
 نهج اإلمام الترمذي في جامعه  م

 ترجمة اإلمام الترمذي:  -1ً

 اسمه ونسبه ومولده:

 هو اإلمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى السُّلمي الترمذي

 مدينة مشهورة  -بكسر التاء  -والترمذي: نسبة إلى "تِْرِمذ" 

 هـ 209ولد رحمه هللا سنة 

 طلبه للعلم وشيوخه وتالمذته:

ددمناني تومي بددد أ رحمدده هللا طلددع العلددم مددي سددن مبكددرةي ممددن أ دددم شدديوخه: أبددو جعِّددر محمددد بددن جعِّددر الس ِ
هـ( ميكون عمر الترمذي آندذا  أ دل مدن عشدر سدنينإ هدم إنده بعدد أن تل دى العلدم عدن أهدل بلدده رحدل 220 بل

ف مي البالدي  ال الذهبي مي السير:" ارتحل مسمع بخراسان والعدرا  والحدرمينإ ولدم يرحدل إلدى م در  وطو 
 والشام"

ويرجح الدكتور أكرم ضياء العمري مي بحهه"تراث الترمذي العلمي" أن الترمذي دخدل بددداد ولكدن كدان ذلد  

  -إذ إن الترمذي لم يسمع من اإلمام أحمد -بعد وماة اإلمام أحمد بن حنبل 

 ومن أشهر الشيوخ الذين تل ى الترمذي عنهم وسمع الحديث منهم:

 هـ( وهو أحد شيوخ أ حاع الكتع الستة.240 تيبة بن سعيد اله ِّي البدالني  ت     -1•

 هـ(244علي بن ُحجر المروزي  ت     -2•

 هـ( وهو من أهم شيوخه.256محمد بن إسماعيل البخاري  ت     -3•

 هـ(252محمد بن بشار الب ري المل ع بندار       -4•

 هـ(252ل ع بـ  الزِمن(  تمحمد بن المهنى الب ري العنزي الم     -5•

 هـ(244أحمد بن منيع البدوي الحامظ  ت     -6•

 هـ(239محمود بن غيالن المروزي       -7•

 هـ(255عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي الحامظ       -8•

 هـ(238إسحا  بن راهويه       -9•

 و د تل ى العلم عن اإلمام الترمذي خلق كهيرإ من أشهرهم:

 أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي المروزي.     -1•

 أبو سعيد الهيهم بن كُليع الشاشي.     -2•

 أبو ذر محمد بن إبراهيم الترمذي.     -3•



 أبو محمد الحسن بن إبراهيم ال طان.     -4•

 أبو حامد أحمد بن عبد هللا المروزي التاجر.     -5•

 منزلته عند العلماء:

 مد بن إسماعيل : ما انتِّعت ب  أكهر مما انتِّعت بي. ال الترمذي  ال لي مح

  ال المزي: "أحد األئمة الحِّاظ المبرزينإ ومن نِّع هللا به المسلمين"

 و ال الذهبي مي السير: الحامظ العلم اإلمام البارعإ و ال أيضا: جامعه  اٍض له بإمامته وحِّظه وم هه.

 وله الم نِّات المشهورة.. و ال ابن كهير: هو أحد أئمة هذا الشأن مي زمانه

وأمدا عدن و دف ابدن حددزم لده بأنده مجهدولإ م ددد رد األئمدة عليده وخطدلوه مدي ذلدد إ  دال الدذهبي مدي ميددزان 
االعتددال: "ه دة ُمجمدعل عليدهإ وال التِّدات إلدى  دول أبدي محمدد بدن حدزم ميده ..مإنده مدا عرمده وال در  بوجددود 

   الجامعإ وال العلل اللذَين له" 

 مي ترجمة ابن حزم أن جامع الترمذي وسنن ابن ماجه لم يدخال األندلس إال بعد موته. وذكر مي السير

 وكذا رد  عليه ابن كهير مي البداية والنهايةإ وكذا رد  عليه ابن حجر

  ِّاته: 

م زاهدددامإ  ددال الحددامظ عمددر بددن أحمددد بددن عليدد  المددروزي: مددات البخدداري ملددم يخلددف - م عددامالم ورعددا كددان عالمددا
 مهل أبي عيسى مي العلم والزهدي بكى حتى عِمَي.بخراسان 

م. - م بارعا  وكان من أبرز  ِّاته التي عُرف بها:  وة الحِّظإ م د كان حامظا

 يُ ال: أنه ُولد أعمى وال واع أنه أضري مي آخر عمرهإ ذكره الذهبي وابن كهير. -

 بعض مللِّاته: 

 الجامعإ وهو أشهر مللِّاته.     -1•

رإ و د اختلف ميه هل هو من كتع الجامع أو هو كتداع مسدت لإ واألشدهر أنده مدن الجدامعإ وأنده العلل ال دي  -2•
 كتبه كالخاتمة لكتاع الجامع.

