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السام عليكم ورحمة اه بركاته،
إن الحمد ه تعالى نحمدد ونسدتعي بده ،ونسدتهفر ونعدوه بداه تعدالى مد فدرور أنفسدا و ديئات أعمالندا ،مد يهدد اه
تعددالى ددا مهددم لدده وم د يهددلم ددا ددادي لدده ،وأفددهد أر إلدده إر اه وحددد ر ف دري لدده وأفددهد أن محمددد ًا عبددد
ور له ،اللهم صم على محمد وعلى آل محمد كما صدلي علدى إبدرا يم وعلدى آل إبدرا يم إند حميدد مجيدد ،اللهدم
بارك علدى محمدد وعلدى آل محمدد كمدا باركد علدى إبدرا يم وعلدى آل إبدرا يم إند حميدد مجيدد ،وبعدد ،دنن أصدد
الحديث كتاب اه-تعالى -وأحسد الهددي ددي محمدد-صدلى اه عليده و علدى آلده و دلم -وفدر اممدور محددهاتها
كم محدهة بدعة وكم بدعة ضالة ،هم أما بعد؛
رزلنا مع تراجم امئمة الستة أصحاب الكتب المصنّفة المعرو دة المهدهور  ،واليدوم إن فدا اه-عدَ وجدم -مدع عدالم

آخر م أعام ؤر امئمة امعام الكرام -رضي اه عنهم ورحمهم.-
ترجمة اإمام أبي داود –رحمة اه عليه-

داود ددليمان ب د امفددعث ب د ف د ّداد ب د عمددر ب د عددامر
لقاؤنددا اليددوم إن فددا اه-عددَ وجددم -مددع اإمددام َ
العلَددم "أبددي ُ
السجستاني"-رحمة اه عليه.-
 م و دي اإمام أبو داود السجستاني-رحمة اه عليه-
كان اإمام أبو داود السجستاني -رحمدة اه عليده -همدر مد همدرات اإمدام أحمدد ابد حنبدم-رحمدة اه عليده -هدو
تلميذ  ،و و أحد اآخذي عنه -رحمة اه عليه ،-وكان م أفبه الناس َ متا و ا
در و ديا باإمام أحمدد ،وددد أخدذ

اإمددام أحمددد ددذا السددم و ددذا الهدددي و ددذا الدددل مد وكيددع بد الجددراح و دددد أخددذ وكيددع-رحمددة اه عليدده -ددذا
السم و ذا الهدي و ذا الدل م

فيان الثوري -رحمة اه عليه ،-وأخذ فيان الثدوري-رحمدة اه عليده -مد

منصددور بد المعتمددر ،وأخددذ منصددور مد علقمددة-رحمددة اه عليدده ،-وأخددذ علقمددة عد عبددد اه بد مسددعود-رضددي اه
عنه -الذي أخذ ذا الهدي و ذا السم و ذا الدل م ر ول اه-صلى اه عليه و لم.-
ددي و ها ا
ور غَدرَو اإنسددان عدداد مددا يُهددبه فددي،ه ،ددنن كددان فددي،ه هات ددم و و ها د و
دوا
دوا و ها خهد و
دل وها خهد و
و
كينة وودا ور ،نن اإنسان أو الطالب يتطب ُع بطبع في،ه ي الهالب ،و ذا أحد همرات الجلدوس؛ اإنسدان يجثدو
وها
ب ُركبتيه بي يدي امفياخ.
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انظر إلى ذا! ،كان عبد اه ب مسعود م أفبه الناس متا و ديا ا
ودر بر ول اه ،وكدان مد أفدبه النداس بعبدد اه
بد مسددعود تلميددذ علقمددة ،وكددان مد أفددبه الندداس بعلقمددة منصدور بد المعتمددر ،وكددان أفددبه الندداس بمنصددور بد المعتمددر
فيان الثّدوري ،وكدان أفدبه النداس بدالثوري وكيدع بد الج ّدراح ،وكدان أفدبه النداس بوكيدع اإمدام أحمدد ،وكدان أفدبه النداس

