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ِم    الّرِحي الّرْحَمِن ّلِه ال ِم ِبْس
شسسرور مسسن بسسالله ونعسسوذ ونسسستغفره، ونسسستعينه نحمده لله الحمد إن

يضسسلل ومسسن لسسه، مضل فل الله يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا
أن وأشسسهد لسسه، شسسريك ل وحسسده الله إل إله ل أن وأشهد له، هادي فل

ًدا ورسوله. عبده محم
وعلى إبراهيم على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم

محمسسد آل وعلسسى محمد على بارك اللهم مجيد، حميد إنك إبراهيم آل
. مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما
.. بعد أما

وعن النسائي الماما عن الكلما تعالى- من الله - بحمد البارحة انتهينا
اللسسه شسساء إن اليسسوما الكبرى"  ونكمل " السنن "  و " المجتبى كتابيه
:  عن الكلما وهو الدورة، هذه مقرر

" السنن" . وكتابه ماجه ابن المام
الله: رحمة عليه ماجه ابن للماما بترجمة كالعادة ونبتدئ
َبعي يزيد بن  محمداسمه: مولهم. الَر

، ربيعسسة وهسسو العسسرب مسسن كسسبير شسسعب إلى أو قبيلة إلى النسبة وهذه
. عدنان بن معد بن نزار بن ربيعة

، عدنانيسسة إلسى النسسابين مسسن كسسثير عنسسد تنقسسم العسسرب أن تعرفسون
وقحطانية.

، ربيعسسة وأبنسساء ، مضسسر أبنسساء : وهسسم فروع أربعة إلى تنقسم العدنانية
.  أنمار وأبناء ، إياد وأبناء

ولكنسسه ، ربيعسسة إلسسى فينسب ، كثيرة وقبائل ، كبير " شعب " ربيعة فس
لربيعة. مولى ، له مولى

الله. عبد اسمه له ابن ، الله عبد كنيته: أبو
ُيقسسال ، قزوين وهي فيها ونشأ فيها وتوفي ولد التي بلده إلى وينسب

شسسمال فسسي اليسسوما تقسسع خرسسسان في بلد وقزوين " ، : " القزويني له
وخمسسسين مائسسة ، كيلسسو وخمسين مائة حوالي عنها تبعد طهران غرب
. الغربي الشمال في طهران عن كيلو
. ماجه : ابن فهي المام هذا شهرة أما

: جهتين من خلًفا الشهرة هذه في وقع وقد 
أمه؟ اسم هو أما لجده أما لبيه، لقب هو ماجه هي الولى: هل الجهة
، يزيسسد بسسن محمد هو يزيد، لبيه لقب الصحيح: أنه القول أقوال، ثالثاة
الحسسسن أبسسو نقلسسه السسذي هسسو القسسول هذا " ، " ماجه بس ُيلقب كان يزيد
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اعتمسسده السسذي وهو بشيخه، الناس أعرف وهو المؤلف، تلميذ القطان

كتسسابه فسسي والرافعي ، الحافظ الخليلي يعلى كأبي قزوين علماء أيًضا
. القول هذا " اعتمدوا قزوين أخبار في " التدوين

لقسسب ماجه أن قلنا فإن ماجه ابن كتابة طريقة في أثار له القول وهذا
مسساجه بسسن يزيد بن محمد قلت إذا أنك ذلك معنى ، جده اسم أو لجده

مسساجه، بسسن يزيسسد بن محمد هذا، لحظتم ابن، كلمة قبل ألف تكتب ما
قلنسسا إذا لكن ابن، كلمة قبل الهمزة تكتب ما لجده اسم ماجه كان إذا
دائًمسسا، ابسسن كلمسسة قبل اللف تكتب دائًما، اللف فتكتب لبيه لقب أنه
اللسسف تحسسذف ول بسساللف، مسساجه ابسسن تكتب يزيد بن قلت: محمد ولو

