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المقدمة

ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل  الحمد  إن 
أعمالنا من  أنفسنا وسيئات  ر  باهلل من شرو ونعوذ 
له  هــادي  فال  يضلل  ومن  له  مضل  فال  اهلل  يهده 
يك له وأشهد  وأشهد أن ال إله اال اهلل وحده ال شر

رسوله. أن محمدا عبده و
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ﴿

ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ )آل عمران : ١0٢(.
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

) النساء: ١(. 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿
ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۋ﴾  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

)األحزاب: ٧0 - ٧١(.
مـن  المطهـرة  بالسـنة  االشـتغال  فـإن  وبعـد؛ 
فهـي  وأرجاهـا،  وأجلهـا  وأزكاهـا  األعمـال  أشـرف 
الكريـم،  للقـرآن  المبينـة  وهـي  يوحـى،  وحـي 
لمجملـه،  والمفصلـة  ألحكامـه،  والموضحـة 
والمقيـدة لمطلقـه، والمخصصـة لعامـه وقـد عنـي 
سـلف هـذه األمـة بحديـث المصطفـى � عناية 

ينـًا وشـرحًا واسـتنباطًا، فنفوا عنه  فائقـة حفظـًا وتدو
وحفظـوا  المبطليـن،  وانتحـال  الغاليـن،  تحريـف 
وخبـروا  الرجـال،  وعرفـوا  البلـدان،  وجابـوا  السـنن، 
العلـل، وميـزوا األحاديـث صحيحها مـن مدخولها، 
كل  وسـالمها مـن معلولهـا باذليـن فـي سـبيل هـذا 
غال ونفيس غير مبالين بما أنفقوا من األوقات، وما 
بذلـوا مـن الجهـود والطاقـات حتـى أظهـروا الحـق، 
كل مـن أراد  وأبانـوا الطريـق وأزالـوا العوائـق مـن أمـام 
اليـوم صافيـة نقيـة بفضـل  أن يعـرف السـنة ،فهـي 
اهلل سـبحانه ثـم بفضـل أولئـك الذيـن قيضهـم اهلل 
وأهلـه  اإلسـالم  عـن  فجزاهـم  الشـأن،  لهـذا  تعالـى 

 . الجـزاء  أفضـل 
في  سعة  وهبوا  الذين  األعالم  أولئك  من  وكان 
التصنيف  في  ،وجـــودة  الفهم  في  ،وقــوة  الحفظ 
الثاقبة  والــنــظــرة  الــراســخــة،  بالقدم  لــه  المشهود 
الحافظ العلم محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
 )٢٧٩( سنة  المتوفى  عيسى  أبو  الترمذي  البوغي 
من  المختصر  الجامع  كتاب  ،صــاحــب  هجرية 
الصحيح  ومــعــرفــة   � اهلل  ــول  رسـ عــن  الــســنــن 
اإلســالم  أصــول  أحــد  العمل،  عليه  ومــا  والمعلول 
الكبرى، والذي تميز بحسن الترتيب وكثرة الفوائد 
ــراز  إب بمكان  األهمية  مــن  كــان  لــذا  الــتــكــرار،  وقلة 
جهود هذا اإلمام والتعرف على منهجه النقدي في 
التعامل مع األحاديث ؛ فتوكلت على اهلل سبحانه، 
مع  التعامل  في  منهجه  فاخترت  ؛  به  واستعنت 

الحديث لتكون محط دراستي .
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خطة البحث:	 
وتمهيد،  مقدمة،  من  مكونًا  البحث  جعلت 

تي: ومبحثين، وخاتمة، وفقا للتفصيل اآل
المقدمة: 	 
المبحث األول: 	 
ثة 	  الــتــعــريــف بـــاالمـــام الــتــرمــذي، وفــيــه ثال

مطالب :
المبحث الثاني: 	 

وفيه ثالثة مطالب ايضًا :
ثم الخاتمة

ثـــم ذكــــرت أهـــم الــمــصــادر والـــمـــراجـــع الــتــي 
 : اعتمدتها 

أهمية دراسة الموضوع :	 
قدر  جاللة  حيث  من  أهمية  البحث  لهذا  إن 
االمام الترمذي ومكانته العلمية، وأنه أتخذ لنفسه 
الكبار،  ئمة  األ من  أحد  بها  سبق  ما  مصطلحات 

ومما ال شك فيه أن لكل عالم.
بيان  ري  الــضــرو مــن  فكان  تأليفه،  فــي  منهج 
للحديث  يته  تقو في  الجليل  العالم  هــذا  منهج 

الضعيف.
سبب اختياري لهذا الموضوع:	 

الرغبة الشديدة في البحث في  كانت لي  لقد 
أنني  فــي نفسي  إنــي اجــد  الــمــوضــوع، حيث  هــذا 
أرغب في الكتابة في العلل والجرح والتعديل، ومما 
الشك فيه أن هذا االمر ال يخوض فيه اال المتمكن 
أن  أحببت  الجليل  العالم  هــذا  فــي  والمتمرس 

أخوض غمار هذا األمر، أسأل اهلل أن يعينني على 
تقديم شيء بسيط لهذا الدين الحنيف، وأن أسير 
االمــام  قــال  كما  ــول  وأق الحديث،  أهــل  خطا  على 

الشافعي:
ــن ولـــــســـــت مــنــهــم ــ ــي ــ ــح ــ ــال ــ ــص ــ أحــــــــب ال

ــة  ــ ــاع ــ ــف ــ ش ــم  ــ ــ ــه ــ ــ ب أنـــــــــــــال  أن  ــي  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ لـ
ــي ــاصــ ــعــ ــمــ ــ كـــــــــــــره مـــــــن بــــضــــاعــــتــــه ال وأ

ــة ــ ــاع ــ ــض ــ ــب ــ ال فـــــــي  ســــــويــــــا  كـــــنـــــا  إن  و
وقــــال الــحــســن بـــن مــحــمــد الــنــســوي: )أهـــل 
نفسه  يصحبوا  لم  إن  و النبي  أهــل  هم  الحديث 

أنفاسه صحبوا()١(. 
أسأل اهلل أن نكون منهم ، ومن اهلل التوفيق...

مشكلة البحث:	 
ال شك بأني واجهت صعوبة في هذا البحث، 
ومنها قلة المصادر، وضيق الوقت، والمسؤوليات 
لي  يسبب  كــان  ذلــك  كــل  عاتقي،  على  الملقاة 

مشكلة في بحثي.
المبحث األول:	 
التعريف باإلمام الترمذي	 
المطلب االول: 	 
 :اسمه ونسبه:	 

ً
أوال

بـن  َسـْوَرة)٢(،  بـن  عيسـى  بـن  )محمـد   : هـو 

قال  كما   ، الــنــســوي  محمد  بــن  الحسن  انــشــاد  مــن   )١(
فضل  في  لــه-  جــزء  في  المقدسي  الدين  ضياء  الحافظ 

لباني الحديث وأهله- نقال عن الشيخ اال
جد  اســم  الـــراء،  وفتح  الـــواو،  وسكون  السين،  بفتح   )٢(
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مي الُبوغـي 
َ
ـل موسـى بـن الضحـاك، أبـو عيسـى الّسُ

الترمـذي()١(، وقيـل فـي اسـمه : )محمد بن عيسـى 
السـكن()٢(،  بـن  بـن سـورة  يزيـد  بـن 

الالم  ،وفتح  المهملة  السين  بضم   : مي 
َ
ل والّسُ

يم ،قبيلة من العرب مشهورة)3(. 
َ
إلى بني ُسل

والبوغي : )بضم الباء ،وسكون الواو وفي آخرها 
ستة  على  تــرمــذ  قــرى  مــن  يــة  قــر المعجمة  الغين 

فراسخ)٤(، منها()5(.
بلـدة  وهـي  ترمـذ،  إلـى  )نسـبة   : والترمـذي 
لـه  يقـال  الـذي  ـخ، 

ْ
َبل نهـر  سـاحل  علـى  مشـهورة 

َجيحـون()6(، علـى الضفـة الغربيـة منـه فـي جنوب 
أفغانسـتان  حـدود  علـى  زبكسـتان  أو يـة  جمهور
حسـب التقسـيم الجغرافـي الحالـي بهـا دار اإلمـارة 
أسـواق وعمـارات وهـي مدينـة حسـنة عامـرة  ولهـا 

الدين  نــاصــر  ابــن  المشتبه،  توضيح  ينظر،  الــتــرمــذي، 
الدمشقي : ١١8/5.

)١( تهذيب الكمال ،المزي : ٢50/٢6، سير أعالم النبالء، 
الذهبي : ٢٧0/١3، وفيات األعيان، ابن خلكان : ٤/٢٧8
 : النبالء  أعـــالم  سير   ،٢50/٢6  : الكمال  تهذيب   )٢(

. ٢٧0/١3
)3( ينظر، األنساب : ٢٧8/3 .

يقدر  الــطــول،  مقاييس  من  يل  طو مقياس  الفرسخ:   )٤(
فيه  مشى  إذا  صاحبه  ألن   : بذلك  وسمي  أميال،  بثالثة 
استراح عنه وسكن، ينظر األمالي في لغة العرب، القالي: 

. ٢١0/٢
الحموي:  ياقوت  البلدان،  : ٤١5/١، معجم  األنساب   )5(
أو  القرية،  هذه  من  أنه  إما  )وهــو   : السمعاني  قال   ،5١0/١

سكن هذه القرية إلى حين وفاته(، األنساب : ١/٤١5. 
)6( األنساب : ٤5٩/١..

. باآلجـّر)٧(  األزقـة  ،مفروشـة  آهلـة 
)تــرمــذ(،  كلمة  نطق  فــي  مختلفون  ــنــاس  وال
فمنهم من يقول : بفتح التاء، وكسر الميم، ومنهم 
من  ومنهم  جميعًا،  والميم  التاء  بكسر  يقول:  من 

يقول : بضم التاء)8( .
أهل  لسان  على  )الــمــتــداول  السمعاني:  قــال 
 ، يومًا  عشر  اثني  فيها  أقمت  وكنت  البلدة،  تلك 
بفتح التاء وكسر الميم، والذي كنا نعرفه قديمًا فيه 

كسر التاء، والميم جميعًا()٩(.
 : والدته:	 

ً
ثانيا

ــشــأ فــي عــصــر من  ولـــد الــحــافــظ الــتــرمــذي ،ون
ينه، والعناية  قبال على العلم وتدو أزهى عصور اإل
بدقائقه وتفاصيله، وبخاصة علم السنة الذي كان 
ئمة، ومنتهى آمالهم بعد الكتاب العزيز)١0(. بغية األ
بن  ليث  أيام  منها  جده  وانتقل  مرو،  من  أصله 
وفيها  ترمذ في خراسان  واستوطن مدينة  سيار)١١(، 
ولد الترمذي ونشأ)١٢( . وقد اختلف المؤرخون في 
سنة  :)ولــد  قال  من  فمنهم  فيها،  ولد  التي  السنة 

بن  محمد  قطار،  األ خبر  في  المعطار  الــروض  ينظر،   )٧(
عبد المنعم الحميرّي : ١3٢ .
)8( ينظر، األنساب : ٤5٩/١ .
)٩( ينظر، األنساب : ٤5٩/١ .

األزهــر  الطاهر  الترمذي،  جامع  إلــى  المدخل  ينظر،   )١0(
خذيري : ٢5.

