تقدمي �سنن الإمام ابن ماجه
وجعله �ساد�س الكتب ال�ستة

مصطفى حممود عيل

اجلامعة الوطنية املاليزية /طالب ماجستري/
قسم فقه الكتاب والسنة

د .فضالن حممد عثامن  -ماليزي
اجلامعة الوطنية املاليزية

 فضالن حممد عثامن. د... مصطفى حممود عيل

ملخ�ص البحث

 السنن األربعة بعد: صاحب السنن التي ُك ِمل هبا الكتب الستة،يعترب اإلمام ابن ماجه من أئمة املحدثني وفحوهلم

 وتدور، وكذلك الشيخ احلافظ املزي اعتنى برجاهلا وأطرافها، التي اعتنى بأطرافها احلافظ ابن عساكر،الصحيحني

ً مشكلة البحث حول جعل أي الكتب مكم
،ال للكتب الستة اهو كتاب سنن اإلمام ابن ماجه ام موطأ اإلمام مالك
ام سنن الدارمي؛ وهذا مما احتدم فيه اخلالف بني االئمة االعالم فمنهم من جعل ابن ماجة وذهب اخرون اىل انه
 وهيدف البحث اىل معرفة اخلصائص.موطأ مالك وذهب اخرون اىل انه سنن الدارمي ولكل منهم مرجحاته يف ذلك
 وتوصلت يف. ومعرفة منزلة اإلمام ابن ماجه بني املحدثني،واملميزات التي قدمت اإلمام ابن ماجه عىل بقية السنن

. وجعله من الكتب الستة،هذا البحث إىل إن اإلمام ابن ماجه هو أوىل بالتقديم من موطأ اإلمام مالك وسنن الدارمي
Abstract

Is Imam Ibn maajah of modern imams and then dispose of them, the owner of
the sunnahs of Kemal out six books: the four Sunan, correct, after taking care of
her limbs preserver Ibn Assaker, and Shaykh Hafiz further take care of her men and
her limbs, spin problem about making any books to complement the six books Is
it the book sunnahs of Imam Ibn maajah Om Malik’s muwatta, or Sunan recaps,
which raged in disagreement between the imams information, whom make Ibn
majah and others went to that one owner and others went to that Sunan recaps
and each of them his casting vote. Research aims to know the characteristics and
qualities that made the Imam Ibn majah on the rest of Sunan, knowing his house
front Ibn maajah between modernist. In this research concluded that the Imam Ibn
maajah it first with the introduction of the muwatta and Sunan recaps, and made
of six books.
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البحوث املحكمة

تقديم سنن اإلمام ابن ماجه وجعله سادس الكتب الستة

املقدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ

باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل

ّ
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال
فال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده

ورسوله.

ين آ َمنُوا ات َُّقوا اللهََّ َحقَّ ُت َقاتِ ِه َوال مَ ُتوت َُّن
أَيا ا َّل ِذ َ
﴿ َيا هُّ َ
إِلاَّ َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُم َ
َّاس
أَيا الن ُ
ون﴾ (آل عمرانَ ﴿)102:يا هُّ َ
س َو ِ
ات َُّقوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن َن ْف ٍ
احدَ ٍة َو َخ َلقَ

ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُهماَ ِر َجا ً
ال َكثِري ًا َونِ َسا ًء َوات َُّقوا
ون بِ ِه َوالأَْ ْر َح َام إِ َّن اللهََّ َك َ
اللهََّ ا َّل ِذي َت َسا َء ُل َ
ان َع َل ْي ُك ْم
ين آ َمنُوا ات َُّقوا اللهََّ
أَيا ا َّل ِذ َ
َر ِقيب ًا﴾ (النساءَ ﴿)2-1 :يا هُّ َ

َو ُقو ُلوا َق ْو ً
ال َس ِديد ًا ُي ْص ِل ْح َل ُك ْم َأ ْعماَ َل ُك ْم َو َيغْ ِف ْر َل ُك ْم
ُذ ُنو َب ُك ْم َو َم ْن ُي ِط ِع اللهََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َ
از َف ْوز ًا َع ِظي ًام﴾

(األحزاب.)70:
أما بعد:

سادس اخلمسة ،وهو عندي ابن ماجه.

فإذا بدلنا االعتبار من العدد الكيل لألحاديث

إىل اعتبار كثرة الضعيف ،مما جيعلنا نؤخر الكتاب

عن غريه هبذا االعتبار أي بمقدار كثرة الضعيف ،فقد
أخرنا الدارمي عن ابن ماجه هبذا االعتبار ،أما تأخرينا

للموطأ فيحتاج إىل جهد مستقل يف التحقيق ليس من

شأننا ان نحسمه فقد حسمه غرينا.

أما إذا أخذنا باعتبار يشء آخر ،كعدد ما زاد عن

اخلمسة مما مل يذكر فيها ،وهذا جيعلنا يف ميزان الرتجيح

أقرب إىل ترجيح الكتاب الذي أضاف إىل اخلمسة ما
مل يذكر فيها ،فنخلص ان زيادات ابن ماجه فاقت عىل

زيادات الكتابني.

وبالرجوع إىل العمل الدقيق الذي قام به الشيخ

شعيب يف دراسة أحاديث سنن ابن ماجه وجدنا ان
ترجيحنا البن ماجه قائم عىل األسس العلمية املعتمدة
عند الرتجيح.

