
  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (مع السنة النبوية فقه التعامل 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                         sunnaconf.elmergib.edu.ly  
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مــــــــــــــــــــــــــةُ   املُقدر
يف الصدور  وحفظــــــــــــــوه رب العاملني الذي قيّــــــــــض للحديث رجــــــــــــاال دافعوا عنه هلل احلمد    

ــــــــــــــــــــــــــــــالم األمتّـــــان األكمالن والصَّــــــــــــــــــــــــالة ،والسطور " ََل يَـــــــَزاُل :القائل على النيب العدانن ،والسَّ
 .(1)ائَِفٌة ِمْن ُأمَِِّت ظَاِهرِيـــــــــَن َحَّتَّ َيَْتِيَـُهْم َأْمُر اَّللَِّ َوُهـــــــْم ظَاِهُروَن" طَ 
 (.2" إن مل تكـن هـذه الطّائفة أهل احلديث، فــــــــــــــــال أدري من هم" ) :أمحد اإلمام قال 

 :أمهيـــــــــــــــــــة البحث
وقّفـــوا حياهتم  والتحريف والتزوير بفضل رجال جهابذة أفذاذ  والضياع لــــّدسمن ا حفظ هللا السنة   

 يف متون للبحث دقيقة وقواعد فوضعوا مناهــــج يف خدمتها أفنـــْوا أعمارهم ،على حفظها والعناية هبا
على  عظيم ضخم وما خلفوه من تراث خالد وجهودهم أعماهلم وقد برهنت وأسانيدها األحاديث

لكل  تبتكر احللول وأذهاهنم خصبة فعقوهلم انضجة  ،غريهم عن وانفردوا هبا متيزوا هبا رايتعبق
والذي يهدف إىل  ،بعلم مصطلح احلديث الذي عرف العلم العظيم  ومن هـــذا االنتاج ،املعضالت

 وهو حبـــــــــــقّ  ،يف الّديـــــــــن واملكذوب  الواهــــي ومنع دخول ،من غري الصحيح احلديث الصحيح متييز
 ،( األعداء قبل األصدقاء3النقدية ) ودقّته قد اعرتف بفضله ،من مفاخــــــــر أهل االسالم مفخــــــــــــــــــــــرة

                                                           

والسنة، ابب: قول النيب ال تزال طائفة من أميت  رواه  البخاري يف صحيحه ، كتاب : االعتصام ابلكتاب -1
، و كتاب العلم ، ابب : من يرد هللا به خرياً يفقه 7311،  رقم احلديث : 416/ 13ظاهرين على احلق ، 

 . 71، رقم احلديث :  1/240يف الّدين ، 
 .  68ذكـــــــــــــــره السيوطي ، يف مفتاح اجلنة يف االحتجاج ابلسنة  ، ص :   -2

املرســــــــل اخلفي عند الرتمذي  دراســـــــة نظرية تطبيقية :  حممد كامل عبد   اهلادي ، وفريد  عبد هللا  جنم    -3
 م  كلية  العلوم الرتبوية  جامعة القدس  جنيني  .2018. جملة  جامعة فلسطني  للتقنية واألحباث  
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فقال: "ليفخر املسلمون ما  ،(4مرجليوث) -من علماء الغرب  -وقد شهـد بذلك يف هذا العصر 
   (.5بعلم حديثهم") ،شاءوا

 مشكلة البحث:
هــــــؤالء العلماء األفــــذاذ  علماء اإلســـــالم خّلفوا لنا ترااًث علميًا ضخمًا ويُعّد الرتمــــذي من أشهر    

الذي ســـار فيه يف   املنهج لــدى احملدثني، فما مــــن أهـــم املناهج يف علم احلديث ومنهجه الذي سلكه
اليت  ابه اجلامــــــع والرد عليها، وما املصطلحاتكتابه اجلامع؟ واالنتقادات اليت وّجهت إىل كت

 اجلامع؟ استخدمها يف كتابه
  أهــــــــــداف البحث:

 عند علماء احلديث.  وكتابه، ومكانته نة الرتمذييهدف إىل إبراز مكا 
ـــابقة    الدرراســـــــــات السَّ

فيما  (، وقد توّســـــع6ـــــور الدين عرت )ن :وبني الصحيحني اإلمــــام الّتمذي واملوازنة بني جامعه -1
  خاص يف فصل شرط األئمة يف كتابه وبني الصحيحني، وبيّـــن بينه املقارنة يتعلق بسنن الرتمذي

 .(7أبنه اثلث الكتب الستة ) وجـــــــزم ،عليه اودد ومناقشة من مث سنن أيب الرتمذيرتبة  واهتـــم ببيان

                                                           

م ، مستشرق اجنليزي  1858ث  ، ولد بلندن سنة : مرجليوث ، هو : داود ، أو ديفيد صمويل مرجليو  -4
، ينحدر من أسرة يهودية ، اعتنق املسيحية مثل والده وصار قسا ؛  لكنه ظل يف أعناق قلبه اليهودية ، وهلذا  
كرس نفسه للدراسات  اليهودية ، ولقد جّند نفسه طوال حياته عدوا عنيداً لإلسالم ودفعه تعصبه العنيف إىل 

واحلط من رسالته . انل الدكتوراه يف  --ديد الغرابة مل يقصد هبا سوى اهلجوم على حممد عرض مزاعم ش
اآلداب من جامعة أكسفورد ، تقلد العديد من املناصب ، من مؤلفاته : آاثر شعرية عربية ، حممد و هنضة 

م  1940ريب ،  تويف سنة اإلسالم ، ، وانتشار اإلسالم ، والزندقة يف اإلسالم واملسيحية ، وأصول الشعر  الع
، ودفاع عن القرآن  138/ 4.  ينظر : معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية : عمر رضا كحالة ، 

 . مكتبة مدبويل الصغري .  66-65ضد منتقديه : عبد الرمحن بدوي ، ص: 
 .  205أبو هريرة راوية اإلسالم  : حممد عجاج اخلطيب ، ص:  -5
م  ،  أكمل الثانوية 1937هـــ 1356حممد بن حســــن عرت ، ولد   يف حلب سنة   نور الدين بن  -6

م  ،  درس  ابجلامعة االسالمية 1958كلية الشريعة سنة   يفم  وخترج 1954ســــــروية  سنة ابملدرسة اخل
اث  العلمية  ألف ابملدينة املنورة  ، عمل خبريا لتقومي املناهج  لعدد من اجلامعات  ، وخبريا  لتقومي  األحب

العديد من الكتب النافعة  واملفيدة  منها :  االمام الرتمذي واملوازنة بينه  وبني  جامعه والصحيحني   ، 
 دراسات منهجية يف احلديث النبوي ، ومنهج النقد  يف علوم احلديث
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وحممد سيف اإلســــــــــــــــــالم  ،(9سعد الدين بن منصور): (8الّتمـــــذي ) نداجلـــــرح والتعديل ع -2
 اآلخرين عن درجة األئمة ال تنحطّ   األحاديث وتصحيح يف اجلرح والتعديل مكانة الرتمذي (10)

 وهذا السبب دفع ،املعاصرين حبكم الرتمذي حكم تقارن برزت طائفة ويف عصران احلاضر ،املتقدمني
 .عنده الصنعة احلديثية لكتابة هذا البحث إلبراز احثانالب
من خالل كتابه اجلامـــــــــــــــــع )  عند الرتمذي مناذج خمتارة  تقوية األحاديث ابملتابعات والشواهـــــد -3

 (11و بلقاضي حممد فتح هللا ) ،سحايل إسحاق :رســــالة ماجستري(
اجلكين  األمني بن حممد يسلم مصطفى :(12ذي والنسائـــــــــــــي)والرتم سنن أيب داود املفاضلة بني -4
 الصحيحني ليدرس اخلالف القائم بني العلماء يف ترتيب الكتاب الذي يلي ( جاء هذ البحث13)

 . مث الرتمذي داود أيبالنسائي مث  تقدمي الباحث رجــــح وقد
 :منهجية البحــــث

فقد   ،اقتضها الضرورة علّي التعامل مع عــــــدة مناهج ذي فرضنظـــــــــــــرا لطبيعة البحث ال  
   والوصفي ،والتحليلي ،النقدي  واملنهج ،التاريـــخي املنهج استعملت

 : خطـــة البحث
  .وخامتة ،وأربعة مباحث ،مقدمة البحث إلــــى تـــم تقســــــــــيم  
 
 

                                                                                                                                                               

بني  سنن أيب داود  والرتمذي  ينظـــــر: جملة طيبة  لألحباث والعلوم  اإلنسانية  . حبث بعنوان  : املفاضلة -7
 ،  12هــــ ،    العدد 1438، السنة  6والنسائي : مصطفى  بن حممد يسلم  األمني  اجلكين ،   السنة  

 م ، اجلامعة االسالمية العاملية مباليزاي.. 2017،   18جملة العلوم والبحوث االسالمية  جملد   -8
 لوحي والعلوم  اإلنسانية  اجلامعة اإلسالمية مباليزاي  .  قســم  دراية القرآن  والسنة كلية  ا - 9

 طالب دكتوراه  بقسم  القرآن  والسنة  كلية معارف الوحي  والعلوم  اإلنسانية  اجلامعة االسالمية مباليزاي     -10
 م ،  جامعة إدرار. اجلزائر2016هـــ 1436 -11
. حبث بعنوان  : املفاضلة بني  سنن أيب داود  والرتمذي نية بة  لألحباث والعلوم  اإلنساينظـــــر: جملة طي  -12

 . 12هــــ ،    العدد 1438، السنة  6والنسائي : مصطفى  بن حممد يسلم  األمني  اجلكين ،   السنة  
 ماجستري يف احلديث من جامعة طيبة  -13
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 ـــذيــ التعريف ابإلمام الّتمــــــــ األول املبحث
ونسبته  ،وكنيته أبو عيسى ،بن ســـورة بن موسى بن الضحاك الرتمـــــذي حممد بن عيســــى -1    

ومل  ،(14والرتمذي نسبة إىل بلده ترمــــذ ) ،وهي نسبة عربية اليت ينتمي إليها تهنسبة إىل قبيل السلمي
 سنة إنه ولد :فقالوا ة التقريبولكن ذكرها بعضهم على جه ،يذكر املؤرخــــون سنة والدته ابلتحديد

والصحيح أنه كّف  ،ولد أعمى: وقيل هــ ـ،210ولـــــد يف حدود سنة  :وقال الذهيب ،هــــ209
  . وكتابته للعلم بعد رحالته بصـــــــــره

 بعلل احلديث اشتهر ،وحجة انقد  ،إمام حافظ هذا الشأن وأئمة املربزين وهـــــــو أحد األعالم   
 والتواريخ وصنف اجلامع ،وشاركه يف كثري من شيوخه وانتفع به تفقه على يد البخاري لرجالا ونقد

 .والعلل
  :وفاتــه
 ،(1)من قــــرى ترمـــــذ بقرية بـــــوغ هـــ 279سنة  الثالث عشر من رجب ليلة األثنني تويف رمحه هللا    

 .  عاما العمر سبعون وله من
  :رحالتـــــــه 
وحممد بن إسحاق  ،وأمحد بن منيع ،احلسن بن الصباح ومسع من ،يف طلب العلم  ــــل كثرياً رحــــ  

هبا أهل العلم  وهي اليت اهتم  ،وانتفع به وسأله سؤاالت زمنا ولـــــــــزم البخاري  ،وأيب داود ،الصغاين
ْنِذِر قَاَل: َعِليُّ  من طريق  رضي هللا عنه –حديث يف مناقب علي  وقد كتب عنه ،ابلتأليف

ُ
ْبُن امل

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َساملِِ ْبِن َأيب َحْفَصَة، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيب َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسولُ   اّلَِّ َحدَّ
: "  ملسو هيلع هللا ىلص َِ ََي َعلــــــيُّ ََل َيَِلُّ أِلََحـــــٍد ُُيِْنُب ِف َهَذا اْلَمْســــــِجِد َغيِْ ِلَعِليٍّ    (15") ي َوَغْيِ

  :شيوخــــــه

                                                           

ـــذ  مدينة مشهورة، تقع  مدينة ترمــــذ  : وهي مدينة تقع  من جهة الشمال من جيحون  مشال إيران ترمـ -14
جنوب أوزبكستان وكانت سابًقا موصولة مع مدينة هرات األفغانية، تعد من أمهات املدن تقع على جمرى هنر 
جيحون ، حييط هبا سور، وأسواقها مفروشة ابآلجر ، فتحها املسلمون يف خالفة عبد امللك بن مروان، 