باإمام أحمد و اإمام أبو داود السجستاني-رحمة اه عليه .-هذ لسلة م الجوا ر ،مد امئمدة الكدرام الكبدار
رضي اه عنهم ورحمهم.-كما دل ا تقى اإمام أبو داود السجستاني-رحمة اه عليه -ذا السدم و دذا الهددي مد اإمدام أحمدد -رحمدة
اه عليدده .-كددان مبددي داود -رحمددة اه عليدده-؛ كددان يلددبب ُجبددة ،كددان جبددة ُك امهددا ويددم و امخددر كددان ُك امهددا دصددير،

الجبّددة ،ددذا القمدديص أو ُكد ام ددذا
سدئم اإمددام أبددو داود السجسددتاني-رحمددة اه عليدده -عد ددذا القمدديص لمدداها ددذ ُ
ُ
القميص ويم واآخر لم يك بطويم؟ ددال " دذا أضدع يده ال ُكتدب" و دذا دو الحدرع بعينده ،بعدا الكتدب ،العلمدا

دددديما كددانوا يهددعون ُكتُددبهم نددا ،و بعددا ددذا أهددر أيهددا ع د اإمددام ال،طيددب البهدددادي-رحمددة اه عليدده ،-ال،طيددب
البهدادي كان يجلب هات يوم مع أصحابه إه انصرف إلى بيته ورجع ،قال "لقد درأت ُجَ -كان حدا ُكتُبدي  -لقدد
ددرأت ُجدَ ددي مسدديري و إيدّدابي" وأنددا رايدده كددد دريد جددَ حددديثي وأنتددو داعدددي  .انظددر إلددى ددذا الحددرع مد ددؤر
امئمة-رحمة اه عليهم.-

 هنا العلما على اإمام أبو داود-رحمة اه عليه-
وكدان هندا العلمدا علدى أبدي داود هندا عدا را جمديا يددل علدى مكانتده-رحمدة اه عليده ،-كدان اإمدام أبدو داود أحددد
ح ّفاظ اإ ام لحديث ر ول اه-صلى اه عليده و دلم -وعلمده ،وكدان عالمدا بالعلدم وعالمدا بطدر الحدديث وعالمدا

كددذل بفقدده الحددديث ،لددو أن ف،صدا اكتفددى بكتدداب أبددي داود لكفددا ! يعنددي لددو فدد،ص اكتفددى مد اإ ددام بكتدداب

ُ ددن أبددي داود؛ ددذا يكفيدده ،ليدده؟ جمددع كددم امحاديددث التددي عليهددا مدددار الدددي ؛ أحاديددث قدده اإ ددام كلّهدداُ ،جلّهددا
موجود ي ذا الكتاب! رحمة اه على أبي داود و يب اه هرا وجعم الجنّة مأوا .
وكان م فد حرع اإمام أبي داود ،كان و إمام عصر با ُمدا عة-رحمة اه عليه.-
 مودف اإمام أبي داود مع هم ب عبد اه التستري
لمدا جدا
ودد جر لسهم ب عبد اه التستري-رحمدة اه عليده ،-جدر لده موددف مدع اإمدام أبدي داود السجسدتانيّ ،

َجلدهُ و أجلسدده إلددى جددوار وبسددس لدده البسددا ،
ددهم بد عبددد اه التسددتري إلددى أبدي داود رحدب بدده اإمددام أبددو داود وأ َ

لمددا َعلددم أبددو داود بددذل  ،دددالوا لدده جددا ك ددهم بد عبددد اه التسددتري كمددا دلد أجلّدده و أكرمدده و أكبددرُ و ددرل لدده
ّ

البسا  ،قدال لده دهم بد عبدد اه التسدتري "يدا أبدا داود لدي إليد حاجدة"-أندا لدي عنددك لدب يعندي ،-ددال "ومدا