)١١( لم أجد من ترجمه فيما بين يدي من مصادر . 
ابن  األصول،  : ٩٩، جامع  األشبيلي  ابن خير  فهرسة   )١٢(

ثير : ١٩٤/١، فضائل الكتاب الجامع، اإلسعردي : ٤0 األ
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تسع  )سنة   : قــال  مــن  ومنهم  ومــائــتــيــن()١(،  بضع 
ومائتين()٢(، ومنهم من قال : )ولد في حدود سنة 

عشر ومائتين()3(.
ما  وهــو  ومائتين،  تسع  سنة  ولــد  ــه  إن قـــرب  واأل
وكان  ،واعتمدوه)٤(،  المتأخرين  بعض  إليه  ذهب 
رحمه اهلل تعالى ضريرًا، واختلف المترجمون هل 
أنه  أو أضّر آخر عمره ؟ فمنهم من ذكر  ولد أعمى، 
كبره  كمه، والصحيح إنه أصيب بالعمى في  ولد أ
قال   ،)5( والعلم  الحديث  طلب  فــي  رحلته  بعد 
،أنه  الترمذي  حــال  من  يظهر  ــذي  :)والـ كثير  ابــن 
،وكتب  وسمع  رحل  أن  بعد  العمى  عليه  طرأ  إنما 
ف()6(، ومما يستدل به على أن  كر، وناظر وصّنَ وذا

الترمذي فقد بصره في آخر عمره :
عيسى  أبا  ،أن  له  بإسناد  يــســي)٧(،  اإلدر نقل   .١
من  جزأين  ؛فكتبت  مكة  طريق  في  :)كنت  قــال 
فإذا  ؛  فأجابني  ؛  فسألته  فوجدته  ؛  شيخ  حديث 
معي جزء بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه ؛ فنظر 

)١( الوافي بالوفيات، الصفدي : ٢0٧/٤.
)٢( ينظر، جامع األصول : ١/١٩3 .

)3( ينظر، سير أعالم النبالء : ٢٧١/١3 .
كر : ٩١/١،  )٤( ينظر، سنن الترمذي، المقدمة، أحمد شا
الصحيحين،  بين  و جامعه  بين  والموازنة  الترمذي  اإلمام 

عتر : ١0.
)5( المصدر نفسه : ٢٧١/١3 .

)6( البداية والنهاية : ٧٢/١١.
سعد  ــو  أب اهلل  عبد  بــن  محمد  بــن  الرحمن  عبد  هــو   )٧(
هجرية   )٤05( سنة  مــات  سمرقند،  محدث  يــســي،  اإلدر

،ينظر تذكرة الحفاظ: ١٧6/3.

رقًا بياضًا ،فقال : أما تستحي مني  فرأى في يدي و
كله ،قال : اقرأ ؛  ؟ فأعلمته بأمري ،وقلت : أحفظه 
فقرأته عليه، فلم يصدقني، وقال : استظهرت قبل 
بغيره،  َثني 

َ
َفَحّد بغيره،  ْثني  َحّدِ فقلت  أن تجيء، 

فأعدتها  هات،   : وقال  حديثًا،  بأربعين  فحدثني 
 : ابــن حجر  قــال  ما أخطأت في حـــرف()8(،  عليه 
)... وهذا مع الحكاية المتقدمة عن الترمذي، يرّدُ 

كمه()٩(. على من زعم أنه ولد أ
العلل  ذكر  من  فيه  كان  :)ومــا  الترمذي  قال   .٢
يخ فهو ما استخرجته  في األحاديث والرجال والتار
يخ()١0(، فقوله :)ما استخرجته( فيه  من كتاب التار
واستفاد  بنفسه،  يخ  التار كتاب  قرأ  أنه  لة على  دال

كان بصيرًا .  منه لّما 
ممن  وهــو  ــك)١١(، 

ّ
عــل بن  عمر  الحافظ  قــال   .3

،وبقي  عمي  حتى  :).....بـــكـــى  الــتــرمــذي  أدرك 
ضريرًا سنين()١٢(.

المطلب الثاني :	 
ته : 	  أوال : طلبه العلم، ورحال

تصريحًا  لدّي  المتيسرة  المصادر  في  أجد  لم 
مبكرة  سٍن  في  بدأ  ولعله  العلم  طلبه  أول  يخ  بتار
كــعــادة أهــل ذلــك الــعــصــر، وقــد وهــبــه اهلل تعالى 

)8( تذكرة الحفاظ : ٢/١55 .
)٩( تهذيب التهذيب : ٢٤8/5 ٢٤٩.

)١0( العلل الصغير، بآخر الجامع : 6/٤٤٢ .

)١١( العلل الصغير، بآخر الجامع : 6/٤٤٢ .
)١٢( سير أعالم النبالء : ١3/٢٧3.
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ما  حفظ  على  أعانته  ية  قو ــرة  ك وذا ذهنيًا  حضورًا 
تقان، حتى ضرب به المثل  يسمعه مع الضبط واإل
وجد  يخ،  التار في  النظر  خــالل  ومــن  ــذا)١(،  هـ في 
إن  إذ  هجرية،   )٢٢0( سنة  قبل  العلم  طلب  بأنه 
مناني  الّسِ أبو جعفر محمد بن جعفر  أقدم شيوخه 

القومسي، المتوفى سنة )٢٢0( هجرية)٢(.
عن  الــعــلــم  تلقي  عــلــى  الــتــرمــذي  يقتصر  ولـــم 
الشيوخ في ترمذ من أهلها، والقادمين إليها بل رحل 
في طلب العلم على عادة النابهين من طلبة العلم 
في زمانه )3(، فالرحلة في طلب الحديث وسماعه 
وتمحيصه،  جمعه  عوامل  من  مهمًا  عاماًل   

ُ
ُتــعــّد

ومجالسة  اإلسناد،  علو  في  والرغبة  فيه،  والتثبت 
الشيوخ الكبار . ومن هنا نجد أن الترمذي قد أولى 
بلده  بعلماء  يكتف  لم  إذ  كبيرًا،  اهتمامًا  ذلــك 
أئمة  ولقاء  واالرتحال،  التنقل  إلى  نفسه  تاقت  بل 

كثيرة، ومواطن عديدة. الحديث في بقاع 
األخــرى،  خراسان  مدن  إلى  رحلته  كانت  وقد 
الّري، ثم يمّم  كما دخل  ى، ومرو،  فقد دخل بخار
والكوفة،  وواســـط،  البصرة  فدخل  ؛  الــعــراق  نحو 
وبــغــداد ،ثــم اتجه بعد ذلــك إلــى الــحــجــاز)٤(، ولم 

)١( سير أعالم النبالء : ١3/٢٧3.
)٢( ينظر، تهذيب الكمال : ٢5/١3 .

كرم ضياء العمري : ٩. )3( ينظر، تراث الترمذي العلمي، أ
الستة،  الصحاح  ذكــر  في  الحطة   ،٩3  ٩٢  : التقييد   )٤(

القنوجي : ٢٤5 .

يقّدر له أن يدخل مصر والشام)5( . 
أن  المتأخرين  من  العلم  أهــل  بعض  ذكــر  وقــد 
كر  الترمذي لم يدخل بغداد قال الشيخ أحمد شا
: )ولكني ال أظنه دخل بغداد، إذ لو دخلها لسمع 

زعيمهم  من سيد المحدثين و
اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل المولود )١6٤( 
هجرية والمتوفى )٢٤١( هجرية ولترجم له الحافظ 
فيه  وهذا  بغداد()6(،  يخ  تار في  الخطيب  بكر   أبو 
كرم العمري، نجملها  نظر ؛ ألسباب ذكرها األستاذ أ

فيما يأتي : 
١- أما عدم روايته عن اإلمام أحمد ؛ فالترمذي 
سنة  توفي  ممن  البغداديين  من  أحــد  عن  يــرو  لم 
)٢٤١( هجرية، أو قبلها)٧(، واإلمام أحمد توفي سنة 
بغداد  دخــل  الترمذي  أن  وذلــك  هجرية،   )٢٤١(
سنة )٢٤3( هجرية، أو قبلها بقليل، أي بعد وفاة 

اإلمام أحمد.
يخه، ال يدل  تار له في  الخطيب  ٢- عدم ذكر 
أن  قــوى  األ واالحتمال  بــغــداد،  دخوله  عــدم  على 
الحالية،  الطبعة  مــن  سقطت  الــتــرمــذي  ترجمة 
على  استدرك  قد  بل  أخــرى،  تراجم  سقطت  كما 
على  هم  ممن  التراجم،  من  كبير  عدد  الخطيب 
ترجمة  من  بغداد  يخ  تار خلو  يصلح  فال  شرطه، 

)5( ينظر، سير أعالم النبالء : ٢٧١/١3 .
كر : 8٢/١ . )6( مقدمة سنن الترمذي، أحمد شا

)٧( ينظر، تراث الترمذي العلمي : ١0.
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الترمذي دلياًل على عدم دخوله بغداد)١(. 
الكوفة  مــن  الــتــرمــذي  يقترب  أن  يعقل  ال   .3
وتــألــقــهــا في  عــلــى شهرتها  ــغــداد  ب ــدع  يـ و وواســــط 

الحديث، في القرن الثالث الهجري)٢(. 
ى عن ثمانية وثالثين شيخًا  ٤. إن الترمذي رو

ئها)3(.  من بغداد، أو نزال
والشام،  إلى مصر  يرحل  لم  أنه  الذهبي  ذكر   .5

فلو لم يدخل بغداد لنّص على ذلك)٤(. 
 : شيوخه، وتالمذته :	 

ً
ثانيا

١-شيوخه :
ــالم،  ــ ــالد اإلسـ ــ ــعــض ب ــاف الـــتـــرمـــذي فـــي ب طــ
والعراقيين  الخراسانيين،  من  كثيرًا  خلقًا  وسمع 
يين وغيرهم، ولقي الصدر األول من أئمة  ،والحجاز

كثر من المشايخ لطول  الحديث، وأ
بلغ  حتى  دخلها،  التي  ه  ِ

ّ
محال وتنوع  رحلته 

شيوخه الذين أخذ عنهم مائتين وواحدًا وعشرين 
أصحاب  عنهم  ث 

َ
حّد شيوخ  تسعة  منهم  شيخًا 

الكتب الستة، وتسعة عشر شيخًا شارك الترمذُي 
مسلمًا  شــارك  ــعــون  وأرب وواحـــد  فيهم،  الــبــخــاري 
عن  عنهم  بــالــروايــة  د  ــفــّرَ ت ــعــون  وأرب ــنــان  واث فيهم، 

أصحاب الخمسة)5(، وأشهر شيوخه : 

)١( المصدر نفسه : ١0.
)٢( ينظر، المصدر نفسه : ١3.
)3( ينظر، المصدر نفسه : ١3.

