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 الباب الخامس

مةالخات  

 نتائج البحث . أ

نند   ت ادلضوض  فهم  احأاايثث ن  ال ر والللةوبعد كتابة ىذا البحث العلمي حت

(ف، البد للبااثة أن تع ر ن  ىذه حتفة احأاضذي بشرح جامع الرتمذي )يراسة كتابادلباركفضري 

، ولك  كل الرسالة العلمية بال نية التذليل نلى صااب الكتاب، وىض أنمق نلما م  البااثة نفسو

 لي:تطضر نل  احلدثث. ونتائجما كما ث ذلك الستمرار

ال ر والللة، وم  ىنا أن ثفم  أنو ادلؤلف يف شرح احلدثث أاايثث ادلباركفضري ن  هم    

بفم  النص مع االنتباه إىل ماىض اضل حأن ىناك  ن  ىذا ادلضوض  همما معنضثا حأنو ثبٌن احلدثث

. و منمج ادلؤلف يف شرح احلدثث مبنمج نب معىن النصمؤشرات نلى معاين أخرى إىل جا

التحليلي، حأنو ثبٌن احلدثث أن ثبدأ الشارح ببيان ادلعىن كلمة بعد كلمة، وادثثا بعد ادثث، مث 

ذكر ما تضمنو احلدثث م  ادلفرايات وأسباب الضروي، ومناسبة احلدثث حبدثث اخر، وآراء العلماء 

دثث اضل هم  احلدثث. يف هم  احلدثث ذهذا ادلنمج ثنسس  اىل م  اللحابة والتابعٌن ونلماء احل

قسمٌن: بادلأثضر و بالرأي. هأما شرح احلدثث بادلأثضر هيختص بالرواثات م  اللحابة والتابعٌن 

 وتابع التابعٌن ونلماء احلدثث. وأما الشرح بالرأي هأكثره الرأي م  الشارح.

باحلدثث بالسرآن طرق: بيان احلدثث  لى أربعةن وأما ادلنمج الذي سلكو يف هم  احأاايثث

بكالم ، وبيان احلدثث بكالم اللحابة روضان اهلل نليم ، وبيان احلدثث وبيان احلدثث باحلدثث
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و بٌنن احأاايثث ببيان طضثل وبسيط واحأكثر هممكان يف بعض و  .احلدثثنلماء أو بأقضال  التابعٌن

ضجو أقضال العلماء نلى سبيل ادلسارن. وذهذه الطرثسة أنو بٌنن ىذه احأاايثث ببيان سلتلر ومل ث

العل  . ولضنو يف هم  احلدثث لضن ادلباركفضري يف كتابو ىض ادلنمج التحليليتستنبط البااثة أن منمج 

بنظر التارثخ ، و أكثر مضوضنو ثستخدم م  كتب احلدثث التارخيي حأنو ثبٌن أاايثث ال ر والللة

الفسو للسنة النبضثة: النظر هيما بين م  احأاايثث نلى أسباب اٌن وروي احلدثث. وم  اس  

خاصة أو ارتبط بعلة معينة، منلضص نليما يف احلدثث أو مستنبطة منو، أو مفمضمة م  الضاقع 

ثشتمل حتفة احأاضذي بشرح جامع الرتمذي احأاايثث يف كتاب مث أن  .الذي سيق هيو احلدثث

 .امحد ب  انبلنسل ت م  مسند و نبضثة نسل ت م  كتب الستة ادثثا منما أاايثث مثانية نشر نلى 

  وأقضال العلماء.كتاب التفسًن ،  ثستخدم كتب شرح احلدثثوأما ملايره يف هم  احلدثث 

 التوصيات . ب

 لي:، إىتم ت البااثة بالتضصيات، كما ثالسابسة نلى النتائج ادلشرواة بناء
ادلشمضر. هينبغي للمسلمٌن أن الشرح ب كت  حتفة احأاضذي بشرح جامع الرتمذي أادأن  .1

 ، حأنو بلغة سمضلة وبيان مستلر.لفم  احلدثثثمتمضا ىذا الكتاب 

مؤلفات كثًنة هينبغي للطالب أن ثدارسضا ىذه ادلؤلفات يراسة نلمية م  أي  أن للمباركفضري .2

 جمة كان ت مضاهسة بعلضمم .

 ىف اإلسالمي اجملتمع ولتأيثب اإلسالمي منلض  تطضرل وجمدى  العلماء نناثة م  الكتاب وىذا .3

 همذا ونلحائم ، مضانظم  ونعمل مؤلفاهت  نسمح أن هعلينا واحأخروثة، الدنيضثة اياهت 

 . وأهكارى  مؤلفاهت  نلى والفرح اإلقبال صضرة م  أثضا البحث
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 وعيفة نابدة رجاء اهلل هأرجض باحأىلية، ليس ت الكاتبة حأن التمام، م  البعيد أبعد البحث ىذا .4

 .وحتسيسو تلحيحو البحث ىذا ثسرأ دل  وأرجضا خطيئاتى، وثغفر ىل ثسمح أن
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