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ملخص المقال
هذاا المقذذال يقذذارن الث ذذن أذذين أقذحال الم ذذدمين فالعلمذذا فذذي مر ثذذة سذنن الترمذذاي فذذي ر يذذل كتذذل ال ذذدين،
فالهدف هح مراعاة ر يل الكتاب في

ديد ر يل اختيار ال دين كمثدأ فذي مقتفذا ال ذدين ف ح ذيم قيمذة

هاا الكتاب من كتل األحادين األخرى من حين األصالة فالقحة.
ا فذذا اليميذذى علذذن أن سذذنن الترمذذاي مذذن أكذذهر كتذذل ال ذذدين السذذتة ،فلكذذن الفذذر فذذي مر ثذذة فمكانذذة سذذنن
الترماي ،هناك مالث فجهات نظر ححل هاا :القذحل األفل :أن سذنن الترمذاي يذف ي فذي المر ثذة المامسذة مذن
الكتل الستة أعذد صذ يم الثمذاري ،فصذ يم مسذلم ،فسذنن أأذي دافد ،فسذنن النسذا ي .القذحل الثذاني :أن سذنن
الترماي في المر ثة الثالثة أعد الص ي ين ،فالقحل الثالن أينهما ،أي :أن سنن الترماي أالمر ثذة الراأعذة أعذد
سنن أأي دافد فقثل سنن النسا ي.
في كل هاا ،فإن الرأي السا د فاألفضل هذح األخيذر ،ان سذنن الترمذاي هذح الراأذى مذن الکتذل السذتة ،صذ يم
الثماري ،ص يم مسلم ،سنن أأي دافد ،سنن الترماي ،سذنن النسذا ي ،فسذنن اأذن ماجذل علذن التذحالي ،أ منذن
من خالل النظر في نتا ج هاا الث ن أن يرفي العفش العلمي لكثير من الناس ألفضذل كتذاب فرا ذد أذين أهذل
السنة.
الکلمات المفتاحية :کتل ال دين ،مر ثة ،الترماي ،ص ي ين ،کتل السنن.
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The status of Sunan al-Tirmidhi and its place among the books of hadith

Abstract
This article compares the sayings of the hadiths and scholars in the order of
Sunan al-Tirmidhi in the order of books of hadith, and the aim is to take into
account the order of the book in determining the order of the choice of hadith as a
principle in the excerpt of the hadith and to clarify the value of this book from
other hadith books in terms of originality and strength.
In all this, the prevailing opinion and the best is the last, that Sunan al-Tirmidhi is
the fourth of the six books, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawood,
Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa’i, and Sunan Ibn Majah respectively, I hope by
looking at the results of this research To quench the scientific thirst of many
people for the best book and pioneer among the Sunnis,Everyone agreed that
Sunan al-Tirmidhi is one of the most famous six books in hadith, but the
difference is in the rank and position of Sunan al-Tirmidhi. There are three views
on this: The first saying: that Sunan al-Tirmidhi comes in the fifth place of the six
books after Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and Sunan Abi Dawood, and Sunan
al-Nasa’i. The second saying: that the Sunnah of al-Tirmidhi is in the third place
after the two Sahihs, and the third saying between them, that is, the Sunnah of alTirmidhi is fourth after the Sunnah of Abi Dawood and before Sunnah al-Nasa’i
i.e. fourth.

Keyword: Hadith books, arranged, Tirmidhi, Sahihin, Sunan books

: مقدمة البحث
 فأعذذد قذذال،  فالصذذالة ف السذذالر علذ خيذذر خلقذذل م مذذد فالذذل فا صذ األ اجمعذذين، ال مذذد ر رب العذذالمين
 {يَاأَيُّهَذذا الِذذاينَ ُ َمنإذذحا َ َن َجذذا َ إك َم فَاسذذا أنَثَذإو فَتَثَيِنإذذحا أَ َن إصذذيثإحا قَحَ َمذذا أ َيهَالَذ وة فَتإصَ ذذث إحا َعلَذذن َمذذا فَ َع َل ذتإ َم: عذذال
)1(} َنَادمين
 عتثذذر األحاديذذن النثحيذذة المصذذدر الثذذاني مذذن مصذذادر،

 أعذذد كتذذاب،  فذذي ديذذن ا سذذالر المثذذارك:أمذذا أعذذد
.الشريعة االسالمية المقدسة

عليذذل فسذذلم أذذين يذذدي الذذرفاة

ذذافة َلذذن القذذرُن الكذذريم حفذذى أحاديذذن نثيذذل صذذلن

أدينذذل أا

كمذذا فعذذد

. فقد أنقاه هاا الكالر الفاهر من أيدي األكرار، األمة.الصال ين فعلما المسلمين
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أصالة األحادين فص تها كرف عظذيم أنعذم

عذج فجذل علذن هذاه األمذة علذن أسذاس خصحصذية الحمذا ا،

لحال ا سناد لقال من كا ما كا  ،فلهاا جمعت كمصيات القرن األفل من األمة ا سذالمية أحاديذن الرسذحل
صلن

عليل فسلم مى الحما ا الص ي ة ف ركحها ُمنة فمفمحنة لألمة األخيرة.