)٤( ينظر، سير أعالم النبالء : ٢٧١/١3 .
)5( كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب، محمد 

أبو  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  اإلمــام   -١
عبد اهلل، المتوفى سنة )٢56( هجرية)6(، وقد ظهر 
تأثر الترمذي بشيخه، السيما في الجانب الفقهي، 
يبرز  و وقواعده،  وعلومه  الحديث  علل  عن  فضاًل 
صاغها  التي  األبــواب  تراجم  في  بوضوح  التأثر  هذا 
نفسه في  البخاري  ؛ فهي على صنيع  في جامعه 
كان البخاري أغوص منه  إن  جامعه الصحيح، و
، وأعمق استنباطًا ،وقد زاد عليه الترمذي عنايته 
ربما  رد اختالفهم، و ربما أو بذكر أقوال أهل العلم، و

رجح بين اآلراء .
الــقــشــيــري  الــحــجــاج  ــن  بـ ــام مــســلــم  ــ ــ ٢- اإلم
 )٢6١( سنة  المتوفى  الحسين  أبــو  النيسابوري، 

هجرية)٧( . 
في  ذلــك  يظهر  و  : أيــضــًا  الترمذي  بــه  تأثر  وقــد 

بعض الدقائق الحديثية، ومن أبرزها : 
أ. إيراده المتن الواحد بإسنادين ،بمساق واحد 
كقوله:  عنهم،  روايــتــه  عند  شيوخه  بين  فيقرن  ؛ 

)حدثنا قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر)8((. 

حبيب اهلل مختار : ١/٤6.
 : الــنــبــالء  أعـــالم  ســيــر   ،555/٢  : الــحــفــاظ  ــرة  ــذك ت  )6(

383/٢3، طبقات الحفاظ : ١0٤ .
)٧( تذكرة الحفاظ : 588/٢، سير أعالم النبالء : 6٤/٢٤، 

طبقات الحفاظ : ١0٩ .
ثقة  زي  المرو الحسن  أبو  إياس  بن  حجر  بن  علي  هو   )8(
تقريب  هجرية،   )٢٤٤( سنة  مــات  التاسعة،  من  حافظ 

التهذيب : 3٩٩/٢.
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األسانيد،  في  يل  التحو طريقة  استخدم  ب. 
كثر. كانت عند مسلم في صحيحه أظهر، وأ إن  و

3. اإلمام عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي، أبو 
محمد، المتوفى سنة )٢55( هجرية)١(.

أبو  ــرازي،  ال الكريم  اإلمــام عبيد اهلل بن عبد   .٤
زرعة، المتوفى سنة )٢6٤( هجرية)٢(. 

السجستاني،  األشعث  بن  سليمان  اإلمــام   .5 
أبو داود، المتوفى سنة )٢٧5( هجرية)3(. 

كثر الرواية في جامعه عن بعض المشايخ،  وقد أ
ئمة :  وفيما يأتي أسماء هؤالء األ

١- قــتــيــبــة بـــن ســعــيــد بـــن جــمــيــل الــبــلــخــي 
ى عنه  البغالني، المتوفى سنة )٢٤0( هجرية، رو

الترمذي في جامعه )60١( حديثًا . 
٢- محمد بن بشار بن عثمان العبدي )ُبندار(، 
ى عنه الترمذي  المتوفى سنة )٢5٢( هجرية)٤(، رو

في جامعه )٤٤٢( حديثًا. 
زي،  ــرو ــم ــدوي ال ــع 3- مــحــمــود بــن غــيــالن ال
في  عنه  ى  رو هــجــريــة)5(،   )٢٤٩( سنة  المتوفى 

الجامع )٢٩٢( حديثًا. 

يخ بغداد : ٢٩/١0، تذكرة الحفاظ : 53٤/٢. )١( تار
يخ بغداد : 3٢6/١0، تذكرة الحفاظ : 55٧/٢. )٢( تار
يخ بغداد : ١0١/٤، تهذيب الكمال : ١١/355. )3( تار

يخ الكبير : ٤٩/١، الجرح والتعديل : ٢١٤/٧، سير  )٤( التار
أعالم النبالء : ١٤٤/١٢.

والتعديل : 8/٢٩١،  الجرح  الكبير : ٤0٤/٧،  يخ  التار  )5(
يخ بغداد : 8٩/١3. تار

 ، بكر  أبي  بن  مصعب  بن  السري  بن  هناد   -٤
في  عنه  ى  رو  ، هــجــريــة)6(   )٢٤3( سنة  المتوفى 
يمكن تقسيم شيوخه في  الجامع )٢٤٩( حديثًا، و

الجامع على ثالث طبقات، وهي :
الشيوخ  السماع من  تقدم في  لهم  : من  األولــى 

كبار الطبقة العاشرة)٧(.  كقتيبة بن سعيد، من 
واإلسناد،  السن  في  هــؤالء  تلي  طبقة   : الثانية 
بن  كأحمد  عنهم  ى  رو الذين  شيوخه  عامة  وهم 

منيع . 
الثالثة : وهي من شيوخ الطبقة الحادية عشرة 
الترمذي  ــاد  أف ...ومــمــا  ومسلم  الــبــخــاري،   : مثل 
ئمة  األ بلقى  عنايته  الحديث  علم  فــي  الــرســوخ 
المنتهى في حفظ الحديث،  إليهم  الذين  الكبار 

ودرايته، وأخذه عنهم()8(. 

 ،8٩/١3  : بغداد  يخ  تار  ،  ١١٩/٩  : والتعديل  الجرح   )6(
تذكرة الحفاظ : 50٧/٢.

الرواة من صنيع ابن حجر،  )٧( هذه الطبقات في تراجم 
على  الصحابة  أولــهــم  طبقة،  عشرة  اثنتي  جعلهم  فقد 
طبقات،  أربعة  وجعلهم  التابعين  ثم  مراتبهم،  اختالف 
يثبت  لم  لكن  الخامسة  عاصروا  ممن  سادسة  طبقة  ثم 
كبار  طبقة  ثم  جريج،  كابن  الصحابة،  من  أحد  لقاء  لهم 
الوسطى  الطبقة  ثــم  والــثــوري،  كمالك  التابعين  أتــبــاع 
كابن عيينة، ثم الطبقة الصغرى من أتباع التابعين  منهم: 
كبار اآلخذين عن تبع  كالشافعي، ثم الطبقة العاشرة وهم 
كأحمد بن حنبل، ثم الطبقة الحادية عشرة وهم  تباع،  األ
كالبخاري،  تباع  من الطبقة الوسطى ممن أخذ عن تبع األ
تباع،  ثم الطبقة األخيرة ،وهم : صغار اآلخذين عن تبع األ

كالترمذي، ينظر، تقريب التهذيب : ١/5 6 . 
بين  و جامعه  بين  والــمــوازنــة  الترمذي  اإلمـــام  ينظر،   )8(



532
«تقوية الحديث الضعيف في منهج اإلمام الترمذي»

كر عبد  أ.م.د. عامر شا

٢- تالميذه: توافد على الترمذي طالب العلم 
والزموه  منه،  فسمعوا  ؛  قطار  واأل البلدان  شتى  من 
من  وهــم  عنه  ونقلوا  علمه  ــزارة  غـ مــن  واســتــفــادوا 
الكثرة بحيث يصعب إحصاؤهم، فقد سمع منه 
والحفظ،  بالعلم  له  واعترفوا  عصره)١(،  شيوخ  كبار 
منه،  سمع  قد  البخاري  اإلمــام  أستاذه  كــان  إذا  و
الــتــرمــذي مقصد  أن يصبح  غــرو  فــال  ؛  لــه  وشــهــد 

علماء الحديث 
رد حديثًا عن أبي سعيد الخدري  وطالبه وقد أو
»يــا علي  قــال:  رضــي اهلل عنه أن رســول اهلل � 
غيري  المسجِد  هــذا  فــي  ُيجِنُب  ــٍد  ألح  

ُ
ــِحــّل َي ال 

وغيُرك«)٢(، ثم قال: »هذا حديث حسن غريب ،ال 
نعرفه إال من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن 

إسماعيل هذا الحديث واستغربه«)3(. 
ابن  حديث  الترمذي  من  البخاري  سمع  وقد 
الحشر)٤(،  سورة  تفسير  في  عنه  اهلل  رضي  عباس  
هذا  إسماعيل  بــن  محمد  مني  )ســمــع  قـــال:  ثــم 

الحديث()5( . 

الصحيحين، عتر : ١6 .
)١( ينظر، تهذيب التهذيب : 38٩/٩ .

علي  مناقب  باب  المناقب،  أبواب  الترمذي،  جامع   )٢(
بن أبي طالب رضي اهلل عنه : ٢٩8/6 .

)3( المصدر نفسه : ٢٩8/6 .
)٤( ينظر، المصدر نفسه، أبواب تفسير القرآن، ومن سورة 

الحشر : ٤٩6/5 . 
)5( ينظر، المصدر نفسه، أبواب تفسير القرآن، ومن سورة 

الحشر : ٤٩6/5 . 

ومن الذين أخذوا عنه : 
يــه بــن مــعــبــد، الــورثــيــنــي،  ١- أســـد بــن حــمــدو
الــمــتــوفــى ســنــة )3١5(  ــارث،  ــحـ الـ ــو  أبـ الــنــســفــي 

هجرية)6(. 
أبــو  النسفي  ــة،  ي ســو ــن  ب كــر  شــا ــن  ب حــمــاد   -٢

محمد، المتوفى سنة )3١١( هجرية)٧( . 
أبو  الــبــزدوي،  سهيل  بن  نصر  بن  اهلل  عبد   -3

محمد، المتوفى سنة )3٢3( هجرية)8( . 
٤- عبد بن محمد بن محمود بن النسفي، أبو 

بكر، المتوفى سنة )3٢6( هجرية)٩( . 
المحبوبي،  محبوب  بن  أحمد  بن  محمد   -5

أبو العباس، المتوفى سنة )3٤6( هجرية)١0( . 
أبو  األزدي،  بن  نعيم  بن  عنبر  بن  محمود   -6

العباس، المتوفى سنة )3١٤( هجرية)١١(. 
مطيع  ــو  أب النسفي،  الفضل  بــن  مكحول   -٧
 )3١8( سنة  المتوفى  الفقيه،  الرحالة  الحافظ 

هجرية)١٢(. 

 : الــتــهــذيــب  تــهــذيــب   ،588/5  : ــســاب  األن يــنــظــر،   )6(
 . 3٤٤/٩

)٧( ينظر، التقييد : ١٩٧، سير أعالم النبالء : ١5/5 .
كوال : ١/٤٧3 . كمال، ابن ما )8( ينظر، اإل

كمال، ابن نقطة : ٤٤٤/١ . )٩( ينظر، تكملة اإل
النبالء : 53٧/١5، تذكرة الحفاظ  )١0( ينظر، سير أعالم 

. 853/3 :
كمال : ١03/6 . )١١( ينظر، اإل

)١٢( ينظر، سير أعالم النبالء : 33/١5، المقتنى في سرد 
الكنى، الذهبي : 8٢/٢ .
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معقل  بــن  شــريــح  بــن  كليب  بــن  الهيثم   -8
الشاشي، المتوفى سنة )335( هجرية)١( . 

: علومه، ومؤلفاته : 	 
ً
ثالثا

على  العلم  تعالى(  اهلل  )رحمه  الترمذي  تلقى 
ين  تكو في  واضح  أثر  لهذا  ؛فكان  المحدثين  كبار 
الحديث  علم  فــي  بــرز  فقد  العلمية،  شخصيته 
وعــلــلــه، وعــلــم الــجــرح والــتــعــديــل والــفــقــه وغــيــره، 
في  جليلة  بابها،  في  أصيلة  علمية  ــارًا  آث ف 

ّ
فخل

التصنيف،  بحسن  وتتميز  باإلفادة،  تزخر  مقامها، 
ووضوح المقصد، وفيما يأتي ذكر بعض مؤلفاته : 

١- األسماء والكنى)٢(، غير مطبوع . 
يخ)3(، غير مطبوع.  كتاب التار  -٢
كتاب التفسير)٤(، غير مطبوع.   -3

كتاب تسمية أصحاب رسول اهلل �)5(،   -٤
مطبوع . 