 كتاع العلل الكبير      -3•

 الشمائل المحمدية.     -4•

 .تسمية أ حاع رسول هللا      -5•

 كتاع الزهد.     -6•

 كتاع األسماء والكنى.     -7•

 تاع التِّسير.ك      -8•



 كتاع التاريخ.     -9•

 وماته: 

 هـ 279رجع/  /13تومي مي ترمذإ مي 

م ددادر الترجمددة: اله ددات البددن حبددانإ األنسدداع للسددمعانيإ وميددات األعيددان البددن خلكددانإ سددير أعددالم النددبالء 
ية والنهايةإ (إ البدا9/389(إ تذكرة الحِّاظ للذهبيإ تهذيع الكمال للمزيإ تهذيع التهذيع  13/273للذهبي 

 م دمة تحِّة األحوذيإ تراث الترمذي العلمي ألكرم ضياء العمري. 

  

 جامع الترمذي: -2ً

 اسم الكتاع: 

 وجددد علددى بعددض النسددخ الخطيددة الجيدددة للكتدداع تسددميته بددـ" الجددامع المخت ددر مددن السددنن عددن رسددول هللا 
 امع" ومعرمة ال حيح والمعلول وما عليه العمل" إ ويسمى اخت ارا: " الج

م كهيدرة  وهنا  تسميات غير د ي ةإ منها: " السنن" وهي تسمية غير د ي ةي ألن جامع الترمذي يتضمن أبوابا

 غير األحكامإ كالتِّسير والع ائد والمنا ع والِّتن وغيرها.

وسماه الخطيع: " دحيح الترمدذي" كمدا ندى علدى ذلد  السديوطي مدي تددريع الدراويإ وأطلدق عليده الحداكم 
حيح" وهو االسم الموجود على طبعة الشيخ أحمد شاكر للترمذيإ وهذا االسم غيدر  دحيحإ ألن "الجامع ال 

 الكتاع مي ال حيح والحسن والضعيف والمنكر والشديد الضعف بل والموضوع.

 ومنهم من سماه "الجامع الكبير" كما ذكر الكتاني مي "الرسالة المستطرمة" 

 مع الترمذي" لعبد الِّتاح أبي غدة(. ينظر: رسالة" تح يق اسمي ال حيحين وجا

 السبع الباعث على تأليف الكتاع: 

مدن  دول الِّ هداء وعلدل  -أي الجدامع - ال اإلمام الترمذي مي العلل: وإنما حملنا على ما بيندا مدي هدذا الكتداع 
مإ هم معلناه لما رجونا ميه منِّعة الناس..  الحديثإ ألنا سئلنا عن هذا ملم نِّعله زمانا

 يث الكتاع:عدد أحاد

م   عدد أحاديث الكتاع هالث آالف وتسع مئة وست وخمسون حديها

(إ  ال رحمه هللا: حدهنا إسماعيل بن موسدى الِّدزاري ابدن بندت السددي 2260وعنده هالهي واحد:  حديث ر م

 يأتي على الناس زمان ال ابر ميهم[: الكوميإ حدهنا عمر بن شاكر عن أنس بن مال   ال :  ال رسول هللا 
  ]على دينه كال ابض على الجمر

 ال أبو عيسى: هذا حديث غريع من هذا الوجه و عمر بن شاكر شيخ ب دري  دد رو  عنده غيدر واحدد مدن  
 أهل العلم.

 لدت: وعمدر بدن شدداكر ضدعيف كمدا مددي الت ريدعإ لكدن للحدديث شددواهد يت دو  بهداإ و ددد حكدم الشديخ األلبدداني 
 ب حته مي  حيح سنن الترمذي. 