أهمية البحث
أن الهداية فاألحادين النثحية من أعظم قيم ديننا فالنصحص الشرعية ،جمى علماؤنا هذاا الكنذج الذديني العظذيم
فحررفه في ككل كتاب أفصاأعهم المثاركة.
فمن هاه الكتل سنن الترماي فهح أفضذل مصذدر ال ذدين فالفقذل ،يذتم ذدريا الكتذاب فذي ميتمعنذا األفغذاني
فالمدارس الدينية فكليات الشريعة فغيرها من المراكج الدينية.
فييذذل أن يكذذحن معظذذم محاونينذذا فوالأنذذا فحتذذن أعذذأ األكذذاديميين فأسذذا ا هم علذذن درايذذة أقيمذذتهم فهذذيكلهم
فمكانتهم فر ثتهم ،الكتساب معرفة أفضل فالتعلم من هاا الكتاب القيم

مشكلة البحث
األسا اة فالفالب في جميى المدارس فالمراكج الدينية في أالدنا ليسحا علن دراية أ الة سنن الترمذاي فكتذل
ال دين األخرى ،حتن العلما الاين مرجحا مذن عصذر ال ذدين يقذدرفن أحيانَذا كتاأَذا مثذل مشذكاة المصذاأيم
أنا َ علن هاه األصحل ،يسمي الثعأ هاه الكتل الستة (ص اح ستة) أي الكتل الستة األصلية.
فهاه هي المشكلة العلمية التي سمعتها مذنهم عذدة مذرات ،الكفذاح العلمذي فالث ثذي للقضذا علذن هذاه المشذكلة
العلمية ال يملح من مشاكلها ،فمى ذلك ،فقد أالت قصارى جهدي للقيذار أذدفري لتقليذل هذاه المشذكلة فالقضذا
عليها.

أهداف البحث
أهداف أ ثي ححل مكانة سنن الترماي هي كالتالي:
 -۱حعية اليمهحر أقيمة سنن الترماي لدى والب العلم الشرعي.
 -2عرض أقذحال الم ذدمين المعتمذدين فالمثثتذين عذن منجلذة سذنن الترمذاي علذن الميتمذى العلمذي علذن أنهذا
َنيازات علمية أعد المقارنة العلمية.
 -۳رفأ اآلرا المتفرفة في منجلة سنن الترماي  ،ف ح يم اآلرا الحسفية فالمستقرة فيها.
 -۴مراعاة ر يل الكتاب في

ديد ر يل اختيار ال دين في مقتفا ال دين فن ح ذلك.

أسئلة البحث والفرضية
سفحافل في هاا الث ن ا جاأة عن األسئلة التالية التي ظلت في ذهني لفترة وحيلذة ،فالتذي ظهذر أيضَذا قيمذة
الث ن فال اجة َليل.
السؤال الرئيسي :ما مر ثة سنن الترماي من كتل ال دين الستة من حين الدقة فالنظار؟
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أسئلة فرعية:
 -۱هل سنن الترماي من أكهر كتل ال دين؟
 -2هل سنن الترماي أعد سنن أأي دافد فسنن النسا ي أر قثلهما؟
 -3لماذا يعتثر سنن الترماي أعد أعأ كتل ال دين من حين ص تها فخصا صها؟
في نظري سذنن الترمذاي يذف ي فذي المر ثذة الثانيذة أعذد صذ يم الثمذاري فصذ يم مسذلم ،ففذي السذنن األرأذى
قريل جدَا من سنن أأي دافد فسنن النسا ي ،فأمصا صل الدقيقة.