وفي  بالسنن،  والمشهور  الجامع،  كتاب   -5

تذكرة   ،360  35٩/١5  : الــنــبــالء  أعـــالم  سير  ينظر،   )١(
الحفاظ : 8٤8/3 .

 : الــراوي  يب  تدر  ،3٤٤/٩  : التهذيب  تهذيب  ينظر،   )٢(
. 36٤/٢

 : األنــســاب   ،3٢5  : النديم  ابــن  الفهرست،  ينظر،   )3(
. ٤5٩/١

 : الخزرجي  الكمال،  تهذيب  تذهيب  خالصة  ينظر،   )٤(
.355/١

 : التهذيب  تهذيب   ،66/١١  : والنهاية  البداية  ينظر،   )5(
بتحقيق عماد  بيروت،  الجنان،  دار  وقد طبعته   ،3٤٤/٩

الدين أحمد حيدر . 

آخره العلل الصغير)6(، مطبوع. 
كتاب الزهد، قال الحافظ ابن حجر : )ولم   -6

يقع لنا()٧(، غير مطبوع. 
والــخــصــائــص  ــة،  ــمــحــمــدي ال ــل  ــشــمــائ ال  -٧

ية)8(، مطبوع.   المصطفو
8- العلل الكبير)٩(، مطبوع. 

كتاب الموقوف)١0(، غير مطبوع.   -٩
والعلل  الجامع،   : مؤلفاته  من  إلينا  وصل  وقد 
اهلل  رســول  أصحاب  ،وتسمية  ،والشمائل  الكبير 
الجرح  كتاب  نسبة  وأما  مطبوعة)١١(،  وكلها   �
إلى  الحديث  في  الرباعيات  وكتاب  والتعديل، 
الترمذي)١٢(، فهذا وهم، فأما الجرح والتعديل، فقد 
قال الخليلي عن الترمذي : )له كتاب في السنن، 
وكالم في الجرح والتعديل()١3(، فليس في العبارة 
كتابًا في الجرح والتعديل،  ما يدل على أنه صنف 

)6( ينظر، الفهرست : 3٢5، اإلرشاد، الخليلي : ٩05/3، 
تهذيب التهذيب : 3٤٤/٩.

)٧( ينظر، تهذيب التهذيب : 3٤٤/٩.
)8( ينظر، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 3/8١، 

األعالم، الزركلي : 6/3٢٢.
تهذيب   ،٤5٩/١  : األنساب   ،3٢5  : الفهرست  ينظر،   )٩(

التهذيب : 3٤٤/٩.
)١0( أشار إليه الترمذي في آخر الجامع : 6/٤٤٢ .

)١١( ينظر، تراث الترمذي العلمي : ١5 .
 : العارفين  هدية   ،6٧/١١  : والنهاية  البداية  ينظر،   )١٢(

. ٢١/3
 : العارفين  هدية   ،6٧/١١  : والنهاية  البداية  ينظر،   )١3(

. ٢١/3
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رد  يحتمل أن الكالم في الجرح والتعديل، هو ما و و
يخ، والسنن ،والعلل الكبير ؛ ولكن العبارة  في التار
الــجــرح  فــي  ــاب  ــت )وك بلفظ  فــصــارت  تصّحفت 

والتعديل( بدل )وكالم في الجرح والتعديل()١( . 
بل  للترمذي  مصنفًا  فليست  الرباعيات  وأمــا 
يوسف  الدين  جمال  الحافظ  السنن  من  جرّدها 
بــن شــاهــيــن الــكــركــي، ســبــط الــحــافــظ ابـــن حجر 

العسقالني، المتوفى سنة )8٩٩( هجرية)٢(،)3(.
المطلب الثالث : 	 
 : وفاته :	 

ً
أوال

بــالــعــلــم، وخـــدمـــة للسنة  بــعــد حــيــاة حــافــلــة 
المطهرة، والذود عن حياضها، توفي اإلمام الترمذي 
وقد  والثواب(،  األجر  له  وأجزل  تعالى،  اهلل  )رحمه 

يخ وفاته :  اختلف العلماء والمؤرخون في تار
ف)٤( ، وسبعين  َنّيِ توفي سنة   : قال  فمنهم من 
من  ومنهم  بعينها،  سنة  يحدد  ولــم  ومائتين)5(، 
كثر  أ وأّرخ  هــجــريــة)6(،   )٢٧5( سنة  توفي  أنــه  ذكــر 

المترجمين : أنه توفي سنة )٢٧٩( هجرية)٧( . 

)١( ينظر، تراث الترمذي العلمي : ١5 .
)٢( ينظر، هدية العارفين : ٤/١١6.

)3( ينظر، تراث الترمذي العلمي : ١5.
العقدين  بين  ما  وكل  ثالث،  إلى  واحد  من   : النيف   )٤(
 : منظور  ــن  اب نـــوف،  مـــادة  الــعــرب،  لــســان  ينظر،  نــّيــف، 

. 3٤٢/٩
)5(  ينظر، األنساب : ٤60/١، معجم البلدان : ٢٧/٢.

)6( ينظر، األنساب : ٤5٩/١.
 ،١٩3/١  : األصــول  جامع   ،3٩6/٤  : كمال  اإل ينظر،   )٧(

الثمانين  بعد  توفي  أنــه  إلــى  الخليلي  وذهــب 
أبي  الحافظ  عــن  نقل  مــا  والــصــواب   ، ومائتين)8( 
العباس جعفر ابن محمد بن المعتز المستغفري)٩(، 
ليلة  بترمذ  الترمذي  عيسى  أبــو  :)مـــات  قــال  أنــه 
ثنين لثالث عشرة ليلة مضت من رجب، سنة  اإل

تسع وسبعين ومائتين()١0(.
كر :)وهو الذي اعتمده العلماء ؛  قال أحمد شا
فأّرخوه في هذه السنة والمستغفري مؤرخ كبير وقد 
ياًل بتلك النواحي()١١(  رحل إلى خراسان، وأقام طو
.وكذلك اختلفوا في مكان وفاته، فذهب بعضهم 
إنه   : قالوا  وآخــرون  تــرمــذ)١٢(،  بمدينة  مات  أنه  إلى 
أن  :)نرجح  كر  شا أحمد  قال  بـــوغ)١3(،  بقرية  مات 
الترمذي ولد بقرية بوغ ومات بها، وأن الذين قالوا: 
فــأرادوا  ؛  تجّوزوا  إنما  )ترمذ(  ببلدة  ومــات  ُولــد  إنه 

الفاسي:  القطان  ،ابن  واإليهام  الوهم  بيان   ،٩٧  : التقييد 
 : الحفاظ  تــذكــرة   ،٢٧8/٤  : األعــيــان  ،وفــيــات   638/5
 : الدمشقي  الدين  ناصر  ابن  المشتبه،  توضيح   ،635/٢

١١8/5، شذرات الذهب، ابن العماد : ١٧٤/٢.
)8( ينظر، اإلرشاد : ٩05/3 .

أعــالم  سير  ينظر،  يــة،  هــجــر  )٤3٢( سنة  المتوفى   )٩(
النبالء: 56٤/١٧. 

أعــالم  سير  ينظر،  هجرية،   )٤3٢( سنة  المتوفى   )١0(
النبالء : 56٤/١٧. 

)١١( سنن الترمذي، المقدمة : ٩١/١ .
 : الحفاظ  : ٢٧8/٤، طبقات  ينظر، وفيات األعيان   )١٢(

.٢8٢
)١3( ينظر، األنساب : ٤60/١، توضيح المشتبه، ابن ناصر 

الدين : ١١8/5، معجم البلدان : ٢٧/٢.
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كثير()١(.  القرية القريبة منها التابعة لها، ومثل هذا 
تناقض  الرأيين  بين  فليس  ؛  حــال  أيــة  وعلى 
؛فأحيانًا يضاف إلى المركز والعاصمة ما هو لبعض 
المدينة  : )ترمذ( ذكر  التابعة لها ،فمن قال  القرى 
قة،  التي ُتعرف بها قريته، ومن قال : بوغ توخى الّدِ

لسنة)٢( .  وذلك معروف يجري على األ
: ثناء العلماء عليه : 	 

ً
ثانيا

إمامته، وجاللة قدره، وعلو  العلماء على  اتفق 
تقان والتصنيف ؛ فقد  كعبه في العلم والحفظ واإل
 : قال  إذ  ؛  البخاري  اإلمــام  شيخه  بذلك  له  شهد 
كثر مما انتفعت بي()3(، وحسبه  )ما انتفعت بك أ

بهذه الشهادة ثناًء وفخرًا. 
وقد اجتمعت في الترمذي مزايا جعلته محط 
عالئم  من  فيه  رأوا  فقد  المتقدمين،  ئمة  األ أنظار 
المتابعة،  وتمام  السنة،  ولزوم  والخشية،  المراقبة 

وسعة الحفظ، والزهد في الدنيا ؛ فأثنوا عليه)٤( . 
ومــن أبـــرز الــخــصــال الــتــي وصــف بــهــا حفظه 
مـــّرَ فــي قصة  كما  الــحــاضــرة،  ــه  ــرت ك الــشــديــد، وذا
طريق  في  كان  لما  الترمذي  وجده  الذي  الشيخ 

مكة)5( . 

كر : ٩١/١ . )١( ينظر، سنن الترمذي، مقدمة أحمد شا
بين  و جامعه  بين  والــمــوازنــة  الترمذي  اإلمـــام  ينظر،   )٢(

الصحيحين : 38.
)3( ينظر، تهذيب التهذيب : 38٩/٩.

)٤( ينظر، المدخل إلى جامع الترمذي : ٢١.

)5( ينظر، المدخل إلى جامع الترمذي : ٢١.

 ،
ّ

الفذ اإلمــام  هذا  على  العلماء  ثناء  تتابع  وقد 
)مات   : ك 

ّ
عل بن  عمر  الحافظ  قــال   : ذلــك  ومــن 

عيسى  أبي  مثل  بخراسان  يخلف  فلم  البخاري، 
في العلم والحفظ والورع والزهد ،...()6( .

وصنف  جمع  ممن  )كـــان   : حــبــان  ــن  اب وقـــال 
وحفظ وذاكر()٧(. 

أحد  المشهور،  الحافظ   (  : خلكان  ابــن  وقــال 
ئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث صنف  األ
وبه  متقن،  رجل  تصنيف  والعلل  الجامع  كتاب 
كان يضرب المثل، وهو تلميذ أبي عبد اهلل محمد 
:)هو  ثير  األ ابن  وقال  البخاري()8(،  إسماعيل  بن 
يد  الفقه  في  وله  ــالم،  واألع الحفاظ  العلماء  أحد 
الحفاظ  ئمة  األ :)أحــد  المزي  وقــال  صالحة()٩(، 

ين ،ومن نفع اهلل به المسلمين()١0( .  المبرز
وقال الذهبي : )الحافظ العلم ،... ثقة مجمع 

عليه()١١(. 
قران آية  زًا على األ وقال ابن العماد : )...كان مبّرَ

تقان()١٢(.  في الحفظ واإل
 ابن حزم الظاهري، إذ قال عن الترمذي : 

ّ
وشذ

)6( ينظر، تذكرة الحفاظ : ١5٤/٢ .
كتاب الثقات : ٩/١53.  )٧(

)8( وفيات األعيان : ٤/٢٧8 .
)٩( جامع األصول : ١/١٩3.