ًدا. أب
ًذا: على ًدا تحذف ما اللف الصحيح إ ًء أب السسسطر، بداية في كانت سوا

كسسل علسسى النسسسب، سسسياق فسسي كسسانت سسسواء علمين، بين كانت سواء
ماجه. حول الول الخلف هذا تحذفها، ما تبقى اللف الحوال

ًعا وصًل بالهاء هو  هل: الثاني الخلفا عند بالهاء أنه أما ماجه؟ وقط
التأنيث؟ تاء مثل تاء الوصل: تنطق وعند القطه،

ًء فتنطق تأنيث تاء هو هل ًء الوقف، عند ها أنهسسا أما الوصسسل؟ عنسسد وتسسا
والقطع؟ الوصل في هاء فتنطق السكت هاء مثل هاء

ًعا وصًل هاء تنطق سكت هاء والرجح: أنها الصوب . وقط
إإْن الصح وهذا لكنسسه خطسسأ إنسسه نقول ل الوصل عند بالتاء نطقها كان و

َلى خلف ْو علسسى منسسده مثًل: ابسسن شسسابهه مسسا ومثلسسه الصح، وخلف ال
بسأس، فل بالتسساء نطقتهسا فسسإن بالهساء، تنطسق أن الصح القاعدة نفس
شابهها. ما كل في قاعدة وهذه

َكسسان بالهساء: ابسسن الكلمسسة هسسذه ضسسبط وممسسن إل " وفيسسات كتسسابه فسسي َخ
مسسا كثيًرا النقلة" فكان لوفاة " التكملة كتابه في المزني العيان" أما

فهو التأنيث، تاء مثل بالتاء يضبطها السماء، هذه أمثال بالتاء يضبطها
هسساء مثسسل بهسساء أنهسسا الصسسلي لهسسا العجمسسي النطسسق أن إل خلف فسسي

السكت.
للهجسسرة، ومسسائتين تسسسع سسسنة "  بلده " قزوين :  بس المام هذا ولد

ومسسائتين، تسسسع سسسنة قسسال: ولسسدت ذلسسك، على نص هو وتسعة مائتين
تلقسسى الذين قزوين علماء أشهر ومن قزوين، علماء عن العلم فتلقى
ًدا عنهسسم الروايسسة وأكسسثر العلسسم، عنهسسم محمسسد بسسن علسسي  شسسيخه جسس

رافسسع بن عمرو وأيًضا ومائتين، وثالثاين ثالثا سنة المتوفى الطنافسي
إسسسماعيل مثل وغيرهم ومائتين، وثالثاين سبع سنة المتوفى القزويني



 

ا          الشريط س ماجه وابن النسائي لسنن منهجية لرابعدراسة
3

                                                                 
أن قبسسل قزويسسن بلسسده فسسي العلسسم عنهسسم تلقسسى هؤلء وغيره، توبة، بن

الرحلة. يبتدئ
كم عاما الرحلة هذه بداية العلم أهل من أحد يحدد ولم رحلته ابتدأ ثام
بمكسسة عنهسسم أخسسذ السسذين بمكسسة الماما هذا علماء أحد أن وجدنا لكننا ،

تكسسون أن لبد رحلته أن ذلك فمعنى ، ومائتين وثالثاين سبع سنة توفي
أنسسه نقول أن فنستطيع ، ومائتين وثالثاين سبع عاما قبل العاما هذا قبل

لكنسسه أقسسل، أكسسثر بسسسنتين، بسنة قبلها أعلم الله السنة هذه قبل رحل
ًعسا السسنة هسذه قبسل مسن أقسل وعمسره رحسل قسد يكسون وبسذلك ، قط

إمامنسسا يشسسبه فهسسو ، سسسنة عشسسر ثامانيسسة من أقل عمره سنة، عشرين
ًبا، السابق خمسة العمر من وله رحلته ابتدأ الذي النسائي الماما تقري

. عاًما عشر
أنسسه فسسذكر المسساما، هسسذا زارها التي المدن بعض  ذكرت: رحلته خط
ًيسسا إطهسسران مسسن قريبسسة هسسي والري ، الري دخل مسسن قريبسسة مدينسسة حال