 مع: لجامع الترمذي رواة كهر أذكر أشهرهم:رواة الجا



 أبو حامد: أحمد بن محمد التاجر المروزي.      -1•

 أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوع المحبوبي.      -2•

 أبو سعيد الهيهم بن كليع الشاشي.     -3•

 أبو ذر محمد بن إبراهيم بن محمد الترمذي.     -4•

 راهيم ال طان.أبو محمد الحسن بن إب     -5•

                                            هناء أهل العلم على هذا الكتاع:

 ال اإلمام الترمذي:  نِّت هذا الكتاع معرضته على علماء الحجاز والعرا  وخراسانإ مرضوا به. ومن كان 

 (2/634مي بيته هذا الكتاع مكأنما مي بيته نبي يتكلم. تذكرة الحِّاظ

ي مي السير:  ال ابن طاهر: وسمعت أبا إسماعيل ي ول: كتاع أبدي عيسدى الترمدذي عنددي أميدد مدن  ال الذهب
كتاع البخاري ومسلم.  لت: ولم ؟  الإ ألنهما ال ي ل إلى الِّائدة منهما إال من يكون من أهل المعرمة التامةإ 

 وهذا كتاع  د شرح أحاديههإ وبينهاإ مي ل إلى مائدته كل م يه وكل محدث

أحسددن الكتددع وأكهرهددا مائدددة   -أي الترمددذي -(: كتدداع ال ددحيح 1/114ال ابددن األهيددر مددي جددامع األ ددول  دد
م وأ لها تكرارامإ ميه ما ليس مي غيره من ذكر المذاهع ووجه االستدالل وتبيين أندواع الحدديث  وأحسنها ترتيبا

 والحسن والدريع..

 وحِّظه وم هه وميه علم نامع وموائد غزيرة...إلخ (: جامعه  اٍض بإمامته 13/276و ال الذهبي مي السير 

 ال الدهلوي مي بستان المحدهين: ت انيف الترمذي كهيرة وأحسنها هذا الجدامع ال دحيحإ بدل هدو مدن بعدض 
 الوجوه والحيهيات أحسن من جميع كتع الحديث: 

مكددددرر مددددن جهددددة حسددددن الترتيددددعإ واالخت ددددارإ وعدددددم التكددددرار. مليس ميدددده سددددو  مئددددة حددددديث      -1•
                                                       م ط(

 ومن جهة ذكر مذاهع الِّ هاء ووجه االستدالل لكل أحد من المذهع.      -2•

 ومن جهة بيان أنواع الحديث من الحسن وال حيح والضعيف... والدريع والمعل.      -3•

كنددددداهم ونحوهدددددا مدددددن الِّوائدددددد المتعل دددددة بعلدددددم ومدددددن جهدددددة بيدددددان أسدددددماء الدددددرواة وأل دددددابهم و     -4•
                                          الرجال..

  ال ابن العربي: وليس ميها مهل كتاع أبي عيسى حالوة م طع.  

 شرط الترمذي مي جامعه:

لعلل: جميع مدا أبان رحمه هللا أن   ده جمع األحاديث التي يستدل بها الِّ هاءإ م ال رحمه هللا مي أول كتاع ا
مي هذا الكتاع من الحديث مهو معمولل به و د أخذ بده بعدض أهدل العلدم مدا خدال حدديهين حدديث ابدن عبداس أن 

جمددع بددين الظهددر والع ددر بالمدينددة والمدددرع والعشدداء مددن غيددر خددوف وال سددِّر وال مطددٍر. وحددديث  النبددي 

 تلوه. و د بينا علة الحديهين جميعا مي الكتاع.أنه  ال إذا شرع الخمر ماجلدوه مإن عاد مي الرابعة ما  النبي

(: وأما أبو داود ممن بعده مإن كتبهم تن سم 88و ال اإلمام ابن طاهر الم دسي مي "شروط األئمة الستة" ى
 على هالهة أ سام:



ال سم األول:  حيحي وهو الجنس المخرج مي هذين الكتابين للبخاري ومسلمإ مإن أكهر ما مي   -1•
مخددرج مدي هدذين الكتددابينإ والكدالم عليده كددالكالم علدى ال دحيحين ميمددا اتِّ دا عليدده  هدذه الكتدع
 واختلِّا ميه.

وال سم الهاني:  حيح على شرطهمإ حكى أبو عبد هللا بن منده أن شدرط أبدي داود والنسدائي:   -2•
  إخراج أحاديث أ وام لم يجمع على تركهمإ إذا  ح الحديث بات دال اإلسدناد مدن غيدر  طدع وال

   إرسال(إ ويكون هذا ال سم من ال حيح...