 ة . حكمها العرب والسالجقة واملغول واألزابك
ْنِذِر: قـُْلُت ِلِضرَاِر ْبِن ُصَرٍد: َما  3727رواه  الرتمذي يف ابب  :  رقم احلديث :   -15

ُ
،  و قَاَل َعِليُّ ْبُن امل

رِفُُه ِإالَّ  اَل نـَعْ َمْعََن َهَذا احلَِديِث؟ قَاَل: اَل حيَِلُّ أِلََحٍد َيْسَتْطرِقُُه ُجنُـًبا َغرْيِي َوَغرْيَِك: " َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ 
َع ِمينِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإمْسَاِعيَل َهَذا احلَِديَث َواْستَـْغرَبَهُ   ِمْن َهَذا الَوْجِه. َوَقْد مسَِ
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وحممود بن  ،والدرامي ،ومسلم ،والبخاري ،(16وإسحاق بن راهويه ) ،بن سعيد قتيبة ومن شيوخه 
 .وغريهــــــــــــم ،العدوي غيالن

 :تالميذه
ومحاد بن شاكر  ،بن يوسف وأمحد ،السمرقندي أبو بكر بن أمحد بن إمساعيل : ومن تالميـــــــذه  
 .وغريهم ،بن أمحد بن حمبوب راوي اجلامع وأبو العباس  لــــوارقا

 : العلماء عليه ثناء
وقال  ،(17بك أكثر مما انتفعت يب ") انتفعت " ما :عنه البخاريقال فقد  ،العلماء وقد أثَن عليه  

أئمة  أحد ":وقال ابن كثري ،وذاكـــر " وصنف " كان أبو عيسى مّمن مجع : (18فيه ابن حبّــــان )
 .  يف زمانه" الشأن

 وإخالصه وبسبب ذلك ،حىت كّف بصره من خشية هللا أنه بـــــــكي: قيل ،وأخالقه ،ومن مناقبه  
 .كانة رفيعة عالية عند اجلميعمب ييف قلوب الناس، وحظ وصدق نيته تبوأ له القبول

  :مؤلفاتــــــــــــه
ولعل من أشهر مؤلفاته  وصار يعرف هبا ،عة القّيمة النافعةمن املؤلفات املات أّلف الرتمـــــذي العديد   

 ،وسيأيت احلديث عنه  (19"،) رجل عامل متقن تصنيف " :الذي قال عنه السمعاين ،اجلامع
  .والزهد ،والعلل ،والتواريــــخ والشمائل ،األمساء والكَن: هي واملؤلفات

  : العلل -1  

                                                           

ابن راهويــــــــه : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عامل خراسان يف عهده ، وأحد كبار حفاظ احلديث  -16
لفقه واحلديث ، وكان ورعا زاهدا ، أخذ عنه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم طاف البالد جلمع احلديث فاجتمع له ا

هـ  . انظر :   تذكرة احلفاظ : الذهيب 238والرتمذي ، وغريهم, استوطن بنيسابور ، توىف رمحه هللا هبا سنة 
 1/216، هتذيب التهذيب: ابن حجر  1/109، طبقات احلنابلة 2/433
 .   241املنهج  والتطبيق:  رفعت  فوزي عبد املطلب ، ص:   املدخل إىل مناهد  احملدثني -17
ابن حبان : هو: أبو حامت حممد بن حبَّان بن أمحد التميمي البسيت ، صاحب التصانيف صنف املسند  -18

الصحيح ، والضعفاء ، والتاريخ ، وفقَّه الناس بسمرقند ، قال احلاكم : " كان من أوعية العلم يف الفقه واحلديث ، 
 376 -375هـ  .  انظر : طبقات احلفاظ 354اللغة ، مات سنة و 

 .   459/ 1األنساب :  عبد الكرمي  حممد بن متيم  السمعاين  ،    -19
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 وأب وقد رتبه القاضي ،اجلامع و غري العلل امللحق آبخـــر كتابوه ،ويطلق عليه اســــم العلل الكبري  
 .من الكتب النافعة وهو طالب

  :العلل الصغي -2
  بيّــــــــن فيه مقاصده ،العلل ختمه بكتاب صغري يف عل األبواب املعللة ملا صنف كتابه اجلامــــــــــــع    

حبيث أدرجت ضمن  -كتاب العلل   - انوقد جعلها حتت عنو  ،ومصطلحاته ورجاله  ومصادره
مبقدمة يف  -أيضا  -يف علم الدراية وسبق جبهود متفرقة (، وهذا الكتاب قد سبق20أبواب اجلامع، )

 ،أول مصنف يف علوم احلديث واعتربه بعضهم وأكمل، جاء أمت إال أن هذا الكتاب صحيح مسلم
 أول :الذي قيــــل عنــــــه (21) مريللرامهز  من موضوعات احملدث الفاصل أمشل وأدق وموضوعاته

(، وهو يشبـــــه هدي الساري الذي قّدم فيه ابن حجر لفتح الباري 22مصنف يف علوم احلديث )
  .يف صحيـــحه حيث تكلم فيه عن منهج البخاري

 : (23الشمائل) - 3 
منها  كثريةوعليه شــــــــروح   وهو مطبوع متداول ملسو هيلع هللا ىلص وهو كتاب يتحدث فيه عن صفات النيب    

 احملقق السيد على الشمائل احملمدية للعالمة البهية اجلليلة  ابلفوائد املوسوم الرتمذية الشمائل شــــــرح
 .جسوس بن قاســـــــــم حممد

 :(24) -وسلم  صلى هللا عليه –تسمية أصحاب الرسول  -4
قتصر على ذكـــر املشاهري منهم. لكنه ا ،الصحابة  استيعاب مل يلتزم فيه .ويسّمـــى أمساء الصحابة   

 .وغريها من الكتب النافعة
 

                                                           

 http://iswy.co/e18nidرابط املادة:  -20
ن هـ ( ، ويعترب أوَّل من دوَّ 360القاضي أبو حممد حسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي )  تويف سنة   -21

يف علوم احلديث تدوينا مستقاًل ، فقد استوىف  البحث يف آداب الراوي ، واحملدث ، وطرق التحمل ، واألداء ، 
واجتهاد احملدثني يف محل العلم وما يتعلق  هبذا الفن  اجلليل من األمــــور؛ لكنه مل يستوعب مجيع مباحث املصطلح 

 ، وهذا شأن من يفتتح التصنيف يف أي فن غالبا .
 .   41/  1ينظر : مقدمة شرح  علل الرتمذي البن رجب ، حتقيق :  مهام عبد الرحيم سعيد  ،     -22
من أشهر شروح  الشمائل  : أشرف الوسائل  إىل فهم الشمائل  البن حجر اهليثمي ، ومجع  الوسائل  يف  -23

مد   عبد  الرؤوف املناوي  ، واملواهب  شرح  الشمائل  للمال علّي بن  سلطان  القاري ، و شرح  الشمائل لـــ: حم
    -وهلل   احلمد   -لها مطبوعة اللدنية  حاشية على الشمائل  احملمدية  للشيخ  إبراهيم  بن حممد  البيجوري  ، وك

 لبنان  .    -م  ،   دار اجلنان  ، بريوت 1986 -هـــ 1406،  1حتقيق : عماد الدين أمحد  حيدر ، ط:   -24
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 .منهــــــــــــج الّتمــــــــــــذي ــــ املبحث الثانـــــي
أن أعـــــّرف بكتابه كان لزاما  اجلامع  احلديث يف كتابه يف تدويــــن الذي اتّبعه ذكـــــــــــر املنهج وقبل   

صلى  –اجلامـــــــــــــع املختصر من السنن عن رســـــــــــــول هللا " :واســــــــــمه ،شتهر بسنن الرتمذياو  ،اجلامع
وهكذا  ،وقد مسّــــى كتابه اجلامع ،" وما عليـــــه العــــــــمل ،الصحيــــــح واملعلول ومعرفة - هللا عليه وسلم

ذلك ألنه تضمن أحاديث األحكام و  ،ومسّاه كثري من العلماء ابلسنن ،وكثر استعماله به ،اشتهر
 ،األحكام فقط اسم اجلامع أولــــــى لعدم اقتصاره على أحاديث لكن ،على األبواب الفقهية مرتبة
أطلق عليه  واحلاكم ،اجلامــــع " " الصحيح :فقالوا ،الصحيح على اسم اجلامع بعضهم اسم وزاد

 ،ـذيصحيح الرتمــــ وبعضهم أطلق عليه اســـــم ،التغليب فقد أصاب فإن أراد (25) الصحيح" اســـــم "
الـــذي أطلق  إال أن يكون ،وغري الصحيح ؛ لكونه يف احلقيقة مجع الصحيح فيه جتوز وهـــــذا االسم

وهو متواتــــر عنــه فقد رواه طائفة  ،(26اسم صحيح الرتمذي قصده التغليب لكون أكثره صحيحا )
وأبو  ،وابو ذر حممد بن إبراهيم ،(27بن كليب الشاشي) اهليثم عيدأبو س احلافظ العلم منهم من أهل

 ،( 28وأبو احلسن الفزاري ) ،أمحد بن عبد هللا التاجر وأبو حامد،بن إبراهيم القطان حممد احلسن
  -أيضا  –وممن روى عنه  ،(29بن حمبوب احملبويب ) حممد بن أمحد اجلامع وأشهر من روى عنه
 ومحاد بن شاكــــر  ،وأمحد بن يوسف النسفي ،عبد بن محيدو  ،مكـــــــحول بن الفضل

لعلوم مصطلح  اليت عنيت ابجلوانب الّتطبيقية النقدية وسنن الرتمذي أو اجلامع من الكتب   
 احلديث.

                                                           

 .   256لنبوية وعلومها : أمحد عمر هاشم  ، ص:  السنة ا -25
 .  32عالم احلديث االمام الرتمذي : اهلادي قطش ، ص: أسلسلة  -26
 هـــ 335احلافظ  أبو سعيد  اهليثم  بن كليب الشاشي ،  تويف سنة  -27
 .250حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي : املباركفوري . املقدمة /  -28
هـــ 265هـــ  رحل إىل ترمـــــذ  ، ومسع اجلامع  سنة 364بويب التاجر  املروزي تويف سن  حممد بن أمحد احمل  -29

ومساعاته  صحيحة مضبوطة خبط  خاله أيب بكر األحول وكان عمره يوم  مسع  اجلامع  ست عشرة عاما  مث  
 كانت له الرحلة  من بعد  للسماع  منه اثنية . 
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فرضــــوا  وخراسان " صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء احلجاز والعراق :قال عنه مؤلفـــه    
عن جامـــــــــع  - (31وقال الذهبـــــــــــــي) ،(30" ) فكأمنا يف بيته نبــي يتحّدث بيته يف ومن كان ،به

لوال ما كـــــّدره  ،سالموهو أحـــد أصول اإل ،وس املسائلورؤ  ،وفوائد غزيرة ،" علم انفع:-الرتمذي 
قال عنه  ،ـــموهو كتاب جليل مفيد وقيّـ ،وكثري منها يف الفضائل ،بعضها موضــــوع أبحاديث واهية

 ألهّنما :مل ؟ قال :قيل ،البخاري ومسلم..الرتمذي عندي أفيد من..." كتاب :أبو إمساعيل اهلــــــــروي
وهذا كتاب قد شـــرح مؤلفه أحاديثه  ،إاّل من يكون من أهل املعرفة الّتامة ال يصل إىل الفائدة منهما

وقال حممد عجاج  ،(32لفقهاء وغريمها " )احملدثني وا فيصل إىل فائدته كل الناس من ،و بّينها
" جامع الرتمذي مثال جيد للتطبيق العملي الذي كان يقوم به احملدثون من أجـــل  :(33اخلطيب )

واستنباط األحكام "  ،والكشف عن علل األحاديث ،والضعيف ،من احلسن ،معرفة الصحيح
  ونفاسة مقطع حالوة عيسى كتاب أيب مثل : " وليس فيهم(35أبوبكر بن العريب )وقال  ،(34)

 ،وأسقم وصحح وأسند ،العمل أقرب إىل صّنف وذلك ،علما أربعة عشر وفيه ،مشرع وعذوبه منزع
 وبيّــــن ،واملرتوك به املعمول وأوضـــــــح وقطع ووصل وأكَن وأمسى وعدل وجــــــــــــــــــــرّح الطرق  وعدد

 . (36يف أتويله) ر وذكر اختالفهمواآلاث والقبول  يف الرد  العلماء اختالف
                                                           

 246ــرح  جامع  الرتمذي : املباركفوري املقدمة / حتفة األحوذي بشـــــــــــــ -30
الذهيب   : مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن عثمان بن قامياز الرتكماين  ، مث الدمشقي ، حمدث مؤرخ ، له  -31

 من التصانيف : اتريخ اإلسالم ، التاريخ األوسط ، سري أعالم النبالء ،  قال السيوطي :" والذي أقوله إن احملدثني
عيال عليه اآلن يف الرجال ، وغريها من فنون احلديث ، على أربعة : املزي ، والذهيب ، والعراقي ، وابن حجر  ، 

 م.1987،عامل الكتب بريوت1(،ط3/55هـ . انظر: طبقات الشافعية ) 748مات سنة 
ر كفوري . املقدمة . ، وحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي : املبا513/ 18سري أعالم النبالء : الذهيب  -32
/246. 