منهج البحث:
يعتمد الث ن علن نهج الکتاأي ،يذتم جمذى المذحاد الث ثيذة مذن مصذادر ال ذدين فاألفصذاف فاألأ ذاث السذاأقة
فال الية المتعلقة أمثادئ ال دين فيتم يميعها فأ ثها فمقارنتها ف قييمها.
جمعت أفالَ أقحال الم دمين فالثاحثين فالمفسرين فغيرهم من العلما في عدد سنن الترماي في كتل ال دين
مم ر يل سنن الترماي أالتر يل ،مى أيان األسذثاب ،ذم ال صذحل علذن النتذا ج أعذد مقارنذة نتذا ج الث ذن ،ذم
استمدار المثادئ األكاديمية المعاصرة في اقتنا فمراجى محاد الث ثية.
فأخيراَ م يميى قا مة المراجى ،قثل

هاا اليهد مني ،فجعلل مصدر خذالص لذي فلحالذدي فألسذا ا ي فذي

اآلخرة.
منزلة سنن الترمذي في كتب الحديث
سنن الترماي أف (اليامى الترماي) هح كتاب من کتل ال دين المشهحر فمحمح أل لإلمار أأذي عيسذن م مذد
أن عيسن الترماي رحمل

 ،فمن أكهر كتل ال دين فاسمل معرفف لدي اليميى.

كما يقحل م مد أن واهر المقدسي :من الكتل الممسة التي ا فا أهل العقد فال ل فالفضل فالفقذل مذن العلمذا
فالفقها فأهل ال دين /النثها  ،علن قثحلها فال كم أص ة أصحلها»()2
يتضم مما سثا أن سنن الترماي من كتل األحادين الركيدة فالمحمحقة أها.
من ناحية أخرى ،علن الرغم من أن سنن الترماي يشثل ص يم الثماري في اليدل من أحادين السذحرة ففذي
أعأ األمذاكن أفضذل مذن ذلذكَ ،ال أنذل يشذثل فذي أعذأ النذحاحي صذ يم مسذلم مذن حيذن الصذناعة ال ديثيذة
فالتعددية .نحع فأفضل.
كما أكار ا مار أأح َسماعيل عثد

أن م مد األنصاري« :كتاأل عندي أنفى من كتاب الثمذاري فمسذلمأل ألن

كتاأي الثماري فمسلم ال يقا علن الفا دة منهما َال المتث ر العالم ،فكتذاب أأذي عيسذن يصذل َلذن الفا ذدة منذل
كل أحد من الناس»()3
فمى ذلك فال كك أن هاا الكتاب يعتثره الم دمحن فعلما األمة كلهم أعد ص يم الثماري فص يم مسذلم مذن
حيذذن األصذذالة فالمر ثذذة ،مذذن أذذين كتذذل ال ذذدين السذذتة الشذذهيرة ،لذذم يإيمذذى العلمذذا علذذن مذذر ثتهم مذذن حيذذن
األصالة فالقحة.
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القول األول :احتل سنن الترمذي المرتبة الخامسة في الكتب:
يعتقد عدد من العلما فالرفاة أن سنن الترماي هح الثالن أعد الص ي ين فالماما أين الكتل الستة.
فهذذاا يذذدل علذذن اعتقذذادهم أذفن سذذنن النسذذا ي فذذي الدرجذذة األفلذ أعذذد الصذ ي ين مذذم سذذنن أأذذي دافد مذذم سذذنن
الترماي.
ففي هاا الصدد ،نقل عذن ا مذار الذاهثي رحمذل

قحلذل« :ان فذت ر ثذة جذامى الترمذاي عذن سذنن أأذي دافد

فالنسا ي خراجل حدين المصلحب ،فالكلثي فأمثالهما»()4
نرى أن ا مذار الذاهثي رحمذل

اعتثذر مر ثذة هذاا الكتذاب أعذد سذنن أأذي دافد فسذنن النسذا ي أسذثل مذريج

أحادين ا مار الترماي من المتهمين أالثاول مثل الصلل فالثدعة.
كما يقحل الدكتحر عا أ القرني ،عالم ال دين المعاصذر فذي الذحون العرأذي ،فذي م ا ذر ل :ذنمفأ ر ثذة
سنن الترماي أحيانا َ َلن المر ثة الراأعة أعد النسا ي()5
فيتضم من هاا القحل أنل أحيانا ففي أعأ ال االت التفصيلية يكحن مر ثتل أعد سنن النسا ي.
فکالک استند أاحن ُخر معاصر في أ ثل َلن أقحال الم دمين القدما  :قال حذافى اأذن حيذر رحمذل
النكت ففي اليملة فكتاب النسا ي أقل الكتل أعد الص ي ين حديثَا

