرى "ىى قصارى فصاحة العرب العرباء، و جوامع كلمها، و ن

بيضة منطقها، و زبدة جواىرىا و بالغتها. و قال أيضا "ولضرب العرب األمثال، و استحضار 

العلماء ادلثل، و النظائر شأن ليس باخلفى، ىف إبراز غيبات ادلعاىن. و رفع األستار عن احلقائق، 

كأنو مشاىد، و فيو   حىت تريك ادلتخيل ىف صورة ادلتحقق، و ادلتومهفى معرض ادلتيقُت. و الغائب

تبكيت للخصم األلد. و قمع لسورة اجلامح األىب، و ألمر ما أكثر اهلل ىف كتابو ادلبيُت، و ىف سائر  

 كتبو من األمثال". 

أما احملدثون فقد ركزوا على أمهية األمثال االجتماعية، قال أزتد أمُت "و أمثال كل أمة 

ى ، و يستطيعون منها أن يعرفوا كثَتا من مصدر ىام جدا للمؤرخ و األخالقى، و اإلجتماع

                                                             
 .ٔٔ، األمثال ىف احلدي. النبوى الشريفالعلواىن، ٜ
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أخالق األمة، و عادهتا، و عقليتها، و نظرهتا اىل احلياة، ألن األمثال وليدة البيئة الىت نشأت 

 ٓٔعنها".

إن إمام البخارى أول مصنف صنف ىف الصحيح اجملرد، و اتفق علماء أنو أصح الكتب 

العليا ىف الصحة بعد القرآن إذال يوجد ما ىو أصح ادلصنفة و أكثرىا فوائد. إذ إنو اختص بادلرتبة 

منو ىف الدنيا، ولذلك ما اشتمل عليو من رتعو لألحادي. الصحيحة و ما قرن هبا من الفقو، كما 

و قال ابن اىب زتزة "إن صحيح البخارى ما قرئ ىف شدة  إال أنو أعلى تلك الكتب إسنادا. 

 فرجت وال ركب بو ىف مركب فغرقت.

البخارى من أىم مصادر السنة ادلطهرة الىت اىتمت جبمع األحادي.  إن الصحيح

الصحيحة عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم و قد تلقتو األمة بالقبول. فقد اىتم بو علماء 

ادلسلمُت اىتماما مل يلقو أي مصدر من مصادر السنة النبوية قبلو وال بعده. فمنهم شارح لو 

 ٔٔ تب عليو حاشية و غَت ذلك.ومنهم خمتصر لو ومنهم من يك

حديثا مكررة. و حبذف  ٕ٘ٚٚو رتلة ما ىف صحيح البخارى من األحادي. ادلسندة 

 ٛٚحديثا:  ٕٖ٘وادلعروف، أن أحادي. األمثال ىف صحيح البخارى  12حديثا. ٓٓٓٗادلكررة 

 ٖٔحديثا من أمثال السائرة.  ٖٕٚحديثا من أمثال القياسى، و 

                                                             
 .ٖٛ-ٖٚص.  ، األمثال ىف احلدي. النبوى الشريفالعلواىن، ٓٔ
بُت اإلمامُت العيٌت و ابن حجر )دراسة مقارنة دلنهجيهما ىف شرح جاد الرّب أمُت عبد اجمليد، 11

 .ٜ .ص (،ٕٚٓٓ)قاىرة: دار احملرمُت،  صحيح البخارى(
(، ص. ٖٜٜٔ)بَتوت: دار الفكر،  تدريب الراوى ىف شرح التقريب النواوى الل الدين السيوطى، جٕٔ

ٜ٘. 
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و يعترب  -رزتهما اهلل–ر العسقالىن و بدر الدين العيٌت ودمن شرحو احلافظ ابن حج

شرحهما من أىم شروح صحيح البخارى على اإلطالق نظرا لغزارة ادلادة العلمية فيهما و 

اجلوانب الىت يطلبها شرح احلدي. من ح. اللغة أو دراسة األسانيد  أو  إحاطتهما جبميع

دي. و غَت ذلك، فكانا حبمداهلل شرحُت جامعُت اإلستنباطات الفقهية و العلمية األدبية من احل

 ٗٔلشتات الفوائد و الفرائد.