ددي؟" ،د دال "ر ،حتددى تقددول دددد دهدديتها مددع اإمكددان"-،بيقددول لدده ر ،رزم امول تقددولي أنددا عملد الحاجددة دي-
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دال "ر ،حتى تقدول ددد دهديتها مدع اإمكدان ،قدال أبدو داود "ددد دهديتها مدع اإمكدان ،ددال ومدا ي؟" ،ددال "أن
إلي لسان الذي حده به ع ر ول اه-صلى اه عليه و لم -أُدبله ".أخرج إليه أبوداود لسانه قبّله.
ت،رج ّ
ليه؟ ذا كرامة من ذا اللسان؛ لسان أبو داود-رحمة اه عليه ،-و ذا معروف عد أ دم الحدديث دا بدة أنّهدم أكثدر

النّاس صا على ر دول اه-صدلى اه عليده و دلم -بكثدر تدرداد ا دمه-صدلى اه عليده و دلم -دي امحاديدث و دم
أ م الحديث و م أولى النّاس بر ول اه-صلى اه عليه و دلم -كمدا هبد هلد

دي الصدحيحي مد حدديث معاويدة

وغير أن النبدي-صدلى اه عليده و دلم -ددال "رتدَال ائفدة مد ّأمتدي ردا ري علدى الحدر ر يه ّدر م مد خدالفهم ور

م خذلهم حتى يأتي وعد اه".1
دال اإمام أحمد و يَيد ب

ارون وعلي ب المديني وغير م ،دالوا "إن لم يك

م" لو مكانش الطائفة دي م أ م الحديث دا نددري مد
اه عليه وآله وصحبه و لم.-

م أصحاب الحدديث دا نددري مد

دم .أ دم الحدديث دم أولدى النّداس بر دول اه -صدلى

 هائم وخصائص كتاب أبي داود-رحمة اه عليه-
ولكتاب أبي داود هائم ع ّد  ،لما صنّف اإمام أبوداود كتابه "السن " عرضه علدى اإمدام أحمدد -رحمدة اه عليده،-

وحمد لده دذا الصدنيع؛ بتصدنيف دذا الكتداب ،وأهندى عليده وحمدد لده وا دتجاد دذا الكتداب-
ا تجاد اإمام أحمد َ

رحمة اه عليه.-

ددذا الكتدداب م د خمسددمائة ألددف حددديث" ،يعنددي ددو كددان يحفددس خمسددمائة ألددف حددديث،

يقددول أبددو داود "ص دنّف
ت،يّددم اند ! نددص مليددون حددديث كددان أبددو داود يحفظهددا عد رهددر دلددب-رحمددة اه عليدده -وكددان أبددو داود يحفددس مائدة
و
حديث يسرد ا دردا ت،يّدم اند بقدى! انظدر إلدى عظدم دؤر -رحمدة اه علديهم -وانظدر إلدى مكدانتهم رضدي اه
ألف

عنهم ورحمهم.

يقول محمد ب م،لد ددال "كدان أبدو داود يفدي بمدذاكر مائدة ألدف ح و
دديث" يفدي يعندي يقددر ت،يدم! انظدر إلدى عظَدم
وحفس ذا اإمام العالم-رحمة اه عليه.-
وكان مبي داود –رحمة اه عليه -فر ي كتابه ،أنه كان يقول "هكرت ي السدن الصدحيه ومدا يُقاربدُه ومدا يُهداب ُههُ
وما به و فديد بينتهُ" رحمة اه على أبي داود.
يقول اإمام الذ بي "ودد و ى أبو داود بهذا الهر الذي وضعه ي كتابه" و ى به يعني أتدى بهدذا الهدر أنّده يدذكر

الصحيه وما يقاربه وما يهابهه يعني الصحيه بقى والحس والحسد لذاتده والحسد لهيدر مدا دو دي مراتدب القبدول،

أمر اه" صححه املباني.
" 1ور تَ ُ
يأتي ُ
ال ائفة م أمتي على الحر را ري َ ر يه ار م م خال َفهم حتى َ
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ي،ر ُجه أبو داود" لا تئناس أو من ذا الرأي  -ذا الحدديث الهدعيف يعندي-
دال "والذي يه ضعف يسير كذل
ّ
كما يؤهر ع أبي داود؛ كان أبو داود يقدم الحديث الهعيف على رأي الرجال.

