
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت

1 
اذتكيكة الكسآٌية يف تهاليف األعىاه 

 وجصائّا وتطّيمّا عمى الٍفوع
 الدنتوزاألضتاذ املطاعد 

 56-1 تفطري حمىود عكين وعسوف

2 
وسويات قيظ بَ أبي حاشً البجمي عَ 
العػسة املبػسة بادتٍة عدا ارتمفاء 

 الساغديَ مجعًا وختسجيًا

 األضتاذ املطاعد الدنتوز 
 96-57 حديث ثاوس عبد اهلل داود

3 
وسويات غعبة بَ اذتجاج اليت أعمّا 

الٍطائي باملدالفة يف نتابْ عىن اليوً 
 والميمة دزاضة ٌكدية

 الطيد 
 خالد إحطاُ ضعيد

 األضتاذ املطاعد الدنتوز
 بساِيي صاحلإعبد الطتاز 

 144-97 حديث

 اختصاز اذتديث عٍد  4
 اإلواً الرتوري يف نتابْ الػىائن

 املدزع الدنتوز 
 172-145 حديث عمي إبساِيي ٌعىي

5 
 وٍاِج العمىاء 

 يف طسيكة تصٍيف نتب العمن
 املدزع الدنتوز

 226-173 حديث عالء ناون عبد السشام

6 
  اضتداله األصوليني حبديث:

 .( وقعت عمى اوسأتي وأٌا صائي..)
 مجعا ودزاضة

األضتاذ املػازك الدنتوز 
 262-227 أصوه فكْ ضمطاُ بَ محود العىسي

7 
الفسوم األصولية اليت ٌص عميّا 
 اإلواً الكسايف يف نتابْ الرخرية 

 مجعا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 282-261 أصوه فكْ حمىد حاود عطيوي

8 
املطائن اليت اختمف فيّا الكوه عٍد 

اإلواً الساشي بني نتابي احملصوه 
 واملعامل مجعًا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 314-283 أصوه فكْ باله حطني عمي

9 
وكاصد التوحيد وعالقتّا باذتهي 

 الػسعي األصولي 
 أمنوذجا أزناُ اذتهي

 الباحث
عمي حمىد الصغري أمحد 

 املدزع الدنتوز
أوني أمحد عبداهلل قاضي الٍّازي 

 املدزع الدنتوز
 زغدي بَ زومي

 356-315 أصوه فكْ

 



 

 

 

 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت

12 
أعىاه اإلدازة وأٌواعّا يف السقابة عمى 

اإلضالً وع التطبيل يف الٍظاً 
 الطعودي

 األضتاذ الدنتوز 
ٌاصس بَ حمىد بَ وػـسي 

 الغاودي
 428-357 فكْ

11 
الطٍة يف الكمٍطوة لمػيذ حمىد بَ 
محصة اآليدٌي الهوش ذتصازي املتوفى 

 ِـ( دزاضة وحتكيل1121ضٍة: )

األضتاذ املطاعد الدنتوز 
 444-429 فكْ خمفعبداهلل داود 

قاعدة الطمطاُ ولي وَ ال ولي لْ  12
 دزاضة فكّية تأصيمية تطبيكية

 األضتاذ املػازك الدنتوز 
 482-445 فكْ عبد اجمليد بَ حمىد الطبين

 ووجبات االحتياط يف تهفري املطمي 13
ضتاذ املػازك الدنتوز األ

ضمطاُ بَ عبد السمحَ 
 العىريي

 512-483 عكيدة

14 
االضتػساقي املٍصف وَ األثس املوقف 

اإلضالوي يف زواد حسنات اإلصالح 
 الٍصساٌية دزاضة حتميمية

 األضتاذ الدنتوز 
 562-511 فهس حمىد بَ ضعـد الطسحاٌي

أوصاف الساضدني يف العمي وأثسِا يف  15
 حفظ األوَ الفهسي

 األضتاذ الدنتوز 
 626-561 فهس وػعن بَ غٍيي املطريي
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 باللغة العزبيةملخص 
 و. د. علي إبزاهيه ىعني اليعيني

البحث عمى بياف جانب مف جكانب الصنعة الحديثية عند الترمذم كىك يدكر 
عمى األسباب التي دعت اإلماـ إلى اختصار الحديث في كتابو الشمائؿ؛ ليقؼ 

االختصار، كيبٌيف المكاطف كاألماكف التي كقع فييا االختصار، كقد تكصؿ الباحث إلى 
كتتنٌكع طرقو في ذلؾ، فتارة مف  ،أٌف الترمذم يستعمؿ االختصار في المتف كاإلسناد معان 

زء مف المتف، خالؿ التحكيؿ بيف األسانيد، كتارة بالعطؼ بيف الشيكخ، كتارة بحذؼ ج
كأغراضو في كتارة يشير إلى االختصار كأخرل ال يشير، كتارة بحذؼ المتف كامالن، 

منيا االقتصار عمى الجزء الذم ينطبؽ عمى التبكيب، كمنيا الفرار مف  ذلؾ كثيرة،
منيا شيرة المتكف أك األسانيد، كمنيا عدـ كجكد فائدة إضافية مف المتف ك التكرار، 

 قد استعمؿ اإلماـ االختصارى في ثالثيف بابان مف أبكاب الكتاب.، ك المذككر سمفان 
 ، كتاب الشمائل  اإلمام الترمذيالحديث ،  اختصارالكممات المفتاحية: 

 
ABRIDGEMENT HADITH TO IMAM AL-TIRMITHI  

IN HIS BOOK ALSHAMAYIL 
Dr. Ali E. Neami 

Summary 
The research deals with an aspect of Hadith construction by Al-Tirmithi 

which is Hadith abridgement in his book “Al-Shamail”, looking at the 

reasons which caused the Imam to abridge the Hadith, and highlight the 

places where the abridgement occurred. The researcher concluded that Al-

Tirmithi uses abridgement in both the Text (Mitn) and the Attribution (Isnad) 

of Hadith in different ways; sometimes by switching the Attribution, 

sometimes by adding the word “and” between the Sheiks (the narrators of 

Hadith), sometimes by eliminating part of the Text, and sometimes by 

eliminating the text entirely. Sometimes the abridgement is referred to while 

other times it is not, and there are many reasons for that. One reason is to 

refer to only the parts that are relevant to the section topic, another reason 

is to escape repetition, another reason is due to how well known the Text and 

Attribution of the Hadith is, and another reason would be the lack of benefit 

of a Text previously mentioned. The Imam used abridgement in thirty 

sections of the book. 

Keywords: construction, Al-Tirmithi, Al-Shamail  
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 مقذمة

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف، كعمى آلو 
 كأصحابو أجمعيف كبعد:

 فييعد كتاب الشمائؿ المحمدية مف أبرز الكتب الجامعة ألكصاؼ النبي
 فاختصره بعضيـ، كشرحو آخركف، ،كالعناية كأخالقو كسماتو، كقد تمقاه العمماء بالقبكؿ

ككاف مؤلفو الترمذمي متضمعان  حتى بمغ عدد شركحو ما يربك عمى مائة كخمسيف شرحا،
فٍ بالصنعة الحديثية  بٌينان في كاف أثرىا  لـ يقصد مف الكتاب إبرازىا إال أفٌ  كىك كا 

بعنكاف: )اختصار الحديث  بحثال افجاء ىذفعقدت العـز عمى بياف جانبو منيا  الكتاب،
كشؼ عف مكانة اإلماـ كتفننو في استيعاب ي؛ لعند اإلماـ الترمذم في كتابو الشمائؿ( 

 .لمحديث الكاحد باختصار غير مخؿ كثير مف الطرؽ كاألسانيد
 أسباب اختيار الموضوع

 الكشؼ عف مكانة الترمذم في الصناعة الحديثية. -ُ
 الشمائؿ.تقديـ دراسة منيجية عف كتاب  -ِ

 مشكلة البحث
 جاء البحث ليجيب عف التساؤالت اآلتية:

 ىؿ الترمذم ممف يركف جكاز اختصار الحديث؟
 ىؿ لمترمذم منيج مطرد في اختصار الحديث؟

 ىؿ اقتصر الترمذم عمى اختصار المتكف أـ تعداىا إلى األسانيد؟
 منهج البحث

 االستنباطي.اعتمدت في كتابة ىذا البحث عمى المنيج االستقرائي 
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 الدراسات السابقة
جامعة مصراتو الميبية بعنكاف )صنعة المتف عند اإلماـ يكجد بحث منشكر في 

الشمائؿ( لمدكتكر حافظ القميب، كقد تناكؿ الدكتكر جانب االختصار كتابو الترمذم في 
 كاقتصره عمى ما يتعمؽ بالمتف، كلـ أقؼ عمى غيره مف الدراسات. ،في مساحة صغيرة

 البحث خطة
 ذكرت فييا أسباب اختيار البحث كمشكمتو كمنيجو كخطتو. مقدمة:

 تعريفات عمى طريؽ البحث: المبحث األّول:
 المطمب األكؿ: تعريؼ االختصار كأسبابو.

