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L  ُِّْمِذي J  الرترِّ
، التِّْرِمِذيُّ  ��َلِميُّ ُد ب��ُن ِعْيَس��ى السُّ ُه��َو أبو عيس��ى، ُمَحمَّ
رِيُر، الَحافُِظ، الَعَلُم، اإِلَماُم، الَباِرُع، ُمَصنُِّف )الَجاِمَع(،  الضَّ

َوكَِتاب )الِعَلِل(، َوَغْير َذلَِك.

ُه َأَضرَّ فِي  ِحْي��ُح َأنَّ اْخُتِلَف ِفْي��ِه، َفِقْيَل: ُولَِد َأْعَمى، َوالصَّ
كَِبرِِه، َبْعَد ِرْحَلتِِه َوكَِتاَبتِِه الِعْلَم.

ُولَِد: فِي ُحُدْوِد َسنَِة َعْشرٍ َوماَئَتْين.

َواْرَتَحَل))( َفَس��ِمَع بُِخَراَس��اَن َوالِعَراِق َوالَحَرَمْيِن، َوَلْم 
اِم. َيْرَحْل إَِلى ِمْصَر َوالشَّ

َث َعْن: ُقَتْيَبَة بِن َس��ِعْيٍد، وإِْسَحاَق بِن َراْهَوْيه، َوَعِليِّ  َحدَّ
. وَأْكَثَر  رِيِّ بِن ُحْجرٍ، َوَعْمرِو بِن َعِليٍّ الَفالَِّس، َوَهنَّاِد بِن السَّ

يعني ارتحل يف طلب العلم.  )((
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اٍر، َوَنْحِوِه))(.  ، َوَأْصَحاِب ِهَشاِم بِن َعمَّ َعن الُبَخاِريِّ

، َفَقاَل التِّْرِمِذيُّ  َوَقْد َكَتَب َعْنُه َشْيُخُه َأُبو َعْبِد اهللِ الُبَخاِريُّ
: َل َيِحلُّ ألََحٍد  فِ��ي َحِدْيِث َعطِيََّة، َعْن َأبِي َس��ِعْيٍد: )َيا َعِل��يُّ
ُد بُن  َأْن ُيْجنَِب فِي المس��جد...الحديث( َس��ِمَع ِمنِّ��ي ُمَحمَّ

إِْسَماِعْيَل َهَذا الَحِدْيث.

ن َجَمَع،  اَن ِفي )الثَِّقاِت(: َكاَن َأُبو ِعْيَس��ى ِممَّ َقاَل اْبُن ِحبَّ
َوَصنََّف وَحِفَظ، وَذاَكَر.

: َكاَن َأُبو ِعْيَس��ى ُيْضَرُب بِه  َوَق��اَل َأُبو َس��ْعٍد اإِلْدِرْيِس��يُّ
الَمَثُل فِي الِحْفِظ.

َوَقاَل الَحاِكُم: َسِمْعُت ُعَمَر بَن َعلَّك َيُقْوُل: َماَت الُبَخاِريُّ 
َفَلْم ُيَخلِّْف بُِخَراَس��اَن ِمْثَل َأبِي ِعْيَس��ى، فِ��ي الِعْلِم َوالِحْفِظ، 

ْهِد، َبَكى َحتَّى َعِمي، َوَبِقَي َضرِْيرًا ِسنِْين))(.  َوالَوَرِع َوالزُّ

ذكر الذهبي  عددًا كبيرًا من شيوخه، فليراجعه من أراد الستزادة.  )((
أي أنه كان كثير البكاء من خشية اهلل.  )((
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ْف��ُت َهَذا الِكَت��اَب، َوَعَرْضُت��ُه َعَلى  َق��اَل َأُبو ِعْيَس��ى: َصنَّ

ُعَلَماِء الِحَجاِز، َوالِعَراِق َوُخَراَساَن، َفَرُضوا بِه، َوَمْن َكاَن َهَذا 

م. الِكَتاُب -َيْعنِي الَجاِمع- ِفي َبْيتِِه، َفَكَأنََّما ِفي َبْيتِِه َنبِيٌّ َيَتَكلَّ

ُقْلت: ِفي )الَجاِمِع())( ِعْلٌم َناِفٌع، َوَفَوائُِد َغِزْيَرٌة، َوُرُؤْوُس 

َرُه بَِأَحاِدْيَث  الَمَسائِِل، َوُهَو َأَحُد ُأُصْوِل اإِلْساَلِم، َلْوَل َما َكدَّ

ٍة، َبْعُضَها َمْوُضْوٌع، َوَكثِيٌر ِمْنَها ِفي الَفَضائِِل))(.  َواِهيَّ

ِحْيِم بُن َعْب��ِد الَخالِِق: )الَجاِمُع(  َوَق��اَل َأُبو َنْصٍر َعْب��ُد الرَّ

َعَلى َأْرَبَعِة َأْقَساٍم:

تِِه. - ِقْسٌم َمْقُطْوٌع بِِصحَّ

. - َوِقْسٌم َعَلى َشْرِط َأبِي َداُوَد َوالنََّسائِيِّ

المقصود ب� )الجامع(: ُسنَن الترمذي.  )((
أبواب  يف  كانت  إنما  والموضوعة  الواهية  األحاديث  أكثر  أن  المقصود   )((

الفضائل من سنن الترمذي.
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تِِه. ِة، َوَأَباَن َعن ِعلَّ ِديَّ - َوِقْسٌم َأخَرَجُه لِلضِّ

- َوِقْسٌم َرابٌِع َأَباَن َعْنُه، َفَقاَل: َما َأْخَرْجُت ِفي ِكَتابِي َهَذا 

إِلَّ َحِدْيثًا َق��دْ َعِمَل بِه َبْعُض الُفَقَهاِء، ِس��َوى َحِدْيِث: )َفإِْن 

ْهِر ابَِعِة َفاْقُتُلْوُه(، َوِسَوى َحِدْيِث: )َجَمَع َبْيَن الظُّ  َشِرَب ِفي الرَّ

َوالَعْصِر بِالَمِدْيَنِة، ِمْن َغْيِر َخْوٍف َول َسَفٍر(.

وِفي )الَمنَثْوِر( لْبِن َطاِهٍر: َس��ِمْعُت َأَبا إِْس��َماِعْيَل َشْيَخ 

ْرِمِذيِّ َأْنَفُع ِم��نْ ِكَتاِب الُبَخاِريِّ  اإِلْس��الِم َيُقْول: )َجاِمُع( التِّ

ُر  ُهَم��ا َل َيِق��ُف َعَلى الَفائِ��َدِة ِمْنُهَم��ا إِلَّ الُمَتَبحِّ َوُمْس��ِلٍم، أَلنَّ

الَعالُِم، َو)الَجاِمِع( َيِصُل إَِلى َفائَِدتِِه ُكلُّ َأَحٍد.

َق��اَل ُغْنَج��اٌر، َوَغْي��ُرُه: َماَت َأُبو ِعْيَس��ى ِفي َثالِِث َعَش��ِر 

َرَجٍب، َسَنَة تِْسٍع َوَسْبِعْيَن َوماَئَتْين بِتِْرِمَذ.

***