مإ وذل  أن كل طب ة ال تخلو من متشدد ومتوسط ..مدإذا أجمدع   لت:  ال الحامظ ابن حجر: المراد إجماعام خا ا
 أ حاع الطب ة الواحدة على تر  رجل ٍ تركاهإ وإن اختلِّوا ميه خرجا حديهه.

م مدنهم ب دحتهاإ وال سم الهالث: أحاديث أخرجوها للضدية مي ال  -3• باع المت دمإ وأوردوها ال  طعا
ج لها عن علتها بما يِّهمه أهل المعرمة... هم  ال: وأمدا أبدو عيسدى الترمدذي  وربما أبان المخر ِ

 مكتابه وحده على أربعة أ سام: 

  سم  حيح م طوع بهإ وهو ما وامق ميه البخاري ومسلم.     -1•

 كما بينيا.و سم على شرط الهالهة دونهما      -2•

 و سم أخرجه للضديةإ وأبان عن علته ولم يدِّله.     -3•

م  دد عمدل بده بعدض      -4• و سم رابع أبان هو عنهإ م ال: ما أخرجت مي كتدابي هدذا إال حدديها

 الِّ هاء. وهذا شرط واسع..

بداع  ( بعد أن ذكر مدذهع مدن يخدرج ال دحيح: .. وهدذا150و ال الحازمي مي "شروط األئمة الخمسة " ى
ميه غموضإ وطري ه معرمة طب ات الرواة عن راوي األ ل ومراتع مداركهم. ولنوضح ذل  بمهالإ وهدو أن 
تعلم أن أ حاع الزهري مهال على طب ات خمسإ ولكل طب ة منها مزية على التي تليها وتِّاوت. ممن كان مي 

طب دة الرابعدة:  ددوم شداركوا أهددل الطب دة األولدى مهددو الدايدة مددي ال دحةإ وهدو غايددة م  دد البخدداري و... وال
الطب ة الهالهة مي الجرح والتعديل وتِّردوا ب لة ممارستهم لحديث الزهريإ ألنهم لم ي احبوا الزهري كهيدرامإ 
وهو شرط أبي عيسدى الترمدذي. ومدي الح ي دة شدرط الترمدذي أبلدط مدن شدرط أبدي داودإ ألن الحدديث إذا كدان 

م أو مطلعه من حديث أهل الطب ة  الرابعةإ مإنه يبين ضعِّه وينب ِده عليدهإ مي دير الحدديث عندده مدن بداع ضعيِّا
الشواهد والمتابعاتإ ويكون اعتماده على ما  ح عند الجماعةإ وعلى الجملة: مكتابه مشتمل على هذا الِّنإ 

 ملهذا جعلنا شرطه دون شرط أي داود.

ضعفإ والدريعإ والدرائدع عندده مدي  ال ابن رجع: أحاديث الكتاع ميها ال حيحإ والحسن الذي ميه بعض ال
م مدددددددا يبدددددددين ذلددددددد  وال يسدددددددكت  بعضدددددددها منددددددداكيرإ وال سددددددديما مدددددددي كتددددددداع الِّضدددددددائلإ ولكنددددددده غالبدددددددا

                                عليه.

و ال أيضام: وهو يخرج عن اله ةإ ومن يهم  ليالمإ ومن يهم كهيرامإ ويخرج عن المتهم بالكذع. هم  ال: لكنني 
م  عن راٍو متهم بالكذع متِّق على اتهامه ليس له إال طري ام واحدةإ مدن ذلد  حدديث كهيدر بدن عبدد  لم أجد حديها

م أو حرم حالالم " كهير بن عبد  م أحل حراما هللا المزني عن أبيه عن جده: " ال لح جائز بين المسلمين إال  لحا

م كهيرة... ملم يتِّرد به كهير. هللا الكهيرون على اتهامه بالكذعإ لكن البخاري  واهإهم إن الحديث له ط  ر ا

 منهج الترمذي مي جامعه: 

مإ بدددأها بكتدداع الطهددارة وختمهددا بكتدداع المنا ددعإ وألحددق 51 سددم الترمددذي جامعدده إلددى كتددع وعددددها    -1• (كتابددا
بالجامع كتابام سماه "العلل ال دير" هم  سم الكتاع إلى أبواعإ جعل مدي كدل بداع أحاديدثإ يختلدف عدددها مدن 

علدى حدديث أو اهندين أو هالهدةإ أمدا مدي  -مدي الدالدع  -آلخرإ مإذا كاندت مدي أبدواع الطهدارة مإنده ي ت در  باع

 الكتع المتأخرة مإنه يذكر تحت الباع أحاديث كهيرة.



