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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 النتائج .أ 

 "فهم أحاديث األمثال عند العسقالىن و العيٌت" فوجدتأن حبثت الباحثة عن  وبعد 

 النتائج كما يلي: ىف شرحيهما

إن الشروح عن أحاديث األمثال عند اإلبن حجر العسقالىن شرح طويل. و ذكر 

مفهوم األمثال عميقا. و أيضا، ذكر العسقالىن  التمثيل ىف شرحو كثريا. و لكن مل يبني فيو على 

العسقالىن أغراض األمثال ىف احلديث. وىذا يدل أن العسقالىن ىف فهم أحاديث األمثال مييل 

 فهما معنويا ومشتمال. 

و الشروح عن أحاديث األمثال عند بدر الدين العيٌت شرحا قصريا. و ذكر العيٌت التمثيل 

د ذكر العيٌت مفهوم األمثال الذي يشتمل ىف احلديث ىف شرحو أكثر من الشرح للعسقالىن. و ق

بيانا مفصال. و أما العيٌت مل يذكر أغراض األمثال كثريا كما ذكر العسقالىن. و ىذا يدل على 

 أن العيٌت مييل بفهم أحاديث األمثال لغويا و بالغيا. 

شرحيهما  و ادلعادلة بني العسقالىن و العيٌت ىف فهم أحاديث األمثال أهنما ذكرا ىف

التمثيلية احلديثية. و الفرق ىف فهم أحاديث األمثال بني العسقالىن و العيٌت أن العسقالىن يفهم 

 أحاديث األمثال أغراضا معنويا. أما العيٌت يفهمها لغويا معنويا. 
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 التوصيات .ب 

 بّلغ التوصيات، كما تلي: تأن  ةالكاتب تالسابقة، شعر  ادلشروحة نتائجعلى ال بناءا

أمثال احلديث ىو فن كبري ىف علوم احلديث. و أحاديث األمثال كثري ىف أحاديث النىب  .1

 صلى اهلل عليو و سلم.

رسائيل العلمية الىت فلريجع إىل أمثال احلديث إذا أرد الطالب أن يعرفوا جبثا عميقا يف  .2

اسة ىاىن طاىر حممد حسني، األمثال النبوية ىف صحيح البخارى )در منها :  تتكلم عنو،

لغوية داللية( األطروحة ىف اللغة العربية وآداهبا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 

أبو حممد عبداهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاىن، كتاب األمثال ىف ،  2004

عبد اجمليد حممود ، 1892احلديث النبوى صلى اهلل عليو و سلم بومباي:الدار السلفية، 

قهية و تربوية ىف أمثال احلديث مع تقدمة ىف علوم احلديث جدة: عبد اجمليد، نظرات ف

فاطمة حسن عودة العويضات، ادلدلوالت الًتبوية لألمثال  ،1882مكتبة السوادى، 

النبوية القياسية )دراسة إستقرائية حتليلية ىف صحيح البخارى(، األطروحة فلسطني: جامعة 

تتعلق مبفهوم األمثال احلديث دلعلومات اليت كثري من ا  األن فيه . 2011النجاح الوطنية، 

 لسهولة الفهم لنا.

عن أمثال فال يفوت ىذا البحث العلمي من اخلطايا، فللطالب الذين يريدون أن يعرفوا  .3

 .عميقا أن يبحثوه يف فرصة أخرىاحلديث 

 