قام أبو داود -رحمة اه عليه -بالو ا بهذا الهر الذي وضعه لهذا الكتاب -رحمة اه عليه.-
و ي ن أبي داود عد أنواا م امحاديث منها ما و م،رج ي الصحيحي  ،ومنها ما و على فدر هما ،ومنهدا مدا
و على فر أحدد ا دوا الب،داري أو مسدلم ،ومنهدا مدا دو علدى فدر غيدر م ،ومنهدا مدا دي مد امحاديدث الجيداد
التي لم يُ َ،ر َجا ا أصا ي كتابَديهما -اللي ما الب،اري ومسلم يعني ،-ومنهدا مدا دو كمدا دلد حسد عندد أبدي داود
رحمة اه عليه -الذي ارتآ لنفسه.وأما أبو داود كان يُ َ،رج ي الباب مالم يجد غير يه؛ يعني كان يُ َ،درج الحدديث الهدعيف إها لدم يجدد دي البداب
غير  ،إن لم يك ناك غير ذا الحديث الهعيف كان أبو داود-رحمة اه عليه -يُ َ،رجه ،ليده؟ مفديش غيدر دو دي
الباب ذا الحديث و قس الموجود ي ذا الباب ،هذا كما دل كان عند أبي داود أدو م رأي الرجال أو مد

القياس -رحمة اه عليه ،-لذل كان أبو داود ي،رج مثم ذا ي كتابه -رحمة اه عليه.-
ا تدراك العلما على أبي داود -رحمة اه عليه-
وكما دلد العلمدا يقولدون َو دي أبدو داود -رحمدة اه عليده -بهدذا الهدر دي كتابده -رحمدة اه عليده -لكد العلمدا

ا تدركوا عليه بأن دالوا أن أبو داود -رحمة اه عليه -أخرج لبعض الروا مم ُع يهم عنا فديدا مثم مدثا ابد
لهيعة وصاله مولى التوامة وعبد اه ب محمد ب عقيم ومو ى ب وردان ،دي آخدري مد بعدض الدروا الدذي و دنُد ُهم
ضع ُفهم ضعف فديد؛ ذا كان ا دتدراكا مد العلمدا علدى ددول أبدي داود أو علدى مدا أ لقده علدى كتابده "أن مدا بده
أو َ

و

فديد دُلته وحيث ر صاله خرجته" كما دال أبو داود -رحمة اه عليه.-

لإمام أبي داود موادف عد تدل على مكانته
وكان لإمام أبي داود -رحمة اه عليه -موادف عد تدل على مكانتده -رحمدة اه عليده ،-لمدا جدا بعدض النداس أن
يُسمع عليه كتابه المو أ وكان ذا بحهر ال،ليفة ،ر ض أبا داود -رحمدة اه عليده -أن يُسدمع أبندا ال،ليفدة إر دي

و ددس الندداس ،و بعددا العلمددا ددم زينددة امرض ،أر ددم بعددض اممددرا إلددى أبددي داود -رحمددة اه عليدده -أن ينتقددم إلددى
البصر بعد ما خرب بعد تنة الَند ،أبو داود -رحمدة اه عليده -لمدا أر دم إليده دذا امميدر ددال بدأن خربد امرض
وانقطع عنها النداس-عد

دذ المديندة البصدر يعندي -دأبو داود -رحمدة اه عليده -انصداا لهدذ الر دالة يعندي وانتقدم

إل ددى البص ددر و ل ددب من دده اممي ددر أيه ددا أن يُس ددمع مورد كتاب دده الس ددن  ،ددر ض أب ددو داود هلد د ود ددال ر ،إن أرادوا
ليجلسوا مع الناس أنا ر أخص أحدا بالسماا يعني.
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م جميم كامه -رحمة اه عليه -أنه دال "الههو ال،فية حب الريا ة" ،حدب الريا دة فدهو خفيّدة ،كدان -رحمدة