ًيسسا إيسسران عاصسسمة طهسسران المدينسسة هسسي السسري قسسديًما كسسانت ، حال
لهسسا عسساد مسسا انسسدثارت السسري الن ، بجوارهسسا قريسسة وطهران المشهورة

مسسن بسسالري فسمع ، الكبيرة المدينة أصبحت التي هي وطهران وجود
قاضسسي الكسسوفي السسرازي بديل بن أحمد ومن ، الرازي حميد بن محمد
ومسسرو، هسسي الكسسبرى خرسسسان عاصسسمة نيسسسابور إلسسى رحل ثام ، الري

، السسذهلي يحيسسي بسسن محمسسد الشسسهير الكسسبير بالمسساما بنيسسسابور فسمع
أكسسبر ثاسساني مسسرو دخسسل ثام منيع بن الزهر بن أحمد من أيًضا بها وسمع

المسساما تلميذ الكوسج منصور بن إسحاق من بها فسمع خرسان مدن
هسسذين عسسن الفقسسه نقسسل مسسن وأحسسد راهسسويه، بن إسحاق وتلميذ أحمد،

أبسسي من بها وسمع بغداد دخل ثام راهويه، وابن أحمد الماما المامين،
بغسسداد، في الحديث وحفاظ النقاد كبار من وهو حرب، بن زهير خيثمة
بسسن أحمسسد ومسسن السسدورقي، كسسثير بسسن إبراهيسسم بن أحمد من بها وسمع
بغسسداد، فسسي كسسثير وغيرهسسم َعَرفسسة بسسن الحسسسن ومن الرمادي، منصور
الكسسبير الحافظ من بها وسمع الكوفة، فدخل العراق، بلدان في وجال

ًدا عنه وأكثر شيبة أبي بن بكر أبي كتسسابه مل الذين الشيوخ أحد فهو ج
أحسسد شسسيبة أبسسي "  لبسسن " المصسسنف اعتبر حتى " السنن"  بمروياته،

"  وأيًضسسا " السنن كتابه في ماجه ابن إليها رجع التي المصادر أعظم
موسسسى بسسن وإسسسماعيل العلء بن محمد كريب أبي من بالكوفة سمع

من بها وسمع ، البصرة وهي الكوفة قرينة دخل ثام وغيرهم، الفزاري
ودخسسل الزمسسن موسسسى أبسسي المثنى بن ومحمد ، بندار بشار بن محمد
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بسسن محمسسد مسسن بهسسا وسسسمع والبصرة الكوفة بين مدينة وهي ، واسط
مسن بدمشسق فسسمع الشساما إلسى رحسل ثاسم ، وغيره الواسطي سنان
الوليسسد بن والعباس  ، دحيم إبراهيم بن الرحمن وعبد عمار بن هشاما
بسسن وهشسساما ، المصسسفى بن محمد من بها فسمع حمص ودخل الخلل

آخسسر لكسسم ذكرنسسا كمسسا هسسي السستي َطَرُسوس ودخل اليزني، الملك عبد
جمهوريسسة ضسسمن الن هسسي الغربيسسة، الشمالية الناحية من الشاما مدن

مسسن بهسسا وسسسمع طرسسسوس فسسدخل الشسساما، ضسسمن قديًما كانت تركيا،
بالمدينسسة فسسسمع لكم ذكرنا كما للحج ورحل قمير، بن محمد بن زهير
مصسسعب وأبسسو القرشسسي، نسسبيه بسسن محمسسد بسسن إسسسماعيل بن أحمد من

ودخسسل مالسسك، "  عسسن " الموطأ رواة أشهر وأحد مالك تلميذ الزهري
الشسسافعي، عبسساس بسسن محمسسد إبراهيسسم مسسن بهسسا وسسسمع بسسالطبع، مكة

بمصر فسمع ، مصر ناحية توجه أيًضا ثام مكة، قاضي بكار بن والزبير
سسسليمان بسسن " الربيسسع " الما كتابه ناقل المشهور الشافعي تلميذ من