نحن أمام بحث دقيق اختلف فيه اختالف ًا كبري ًا،

اإلمام
وخالصة ما قام الشيخ شعيب هو أن
َ
ابن ماجه «انفر َد ِمن بني أصحاب الكتب اخلمسة بـ

للخمسة ،ولكل من قدم هذا أو هذا أو هذا عىل البقية

إسناده ،ومنها ( )113أحاديث صحيحة باملتابعات،

هذا اخلالف منصب عىل تقديم موطأ مالك أو سنن

ابن ماجه أو سنن الدارمي ،يف تقديم أحدمها سادس ًا

أسباب رأى أهنا مرجحة ملا ذهب إليه من تقديم،
غري أنني وضعت منهاج ًا للرتجيح مل يذكره أحد من

العلامء إال تلميح ًا ،فأقول يف منهجي يف الرتجيح أنه
مبني عىل اعتبارات متعددة ،فاعتبار كثرة حديث أي

من الكتب الثالثة املذكورة أعاله ،نخرج برتجيح

عددي قد يدفعنا جلعل الكتاب األكثر عدد ًا ان نجعله
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باملكرر ،منها ( )98حديثًا مما صح
( )1213حديثًا
َّ
ومنها ( )219حديثًا تصح بالشواهد ،ومنها ()58
ٌ
حسنة
حديثًا أسانيدُ ها حسنة ،ومنها ( )42حديثًا هي

ٌ
حسنة بالشواهد،
باملتابعات ،ومنها ( )65حديثًا هي
ومنها ( )6أحاديث حمتملة للتحسني ،ومنها ()7
أحاديث أوردها مرفوع ًة وصححناها موقوفة ،ومنها

( )4مراسيل ،ومنها ( )384حديثًا كلها ضعاف،

مصطفى حممود عيل  ...د .فضالن حممد عثامن
ومنها ( )184حديثًا وهي ضعيفة جدً ا ،ومنها حديث
واحد ٌ
شاذ باللفظ الذي ساقه املصنف ،ومنها ()21

وموضوعا ،ومنها ( )11حديثًا مل نجزم
منكرا
حديثًا
ً
ً

باحلكم عليها ،ويظهر ِمن هذا اإلحصاء أن جمموع
األحاديث الصحيحة واحلسنة ،لذاهتا ولغريها ،التي

ابن ماجه عن الكتب اخلمسة بلغت ()600
انفر َد هبا ُ

َ
نصف ما انفرد به تقريبا ،وهذه
حديث ،وهي تُساوي
النتيجة التي توصلنا إليها من خالل دراستنا لألسانيد

دراس َة دقيقةَ ،ت ُر ُّد َ
ُ
يقولَّ :
إن كل ما انفر َد به
قول َم ْن
ابن ماجه عن الكتب اخلمسة ،فهو ضعيف»(((.
ُ

وربام نجد اعتبار ًا آخر للتقديم وهو نسبة الضعيف

إىل العدد الكيل ،فكلام زادت النسبة إىل العدد الكيل يف

كل كتاب من الثالثة آخرناه عن الرتجيح.

واألن إذا بدأنا بالبحث بعد هذه املقدمة سنقول

منهاجنا يف الرتجيح يعتمد االعتبارات التي ذكرناها،

واهلل ويل التوفيق.

م�شكلة البحث

يف ذلك وهذا ما سنتناوله يف بحثنا هذا نسأل اهلل لنا
السداد يف القول والعمل.

�أهداف البحث

تكمن أمهية البحث بام ييل:

-1معرفة اخلصائص واملميزات التي قدمت

اإلمام ابن ماجه عىل بقية السنن.

-2معرفة منزلة اإلمام ابن ماجه بني املحدثني.

�أ�سئلة البحث

-1هل يوجد خصائص ومميزات قدمت اإلمام

ابن ماجه عىل بقية السنن؟

-2هل يوجد منزله لإلمام ابن ماجه بني

املحدثني؟

منهجي يف البحث

وقد اشتمل هذا البحث عىل املباحث اآلتية:

املقدمة :وقد ذكرت فيها مشكلة البحث وأهدافه
وأسئلته واملنهج يف كتابة البحث.
املبحث األول :نسبه ومولده.

وان مشكلة البحث تكمن يف جعل أي الكتب

املبحث الثاين :اخلالف يف جعل سنن ابن ماجة من

ام موطأ اإلمام مالك ،ام سنن الدارمي؛ وهذا مما

املبحث الثالث :ثناء أهل العلم يف سنن اإلمام ابن

مكم ً
ال للكتب الستة اهو كتاب سنن اإلمام ابن ماجه
احتدم فيه اخلالف بني االئمة االعالم فمنهم من جعل
ابن ماجة وذهب اخرون اىل انه موطأ مالك وذهب
اخرون اىل انه سنن الدارمي ولكل منهم مرجحاته

(((

القزويني ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد ،سنن ابن ماجه،

ج ،1ص.27

الكتب الستة
ماجه

املبحث الرابع :اخلامتة

الدرا�سات ال�سابقة

اطلعت عىل املؤلفات التي كتبت يف هذا املوضوع،

فوجدت:

-1كتاب للسيوطي «البحر الذي زخر يف رشح
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البحوث املحكمة

تقديم سنن اإلمام ابن ماجه وجعله سادس الكتب الستة
ألفية األثر» ،وذكر يف باب من أبواب الكتاب اختالف
العلامء يف سادس اخلمسة ،وبينّ آراء العلامء يف ذلك.