 جعل أبواع كتابه تحمل عناوين المسائل التي رو  األحاديث من أجلها.     -2•

 يتبع األحاديث التي يوردها بأ وال الِّ هاء مي المسألة التي تضمنها الحديث.     -3•

 يتكلم على درجة الحديث ورجال اإلسنادإ وما اشتمل عليه اإلسناد من علل.     -4•

 يبين ما إذا كان العمل على هذا الحديث أوال.     -5•

   يذكر ما للحديث من طر .     -6•

ط األئمة مي معرض كالمه عن جامع الترمذي: وكان مدن طري تده رحمدة هللا عليده أن  ال ابن طاهر مي شرو  -7•
يترجم الباع الذي ميه حديث مشهور عن  حابي  د  ح الطريق إليهإ وأُخرج من حديهه مي الكتع ال حاحإ 

ألولإ ميورد مي الباع ذل  الحكم من حديث  حابي آخر لم يخرجوا حديههإ وال تكون الطريدق إليده كدالطريق ا
مإ هدم يتبعده ب ولده:  ومدي البداع عدن مدالن ومدالن(إ ويعُددي جماعدة مديهم ذلد  ال دحابي  وإن كان الحكدم  دحيحا

  المشهور وأكهرإ و لما يسل  هذه الطري ة إال مي أبواع معدودةإ وهللا أعلم. 

م مي كل باعإ وإنما  -1تنبيه:    د يخرج عنه. هذا الترتيع الذي مشى عليه الترمذي مي جامعه ليس دائما

  ول الترمذي: "ومي الباع" تنبيه إلى أنه:     -2•

ال يريددد بددذل  ذكددر مددا يشددهد للحددديث مددن اللِّددظ أو المعنددىإ وإنمددا همدده ذكددر مددا مددي البدداع مددن   -1•
أحاديثإ م د يكون الحديث الذي يذكره بعد  وله: ومي الباع معارضا لحديث الباعإ مهال: حديث 

(إ  ال:ومي الباع عن جابر: " كان آخر األمر تر  الوضوء مما 81 مالوضوء من لحم اإلبل  ر

 مست النار".

مي باع رليدة الهداللإ ذكدر  -ليس كل ما ذكره مسندام يكون أ ح مما  ال ميه: ومي الباع مهال  -2•
حديث ابن عباس" وموا لرليته...." هم  ال: ومي الباع عن أبدي هريدرة وابدن عمدر. وحدديث 

 عمر مي ال حيحينإ بخالف حديث ابن عباس. أبي هريرة وابن 

 لم يرد الم نف ب وله: ومي الباع االستيعاعإ إنما أراد بذل  أنه يوجد أحاديث أخر. -3

 د ي ول:  ومي الباع( هم يذكر نِّس ال حابيإ ماذا يريد من هذا؟ ج: يريد أن يشير إلدى طدر  حدديث هدذا -4
 ال حابي.

 ذكر: ما يذكره الترمذي مي الباع غير ما

 تسمية المبهمين والمهملين.      -1•

 يذكر اختالف الرواة مي األسانيد.      -2•

يذكر اختالف الرواة مي األلِّاظإ مهاله: حديث ابدن عمدر: " دالة الجماعدة تِّضدل عدن  دالة الِّدذ بسدبع   -3•
 وعشرين". وب ية ال حابة "خمس وعشرين". 

(: "مانخنست"  ال الترمذي: 121ل: حديث أبي هريرة  ر م د يشرح ما جاء مي الحديث من غريعإ مها  -4•
 ومعنى  وله: مانخنست يعني: تنحيت عنه. 

 يسمي من ذكر بكنيتهإ مهل: أبو  البة: عبد هللا بن زيد الجرمي.      -5•

 األشياء التي تضمنها العلل ال دير الملحق مي آخر الجامع:



إ مدامتنع أوالم هدم لمدا ع يجمع ميه أحاديث النبي سبع تأليف الكتاع: أنه سئل عن ت نيف كتا  -1•
 رأ  من  بله تكلف ما لم يسبق إليه شرع مي الكتاع. 