 المطمب الثاني: التعريؼ باإلماـ الترمذم ككتابو الشمائؿ.
 اختصار اإلسناد عند الترمذم: المبحث الثاني:

 األكؿ: التحكيؿ بيف األسانيد. المطمب
 المطمب الثاني: العطؼ بيف الشيكخ.

 المطمب الثالث: االختصار بتعميؽ األسانيد.
 اختصار المتف عند الترمذم. المبحث الثالث:
 .حذؼ جزء مف المتف كاإلشارة إليوالمطمب األكؿ: 

 .المتف كامالن كاإلشارة إليوالمطمب الثاني: حذؼ 
 النتائج التي تكصمت إلييا. كفييا أىـ الخاتمة:

فال أزعـ أٌف جيدم جاء خاليان مف األخطاء كقد بذلت فيو كسعي، فما ... كبعد
أصبت فيو مف تكفيؽ اهلل كحده، كما أخطأت فيو فمف نفسي كالشيطاف، كأستغفر اهلل 

 مما أخطأت فيو، كاهلل يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ.
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 املبحث األّول: 
 على طزيق البحث تعزيفات

 :املطلب األول
 تعزيف االختصار وأسبابه

مصدره لمفعؿ المزيد عمى الثالثي بحرفيف )اختصر(،  :االختصار لغةأوال: 
قاؿ ابف الزائد مف الكالـ،  ترؾالتقميؿ مف األلفاظ المستعممة في الجممة، ك كيطمؽ عمى 

االختصار ىك ) العسكرم:كقاؿ ، (ُ)سيده: )كاالختصار حذؼ الفضكؿ مف كؿ شيء(
 .(ِ)(إلقاؤؾ فضكؿ األلفاظ مف الكالـ

لـ يعٌرؼ عمماء مصطمح الحديث المتقدمكف  :االختصار اصطالحاً ثانياً: 
كقد  ،عف معناه المغكم -في الغالب-)اختصار الحديث( لكضكح داللتو، كعدـ خركجو 

شارات لالختصار منيا قكؿ كجدت عند المتأخريف تعريفاتو  )ركاية بعض  السيكطي:كا 
 .(ّ)الحديث الكاحد دكف بعض(

كقكؿ السيكطي ىذا ال ينطبؽ بالكامؿ عمى االختصار؛ ألٌف االختصار قد يككف 
 كلعٌؿ مف أكضح التعريفاتبحذؼ السند أك المتف كامالن، كقد يككف بحذؼ جزءو منيما، 

 ،بعضواختصار الحديث ىك حذؼ ) تعريؼ طاىر الجزائرم حيث قاؿ:ختصار لال
 .(ْ)(كاالقتصار في الركاية عمى بعضو

ال لالختصار كىذا التعريؼ ليس جامعان مانعان؛ ألٌف استعماالت المحٌدثيف 
 بمعافو أخرل، قاؿ البقاعي:ض المتف، بؿ قد يطمقكنو حذؼ بعتقتصر عمى 

أعُـّ ًمف التمخيًص، فتارةن يككفي اقتصاران عمى بعًض األصًؿ معى استيفاًء  االختصار)

                                            

 .ْٓ/ٓ ابف سيده، عمي بف إسماعيؿ ،حيط األعظـالمحكـ كالم (ُ)
 .َْ/ُ ،العسكرم الحسف بف عبد اهلل ،كيةالفركؽ المغ (ِ)
 .ُُّ/ُ، السيكطي عبد الرحمف بف أبي بكرتدريب الراكم،  (ّ)
 .َّٕ/ِ، الجزائرم صالحطاىر بف تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر  (ْ)
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المقاصًد كالتمخيًص، كتارةن مع حذًؼ بعًض المقاصًد، كتارةن يككفي مكفيان بجميًع األصًؿ 
: اختصرتي كافى مترددان بيفى المعاني  ، فإذا قاؿى ًمفى المقاصًد، كغيرىا  بكالـو كجيزو

 .(ُ)(الثالثً 
كىذا الذم ذكره البقاعي يتعمؽ بالمتف، كقد يستعمؿ المحدثكف االختصار في 

 إف شاء اهلل. مفصالن  سنبٌيف ذلؾقدمنا ككما اإلسناد أيضان بحذؼ بعضو أك كٌمو كما 
األسباب التي تدعك المصٌنؼ إلى اختصار متف  :االختصار سبابثالثاً: أ

، كمنيا ما يعكد لمظركؼ االجتماعية العامة عممي منيا ما ىك الحديث أك سنده كثيرة،
ىك عدـ تضخيـ الكتاب؛  في النكع الثاني السبب األبرز عؿٌ كل ،التي يعيشيا المصٌنؼ

كانكا كثيران ما يحممكف كتبيـ في أسفارىـ كرحالتيـ  -رحميـ اهلل-العمماء المصٌنفيف  ألفٌ 
العممية مما يسبب ليـ متاعب مف كثرة الحمكلة في أسفارىـ تمؾ، باإلضافة إلى أٌف 

 .كبيرالدكاة كاألقالـ لـ تكف متكافرة بشكؿ 
أٌما األسباب العممية فمف أبرزىا: االقتصار عمى مكطف الشاىد مف الحديث 

كفي ىذا يقكؿ أبك داكد كاالبتعاد عف اإلطالة كالتكرار، الذم لو تعٌمؽ بالتبكيب، 
كربما اختصرت الحديث الطكيؿ ألني لك كتبتو بطكلو لـ يعمـ بعض مف ) السجستاني:

 .(ِ)(لذلؾسمعو كال يفيـ مكضع الفقو منو فاختصرت 
 تنٌبو القارئاإلشارة إلى فائدة مخصكصة، فال يكمف األسباب العممية أيضان: 
أك في المتف ال تصح، معمكلة  ككذلؾ حذؼ زيادة إلييا إذا سيؽ المتف كالسند بتمامو، 

أك ، -كبخاصة في األحاديث التي اشتممت عمى قصص- لشيرة المتف بيف طمبة العمـ
أك يركيو بالمعنى اختصاران، يحتاط لذلؾ ك ألفاظ الحديث فألٌف المصٌنؼ يشؾ ببعض 

كبخاصة في - ألٌف المصٌنؼ ينشط تارة فيذكره تامان، كيكسؿ تارة فيجيء بو مختصران 
كأسباب االختصار كثيرة ال يتسع المقاـ لذكرىا جميعان، كقد أشرت ، -األحاديث المطٌكلة

 .(ّ)إلى أىميا
                                            

 .ٕٔ/ُ البقاعي، برىاف الديف إبراىيـ بف عمر ،النكت الكفية عمى األلفية (ُ)
 .ِْ/ُ، السجستاني أبك داكد، سميماف بف األشعث ،رسالة أبي داكد إلى أىؿ مكة (ِ)
 بف عبد اهلل سميماف، -دراسة كصفية-اختصار الحديث كأثره في الركاة كالمركيات ( لزيادة االطالع ينظر: ّ)

 .َِِ-َِْ/ُ السعكد،



 

 
656 

4 

 :املطلب الثاىي
 الرتمذي وكتابه الشنائلالتعزيف باإلماو 

 أوال: التعريف باإلمام الترمذي
. أٌما الترمذمالسممي ىك أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة  اسمو ونسبو:

يالف، كأٌما الترمذم فنسبة إلى مدينة ترمذ عالسيمىمي فنسبة إلى بني سيميـ مف قبيمة 
 .(ُ)أكزبكستافالخراسانية القريبة مف نير جيحكف الكاقعة اليـك في جميكرية 

ق( كقد بدت عميو أمارات حب العمـ َِٗكلد في ترمذ سنة ) والدتو ونشأتو:
إلى المدف القريبة مف ترمذ، فرحؿ إلى بخارل ابتدأ الرحمة في طمب العمـ ، ثـٌ مف صغره

، كقد كسمع شيكخيا كالعراؽ كغيرىا مف البمدافرحؿ إلى الحجاز كمرك كالرم، ثـٌ 
 في أكاخر عمره.أيصيب بمرض في بعض رحالتو ففقد بصره 

كمف أبرز شيكخو الذيف سمع منيـ: البخارم كمسمـ كأبك داكد  شيوخو وتالميذه:
، ككاف لمترمذم تالميذ كيثير منيـ: مكحكؿ كخمؽ كثيركقتيبة بف سعيد كمحمد بف بشار 

أبك العباس المحبكبي كىك بف الفضؿ، كحٌماد بف شاكر، كالييثـ بف كميب الشاشي، ك 
 راكية كتابو )الجامع(.