خير الكام ما َد َخ َم امُهُن بدون إهن" ،ذا و خير الكام.
اه عليه -يقول " ُ

ودد جر مودف جميم مبي داود -رحمة اه عليده -و دو أنده كدان يجلدب علدى الهدا

إه دمع رجدا علدى الجهدة
دذا الرجدم الدذي

ب؛ مع رجم يعطب همته أبو داود ،اكتر داربا وجاوز إلى الجهدة امخدر هدم
المقابلة َعط َ
ب ،سئم أبو داود ع ذا لم عل ذا؟ دال " َلعلهُ أن يكدون ُمجداب الددعو " فدوف حدرع دذا العدالم ت،يدم
َعط َ
أن يعني و وادف على الهس ،واحد ي الهس التاني عطب حمد اه -عَ وجم -أبو داود أجر مركب وعبدر ليده
"لعلدهُ أن يكدون ُمجداب
الناحية التانية وفمته ،دال له "يرحم اه" عهان يقوله "يَهدي ُكم اه ويُصل ُه بَالَ ُكم" ،دال َ

هدم
الدعو " ،انظر إلى حرع ذا العالم على أن يكون له مثم دذا الموددف! أن يحدرع علدى دعدو امخيدار وأن يُ َ
المسلمي عامة يعني.

و ا اإمام أبي داود -رحمة اه عليه-
و بعا أبو داود -رحمة اه عليه -عال عمرا مديدا ي اعة اه -عَ وجم -و ي البذل لحدديث ر دول اه -صدلى
اه عليده و دلم ،-تددو ي -رحمدة اه عليدده -دي  16مد فدوال ددنة  275دد ،وعددال حياتده عددامر بأحاديدث النبددي -
السدماا أو التسدميع عليده أو تصدنيف دذا الكتداب العدابر الدذي دو دن
صلى اه عليه و لم -وا دي إ دماعه أو ّ
أبي داود -رحمة اه عليه.-

ترجمة اإمام أبو عيسى الترمذي –رحمة اه عليه-
مازلنددا نددتكلم ع د ددؤر امئمددة امعددام الك درام رحمددة اه علدديهم جميعددا ددؤر امئمددة أصددحاب الكتددب السددتة التددي
انتهرت وافتهرت ي اآ ا -رحمة اه عليهم -ولقاؤنا اآن مدع إم ودام عدالم آخدر مد دؤر امعدام الكدرام -رحمدة
اه عليهم -و و اإمام "أبو عيسى الترمذي -رحمة اه عليه -هو أبو عيسى محمدد بد عيسدى بد َ دور بد مو دى
سلمي الترمذي" -رحمة اه عليه.-
ب الهحاك ال ا
اختلددف العلمددا ددم الترمددذي -رحمددة اه عليدده -ولددد أعمددى أم َعم دي بعدددما كبددر ،والصددحيه أندده -رحمددة اه عليدده-

عمي بعدما كبرت ناه ،ودد دال بعض العلما أنه عمي م فد البكدا -رحمدة اه عليده ،-و دذا أيهدا يدذكرنا بقصدة
يَيد ب

ارون -رحمة اه عليه -كان يَيد ب

ارون يقدول أ دم العلدم والسدير كدان ليَيدد بد

دارون عيندان مد أجمدم

عيددون أ ددم الدددنيا قيددم لدده -بعدددما عمددي -ديددم لدده "أي د ه ب د العينددان الجميلتددان؟" ،دددال "ه ددب بهمددا البكددا
القهار".
باإ حار وإني مدخ َرُ ما عند الواحد ّ
منادب اإمام الترمذي-رحمة اه عليه-
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كما دل م هم العلم أنه ينبهي لإنسان أن يتمرس به ر أن يدتعلم و َحسدب ،بدم ينبهدي عليده أن يُطبدر دذا العلدم،
و ذا ما عله اإمام الترمذي -رحمة اه عليه -حيث كان يتمرس ذا العلم وكان يُطبقه ي حياته -رحمدة اه عليده-

 ،وبكى -رحمة اه عليه -حتى عمي ،أ أل اه -عَ وجم -أن يرحمه رحمة وا عة.
وكان -رحمة اه عليه -إماما عالما حا ظا ورعا يقظا زا دا -رحمة اه عليه.-