 رف، تريد الباحثة أن تعشرح للعسقالىن و العيٌتالكتاىب نظرا بفضل األمثال احلدي. و  

أحادي. األمثال عند العسقالىن و على أحادي. األمثال حبثا علميا حتت ادلوضوع " فهم  هماشرح

 ".العيٌت

 ةتعبير المشكل .ب 

 :ىي سؤاليف ىذا البح. على سبيل ال ةادلشكل ترّكزنظرا لبواع. السابقة، 

 للعسقالىن و العيٌت عن أحادي. األمثال ؟فهم الكيف  .أ 

 ما ادلعادلة بُت العسقالىن و العيٌت ىف فهم أحادي. األمثال؟ .ب 

 ما الفرق بُت العسقالىن و العيٌت ىف فهم أحادي. األمثال؟ .ج 

 أهداف البحث وأهمياته . ت

 ء على ادلشكالت الىت تقدمت، فأىداف البح. كما يلى:بنا

                                                                                                                                                                       
األطروحة ىف اللغة  األمثال النبوية ىف صحيح البخارى )دراسة لغوية داللية(ىاىن طاىر حممد حسُت، 13

 .ٜٛ-ٖٙ، ص. ٕٗٓٓالعربية وآداهبا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت، 

 .ٓٔص. ، بُت اإلمامُت العيٌت و ابن حجرأمُت عبد اجمليد، جاد الرّب 14
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 عند الشرح أحادي. األمثال. و العيٌت للعسقالىنفهم المعرفة  .ٔ

 دلعرفة ادلعادلة و الفرق بُت العسقالىن و العيٌت عند الشرح أحادي. األمثال .ٕ

 و ترجو الباحثة من نتيجة البح. العلمي أن تكون ذلا أمهيات وفوائد كما تلي:

ن إعالما وبيانات واردة يف دراسة فهم احلدي. عن أحادي. األمثال  دلن أن تكو  . أ

 يريد أن يبح. عن البح. ادلتساوي.

 لزيادة خزانة العلمية لتطوير التفكَت عن الشرح ىف أحادي. األمثال   . ب

 تحديد الموضوع . ث

لتوضيح البح. وادلنع عن خالف الفهم ستقدم الباحثة عن ادلعاىن ادلتعلقة 

 ا تلي:بادلوضوع كم

و ىف اللسان الفهم ىو معرفتك  ٘ٔفهم : الفهم ىو تصور ادلعٌت من لفظ ادلخاطب. .ٔ

  .و ادلقصود ىف ىذا البح. الفهم الذى ورد ىف الشرح احلدي. ٙٔالشيء بالقلب.

و  شتمل فيو معٌت التمثيل.تادلراد بأحادي. األمثال ىي أحادي.  : أحادي. األمثال .ٕ

حديثا ادلختارة من  عشرةأمثال قياسى و  ختتار الباحثة نوع األمثال ىف ىذا البح.

  اىل كتب اآلخر. بدون التخريج البخارى

 الدراسات السابقة . ج

                                                             
 .٘ٙٔىـ(،  ٕٔٗٔ)د.م: احلرمُت،  التعريفاتالشريف علي بن حممد اجلرجاىن، ٘ٔ
، ٕٔ)بَتوت: دار الفكر، د. ت( اجلزء  لسان العربحممد بن مكرم بن منظور األفريقى ادلصرى، ٙٔ

ٜٗ٘. 
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ان الدراسة السابقة مهمة جدا لكل باح. قبل القيام بالتحليل عن موضوع البح.  