تكاترت أقكاؿ العمماء في الثناء العاطر عمى أبي عيسى؛ إذ  ثناء العلماء عليو:
ميقو، كمف أبرز تمؾ األقكاؿ قكؿ ثقة، أبي يعمى الخميمي: ) عرفكا لو فضمو كعممو كخي

مشيكر باألمانة،  ...متفؽ عميو، لو كتاب في السنف، ككالـ في الجرح كالتعديؿ
 .(ّ)كقاؿ ابف حباف: )كاف ممف جمع كصٌنؼ كحفظ كذاكر( .(ِ)(كالعمـ

                                            

الطاىر  ،المدخؿ إلى جامع اإلماـ الترمذمكينظر:  .ُٕٔ/ٔ الذىبي، محمد بف أحمد ،تاريخ اإلسالـ (ُ)
 .ُٕ/ُ خذيرم، األزىر

 .َْٗ/ّ الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ِ)
 .ُّٓ/ٗابف حباف،  ،الثقات (ّ)
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كتب لو  أسماء تسعةلـ يكف اإلماـ مكثران مف التصنيؼ كقد كقفت عمى  مؤلفاتو:
ك)أسماء الصحابة(، ك)كتاب  ،(، ك)العمؿ( ك)الزىد(شمائؿ النبيىي: )الجامع(، ك)

كما في )التفسير( لو أيضان ك)التاريخ( ك)األسماء كالكنى(، ك ، في اآلثار المكقكفة(
 الخالصة.

ترمذ ليمة االثنيف تكفي بؿ كلعٌؿ أصحيا أٌنو ااختيمؼ في كفاتو عمى أقك  وفاتو:
 .(ُ)ق(ِٕٗ) لثالث عشرة ليمة مضت مف رجب سنة
 ثانياً: التعريف بكتاب الشمائل

، )كالخصائؿ المصطفكية(ائؿ المحمدية كفي بعض النسخ الشم اسم الكتاب:
أٌما أصح ما سيمي بو في النسخ الخطية المتقنة فيك )شمائؿ  كىذا ىك االسـ المشيكر،

 (. النبي
مقية أكصاؼ رسكؿ اهلل موضوعو: مقية كالخي  أحكالو كعاداتو في كبياف الخى

عو كجمكسو كاتكائو كسيفو كدر كنكمو ييئة أكمو كشربو الجكانب الحسية كالمعنكية ك
 كلباسو كضحكو كبكائو كغير ذلؾ بصكرة تصكيرية تجعؿ القارئ كأنو يرل النبي

 بعينيو كيعيش معو.
يكاد يجمع العمماء عمى أٌف كتاب الشمائؿ أفضؿ  مكانة الكتاب في بابو:

، كقد تكالت مف أكائؿ ما صينؼ بيذا الففمصٌنؼ في ىذا الباب، فضالن عف ككنو 
 .التي تبكأىا ىذا الكتاب أقكاليـ مبينة المنزلة السامقة

ماـ فإف كتاب الشمائؿ لعمـ الركاية كعمـ الدراية لإل) :المناكم وقالمف ذلؾ ما 
 ،كتاب كحيد في بابو ،الترمذم جعؿ اهلل قبره ركضة عرفيا أطيب مف المسؾ الشذم

 ،بديعان  فريد في ترتيبو كاستيعابو، لـ يأت لو أحد بمماثؿ كال بمشابو، سمؾ فيو منياجان 

                                            

 .ِٖٕ/ْ ابف خمكاف، أحمد بف محمد ،األعيافكفيات  (ُ)
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حتى عد ذلؾ الكتاب مف المكاىب كطار  ؛خبار كفنكف اآلثار ترصيعان عو بعيكف األكرصٌ 
 .(ُ)(في المشارؽ كالمغارب

كتاب  كمف أحسف ما صنؼ في شمائمو كأخالقو) كقاؿ مال عمي القارم:
بحيث إف مطالع ىذا الكتاب كأنو  ،في سيره عمى الكجو األتـ الترمذم المختصر الجامع

 .(ِ)(يطالع طمعة ذلؾ الجناب. كيرل محاسنو الشريفة في كؿ باب
( بابان، كبمغ عدد األحاديث ٔٓبمغ عدد أبكاب الكتاب ) عدد أبوابو وأحاديثو:

، كسبب ( حديثان ُْٓفجعؿ العدد ) مف ذلؾ كثر( حديثان، كمنيـ مف ذىب إلى أّٖٗ)
لى عٌد المعمؽ كالمكرر االختالؼ في النسخ الخطية االختالؼ يعكد إلى  مف جية، كا 

 مف جية أخرل.
، كأكثر ما فيو اشتمؿ الكتاب عمى الصحيح كالحسف كالضعيؼ درجة أحاديثو:

( ّٓ، كبمغ عدد األحاديث الحسنة )%ْ.ْٕبنسبة  ( حديثان ِٔٗالصحيح فقد بمغ )
مع  %ٗ.ُٔبنسبة  حديثان ( ٕٔ، أٌما األحاديث الضعيفة فكانت )%ٕ.ٖبنسبة  حديثان 

باستثناء  ضبطيـ عمى مالحظة أٌف الضعؼ فييا ال يتعمؽ بعدالة الركاة بؿ يقتصر
 .(ّ)بضعة أحاديث

  

                                            

 .ِصالمناكم،  عبد الرؤكؼ ،شرح كتاب الشمائؿ (ُ)
 .ِ/ُ، القارم  مال عمي بف سمطاف ،جمع الكسائؿ في شرح الشمائؿ (ِ)
 ( اعتمدت في ىذه االحصائية عمى أحكاـ المحقؽ أسامة الرحاؿ عمى أحاديث الشمائؿ. ّ)
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 املبحث الثاىي: 
 اختصار اإلسياد عيذ الرتمذي

 :املطلب األول
 التحويل بني األساىيذ

استعماؿ التحكيؿ بيف األسانيد،  عمى المحدثيف في عصر الركاية دأب كثيره مف
مف  يناؾكذلؾ باستخداـ حرؼ )ح(، كلكؿو منيجو في كضع ىذا الحرؼ في اإلسناد، ف

عند الصحابي، كمنيـ مف  الحرؼ يضع بعضيـ، ك كىـ األكثر يضعو عند مدار السند
، كلـ يبٌيف العمماء السابقكف غرضيـ مف إيراد ىذا الحرؼ في يضعو بعد اسـ النبي

 لغرضأٌف المراد منو: التحكيؿ بيف األسانيد  أشاركا إلى يـأٌف كثيران من بيدى اإلسناد؛ 
ذا كاف لمحديث إسناداف أك أكثر كتبكا  االختصار كفراران مف التكرار، قاؿ ابف جماعة: )كا 

 .(ُ)ح(، كلـ يبيف أمرىا عمف تقدـ(عند االنتقاؿ مف إسناد إلى إسناد )
كلـ يكف الترمذم في صنيعو بمنأل عف أصحاب الركاية، بؿ كاف أحد المتفننيف 
في التحكيؿ بيف األسانيد، كنستطيع أف نقكؿ: إٌف االختصار ىك المقصد األساس مف 