ولكتاب الترمذي –رحمة اه عليه -فهر بق اآ ا وتلقا الناس بالقبول –رحمة اه عليه -لجالة مكانة
ُمصنفه ومؤلفه –رحمة اه عليه -غير أن كتاب الترمذي خالطه بعض الهي .
هائم كتاب الترمذي
م هائم ذا الكتاب أور أن اإمام الترمذي –رحمة اه عليه -دال "صدنف

دذا الكتداب وعرضدته علدى العلمدا

أ بقوا جميعا على دبوله وعلدى ار تددا بده" وكدان يقدول –رحمدة اه عليده" -مد كدان

وخرا ان والعرا
ي الحجاز ُ
ي بيته ذا الكتاب –اللي و كتاب ن الترمذي يعني -كأنما ي بيتده نبدي يدتكلم" هدذا إن دل علدى فدي ننمدا
يدددل علددى احتددوا ددذا الكتدداب ل ُج دم أركددان أو امحاديددث التددي عليهددا مدددار ددذا الدددي القددويم ،رحمددة اه علددى أبددي

عيسى ،رحمة اه عليه.

 مسميات أ لقها العلما على كتاب الترمذي
وكمددا دلد العلمددا أ لقددوا عددد ُمسددميات علددى ددذا الكتدداب و ددذا لجالددة الكتدداب ،بعددض العلمددا

الترم ددذي" وبعه ددهم دد دال "الج ددامع الص ددحيه" ،وبع ددض العلم ددا

ددما "صددحيه

ددما "الج ددامع الكبي ددر" ،وال ددبعض د ددال "الس ددن "،

البعض دال "الجامع" ،هذ كما دل عد ُمسميات لهدذا الكتداب العظديم ،كتداب أبدي عيسدى الترمدذي –رحمدة اه

عليه.-

 فر اإمام الترمذي ي كتابه
م جميم كام أبي عيسدى وفدر ه دي الكتداب أنده -رحمدة اه عليده -يدُورد المسدألة ويدُدلم عليهدا بدأكثر مد حدديث؛

يعني يجيب مثا اممر ،يبوب مثا بباب معي أو بمسألة ما هم يدلم على ذ المسألة بعد أحاديدث إمدا بحدديث أو
بأكثر ،هم بعد هل يذكر أدوال العلما أو أدوال الفقها ي المسألة ،هم بعدد هلد يدتكلم عد درجدة الحدديث صدحة

وضعفا هم بعد هل يذكر امحاديث ي الباب ،يعني يقول مثا ذا الحديث أُهدر عد علدي و دي دذا البداب عد علدي

وعد عثمددان مدثا ،وعد ابد مسددعود وعد أنددب إلدى غيددر هلد  ،كمدا دلد وبعدد هلد يدُدلم أيهددا ويدتكلم عد بعددض
الروا الدذي ُجرحدوا إها كدان دي اإ دناد را وو أو أكثدر مرمدي مدثا بهدي مد الهدعف؛ بهدي مد الجهالدة؛ ب َمه َمد وَ مد

أ م العلم والفهم نن اإمام الترمذي –رحمة اه عليه -كان يذكر هل منه بعا أحد النقاد الكبار دي دذا الهدأن

العظيم.
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انتفع اإمام الترمذي بمصاحبته لإمام الب،اري
واإمدام الترمددذي –رحمددة اه عليدده -ددو أيهددا أحددد حسددنات اإمددام أبددي عبددد اه محمددد بد إ ددماعيم الب،دداري ،هددو
تلميذ اإمدام الب،داري -رحمدة اه عليده ،-دا غَدرَو أنّده ددد أخدذ دذا الفد و دذا العلدم و عنايتده وعلدو كعبده دي جدرح

الددروا وتعددديلهم و ددي ا ددتنبا ه لأحكددام ،وكددذل جرحده للددروا إلددى غيددر هلد -وعلددم العلَدم بعددا ،-ر فد أندده دددد
أخذ ذا العلم وا تله م اإمام الب،اري –رحمة اه عليه.-

وجدم امحاديدث التدي هكر دا الترمدذي –رحمدة
وإها الع كتاب العلم الكبير لإمام الترمذي ،تجد أن ُجدم المسدائم ُ
اه عليدده -ددي كتابدده "العلددم الكبيددر"؛ جددم ددذ امحاديددث ممددا َ دأَ َل عنهددا اإمددام الب،دداري ،يعنددي إيدده؟ بعددا "العلددم