 ؟ ىل البح. مل حيلل أحد من قبل او الذي سيقوم بو التحليل، ىل وجد البح. حملال

وبعد أن الحظت الباحثة البحوث العلمية اليت تتعلق بأمثال احلدي.، وجدت الدراسة 

 كما يلى :  ، الىت تذكره الباحثةعنو ىف و الرسائل العلمية

األمثال ىف احلدي. النبوى الشريف حملمد جابر فياض العلواىن )رسالة دكتوره(. وقّسم فيو إىل  .ٔ

اشتمل أوذلما على دراسة نظرية و تطبيقية معّمقة ووافية حول كل ما يتصل قسمُت كبَتين: 

بادلثل، وحتدث عن األمثال عند الًتمذى و العسكرى و الرامهرمزى، وكذلك حتدث عن 

األمثال ىف عهد القدمي و اجلديد و ىف القرآن الكرمي و ىف السنة النبوية. و تضمن الثاىن سرد 

 حديثا. ٖٛٙٔها. رتع فيو أحادي. األمثال األمثال احلديثية مع خترجي

ادلدلوالت الًتبوية لألمثال النبوية القياسية )دراسة إستقرائية حتليلية ىف صحيح البخارى( :     .ٕ

األطروحة ىف أصول الدين لفاطمة حسن عودة العويضات ىف جامعة النجاح الوطنية 

كرت عن مفهوم األمثال، و بفلسطُت. خصصت فيها أحادي. األمثال بنوع القياسية فقط.وذ 

 .أمهّيتو، و أىدافو

و أما ىف الشرح، نقلت من كتب الشرح للبخارى شرحا قصَتا مث أتبعها البيان الذي يتعلق 

 مبدلوالت الًتبوية.

األمثال النبوية ىف الكتب الستة و موطأ مالك )رتع و دراسة( : األطروحة دلروان بن عبداهلل   .ٖ

اب و السنة كلية الدعوة و أصول الدين جامعة أم القرى مبكة بن حممد احملمدى القسم الكت

ادلكرمة. و ىي جزأن. اجلزء األول يبح. عن مفهوم األمثال العامة )التعريف، األنواع، و 
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ادلؤلفات ىف األمثال النبوية(، مث أتبعو أحادي. األمثال ادلركبة تبويبا، حنو أحادي. األمثال ىف  

و غَت ذلك(. و ىف اجلزء الثاىن ذكر عن أحادي. األمثال  كتاب اإلديان، كتاب الصالة،

السائرة. عند ما يبح. حديثا واحدا، أتبعو  ادلضرب ادلثل و التخريج دون الشرح. ىف األمثال 

 حديثا.  ٗٚٔالسائرة، ذكر 

األمثال النبوية ىف صحيح البخارى )دراسة لغوية داللية(: األطروحة ىف اللغة العربية وآداهبا  .ٗ

 طاىر حممد حسُت ىف جامعة النجاح الوطنية ىف نابلس، بفلسطُت. رتع فيو األمثال ذلاىن

النبوية ىف صحيح البخارى مع التبويب لألمثال القياسية منها بناء على موضوعها و األمثال 

السائرة. و ذكر دراسة اجلديد ىف األمثال النبوية. وخصص بدراسة األمثال فيو دراسًة لغويا و 

 دالليا.

الغة احلكم واألمثال النبوية ىف صحيح البخارى )دراسة حتليلية(: الرسالة العلمية ألمى ب .٘

مرضية، قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية األدب جبامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية 

جباكرتا. خصصت أحادي. األمثال ىف صحيح البخاري ىف الكتاب الرقاق. ذكرت إثنا عشر 

حلكم و األمثال مع الشروح القصَتة عن ادلعاىن األحادي.، مث ذكرت التحليل حديثا من ا

 البالغى عنها. 

وىذا البح. العلمى، ستبح. عن الشروح بأحادي. األمثال. تريد الباحثة أن تعلم ببيان 

الشارحُت عن أحادي. األمثال ادلختارة. ىل الشرح يتعلق مبفهوم األمثال، أم ال؟ و الشارحون 

 ختتار الباحثة ابن حجر العسقالىن بفتح البارى و بدر الدين العيٌت بعمدة القارئ.الذين 

 مناهج البحث . ح
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 نوع البح. وصفتو .ٔ

ىذا البح. من البح. ادلكتيب حي. جتمع الباحثة البيانات من الكتب ادلتنوعة اليت تتعلق 

 .مقارنة حتليلية مبوضوع البح..و أما الصفة يف ىذا البح. يعٍت تصويرية

 

 لبيانات ومصادرىاا .ٕ

 تتكون البيانات احملتاجة يف ىذا البح. من :

 البيانات األساسية .أ 

الشروح عند العسقالىن و العيٌت على عشرة البيانات األساسية من ىذا البح. تؤخذ من 

 أحادي. ادلختارة 

 البيانات الثانوية . ب

ذا البح. وىى كتب الىت أما البيانات الثانوية يف ىذا البح. ىي البيانات ادلكملة ادلتعلقة هب

 تتكلم عن أمثال احلدي.