-2كتاب «الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث»،

أليب ُشهبة ،وذكر فيه أنه ينبغي أن يعلم أن من العلامء
من جعل أصول كتب احلديث والسنن مخسة ،ومنهم

من جعلها ستة بضم سنن ابن ماجه إليها.

املبحث الأول :ن�سبه

ُ
ُ
املفس ،أبو عبد اهلل
احلجة
ري
هو
احلافظ الكب ُ
رِّ ُ

الر َبعي موالهم ،ال َق ْز ِويني،
بن يزيدَ ُ
حممدُ ُ
ابن َ
ماج ْهَّ ،

ُ
وحافظ
«السنن» و»التاريخ» و»التفسري»،
مصنف
ُّ
َق ْزوين يف عرص(((.

وماج ْه ،وهو لقب والده يزيد كام نقله عبدُ الكريم
َ

الرافعي يف «أخبار قزوين» بخط أيب احلسن القطان
«السنن» عن ابن ماجه(((.
راوي ُّ

والر َبعي :بفتح الراء والباء ا ُمل َوحدَ ِة ،وبعدها عنيٌ
َّ

مهملة ،وهي نسبة إىل َربِيعة((( .قال القايض أبو يعىل
اخللييلَ :والؤُ ه لِربيعة(((.

وال َق ْز ِويني :بفتح القاف وسكون الزاي وكرس

الواو وسكون الياء املثناة من حتتها وبعدها نون ،نِسب ًة

ِ
بالفارسيةَ :كشْ وين،
ين((( ،وكانت تُسمى
إىل َق ْز ِو َ
(((

الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد ،سري أعالم

النبالء ،ج ،13ص.277

فع ّربت
ومعناها :احلدُّ
املنظور إليه ،أي :املحفوظُ ،
ُ

ُ
اللفظة ،فقيل :قزوين((( ،ومل يزل ألهلِ
فارس
هذه
َ
يلم إذا
مقاتِ ٌلة ِمن األسا ِو َر ِة ُيرابطون فيه ،فيدفعون الدَّ َ
مل يكن بينهم ُهدنة ،وحيفظون َب َلدَ ُهم من ُمتلصصيهم
وغ ِ
ريهم إذا جرى بينهم صلح(((.

بن عازب ريض اهلل عنه يف
وقد افتتحها
الرباء ُ
ُ

لحا ،وو َّ
َ
اله
ِخالفة
عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ُص ً

ُ
الر ِّي سن َة ( )24للهجرة(((.
عثامن عىل َّ

اليوم يف الشامل الغريب ِمن
وتقع هذه املدينة
َ
عد ِ
عاصمة إيران ،عىل ُب ِ
ِ
مئة ميل منها ،وهي إذ
طهران

أهم ثغو ِر املسلمني((( ،ويف شامهلا يقع البحر
ذاك أحدُ ِّ

املسمى باسمها بحر قزوين.

ِ
ٌ
واألئمة الفضالء
مجاعة ِمن العلامء
وقد خرج منها

فن ونوع ،منهم أبو يعىل اخلليل بن عبد اهلل
يف كل ٍّ

ىَّ
املتوف سن َة
اخللييل احلافظ صاحب كتاب «اإلرشاد»
( 446هـ).

حممد
اإلمام
ومنهم
ُ
الفقيه املحدث عبدُ الكريم ُ
ُ
بن َّ

شارح كتاب «الوجيز» للغزايل،
الرافعي القزويني
ُ

وصاحب كتاب «التدوين يف أخبار قزوين» ،املتوىف
ُ

سنة ( 623هـ).
مولده

((( الرافعي ،عبد الكريم بن حممد ،التدوين يف أخبار قزوين،

((( الرافعي ،التدوين يف أخبار قزوين ،ج ،1ص.37

((( ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،4ص.279

((( احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت ،معجم البلدان،

ج ،2ص.49

((( الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،12ص .278
((( ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،4ص.279
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((( ال َبال ًذري ،أمحد بن حييى ،فتوح البلدان ،ص.313
ج ،4ص.342

((( لسرتنج ،كي لسرتنجُ ،بلدان اخلالفة الرشقية ،ص.253

مصطفى حممود عيل  ...د .فضالن حممد عثامن
تسع ومئتني(((،
ُولد أبو عبد اهلل ابن ماجه سن َة ٍ

تاريخ دمشق ،يف كتابه «اإلرشاف عىل األطراف»(((،

ِ
املقديس ِمن خط جعفر ِ
صاحب
إدريس القزويني
بن
َ

سنة 600ه يف كتابه “اإلكامل يف أسامء الرجال” ،الذي

املبحث الثالث:
اخلالف يف جعل �سنن ابن ماجة
من الكتب ال�ستة

هذبه املزي -رمحه اهلل-يف كتابه “ هتذيب الكامل”،

بن طاهر
رصح هو بذلك فيام نقله أبو الفضلِ حممدُ ُ
َّ
ِ
ابن ماجه عنه(((.