ة ظاىر ل ان التحكيؿ عند الترمذم كاألمثمة التي سنكردىا تشيد لذلؾ، كقبؿ ذلؾ نكرد رصد
 التحكيؿ عند اإلماـ الترمذم:

بمغ عدد األحاديث التي استعمؿ فييا اإلماـ التحكيؿ بيف األسانيد:  -ُ
 .(ِ)ثمانية

بمغ عدد األبكاب التي استعمؿ فييا التحكيؿ: سبعة مف مجمكع ستة  -ِ
 %.ٓ.ُِكخمسيف بابان، أم بنسبة 

                                            

 .ٔٗ/ُابف جماعة،  محمد بف إبراىيـ ،عمـك الحديث النبكمالمنيؿ الركم في مختصر  (ُ)
الشمائؿ المحمدية كالخصائؿ  .ِِٕ، ِٗٗٔ، ِٓٔ، َُِ، ُٕٖ، ُُْ، ْٖ، َٓ( األحاديث ِ)

 .الترمذمالمصطفكية، 
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، كانت األبكاب التي استعمؿ فييا التحكيؿ: ما جاء في كحؿ رسكؿ اهلل -ّ
، ما جاء في صفة ، ما جاء في عمامة النبيما جاء في نعؿ رسكؿ اهلل

، كقد كرد لو استعماالف ، ما جاء في فاكية رسكؿ اهللكضكء رسكؿ اهلل
 .في باب ما جاء في عبادة رسكؿ اهلل

استعمؿ حرؼ التحكيؿ عند مدار الحديث فقط، كلـ يضع حرؼ التحكيؿ  -ْ
 ، أك بعد جزء مف المتف.نبيعند التابعي أك الصحابي أك ال

 لـ يحٌكؿ اإلماـ بيف أكثر مف إسناديف في الحديث الكاحد. -ٓ
 أٌما عف منيجو في استعماؿ التحكيؿ فكاف كاآلتي:

عند كركد حديث بإسناديف عف شيخ كاحد، كمثالو قكؿ الترمذم: )حدثنا  -ُ
محمد بف بشار قاؿ: حدثنا عبد الرحمف بف ميدم، عف حماد بف سممة، 

كحدثنا محمكد بف غيالف قاؿ: حدثنا ككيع، عف حماد بف سممة، عف   )ح(
مكة يـك الفتح كعميو عمامة  أبي الزبير، عف جابر قاؿ: دخؿ النبي

 .(ُ)سكداء(
، فقد جمع بطريقة فنٌية بيف فحسب كىنا نمحظ أٌف غرض الترمذم االختصار

بف ميدم ثقة، كلـ عبد الرحمف ياف عنو ككيع ك اك كالر بف سممة، التقيا عند حٌماد إسناديف 
.  يقع ألحد اإلسناديف عمى اآلخر عمكه

عند كجكد عمك كنزكؿ. قاؿ الترمذم: )حدثنا قتيبة، عف مالؾ، )ح( كحدثنا  -ِ
إسحاؽ بف مكسى قاؿ: حدثنا معف قاؿ: حدثنا مالؾ، عف أبي الزناد، عف 

ليميف، قاؿ: إذا انتعؿ أحدكـ فميبدأ با األعرج، عف أبي ىريرة، أف النبي
ذا نزع فميبدأ بالشماؿ، فمتكف اليميف أكليما تنعؿ كآخرىما تنزع(  .(ِ)كا 

                                            

 . َُٓ/ُ، ُُْرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ُ)
 . ٖٔ/ُ، ْٖرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ِ)
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فيذه الركاية كصؿ بيا الترمذم إلى مالؾ براكو كاحد مف طريؽ قتيبة، ككصؿ 
براكييف مف طريؽ إسحاؽ بف مكسى، فكاف غرضو باإلضافة إلى االختصار بياف العمك 

 كالنزكؿ.
بعد اإلسناد األكؿ فحسب. كقد جاء التحكيؿ عند تعدد األسانيد كذكر المتف  -ّ

حدثنا إسحاؽ بف في ىذا األسمكب في مكطف كاحد فقط. قاؿ الترمذم: )
: حدثنا مالؾ، عف ابف شياب، عف عركة، عف : حدثنا معف قاؿمكسى قاؿ

كاف يصمي مف الميؿ إحدل عشرة ركعة يكتر منيا  : أف رسكؿ اهللعائشة
 بكاحدة ، فإذا فرغ منيا اضطجع عمى شقو األيمف.

حدثنا ابف أبي عمر قاؿ : حدثنا معف، عف مالؾ، عف ابف شياب، نحكه ) ح ( 
 .(ُ)(كحدثنا قتيبة، عف مالؾ، عف ابف شياب، نحكه

سناده كامالن، ثـ اقتصر ىذا ىك المكطف الكحيد الذم ذكر فيو الحديث بمتنو  كا 
ثالثة أسانيد بمتف كاحد، فقد  عمى ذكر األسانيد دكف متكنيا، كيظير جميان ٌأٌنو اختصر

كاقتصر عمى ذكر متف  ،سمع الحديث مف إسحاؽ بف مكسى، كابف أبي عمر، كقتيبة
إسحاؽ بف مكسى، كاكتفى باإلشارة إلى متكف ابف أبي عمر كقتيبة، مستعينان بالتحكيؿ 

 ى ذلؾ.عم
 :املطلب الثاىي

 العطف بني الشيوخ
مف مالمح منيج اإلماـ في إيراد األسانيد: العطؼ بيف الشيكخ، كصكرتو أف 
يركم الحديثى الكاحدى عف شيخيف فأكثر مف شيكخو، في إسناد كاحد، إٌما أف يتابعى 

ٌما أف يدمج بيف ألفاظ شيكخو، كيزيد ما عند ىذا  أحدىما اآلخر متابعة تامة في لفظو، كا 
الشيخ عمى ما عند ذاؾ، فيككف مجمكع الحديث عف مجمكع الركاة، كىك ما ييسمى 

                                            

  .َِّ-ِِٗ/ُ، ُِٕرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ُ)
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، كيككف بذلؾ المحٌدث قد جمع بيف ركايتيف أك أكثر في إسناد كاحد، (ُ)بالتمفيؽ
 يككف ىك اليدؼ المرجك مف ىذا الصنيع.  -في الغالب–كاالختصار 

كالرد، فمف قبمو اشترط في كالعطؼ بيف الشيكخ مختمؼ فيو مف حيث القبكؿ 
منعو عٌده مظٌنة ضعؼ الراكم كعدـ ضبطو  فٍ تقاف كضبط األلفاظ، كمى الراكم الحفظ كاإل

)ذاكرت يكما بعض الحفاظ فقمت البخارم لـ  أللفاظ شيخو، قاؿ أبك يعمى الخميمي:
يخرج حماد بف سممة في الصحيح كىك زاىد ثقة، فقاؿ: ألنو جمع بيف جماعة مف 

س فيقكؿ: حدثنا قتادة، كثابت، كعبد العزيز بف صييب، كربما يخالؼ في أصحاب أن
بعض ذلؾ، فقمت: أليس ابف كىب اتفقكا عميو كىك يجمع بيف أسانيد؛ فيقكؿ: حدثنا 
مالؾ، كعمرك بف الحارث، كالميث بف سعد، كاألكزاعي بأحاديث كيجمع بيف جماعة 

 .(ِ)غيرىـ فقاؿ: ابف كىب أتقف لما يركيو كأحفظ لو(
 كقبؿ الشركع ببياف منيج الترمذم نكرد رصدان لظاىرة العطؼ بيف الشيكخ:

بمغ عدد األحاديث التي عطؼ فييا بيف الشيكخ تسعة كعشريف مكضعان مف  -ُ
 كتابو.