بسسن طاهر وأبي ، يحيي بن وحرملة العلى، عبد بن ويونس ، المرادي
شسسملت قد رحلته فتكون البلدان، من كثير في كثير وغيرهم ، السرح

مصر، إلى الحجاز إلى الشاما بلد إلى العراق إلى السلمي المشرق
عسسن تسسدلنا معلومسسات لسسدينا ليسسس أيًضسسا السستي الرحلسسة هذه بعد عاد ثام

جمسسع أن بعسسد قزويسسن إلسى عساد الرحلسة هذه في مكثها التي السنوات
ًدا كثيرة علوًما مسسن الكبرى الغاية هو كان الذي الحديث علم جمع ، ج

سسسيأتي كما تبويباته في برز الذي الفقه علم جمع وأيًضا ، الرحلة هذه
ولسه التفسسسير وعلسسم التاريسسخ كعلسسم أخسسرى علوًما وجمع ، الله شاء إن

. الله شاء إن يأتي كما مصنفان فيهما
، عنسسه السسسنن روى مسسن على نقتصر لكننا ، كثيرون الماما هذا تلمذة

. عنه السنن كتاب روى من على
: تلمذته وأشهر السنن رواة أشهر

يزيسسد بسسن وسسسليمان ، القطسسان الله عبد بن علي الحسن أبو الحافظ 
بكسسر وأبسو البهسري، المطوعي عيسى بن محمد جعفر وأبو القزويني،

الهمذاني. الحوشبي دينار بن وإبراهيم وسعدون البهري، حامد
ماجه. ابن عن السنن رواة هم هؤلء

هسسذا ، القطان سلمة بن إبراهيم بن علي القطان: اسمه لبن بالنسبة
ماجه. ابن تلمذة أشهر

: المام هذا مؤلفات
". " السنن كتابه هو مؤلفاته أشهر
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ًثاا أن سمعت إذا لكن التاريخ، في كتاب أيًضا وله ًبسسا ألسسف محد فسسي كتا

عنسسدنا المشسسهور المصسسطلح على ليس التاريخ هذا أن فاعرف التاريخ
لسسرواة يسؤرخ السرواة؛ تاريسسخ بسه المسسراد المحسدثاين عنسد فالتاريخ الن،

ًثاا فيه تجد ل ، " للبخاري الكبير " التاريخ مثل الحديث سياسسسية، أحسسدا
فيسسه يسسذكرون ل كسسذا، سسسنة وتوفي كذا سنة تولى الفلني الحاكم مثًل

، حسسدثات السستي والوقسسائع ، السياسسسية والحسسداثا والفتسسوح ، الحسسروب
اصسسطلحنا علسسى التاريسسخ كتب في يوجد هذا ، التاريخ حسب ويرتبونها

كسسانوا فسسإنهم ، الغسسالب فسسي قسسديًما المحسسدثاين اصطلح على أما نحن،
، للبخسساري الكسسبير التاريخ السنة، ونقلة الرواة تاريخ بالتاريخ يقصدون
، البلسسدان تاريسسخ مثًل فسسي عنهسسا تسسسمع التي التاريخ كتب كل الوسط،

، للسسرواة الكتسسب هسسذه كل ، نيسابور تاريخ ، دمشق تاريخ بغداد، تاريخ
للفسسترة أّرخسسوا سسسلطان أو أميسسر ذكسسر عرًضسسا جاء فإن ، للرواة تواريخ

الرشسسيد هسسارون مثًل: الموفسسق يقولسسون السرطان، هذا فيها كان التي
فسسي المهمسسة الحسسوادثا مسسن حسسدثا ، كسسذا عسساما وتسسوفي كذا سنة تولى

فلبن فقط، المدينة هذه نزل ممن أنه باعتبار عرًضا يذكرونها عصره
إقد لكنه المنوال، هذا على تاريخ ماجه ًدا، طويلة فترة من ُف وأقسسدما جسس