ال خيتلف العلامء يف أمهية كتاب اإلمام ابن ماجه

وعظم منزلته بني دواوين السنة املطهرة ،يدل لذلك

كلامهتم املسطرة يف كتبهم وتتابعهم عىل خدمة الكتاب
والعناية به ،رواية ودراية ،جيال بعد جيل إىل عرصنا

هذا ،وما تنازعوا إال يف حتديد مرتبته بني دواوين السنة
الغراء ،وذلك بجعله سادس الكتب الستة ورابع

السنن ويمكن أن نجمل أقواهلم يف ذلك ونناقشها بعد

ذلك لكي نصل إىل الراجح من ذلك:

القول األول :أنه سادس الكتب الستة

ثم احلافظ عبد الغني بن عبد الواحد املقديس املتوىف
أصبح عمدة لرجال الكتب الستة ،وهو الكتاب الذي
ويعترب املزي أيض ًا ممن جرى عىل نفس الوترية ،فتبع

هؤالء يف اعتبار سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة،

وتابعهام أصحاب كتاب األطراف واملتأخرون

(((

وإنام قدم هؤالء “سنن ابن ماجه” عىل “موطأ اإلمام

مالك” مع جاللته لكثرة زوائد سنن ابن ماجه عىل
الكتب اخلمسة ،بخالف املوطأ فإن أحاديثه -إال
القليل منها-موجودة يف الكتب اخلمسة(((.

أما املتقدمون((( من األئمة قبله ،فكانوا يعدون

األصول مخسة فقط ،قال الشيخ حممد ابن جعفر

الكتاين« :ومل يذكر ابن الصالح والنووي وفاته ،كام
مل يذكرا كتابه يف األصول ،بل جعالها مخسة فقط تبعا

وأول من عدها سادس الستة احلافظ أبو الفضل

ملتقدمي أهل األثر وكثري من حمققي متأخرهيم ،وملا

املتوىف سنة  507يف كتابه “أطراف الكتب الستة”،

ورأى من كثرة زوائده عىل املوطأ ،أدرجه-عىل ما

حممد بن طاهر بن عيل بن أمحد القيرساين املقديس
ويف رسالته“ :رشوط األئمة الستة”(((.

كام مجع أطرافه مع “السنن الثالثة” احلافظ

أبو القاسم بن عساكر املتوىف سنة 571ه ،صاحب
((( الرافعي ،التدوين يف أخبار قزوين ،ج ،2ص.50

((( املقديس ،حممد بن طاهر ،رشوط األئمة الستة ،ص .24
(((

أبو ُشهبة ،حممد بن حممد ،الوسيط يف علوم ومصطلح

احلديث ،ص.666

رأى بعضهم كتابه كتابا مفيد ًا قوي النفع يف الفقه،

((( اإلثيويب ،حممد بن عيل ،ذخرية العقبى يف رشح املجتبى،
ج ،1ص.70

((( وهم أئمة احلديث بعد سنة ثالثامئة إىل هذا العرص ،ذكره
الذهبي يف “امليزان”.4/1 ،

((( أبو ُشهبة ،الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث ،ص.666
((( وهم أئمة احلديث قبل سنة ثالثامئة إىل هذا العرص ،ذكره
الذهبي يف “امليزان”.4/1 ،
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تقديم سنن اإلمام ابن ماجه وجعله سادس الكتب الستة
فيه-يف األصول وجعلها ستة»(((.

املرتوكني واملجهولني كاحلكم األييل ،وعبد القدوس

وقال ابن حجر« :وإنام عدل ابن طاهر ومن تبعه

بن حبيب ،وحممد بن سعيد املصلوب وبحر السقاء،

«املوطأ» عىل الكتب اخلمسة من األحاديث املرفوعة

النسائي ،وخيرج ابن ماجه لبعضهم ،ومن هنا نزلت

عن عدّ «املوطأ» إىل عدّ ابن ماجه ،لكون زيادات

يسرية جدً  ،بخالف ابن ماجه ،فإن زياداته أضعاف
زيادات «املوطأ» فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه
للخمسة تكثري األحاديث املرفوعة ،واهلل أعلم»(((.

وسنن ابن ماجة فيه زوائد كثرية عام ورد يف الكتب

اخلمسة ،وقد اختلف العلامء يف احلكم عليها ،فاحلافظ

املزي يرى َّ
أن كل ما انفرد به ابن ماجه عن اخلمسة
ال الحْ ُ َس ْينِي َي ْعنِي من الأَْ َح ِ
ضعيف(((َ ،ق َ
اديث»(((،
ولكن احلافظ ابن حجر يقول :إنه انفرد بأحاديث

كثرية وهي صحيحة فاألوىل محل الضعف عىل

الرجال»((( ،والصواب أن احلكم عليها موقوف عىل

دراسة رجال اإلسناد.

وقال احلافظ ابن رجب احلنبيل-عند الكالم

عىل الطبقة اخلامسة من أصحاب الزهري-قوم من
(((

الكتاين ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفيض ،الرسالة

املستطرقة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة ،ج ،1ص،12

وينظر :أعالم املحدثني ،ألبو شهبة ،ص.280

((( العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن عيل ،النكت عىل كتاب ابن
الصالح ،ج ،1ص.487

((( املصدر نفسه ،ج ،1ص.27

ونحوهم ،فلم خيرج هلم الرتمذي ،وال أبو داود ،وال

درجة كتابه عن بقية الكتب ،ومل يعده من الكتب
املعتربة سوى طائفة من املتأخرين(((.