فذي

َ
فرجال ميرفحَا  ،فيقارأذل كتذاب
عيفَا

أأي دافد )6(.
لالك فإن سثل فخير سنن النسا ي َال ذفخر الحفذاة ،أمذا مذن حيذن األصذ ية فهذح أصذم فأقذحى مذن سذنن أأذي
دافد فسنن الترماي  ،فهح كالر حافى اأن حير ،فالسمافي.
فيؤکد قحلهم أيضا أفعداد اأن اليحزي الاي اعتثر سعة أحادين رفاها في المح حع  ،خمسة منهذا فذي سذنن
النسا ي  ،فهح ما يؤكده أيضا.
فأما أننا خرجنا هذاه األحاديذن ،فذإن َحذداها مرفذحض ،فلكذن مذن األحاديذن الضذعيفة التذي حذار منهذا ا مذار
النصعي  ،فاألرأعة األخرى ص ي ة  ،فالترماي مست ا األسثقية.
فاستنادا َلن هاا القحل يتثين أن سنن النسا ي متقدر علن سذنن أأذي دافد فسذنن النسذا ي فذي القذحة فالصذالأة ،
مى العلم أن الم دمين قد اعتثرفه هح األخير.
فهدفنا أن الم دمحن يعتثرفن سنن النسا ي متفخراَ.
القول الثاني :المرتبة الثالثة سنن الترمذي
يعتقد أعأ الرفاة أن سنن الترماي هح األفل أعد الص ي ين فالثالن من الكتل الستة.
كما يقحل ال اج خليفة في كشذا الظنذحن :اليذامى الصذ يم (سذنن الترمذاي) كتذاب ا مذار ال ذافى أأذح عيسذن
م مد أن عيسن الترماي فهح مالن كتاب من أصل کتل الستة)7(.
ف عتثر فجهة نظر ال اج خليفة حاسمة لدرجة أنل صنفها في المر ثة الثالثة من أين کتل الستة.
كما صذنا الشذارح المعاصذر لسذنن الترمذاي أفنذل فذي المر ثذة األفلذن أذين أهذل السذنن األرأذى ،فيقذحل :فمذن
خصا ص جامى ا مار الترماي أيضاَ :أنل يذتكلم علذن الذرفاة ،فيذاكر أيضذا َ مذا فذي الثذاب مذن األحاديذن التذي
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عضد ما ذكره ،فلح قال قا ل :ما منجلة جذامى الترمذاي أذين السذنن األرأذى؟ اليذحاب  :فيذل خذالف ،فثعضذهم
قدر سنن أأي دافد ،فأعضهم قدر النسا ي ،فأعضهم قدر جامى الترماي لهاه الميجة ،فيمتاز أيضا َ أذاكر مذا فذي
الثاب من المسا ل ،فالكالر علن أعأ الرفاة ،فنقل كالر الفقها  ،فغيرهذا مذن الميذجات التذي ليسذت محجذحدة
في غيره)8(.
فهاا الثيان يدل علن التشذاأل أذين سذنن أأذي دافد فسذنن الترمذاي فسذنن النسذا ي ،فلكذن أسذثل زيذادة صذفات
سنن الترماي اعتثرفا أفال.
يقحل العالمة الشنقيفي كارح ُخر علن سنن الترماي :كتاب الترماي كتاب عظيم ففيل فحا ذد نفيسذة جذداَ فال
كك أن هاا يعفينا عاراَ في قديمل علن غيره خاصة فأنل ييمى أذين األحاديذن رفايذة فدرايذة .سذنن النسذا ي
فسنن أأي دافد فسنن اأن ماجة لذيا فيهذا مذا فذي الترمذاي مذن التنثيذل علذن المذااهل فاأل مذة فلذالك هذح مذن
األهمية أمكان )9( .
فيعلم عما قالل الشنقيفي أن أهمية سنن الترماي أکثر قيمة فأهمية فخصذا ص أکثيذر مذن غيرهذا مذن الکتذل
کسنن النسا ي فسنن أأي دافد فسنن اأن ماجل .
فهاا االختالف فرد في كتاب ال دين فالم دمحن :ألأي دافد في حصر أحادين األحكار فاسذتيفا ها مذا لذيا
لغيره ،فللترماي في فنحن الصناعة ال ديثية مذا لذم يشذاركل غيذره ،فقذد سذلك النسذا ي أغمذأ لذك المسذالك،
فأجلها  .مم يقحل  :ففذي ال قيقذة كذرو الترمذاي أألذش مذن كذرو أأذي دافدأل ألن ال ذدين َذا كذان
مفلعل من حدين أهل الفثقة الراأعة ،فإنذل يثذين