 ذكر طري ته مي الكتاع: يجمع بين م ه الحديث والعلل.      -2•

أنه ذكر حال األحاديث: مبين ميه أنه ال يوجد حديثل مي كتابه إال و د عمل به بعض الِّ هاء خال   -3•

جمدع بددين الظهدر والع ددر والمدددرع والعشداء مددن غيددر  حددديث ابدن عبدداس: "أندده  - حدديهين:
 وحديث "إذا شرع الرابعة ما تلوه"  -خوف وال مطر"

 ذكر طر ه وأسانيده إلى من ذكر أ والهم مي الجامع.. أحمدإ الشامعي... ( بأسانيده.      -4•

عليه الن ح هلل ولرسولهإ وذكر بعضام ممن ذكر حكم ن د الرجال: بين أن ن د الرجال الحامل      -5•
 انت د الرجال وتكلم ميهم. 

م لدهإ  دال: ألنده وجدد أنداس مدن اله دات رووا عدن      -6• ذكر أن رواية اله ة عن رجل ليسدت توهي دا
 بعض الضعِّاء. 

ن المتهمددو -د  مددن يهددم كهيددرام. -ج   مددن يهددم  لدديالم. -ع    اله ددات. -ذكددر أ سددام الددرواة: أ     -7•
 بالكذع. 

 حكم المرسل واختالف العلماء مي االحتجاج به.      -8•

 ذكر أنواع التحمل.      -9•

 غريع مطلقإ غريع نسبيإ تِّرد بعض الرواة بلِّظ.  -ذكر أنواع الدريع:             -10•

 ذكر اختالف الرواة مي الشيخ.             -11•

 يدإ وذكر بعض من تكلم مي الرجال. ذكر أول من متش مي األسان            -12•

 الم طلحات التي استخدمها الترمذي مي جامعه:

 لِّظ "الكراهة": أرد بها مراد المت دمين: وهو التحريم وهذا مي الدالع.      -1•

 المرسل: يريد بذل : المن طع.      -2•

 وبه  ال أ حابنا: يريد أهل الحديث.      -3•

ن:"وهذا أ دح" أو " هدذا أ دح مدا مدي البداع" مهدل يريدد بدذل  أن هدذا  د ي ول مي أحد حديهي  -4•
  حيح واآلخر ضعيف؟ أو أن هذا  حيح واآلخر أ ح وأ و ؟ 

الجواع: يريد بذل   وة ال حة وتِّضيل أحدهما على اآلخدرإ و دد يكدون الحدديهان ضدعيِّين مالدذي              

  ال ميه: أ ح أ ل ضعِّام من اآلخر. 

 و د يكونا  حيحين و د يكون أحدهما  حيح واآلخر ضعيف.               

 يعبر بـ"العلة" ويريد النسخإ مهال ذل : ما  اله مدي أول العلدل: حدديث ابدن عبداس أن النبدي   -5•
جمع بين الظهر والع ر بالمدينة والمدرع والعشاء من غير خوف وال سِّر وال مطدٍر. وحدديث 



جلدوه مإن عاد مي الرابعة مدا تلوهإ م دال الترمدذي: و دد بيندا أنه  ال إذا شرع الخمر ما النبي 
 علة الحديهين جميعا مي الكتاع.

  ال ابن رجع: لم يرد ضعف الحديهينإ وإنما أراد ما ينسخ العمل بالحديهين.  

الحديث الحسن: وتعريف الحسن عند الترمذي:  الذي ليس مدي إسدناده مدتهم بالكدذعإ ويدرو    -6•
 لم يكن شاذا(إ مالمراد به الحسن لديره. من غير وجهإ و

 تنبيه: إطال  الحسن وجد  بل الترمذي مي كالم شيخه البخاري وعلي ابن المديني

 الدريع: ويطل ه على أربعة معاني:     -7•

 يطل ه ويريد به الدرابة المطل ة وهو تِّرد راٍو مي طب ة من الطب ات.     -1•

م.يريد به الدرابة النسبية     -2•  إ أي بالنسبة لهذا الشيخ وهذا البلد يعتبر غريبا

 أن يكون الحديث بألِّاظه مشتهرام لكن أحد رواته تِّرد ببعض ألِّاظه.     -3•

 إذا  ال: "حديث غريع" م ط: ميريد به تضعيف الحديث.      -4•

 حديث حسن غريعي ومي معناه أ وال:     -8•

من الحسنإ والدريع عنده على درجاتإ مهو يريد:"الحسن لديدره" أن لِّظة الحسن هنا على ما أراد  -1     
                                                   والدرابة النسبية من جهة اللِّظ.