 وتتكون ادلصادر البيانات ايل القسمُت، يعٍت :

فتح البارى للعسقالىن و عمدة القارئ كتاب ىى  ادلصادر البيانات األساسية يف ىذا البح. 

 .رسائل العلميةادلصادر البيانات الثانوية يف ىذا البح. تؤخذ من و  .للعيٌت

 اناتطريقة رتع البي .ٖ
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الطريقة اليت سلكتها الباحثة جلمع البيانات، ىي ختريج األحادي. ادلتعلقة بالبح. 

 ، مث تناوذلا بالشرح والبيان.كتاب صحيح البخارىالبح. على   خدامباست

 طريقة معاجلة البيانات وحتليلها .ٗ

   طريقة معاجلة البيانات ( أ)

لبيانات ادلكتبية اى رتع الباحثة قوم الباحثة بطريقة معاجلة اتلتحصيل البيانات احملتاجة، 

نبغى تالبيانات وطالعتها من الكتب الىت تتعلق هبذا البح.. ليكون البح. مرتبا وموجها 

 بُت اخلطوات الىت سلكت الباحثة  لتسهيل البح. وىى:تللباحثة ان 

رتع البيانات من أي مصادر منها :الكتب الىت تتعلق بالبح. والرسائل العلمية، وغَت  .أ 

 ذلك

 .ناقصةنظر البيانات مث ادتامها اذا كانت  .ب 

 إختيار البيانات وتفريقها إىل البيانات األساسية والثانوية .  .ج 

 التحليل البيانات ( ب)

حتليل البيانات مناسبة بًتتيب البح. .خيدم الباحثة البيانات على سبيل وصفي  لتكون 

 طوات كما تلى:باخل الباحثة جتد تصوير ادلشكالت و بينتها مناسبة بًتتيب البح.

 األحادي. األمثال ىف صحيح البخارى تفريق .1

 تفريق أحادي. األمثال على أنواع األمثال .2

 إختيار عشرة حديثا من أمثال القياسى .3

 نظر الشروح عند العسقالىن و العيٌت .4
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 دلعرفة ادلعادلة و الفرق بينهما مبفهوم أمثال احلدي.حتليل الشروح  .5

 أخذ اإلستنباط .6

 

 ترتيب البح.ز.

 أبواب كما يلي :  ستسةتب ىذا البح. العلمي اشتمل على تر 

وتتكون من بواع. البح.، وتعبيَت ادلشكالت، وحتديد  ،الباب األول : وىي مقدمة
 ادلوضوع، وأىداف البح. وأمهياتو، والدراسات السابقة، ومناىج البح.، وترتيب البح.. 

 ال احلدي. ، وتتكون منثالنظرية العامة عن فهم احلدي. و أمالباب الثاىن وىى 

أنواع التعريف بأمثال احلدي.. أىا التعريف بأمثال احلدي. تتكون من   التعريف بفهم احلدي. و

 .أمهيات و أغراض أمثال احلدي. أمثال احلدي. و

تتكون من تررتة  ، تعريف الكتاب "فتح البارى" و "عمدة القارئ" الباب الثال. وىى 

و ادلقارنة بُت  تررتة العيٌت و كتابو "عمدة القارئ"، و ارى"،العسقالىن و كتابو "فتح الب

بُت العسقالىن و العيٌت ىف بيان ادلباح.  الفرقالعسقالىن و العيٌت ىف الشرح صحيح البخارى،و 

 .اللغوية و اللمسات البالغية ىف احلدي.
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 الباب الرابع وىى  أمثال احلدي. عند العسقالىن و العيٌت، و تتكون من أحادي.

 األمثال و  الشروح عند العسقالىن و العيٌت و التحليل األمثالية.

 الباب اخلامس وىى اخلادتة، و تتكون من  النتائج، و التوصيات، و ادلراجع.