ذعيفا ،أف

ذعفل فينثذل عليذل فيصذير ال ذدين عنذده مذن أذاب الشذحاهد،

فالمتاأعات فيكحن اعتماده علن ما صم عند اليماعة ،فعلن اليملة فكتاأل مشتمل علن هاا الفن ،فلهاا جعلنا
كرول دفن كرو أأي دفد ()10
يشير الدكتحر نقيل جان حفيى

َلذن ذلذك أيضَذا فذي ماكرا ذل منذاهج الم ذدمين  :مذا نعتقذده أن كتذاب أأذي

عيسن الترماي (سنن الترماي) جا في المر ثة الثالثة أين الكتل السذتة مذن حيذن األصذالة .ألن حالتذل أقذحى
من حال سنن أأي دافد  ،كما ذكر ا مار ال ازمي رحمل

صراحة)11(.

فيتضم من هاا القحل أن الفر أين أسثقية سنن أأي دافد فسنن الترماي.
الرأي الثالث :احتل سنن الترمذي المرتبة الرابعة من کتب الستة
يعتقذد كثيذر مذن الم ذدمين فالثذاحثين أن سذنن الترمذاي فذي المر ثذة الراأعذة أعذد صذ يم فسذنن أأذي دافد ألنذذل
يرفي عن الصنا الراأى.
فقد ذكر هاا أيضَا الدكتحر عا أ القرني  ،فهح عالم حدين معذرفف فذي العذالم العرأذي  ،هذاا الذرأي أشذكل
قاوى  ،مم انفلا َليل أاقتثاس ُرا أعأ الناس :سنن الترماي يقذى فذي المر ثذة الراأعذة ،فأعضذهم ييعلذل فذي
المر ثة المامسة لكني أدأت أل لكثرة فحا دهأل ألنل قالحا فيل فحا د ،ألفل صاحثل فقدمل ،حتذن قذال أأذح َسذماعيل
األنصذذاري م مذذد أذذن عثذذد

كذذيس ا سذذالر الهذذرفي صذذاحل منذذازل السذذا رين :الترمذذاي أفيذذد مذذن الثمذذاري

فمسلمأل ألن والل العلم يقى علن الفا دة عند الترماي قثل أن يقى عليها عند الثماري أف مسلم ()12
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فنرى أن أيان راجا

عيا في نقاول ال اسمة ،فقحل مرجل

عيا في رأي أعأ العلما .

كما يقحل ا مار كاه فلي الدهلحي الم دث العظيم لشثل القارة الهنديةَ :ف َكانَ أفسذعهم علمذا ع َنذدي فأنفعهذم
صنيفا فأكهرهم ذكرا رجال أَرَ أَ َعة متقارأحن في َال َعصَ ر.
أَفِله َم أَأإح عثد الثإمَار ّ
ي َف َكانَ َغ َر ل َيَ ريد َاألَ َحادين الصِّ َ اح المستفيضة َال إمتِصلَة من غَيرهَا ،فاستنثاو
َالف َقل فالسيرة َفالتِ َفسير م َنهَا ،فصنا َجامعل ال ِ
ص يم ،فففذن أ َمذا كَذرو ،فألغنذا أَن رجذل مذن الصِذال ين رأى
صلِن إ َعلَيَل َف َسلِ َم في َمنَامل َفهإ َح يَقإحلَ :مالك اكتغلت أفقل إم َ ِمد أن َ َدريا َف ركذت كتذاأي ،قَذا َل :يَذا
َرسإحل َ
ص يم الثإمَار ّ
ي فلعمري أَنل نَا َل من ال ُّش َه َرة َف َالقَثإحل َد َر َجة َال يرار فَحَ قهَا.
َرسإحل
َف َما كتاأك؟ قَا َلَ :
فمانيهم إمسلم النِ َي َساأإحري ،حخن َيَ ريد الصِّ َ اح َالميمى َعلَ َيهَا أَين َال إم دمين َال إمتِصلَة المرفحعذة م ِمذا يسذتنثط
م َنلإ السّنةَ ،فأَ َرا َد قريثها َلَن األذهان ف سهيل االستنثاو م َنهَا ،فر ل ر يثا جيداَ ،فجمى ور كذل َحذدين فذي
َمح ى َفاحد ،ليتضم َ
اخت َالف َال إمتإحن ،ف شعل االسانيد أصرح َما يكحن َفجمى أَين الممتلفات فَلم يدع لمن لَلإ
معرفَة ل َسان َال َع َرب عارا في َاألَ َع َراض عَن السّنة َلَن غَيرهَا.
فمالثهم أَأإح دَا إفد السيسَتانيَ ،ف َكانَ همتذل جمذى َاألَ َحاديذن الِتذي اسَذتد ِل أهَذا َالفإقَهَذا  ،فدارت فذيهمَ ،فأنذن َعلَ َيهَذا
صار ،فصنا سنَنلَ ،فجمى فيهَا الصِّ َ اح َف َال سن فاللين فالصالم َلل َع َمل ،قَا َل أَأإح دَا إفدَ :ما
َاألَحَ َكار إعلَ َما َاألَ َم َ
َ عيفا صذرح أضذعفلَ ،ف َمذا َكذانَ فيذل علّذة أَينهَذا