)١0( تهذيب الكمال : ٢6/٢50.
)١١( ميزان االعتدال : 6/٢8٩.

)١٢( شذرات الذهب : ١٧٤/٢.
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دعواه  وأنكروا  العلماء  عليه  فرّد  ؛  مجهول()١(  )إنه 
: )......جهله بعض من  الفاسي  القطان  ابن  قال 
أبو محمد بن حزم، فقد قال  لم يبحث عنه، وهو 
رده  في كتاب الفرائض من اإليصال)٢(، إثر حديث أو
: إنه مجهول ؛ فأوجب ذلك في ذكره من تعيين من 
شهد له باإلمامة ما هو مستغن عنه بشاهد علمه، 
وسائر شهرته ؛ فممن ذكره في جملة المحدثين أبو 

الحسن الدارقطني، وأبو عبد اهلل البّيع)3(...()٤( . 
المبحث الثاني: 	 
المطلب االول : 	 
أقسام الحديث عند الترمذي :	 

الجامع  كتابه  فــي  الــتــرمــذي  ــام  االمـ قسم  لقد 
وقد  وغــريــب،  ــى صحيح، وحــســن،  إل الــحــديــث 
واحد،  حديث  في  الثالثة  األوصــاف  هذه  يجمع 
يفرد  وقد  الحديث،  في  وصفين  منها  يجمع  وقد 
طائفة  نسب  وقــد  ــث،  األحــادي بعض  فــي  أحــدهــا 
من العلماء الترمذي إلى التفرد بهذا التقسيم، وال 

)١( ميزان االعتدال : 6/٢8٩ .
فهم  إلــى  )اإليــصــال  سماه  الحديث،  فقه  في  كتاب   )٢(
كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع اإلسالم ...( ينظر، 

تذكرة الحفاظ : 3/٢٢٧ .
يــه  ــن حــمــدو ــن مــحــمــد ب ــن عــبــد اهلل ب ــو مــحــمــد ب )3( ه
سنة  ــد  ول التصانيف،  صــاحــب  كــم،  الــحــا النيسابوري 
رحل وسمع الشيوخ الكبير  العلم و )3٢١( هجرية، طلب 
حتى أصبح مقدمًا عند أقرانه، مات سنة )٤05( هجرية، 

تذكرة الحفاظ : 3/١6٢ .
)٤( بيان الوهم و اإليهام : 5/63٧ 638 .

شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد 
سبقه البخاري إلى ذلك.

ولقد ذكر الترمذي ذلك بنفسه فقال )وما ذكرنا 
به  ــا  أردن فإنما  حسن«  »حديث  الكتاب  هــذا  في 

حسن إسناده عندنا(.
إســنــاده متهم  فــي  يكون  ال  ى  ــرو ي كــل حديث 
ى من غير  يرو بالكذب، وال يكون الحديث شاذًا و

وجه نحو ذلك. فهو عندنا حديث حسن.
غريـب«  »حديـث  الكتـاب  هـذا  فـي  ذكرنـا  ومـا 
)فـإن أهـل الحديـث يسـتغربون الحديـث بمعـان، 
وجـه  مـن  إال  ى  يـرو ال  غريبـًا  يكـون  حديـث  رب 
)وقـد  اهلل  رحمـه  رجـب  ابـن  يقـول  واحـد()5(. 
مـراده  وفسـر  بالحسـن  مـراده  ههنـا  الترمـذي  فسـر 

.)6() الصحيـح  معنـى  يفسـر  ولـم  بالغريـب، 
المطلب الثاني : 	 
معنى الحسن عند الترمذي)7( :	 

ــل الــمــصــطــلــح من  اخــتــلــف الــعــلــمــاء مــن أهـ
المتأخرين في مفهوم الحسن عند المتقدمين من 

)5( شرح علل الترمذي البن رجب ٢/5٧3.
)6( شرح علل الترمذي ٢/5٧6.

يادة الثقة - موازنة بين المتقدمين  ز )٧( الشاذ والمنكر و
بن  الــقــادر  عبد  ذر  أبــي  وشيخي  ألســتــاذي  والمتأخرين 
مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي ، أصل هذا الكتاب: 
األستاذ  بــإشــراف  اإلسالمية  الجامعة  من  دكــتــوراه  رسالة 
بيروت  العلمية،  الكتب  دار   ، بشار عواد معروف  الدكتور 
االجزاء  األولى، ١٤٢6 هـ - ٢005 م عدد  ،الطبعة:  لبنان   -

١ ، ص33١.
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فأسهبوا،  وناقشوا  وقصروا،  فيه  وطولوا  المحّدثين، 
ولسنا في مجال مناقشة هذه اآلراء، لكن يهمنا هنا 
الترمذي في جامعه  الحسن عند  نفهم مفهوم  أن 
بــادئ  نشير  أن  وعلينا  بحثنا،  فــي  ذلــك  ألهمية 
قبل  من  استعملت  )حسن(  لفظة  أن  بــدئ  ذي 
علماء الحديث وعرفت قديمًا، فمّمن استعملها 
والبخاري،  المديني،  بن  ، وعلي  الشافعي  :اإلمام 

يعقوب بن شيبة، والترمذي، وغيرهم)١(. و
ال  ــلــغــوي،  ال الــمــعــنــى  عــلــى  استعملوها  وقـــد 
حسنًا،  الصحيح  على  أطلقوا  فقد  االصطالحي، 
كــل حــديــث مــقــبــول غــيــر مــــردود حــســنــًا،  وعــلــى 
ومرادهم : الحسن الذي يقابله المنكر، أو الباطل، 

أو الموضوع.
على  يــلــزم  »و تعالى:  اهلل  رحمه  الذهبي  يقول 
كل صحيح حسن وعليه عبارات  أن يكون  ذلك 
هــذا  صـــح:  فيما  يــقــولــون  قــد  فــإنــهــم  المتقدمين 

حديث حسن)٢(«.
الشافعي ومن  فأما ما وجد من ذلك في عبارة 
قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي 
منهم إرادة المعنى االصطالحي، بل ظاهر عبارتهم 
حديث  على  الشافعي  حكم  فــإن  ذلــك،  خــالف 
بكونه   ... المقدس  بيت  استقبال  في  عمر  ابــن 
متفق  صحيح  هو  بل  االصــطــالح،  خــالف  حسنًا 

)١( انظر مقدمة ابن صالح ص36، وشرح علل الترمذي، 
ابن رجب ٢/ 5٧٤، والنكت، ابن حجر ١/ ٤٢٤ - ٤٢٩.

)٢( الموقظة ص3٢.

على صحته .... وأما أحمد فإنه ُسئل فيما حكاه 
الذكر  بمس  الوضوء  نقض  أحاديث  عن  الخالل 
».وُسئل  أم حبيبة  فيها حديث  ما  » أصح   : فقال 
عن حديث بسرة فقال صحيح، قال الخالل : إن 
أحمد بن أصرم سأل أحمد عن حديث أم حبيبة 
في مس الذكر فقال : هو حديث حسن . فظاهر هذا 
ال  الحسن  ألن  االصطالحي  المعنى  يقصد  لم  أنه 

يكون أصح من الصحيح«)3(.
يهمنـا  الـذي  وهـو   - الترمـذي  اإلمـام  عنـد  أمـا 
هنـا - فإنـه عرفـه فـي عللـه آخـر الجامـع فقـال: » وما 
ذكرنـا فـي هـذا الكتاب حديث حسـن فإنما أردنا به 
ى ال يكـون  كل حديـث يـرو ُحْسـَن إسـناده عندنـا : 
فـي إسـناده مـن يتهـم بالكـذب وال يكـون الحديـث 
ى مـن غيـر وجـه نحـو ذاك فهـو عندنـا  يـرو شـاذًا، و

حديـث حسـن«)٤(.
ثة للحسن عنده:  ثال

ً
فوضع شروطا

١- براءة السند من الكذابين .
٢- انتفاء الشذوذ - يعني المخالفة - .

3-عدم تفرد الراوي به - دون الصحابي - .
وبيان ذلك بما يلي :

العدالة  فيه  يشترط  الصحيح  الحديث  إن  أ. 
الحسن  حد  في  الترمذي  اشتراط  إن  ،و والضبط 

أن ال يكون في إسناده من يتهم بالكذب :

)3( النكت على ابن الصالح ١/ ٤٢٤ - ٤٢6، وانظر نظرات 
جديدة، المليباري ص٢٢.

)٤( علل الترمذي - الصغير - آخر الجامع 5/ ٧58.
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َمــا َعــَدل 
َ
 ل

ّ
إال يعنــي أنــه أراد الــراوي غيــر الثقــة و

قولــه  إلــى  واحــدة  كلمــة  وهــي  »ثقــة«  قولــه  عــن 
 إلرادة قصــور روايتــه عــن 

ّ
»غيــر متهــم بالكــذب« إال

ــة«)١(. ــف »ثق وص
ب- إن من شروط الحديث المقبول أْن يكون 
راوي  متصاًل سندًا وهذا يعني أن راوي الصحيح و

الحسن لذاته غير داخلين في تعريفه)٢( .
الذي  الحديث  هو  المقبول  الحديث  إن   - ج 
غير  مــن  يــأتــي  وأن  الــعــدد  فاشتراطه  بــذاتــه،  يــقــوم 
وجه، كما في حديث الحسن، يخرجان الصحيح 

والحسن لذاته )3(. 
جامعه  فــي  الحسن  عــرف  الــتــرمــذي  ــام  ــاإلم ف
وأراد به معنى اصطالحيًا؛ أراد به درجة معينة من 
الحديث، وهو غير الصحيح بال شك، وهو واضح 

من تعريفه الذي مر .
قال اإلمام الذهبي معقبًا على تعريف الترمذي 
يــكــفــي في  الــتــرمــذي ال  : »وتــحــســيــن  لــلــحــســن 

االحتجاج بالحديث«)٤(.
وقال الحافظ ابن حجر في ذلك: »إّنَ الترمذي 
الحسن  وال  الــضــعــيــف  وال  الــصــحــيــح  يــعــرف  ــم  ل

)١( النكت على ابن الصالح، ابن حجر ١/ ٤٧6.
)٢( انظر النكت على ابن الصالح ١/ 388.

وتوضيح   ،١٢٤  /١ السيوطي  ــراوي،  الـ يب  تدر انظر   )3(
األفكار، الصنعاني١/ ١5٧.

ترجمة  ١5.وهـــي  ترجمة   /  5 الطبقة  اإلســـالم  يــخ  تــار  )٤(
سيدنا الحسن بن علي - رضي اهلل عنه -.