الكبير" د اللي و إيه؟ ال ُمستقم ،دي "العلدم الصدهير" د الملحدر دي آخدر السدن  .العلدم الكبيدر د مدثا؛ الترمدذي
كددان يددورد يدده امحاديددث ،يقددول حدددهنا ددان ع د ددان عد ددان إلددى آخددر الحددديث ،هددم بعددد هل د يقددول " ددأل

محمد ب إ ماعيم ع

ذا الحديث قال لي كذا" مثا؛ دال منكر ،دال أن الدراوي مدثا كدذاب ،متدروك مدا إلدى غيدر

هل  ،هذا كما دل م امفديا التدي انتفدع بهدا اإمدام الترمدذي بمصداحبته الب،داري أنده كدان كثيدر ام دئلة للب،داري،
كان الب،اري يُعلم له بعض امحاديث ويُجرح ويُعدل بعض الروا وكما دل ت،رج الترمدذي –رحمدة اه عليده -مد

اإمام الب،اري رحمة اه على الجميع.

ُرمي اإمام الترمذي بهي م التسا م

أيهددا كددان اإمددام الترمددذي –رحمددة اه عليدده -كددان دددد ُرمددي بهددي مد التسددا م –رحمددة اه عليدده ،-يقددول الددذ بي –

رحمددة اه عليدده -دددال "ولكندده -أي الترمددذي -كددان يتددرخص ددي دبددول امحاديددث" يعنددي كددان إيدده؟ كددان عنددد تسددا م

سده دي التهدعيف رخدو" يعندي إيده؟ لدم يكد ُمتهدددا بدم
فوية "لكنه كدان يتدرخص دي دبدول امحاديدث ور يتهددد ونَد َف ُ
كان يه في م التسا م؛ يه في م الرخاو ي تصحيه امحاديث لدذا كمدا دلد َو َ د َمهُ غيدر واحدد مد العلمدا

بأنه ُمتسا م –رحمة اه عليه.-
أكثر دا ضدعا ا" أكثدر
وكذل الذ بي –رحمة اه عليه -كان يقول "وتصحيه الترمذي ر يدُ َعو ُل عليه عندد ُ
المحادَد َقدة ُ

امحاديددث التددي يُحسدنُها أبددو عيسددى الترمددذي؛ يقددول هلد الددذ بي والعهددد عليدده –رحمددة اه علدديهم ،-كددان الددذ بي