ذكرت في كتاأي َحديثا أجمى النِاس علن َركلَ ،ف َما َكانَ م َنهَا
أ َحجَ ل يعرفلإ المذا أ فذي هَذ َاا ال ِشذفَنَ ،ف ذرَ جم علذن كذل حذدين أ َمذا قذد اسذتنثط م َنذلإ عَذالمَ ،فذهذل َلَيَذل َذاهذل،
َفل َالك صرح َالغَجال ّي َفغَيره أفَن كتَاأل َكاف للميتهد.
َذن أَينذا َف َمذا أأهمذاَ ،فوَريقَذة أأذي دَا إفد َحي إ
فراأعهم أَأإح عي َسن التِّرَ مايَّ ،ف َكفَنِلإ اسَت َ سذنَ وَريقَذة ال ِشذ َي َميَن َحي إ
َذن
جمذذى كذذل َمذذا ذهذذل َلَ َيذذل َذاهذذل ،فيمذذى كلتذذا الفذذريقتين َف َزاد َعلَ َيهَذذا أَيَذذان َم ذ َااهل ال ِ
ص ذ َ اأَة َفالتِذذاأعينَ ففقهذذا
صار ،فَيمى كتاأا َجامعا َف َ
اختص َر ور ال َ دين اختصارا لفيفا ،فَاكر َفاحدَ ،فأَفَ َمف َ َلَن َمذا عذداهإَ ،فأَذين
َاألَ َم َ
ص يم أَف حسن أَف
أَمر كل َحدين من أَنل َ

َ عيا ،أَف إمنكرَ ،فأَين َفجل الضعَا ،ليَ إكحن الفِالذل علذن أَصذير

من أمره ،فَيعرف َما يصلم لالعتثار َع ِما دفنلَ ،فذكر أَنل مستفيأ أَف غَريلَ ،فذكر َم َااهل ال ِ
ص َ اأَة ففقها
صار ،فسمن من ي َ تَاج َلَن التِسَميَة فكنن من ي َ تَاج َلَن الكنيةَ ،فلم يدع َخفَا لمن هإذ َح مذن رجذال َالعلذم،
َاألَ َم َ
َفل َالك يإقَالَ :نِل َكاف للميتهد مغن للمقلد)13( .
فمر ثة سنن الترماي يظهر جليا من قحل الشاه فلي

الدهلحي أنل جعلل في المر ثة الراأعة  ،أينما لم ياكره

سنن النسا ي فسنن اأن ماجل َوالقا.

الخاتمة
يتضم من الث ن أعاله أن هناك أقحال متنحعة ححل منجلة سنن الترماي من كتل ال دين.
 -۱أجمى العلما علن أن سنن الترماي من أكهر الکتل الستة في ال دين.
 -2فمى ذلك فقد اختلا العلما في مكان سنن الترماي في الكتل الستة  ،فهي عل مالمة اقحال:
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 -۳األفل :أن سنن الترماي جا في المر ثة المامسة من الكتل الستة أعد ص يم الثماري  ،فص يم مسلم ،
فسنن أأي دافد  ،فسنن النسا ي.
 -۴مانياَ :أن سنن الترماي ي تل المر ثة الثالثة أعد الص ي ين.
 -۵فالثالن أن سنن الترماي في المر ثة الراأعة أعد سنن أأي دافد فقثل سنن النسا ي.