كونه حسنًا -يعني عند المتقدمين  المتفق على 
حديث  عرف  بل   - وأحمد  والبخاري  كالشافعي 
ــن يــشــتــرك مــعــه بــســبــب ضــعــفــه أو  الــمــســتــور، ومـ
اختالطه أو تدليسه أو ما في سنده انقطاع خفيف 

فكل ذلك من قبيل الحسن بالشروط الثالثة«)5(.
الترمذي  اإلمــام  عند  الحسن  أن  نفهم  مر  ومما 

ليس من جنس الصحيح.
وقد اختلف علماء المصطلح في قيد الحسن 
عند الترمذي هل يخرج الثقة والصدوق أو ال؟ وكانوا 

على فريقين:
بقيده  أخــرج  قد  الترمذي  تعريف  يعتبر  األول: 
ابن  ذهـــب:  إلــيــه  و والــصــدوق.  الثقة،  »شــروطــه« 
ــســخــاوي،  ــــن حــجــر وال الـــصـــالح، والــطــيــبــي، واب

والصنعاني، وغيرهم)6(. 
كون الحسن عند الترمذي  والثاني: ذهب إلى 

يشمل الثقة، والصدوق، والمستور ...
يحيى،  بــن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  ذهــب:  إلــيــه  و
جماعة،  وابــن  العيد،  الدقيق  وابــن  الــمــواق،  ابــن 
واللكنوي،  الــعــراقــي،  الفضل  وأبـــو  رجـــب،  وابـــن 

والمباركفوري، وغيرهم)٧(.

)5( النكت ١/ 38٧ بتصرف يسير.
على  والنكت  ص3١،  الحديث  علوم  مقدمة  انظر   )6(
 ١68  /١ األفكار  وتوضيح   ،  ٤٧6 و   38٧  /١ الصالح  ابن 

والموازنة، نور الدين عتر ص١56.
الروي ص36، وشرح  والمنهل  قتراح ص١0،  اال ينظر   )٧(

علل الترمذي ٢/ 606، والتبصرة، العراقي ١/ ١١0.
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)ومــفــهــوم الــحــديــث الــحــســن عــنــد الــتــرمــذي 
إلى  وتــوصــل  الجامع  فــي  تحسينها  على  اقتصر 
للحديث  الترمذي  يستعمله  إنما  التعبير  هذا  أن 

المعلول عنده()١(.
عرف  لماذا  هو   : عنه  أتسائل  أن  ــد  ي أر والــذي 
وقد  ؟  فحسب  والغريب  الحسن  الترمذي  اإلمــام 

كثيرة ؟!. استعمل مصطلحات أخرى 
ولو كان المراد - عنده - من الحسن هو ما أراده 
البخاري وغيره فلماذا لم يطلقه في جامعه دون أْن 

كما فعل في العلل الكبير . يصرح بحده ؟ 
قال:  حينما  الترمذي  اإلمــام  أن  هو   : والجواب 
فإنما  حسن  حديث  الكتاب  هذا  في  ذكرناه  »وما 
ى  يرو حديث  كل   : عندنا  إسناده  حسن  به  أردنــا 
فإنه   ».... بالكذب  يتهم  من  إسناده  في  يكون  ال 
هذا  فــي  المستعمل  »حــســن«  مصطلح  أن  أراد 
المعنى  يخالف  بــه،  خــاص  مصطلح  الــجــامــع 
به  عرف  الذي  المعنى  كان  ولو  زمانه،  في  الشائع 
ولهذا  البيان،  هذا  إلى  احتاج  لَما  عندهم  شائعًا 
ترك تعريف الحديث الصحيح، لذا فإنه قال »وما 

ذكرناه في هذا الكتاب«،  »عندنا« : ثم عرفه .
الــتــرمــذي لمصطلح  اســتــعــمــال  فـــإن  وهــكــذا 
يستعمله  عــمــا  يختلف  الــجــامــع  ــي  ف ــن«  ــس »ح
ينقل عن  العلل  في  ألنه  الكبير،  يطلقه في علله  و

ــقــادر  )١( الـــشـــاذ والــمــنــكــر لــشــيــخــي واســـتـــاذي عــبــد ال
المحمدي ص333.

الذي  العبقري  شيخه  البخاري  وخاصة  ئمة  األ
شاع  الــذي  بالمعنى  »حــســن«  إطــالقــه:  مــن  كثر  أ

عندهم ومراده الحديث الصحيح.
وهكذا نخلص إلى أن إطالق مصطلح »حسن« 
عند اإلمام الترمذي في علله الكبير يختلف عما 
هو في جامعه ،ففي العلل استعمله »على المعنى 
اللغوي » أي على ما هو معروف عند العلماء ،وأما 
يريد به  في جامعه فإنه خصه لنفسه ،فهو يطلقه و
مرتبة  دون  من  هو  يــه  راو وأّنَ  الضعيف،  الحديث 

الصدوق-كما شرطه على نفسه في علله- .
التعبير  وجد  »وقــد   : حجر  ابن  الحافظ  يقول  و
كالم من هو أقدم من الشافعي ،لكن  بالحسن في 
منهم من يريد بإطالق ذلك المعنى االصطالحي، 

ومنهم من ال يريده .
مراده  الترمذي  بين  فقد  الحسن  الحديث  وأما 

كان حسن اإلسناد. بالحسن: وهو ما 
إسناده  في  يكون  ال  بــأن  اإلســنــاد:  حسن  وفسر 
غير  من  ى  يــرو و ــاذًا،  ش يكون  وال  بالكذب،  متهم 
كان )كذلك( فهو عنده  وجه نحوه، فكل حديث 

حديث حسن.
وضابط  الرقائق  في  الضعفاء  عن  الرواية  جــواز 

ذلك:
انفرد  إذا  الحديث  أن  الــتــرمــذي  ذكــره  مــا  وأمــا 
في  ضعيف  هو  من  أو  بالكذب،  متهم  هو  من  به 
يعرف ذلك  ولم  وكثرة خطئه،  لغفلته،  الحديث، 
الحديث إال من حديثه، فإنه ال يحتج به، فمراده:
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ــور  واألم الشرعية  األحــكــام  فــي  بــه  يحتج  ال  أنــه 
ى حديث بعض هؤالء في  إن كان قد يرو العملية و

الرقائق والترغيب والترهيب.
ئمة في رواية األحاديث  كثير من األ فقد رخص 
مهدي  ابن  منهم:  الضعفاء(  )عن  ونحوها  الرقاق 

وأحمد بن حنبل)١(.
المطلب الثالث : 	 
اوال :الحديث المعل عند الترمذي :	 

يبرزها  و الحديث  علل  يبين  الترمذي  ــام  االم
بوضوح، ومن أمثلة ذلك قوله في الطهارة:

)حدثنا أبو الوليد الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم 
كاتب  أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن 
»مسح   « النبي  أن  شعبة  بن  المغيرة  عن  المغيرة 

أعلى الخف وأسفله«.
لم  معلول،  حديث  وهــذا   ...(  : الترمذي  قال 
الوليد بن مسلم )قال  يسنده عن ثور بن يزيد غير 
هذا  عن  ومحمدا  زرعــة  أبــا  وسألت   : عيسى(  ابــو 
المبارك  ابن  ليس بصحيح، ألن   : فقاال  الحديث 
ــال : حــديــث عن  ــور عــن رجـــاء ق ــذا عــن ث ى ه رو
يذكر  »ولــم   � النبي  عن  مرسل  المغيرة  كاتب 

فيه المغيرة«)٢(
ابن  بمخالفة  لها  واستشهد  العلة  أبـــان  فقد 
الوليد  من  أحفظ  وهو  مسلم،  بن  للوليد  المبارك 

)١( شرح علل الترمذي ١ /3٧١.
بين الصحيحين  )٢( االمام الترمذي والموازنة بين جامعه و

ص١٤8.

وأوثق . والترمذي يبين علة الحديث من تدليس، 
)حديث  يــقــول  وقلما  ذلـــك،  غير  أو  ــال،  ــ إرس أو 

معلول( ألنه يلحق المعلوالت بأنواعها )3(.
مصطلحات 	  فــي  ــكــالم  ال :مــلــخــص  ثــانــيــا 

الترمذي :
لفظ  يطلق عليه  الحديث ضعف  كان في  اذا 
بلفظ  أحـــد  يغتر  فــال  مــجــردا،  حــســن(  )حــديــث 
أطلق ذلك فيقصد  فإذا  الترمذي حديث حسن، 
والدليل  بصحيح،  وليس  ضعيف  الخبر  أن  بــه 

على ذلك :
ذكرنا  وما   : علله  في  ذلك  بين  الترمذي  ١-أن 
به  ــا  أردنـ فإنما  حسن،  حديث  الكتاب  هــذا  فــي 
يكون  ال  يروي  حديث  كل   : عندنا  إسناده  حسن 
في اسناده من يتهم بالكذب، وال يكون الحديث 

شاذا .
من  على  الحسن  إطالق  من  إحترز  فالترمذي 
يحترز  ــم  ول ــاذا،  شـ يــكــون  وال  بالكذب  متهم  رواه 
الضعيف،  دائــرة  كما ذكر - ممن دونــه وهو في   -
فهو عرف الحسن لكنه لم يبين أنه يحتج به أو ال 

يحتج به.
فهو  الضعيف،  دائــرة  في  وهو  دونه  ذكر - ممن 
ال  أو  بــه  يحتج  ــه  أن يبين  لــم  لكنه  الحسن  عــرف 

يحتج به.
كثير  ٢- ومنها أن الترمذي رحمه اهلل نص في 

)3( نفس المصدر ص١٤٩.



54١
»تقوية الحديث الضعيف في منهج اإلمام الترمذي«

كر عبد  أ.م.د. عامر شا

من المواضع على ما يدل على ضعف الحديث، 
على  ينص  أو  تضعفه،  بعلة  الحديث  يعل  كــأن 
بعض  في  يعقب  فالترمذي  عليه،  غيره  ترجيح 

المواضع بعد قوله : ) حسن ( 
*فيقول : ) ليس إسناده بمتصل (

بــذاك  : ) ليس إســنــاده  بــعــده  أيــضــا  يــقــول  و  *
القائم (

يقول أيضا : ) ليس إسناده بذاك ( * و
ومثال ذلك :

عن  األعمش  عن  سفيان  طريق  من  أخرجه  ما 
قرأ  )من   : مرفوعًا  عمران  عن  الحسن  عن  خيثمة 
يقرؤون  أقــوام  سيجئ  فإنه  به  اهلل  فليسأل  الــقــرآن 

القرآن يسألون به الناس(.
ليس  حسن  )حــديــث   : إخــراجــه  بعد  ــال  ق ثــم 

إسناده بذاك(.
قسم آخر :

أو  غريب،  حسن  أو  غريب،  أحاديث  في  قوله 
كأن  العبارات  أو عدم إطالق هذه  غريب حسن، 
ليس  إســنــاده  أو  بالقوي  ليس  حديث  هــذا  يقول 
إسناده  ليس  أو  بالقائم،  إســنــاده  ليس  أو  ــذاك،  ب
أو  يــصــح،  ال  أو  ضــعــيــف،  ــاده  ــن إس أو  بصحيح، 
 - الترمذي  عــبــارات  كلها  ــذه  وه منكر،  حديث 

رحمه اهلل - وغيرها .
وكقوله على حديث فيه فالن ليس بالقوي ونحو 
ذلك، فإن هذا يريد به قوة في الضعف، وأشهدها 
نادرًا  يستعملها  ( وهي عبارة  قوله ) حديث منكر 

جدا، ثم يليها - في الغالب - قوله )هذا حديث 
متن  ان  الغالب  في  العبارة  بهذه  يعني  و  ) غريب 
والــغــرابــة،  والــنــكــارة  الــشــذوذ  مــن  سليم  الحديث 
ونكارة  غرابة  من  شــيء  فيه  الحديث  سند  لكن 

إشكال، وقد ترد غرابة سند الحديث وتردده. و
إذا اطلق الترمذي على حديث قوله )غريب(  و
أشد  ضعف  فيه  الحديث  هــذا  أن  بها  يريد  فإنه 
مما يضعفه بقوله )حسن غريب( أو قوله )حسن( 
)غريب(  لفظ  يطلق  فهو   - تقدم  كما   - مــجــردًا 

ينص على علته في بعض االحيان . و
ومن ذلك ما أخرجه في سننه من طريق يحيى 
بن اليمان عن شيخ عن الحارث بن عبد الرحمن 
رفيق  نبي  لكل   : مرفوعًا  اهلل  عبيد  بن  طلحة  عن 

رفيقي في الجنة عثمان . و
وهذا حديث ضعيف جدا .