م، يف مدينة دمشق ابحث ومفكر إسالمي يف علم احلديث 1932حممد عجاج اخلطيب  ولد سنة   -33
م، وهو حيمل الشهادة العالية، درس يف جامعات 1959الشريف. خترج من كلية الشريعة جامعة دمشق عام 

 عربية .
 . 323ينظر: أصول احلديث : حممد عجاج اخلطيب ، ص:  -34
ابن العريب هو أبو بكر، حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري اإلشبيلي. رحل إىل الشرق فسمع من الغزايل  -35

وأيب بكر الطرطوشي وغريمها. له: أحكام القرآن والقبس يف شرح املوطأ وعارضة األحوذي يف شرح الرتمذي 
.،  وشجرة النــــــور الزكية 284.ـ281ن فرحون   هـ. انظر الديباج   املذهب : اب543والعواصم من القواصم. تويف

 .138ـ1/136
  247 -246حتفة األحوذي بشـــــــــــــــرح  جامع  الرتمذي : املباركفوري ، املقدمة /  -36
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  وضعفا صحة وحسنا ألحاديثا درجة  ومن حيث بيان وقد متيّـــــــــــــــــز من حيث الصنعة احلديثية  
على  والتنبيه ابألمساء والكَن ما يتعلق وتوضيح وتعديال جرحا  على الرجال ـ والكالم،ة يوغا

 وله ها غريهجف كلمل يس وهي ميزة العمل ما عليهو   ةالفقهي مذاهب األئمة ومتييز بيان ،األحاديث
 ." ويف الباب عن فالن:بقوله األبواب متون ختريج ميزة

"هو عندي أنفع من الصحيحني؛ ألن كل أحٍد يصل  -رمحه هللا   -أبو إمساعيل اهلـــــــــــــــــروي وقال  
وهلذا كان بعض العلماء يبدأ إبمساع  ،بحر"إىل الفائدة منه، ومها ال يصل إليها منهما إال العامل املت

طالبه سنن الرتمذي قبل صحيح البخاري ومسلم حىت يتعلموا الصنعة احلديثية ويطلعوا على 
يقدمون مساع الرتمذي قبل  -أيضا  -وأظن أن علماء اهلند  ،مذاهب أئمة السلف يف الفقه

مذي كثرية وأحسنها هذا اجلامع " تصانيف الرت : بستان احملدثني وقال الدهلوي يف ،الصحيحني
الصحيح، بل هو من بعض الوجوه واحليثيات أحسن من مجيع كتب احلديث، أواًل: من جهة حسن 

من جهة ذكر مذاهب الفقهاء، ووجوه االستدالل لكل أحٍد من  :الرتتيب وعدم التكرار، والثاين
سن والضعيف والغريب أهل املذاهب، والثالث: من جهة بيان أنواع احلديث من الصحيح واحل

واملعلل ابلعلل وغري ذلك، والرابع: من جهة بيان أمساء الرواة وألقاهبم وكناهم، وحنوها من الفوائد 
 املتعلقة بعلم الرجال".

 ،وبعلل احلديث ،واحلديثية وسنن الرتمذي يزيد على الكتب الستة مبزااي منها الفوائد الفقهية   
من أحاديث واالشارة إىل  ما يف الباب  وتبني ،وانقطاعه  احلديث وإرسال ،وتضعيفهم وتوثيق الرواة

 . غريه به عن وهذا مما اختص ،الكثرية وغري ذلك من الفوائد إسنادا أفضلها
ما أو  بعد أيب داود لذهيب فقد جعلهما اأو  احلديث نقاد ند بعض األئمةوهو اثلث الكتب الستة ع 

ويف  أبلغ من ن شرطهأان أقر بنفسه  بعد ،د أيب داو  دون شرط  الرتمذي  جعل شرط فقد احلازمي
 . الرتمذي أبلغ احلقيقة أن شرط

 عّدة أمور منها: على الرتمذي  سنن أبــــي داود ،والذهيب وابن حجر، ،احلازمـــــي ولعل سبب تقدمي  
 .هـــ279هــــ على الرتمذي 275 تقـــدم وفاة أيب داود -1 

   أبحاديث األحكام عناية تفوق الرتمذيبسننه  داود اعتناء أيب -2
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 ( 37بينما تكثر يف الرتمذي)  داود قلة األحاديث الشديدة الضعف عند أيب -3
   الطبقات اخلمس جلميع واحلازمي يرى أن الرتمذي خـــــــرّج

  .واملالزمة طبقة من اجتمع فيهم احلفظ واالتقان -1 
 . كأهل الطبقة األوىل وممارسة قان دون املالزمةواإلت  من كانوا من أهــــل احلفظ طبقة -2 
  .يف بعض مروايهتم إالّ أهنم مل يسلموا من القدح ابملالزمة من اتصفوا طبقة -3 
  ممن يـــرون عنهم للحديث قليلو املمارسة طبقة حنوهم إال أهنم -4 
 االعتبار. إال على سبيل حديثهم الذين ال جيوز إخــــراج واهللكى اجملهولني طبقة -5 

والواهية فهو يبينها   الرتمذي على أيب داود والنسائي ببيان حال األحاديث الضعيفة امتاز وقد    
 عدة أمور أوصلته إىل هذه املكانة الرفيعة اليت حظي هبا عند وقد توفرت للرتمذي ،وال يسكت عنها

 :منها العلم أهل
 .وانقطاعه التام للعلم ورحالته عنايته وحرصه -1 
 .وآلته الكاملة ،ومعرفته التامة ،ملكته الراسخة -2 

  .رعـــة، والدرامي، وأبو زُ واملعرفة واليقظة ويف مقدمتهم البخاري هلم ابخلربة املشهود شيوخه -3
  ومشاخيه من أقرانه  أهل النقد مع كالم كثريا من األحاديث بطرقها مجع -4
 اليت مجعها وهذه املادة ،اجملتهدين واالئمة بعنيوالتا مذاهب أهل املصار من الصحابة معرفته -5

وميتاز الكتاب بكثرة        (38) من النص والتطبيق يف التعامل وتعرف هبا الطريقة ،توزن هبا اآلاثر
 ،ألبوابويف هذا يقول ابن رشيد إن كتاب الرتمذي تضمن احلديث مصنفا على ا ،الفوائد العلمية

ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم  ،وعلل احلديث ،علم آخـــر والفقه وهو ،وهو علم قائم بذاته
وهو علم  والتعديل واجلرح وهو علم رابع، واألمساء والكَن ،وما بينهما من املراتب وهو علم اثلث

وعد من روى  ،وهو علم سادس أسند عنه يف كتابه ومن مل يدركه ممن ملسو هيلع هللا ىلصومن أدرك النيب  ،خامس
 .وهو علم سابع ذلك

 إىل النقل والرواية الفقه واستنباط ؛ بل ضمّ  له فقط يكن الرتمذي جمـــــــــرد انقل للحديث وراو ومل   
من حيث أخذها ابحلديث  والوقوف على ما رأته املذاهب الفقهية املختلفة ،األحكام الشرعية

                                                           

تقوية األحاديث ابملتابعات والشواهد عند الرتمذي مناج خمتارة  من خالل كتابه اجلامع ) رسالة  -37
  9،  جامعة إدرار. اجلزائر. ص: م2016هـــ 1436حممد فتح هللا، ، و بلقاضي حاق(  :سحايل إسماجستري

 .  446/ 1التعريف أبوهام من قسم  السنن ،  -38
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يف كتب  تجاء احلق اليوسفي أنواع احلديث اليت الرحيم بن عبد أبو نصر عبد وقد ذكر ،وتركها له
  :أقسام وبيّــــن أهّنا على أربعة ،الرتمذي تطبيقا لشرطه الواسع

 .بصحته قســـــم مقطوع   
 .ليس فيه وهـــن شديد :أي ،قســــــم على شرط أيب بوداود والنسائي  
 ذكر األحاديث الصحيحة اليت أخذ هبا األغلبية. :أي ،وأابن عن علته ،قسم أخرجه للضدية   
( خال 39إال حديثا عمل به بعض الفقهاء ) ما أخرجت يف كتايب هذا: فقال أابن عنه عوقسم راب 

  .حديثني
 ألنه أخــــــــرج حديث وذلك ،أن رتبته أتتــي بعد سنن أيب داود ولذا يـــــــرى كثري من احملدثني   

 بيــــــــد أن احملّدث ،يوالنسائ ،(، فاحنطت رتبته عن رتبة سنن أيب داود40وأمثاهلما) ،املصلوب والكليب
  الرتمذي وبقي امتياز ،الرجــــال  عن " تســــــاوى الكتاابن من حيث التخريـــــج :نـــــور الدين عرت ـ يقول

وتقدمه على أيب داود ؛ ألنه ينبه على هـــــؤالء الضعفاء وال  ،شرطــــه من أبلغية مبا ذكره احلازمي
   (41يسكت عنهم" )

أن ينسج على منواله  بعده أحدٌ  ومل يستطع ،إليها  ــــّرد بطريقة يف التصنيف مل ُيســـــــبقوقد تف    
وزاد ببيان مذاهب  ،وطريقة أيب داود ،يف كتابه هو اجلمع بيــــن طريقة الشيخني فمنهجه ،(42)

 ،ا عـــداهوأومأ إىل م فذكر واحدا ،واختصر طـــرق احلديث وفقهاء األمصار، ،والتابعني ،الصحابة
أو   ،مستفيضأو أنه  وبيّـــــن وجه الضعف ،ونكارة ،وحسن وبيّـــــن أمر كل حديث من صحة،

واليت عمل هبا   اليت عليها مدار األحكام ذكر األحاديث الرتمذي يف كتابه وقد اشرتط ،غريب
 خيرج يف كتابه إال حديثا التزم أال وقد ،ابجلامع  امللحق العلل كتابه يف أبـــــان عن ذلك وقد ،الفقهاء

  :ومها ،ما يف هذا الكتاب معمول به خال حديثني " مجيع:فقال ،(43) حمتــــــج عمل فقيه أو احتج به

                                                           

 .251حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي : املبار كفوري . املقدمة /  -39
 .253املصدر نفسه . املقدمة /  -40 
 .   66 -65وبني الصحيحني  ، ص:   االمام الرتمذي واملوازنة  بني جامعه  -41
   . 445/ 1التعريف أبوهام من قسم  السنن إىل صحيح وضعيف : حممود سعيد ممدوح،    -42

 .90املدخل إىل مناهج احملدثني األسس والتطبيق : رفت فوزي عبد املطلب  ، ص:   -43
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ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصِم اْبِن بـَْهَدَلَة، َعْن َأيب َصاِلٍح، : األول   ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
 .(44) َمْن َشِرَب اخلَْمَر فَاْجِلُدوُه، فَِإْن َعاَد يف الرَّابَِعِة فَاقْـتـُُلوهُ  :ملسو هيلع هللا ىلصُمَعاِويََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َعْن 

ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيب اَثِبٍت، َعْن َسِعيِد  :الثاين  ثـََنا َهنَّاٌد، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
بـَنْيَ الظُّْهِر َوالَعْصِر، َوبـَنْيَ اْلَمْغِرِب َوالِعَشاِء  ملسو هيلع هللا ىلصمَجََع َرُسوُل هللِا  ِن ُجبَـرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل:"بْ 