مناقشة البحث :
مذذن خذذالل مقارنذذة ُرا الم ذذدمين فالثذذاحثين ف قحيمهذذا ،أرى أن الذذرأي األخيذذر فالراأذذى فذذي كذذل هذذاه األقذذحال
ص يم.
فأنفا الفريقة ذكر العالمة األسعردي مراعيا وثقا هم ،حين يقحل :فمن كان الفثقذة األفلذن فهذح الغايذة فذي
الص ة فهح غاية مقصد الثماريأل
فالفثقة الثانية كاركت األفلن في العدالة غيذر أن األفلذن جمعذت أذين ال فذى فا قذان فأذين وذحل المالزمذة
للجهري حتن كان فيهم من يجاملل في السذفر فيجاملذل فذي ال ضذر فالفثقذة الثانيذة لذم ذالزر الجهذري َال مذدة
يسيرة فلم مارس حديثل فكانحا في ا قان دفن الفثقة األفلن فهم كرو مسلمأل فالفثقة الثالثة جماعذة لجمذحا
الجهري مثل أهل الفثقة األفلن غير انهم لم يسلمحا عن غحا ل اليرح فهم أين الذرد فالقثذحل فهذم كذرو أأذي
دافد فالنسا ي أل
فالفثقة الراأعة قحر كاركحا أهل الفثقة الثالثة في اليرح فالتعديل ف فردفا أقلذة ممارسذتهم ل ذدين الجهذري
ألنهم لم يصاحثحا الجهري كثيرا فهح كرو أأي عيسن ففي ال قيقة كذرو الترمذاي أألذش مذن كذرو أأذي دافد
ألن ال ذذدين َذا كذذان

ذذعيفا أف مفلعذذل مذذن حذذدين أهذذل الفثقذذة الراأعذذة فإنذذل يثذذين

ذذعفل فينثذذل عليذذل فيصذذير

ال دين عنده من أاب الشذحاهد فالمتاأعذات فيكذحن اعتمذاده علذن مذا صذم عنذد اليماعذة فعلذن اليملذة فكتاأذل
مشتمل علن هاا الفن فلهاا جعلنا كرول دفن كرو أأي دافد()14
فما حإك َي عن الذاهثي عذن مصذلحب فكلثذي َكذكال عنذد أأذي دافدأل ألنذل رفى عذن الصذنا الراأذى فقذحر مثذل
المصلحب فالكلثي.
علن العكا ،المشكلة أكثر في أأي دافد ألن أأي دافد التجر الصمت علن أف اعهم.
ففي الث ن أعاله يتسافى سنن الترمذاي فأأذح دافد فذي رفايذة األحاديذن ،فالسذكحت علذن حالتهمذا أالرفايذة،
فسكتل سلفة ال دين فاحتياجل .
لالك من العدل أن نقحل َن سنن الترماي من أكهر کتل ال دين الستة قثل أأي دافد ففي المر ثة الثالثة.
فهناك رفايات أخرى ال تثى سنن الترمذاي صذراحة ،أذل ذاكره مؤقتَذا فجج يَذا لذح اآلخذر ،فأحيانَذا ال يكذحن
أشكل عار.
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فأسثاب فضيلل  ،في رأيي  ،هي:
 -۱ا مار مجي في كتاب هايل الكمال فال ذافى اأذن حيذر فا مذار الذاهثي فذي كافذة الكتذل فذي سلسذلتل مثذل
هايل التهايل ف قريل التهايل ف اهيل التهايل فالکاكا ،في الرمحز المستمدمة المر ثة کذ((ب ر د ت س
) شير أيضَا أح حح َلن نفا التر يل.
 -۲حدث نفا التذدرج فذي العديذد مذن المذدارس الرسذمية فغيذر الرسذمية فكليذات الشذريعة فالمذدارس الدينيذة
األخرى.
 -۳في كثل القذارة الهنديذة فأاكسذتان فأفغانسذتان  ،حيذن مذرج العلمذا مذن المذدارس الدينيذة  ،أظهذر الث ذن
الميداني أنهم جميعَا يتفقحن.

نتائج البحث :
من قييم فَعادة قييم هاه النتا ج نستنتج ما يلي:
 -۱سنن الترماي من أكهر فأأذرز سذتة كتذل فذي ال ذدين الشذريا  ،في تذل المر ثذة الراأعذة فذي القا مذة أعذد
ص يم الثماري  ،فص يم مسلم  ،فسنن أأي دافد  ،مم يليل سنن النسا ي فسنن اأن ماجل.
َ -۲ال أنل في أعأ النحاحي فالصفات اليج ية أفضل من ص يم الثماري فص يم مسذلم فسذنن أأذي دافد ،
ففي أعأ النحاحي يمكن اعتثاره أعد سنن النسا ي  ،فلكنل أشكل عار ي تل المر ثة الراأعة.

