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  )ملخص الرسالة(
  :ا بعدَّبسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أم

اجتهادات الـشيخ األلبـاني فـي تـصحيح مـا ضـعفه اإلمـام الترمـذي فـي كتـاب : (فهذا حبث بعنـوان
، أتقـدم بـه للحـصول علـى درجـة املاجـستري يف شـعبة الـسنة وعلومهـا، )- نقديـة تحليلةدراسة– الجامع

  ، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، لية أصول الدين الكتاب والسنة، كقسم
  .  وخامتة،وستة فصول ، مقدمة:يتألف منهذا البحث و

  . وتتضمن إشكالية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج الدراسة: المقدمة
نهجـــه يف  بيــان م:والثــاين، الرتمــذي ترمجــة :األول، لــى أربعــة مباحــثويــشتمل ع :الفــصل التمهيــدي

  .  وحتسينها بيان منهجه يف تصحيح األحاديث:والرابع،  ترمجة األلباين:الثالث، اجلامع
 ، مباحـثسـتةوفيـه ، النقطـاع يف اإلسـناد تـصحيح األلبـاين أحاديـث ضـعفها الرتمـذي: الفصل األول

:  الــــسادس،الرفــــع: اخلــــامس، االتــــصال: الرابــــع، االنقطــــاع: الثالــــث ،التــــدليس:  الثــــاين،اإلرســــال: األول
  .االعضال

، وفيـــه مبحثـــني، الـــرواة تـــصحيح األلبـــاين أحاديـــث ضـــعفها الرتمـــذي لقـــدح يف عدالـــة :الفـــصل الثـــاني
 . الراويكذب: الثاين،  جهالة الراوي:األول

ـــرواةَّتـــصحيح األلبـــاين أحاديـــث ضـــع :الفـــصل الثالـــث وفيـــه ثـــالث ، فها الرتمـــذي لقـــدح يف ضـــبط ال
  .اخلطأ والوهم: لثالثا ،االختالط والتغري: الثاين، سوء احلفظ: األول ،مباحث

 ،وفيـــه ثالثـــة مباحـــث،  تـــصحيح األلبـــاين أحاديـــث ضـــعفها الرتمـــذي لعلـــل يف املتـــون:الفـــصل الرابـــع
  .االضطراب: الثالث، النكارة: الثاين، الشذوذ: األول

 وصــححه اآلثــار العلميــة والعمليــة املرتتبــة علــى االخــتالف بــني مــا ضــعفه الرتمــذي :الفــصل الخــامس
   .املتعلقة باملسائل الفقهية: ينالثا ،املتعلقة بعلوم احلديث وأصوله: األول، نيحثمبوفيه ، األلباين

  :  وتتضمن أهم النتائج املتوصل إليها، ومنها:الخاتمة
  . أمهية علم العلل يف معرفة صحيح احلديث وضعيفه-
  .صطلحات احلديثمن مصادر معرفة العلل وممهما  جامع الرتمذي مصدرا يعترب -
  .وموافقته لنقاد احلديث يف أصول علم احلديث،  اجتهاد األلباين يف متييز الصحيح من الضعيف-
َّإال أنــــه ، كـــان موافقــــا فيهــــا لتـــضعيف الرتمــــذي هلــــا، َّ كثـــري مــــن األحاديــــث الـــيت صــــححها األلبــــاين-
  .حها باملتابعات والشواهدَّصح
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ABSTRACT  
 

    In the name of God, prayer and peace be upon the Messenger of 
Allah, either: 
  This research titled: (Sheikh Albani review of what weakned by 
Imam Tirmidhi in his book -a critical study-), I present this study to 
get a magister degree in the branch of Sunnah and its sciences, 
Department of Koran and Sunnah, the Faculty of Theology, Emir 
Abdelkader University of Islamic Sciences. This study consists of an 
introduction and six chapters and finally a conclusion. 

  , reasons of choice, The problematic of research: Introduction  
objectives, and the methodology of the study.  

  Tirmidhi : one, It includes four sections: chapter introductory The  
interpretation, and second: his attitude in his collection, the third: the 
Albanian interpretation, and the fourth: statement of his methode in the 
corrections of hadeeths. 

   adeeths weakned by Tirmidhi for Albanian correction of h: I Chapter  
a break in the reference where there are three querries :  the first: 
transmission, second: deception, third: discontinuity. 

  Albanian correction of hadeeths weakned by  Tirmidhi : II Chapter  
for dispraise in the fairness of the narrators where there are two querries 
 the first: ignorance of narrator, second: lying and accusation of narrator.  

  Albanian correction of hadeeths weakned by Tirmidhi : III Chapter  
for disparaise in narrators checking, where there are three querries; the 
first:  poor memorizing, second: mixing and changing and the third is 
error and illusion. 

  Albanian correction of hadeeths weakned by  Tirmidhi : IV Chapter  
for distortion in texts where there are three sections, the first: anomay, 
the second: Alinkarh, third: the disturbance. 

  effects of scientific and practical implications of the : V Chapter  
difference between what is weakened by Tirmidhi and corrected  by 
Albani. two querries are discussed : the first, on hadeeth sciences and its 
assets, second: the doctrinal matters. 

  :including, The most important findings: Conclusion     
- Importance of Tirmidhi collection as a source ofdistorsion  knowledge 
and hadeeth terminology. 
- Albanian studiousness in distinguishing between the correct and the 
weak and consent to modern critics in the origins of hadeeth sciences. 
- Many of the hadeeths  that the Albani had corrected, agree to their 
weakening byTirmidhi, but corrected them by follow-ups and evidence. 
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