ِديَنِة ِمْن َغرْيِ َخْوٍف َواَل َمَطٍر، قَاَل: َفِقيَل اِلْبِن َعبَّاٍس: َما أَرَاَد ِبَذِلَك؟ قَاَل: أَرَاَد َأْن الَ 
َ
رَِج حيُْ  اِبمل

 ( 45.)أُمََّتهُ 
أو  وهذا شرط واســــع فإن كل حديث احتــــّج به حمتــــــج ،ويعلق املقدســـي على هذا الكـــــــــــــالم     

 إمنا بيّــــــن ":رجب احلنبلي ابن أخرجــــه سواء صـــــّح طريقه أو مل يصـــح "، وقال ،عمل مبوجبه عامل
  (46") أنه ضّعف إسنادمهاال  به للنسخ يستدل ما قد

فقد  ،ولــذا وقــــع يف كتابه أنواع كثرية من احلديث ،الصحة ومل يشرتط يف األحاديث اليت مجعها  
 وهو يبدأ ابألحاديث ،ولكنه يبيّــــن غالبا درجة احلديث ،والضعيف ،واحلسن ،خـــــرّج الصحيح

 ( 47مث يذكر الصواب ) ،الغريبة املعللة غالبا
                                                           

. قَاَل: َويِف الَباِب َعْن 1444: رواه الرتمذي يف سننه ، ابب : ما جاء من شرب اخلمر ،  رقم احلديث  -44
، َوَعْبِد هللِا ْبِن َعمْ  رٍو. َحِديُث ُمَعاِويََة َهَكَذا َأيب ُهرَيـْرََة، َوالشَّرِيِد، َوُشَرْحِبيَل ْبِن أَْوٍس، َوَجرِيٍر، َوَأيب الرََّمِد البَـَلِويِّ

َوَرَوى اْبُن ُجَرْيٍج، َوَمْعَمٌر، َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصْن ُمَعاِويََة، َعِن النَّيبِّ َرَوى الثَـّْورِيُّ أَْيًضا، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيب َصاِلٍح، عَ 
مسَِْعُت حُمَمًَّدا يـَُقوُل: َحِديُث َأيب َصاِلٍح، َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصُسَهْيِل ْبِن َأيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَّيبِّ 

َا َكاَن َهَذا يِف ملسو هيلع هللا ىلصَأَصحُّ، ِمْن َحِديِث َأيب َصاِلٍح، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَّيبِّ  يِف َهَذا ملسو هيلع هللا ىلصُمَعاِويََة، َعِن النَّيِبِّ  ، َوِإمنَّ
 ْبِن َعْبِد هللِا، َعنِ  أَوَِّل اأَلْمِر مُثَّ ُنِسَخ بـَْعُد، َهَكَذا َرَوى حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجابِرِ 

بـَْعَد َذِلَك  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: ِإنَّ َمْن َشِرَب اخلَْمَر فَاْجِلُدوُه، فَِإْن َعاَد يف الرَّابَِعِة فَاقْـتُـُلوُه، قَاَل: مُثَّ ُأيتَ النَّيِبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيِبِّ 
 -يُّ، َعْن قَِبيَصَة ْبِن ُذَؤْيٍب، َعِن النَّيبِّ ِبَرُجٍل َقْد َشِرَب اخلَْمَر يف الرَّابَِعِة َفَضرَبَُه َوملَْ يـَْقتُـْلُه، وََكَذِلَك َرَوى الزُّْهرِ 

نَـُهْم حَنَْو َهَذا قَاَل: فـَرُِفَع الَقْتُل، وََكاَنْت ُرْخَصًة، َوالَعَمُل َعَلى َهَذا احلَِديِث ِعْنَد َعامَِّة أَْهِل الِعْلِم الَ  ملسو هيلع هللا ىلص  نـَْعَلُم بـَيـْ
ِمْن أَْوُجٍه َكِثريٍَة أَنَُّه قَاَل: اَل حيَِلُّ َدُم  ملسو هيلع هللا ىلصا يـَُقوِّي َهَذا َما ُرِوَي َعِن النَّيبِّ اْخِتالَفًا يِف َذِلَك يف الَقِدمِي َواحلَِديِث َوممَّ 

ُ، َوَأيّنِ َرُسوُل هللِا ِإالَّ إبِِْحَدى َثاَلٍث: النَـّْفُس اِبلنـَّفْ  ، َوالتَّارُِك ِس، َوالثَـّيُِّب الزَّاين اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد أَْن اَل إَِلَه ِإالَّ اّلَّ
 ِلِديِنِه.

َويِف الَباِب َعْن  187رواه الرتمذي يف سننه ، ابب : ما جاء يف اجلمع بني الصالتني ن رقم احلديث :  -45
، َوَعْبُد هللِا ْبُن بَـرْيٍ َأيب ُهرَيـْرََة. َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َقْد ُرِوَي َعْنُه ِمْن َغرْيِ َوْجٍه، َرَواُه َجاِبُر ْبُن زَْيٍد، َوَسِعيُد ْبُن جُ 

ُر َهَذا. ملسو هيلع هللا ىلصَشِقيٍق الُعَقْيِليُّ. َوَقْد ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّيِبِّ   َغيـْ
 .    8/ 1شــــرح علل الرتمذي ،  -46
 .   121مناهج احملدثني اخلاصة والعامة  الصنعة احلديثية : علّي انيف بقاعي ،  ص:    -47
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 أببواب غري فقهية وختمه ،والصالة ،ابتداء بباب الطهارة على أبواب الفقه كتابه اجلامع بورتّ    
 .(48والتفسري ) ،واملناقب ،كالدعوات

 فيه كتااب كما أن   للجوامع ية اليت تشرتطالرتمذي اشتمل على األبواب الثمان وال شك أن كتاب  
فقهية  ابإلضافة إىل أنه موسوعة حديثية ـالوهو كتاب األمثــــ ،له ذكر يف الكتب الستة ال يوجد

صح أن يسّمى ابجلامع  نقدية دامغة انفردت مبيزات ال تتوفر يف كتب احلديث األخــــــــرى لذلك
(49). 

ودائما  ،(50سؤاال ) ثالاث وثالثني حيث بلغت وقد ســــأل الرتمذي شيخه البخاري سؤاالت كثرية   
شيخه  خالف فيها إاّل يف مواضع قليلة املثبت هو املقــــّدم عند الرتمذي البخاري ما يكون رأي

 .وال شك أنه أتثر به ،طريقته يف االهتمام بفقه احلديث سالكا ،البخاري
 ،وتقسيمه لكتابه من خــــالل املنهج الذي ســـار فيه واضحة يف كتابه الرتمذي الفقهية وشخصيته  

ه به إال إنه كانت له طريقة خاصة يف إثبات اآلراء الفقهية وعلى الرغــــم من إعجابه ابلبخاري وأتثر 
  :أمهها ينحصر يف اآلتـــــــي (51)

حيث الصناعة  . مث عقب عليها بنقدها من.،ترجــــم لألبواب بعناوين خمتصرة غري واضحة -1
املأخوذة من األحاديث منبها على مذهب  مث من حيث األحكام الفقهية ،احلديثية

 عني واتبعيهم يف هذه األحكام الصحابة والتاب
حىت  (52وفقهاء أهل احلديث ) ،عنايته بذكـــــر مذاهب األمصار فقد ذكر املذاهب الفقهية -2

 بطريقة مل يسبق هلا نظري. ،(53منه مبا يف معظم أبواب األحكام ) التزامايكاد يكون 

                                                           

 .   121ـــــــــــه  ،  ص:  املصدر نفســـــــــ  -48
جملة اهلدي اإلسالمي حبث بعنوان : اإلمام الرتمذي  ومدلوالت املصطلحات احلديثية يف سننه: رمضان  -49

 ، العدد  : األول . .75الشاوش ، ض: 
حول   أّلف فيها  يوسف بن حممد الدخيل  النجدي  مث املدين  كتااب مساه  :" ســـــــــــؤاالت  الرتمذي   -50

،  1أحاديث يف جامع الرتمذي  " . اجلامعة االسالمية  املدينة املنورة  . عمادة البحث  العلمي  ط: 
 م    2003

 .   247االجتاهات الفقهية عند أصحاب احلديث :  عبد  اجمليد حممد عبد اجمليد  ، ص:   -51
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همة ضافية مإأعطي ميزة   يف بعض األحيان يفعلى العمل ابحلديث الضع التنصيص -3
 .جلامعه

دون أن يبني  ويف بعض األحيان يعرض اآلراء ،ويصرح ابختياره يرجـــــح بني اآلراء املختلفة  -4
 . (54وغالبا إذا اختلف فقهاء احلديث فيما بينهم) الراجح منها

مث  فال يــــروي منها إال من أحدها ،وابختصار طرق احلديث ،(55تقوية املرفـــــوع ابملوقوف ) -5
(، وهذه 56مثال) وابن عباس ،ويف الباب عن أيب هريرة :بقوله طرق األخــــرىيشري إىل ال

 .وإمامته تبيّــــن مكانته انفرد هبا ميزة
ولكن مؤلفات  ،وحممد بن يوسف البندري ،وابن حجر ،ما يف الباب العراقي وقد اعتَن بتخريـــج 

حممد حبيب هللا  :لــ ى أتليف ماتععل ممدوح وقد وقف حممود سعيد ،هؤالء الثالثة مل تـــر النور 
نـــــــزهة األلباب يف و )  ،(58() ويف الباب عما يقوله الرتمـــــذي النقاب كشــــف)  :امسه (57املختار)

   الصنعاين. بن حممد بن حيدر الوائلي أليب الفضل حسن (،59)ويف الباب (  قول الرتمذي
يُعترب جامع الرتمذي مصدرا  ،يف موضوع احلديث فةاليت تُعَن بذكر اآلراء املختل وهبذه الطريقة

 . الذين حـــرص على ذكر آرائهم وخباصة الفقهاء اخلمسة ،للخالفات الفقهية
 وخباصة تلك ،آراء لكثري من أئمة املذاهب الفقهية مجع مــــن من من أقــــــــدم يُعـــدّ   والرتمذي  

والدراسة نــــرى أن مالكا  إال أنه من خالل التتبع ،(60)وطول البقاء  كثرة األتباع املذاهب اليت هلا
 (62سبقاه إىل ذلك ) ( يف اجلامع قد61وسفيان ) ،يف املوطأ

                                                                                                                                                               

وري ، وابن املبارك  ، والشافعي،   فقهاء احلديث اخلمسة وهم  :  والفقهاء اخلمسة  ،  وهم  :  الث -52
وأمحد وإسحاق،  اضافة إىل االمام  مالك  هم الذين اعتَن  بذكر آرائهم،  وهم الذين ذكر أسانيدهم  يف 

 .   247، ص:  د  اجمليد حممد عبد اجمليدعبهات الفقهية عند أصحاب احلديث :خامتة جامعه. ينظــر : االجتا
 .   247حاب احلديث :  عبد  اجمليد حممد عبد اجمليد  ، ص:  االجتاهات الفقهية عند أص -53
 .   248املصدر نفسه  ، ص:   -54
 .1/446التعريف أبوهام من قسم  السنن إىل صحيح وضعيف : حممود سعيد ممدوح،   -55
 . 250االجتاهات الفقهية عند أصحاب احلديث :  عبد  اجمليد حممد عبد اجمليد  ، ص:    -56
 هــــ 1418ب هللا املختار  تويف سنة: حممد حبي -57
 وهو كتاب حافل  ولكنه مل يتّمه  ، طبع منه مخس جملدات   -58

 هــــ ،  دار ابن اجلوزي اململكة  العربية السعودية 1426ط :    -59
 253املدخل إىل مناهج احملدثني األسس والتطبيق : رفت فوزي عبد املطلب  ، ص:  -60
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اعترب  السفر املاتع اجلامع من األحاديث اليت حوت آراء أهل املذاهب ومن أجّل ما مجع يف هذا   
وحفظ مذهب الشافعي  ،ذاهب املهجورةومعرفة مـــــدراس امل ،من أهم املصادر لدراسة فقـــــه اخلالف