قال حممد مطر الزهراين« :سنن ابن ماجه انحطت

رتبته عن اخلمسة لتساهله يف أحاديث قوم من
املجاهيل واملتهمني ،بل وفيهم بعض الكذابني»

(((

َو َق َ
اج ْه إِ َّنماَ تَدَ َاو َل ْت ُه ُش ُي ٌ
وخ
ال املزيَ :و ِكت ُ
َاب ا ْب ِن َم َ

مَ ْل َي ْع َتنُوا بِ ِه بِ ِخلاَ ِ
يح ِي ا ْل ُب َخا ِر ِّي ومسلمَ ،فإِ َّن
ف َص ِح َ

اظ تَدَ َاو ُلوهمَُ اَ ،و ْاع َتن َْوا بِ َض ْب ِط ِهماَ َو َت ْص ِح ِ
الحْ ُ َّف َ
يح ِهماَ ،
الَ :ولِ َذلِ َك َو َق َع ِف ِ
َق َ
يه َأ ْغلاَ ٌط َو َت ْص ِح ٌ
يف(((.
القول الثاين:

جعل موطأ مالك من الكتب الستة ،وهو قول

ذهب اليه طائفة من العلامء مثل :أمحد بن رزين بن

معاوية العبدري الرسقسطي «ت 535هـ» يف كتابه

«التجريد يف اجلمع بني الصحاح» ،فقد مجع بني

الكتب الستة «الصحيحني ،واملوطأ ،وسنن أيب داود،

وسنن الرتمذي ،وسنن النسائي ،لكنه مل حيسن يف

ترتيبه وهتذيبه ،وترك ً
بعضا من حديث الستة ،وتبعه

((( السمعوين ،طاهر بن صالح ،توجيه النظر إىل أصول األثر،

((( ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد ،رشح علل

((( السمعوين ،طاهر بن صالح ،توجيه النظر إىل أصول األثر،

((( الزهراين ،حممد بن مطر ،تدوين السنة ،ص .145

ج ،1ص.230

ج ،1ص .230ومنهاج املحدثني يف القرن األول اهلجري
وحتى عرصنا احلارض ،ص .391
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الرتمذي ،ج ،2ص.615

((( اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،زاد املعاد يف هدي خري
العباد ،ج ،1ص.420

مصطفى حممود عيل  ...د .فضالن حممد عثامن
أبو السعادات املبارك بن حممد املعروف بابن األثري

اجلزري الشافعي « 606-هـ» هذب كتابه ،ورتب

أبوابه وسامه« :جامع األصول ألحاديث الرسول»
فلم يدخل اإلمام ابن ماجه يف الكتب األصول ،وإنام

أدخل كتاب املوطأ فيها((( ،ورأى أنه أحق من سنن

ابن ماجه بذلك ،ومل يوافقه أكثر املحدثني عىل ما ذهب

إليه ،وقد مال ابن الصالح وغريه إىل جعل املوطأ يف
الدرجة التي تيل الصحيحني((( ،وقال صديق حسن
خان بعد ذكره لصنيع ابن األثري« :احلق معه»(((.

وسار عىل هذا أيض ًا عبد الرمحن بن عيل املعروف

بابن الديبع الشيباين املتوىف سنة 944ه يف كتابه «تيسري
الوصول إىل جامع األصول»(((.

ومن قال أيضا بتقديم «موطأ اإلمام مالك»،

وجعله سادس الكتب الستة ،أبو جعفر بن الزبري

الغرناطي املتوىف سنة 708ه ما نصه“ :أوىل ما أرشد
إليه ما اتفق املسلمون عىل اعتامده ،وذلك الكتب
اخلمسة و «املوطأ» الذي تقدمها وضع ًا ،ومل يتأخر

عنها رتبة”(((.

((( عيل عبد الباسط ،منهاج املحدثني ،ص.427
(((

أمحد حمرم ،الضوء الالمع املبني عن مناهج املحدثني،

وقال ابن حجرَ “ :فإِن المْ ُ َو َّطأ ملَالِك ُه َو ْ
مذهبه
ا َّل ِذي يدين اهلل بِ ِه ا ِّت َباعه ويقلدونه َم َع َأنه مل يرو ِف ِ
يه إِلاَّ

الص ِحيح ِع ْنده “(((.
َّ
القول الثالث:

تقديم «الدارمي» عىل «سنن ابن ماجه» ،وجعله

سادس الكتب بدله ،وبه رصح احلافظ صالح الدين

العالئي املتوىف سنة 761هـ ،حيث قال« :ينبغي أن

يكون كتاب الدارمي سادس ًا للخمسة من سنن ابن
ماجة ،فإنه قليل الرجال الضعفاء ،نادر األحاديث
املنكرة والشاذة ،وإن كانت فيه أحاديث مرسلة

وموقوفة ،فهو مع ذلك أوىل منه»(((.

وإىل هذ الرأي كان يميل احلافظ ابن حجر ،حيث

قال « :ليس-كتاب الدارمي-دون «السنن» يف الرتبة،

بل لو ضم إىل اخلمسة لكان اوىل من «ابن ماجه» ،فإنه
أمثل منه بكثري»(((.