، كعطؼ بيف ثالثة شيكخ (ّ)عطؼ بيف شيخيف في ثمانية عشر مكضعان  -ِ
عطؼ بينيـ، ، كىك تارة يذكر الركاة الذيف (ْ)فأكثر في أحد عشر مكضعان 

 كتارة يذكر بعضيـ كيبيـ اآلخريف.
بمغ عدد األبكاب التي كرد فييا العطؼ: كاحدان كعشريف بابان، أم بنسبة  -ّ

 % مف مجمكع أبكاب الشمائؿ.ّٕ
                                            

 .َّٕ/ِ، السخاكم ، شمس الديف مغيث شرح ألفية الحديثفتح ال( ينظر: ُ)
 .ُْٖ-ُْٕ/ُ الخميمي،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث  (ِ)
، ُِٓ، َِٓ، ُِِ، َُِ، َِٗ، ُْٗ، ُُٓ، ُّْ، ُُٔ، ٓٗ، ّٖ، ُْ( تنظر األحاديث: ّ)

ُِٔ ،ّْٔ ،ُّٖ ،ِّٖ ،ّٖٗ ،َْٕ. 
 .ُّٗ، ّٖٓ، ّٔٔ، ّٕٓ، َّّ، ُِٔ، ُّٔ، ُِٖ، ُِْ، ٕٖ، ُٗاألحاديث:  تنظر( ْ)
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أكثر الركاة الذيف عطؼ بينيـ: قتيبة بف سعيد، كمحمد بف بشار، كعمي بف  -ْ
 حجر.

 ة عند تساكم كغالبا ما نجد الترمذم يعطؼ بيف شيخيف في الركاي
رتبتييما كاتفاقيما في المفظ، كما ىك الحاؿ عند اإلماـ مسمـ، كمف األمثمة عمى ذلؾ: 
)حدثنا إسحاؽ بف منصكر، كيحيى بف مكسى، قاال: حدثنا عبد الرزاؽ، عف معمر، عف 

شرة شعرة  كلحيتو إال أربع ع ثابت، عف أنس قاؿ: ما عددت في رأس رسكؿ اهلل
 .(ُ)بيضاء(

ذا  كيحيى بف إسحاؽ بف منصكر مف نا أٌف رتبة كؿو تأممنا في الحديث كجدكا 
مكسى كاحدة حيث ييعٌداف مف الثقات الذيف اتفؽ النٌقاد عمى تكثيقيـ، فيظير جميان أٌف 

 االختصار ىك المقصد مف العطؼ بيف الشيخيف.
باإلضافة إلى ؛ لإلشارة مف ىك دكنيـكقد يعطؼ قميالن بيف أكثر مف ثقة مع 

، أسكةن بأقرانو الثقاتقد ضبط ركاية شيخو  أك المقبكؿ إلى أٌف ىذا الضعيؼاالختصار 
حدثنا أحمد بف عبدة الضبي البصرم، كعمي بف حجر، كأبك ) كمف األمثمة عمى ذلؾ:

جعفر محمد بف الحسيف كىك ابف أبي حميمة، كالمعنى كاحد، قالكا: حدثنا عيسى بف 
محمد مف كلد عمي بف : حدثني إبراىيـ بف بد اهلل مكلى غفرة قاؿف عمر بف عيكنس، ع

لـ يكف رسكؿ اهلل بالطكيؿ : قاؿ : كاف عمي إذا كصؼ رسكؿ اهللأبي طالب قاؿ
 .(ِ)...(الممغط، كال بالقصير المتردد

كعند فعند النظر في ىذا الحديث نجد أٌنو اختصر ثالثة أسانيد بمتف كاحد، 
النظر في مرتبة شيكخو الثالثة الذيف ركل عنيـ نجد أٌف أحمد بف عبدة، كعمي بف حجر 

                                            

 .ٔٓ/ُ، ّٖرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ُ)
 . ِّ/ُ، ٕرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ِ)
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ثقتاف، في حيف نجد أٌف شيخو الثالث ابف أبي حميمة مقبكؿ كما أشار إلى ذلؾ الحافظ 
 كىنا تظير أىمية ذكره لممتابعات باإلضافة إلى االختصار. .(ُ)ابف حجر

إلماـ كانت بيف مف ييحتج بحديثيـ، كلـ أقؼ كجميع الحاالت التي عطؼ فييا ا
 عمى حالة عطؼ فييا بيف ضعيفيف.

كمف منيجو أيضان في العطؼ إلى جانب االختصار: بياف اختالؼ ألفاظ الركاة 
حدثنا محمد بف سيؿ بف عسكر، كعبد اهلل بف عبد الرحمف، قاال: مثاؿ ذلؾ قكلو: )

ؿ، عف ىشاـ بف عركة، عف أبيو، عف حدثنا يحيى بف حساف قاؿ: حدثنا سميماف بف بال
قاؿ عبد اهلل بف عبد الرحمف، في   قاؿ: نعـ اإلداـ الخؿ. عائشة، أف رسكؿ اهلل

 .(ِ)حديثو: نعـ اإلداـ أك األدـ الخؿ(
شٌؾ كىنا تبدك اإلشارة كاضحة في اختالؼ الركاة، كأٌف عبد اهلل بف عبد الرحمف 

دليؿ عمى أٌف اإلماـ ال يمجأ إلى اختصار في ركايتو بخالؼ محمد بف سيؿ، كفي ىذا 
المتكف إذا كاف ثمة ما يدعك إلى البياف، بؿ يقتصر عمى اختصار األسانيد عند 

 االختالؼ كما ىك الحاؿ في ىذا المثاؿ.
كمف منيجو أيضان في العطؼ ركايتو الحديث بالمعنى، كحمؿ ركاية أحد شيخيو 

حدثنا إسماعيؿ بف مكسى الفزارم، ) قكلو: عمى األخرل اختصاران كمف األمثمة عمى ذلؾ
كعمي بف حجر، كالمعنى كاحد، قاال: حدثنا عبد الرحمف بف أبي الزناد، عف ىشاـ بف 

يضع لحساف بف ثابت منبرا في  عركة، عف أبيو، عف عائشة قالت: كاف رسكؿ اهلل
كيقكؿ  أك قاؿ: ينافح عف رسكؿ اهلل المسجد يقـك عميو قائما يفاخر عف رسكؿ اهلل

إف اهلل يؤيد حساف بركح القدس ما ينافح أك يفاخر عف رسكؿ اهلل :)(ّ). 

                                            

 .ْْٕ/ُ ابف حجر، ،تقريب التيذيب (ُ)
 . ُُّ/ُ، ُُٓرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ِ)
 . َِٔ/ُ، َِٓرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ّ)
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المراد مف قكلو )المعنى كاحد( أم أٌف ألفاظيـ مختمفة كمؤداىا كاحد كما بٌيف 
، كقد تتبعت في كتب الركاية ىذا الحديث فمـ أجده (ُ)ذلؾ المباركفكرم في عدة مكاضع

كلفظيما )ما ينافح أك يفاخر(، ، كبيف الفزارم إال مقركنان بينو عمي بف حجرف ييركل ع
أما ركاية الفزارم مفردان فجاء فييا )ما نافح أك فاخر(، كىذا االختالؼ البسيط في 

 ، كىذا مف عظيـ دقتو رحمو اهلل.األلفاظ حمؿ اإلماـ عمى التنبيو عميو
كنعني بذلؾ قكؿ كيمتحؽ بالعطؼ بيف الشيكخ: االختصار عمى اإلبياـ، 

الترمذم: حدثنا فالف )يسميو( كغير كاحد، كقد استعمميا اإلماـ في أحد عشر مكضعان، 
كليذا النكع مف االختصار غرض ميـ كىك دفع الغرابة كالتنبيو إلى كجكد المتابعات 

 لتقكية الركاية.
 :املطلب الثالث

 االختصار بتعليق األساىيذ
أف يككف مختصران؛ لذلؾ لـ ييكثر مف الطرؽ، كلـ تقٌدـ أٌف اإلماـ أراد مف كتابو 

يسؽ األحاديث الطكاؿ بتماميا، كلٌما كاف الترمذم صاحب صنعة حديثية لـ يفتو أف 
يعٌمؽ بعض األسانيد، كقد ارتأل أف يككف ذلؾ عمى سبيؿ االختصار أيضان بذكر ما 

الترمذم مف تمس إليو الحاجة دكف سكؽ األسانيد بتماميا كسأذكر ىنا بعض أغراض 
 التعميؽ:

 أواًل: التنبيو على كشف عّلة في الحديث
حدثنا محمد بف بشار قاؿ: حدثنا عبد الرحمف بف ميدم، عف قاؿ الترمذم: )