االقتراحات:
 -۱أفصي األسا اة فالدعاة أتعريفهم وذالب العلذم عذن ذراث األمذة ا سذالمية فذي ميذال دريسذهم ال ذدين ،
فَعفا هم التفاصيل الفنية فالتقنية .
 -2أملي لفالب المدارس الدينية في عصر ال دين أن يتعرفحا علذن منذاهج الم ذدمين ف کسذثهم ف أن يفلعذحا
عل المؤلفات ال ديثة عن علحر ال دين النثحي.
 -۳کما أوالل من أسا اة كلية الشريعة االهتمار أشكل خاص أتعليم فدراسة سنن الترماي مى مراعاة مكانتل
فمكانتل.
 -۴أفصي اعضذا هيئذة التذدريا أن يکتثذحا أ ذحث الم کمذة ف المقذاالت العلميذة عذن منذاهج الم ذدمين فذي
کتثهم ف دفافينهم فأن يعرفحاها للقرا الکرار.
 -۵رسالتي لفلثة الثكذالحريحس فالماجسذتير هذي القيذار أفأ ذامهم حذحل منذاهج الکتذل مذن أجذل التعذرف علذن
كتل ال دين ألورفحا هم فدراسا هم.
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الهوامش
 -1الحجرات.۶ :
 -2ابن سيد الناس ،محمد بنن محمند بنن محمند بنن أحمند ،اليعمنر الربعن  ،أبن التن  ،فن

الندين( 8241هن -

يننن  ،الريننا

 -الممشكننا العربينننا

 4002م)النننت اليننر يننر جنننام ال رمننر  ،دار الصننميع لشنيننر ال
السع ديا ،ل مړی چاپ)۱۱/۱(.
 -3ابن سيد الناس ،المصدر السابق)۱۱/۱( :

 -4راينند بننن ابنند الننرحمن بننن ردن البنندا  ،بحن م مص صنرة فن مننناهح أصننحاب الك ننب الحديتيننا المع بننرة .ننم
اس يراده من نسصا)۱۱/۳(.SHAMELA :
يمس الدين أب ابد هللا محمد بن أحمد بن اتمنان بنن ياايامنا النرهب (8242هن 4002-م)سنير أانام الننبا،،
دار الحديم -القاهرة()۴۷۲/۱۳
 -5اننا

القرننن  ،در س صننن يا اننام ب تريوقنننا م انن الينننبكا

بننن ابننند هللا القرننن  ،در س الينننيا اننا

اإلساميا.http: //www.islamweb.net ،ص .۴۱
 -6د.اليننريح حننا م بننن اننارح الع ن ن (ب ت)دراسننا منقجيننا لسنننن النسننا

ابننن ماج ن  ،ننم اس ن يراده مننن

نسصا)۱۱/۱(SHAMELA
 -7حناج صشيتننا ،مصننىتب بننن ابنند هللا كا ننب جشبن القسننىنىين الميننق ر باسننم الحننا صشيتننا(8428م)كيننح
الظن ن ان أسام الك ب التن ن ،الناير :مك با المتنب – بوداد)۱۱۱/۱(.
 -8ابد الع ي بن ابد هللا بن ابد الرحمن الراجح (ب ت)ير جنام ال رمنر  ،در س صن يا انام ب تريوقنا
م ا اليبكا اإلساميا)۴/۴(.http: //www.islamweb.net ،
 -9الينننننننقيى  ،محمنننننند بننننننن محمنننننند المص ننننننار

م ينننننند(ب ت)يننننننر ال رمننننننر  ،ننننننم اسنننننن يراده مننننننن

نسصا)۳۲/۱(SHAMELA
 ،-10محمد أب

ه محمد(8721ه )الحديم المحدت ن ،دار التكر العرب  ،القاهرة،ص .۲۱۷

 -11دک ر نقيب جان(۱۳۱۱ه ش)مرکرة مناهح المحدتين ،جامعا ننجرهار ،کشيا اليريعا ،برنامح الماجس ير
ف ال تسير الحديم ،ص .۱
 -12اا

بن ابد هللا القرن (ب ت)در س الييا اا

القرنن  ،در س صن يا انام ب تريوقنا م ان الينبكا

اإلساميا)۴۲/۴۳۴( http: //www.islamweb.net ،
 -13الياه ل هللا الدهش

 ،أحمد بن ابند النرحيم بنن الينقيد جين الندين بنن معظنم بنن منصن ر( 8242هن -

4002م)حجا هللا البالوا ،دار الجي  ،بير ت – لبنان ،الىبعا األ لی()۴۱۲/۱
 -14ق الدين أب القاسم اُبيد بن محمد بن اباس اإلسعرد (8204ه 8414 ،م)فضا
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