ال َبعضهم كتاب الدَّ ِ
َق َ
ارم ّي َأ ْح َرى وأليق
بجعله سادس ا ْلكتب لأَِ ن ِر َجاله أقل ضعفا َو ُو ُجود
نكرة والشاذة ِف ِ
يه َن ِ
الأَْ َح ِ
ادر َوله َأ َسانِيد عالية
اديث المْ ُ َ

((( العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن عيل ،تعجيل املنفعة ،ج،1

ص.271
ِ
القنَّوجي ،حممد صديق خان ،احلطة يف ذكر الصحاح
(((

((( العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن عيل ،النكت عىل كتاب ابن

ابن الديبع ،تيسري الوصول إىل جامع األصول ،ج،1

((( البقاعي ،برهان الدين إبراهيم ،النكت الوفية بام يف رشح

((( السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،تدريب الراوي يف رشح

أيب بكر ،تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ،ج،1

(((

الستة ،ص.118

املطبعة السلفية ،مرص ،ص.2

تقريب النواوي ،ج ،1ص.186

ص.238

الصالح ،ج ،1ص.486

األلفية ،ج ،1ص ،282ينظر :السيوطي ،عبد الرمحن بن

ص.190
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تقديم سنن اإلمام ابن ماجه وجعله سادس الكتب الستة

وثالثياته َأكثر من ثالثيات ال ُب َخا ِر ّي(((.

الفقهية من ناحية ثانية ،فهو إىل كتب الفقه أقرب(((،

قال طاهر اجلزائري :وملا كان ابن ماجة قد

ويعلل احلافظ ابن حجر عدول ابن طاهر ومن تبعه

األحاديث ،قال بعضهم :ينبغي أن جيعل السادس

عىل الكتب اخلمسة من األحاديث املرفوعة يسرية

أخرج أحاديث عن رجال متهمني بالكذب ورسقة
كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال الضعفاء ،نادر
األحاديث املنكرة والشاذة ،وإن كانت فيه أحاديث

مرسلة وموقوفة؛ فهو مع ذلك أوىل منه(((.
مناقشة االقوال وبيان الراجح يف ذلك

وبعد التطواف يف ثنايا هذه االقوال واختالف

االئمة االعالم يف اهيام يقدم عىل االخر كونه سادس

عن عد املوطأ إىل عد ابن ماجه لكون زيادات املوطأ
جدا بخالف ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات

املوطأ ،فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إىل اخلمسة تكثري
األحاديث املرفوعة((( ،ولكثرة زوائده عىل الكتب

اخلمسة ،(((،وهذا حق بَينَّ من دراستنا البن ماجه

تفصي ً
ال.

* ومنهم من جيعل مسند الدارمي سادسها

الكتب ورابع السنن ولعيل هنا اريد اإلشارة اىل ما ييل:

ألنه قليل الرجال الضعفاء نادر األحاديث املنكرة

الكتب هي مزية تدل عىل علو القدر ولذا اختلف يف

وهذ النقطة ال أراها موفقة لرتجيح عىل ابن ماجه ألن

-1ان تقديم أحدمها عىل االخر وجعله سادس

أهيام يقدم.

-2أجد الرتجيح لكل من ذهب من االئمة اىل

تقديم الذي رآه أوىل بالتقديم عىل غريه كان بميزة ما

رآه هي األوىل يف التقديم عىل قول املخالف.

-3ولعيل هنا أستطيع القول ان الراجح من ذلك

هو باعتبارات وهي:

* فانه من قدم »،سنن ابن ماجه» ،عىل موطأ مالك

بأنه سادس «الكتب الستة وتعليل ذلك لدهيم أن يف
ريا من اآلراء
ريا من املراسيل من ناحية ،وكث ً
املوطأ كث ً

والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة(((،

أحاديثه باألساس هي قليلة فمن الطبيعي ان تكون
نسبة األحاديث املنكرة والشاذة قليلة نسبة اىل أحاديثه
باحلساب الكيل لألحاديث ،فإذا أضفنا ما فيه من
األحاديث املرسلة واملوقوفة تبني لنا واضحن ًا أن ابن

ماجه أرجح من الدارمي هبذه األسباب.

* ومن العلامء من جيعل موطأ مالك سادس

(((

الصالح ،صبحي إبراهيم ،علوم احلديث ومصطلحه،

ص.122

((( ابن حجر ،أمحد بن عيل ،النكت عىل كتاب ابن الصالح،
ج ،1ص .487

(((

ِ
القنَّوجي ،حممد صديق خان ،احلطة يف ذكر الصحاح

(((

(((

اجلزائري ،طاهر بن صالح بن أمحد ،توجيه النظر إىل

((( ابن حجر ،أمحد بن عيل ،النكت عىل كتاب ابن الصالح،

144

الستة ،ص.225

أصول األثر ،ج ،1ص .372

البدر ،عبد املحسن بن محد ،كيف نستفيد من الكتب

احلديثية الستة ،ص 25

ج ،1ص .486

مصطفى حممود عيل  ...د .فضالن حممد عثامن
الكتب الستة ألنه أعىل درجة من سنن ابن ماجه(((،
ولع ُل ِّو إسناده((( ،وهذه املسألة تعيل موطأ مالك لو
ُ
أخذت ميزان ًا لوحدها ،أما وقد قدمنا ما كان من

سنن ابن ماجه من ترجيحات نراه بعدد نقاط ترجيحه

يرجح عىل املوطأ وان كان له علو إسناد.