كاف يمعؽ  أف النبي ،سفياف، عف سعد بف إبراىيـ، عف ابف لكعب بف مالؾ، عف أبيو
بشار ىذا الحديث قاؿ: يمعؽ  قاؿ أبك عيسى: كركل غير محمد بف أصابعو ثالثا.
 .(ِ)(أصابعو الثالث

                                            

 .ْٖٗ/ْ، َِِ/ّ، ُُِ/ُ ،المباركفكرم ،بشرح جامع الترمذمتحفة األحكذم  ( ينظر:ُ)
 .ُِّ/ُ ،ُّٕرقـ  ترمذمال الشمائؿ،( ِ)



 

 
666 

4 

قمت: ذكر الترمذم الحديث األكؿ مسندان كالثاني مختصران كمدارىما عمى عبد 
الرحمف بف ميدم. أٌما الطريؽ المسند فتفٌرد محمد بف بشار كىك ثقة بمفظة )ثالثان( 

 مف الثقات. فجعؿ عدد مرات لعؽ األصابع ثالثان، كقد شٌذ في ذلؾ لمخالفتو عددان 
كأٌما الطريؽ الثاني الذم قاؿ فيو )كركل غير محمد بف بشار( فقد اختصر 
سحاؽ بف  جممة مف الركاة ىـ )أبك بكر بف أبي شيبة كزىير بف حرب كأحمد بف حنبؿ كا 
منصكر كمحمد بف أبي بكر المقدمي كمحمد بف أباف( ككميـ قاؿ )الثالث( فجعؿ المعؽ 

 رات.لعدد األصابع ال لعدد الم
كالذم يظير أٌف الترمذم عٌمؽ الحديث اختصاران لشيرة الحديث ككثرة طرقو، 

 كأسند ركاية محمد بف بشار تنبييان عمى شذكذه في المفظة كاهلل أعمـ.
 ثانيا: بيان زيادة في المتن

حدثنا قتيبة بف سعيد، قاؿ: حدثنا يحيى بف زكريا بف أبي زائدة، قاؿ الترمذم: )
، عف أبي إسحاؽ، عف الشعبي قاؿ: قاؿ المغيرة بف شعبة: أىدل عف الحسف بف عياش

 خفيف فمبسيما. دحية لمنبي
كجبة فمبسيما حتى تخرقا ال يدرم  :كقاؿ إسرائيؿ: عف جابر، عف عامر

 .(ُ)(أذكى ىما أـ ال  النبي
 قمت: ذكر اإلماـ الطريؽ المسندة كفييا الحديث عند إىداء خفيف لمنبي

. بخالؼ الطريؽ المعٌمؽ ففيو زيادة معناىا أٌنو استمر عمى لبس الخفيف حتى كلبسيما
نع منيا الخؼ  تمٌزقا كلـ يكف يعمـ النبي حتى ذلؾ الحيف ما إذا كانت الدابة التي صي

 قد ذيٌكيت أـ ال. 
  

                                            

 . ُٖ/ُ ،ْٕرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ُ)
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 ثالثاُ: الترجيح في اسم الراوي
ف زيد بف كاختمؼ الناس في ركاية ىذا الحديث عف عمي بقاؿ الترمذم: )

كركل شعبة عف  .جدعاف، فركل بعضيـ عف عمي بف زيد، عف عمر بف أبي حرممة
 .(ُ)(عمي بف زيد فقاؿ: عف عمرك بف حرممة، كالصحيح عمر بف أبي حرممة

قمت: ذكر اإلماـ الحديث بمتنو كسنده كامالن، ثـٌ عٌقب عميو ببياف ما يترجح 
 في مكضعيف:لديو في اسـ الراكم، كقد سمؾ مسمؾ االختصار 

عٌمؽ اإلسناد عمى ركاة مبيميف رككا عف عمي بف زيد قالكا )عمر بف  األّول:
أبي حرممة(، كسبب إبيامو لمركاة: االختصار كالتقكية بالمتابعة؛ ألٌنو قد تقٌدـ لديو 
الحديث مسندان مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ عف عمي بف زيد عف عمر بف أبي 

لالختصار، كالركاة الذيف أبيميـ )حماد بف زيد، كسفياف بف حرممة، فجاء باإلبياـ ىنا 
 عيينة( تابعا فيو إسماعيؿ متابعة تاٌمة.

عٌمؽ اإلسناد عمى شعبة في الكجو المرجكح عنده، كبٌيف أٌنو أخطأ فيو  الثاني:
 مختصران راكييف بينو كبيف شعبة.

بعتيا فمـ أجد كالذم يظير أٌف اإلماـ الترمذم قد كىـ في ركاية شعبة، فقد تت
شعبة يقكؿ )عمرك( كركايتو مكجكدة في مسندم أحمد كأبي داكد الطيالسي، كفي سنف 
البييقي الكبرل، كفي جميعيا يقكؿ )عمر بف حرممة(. كالذم يعنينا في ىذا المقاـ ىك 

 بياف مكطف االختصار كغرضو كليس التعٌقب.
  

                                            

 . ُُٕ/ُ الشمائؿ، الترمذم( ُ)
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 املبحث الثالث: 
 اختصار املنت عيذ الرتمذي.

 :ولاملطلب األ
 حذف جزء مً املنت واإلشارة إليه

 ى ما تمس إليو دأب الترمذم عمى حذؼ جزء مف المتكف كاالقتصار عم
 ف يشير إلى الجزء مف منيجو أكاف ك فراران مف التكرار، الحاجة اختصاران ك 

  ى ىذا النكع مف الحذؼ، كيمجأ إلالمحذكؼ مف الحديث بعبارات معٌينة ستأتي
 كثيرة، فقد االختصار  كأغراضعند تقٌدـ الحديث بتمامو،  -في الغالب-

)إما لتكراره في باب آخر بكمالو، أك لشيرة الحديث، أك لـ ييختصر جزء مف الحديث 
يكف مراده منو في الباب إال المفظ الذم ذكر، فنبو عمى بقية الحديث، أك لغرض كاف 

 .(ُ)لو في ذلؾ(
حدثنا أحمد بف عبدة الضبي، كعمي بف ) :قكلوالتي ساقيا الترمذم كمف األمثمة 

حجر، كغير كاحد، قالكا: حدثنا عيسى بف يكنس، عف عمر بف عبد اهلل مكلى غفرة 
قاؿ: حدثني إبراىيـ بف محمد، مف كلد عمي بف أبي طالب قاؿ: كاف عمي، إذا كصؼ 

كقاؿ: بيف كتفيو خاتـ النبكة، كىك خاتـ  -فذكر الحديث بطكلو-  رسكؿ اهلل
 .(ِ)(النبييف

لمتف، أٌما عف سبب ىذا جزء مف افقكلو )فذكر الحديث بطكلو( اختصار ل
كىك )باب ما جاء  بكيباالختصار فألٌنو أراد االقتصار عمى الجزء الذم ينطبؽ عمى الت

فميست لو عالقة بالتبكيب، كبما أٌف  مف الحديث أٌما الجزء المحذكؼفي خاتـ النبكة( 

                                            

 .ْٕٔ/ِ عياض اليحصبي،القاضي  ،مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار (ُ)
 .ّْ/ُ، ُٗرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ِ)
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كاف مف األفضؿ أف يكرده مختصران في  ،(ُ)الحديث أكرده كامالن في الباب الذم سبقو
 قاؿ عبد المحسف العٌباد مبينان استعماؿ المفظة لالختصار: المكضع الثاني كقد فعؿ.