أقوى  وهو يعد من ،(63اليوم ابلفقه املقارن ) ما يسميه الناس من طرق موضوع ومن أوائل ،القدمي
التغاضي عنه  فما ميكن ،وترجيح بعضها على بعض ،وأدلتها الكتب الستة اتصاال ابملذاهب الفقهية

  . (64للحديث ) أو مدرس حملدث
 :ديل عنده ومراتبهاجلـــــــرح والتع

 يف هذه املرتبة الرتمذي عبارة أثبت وقد استخدم ،وهي استخدام لصيغة التفضيل أفعل التعديل  
ثبت يف   هو ثقة يف إسرائيل:كقول الرتمذي التعديل والثانية تكرار أحد ألفاظ ،التعديل عند األوىل

 ،وال مبالغة من غري أتكيد ال ضبطهوكم عدالته الراوي مبا يفيد تعديل ويف املرتبة الثالثة ،إسحاق
التعديل يف    يف الكتاب وأكثر ألفاظ الشائع وهو اللفظ ،ابلثقة  الوصفني هذين ويعرب عن اجتماع

كما يف   ،استعماله كلمة صدوق ورمبا يهم : ويف الرابعة ،الثقة  حدثنا إبراهيم  ومنه قوله كتابه اجلامع
 :ولهكق يف جامعه شــــيخ : قول الرتمذياخلامسة ويف ،شيءيف ال ا يهمودوق ورمب ليث بنب أيب سليم

، رجل هللا بن منري مروزي كقوله وعبد  قوله صاحل، :بصري، ويف املرتبة السادسة شـــــيخ وأبولبابه
 ( 65صاحل)

                                                                                                                                                               

بن سعيد بن مسروق ، وكنيته " ، و عبد هللا " اشتهر ابحلديث ، حىت لقبه شعبة بن  سفيان الثوري  سفيان -61
احلجاج ، وسفيان بن عيينة، وحيىي بن معني " أبمري املؤمنني يف احلديث " " كتبت عن مائة شيخ ، وألف شيخ 

ريه  وتقول ذلك ؟ ، فما كتبت عن أفضل من سفيان ، فقال له رجل : اي أاب عبد هللا ، رأيت سعيد بن جبري وغ
قال : هو ما أقول ما رأيت أفضل نه " قال عبد هللا بن املبارك : روى عن األعمش " سليمان بن مهران " ، 
وعبد هللا بن دينار ، وعاصم األحول ، وابن املنكدر ، وغريهم ، وروى عنه عبدالرمحن األوزاعي ، عبدالرمحن بن 

، هتذيب التهذيب  6/257ـ. انظر ترمجته يف :  الطبقات : ابن سعد ه 161مهدى ، وغريمها توىف ابلبصرة سنة 
 210/ 1، الوفيات  115-3/111: ابن حجر 

 .   52/ 1ينظر : شرح علل الرتمذي :   ابن رجب  -62
 .    158نظرات يف احلديث النبوي : أبو احلسن الندوي ، ص:   -63
 .  163املصدر نفسه  ،  -64

م  ،  2017،   18يل عند  الرتمذي :  جملة العلوم والبحوث االسالمية  جملد ينظر :   اجلرح والتعد  -65
 سعد الدين بن منصور ،  و  حممد سيف االسالم  ، اجلامعة االسالمية العاملية مباليزاي  



                                                   ليبيا -املفتوحة اجلامعة                             د. املرزوقي علي اهلادي                  الّتمذي وكتابه اجلامع     

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                            sunnaconf.elmergib.edu.ly 

قة بن موسى ليس وصد :، كقولهليس ابلقوي :جامعه، وهي  استخدمها يفوأما ألفاظ اجلرح اليت  
 ،من األوىل وهي أشد ،ضعيف عند أهل احلديث :لعبارة استخدامه ، مثعندهم بذاك القوي

 كقوله يف جامعه اجلرح املستخدمة  من ألفاظ  املرتبة الثانية ، وهي أتيت بعدوضعيف ذاهب احلديث
 .مرتوك  بن سعيد الشامي حممد :كقوله مرتوك، و ضعيف ذاهب احلديث عطاء بن عجالن

 
 :وجرهت إليه والـــــرد عليها ِتـ اَلنتقادات ال املبحث الثالث

 واحلقيقة أن ذلك ليس ذلك ،يبدأ يف األحاديث الغريبة اإلسناد وقد عيب على الرتمـــذي أنه    
وهلذا  ،ذكر العلل وكان مقصده ،مث يبني الصحيح من اإلسناد ،يبيّــــــــن ما فيها من العلل فإنه ،بعيب

 ،الصواب املخالف فيه هو غلط مث يذكــــر بعد ذلك بدأ مبا النسائي إذا استوعب طــــرق احلديث جند
والزايدات املذكورة يف  واختالف ألفاظها الطــــــــــــــرق وهلذا يذكر ،فكانت عنايته ابملتون وأما أبو داود

 قد يكون (، فالرتمذي66دون بعض فكانت عنايته يف احلديث أكثر من عنايته ابإلسناد ) بعضها
 .(67علة يف احلديث ) بيان مسألة فقهية، ال بيانأحياان  غرضه
وجود أحاديث حكموا  ،والذهيب ،وابن تيمية ،اجلــــــــــــــــــــــــوزي ابن منهم بعض احلفاظ وقد انتقد     

بيد أن دعـــوى  ،(68حديثا موضوعا يف جامعه ) ونومجلة ما انتقدوا عليه ثالث ،عليها ابلــــــــــّرد
كما يفعل  هلا من قبله  واملراجعة التامة ابلكلية على األحاديث إهدار أحكامه تعنـــــــــــــــــــي التساهل ال

عوارها   وهذه الطريقـــة ،مبقاييس املعاصرين ممن حيـــــــاكمون احملّدثني املتقدمني (69بعض املعاصرين)
 :قال حيث ،(70ه الكشمريي )أنور شا من بينهم كثريون عارضها وقد ،هبا وهي غري مسّلم ،كثرية

 حبال الراوي أعرف فإهنم ،ال يوازي حتسني املتقدمني حتسني املتأخرين وتصحيحهم " وليعلم أن

                                                           

 52/ 1شرح علل الرتمذي : ابن رجب  احلنبلي ،   -66
 .   122 مناهج احملدثني العامة واخلاصة : علي انيف بقاعي ، ص:  -67
 .   125يف رحاب السنة الكتب الصحاح الستة : حممد أبو شهبة ، ص/   -68
 .  1/446التعريف أبوهام من قسم  السنن إىل صحيح وضعيف : حممود سعيد ممدوح،    -69
  حممد أنور شاه الكشمريي ، جاء سلفه من بغداد إىل اهلند  ونزلوا ُملتان ، مث  رحلوا إىل  الهور ومنها إىل -70

هــــ يف 1292يوم السبت السابع والعشرين من شوال سنة    -كشمري ، فأصبحت هلم مستقرا ، ولد    رمحه هللا 
قرية ُودوان  التابعة ملدينة كشمري ، كان والده عامليا تثيا ووالدته صاحلة عابدة فنشا  يف بيت علم وصالح وتربية 

هر شاه ، وحممد  أكرب شاه ، وحممد أنضر شاه ، قيل عمر  وداينة  ، وقد  خلف  أولده الذكور ثالثة حممد  أز 
 سنة  110حىت بلغ  يوم مات 
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...وإذا وجدت النووي يتكلم يف حديث والرتمذي حيسنه فأما احلكم النووي .لقرب عهدهم هبم
م الرتمذي مبين على الـــــــذوق فعليك مبا ذهب إليه الرتمذي فحك ،فمبناه على القــــــواعد ال غري

"  :بعد هذا القول الظريف من الكشمريي بقوله - ويعّقب ممدوح سعيد حممود ،والوجدان الصحيح
 ( 71ابحلديث من املعاصرين) وانظر إىل متثيل الكشمريي ابلنووي فما ابلك ابملشتغلني

 :يف كتابه إال أن السيوطي ،حاديثعلى بعض األ بتساهله يف احلكم  اجلـــــــــــوزي معـــروف وابن 
ومن خالل تتبعه هلا بيّـــــن أن األحاديث اليت ذكرها ابن  ":قال القول احلسن يف الذب عن السنن "

، وإن كان فيه حديث موضوع الرتمذي ليس فيه عجام وعلـــى كل حال فإن ،اجلوزي غري موضوعة
، وهذه األحاديث .وعهدته ذمته نفخرجت م بنّي ضعفها بعض األحاديث الضعيفة ؛ ولكنه

 موضوعة ال يعتربها ولعّل مما يزيدان ثقة هبا أن االمام الرتمذي ،فيها أنظار العلماء املنتقدة مما ختتلف
(72.)  

وقد نقل عـــن الرتمذي أنه صّحح  ،وقال الذهيب يف ترمجة كثري بن عبدهللا بن عمر بن عــوف   
ولذلك ال يعتمد العلماء على تصحيـــــح  :وقال الذهبـــي ،فعي وغريهحديثا لـــه مع أنه متهم عند الشا

 ال يعتمدون من أهنم بعض العلماء وما نقل عن ":العراقي عليه بقوله وقد عّقب ،(73الرتمذي )
 .(74") :" وما زال الناس يعتمدون تصحيحهعلى تصحيح الرتمذي ليس بصحيح، مث قال

 : واستدل على ذلك أبمور منها ،وليس مبتساهل ـذي متشددأن الرتمـــ د ممدوحويرى حممود سعي
ها األمة توتلق يف صحيحه ومسلم أخرجها البخاري أن الرتمذي حّســــــن أحاديث يف جامعه -1

  ابلقبول
 الرتمذي املنري قد ألزم البدر يف كتابه وابن امللقن التصحيح حاديث تستحقأ الرتمذي حّســـــن -2

  .حديث حسنه بتصحيح

                                                           

  1/448ينظر : التعريف مبن قسم السنن إىل صحيح وضعيف : ممدوح سعيد ممدوح ، ص -71
 125رحاب السنة الكتب الصحاح الستة : حممد أبو شهبة ، ص/    -72
، 2بريوت، ط: -بيل، حممد انصر الدين األلباين، املكتب اإلسالميإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الس  -73

 5/145م.       ج1985هـ /  1405سنة:
   446/ 1التعريف أبوهام من قسم  السنن إىل صحيح وضعيف : حممود سعيد ممدوح،    -74
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   (75وغريهم ) مشاخيهحسنها  أحاديث ضعف الرتمذي -3
حديثا ورد يف سنن الرتمذي  فضعف ،(77فزعم أن الرتمذي جمهول )  (76وقد شـــــذ ابن حـــــــزم)   

وسؤاله هبذه  ،"ومن حممد بن عيسى الرتمذي ؟: قال يف احمللى حيث ،بسبب أنه جيهل الرتمذي
( ؛ألنه مل يعرف  78بل وضعْت من منزلة ابن حزم عند احلفاظ ) الرتمذي ؛رفــــــــــــع من منزلة  الطريقة

للرتمذي  وجهالة ابن حزم ":فقال وتكّفـــــل ابن كثري ابلرد عليه ،علما من أعالم احلديث املشهود هلم
واعترب أن ذلك تطاوال منه على  ،وكذلك الم ابن حجر ابن حزم على جتاهله للرتمذي ،ال تضره

 ( 79ماء املعروفني )العل  مقام
 (80ِإذا ِاحتــــاَج الَنهاُر ِإىل َدليِل)     َولَيَس َيِصــــــــحُّ ِف اأَلفهاِم َشيءٌ 

به ابن حزم  ما صــــــرح وهذا ،كتابه مل يصله للرتمذي أن ابن حــــــزم ورمبا يكون سبب عدم معرفة   
ابن حزم جبهله ابلرتمذي ألنه مل  عـــــذر ؛ لكن وهو مأخذ يؤخذ عليه ،عليه حيث أفاد أبنه مل يطلع

 .يشتهر ابألندلس يف زمنه
يف   األلباين هنج  وبشار معروف انتهج ،واأللباين بشـّـــار معروف الرتمذي من املعاصرين وممن انتقد 

  ـجمنهــــ موافقة فهو يوافقه للرتمـــــــذي عند حتقيقه السيما ،أغلب كتبه فهو يسري حيث سار األلباين
على  بشــــار معروف إىل حاشية  ؛ لذلك انتقلت انتقادات األلباين يف القليل النادر وإن خالفه

 (81الرتمذي) جامع
 
 

                                                           