ونستطيع القول يف اخلتام :يف اخلتام ان ما قلناه من

أسباب ترجيح ابن ماجه يفوق ترجيح غريه باألدلة

التي قدمنا ...واهلل أعلم بالصواب.

املبحث الرابع :ثناء أهل العلم لسنن اإلمام ابن

ماجه

ابن كثري يف ترمجة ابن ماجه:
قال احلافظ ُ

ثم عقب َه ِذه الأَْ ْب َواب َأ ْب َواب العقائد من
الدِّ ينِ َّية َّ
الإْ ِيماَ ن َوا ْلقدر لأَِنهََّا أول ا ْل َو ِ
ثم
اج َبات عىل المْ ُ َكلف َّ
َ
السنَن إِ َل ْينَا فَماَ مل
عقب بفضائل َّ
الص َحا َبة ألهنم مبلغوا ّ
يثبت عدالتهم لاَ يتم لنا ا ْلعلم بالسنن واالحكام”(((.
وقال الذهبي« :كتاب حسن لوال ما كدره

أحاديث واهية ليست بالكثرية»(((.

وقال ً
أيضا يف «اختصار علوم احلديث»« :وهو

كتاب قوي التبويب يف الفقه»(((.

وقال احلافظ ابن حجر يف ترمجة املصنف من

جامع جيدٌ كثري
“السنن”
ٌ
“هتذيب التهذيب” :وكتاهبا ُّ
األبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جد ًا(((.

«السنن» املشهورة ،وهي دا َّلة عىل عمله
ُ
«صاحب ُّ
وتبحره ِّ
للسنة يف األصول
وعلمهُّ ،
واطالعه ،واتباعه ُّ

ابن ماجة« :ويف الواقع؛ الذي فيه من حسن الرتتيب

ومخسامئة باب ،وعىل أربعة آالف حديث كلها ِج َي ٌاد

أحد من الكتب»(((.

ٍ
وألف
والفروع ،ويشتمل عىل اثنني وثالثني كتا ًبا
سوى اليسرية»(((.

وقال صديق حسن خان عند كالمه عن سنن

ورسد األحاديث باالختصار من غري تكرار ليس يف

وقال السيوطي يف رشح سنن ابن ماجهَ “ :و َه َذا
َ َ
ارة
السنة إِ َش َ
أحسن بالرتتيب َح ْي ُث َبدَ أ بِأ ْب َواب ا ِّت َباع ّ
السنَن َأمر لاَ ُبد ِم ْن ُه وتنبيها
اىل ان التصنيف فيِ مجع ّ

َ
َّ
السنَن من ا ْل َو ِ
اج َبات
للطالِب عىل أن االخذ بهَِ ِذ ِه ّ
(((

العمري ،أكرم ضياء ،بحوث يف تأريخ السنة املرشفة،

(((

البدر ،عبد املحسن بن محد ،كيف نستفيد من الكتب

(((

ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية،

ص.251

احلديثية الستة ،ص 25
ج ،11ص.61

((( السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،رشح سنن ابن ماجه،
ص.2

((( الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد ،تذكرة احلفاظ،
(((

ج ،2ص.155

ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر ،اختصار علوم

احلديث ،ص.241

((( العسقالين ،أمحد بن عيل ،هتذيب التهذيب ،ج ،9ص.531
ِ
القنَّوجي ،حممد صديق خان ،احلطة يف ذكر الصحاح
(((
الستة ،ص.221
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تقديم سنن اإلمام ابن ماجه وجعله سادس الكتب الستة

اخلامتة
أخلص أهم ما توصلت إليه من نتائج فيام ييل:

-1كتابه «السنن» هو سادس الكتب الستة عىل

رأي اجلمهور من العلامء املحدثني ،وأول من عدها

سادس الستة احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر بن
عيل بن أمحد القيرساين املقديس.

-2تقديم سنن اإلمام ابن ماجه عىل موطأ مالك

لكثرة زوائده عىل اخلمسة ،وكثرة األحاديث املرسلة
يف املوطأ ،واآلراء الفقهية ،فهو إىل كتب الفقه أقرب.

-3تقديم سنن اإلمام ابن ماجه عىل سنن

الدارمي ،الن عدد األحاديث التي ذكرها اإلمام
ابن ماجه يف كتابه السنن تفوق األحاديث يف سنن

الدرامي ،حيث بلغ عدد األحاديث يف سنن اإلمام
ابن ماجه هو ( ،)4341أما يف سنن الدرامي فقد بلغ
عدد األحاديث (.)3455

-4كتاب سنن اإلمام ابن ماجه كثري األبواب

وحسن الرتتيب ورسد األحاديث باختصار من غري

تكرار.

-5كتاب حسن لوال ما كدره أحاديث واهية

ليست بالكثرية.

امل�صادر واملراجع
-1القزويني ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن

يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :الشيخ شعيب
األرناؤوط وآخرون( ،دار الرسالة العاملية نارشون،

ط1430 ،1ه2009/م).

-2الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد،

سري أعالم النبالء ،حتقيق :الشيخ شعيب األرناؤوط
وآخرون( ،مؤسسة الرسالة نارشون ،ط،3

1405ه1985/م).