سسسنة المتسسوفى المقدسسسي طاهر ابن هو الكتاب هذا وصف نعرفه من
لسسه الكتسساب: رأيسست هسسذا عسسن قسسال حيث الهجرة من وخمسمائة ثامان

. عصره إلى الصحابة عهد من والمصار الرجال على تاريًخا بقزوين
ُنسب التاريخ اسمه صغير كتيب ، مؤخًرا طبع كتاب هناك ماجه لبن و

ًدا الحجم صغير مطبوع كتاب ، بخسط مخطوطسة وهسو ، ورقسات في ج
بسن الحسسافظ بخسط المحقسق عليهسسا اعتمسسد الستي عسسساكر بسن الحافظ
عليسسه أو فيسسه ليسسس الكتسساب هسسذا أن إل ، دمشق تاريخ صاحب عساكر

أنسسه مسسن الكتسساب محقسسق استوحاه ما إل ماجه لبن أنه على يدل دليل
تراجسسم إلسسى رجسسع ثام ، فقط يزيد بن محمد الله عبد لبي التاريخ كتب

ُيكنى يزيد بن بمحمد المسمى يزيسسد بسسن محمسسد فوجد الله عبد بأبي و
التاريخ كتاب له أنه ماجه ابن ترجمة في ووجد الله، عبد أبو ماجه ابن

ًذا لعله فقال السسذي التاريسسخ كتسساب وصسسف لكسسن التاريخ، كتاب هو هذا إ
السرواة فسسي تاريسخ وأنسه زمنسسه إلسى الصسحابة عهسسد مسسن إنه الن عندنا

فيه ليس المطبوع الكتاب لن المطبوع الكتاب مضمون تماًما يخالف
ًدا، شيء الرواة تاريخ من ثاسسم مكة فتح بداية مثًل يذكر أنه مجرد هو أب
المويسسة الدولسسة ثاسسم ، عثمان عمر، بكر، أبو المسلمين إمرة تولى من

فقسسط ُتسسوفي عنسسدما وعمره مات ومتى توفي من يذكر خليفة، خليفة
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ابسسن كتاب به وصف مما شيء فيه فليس ، أسطر ثالثاة في خليفة كل

هسسو هسسذا المطبسسوع الكتاب أن أيًضا ُيغتر ل حتى هذا على فأنبه ، ماجه
ماجه. لبن التاريخ

" والنهاية " البداية في كثير ابن يصفه التفسير، كتاب أيًضا ماجه لبن
إقسسد ممسسا الكتاب هذا أيًضا ضخم، كبير، يعني حافل، فيقول: تفسير ، ُف

بجهلهسسا المسسة هسسذه فقدته والذي ، عصورها عبر المة هذه فقدته مما
السسلمي العسسالم على مر فقد ، وغيرها  التتار بحادثاة فقدته مما أكثر
ًدا العلم أهل بكتب يعتنون ل جعلتهم الذي الشديد الجهل من فترة أبسس
ًدا، قريبة فترة إلى فقسسد أنسسه فالمقصسسود هسسذه اليسساما إلسسى لعلسسه بسسل ج

. المسلمين جهل بسبب الكتب من الكثير
بلغسست قسسد الذي الكبير الماما هذا أن شك ل:  عليه العلم أهل ثناء

علمسساء بيسسن المكانسسة وهسسذه الشسسهرة هسسذه ينسسل لسسم الفسساق شسسهرته
بسسوأته صسسفات مسسن فيسسه كسسان بمسسا إل المسلمين تاريخ وفي المسلمين

ذلك وغير السنة في والمامة والعمل والتقوى العلم من المنزلة هذه
. الدهور وأفراد العصور أواحد في إل تجتمع ل التي الصفات من

ونقسساد وحفسساظ أئمسسة أحد الخليلي يعلى أبو عنه يقول عليه الثناء فمن
فسسي عليسه متفسسق ويقصسسد عليسه، متفسسق كسبير، عنه: ثاقسسة يقول قزوين
البخسساري أخرجسسه يعنسسي بسسه؟ المسسراد أيسسش عليسسه متفق قيل إذا أيش؟