  449/ 1املصدر نفســــه  ،   -75
بن غالب الفارسي األصل األموي اليزيدي ابن حــــزم : أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  -76

هـــ ، حفظ القرآن وأقبل على العلم ، درس فقه املالكية  مث املذهب 384القرطيب الظاهري ، ولد سنة 
الشافعي ، مث انتقل إىل الظاهرية ، كان صاحب أخالق كرمية ، ومن هذه األخالق الصراحة والوفاء والوضوح 

 -رمحه هللا –والصدق الكامل،، وكان صاحب فنون ، وورع ، وزهد ،  تويف  والشجاعة واجلرأة وعدم املدارة
 .12/99هـ . ينظر : البداية والنهاية: ابن كثري ، 456سنة 

 .    360ينظر احلديث واحملدثون : حممد أبو زهو ، ص:   -77
 .   360احلديث واحملدثون:  حممد أبو  زهو  ، ص:   -78
 .     120ح الستة:  حممد أبو شهبة ، ص:  يف رحاب السنة الكتب الصحا  -79
 من ديوان املتنيب . - 80
 التعريف أبوهام من قسم  السنن إىل صحيح وضعيف : حممود سعيد ممدوح،    - 81
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   ــ املصطلحات الِت استخدمها ِف كتابه املبحث الــــــــــــرَّابــــــــع
ديث ابلصحة واحلسن أنه حيكم على درجة احل :من مزااي اجلامع وخصائصه الفريدة اليت امتاز هبا    

والغرابة والضعف على حسب حالة احلديث؛ فيقول بعد إيراد احلديث: حسن صحيح، أو حسن 
صحيح غريب. وقد يقول: هذا حديث حسن غريب من حديث فالن. وهذا يعين أن الغرابة يف 
 اإلسناد، وإن كان للحديث رواايت أخرى ليست غريبة، فإذا مل ترد طرق أخرى يقول: غريب ال

نعرفه من غري هذا الوجه. وإذا كان يف احلديث علة بيَّنها، فنراه يقول: هذا احلديث مرسل؛ ألن 
أو أن فالاًن مل يــــــــــــــــــرِو عن فالن، إذ مل  -صلى هللا عليه وسلم -فالاًن اتبعي، فهو مل يـــــرِو عن النيب

 .(82يثبت له لُِقيًّا معه)
الرتمذي  ـــــــــــرفوقد عُـــــــــ ،، واحلسن لغريه مقيدامصطلح احلسن مطلقا ر من استخداموقــــد أكث  

حسن  ،حسن غريب ،بكثرة اإلصالحات املركبة يف جامعه مثل قوله حديث حسن، حسن صحيح
 .وأحياان أييت ابملصطلح مفردا ،صحيح غريب

يح أو حسن صح ،أو حسن غريب ،وأما حسن صحيح ،غريب" ،صحيح ،فيقول:" حسن 
وكأمنا ترك ذلك لشهرته عند أهل  ،وال الغريب ومل يعرف الصحيح ،فلم يعرج على تعريفهم ،غريب
ولذلك جنده يذكر كلمة  ،أو ألنه اصطالح جديد ،واقتصاره على تعريف احلسن إما لغموضه الفن

 .(83أهل احلديث ) ومل ينسبه إىل ،عندان
جامعه عباراتن حيسن مبن يشتغل بعلم  ويف ،وجامع الرتمذي أصل يف معرفة احلديث احلسن  

 :وهي عبارته ،أن يفهمهما بوضوح احلديث
يقول  ،واآلخر حسن أحدمها صحيح وهو احلديث الذي جــــاء من وجهني: حديث حسن صحيح

 فيجامعه  يف نظر الرتمذي أعــــم من الصحيح أن احلســـــن والذي يظهر يل" :الرزاق محزة عبد حممد
وما  "العمل ببلدان وعليه :الذي يقول مالك يف مثله املعمول به وانه يف معَن املقبول عنه وينفــــرد
 وهو مثل ما يرويه مالك ،فقط الرتمذي صحيحا من األسباب يسميهومل يعمل به لسبب   صحح

 ."العمل وليس عليه" :عقبه يف موطئه ويقول

                                                           

 http://iswy.co/e18nidينظر :الرابط  - 82
 .  151الغاية يف شرح احلديث : ص:  -83
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من  الفاضلة من عمل يف القـــرون أيدهابني األحاديث وما  يف كتابه وكان غرض الرتمذي أن جيمع 
عن درجة  سواء أصحت أو نزلت فيمسى األحاديث املؤيدة ابلعمل حساان ومن بعدهم الصحابة
 .(84وإن صحت ) ابحلسن ال يصفها ابلعمل وما مل تتأيد الصحة

ني على التابع روايته تدار  أن يكون ،على األقل احلديث الذي توفرت فيه شروط الصحة يف رأيهو 
فاحلسن قاصر  ،(86) درجة الصحة وتعددت طـــرقه أن احلديث بلغ :أي (، 85طبقاهتم )  مبختلف
يف  -(87ودون الصحيح، قال ابن حجر) أعلى رتبة من احلسن واحلسن الصحيح ،الصحيح عن رتبة

ســـن وآخــــرون ترّددوا يف وصف انقله فوصفـــــــه قوم ابحل -احلديث  -إن أئمــــــــة  ":-شـــــرح النخبة 
واجلزم أقوي من  ،فيقال حسن أو صحيح ،وغاية ما يف األمر أنه حديث منه حرف الرتدد ،ابلصحة

(: " ابإلجابة على االشكال يف 89(، وقد تكفل ابن دقيق العيد )88فقيل حسن صحيح ) ،الرتدد
ن " ال يشرتط يف احلســــن قيد القصور ع: حيث قال ،قول الرتمذي حديث حسن صحيح

من قيد االقتصار ال من  فالقصور أيتيه ،إذا اقتصر على حديث حسن وإمنا القصور ،الصحيح
 بعضها درجات ولتلك الصفات ،قبول الرواية تقتضي صفات فللرواة: مث قال ،حيث حقيقته وذاته
 ال ينافيه  التهمة وعدم فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثال ،واإلتقان واحلفظ فوق بعض كالتيقظ

 كاحلفظ الدنيا وجود فإذا وجدت الدرجة العليا مل يناف ذاك ،جود أعلى منه من اإلتقان واحلفظو 

                                                           

 .   37شاكر ،  ص:    شرح اختصار علوم احلديث   : ابن كثري ، أمحد  -84
ينظر احلديث احلسن مطال ومقيدا  عند  الرتمذي  : عمر  بن حسن فالته  ،  جامعة طيبة املدينة  -85

  225املنورة   . ص: 
 .  62السنة النبوية املطهرة والتحدايت :  نور الدين عرت ، ص:   -86
هـ ، قال عنه السيوطي: "   772ابن حجر : أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ولد سنة  -87

فريد زمانه وحامل لواء السنة يف أوانه ،  مؤلفاته كثرية ومن أشهرها شرح صحيح البخاري يف كتاب مساه فتح 
 هـ ينظر  852الباري ، تويف رمحه هللا سنة 

 .  150الغاية يف شرح احلديث : ، ص:  -88
ريى املنفلوطي القوصى األصل املنشأ الشافعي ابن دقيق العيد هو : حممد بن وهب تقى الدين القش -89

من شعبان بساحل ينبع من أرض احلجاز  25مذهبا ، نزيل القاهرة املعروف اببن دقيق العيد ولد يوم السبت 
ََ رحل إىل دمشق يف طلب العلم من مؤلفاته : اإلملام يف أحاديث األحكام ،   تتلمذ عل يد مجاعة مبصر مثًّ

 هـ .  702من صفر سنة 11يف علوم احلديث ، شرح العمدة وغريها .توىف يوم اجلمعة  كتاب اإلمام ، االقرتاح
، وتذكرة احلفَّاظ : الذهيب 249-9/247، طبقات الشافعية: السبكي ،  193/4ينظر: الوايف ابلوافيات 

 . 229/2، والبدر الطالع : الشوكاين،  29/4-30، والبداية والنهاية 4/1481
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 وقد ،. اخل.العليا وصحيح ابعتبار درجته حسن ابعتبار درجته الدنيا: فصّح أن يقال ،مع الصدق
 (. 90قـــوَّى العلماء جواب ابن دقيق واستحسنوه )

 : حسن صحيح غريب
 أو  بزايدة يف املنت إما فيها تفرد بصحتها حمكوم روايتها على الّتابعني مـــداروهي أحاديث         

لكن وقع يف بعض  ،طرقه بتعدد احلديث صحيح أي: أن ،( 91املشهور هبا ) ُروي احلديث بطريق
 .(92أو املنت، وذلك ال خُيل به ) تفرد ابلسند :أي ،طرقه غرابة

  عند نقاد عـــُـــــــــّرف وهو ما ،دون أن يشاركه اآلخــــــرون واة حديثاوالتفرد أن يـــروي راٍو من الـــــرُّ    
أو ال نعلمه   ،ال يعرف إال من هذا الوجه  أو حديث ،فالن أو تــــــــــفرد به احلديث حبديث غريب

 ،وقد تكّفـــل ابن حجر ابإلجابة عن ذلك ،(93أو حنو ذلك ) إال من حديث فالن يــــروى عن فالن
 ثبتت من طرق أخـــرى هلا شرط ،وهو حديث حسن صحيح :فاألول ،ورضي عنها السيوطي

فإن كان  ،الصحيح فهو عنده أعلى من احلسن ودون ،فما يعرب عنه حبسن صحيح ،الصحيح
وإن   ،وصحيح ابعتبار سند آخر ،فاملعَن حسن ابعتبار إسناد صحيح ،للحديث إسنادان فأكثر

  .َن حسن عند قوم صحيح عند قوم آخــــرينفاملع ،كان له إسناد واحد
    :حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

جامـــــــعه األصل يف معرفة  ويعترب ،الرتمذي استخداما عند من أكثر املصطلحات هذا املصطلح  
املقبول ومن بعده درج العلماء على تقسيم احلديث  (،94فهو الذي اهتم بذكره ) ،احلديث احلسن

كتاب أيب عيسى  ":(95ابن الصَّالح ) ،فهو كما قال تقسيم سليم وهو إىل صحيح وحسن،
                                                           

 .  96: علم مصطلح  احلديث  نشأته وتطوره  : سيد  عبد  املاجد  الغوري ، ص:  ينظـــــــــــر -90
ينظر احلديث احلسن مطلقا ومقيدا  عند  الرتمذي  : عمر  بن حسن فالته  ،  جامعة طيبة املدينة   -91

  226املنورة  .  ص: 
 .  63السنة النبوية املطهرة والتحدايت :  نورالدين عرت ، ص:   -92
 .71وازية بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها : املليباري ، ص: امل -93
 .  41الباعث احلثيث : ابن كثري ، ص:  -94
ابن الصالح :  هو عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى الشهرورزى املعروف اببن الصالح تقى  -95

وله.  ينظر : وفيات األعيان وأنباء أبناء هذا الزمان ، ابن الدين أبو عمرو مجع بني احلديث ورجاله والفقه وأص
 ،.243/ 3خلكان 
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فما كان   وأكثر من ذكره يف جامعه الذي نـــــــّوه ابمسه وهو ،الرتمذي أصل يف معرفة احلديث احلسن
احلسن أن احلديث  وقد يُظــــن بعضهم ،احلســـن جمردا مصطلح يف احلديث من ضعف أطلق عليه

ولذا يعقب بعدها  ،يريد أن يقول أن اخلرب ضعيف بيد أنه ،يريد به املعَن االصطالحي عند الرتمذي
يتضــــح  التحقيق ويف ،ليس إسناده بذلك ،القائم   ليس إسناده بذلك ،ليس إسناده مبتصل: بقوله

 وَفْضـــــُل الرتمذي ،تعريفب الذي قصده ؛ ولكنه مل يتحــــّرر ُسبق إىل استعماله  أن مصطلح احلســــن
 ( 96وحـــــّرر تعريفه ) أنه أول من صاغ قانونه

  فخلص إلـــى اآليت يف كتابه أقوال الرتمذي ابستقراء وحتليل  وقد قام عمر بن حســــن فالته  
 ،وإبراهيم النخعي ،منهم مالك عدد من األئمة أول من استخدمه ؛ بل سبقه يكن مل -1 