بطكلو  كىنا اختصار ألنو يريد أف يبيف محؿ الشاىد، كال يريد أف يذكر الحديث)
 .(ِ)(فأشار إليو اختصاران بقكلو: فذكر الحديث

أٌما عف استعماالت الترمذم لعبارة )فذكر الحديث بطكلو( فكاف في ثالثة 
ـى الحديث تامان في أكؿ الكتاب فاكتفى باإلشارة في مكاضع فقط،  مكضعيف منيـ قٌد

 ذلؾ. آخره، أٌما المكضع الثالث فاكتفى باإلشارة دكف أف يذكر الحديث قبؿ
كمف األلفاظ التي يستعمميا إشارةن إلى اختصار الحديث: )كفي الحديث قصة( 

حدثنا عبد بف حميد قاؿ: حدثنا ) كمف األمثمة عمييا: .(ّ)كقد استعمميا في ستة مكاضع
عفاف بف مسمـ قاؿ: حدثنا عبد اهلل بف حساف العنبرم، عف جدتيو، دحيبة كعميبة، عف 

 كعميو أسماؿ مميتيف كانتا بزعفراف كقد نفضتو. النبي قيمة بنت مخرمة قالت: رأيت
 .(ْ)(كفي الحديث قصة طكيمة

                                            

البصرم، كعمي بف حجر، كأبك جعفر محمد  حدثنا أحمد بف عبدة الضبي( الحديث بتمامو: قاؿ الترمذم: ُ)
بف الحسيف كىك ابف أبي حميمة، كالمعنى كاحد، قالكا : حدثنا عيسى بف يكنس، عف عمر بف عبد اهلل 
مكلى غفرة قاؿ: حدثني إبراىيـ بف محمد مف كلد عمي بف أبي طالب قاؿ : كاف عمي إذا كصؼ رسكؿ 

، لـ يكف قاؿ : لـ يكف رسكؿ اهلل بالطكيؿ الممغ اهلل ط، كال بالقصير المتردد، ككاف ربعة مف القـك
بالجعد القطط، كال بالسبط، كاف جعدا رجال، كلـ يكف بالمطيـ كال بالمكمثـ، ككاف في كجيو تدكير أبيض 
مشرب، أدعج العينيف، أىدب األشفار، جميؿ المشاش كالكتد، أجرد ذك مسربة، شثف الكفيف كالقدميف، إذا 

ذا التفت التفت معا، بيف كتفيو خاتـ النبكة، كىك خاتـ النبييف، أجكد مشى تقمع كأنما ي نحط في صبب، كا 
الناس صدرا، كأصدؽ الناس ليجة، كألينيـ عريكة، كأكرميـ عشرة، مف رآه بديية ىابو، كمف خالطو 

 .معرفة أحبو، يقكؿ ناعتو: لـ أر قبمو كال بعده مثمو 
 . ُّ/ٔ العٌباد، حمدعبد المحسف بف  ،شرح سنف أبي داكد (ِ)
 . َْْ، َُْ، ِٖٓ، ُٕٗ، ُّٔ، ٔٔ( تنظر األحاديث: ّ)
. كالقصة التي أعرض عف ذكرىا الترمذم طكيمة جدان، كقد ذكرىا ْٕ/ُ، ٔٔرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ْ)

الطبراني في المعجـ الكبير، كال يتسع المقاـ لذكرىا لككنيا تقع في قرابة ثالث صفحات، كىي مع طكليا 
ف ككف ، ناىيؾ عبحد ذاتيا ال تخمك مف الغرابةكالقصة اشتممت عمى ألفاظ كثيرة غريبة قميمة االستعماؿ، 

 فيو مقاؿ؛ لذلؾ تنٌكب الترمذم عف إخراجيا بطكليا كاكتفى باالختصار كاهلل أعمـ.سندىا 
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)كتركيا لعدـ  معمقان عمى عبارة )كفي الحديث قصة(: الييتمي قاؿ ابف حجر
 .(ُ)مناسبتيا لما ىك فيو(

يذكرىا بتماميا )كفي الحديث قصة( لـ  قكلوكالمكاضع الستة التي اختصرىا ب
كاالقتصار عمى ذكر الشاىد مف قبؿ إيرادىا مما يدٌؿ داللة كاضحة عمى أٌف االختصار 

 الترمذم مف ىذه العبارة.ىك مقصد الحديث 
 :ثاىياملطلب ال

 املنت كاماًل واإلشارة إليهحذف 
، كصنيعو في كحذؼ المتكف كاف الترمذم ممف يرل جكاز اختصار الحديث

، كقد سار في الشمائؿ عمى فقد بناه عمى االختصار دليؿ عمى ذلؾ كتابو الجامع خير
كفؽ صنيعو في الجامع فاختصر المتكف كقد يمجأ إلى حذفيا كاممة إذا تكررت، كيشير 

يفعؿ ذلؾ إذا ما إلييا بقكلو )مثمو( أك )نحكه( أك )مثمو بمعناه( أك )نحكه بمعناه( كغالبان 
كاعمـ أنو قد جرت عادة أصحاب ) تف السابؽة حديثية إضافية عف الملـ يجد فائد

ثـ ساقكا  ،الحديث أف الحديث إذا ركم بإسناديف أك أكثر كساقكا الحديث بإسناد أكالن 
 .(ِ)(آخر يقكلكف في آخره مثمو أك نحكه اختصاران  إسنادان 

بيف الصيغتيف، فيرل أٌف )مثمو(  -في الغالب–التفريؽى  الترمذم ككاف منيج 
التي تستعمؿ في المتف الذم فيو )نحكه( تستعمؿ في المتف المتفؽ لفظان، بخالؼ 

قاؿ  ىذه سمة كبار المحٌدثيف.ك  ركم بالمعنىقد يككف يسير في ألفاظو، أك  اختالؼ
أك  ،مثمو :بيف أف يقكؿ)إف مما يمـز الحديثي مف الضبط كاإلتقاف أف يفرؽ  الحاكـ:
كيحؿ لو  ،فال يحؿ لو أف يقكؿ مثمو إال بعد أف يعمـ أنيما عمى لفظ كاحد .نحكه :يقكؿ

 .(ّ)أف يقكؿ نحكه إذا كاف عمى مثؿ معانيو(
                                            

 .ُِٖ/ُ، الييتمي ، أحمد بف حجرأشرؼ الكسائؿ إلى فيـ الشمائؿ (ُ)
 . ِّ/ُالقارم،  ، مال عميجمع الكسائؿ (ِ)
 ، َٕٕ/ِالجزائرم،  ،تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر (ّ)
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يستعمالف في مطمؽ االختصار ف)مثمو بمعناه( ك)نحكه بمعناه(  امصطمحأٌما 
، كقد بمغ عدد المكاضع التي حذؼ سكاء أكافؽ تماـ المفظ أـ كاف فيو بعض االختالؼ

فييا المتكف كاممة كأشار إلييا بقكلو )مثمو( ك)نحكه( أربعة عشر مكضعان، كمف األمثمة 
: حدثنا محمد بف جعفر قاؿ: حدثنا محمد بف المثنى قاؿعمى ذلؾ قكؿ الترمذم: )

ر حدثنا شعبة، عف األسكد بف قيس، عف جندب بف سفياف البجمي قاؿ: أصاب حجه 
فدميت، فقاؿ: ىؿ أنت إال أصبع دميت، كفي سبيؿ اهلل ما  صبع رسكؿ اهللإ

 .(ُ)لقيت(
)حدثنا  ثـٌ أعقبو بسكؽ إسناد آخر كاإلشارة إلى المتف السابؽ بقكلو )نحكه( فقاؿ:

ابف أبي عمر قاؿ: حدثنا سفياف بف عيينة، عف األسكد بف قيس، عف جندب بف عبد 
 .(ِ)اهلل البجمي نحكه(

، كعدؿ لتقٌدـ ذكره نمحظ أٌنو حذؼ المتف كامالن كاقتصر عمى ذكر اإلسناد كىنا
)نحكه( أم:  )قكلو عف قكلو )مثمو( إلى )نحكه( الختالؼ ألفاظ الركايتيف. قاؿ القارم:

 .(ّ)(بمعناه دكف لفظو
أٌما )نحكه بمعناه( ك)مثمو بمعناه( فقد بمغ عدد المكاضع التي استعمميا فيو: 

اإلماـ يستعمميا إذا كاف ثمة اختالؼ في المتف بالزيادة أك النقصاف أك ثالثة، ككاف 
)حدثنا محمد بف طريؼ  ، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الترمذم:(ْ)الركاية بالمعنى
: ، عف حذيفة قاؿ، عف عاصـ، عف أبي كائؿحدثنا أبك بكر بف عياشالككفي، قاؿ: 

                                            