يَس ُم ويصف الترمذي بأنه ُمتسا م وعند رخاو ي التصحيه –رحمة اه عليه.-

ور ف أن ي "جامع الترمذي" الصحيه و يه الحسد و يده الهدعيف و يده المنكدر إلدى غيدر هلد  ،لكنده –رحمدة اه
عليه -اجتهد ي جمع ذا الكتاب اجتهادا عظيما و بعا لدم يصدرح أحدد ب،صدوع فدر الترمدذي –رحمده اه -لدم
يصرح أحد م أصحاب الكتب الستة بهر و معي ي كتابه؛ يعني محدل ددال مدثا الب،داري أندا فدر ي دي الكتداب
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كذا ور مسلم دال أنا فر ي ي كتاب كذا ور أبو داود ور الترمذي ور أحد م أصحاب الكتب السدتة هكدر فدر ه
ي كتابه ،بم ي كلها اجتهادات وا تنبا ات م م العلم –رحمة اه عليهم.-
واإمام الترمذي –رحمة اه عليه-؛ الروا الذي خرج لهم ي ننه على خمب بقات
 الطبقة امولى
الروا الثقات العدول الهابطي امئمة اللي ما أ م الثقة والتثب
مثا؛ مم رزموا مدثا فديوخهم ولديك مدثا الَ دري ،يُ َ،درج الترمدذي –رحمدة اه عليده -الطبقدة امولدى أ دم التثبد
والتيقس والحفس والهبس و ُول المازمة للَ ري.
 هم بعد هل الطبقة الثانية
مم صحبوا أو رزموا اإمام الَ ري دون مصداحبة كاملدة تامدة ،من بعدا الطبقدة امولدى كدانوا يصداحبون الَ دري دفرا
وحهرا ا ف أنهم أهب م الطبقة الثانية الذي أخذوا عنه وحفظوا حديثه لكنهم لم يمكثوا عند الَ ري ويا.
 وكذل أ م الطبقة الثالثة
جماعة لَموا الَ ري مثا م أ م الطبقة امولى غير أنهم لم يسلموا م غوائم الجرح وفي م الهعف.
يعني أ م الطبقة امولى الثقات ،الهابطي الحا ظي الذي رزموا الَ دري دفرا وحهدرا ،ه ابدا وإيابدا ،الطبقدة الثانيدة
اللي م أخذوا ع الَ ري و م هقات لكنهم لم يلَمدو دفرا وحهدرا ولدم يمكثدوا عندد بدم دمعوا وانصدر وا ،الطبقدة
الثالثة علما أو روا أخذوا ع الَ ري غير أنهم ُرُموا أو َرَما م بعض العلما بهي م غوائم الجرح.
 الطبقة الرابعة
دوم فاركوا أ م الطبقة الثالثة ي الجرح والتعديم وتفردوا بقلة ُممار تهم لحديث الَ ري ،ولم يصحبوا الَ ري كثيدرا
و ذا فر اإمام الترمذي ،الترمذي يُ َ،رج لهؤر كثيرا.
 الطبقة ال،امسة
العلما أو الروا المجا يم أو الهعفا أو الذي لم يكونوا ضابطي لحديث الَ ري.
دول خمب بقات ،الترمذي يُ،رج الطبقتي امخريي اللدي دم ديهم فدي مد الجهالدة أو ديهم فدي مد الهدعف

إلى غير هل  ،يبقى الطبقتي الذي أخدرج لهدم الترمدذي؛ الطبقدة ددوم فداركوا أ دم الطبقدة الثالثدة لكدنهم يده فدي مد
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هدعفا والمجا يددم والددذي
الهددعف ولددم يُمار ددوا ولددم يتمر ددوا ددي حددديث الَ ددري كثيددرا ،الطبقددة ال،امسددة اللددي ددم ال ّ
ُرُموا بهي م الهعف.
ورتبددة جددامع الترمددذي –رحمددة اه عليدده -يهددترك كمددا دلد مددثا؛ يُ،ددرج أحاديددث خرجهددا الهددي،ان ،ويُ،ددرج أحاديثددا
ُ

خرجهددا م ددثا الب ،دداري أو خرجه ددا مس ددلم –رحم ددة اه عل دديهم -وغيددر هلد د  ،يعن ددي ص ددفا للترم ددذي-رحم ددة اه علي دده-
أحاديث كثير جدا ي جامعه؛ أحاديث غاية ي الصحة والتثب وتثب ُرواتها –رحمة اه عليه.-
و ا اإمام الترمذي-رحمة اه عليه-
و كذا كان حيدا اإمدام الترمدذي حيدا زاخدر حيدا عدامر بالبدذل لحدديث النبدي –صدلى اه عليده و دلم -والحفدس
والتدديقس والهددبس -رحمددة اه عليدده ،-ودددد مددات –رحمددة اه عليدده -بترمددذ ليلددة ارهنددي لددثا عهددر ليلددة مهد مد
رجب نة  279د ،و كذا كما دل عال حياته عامر بأحاديث النبي -عليه الصا والسام.-
خاتمة
وأنا بعا أعتذر ع

ذ العجلة التي تاحقني كي أ دتطيع أن أنتهدي مد ترجمدة كدم عدالم ،أ دأل اه –عدَ وجدم -أن

يجعلني وإيّداكم ممد يسدتمعون القدول يتبعدون أحسدنه ،أددول ددولي دذا وأ دتهفر اه تعدالى لدي ولكدم والسدام علديكم
ورحمة اه وبركاته.

تم بحمد اه
فا دوا الدرس للنهر على الن

ي دسم تفريغ الدروس ي منتديات الطرير إلى اه وتفهلوا نا

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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