  .والبخاري
الطبقي  على التفرد إىل أن أطلق الغرابة به معَن حيث قصد يف اطالقه هذا املصلح تدرج -2 

 الذي قصده املعَن وهذا وأتباعهم الذي يدور على صفات التابعني صحيحا املقبول للحديث
  .ويعقوب بن شيبة كالبخاري من طبقة شيوخه ومن سبقه  الرتمذي

دون  يصفون احلديث املقبول ومن بعده ابن الصالح وان عاصر مم من علماء احلديث املتأخرون -3 
 ،ويدخل فيه ممن كان راويه مستور احلال عند الرتمذي ،أبنه حديث حسن وفوق الضعيف الصحيح

 بعد وحديث املختلط ،واملوصوف ابخلطأ والغلط ،ويشرتك فيه الضعيف بسبب سوء احلفظ
فكل ذلك عنده من قبيل احلسن  فيفوما يف اسناده انقطاع خ ،واملدلس إذا عنعن ،اختالطه
وأن يروى مثل  ،شاذا وال يكون االسناد ،وهو أن ال يكون فيهم متهم ابلكذب ،الثالثة ابلشروط

" وأما املستور :وقد عرفه ابن القطان بقوله ،(97.").صاعداً فذلك احلديث أو حنوه من وجده آخر 
 املستور ممن يكون ":(، وقال ابن الصالح98فهو من تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه اثنان فأكثر ")

 ( 99عدال يف الظاهر وال نعرف له عدالة ابطنة)
 ،حديثا 289 بلغت من األحاديث على عدد حديث حســــــن من إطالق أكثر الرتمذي وقد   

 وعلماء احلديث يف عصره ،والشذوذ النتفاء التهمة ابلكذب عنده مقبول مبا يشعر أبنه وقد عرّفه

                                                           

 . 46/ 2موسوعة  علوم احلديث : يسيد عبد املاجد ،  -96
 .  163/ 1توضيح األفكار  : الصنعاين ،  -97
 .  90/ 3بيان الوهم وااليهام : ابن القطان  ،  -98
 . 111مقدمة ابن الصالح ، ص:  -99
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 دون وأتباع التابعني مدارها على صغار التابعني ألحاديث وصف احلسن :أن ،ه يُعـــرّفونومن قبل
 .أو رده اخلرب او ضعفه اعتبار لصحة

 :يشري إىل مقاصد، منها له يرى أن هذا من خالل العنوان الذي اختاره أبوغــــــدة الفتاح وعبد 
وهي واضحة من خالل  عليها العمل واألحاديث اليت األحاديث الصحيحة واألحاديث املعلولة

 واألحاديث اليت تعلق ،تبيت ذلك يف احلديث احلسن وقد حرص على ،حديثا حديثا عليها تعليقاته
وهي متثل أكثر من  ،3956 البالغة من جمموع أحاديث الكتاب 2831 جمموعها بوصف احلسن

تلي  مرتبة ال يعين  " أبن احلسن:ويرى عمر بن حسن فالته ،من جمموع أحاديث اجلامع  60%
 . (100مرتبة الصحة )
  :حســــــن غريب

 درجة وبلغ ،واحد من طريق أو ورد ويف بعضها غــــرابة ،تعددت طـــــرق احلديث احلسن :أي   
لكن  ،والغرابة والنكارة سليم من الشذوذ منت احلديث: -أن  هبذه العبارة -ويعين  ،(101احلســـــن )

  .السند احلديث وترده وقدد تعل غرابة ،وإشكال من غرابة ونكارة شـــيء فيهاحلديث  سند
   :غـــــريب

 مما يضعفه أشد فيه ضعف أن احلديث فإنه يريد هبا غريب وإذا أطلق الرتمذي على حديث بقوله   
ومن  يف بعض األحيان هتعلى عل وينص ،غريب يطلق لفظ فهو حسن أو قوله  غريب بقوله حسن

 بن طلحة عن عبد الرمحن ،عن احلارث ،عن شيخ ،من طريق حيىي اليمان يف سننه ا أخرجـــهم ذلك
 -قال الرتمذي ،(102") ُعْثَمانُ  -يـَْعنِــــي يف اجلَنَِّة  –" لُكلِّ َنيبٍّ َرِفيٌق َوَرِفيِقي مرفوعــــا  هللا بن عبيد

 . وهو منقطـــع ابلقوي ليس إسناده غريب: -عقب إخراجه 
  :غريب صحيح

ويظهر من خالل التتبع أن الرتمذي مل يطلق مصطلح )  ،من بعض الـــرواة فيه تفرد صحيح وقـــع    
هذا املصطلح يف غري أحاديث  وأكثر من صحيح غريب ( إاّل يف األسطر األخرية من سننه

                                                           

ديث احلســـن مطلقا ومقيدا  عند  االمام الرتمذي: عمر بن حسن فالته .  كلية الرتبية . ينظر : احل -100
 قسم الدراسات االسالمية  .  جامعة طيبة  املدينة املنورة .   

 .  63السنة املطهرة والتحدايت : نورالدين عرت ، ص:  -101
 .3698،  رقم احلديث :    -  عنه  رضي هللا  -يف مناقب عثمان  رواه الرتمـــذي يف سننه ، ابب:  -102
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 ،وقد أطلقها يف بعض ما يضّعف من احلديث ،وهي أدىن ألفاظ التصحيح فيما يظهر ،األحكام
الرتمذي كالم الفقهاء  وزاد ،إليها األبواب املعللة فال نعلم أحدًا ســـــبق الرتمذي ":يقول ابن رجب

(103 ) 
  :حسن اإلســــناد 

 ،من قوهلم حديث حسن وهو يدل على رتبة للحديث أدىن ،وهو تعبري يقــــع كثريا عند احملدثني    
 (. 104يكون يف املنت شذوذ أو علة )فحسن السند ال يعَن دائما انه حسن املنت، فقد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  52/ 1شرح علل الرتمذي : ابن رجب  احلنبلي ،  - 103
 . 43لمنظومة البيقونية : أسامة عمورة  ،  ص:   شرح ا - 104
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 خامتــــــــــــــــة
 اجلامــع املاتـــــع وكتابه النحرير اجلهبـــــــذ املبــــرز الفذ املقّل حـــــــــــول هذا العامل هذا ُجـــــهد ويف ختام   

 : ـــةاآلتيـــــــــــــــــــ بسنن الرتمذي خُلص البحُث إىل النقاط املشتهر
وقّفـــوا  والتحريف والتزوير بفضل رجال جهابذة أفذاذ  والضياع من الــــّدس حفظ هللا السنة -1

 حياهتم على حفظها والعناية هبا
 من أشهر هــــــؤالء العلماء األفــــذاذ يف علم احلديث ومنهجه الذي سلكه االمام الرتمــــذي يُعد -2

 .دثنيلــدى احمل أهـــم املناهجمــــن 
 ،وما عليـــــه العمل ،الصحيــــــح واملعلول ومعرفة ملسو هيلع هللا ىلصاجلامــــــع املختصر من السنن عن رسول هللا  -3

 لعلوم مصطلح احلديث اليت عنيت ابجلوانب الّتطبيقية النقدية وهو من الكتب
 ،وبعلل احلديث ،واحلديثية الفقهيةسنن الرتمذي يزيد على الكتب الستة مبزااي منها الفوائد  -4

من أحاديث واالشارة إىل  ما يف الباب  وتبني ،وانقطاعه  وإرسال احلديث ،وتضعيفهم وتوثيق الرواة
 .الكثرية وغري ذلك من الفوائد إسنادا أفضلها

لنقل والرواية الفقه إىل ا ؛ بل ضمّ يكن الرتمذي جمـــــــــــــرد انقــــــــــــــٍل للحديث وراو له فقط مل -5
 .األحكام الشرعية واستنباط

 فمنهجه ،أن ينسج على منواله بعده أحدٌ  ومل يستطع ،إليها تفــــّرد بطريقة يف التصنيف مل ُيسبق -6 
 ،والتابعني ،وزاد ببيان مذاهب الصحابة ،وطريقة أيب داود ،يف كتابه هو اجلمع بيــــن طريقة الشيخني

 .تصر طـــرق احلديثواخ وفقهاء األمصار،
له  ال يوجد كما أن فيه كتااب   للجوامع الرتمذي اشتمل على األبواب الثمانية اليت تشرتط كتاب  -7

 .وهو كتاب األمثـــــال ،ذكر يف الكتب الستة
 وخباصة تلك ،آراء لكثري من أئمة املذاهب الفقهية مجع مــــن من من أقدم يُعـــدّ   الرتمذي -8

كمذهب  اليت ليس هلا أتباع واملذاهب املندرســــــــــــــــة ،وطول البقاء كثرة األتباع هلااملذاهب اليت 
 .أيب ذئب وغريهم وبت ،األوزاعي وسفيان الثوري

 السفر املاتع اجلامع من األحاديث اليت حوت آراء أهل املذاهب من أجــــّل ما مجع يف هذا -9 
وَحِفظ مذهب  ،مدراس املذاهب املهجورة ومعـــــــــــــرفة ،ه اخلالفاعترب من أهم املصادر لدراسة فقـــــ
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اليوم  ما يسميه الناس من طــــــــــرق موضوع يُعـــــــــــــــــّدمن أوائل يف حيث أنه الفضل وله ،الشافعي القدمي
 ابلفقه املقارن

وقد عُـــــــــــــــرف عنه بكثرة  ،ـــــــــــداواحلسن لغريه مقيّــــــ ،مصطلح احلسن مطلقا أكثر من استخدام -10 
 .اإلصالحات املركبة يف جامعه

جامـــــــعه األصل  ويعترب ،من استخداما عنده ) احلســــــــــــن ( من أكثر املصطلحات مصطلح -11 
م احلديث ومن بعده درج العلماء على تقسي ،فهو الـــــــــــذي اهتم بذكره ،يف معرفة احلديث احلسن

 املقبول إىل صحيح وحسن.
تسليماً   وابِر علــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــيدان حممد وعلــــــى آلـــــه وصْحبه وسلَّم وصلــــــــــــــــى هللا وسلم

 كثياً 
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  املصــــــــــــــــادر واملراجــــــع
دار الفكر  م 1997 -هــ1418،: حممد أبو زهرةعصره وآراؤه وفقههن حنبل حياته و اب -1

 .العربــــي
هــ 1402، 3 :ط ،حممد عجاج اخلطيب :راوية اإلســــــالم -رضي هللا عنه  -أبو هريــــرة -2

  .مصر .مكتبة وهبة ،م1982
 وأصوهلا للمحدثني الفقهية املدرســــــة االجتاهات الفقهية عند أصحاب احلديث نشأة -3 

 - عمان. م دار الفكر 2008 -هـــ 1428 ،1عبد اجمليد حممود عبد اجمليد، ط  :واجتاهاهتا
   األردن.