 . َُِ/ُ، ِّْرقـ  الترمذمالشمائؿ، ( ُ)
 .َُِ/ُ، ِْْرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ِ)
 . ّٕ/ِالقارم،  ،جمع الكسائؿ (ّ)
 .َِٕٔ، ُِِٗ( ينظر مثال األحاديث: ْ)



 

 
661 

4 

في بعض طرؽ المدينة فقاؿ: أنا محمد، كأنا أحمد، كأنا نبي الرحمة،  لقيت النبي
 .(ُ)كنبي التكبة ، كأنا المقفى، كأنا الحاشر، كنبي المالحـ(

)حدثنا إسحاؽ بف منصكر قاؿ: حدثنا النضر بف شميؿ قاؿ:  ثـ أعقبو بقكلو:
 .(ِ)اه(نحكه بمعن أنبأنا حماد بف سممة، عف عاصـ، عف زر، عف حذيفة، عف النبي

قمت: عدؿ اإلماـ عف القكؿ ]نحكه[ إلى القكؿ ]نحكه بمعناه[ ألٌف ركاية زر بف 
فقط، فمـ يرد فييا )نبي الرحمة( كال )نبي  كصاؼحبيش اقتصرت عمى ذكر خمسة أ

المالحـ(، بخالؼ ركاية أبي كائؿ، فمٌما حصؿ االختالؼ بالزيادة كالنقصاف استعمؿ 
 ا االختالؼ كاهلل أعمـ.]نحكه بمعناه[ لإلشارة إلى ىذ

  

                                            

 .َّٔ/ُ، ّٕٔرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ُ)
 . َّٔ/ُ، ّٖٔرقـ  الشمائؿ، الترمذم( ِ)
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 اخلامتة
 تكصمنا إلى النتائج اآلتية: بحثبعد االنتياء مف ىذا ال

االختصار قد يككف بحذؼ المتف أك السند كامالن، كقد يككف بحذؼ   -ُ
 بعضيما دكف اإلخالؿ بالمعنى العاـ لمحديث.

مف أىـ معالـ الصنعة الحديثية في كتابو، كاف االختصار عند الترمذم  -ِ
 حديثان. خمسة كخمسيفكقد كقع في قرابة 

تنكعت أساليب الترمذم في االختصار، فاستعمؿ التحكيؿ بيف األسانيد،  -ّ
كالعطؼ بيف الشيكخ، كاإلشارة إلى اختصار الحديث، كحذؼ المتف كمو أك 

 بعضو.
أم ما يزيد عمى ثالثيف بابان، بمغ عدد األبكاب التي كقع فييا االختصار:  -ْ

نصؼ أبكاب الكتاب مما يؤيد بما ال يقبؿ الشؾ حرص اإلماـ الترمذم 
 عمى االختصار.

معظـ األحاديث التي اختصرىا الترمذم قد تقٌدـ ذكرىا كاممة في كتابو،  -ٓ
 أٌما التي لـ يتقٌدـ ذكرىا فيي التي تشتمؿ عمى قصص طكيمة.

، فتارة لالقتصار عمى الجزء الذم لمترمذم عدة أغراض مف االختصار -ٔ
كتارة لشيرة المتكف أك ينطبؽ عمى التبكيب، كتارة فراران مف التكرار، 

كتارة عند عدـ كجكد فائدة إضافية مف المتف المذككر سمفان، كقد األسانيد، 
 .يككف لو أغراض أخرل
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استعمؿ الترمذم عباراتو تفيد صراحة بكقكع االختصار كقكلو )كفي  -ٕ
 كقكلو )كذكر الحديث بطكلو(.الحديث قصة(، 

استعمؿ اإلماـ التعميؽ بغية االختصار، ككانت لو عدة أغراض منيا:  -ٖ
كشؼ عٌمة في الحديث، كبياف زيادة راكو في المتف، كالترجيح في اسـ 

 .مف األغراض ؾغير ذللو  ك ،الراكم المختمؼ فيو
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 املصادر واملزاجع
سميماف بف  ،-دراسة كصفية-ختصار الحديث كأثره في الركاة كالمركيات ا .ُ

عبد اهلل السعكد، مجمة الجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة، ممحؽ العدد 
ُّٖ. 

)تحقيؽ: خميؿ بف عبد اهلل الخميمي،  ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث .ِ
 ، مكتبة الرشد، الرياض.َُْٗالطبعة األكلى محمد سعيد عمر( 

أشرؼ الكسائؿ إلى فيـ الشمائؿ، أحمد بف حجر الييتمي، الطبعة األكلى  .ّ
 ، دار الكتب العممية، بيركت.ُٖٗٗ-ُُْٗ

محمد بف أحمد الذىبي، )تحقيؽ: بشار عكاد( الطبعة  ،تاريخ اإلسالـ .ْ
 .، دار الغرب اإلسالميََِّاألكلى 

 ،المباركفكرم محمد بف عبد الرحمف ،جامع الترمذمبشرح تحفة األحكذم  .ٓ
 دار الكتب العممية، بيركت.

تدريب الراكم عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، )تحقيؽ: عبد الكىاب  .ٔ
 عبد المطيؼ(، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

)تحقيؽ: محمد عكامة(، الطبعة ابف حجر،  أحمد بف عمي ،تقريب التيذيب .ٕ
 ، دار الرشيد، سكريا.ُٖٔٗ-َُْٔاألكلى 

طاىر بف صالح الجزائرم، )تحقيؽ: عبد  ،تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر .ٖ
، مكتبة المطبكعات ُٓٗٗ-ُُْٔالفتاح أبك غدة( الطبعة األكلى 

 اإلسالمية، حمب.
)تحقيؽ: محمد عبد المعيد خاف( الطبعة  ، محمد بف حباف البستي،الثقات .ٗ

 ر آباد.األكلى دائرة المعارؼ، حيد
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المطبعة القارم،  في شرح الشمائؿ، مال عمي بف سمطاف جمع الكسائؿ .َُ
 الشرفية، مصر.

، السجستاني أبك داكد سميماف بف األشعث ،رسالة أبي داكد إلى أىؿ مكة .ُُ
 )تحقيؽ: محمد لطفي الصباغ(، دار العربية، بيركت.

شرح كتاب الشمائؿ، عبد الرؤكؼ المناكم، مطبعة مصطفى البابي  .ُِ
 بي، القاىرة. مطبكع بيامش جمع الكسائؿ.الحم

، محمد بف عيسى الترمذم، كالخصائؿ المصطفكية الشمائؿ المحمدية .ُّ
 ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت.ُُِْالطبعة األكلى 

شمس الديف محمد بف عبد الرحمف  ،فتح المغيث شرح ألفية الحديث .ُْ
 السخاكم، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت.

محكـ كالمحيط األعظـ، عمي بف إسماعيؿ ابف سيده، تحقيؽ: عبد ال .ُٓ
 ـ.َََِ-ىػُُِْ ،ُ، طالحميد الينداكم، دار الكتب العممية، بيركت

الطاىر األزىر خذيرم، الطبعة األكلى  ،المدخؿ إلى جامع اإلماـ الترمذم .ُٔ
 ، مكتبة الشؤكف الفنية، الككيت.ََِٕ-ُِْٖ

عياض بف مكسى القاضي   ،مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار .ُٕ
 اليحصبي، المكتبة العتيقة كدار التراث.

الحسف بف عبد اهلل العسكرم، )تحقيؽ: محمد  ،معجـ الفركؽ المغكية .ُٖ
 إبراىيـ سميـ(، دار العمـ كالثقافة، مصر.

محمد بف إبراىيـ ابف  ،المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم .ُٗ
مف رمضاف(، الطبعة الثانية، دار جماعة، )تحقيؽ: محي الديف عبد الرح

 الفكر، دمشؽ.  
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برىاف الديف إبراىيـ بف عمر البقاعي، )تحقيؽ:  ،النكت الكفية عمى األلفية .َِ
 ، مكتبة الرشد.ََِٕ-ُِْٖماىر ياسيف الفحؿ(، الطبعة األكلى 

أحمد بف محمد ابف خمكاف، )تحقيؽ: كأنباء أبناء الزماف، كفيات األعياف  .ُِ
 صادر، بيركت.إحساف عباس( دار 

 
 
 