أن الحددددددددددديث غريددددددددددع: أي غرابددددددددددة مطل ددددددددددةإ والحسددددددددددن يددددددددددراد بدددددددددده الحسددددددددددن  -2
 " غريع غرابة مطل ة. أنه يريد بذل : "حسن لذاته -3                           اللدوي.

                                                            حسن  حيح: أ وال العلماء مي مراده:     -9•

 حسن باعتبار إسناد  حيح باعتبار إسناد آخر.  ال به ابن ال الح والنووي.      -1•

ا الترمذي: "حسن  حيح ال نعرمه ويرد عليه األحاديث التي ليس لها إال إسناد واحد وي ول ميه

                                  إال من هذا الوجه"   اله العرا ي(.

م   -2• الحسددن هنددا لدددويإ بددأن يكددون معندداه م بددوالم ال يأبدداه ال لددع. و ددال بدده ابددن ال ددالح أيضددا
هدذا والذهبي. ويرد عليه: األحاديث الموضوعة والضعيِّةإ مبعضها حسدنة األلِّداظإ وعلدى 

المعنى يحمل  ول شعبة لما  يل لده: لدَم تددع حدديث عبدد الملد  بدن أبدي سدليمانإ و دد كدان 
 حسن الحديثإ  ال: من حسنها مررت.  يعني أنها منكرة(.

وهدي الحِّدظ  - دحيح باعتبدار ال دِّة العليدا  -كال دد  مدهال -حسن باعتبار ال ِّة الدنيا   -3•
ا إ ويلزم من هذا ال ول: أن كدل حدديث وهذا  ول ابن د يق العيد وسبه  -واإلت ان ابن الموي

  حيح حسن.

أن الجمدع بددين ال ددحة والحسددن درجددة متوسددطة بدين ال ددحيح والحسددنإ ممددا ي ددول ميدده:   -4•
حسن  حيح: أعلدى رتبدة مدن الحسدنإ ودون ال دحيح.  دال العرا دي: وهدذا تحكدم ال دليدل 

 عليه.

 ي.حسن لذاتهإ  حيح لديرهإ و ال به السيوط     -5•



م.     -6•  حسن باعتبار إسنادهإ  حيح أي أنه أ ح حديث مي الباعإ و ال به السيوطي أيضا

أنه للتردد ميه هل هو  حيح أو حسنإ الختالف المجتهدين من المحدهين مي حكمهإ مهدو   -7•
حسن باعتبار  وم  حيح باعتبار آخرينإ مكأنه  دال:  حسدنل أو  دحيح( هدم حدرف التدردد 

بارتده:  حسدن  دحيح(إ ممدا  يدل ميده:  حسدن  دحيح( دون مدا  يدل ميده:  أو ( م ارت ع
  حيح( ألن الجزم أ و  من التدرددإ وهدذا التوجيده إذا كدان للحدديث إسدناد واحدد. أمدا إذا 
كان للحديث إسنادان مإطال  الو دِّين معدام علدى الحدديث يكدون باعتبدار إسدنادين: أحددهما 

:  حسن  حيح( مو  ما  يل ميه:   حيح (إ حسن واآلخر  حيحإ وعلى هذا مما  يل ميه
ِيإ وهذا  ول ابن حجر  ولعله أرجح األ والإ وميه جمع  إذا كان مردامإ ألن كهرة الطر  ت و 

 بين  ول ابن ال الح وابن كهير(.

حديث  حيح معمول به إذا  دال  حسدن  دحيح (إ وإن  دال:   دحيح ( مهدو  دحيح  -     -8•
 لكن غير معمول به.

أن الترمددذي يشددوع الحسددن بال ددحةإ أي أندده أعلددى مددن الحسددن ولكندده ال ي ددل مرتبددة      -9•
                                                                                       ال ددددددددددددددحيح.