 -حممد انصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -4
 .م1985هـ ــ  1405، سنة:2بريوت، ط:

الدار  ،م 2010 -هــ 1431سنة  ،20ط:  ،الشعكة مصطفى :إســــالم بال مذاهــــب -5
 القاهرة ،املصرية اللبنانية

مكتبة  ،م 2010 -هـــ1431 ،4ط:  ،حممود الطحَّان :أصول التخريـــــج ودراسة األسانيد -6
 .اململكة العربية السعودية –الرايض  .املعارف

دار  ،م 2006 - -هـ 1427 ،حممد عجاج اخلطيب :أصول احلديث علومه ومصطلحه -7
 لبنان. –الفكر , بريوت 

 -هـــ1424، 2ط:  ،سيف النصر الوليد بن حممد نبيه :حتقيق ،اإلمام أمحد :أصول السنة -8
  .اإلمارات –الشارقة  .مكتبة الصحابة ،م2003

أبو عبد هللا حممد بن أىب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية )  :إعـالم املوقعني عن رب العاملني -9
م، 1998 -هـ1418، 2تعليق وختريج: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، ط: ،هـ(751 -691

 لبنان. –بريوت  .دار الكتاب العريب الناشر:
 أمحد :أتليف ،هــ744ابن كثري تويف سنة  : الباعث احلثيث شرح اختصار علـــوم احلديث -10

   .لبنان -بريوت  .مؤسسة الكتب الثقافية ،هـــ1408 ،3ط:  ،شاكر
حسني  :حتقيق هــ628الفاسي  ابن القطان :الواقعني يف كتاب األحكام بيان الوهم وااليهام -11 

  اململكة العربية السعودية -الرايض  .دار طيبة للنشر ،م1997هــ 1417، 1ط:  ،سعيد  آيت
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 صر م .شرب اخليمة –دار التقوى  ،م1999 -هــ  1420، 1ط:   ،ابن كثري :البداية والنهاية-12
  .القاهرة .دار الفكر العريب ،حممد أبو زهـــــرة :اتريخ املذاهب اإلسالمية-13
أحاديثه عصام  خرّج  ،هـــ1353املباركفوري، تويف :الرتمــــــذي جامع حتفة األحوذي بشـــــــــــــــرح -14

 مصر  .القاهـــرة ،احلديث دار ،2001ط:  ،الصبابطي
جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطي  :رح تقريب النواويتدريب الـــــراوي يف ش-15

دار الكتاب  :الناشر ،م1993-1414 ،أمحد عمر هاشم :وتعليق ،هـ، حتقيق849-911
 لبنان –بريوت  .العريب
هــ 21،31ط:  ،حممود سعيد ممدوح :السنن إىل صحيح وضعيف التعريف أبوهـــــام من قّســـــم -16

 العربية املتحدة. االمارات. وإحياء الرتاث للدراسات بحوثم دار ال2002 -
حممد حمي الدين : حتقيق هــ(1182الصنعاين توفــــــي )  حممد بن إمساعيل :توضيـــــح األفــكار-17
 . القاهـــرة ،دار الفكر ،احلميد عبد

كتابه اجلامع )   من خالل عند الرتمذي مناج خمتارة  تقوية األحاديث ابملتابعات والشواهد-18 
جامعة إدرار.  ،م2016هـــ 1436 ،و بلقاضي حممد فتح هللا ،سحايل إسحاق :رسالة ماجستري(

  .اجلزائر
 :حتقيق،هـ(852تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة: ابن حجر العسقالين )املتوىف:  -19

 م، دار البشائر ـ بريوت.1996ـ 1إكرام هللا إمداد احلق، ط:
 ،م1993هــ 1413 ،2 ،هـــ ط 852 تويف سنة  ،ابن حجر العسقالين :هتذيب التهذيب -20

 . لبنان - بريوت. دار احياء الرتاث العريب
  .د.ت بدون حممود الطحان،: تيسري مصطلح احلديث -21
 ،هـــ1380بن حممد بن الصديق الغُــماري تويف سنة  أمحد :اجلواب املفيد للسائل املستفيد-22

  .لبنان –دار الكتب العلمية. بريوت  ،م 2009، 2ط:  ،بدر العمراين :ختريج وتعليقمجع و 
حممد سامل  :حتقيق ،هـ(1176أمحد شاه ويل هللا بن عبد الرحيم الدهلوي )  :حجة هللا البالغة-23

  .لبنان –بريوت  .دار الكتب العلمية ،م2001 –هـ 1421سنة  ،هاشم
، 1ط:  ،عبد املتعال حممد اجلربي :دثني وأعالمهمحجية السنة ومصطلحات احمل -24 

 دار وهبة :الناشر ،م1986-هـ1407
دار الفكر  ،حممد حممد أبو زهو :-عناية األمة اإلسالمية ابلسنَّة النَّبويَّة  -احلديث واحملدثون  -25

 . العريب
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الدار العربية  ،م1997،طاهر اجلوايب حممد :بني املتشددين واملتساهلني اجلـــــرح والتعديل -26 
 للكتاب

-هـ1415حممد ضياء الرمحن األعظمي، ط: األوىل سنة  :دراسات يف اجلــــرح والتعديل -27 
  .لبنان -بريوت ،عامل الكتب ،م1995

دار  م 2019 -هــ1440 ،1ط:  ،نور الدين عرت: دراسات منهجية يف احلديث النبوي -28
 .. سوراي -دمشـــــــــــــق . املصطفى

 .مكتبة وهبة ،م2000 -هـ 1421 ،1ط:  ،أمحد عمر هاشم :دفاع عن احلديث النبوي -29 
  .. مكتبة مدبويل الصغري،عبد الرمحن بدوي :دفاع عن القرآن ضد منتقديه -30 
 –دار اهلدى عني مليلة ،عبد اهلادي قطش :سلسلة أعالم احلديث: األمام أمحد بن حنبل -31 

 اجلزائر
 –دار اهلدى عني مليلة  ،عبد اهلادي قطش :م احلديث: األمام الرتمـــــذيسلسلة أعال  -32 

 .اجلزائر
دمشــق  . دار املكتيب م1999 -هــ1419 ،4 ،نورالدين عرت، ط :السنة املطهرة والتحدايت -33

 . سوراي -
 .القاهرة .مكتبة غريب ،أمحد عمر هـــاشم :السنة النبوية وعلومها -34 

 -هـ1433 ،5 :الرتمذي: ابن رجب احلنبلي، حتقيق: مهام عبد الرحيم، ط شــــرح علل -35
  .اململكة العربية السعودية –الرايض  .مكتبة الـرشـــــد انشرون ،م2012

 –بريوت  .دار آية  ،م2007 هــ1427 ،1 ط: ،أسامة عمورة :شـــــــرح املنظومة البيقونية -36
  .لبنان
 ،م2005 -هــ1426 ،السيد حممد سيد و سيد إبراهيم :حتقيق .وزياجل ابن :صيد اخلاطــــر -37

 دار احلديث القاهرة.
ـ  1ط:  ،الغَـــوري املاجد عبد سيد : وتكامله نشأته وتطوره احلديث علم مصطلح -38 

 . سوراي -دار ابن كثري دمشق  ،م 2007هـــ 1428
 -م،بريوت17،1984ني، ط: علوم احلديث ومصطلحه: صبحي الصاحل، دار العلم للمالي -39

 لبنان 
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 هــ902هــ شرح السخاوي، تويف 733 ،ابن اجلزري:يف علم الرواية الغاية يف شرح اهلداية -40
 . للرتاث مكتبة أوالد الشيخ ،م2001هـــ 1422، 1ط:  إبراهيم : أبو عائش عبد املنعمحتقيق
حقق  ة عن الطبعة اليتطبع ،م2001هـ 1421، 1ط:  ،هـ(852ابن حجر )  :فتح الباري -41

 دار مصر للطباعة.  ،حممد فؤاد عبد الباقي أصلها
سنة  ،جممع البحوث اإلسالمية  ،حممد أبو شهبة :الكتب الصحاح الستة السنة فــــي رحاب -42 

 م 1969
، 3ط:  الوهاب أبو سليمان، عبد: االسالمية الدراسات العلمي ومصادر كتابة البحث -43

 اململكة العربية السعودية - مكة املكرمة .دار الشروق ،م1986 -هـــ 1406
. بريوت م املكتب اإلسالمي1988، 5ط:  ،حملات يف أصول احلديث: حممد أديب صاحل -44
  .لبنان –
ط:  ،هللا حّيايت بن عبد حممد :حملات يف دقة احملدثني املنهجية للحفاظ على السنة النبوية -45 

  .اململكة العربية السعودية –الرايض  .لرشد انشرونمكتبة ا ،م2008 -هــ 1419، 1
  م،1997 -هــ1418، 1ط:  .البغا مصطفى ديب :حتقيق وتعليق :خمتصر سنن الرتمذي -46

 .سوراي - دمشق.اليمامة
هــ 1436 ،3 ط: ،رفعت فوزي عبد املطلب: األسس والتطبيق احملدثني املدخل إىل مناهج  -47

 . هرة ـ مصر. القاار السالمد ،م2015 -
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  -48

 م، 2001 -هـ  1421، 1ط: ،عادل مرشد، وآخرون -حتقيق: شعيب األرانؤوط  ،الشيباين
 مؤسسة الرسالة.

ط:   الزينمحزة أمحد  ،أمحد حممد شاكر :شرحه ووضع فهارسه ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل -49
 القاهرة  .احلديث ، دارم1995هـ 1416 ،1
 - العريب ، دار إحياء الرتاثعمر رضا كحالة :معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية -50 

  لبنان –بريوت 
 ، مكتبةالسيد اجلميلي :حتقيق هـ(،911)السيوطي  :مفتاح اجلنة يف االحتجاج ابلسنة -51

 القاهرة  ،الثقافة الدينية
 بن صالح: هــ حتقيق643تويف سنة  ابن الصالح: احلديث يف علوم مقدمة ابن الصالح -52 

  . لبنان –بريوت  .دار الكتب العلمية  ،م 1995هــ 1416 ط: ،حممد عويضة
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 - هــ1390، 1نور الدين عرت ط:  :جامعه والصحيحني وبني االمام الرتمذي واملوازنة بينه -53 
 . تأليف للرتمجة والنشرمطبعة جلنة ال ،م1970

 ،م 2007 -هـــ 1428، 1ط: ،سيد عبد املاجد الغوري :موســـــوعة علوم احلديث وفنونـــــه -54
 بريوت  .دار ابن كثري دمشق

مانع  :إشراف وختطيط ومراجعة ،واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين -55 
اململكة العربية  –الرايض  .دار الندوة العاملية ،م2014 -هـــ 1435 ،4ط:  ،اجلهين بن محاد
  .السعودية

 -هــ 1430، 1ط:  ،علّي حممد عمر :حتقيق ،ابن اجلوزي :مناقب األمام أمحد بن حنبل -56
 القاهرة .مكتبة اخلاجني ،م 2009

 ،م2014 -هــ  1435، 1ط:  ،نور الدين عرت: مناهج احملّدثني العامة يف الرواية والتصنيف -57
  .  مصر -القاهرة  .دار السالم

 هـ1436 ،4ط:  ،علّي انيف بقاعي : ) الصناعة احلديثية( مناهج احملّدثني العامة واخلاصة -58
 . لبنان –بريوت  .دار البشائر االسالمية ،م2015 -

 كم، ط:حممد أمحد عويس عبد احل: منهـــــج األلباين يف التخريج وبيان الصنعة احلديثية فيه -59
  .مصر –القاهرة  .دار السالم ،م2014 -هــ 1435

 :ط ،محزة عبد هللا املليباري :املوازية بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها -60
 . لبنان –بريوت  ،دار ابن حزم  ،م 2001 -هــ 1422، 2
بن  عمر :اإلمام الرتمذي عند مقيدااحلديث احلسن مطلقا و : املدينة املنورة جملة جامعة طيبة -61 

  .. قسم الدراسات اإلسالمية :كلية الرتبية. حسن فالته
".  أحاديث يف جامع الرتمـــــذي حول الرتمذي سؤاالت :املدينة املنورة جملة اجلامعة اإلسالمية -62

 .م2003 ،1ط:  ،العلمي عمادة البحث
 جامعة املرسل اخلفي عند جملة ) :عنوانحبث ب ،للتقنية والبحاث جامعة فلسطني جملة -63

 عبد فريد و ،اهلادي  حممد كامل عبد : دراســــــة نظرية تطبيقية الرتمذي :للتقنية واألحباث فلسطني
  .جنيني جامعة القدس العلوم الرتبوية كلية م2018. جنم هللا

 والرتمذي نن أيب داودس بني: املفاضلة اإلنسانية. حبث بعنوان لألحباث والعلوم بةجملة طي -64
  12العدد    هــــ1438، السنة 6 السنة  اجلكين، األمني بن حممد يسلم ى: مصطفوالنسائي
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ومدلوالت املصطلحات احلديثية يف  اإلمام الرتمذي :جملة اهلدي االسالمي حبث بعنوان -65 
 م  2009العدد األول  ،رمضان الشاوش :سننه
م، سعد  2017 ،18جملد : الرتمذي اجلــــــرح والتعديل عند :ميةجملة العلوم والبحوث االسال -66

  االسالمية العاملية مباليزاي ، اجلامعةحممد سيف االسالم و الدين بن منصور،
 وقفات مع أهم القواعد اليت سار عليها :حبث بعنوان ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالميــــة -67

 ،23العدد  ،السنة التاسعة ،هناد عبد احلليم عبيد :ند اإلمام أمحديف حتقيقه ملس شاكــــر الشيخ أمحد
 .تصدر عن جامعة الكويت .1994أغسطس سنة 

دار ابن   ،م1999هــ 1420، 1ط:   ،أبو احلسن الندوي :نظـــــــرات يف احلديث النبوي -68
 . سوراي –دمشق . كثري