ليس  غريب   : له  إخراجه  عقب  الترمذي  قال 
إسناده بالقوي وهومنقطع .

ذكرنا  مما  أشد  ضعفا  به  يريد  الغالب  في  هذا 
يقبل  ضعفا  بــه  أراد  ربــمــا  و الــســابــق،  الــقــســم  فــي 
المتابعة، فقد يريد الترمذي بقوله ) حسن غريب( 
كما أخرج في سننه من  أي ليس بشديد الضعف 
طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن 
كان يتوضأ لكل  حميد عن أنس : أن النبي � 
يل قلت  الطو صالة طاهرًا وغير طاهر، قال حميد 
ألنس فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا ضأ وضوءًا 

واحدًا.
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 : الوجه  هــذا  من  إخراجه  عقب  الترمذي  قــال 
حديث حميد عن انس حديث حسن غريب من 
من  متابعًا  له  اخــرج  لما  جــوده  لكنه  الــوجــه.  هــذا 
بنحو حديث  أنس  سفيان عن عمرو بن عامر عن 

حميد.
قال الترمذي بعد إخراج هذا المتابع : حديث 
حديث  انس  عن  حميد  وحديث  صحيح  حسن 
له،  متابع  ذكــر  بعد  فجوده    . حسن  غريب  جيد 
قــبــلــه.هــذا ملخص  ــي مــوضــع  ف بــعــد ان ضــعــفــه 
وهذا   - اهلل  رحمة  عليه   - الترمذي  إصطالحات 
االستعماالت،  هــذا  بعض  في  غاير  ربما  و أغلبي 

وهناك ألفاظ أخر قليلة االستعمال عنده )١(

* * *

)١( منهج االمام الترمذي في أحكامه على االحاديث في 
كتابه )السنن( ملتقط من شرح حديث جابر - رضي اهلل 
عنه - في صفة حجة النبي � الموقع الرسمي للشيخ 

عبد العزيز الطريفي ، بتصرف .
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الخاتمة 

ثالثة  شـــروطـــًا  وضـــع  ــتــرمــذي  ال االمــــام  ان   -١
للحسن عنده.

براءة السند من الكذابين .• 
انتفاء الشذوذ - يعني المخالفة - .• 
عدم تفرد الراوي به - دون الصحابي - .• 

اإلمــام  عند  »حــســن«  مصطلح  ــالق  إط أن   -٢
في  هــو  عما  يختلف  الكبير  علله  فــي  الــتــرمــذي 
المعنى  »عــلــى  استعمله  الــعــلــل  ،فــفــي  جــامــعــه 
اللغوي« أي على ما هو معروف عند العلماء ،وأما 
يريد به  في جامعه فإنه خصه لنفسه ،فهو يطلقه و

الحديث الضعيف.
على  الحسن  مصطلح  الــتــرمــذي  يطلق   -3
المعنى اللغوي وليس على المعنى االصطالحي، 

أي الحديث الضعيف المنجبر.
يبرزها  ٤- االمام الترمذي يبين علل الحديث و

بوضوح.
عليه  يطلق  ضعف  الحديث  في  كان  اذا   -5

لفظ ) حديث حسن( مجردا.
حسن  أو  يـــب،  غـــر ــاديـــث  أحـ فـــي  قــولــه   -6
هذه  إطــالق  عــدم  أو  حسن،  يب  غر أو  يــب،  غــر
أو  بالقوي  يقول هذا حديث ليس  كأن  العبارات 

بذاك. إسناده ليس 
بهذه  يعني  و غريب(  حديث  )هــذا  قوله   -٧

من  سليم  الحديث  متن  ان  الغالب  في  العبارة 
الشذوذ والنكارة والغرابة، لكن سند الحديث فيه 
إشكال، وقد ترد غرابة سند  شيء من غرابة ونكارة و

الحديث وتردده.

* * *
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المصادر والمراجع

* القران الكريم.
١. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف 
الحجاج، جمال  أبو  الرحمن بن يوسف،  بن عبد 
الكلبي  القضاعي  محمد  أبــي  الزكي  ابــن  الدين 
عواد  بشار  د.  تحقيق:  ٧٤٢هـ(،  )المتوفى:  المزي 
الطبعة:  ــروت،  ــي ب  - الــرســالــة  مــؤســســة  ــروف،  ــع م

األولى، ١٤00 - ١٩80، عدد األجزاء: 35.
بن  أحمد  بــن  محمد  الــنــبــالء،  أعــالم  سير   .٢
 )٧٤8( سنة  المتوفى  الذهبي،  قايماز  بن  عثمان 
هجرية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١3هـ، الطبعة 

التاسعة، تحقيق شعيب األرناؤوط، وآخرون .
3. تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقالني، المتوفى سنة )85٢( هجرية 
الطبعة  ١٩86م،   / هـ   ١٤06 يــا،  ســور الرشيد،  دار 

األولى، تحقيق محمد عوامة .
يخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب  ٤. تار
دار  هجرية،   )٤63( سنة  المتوفى  الــبــغــدادي، 

الكتب العلمية، بيروت .
المؤتلف  ــيــاب عــن  االرت ــع  رف فــي  كــمــال  اإل  .5
هبة  بــن  علي  والكنى،  األســمــاء  فــي  والمختلف 
 )٤٧5( سنة  ،المتوفى  كوال  ما بن  نصر  أبي  بن  اهلل 
١٤١١هــــ،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  هجرية، 

الطبعة األولى

أحمد  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   .6
سنة  ،المتوفى  خلكان  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن 
١٩٩٤م،  بـــيـــروت،  ــادر،  ــ ص دار  يــة،  هــجــر  )68١(

المحقق إحسان عباس .
بن  علي  األنــســاب،  تهذيب  فــي  الــلــبــاب   .٧
الجزري،  الشيباني  محمد  بن  محمد  الكرم  أبي 
المتوفى سنة )630(، دار صادر، بيروت، ١٤00هـ / 

١٩80م .
بـــن عــبــد اهلل  ــاقـــوت  يـ ــلـــدان،  ــبـ الـ 8. مــعــجــم 
الحموي، المتوفى سنة )6٢6( هجرية ،دار الفكر، 

بيروت
٩. الوافي بالوفيات، صالح الدين بن خليل بن 
أيبك الصفدي، المتوفى سنة )٧6٤( هجرية، دار 
تحقيق  ٢000م،   / ١٤٢0هـــ  بيروت،  التراث،  إحياء 

أحمد األرناؤوط، تركي مصطفى .
كثير  0١. البداية والنهاية ،إسماعيل بن عمر بن 
القرشي الدمشقي ،المتوفى سنة )٧٧٤( هجرية، 
١٩88م،   / هـــ   ١٤08 العربي،  الــتــراث  إحــيــاء  دار 

الطبعة األولى، حققه علي شيري .
بن محمد  الكريم  بن عبد  األنساب، سعد   .١١
مركز  هجرية،   )56٢( سنة  المتوفى  السمعاني، 
الخدمات واألبحاث الثقافية، دار الجنان، تقديم 

وتعليق عبد اهلل عمر البارودي.
٢١. شرح علل الترمذي، عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الحنبلي، المتوفى سنة )٧٩5( هجرية، 
الطبعة  ١٩8٧م،   / ١٤0٧هـ  األردن،  المنار،  مكتبة 
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األولى، تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد.
جامعه  بــيــن  ــة  ــوازن ــم وال الــتــرمــذي  ــام  ــ اإلم  .3١
لجنة  مطبعة  عتر،  الدين  نور  الصحيحين،  بين  و
١٩٧0م،   / ـــ  ١3٩0هـ والــنــشــر،  والترجمة  التأليف 

الطبعة األولى .
محمد  الترمذي(  )سنن  الصحيح  ١٤.الجامع 
الــمــتــوفــى سنة  ــتــرمــذي،  ال ــن ســـورة  ب ــن عيسى  ب
الحلبي  البابي  مصطفى  مطبعة  هجرية،   )٢٧٩(

كر. وأوالده، مصر، تحقيق أحمد محمد شا
أحكامه على  فــي  الــتــرمــذي  االمـــام  ١5.مــنــهــج 
شرح  مــن  ملتقط  )السنن(  كتابه  فــي  االحــاديــث 
حجة  صفة  في   - عنه  اهلل  رضــي   - جابر  حديث 
العزيز  عبد  للشيخ  الرسمي  الموقع   � النبي 

الطريفي.
 ،� الرسول  أحاديث  في  األصول  ١6.جامع 
ــو الــســعــادات الــمــبــارك بــن محمد  مجد الــديــن أب
هجرية،   )606( سنة  المتوفى  ثير،  األ ابن  الجزري 
دار  مكتبة  ــمــالح،  ال مطبعة  الــحــلــوانــي،  مكتبة 
البيان، الطبعة األولى ،تحقيق عبد القادر األرناؤوط
الفرج  أبــو  إسحاق  بن  محمد  ١٧.الفهرست، 
النديم ،المتوفى سنة )385( هجرية ،دار المعرفة 

بيروت ١3٩8هـ / ١٩٧8م . 
فــارس  بــن  ،أحــمــد  اللغة  مقاييس  ١8.معجم 
بن زكريا ،المتوفى سنة )3٩5( هجرية دار الفكر ، 
بيروت ١3٩٩هـ / ١٩٧٩م، الطبعة األولى، المحقق 

عبد السالم محمد هارون .