-3ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أمحد،

وفيات األعيان ،حتقيق :إحسان عباس( ،بريوت :دار

صادر نارشون ،ط1971 ،1م).

-4الرافعي ،عبد الكريم حممد ،التدوين يف أخبار

قزوين ،حتقيق :عزيز اهلل العطاردي( ،دار الكتب

العلمية نارشون ،د.ط1408 ،ه1987/م).

-5البالذري ،أمحد بن حييى ،فتوح البلدان،

(بريوت :دار ومكتبة اهلالل نارشون ،د.ط.)1988 ،

-6احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت،

معجم البلدان( ،بريوت :دار صادر نارشون ،ط،2

.)1995

-7لسرتنج ،كي لسرتنج ،بلدان اخلالفة الرشقية،

(مؤسسة الرسالة نارشون ،د.ط ،د.ت).

-8املقديس ،أبو الفضل حممد بن طاهر ،رشوط

األئمة الستة( ،بريوت :دار الكتب العلمية نارشون،

ط1405 ،1ه1984/م).

-9اهلروي ،عيل بن سلطان حممد ،مرقاة املفاتيح
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مصطفى حممود عيل  ...د .فضالن حممد عثامن
رشح مشكاة املصابيح( ،بريوت :دار الفكر ،ط،1

(الرياض :دار اهلجرة للنرش والتوزيع ،ط،1

-10أبو ُشهبة ،حممد بن حممد ،الوسيط يف علوم

-18العسقالين ،أمحد بن عيل ،هتذيب التهذيب،

1422ه2002/م).

ومصطلح احلديث( ،دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت).

ِ
-11القنَّوجي ،حممد صديق خان ،احلطة يف

ذكر الصحاح الستة( ،بريوت :دار الكتب التعليمية

نارشون ،ط1405 ،1ه1985/م).

-12الكتاين ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفيض،

الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة،

حتقيق :حممد املنترص بن حممد( ،دار البشائر اإلسالمية،

ط1421 ،6ه2000/م).

-13أبو شهبة ،األستاذ الدكتور حممد بن حممد،

أعالم املحدثني( ،مرص :مركز كتب الرشق األوسط،

د.ط ،د.ت).

-14اإلثيويب ،حممد بن عيل ،ذخرية العقبى يف

رشح املجتبى( ،دار املعراج الدواية للنرش ،ط،1

1416ه1996/م).

-15العسقالين ،أمحد بن عيل ،النكت عىل كتاب

ابن الصالح ،حتقيق :ربيع بن هادي( ،املدينة املنورة:

عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،ط،1

1404ه1984/م).

-16ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن

بن أمحد ،رشح علل الرتمذي ،حتقيق :مهام عبد
الرحيم( ،األردن –الزرقاء :مكتبة املنار ،ط،1

1407ه1987/م).

-17الزهراين ،حممد بن مطر ،تدوين السنة،

1417ه1996/م).

(اهلند :مطبعة دائرة املعارف النظامية نارشون ،ط،1

1326ه).

-19ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر،

اختصار علوم احلديث ،حتقيق :أمحد شاكر( ،بريوت:

دار الكتب العلمية نارشون ،ط ،2د.ط ،د.ت).

-20ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر،

البداية والنهاية ،حتقيق :عيل شريي( ،دار إحياء

الرتاث العريب نارشون ،ط1408 ،1ه1988/م).

-21الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد،

تذكرة احلفاظ( ،بريوت :دار الكتب العلمية نارشون،

ط1419 ،1ه1988/م).

-22اجلزائري ،طاهر بن صالح بن أمحد ،توجيه

النظر إىل أصول األثر ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
(حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية نارشون ،ط،1

1416ه1995/م).

-23البقاعي ،برهان الدين إبراهيم ،النكت

الوفية بام يف رشح األلفية ،حتقيق :ماهر ياسني( ،مكتبة

الرشيد نارشون ،ط1428 ،1ه2007/م).

-24السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،تدريب

الراوي يف رشح تقريب النواوي ،حتقيق :أبو قتيبة نظر

حممد( ،دار طيبة نارشون ،د.ط ،د.ت).

-25ابن الديبع ،عبد الرمحن بن عيل ،تيسري

الوصول إىل جامع األصول( ،مرص :املطبعة السلفية
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نارشون ،د.ط ،د.ت).

-26أمحد حمرم ،الضوء الالمع املبني عن مناهج

املحدثني( ،ط ،5د.ط ،د.ت).

-27عيل عبد الباسط ،منهاج املحدثني يف القرن

األول اهلجري وحتى عرصنا احلارض( ،اهليئة املرصية

العامة للكتاب نارشون ،د.ط ،د.ت).

-28السمعوين ،طاهر بن صالح ،توجيه

النظر إىل أصول األثر ،حتقيق :عبد الفتاح غدة،

(حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية نارشون ،ط،1

1416ه1995/م).

-29اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،زاد

املعاد يف هدي خري العباد( ،بريوت :مؤسسة الرسالة

نارشون ،ط1415 ،27ه1994/م).

-30السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،رشح

سنن ابن ماجه( ،كراتيش :قديمي كتب خانة نارشون،

د.ط ،د.ت).

148

البحوث املحكمة