                                                                    

ذل المجهود مي ختم سنن أبي داود" بعد أن ذكر روايات سنن أبي داود واالختالف تنبيه:  ال السخاوي مي "ب
بينها: وحينئٍذ مينبدي التو ف مي نسبة السكوت إليه إال بعد الو وف على جميعهاإ كما أنده ال ينسدع للترمدذي 

 .ال ول بالتحسين أو الت حيح أو نحو ذل إ إال بعد مراجعة عدة أ ول الختالف النسخ مي ذل .

 مميزات جامع الترمذي:

 تظهر ال ناعة الحديهية مي الكتاع من خالل: 

 حكمه على األحاديث وعلى الرجال.        -أ•

 يبين االختالف مي األلِّاظ واألسانيد.    -ع•

 يشرح الكلمات الدريبة مي الحديث:  هم انخنست(  ال: تسللت خِّية.    -ت•

 يبين أسماء األل اع والكنى.   -ث•

استعماله ل يدة التحويل كما هو الحال عند اإلمام مسلمإ مهاله:  وله: حدهنا  تيبة بن سعيد وعلدي بدن    -ج•
 حجر  اال: حدهنا غندر  مهالم( حإ وحدهنا محمد بن بشار  ال حدهنا غندر  ال: حدهنا شعبة. 

الحديث ويورد كالم أهل العلم  ومما يتميز به كتاع الترمذي على ال حيحين: بيانه للعلل  راحةإ ميورد  -ح•
مي إعالل ذل  الحديثإ وربما أ رهم على إعالل ذل  الحديثإ وربمدا دامدع عدن الحدديثإ ونِّدى تلد  العلدة 

 وبين أنها علة غير ملهرة. 

 وتظهر ال ناعة الِّ هية من خالل: 

 أنه يذكر األحاديث ويذكر م هها وهل عليها العمل أم الإ ومن  ال به.        -أ•

 يرجح ويدلل لالختالف.    -ع•

ويشير إلى الرأي   يذكر أ وال األئمة مي المسألة ويذكر الرأي الراجحإ وربما  ال: "وهذا الذي عليه العمل".  -ت•

               الم ابل لل ول الراجح.



  

 الكتع التي خدمت كتاع الترمذي: 

 الشروح:  -1ً

 يكمله هم أكمله العرا ي هم ابنه. النِّح الشذي البن سيد الناس ولم     -1•

 عارضة األحوذي البن العربي المالكي  شرح للمتن م ط(.      -2•

 شرح الحامظ ابن المل ن  شرح لزوائد الترمذيإ واهتم بالمتون دون األسانيد(.      -3•

 شرح ابن حجر  ولم يكمله(.      -4•

 العلل وجزء يسير من كتاع اللباس(.شرح ابن رجع.  وهو مِّ ود ولم يبق منه إال      -5•

 شرح السيوطي. " وت المدذي".      -6•

 تحِّة األحوذي للمباركِّوري. "جمع بين دراسة األسانيد والمتون".     -7•

 الكتع التي اهتمت بتخريج ما  ال ميه الترمذي:  ومي الباع(: -2ً

 ين الوائلي نزهة األلباع ميما  ال ميه الترمذي: ومي الباع لـ حس     -1•

 رش السحاع مي تخريج ما  ال ميه الترمذي: ومي الباع      -2•

 كشف الن اع ميما  ال ميه الترمذي: ومي الباع لـ ميض هللا.     -3•

 المستخرجات: مستخرج أبي علي الطوسي. -3ًم 

 ما ألف مي رجاله:  -4ًم 

 ِّون. شيوخ أبي عيسى الترمذيإ ألبي بكر محمد بن إسماعيل بن خل     -1•

 الكتع التي ترجمت لرجال الكتع الستة: كالكمال وتهذيع الكمال وتهذيع التهذيع..     -2•

 حكم الشيخ األلباني على أحاديث الكتاع مي كتابيه: " حيح سنن الترمذي" و"ضعيف سنن الترمذي" -5ً

 شن يطي.كتاع: السلسبيل ميما تكلم ميه الترمذي بجرح أو تعديل/لمحمد ابن عبد هللا ال -5ًم 

 الموازنة بين جامع الترمذي وبين ال حيحين لـ نور الذين عتر. -6ًم 

 كتاع عداع الحمش "دراسة عن الجامع الترمذي"  -7ًم 

 "مضائل جامع الترمذي" للحامظ األسعردي.  -8ً

  

 م ادر البحث: 
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