١٩.خـــالصـــة تــذهــيــب تــهــذيــب الــكــمــال في 
الخزرجي  اهلل  عبد  بــن  أحــمــد  الــرجــال،  أســمــاء 
األنصاري اليمني ،مكتب المطبوعات اإلسالمية 
تحقيق  هـ،   ١٤١6 بيروت،  ،حلب،  البشائر  دار   ،

عبد الفتاح أبو غدة.
٢0.شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد 
الحنبلي،  العماد  ابن  محمد  بن  أحمد  بن  الحي 
كثير،  بــن  دار  يــة،  هــجــر  )١08٩( ســنــة  الــمــتــوفــى 
ــاؤوط،  األرنـ الــقــادر  عبد  تحقيق  ـــ،  ١٤06هـ دمشق، 

محمود األرناؤوط . 
٢١.تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي، المتوفى سنة )٧٤8( هجرية، دار الكتب 
الطبعة  بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ/ ١٩٩8م،  العلمية 

األولى، دراسة وتحقيق زكريا عميرات . 
٢٢.المدخل إلى جامع اإلمام الترمذي، الطاهر 
يت  الكو الفنية،  الشؤون  مكتب  خذيري،  األزهــر 

١٤٢8هـ / ٢00٧م، الطبعة األولى . 
ــرم ضياء  ــ ك الــعــلــمــي، أ ــذي  ــرم ــت ال ٢3.تــــــراث 

العمري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤١٢هـ. 
السيد  الستة،  الصحاح  ذكــر  فــي  ٢٤.الــحــطــة 
صديق حسن أبو الطيب القنوجي، المتوفى سنة 
بيروت،  التعليمية،  الكتب  دار  هجرية،   )١30٧(

١٤05هـ/ ١٩85م، الطبعة األولى. 
أبي  بــن  الرحمن  عبد  والتعديل،  ــجــرح  ٢5.ال
يس أبو محمد الرازي التميمي  حاتم محمد بن إدر
التراث  إحياء  دار  هجرية،   )3٢٧( سنة  المتوفى 
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العربي، بيروت، ١٢٧١هـ / ١٩5٢م، الطبعة األولى.
محمد  قطار،  األ خبر  في  المعطار  ٢6.الـــروض 
بن عبد المنعم الِحميري، مؤسسة ناصر للثقافة، 
١٩80م،  ــســراج،  ال دار  مطابع  على  طبع  بــيــروت 

الطبعة الثانية، المحقق : إحسان عباس .
األحكام،  كتاب  في  واإليــهــام  الوهم  ٢٧.بــيــان 
ــن الــقــطــان  عــلــي بــن مــحــمــد بــن عــبــد الــمــلــك ابـ
الفاسي ، المتوفى سنة )6٢8( هجرية، دار طيبة، 
الرياض، ١٤١8هـ /١٩٩٧م، الطبعة األولى، تحقيق 

د. الحسين آيت سعيد .
النواوي،  تقريب  شرح  في  الــراوي  يب  ٢8.تدر
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 
)٩١١( هجرية، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 

تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
ــن عــلــي بن  ــهــذيــب الــتــهــذيــب، أحــمــد ب ٢٩.ت
محمد ابن حجر العسقالني، المتوفى سنة )85٢( 
الهند،  النظامية،  المعارف  دائــرة  مطبعة  هجرية 

١3٢6 هـ، الطبعة األولى . 
الــرواة  أسماء  ضبط  في  المشتبه  30.توضيح 
وأنسابهم وألقابهم وكناهم ،محمد بن عبد اهلل بن 
سنة  المتوفى  الدمشقي،  الدين  ناصر  ابن  محمد 
)8٤٢( هجرية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩3م، 

الطبعة األولى، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي .
واألســانــيــد،  السنن  رواة  لمعرفة  3١.التقييد 
نقطة،  ابــن  ــبــغــدادي،  ال الغني  عبد  بــن  محمد 
المتوفى سنة )6٢٩( هجرية، دار الكتب العلمية، 

كمال  تحقيق  األولــى،  الطبعة  هـــ،   ١٤08 بيروت، 
الحوت. 

الغني  عبد  بن  ،محمد  كــمــال  اإل 3٢.تكملة 
البغدادي، ابن نقطة ،المتوفى سنة )6٢٩( هجرية 
،جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤١0 هـ، الطبعة 

األولى، تحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي . 
بن  إسماعيل  بن  محمد  الكبير،  يخ  33.التار
إبراهيم أبو عبداهلل البخاري، المتوفى سنة )٢56( 
هاشم  السيد  تحقيق  بيروت،  الفكر،  ،دار  هجرية 

الندوي . 
ــي فــي لــغــة الــعــرب، إســمــاعــيــل بن  ــالـ 3٤.األمـ
 )356( سنة  المتوفى  البغدادي،  القالي  القاسم 
 / ١3٩8هـ  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  هجرية، 

١٩٧8م . 
العرب، محمد بن مكرم بن منظور  35. لسان 
المصري، المتوفى سنة )٧١١( هجرية، دار صادر 

بيروت الطبعة األولى .
ابن خير االشبيلي، محمد بن خير  36.فهرسة 
بن عمر األموي، المتوفى سنة )5٧5( هجرية، دار 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ/ ١٩٩8م، 

الطبعة األولى، تحقيق محمد فؤاد منصور .
3٧.المقتنى في سرد الكنى، محمد بن أحمد 
بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي ،المتوفى سنة )٧٤8( 
المنورة،  بالمدينة  اإلســالمــيــة  الجامعة  هجرية 
السعودية، ١٤08هـ، الطبعة األولى، تحقيق محمد 

صالح المراد .
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وآثار  المؤلفين  أسماء  في  العارفين  38.هدية 
،المتوفى  البغدادي  باشا  إسماعيل  المصنفين، 
المعارف  بعناية وكالة  سنة )١06٧( هجرية، طبع 
دار  طبعه،  وأعـــادت  ١٩5١م،  سنة  استانبول  فــي 

إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .
محمد  الصالح،  ابن  مقدمة  على  3٩.النكت 
بــن جــمــال الــديــن عبد اهلل بــن بــهــادر الــزركــشــي، 
السلف،  أضـــواء  هجرية،   )٧٩٤( سنة  المتوفى 
الرياض، ١٤١٩هـ / ١٩٩8م، الطبعة األولى، تحقيق 

ين العابدين بن محمد بال فريج . د. ز
٤0.ميــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال، محمــد بن 
أحمــد بــن قايمــاز الذهبــي، المتوفــى ســنة )٧٤8( 
١٩٩5م،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  يــة  هجر
معــوض،  محمــد  علــي  تحقيــق  األولــى،  الطبعــة 

ــد .  ــادل أحم ع
والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الــزاهــرة  النجوم   .١٤
تابكي،  األ ــردي  ب تغري  بن  يوسف  المحاسن  أبــو 
زارة الثقافة واإلرشاد  المتوفى سنة )8٧٤( هجرية و

القومي، مصر . 
الزركلي  محمود  بن  الدين  خير  األعـــالم،   .٤٢
دار  هجرية،   )١3٩6( سنة  المتوفى  الدمشقي، 

العلم للماليين، ٢00٢م، الطبعة الخامسة عشر .
وفي  الترمذي  يقوله  عما  النقاب  كشف   .٤3
الباب، محمد حبيب اهلل مختار، مجلس الدعوة 
كستان، ١٤0٩ هـ،  كراتشي، با والتحقيق اإلسالمي، 

الطبعة األولى . 

أبي  بــن  الرحمن  عبد  الحفاظ،  طبقات   .٤٤
دار  هجرية،   )٩١١( سنة  المتوفى  السيوطي،  بكر 
الكتب العلمية، بيروت، ١٤03هـ، الطبعة األولى . 

الــرواة  أسماء  ضبط  في  المشتبه  توضيح   .٤5
وأنسابهم وألقابهم وكناهم ،محمد بن عبد اهلل بن 
سنة  المتوفى  الدمشقي،  الدين  ناصر  ابن  محمد 
)8٤٢( هجرية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩3م، 

الطبعة األولى، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي .
6٤. الجامع الكبير )سنن الترمذي(، محمد بن 
 )٢٧٩( سنة  المتوفى  الترمذي،  ســورة  بن  عيسى 
 / ١٤30هــــ  يا،  سور العالمية،  الرسالة  دار  هجرية، 
٢00٩م، الطبعة األولــى، تحقيق شعيب األرنــاؤوط، 

وآخرون . 
بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الحفــاظ،  تذكــرة   .٤٧
ــة،  ي عثمــان الذهبــي، المتوفــى ســنة )٧٤8( هجر
١٤١٩هـــ/  لبنــان،  بيــروت،  العلميــة  الكتــب  دار 
يــا  زكر وتحقيــق  دراســة  األولــى،  الطبعــة  ١٩٩8م، 

. عميــرات 
٤8. المدخل إلى جامع اإلمام الترمذي، الطاهر 
يت  الكو الفنية،  الشؤون  مكتب  خذيري،  األزهــر 

١٤٢8هـ / ٢00٧م، الطبعة األولى .
عيسى  ألبـــي  الــجــامــع  الــكــتــاب  فــضــائــل   .٤٩
المتوفى  اإلســعــردي،  محمد  بن  عبيد  الترمذي، 
العربية،  النهضة  مكتبة  هجرية،   )6٩٢( سنة 
صبحي  تحقيق  األولــى،  الطبعة  ١٤0٩هـــ،  بيروت، 

السامرائي. 
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50. اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليل 
مكتبة  يني،  القزو الخليلي  أحمد  بن  اهلل  عبد  بن 
الرشد الرياض، ١٤0٩ هـ، الطبعة األولى، تحقيق د. 

يس . محمد سعيد عمر إدر
أبو  أحمد  بــن  حبان  بــن  محمد  الثقات،   .5١
دار  هجرية،   )35٤( سنة  المتوفى  البستي،  حاتم 
األولــى،  الطبعة  ١٩٧5م،   / ١3٩5هـــ  بيروت  الفكر 

تحقيق السيد شرف الدين أحمد . 
٢5. علــوم الحديــث )مقدمــة ابــن الصــالح(، 
عثمــان بــن عبــد الرحمــن أبــو عمــرو ابــن الصــالح، 
التقييــد  يــة، وشــرحه  المتوفــى ســنة )6٤3( هجر
ابــن  مقدمــة  مــن  وأغلــق  أطلــق  لمــا  واإليضــاح 
العراقــي،  الحســين  بــن  الرحيــم  عبــد  الصــالح، 
يــة، المطبعــة العلميــة،  المتوفــى ســنة )806( هجر
حلــب، ١350هـــ / ١٩3١م، الطبعــة األولــى، حققــه 

الطبــاخ. محمــد راغــب 
الحديــث،  مصطلــح  علــم  فــي  الموقظــة   .53
ــى  ــي، المتوف ــان الذهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب محم
اإلســالمية،  البشــائر  دار  يــة،  هجر  )٧٤8( ســنة 
عبــد  حققــه  الثامنــة،  الطبعــة  ١٤٢5هـــ،  بيــروت، 

الفتــاح أبــو غــدة . 
يخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم،  ٤5. تار
المتوفى  الذهبي،  عثمان  بــن  أحمد  بــن  محمد 
سنة )٧٤8( هجرية، دار الكتاب العربي، بيروت 
١٤0٧هـ / ١٩8٧م، الطبعة األولى، تحقيق د. عمر 

عبد السالم تدمري .

بن  الرحيم  عبد  والتذكرة،  التبصرة  شرح   .55
الحسين أبو الفضل العراقي، المتوفى سنة )806( 
١٤٢3هـــ  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  هجرية، 
اللطيف  عبد  تحقيق  ــى،  األول الطبعة  ٢00٢م،   /

هميم، ماهر ياسين الفحل .
األنــظــار،  تنقيح  لمعاني  األفــكــار  توضيح   .56
باألمير  المعروف  صالح  بن  إسماعيل  بن  محمد 
دار  يــة،  هــجــر  )١١8٢( سنة  المتوفى  الصنعاني 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م، 
الطبعة األولى دراسة وتحقيق صالح بن محمد بن 

يضة . عو
5٧. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
،المتوفى  جماعة  بن  إبراهيم  بن  محمد  النبوي، 
سنة )٧33( هجرية، دار الفكر، دمشق، ١٤06هـ، 
عبد  الــديــن  محيي  د.  تحقيق  الثانية،  الطبعة 

الرحمن رمضان .
دقيق  ابــن  االصــطــالح،  بيان  في  ــراح  ــت ق 58.اال
الكتب  ،دار  هجرية   )٧0٢( سنة  المتوفى  العيد، 

العلمية بيروت، ١٤06هـ .

* * *