"  . إمامته على : " متفق يعني عليه متفق كذا، ومسلم،
مسسن بعسسض فيظسسن السسرواة، في كثيًرا الخليلي يستخدمه التعبير وهذا 

هسسو هسسذا وليس ومسلم، البخاري أخرجه أنه مراده أن كتابه في ينظر
إمامته. على متفق أنه مراده مراده؛

ًفسسا وكسسان والحفسسظ بالحسسديث معرفسسة لسسه عليسسه، فقال: متفق بهسسذا عر
الشأن.
" : قزويسسن أخبسسار في " التدوين كتابه في  الرافعي الماما عنه ويقول

. بالتفاق مقبول متقن كبير المسلمين أئمة من إماما
الحجسسة الكسسبير " : الحسسافظ النبلء أعلما " سير في الذهبي عنه وقال

ًظسسا قسسال: كسسان أن إلسسى عصسسره فسسي قزوين حافظ المفسر ًدا حاف ناقسس
ًقا . العلم واسع صاد

ًئا وتركت ، الله رحمة عليه الماما لهذا الثناء بعض فهذا مسسن كسسثيًرا شي
إمسساما فهو ، القضية هذه عن الكلما إلى داعي هناك أرى ل يعني الثناء
فقط عليه الثناء ببعض  المجلس تطيب باب من عليه الثناء نذكر إنما

.
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 : وفاته
اثانيسسن الموافسسق الثلثاسساء يسسوما ودفسسن الثانيسسن، " قزويسسن" بسسوما بس توفي

حين عمره فيكون ومائتين، وسبعين ثالثا سنة رمضان من وعشرين
أبسو أخواه ودفناه بكر، أبو أخوه عليه وصلى سنة، وستسن أربع وفاته

واسسسعة رحمة الماما هذا الله فرحم ، الله عبد وابنه الله عبد وأبو بكر
ّفع ، الئمسسة كبسسار مسسن كسان فقسسد وسلم، عليه الله صلى محمد فيه وَش

مسسن أعمسسارهم وأفنسسوا والسسسلما الصسسلة عليه النبي سنة خدموا الذين
البيسسات بعسسض منهسسا اخسسترت طويلسسة مرثايتسسه في قصيدة وهناك أجلها،
:   رثااه الذي فيها يقول
غـثـت ـمـاجه اـبـن ـقـبر أيا

 
ـــا قـطـــًرا ًـث ـــداة مل بالـغ

وبالعشـــــــــــــــــــــي

واـلـبر التـقـى ـحـزت فقد
لـمـــــــــــــــــــــــــــــا

اـلـبري من البرية تضمنت

ـدمع جدي ثم جودي عين يا أل ـي ـب ـاء ـف ـى البـك عـل
التـقـــــــــــــــــــــــــي

ــي ــد أـب ــه عـب ــي الـل أـب
اليـتـــــــــــــــــــــــامى

 

حـفـي ـحـدب بـهـم بر أبي

: آخرها في يقول أن إلى
ـاه أل لمقلتي أقول  ابكـي

ــر ــاقب ونـش ــثرت مـن ـك
ـــــــــــــــــــــــابت وـط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ـج

ــار لفقـــدان ــبي لـث الـن
ـذكي كالمسك الله لل اـل

ج

:  فيقول المام هذا ودفنت جنت أنها الرض يلوم ثم

أحوذي لوذعي بهأجنت ما ويل الرض لم
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ج

وفاته. عند الله رحمة عليه الماما هذا في قيل ما بعض هذا
 . " " السنن:  كتابه عن حديثتا بداية إلى الن ننتقل

النسسسائي  سسسنن فسسي كما  كالعادة به نبتدأ أول الكتاب هذا فنقول: إن
نقسسول السسذي الصحيح اسمه هو ما الكتاب، هذا اسم عن الحديث قبل،

مصنفه؟ به سماه الذي هو أنه
أيًضسسا وطبسسع ماجه، ابن سنن بأنه العلم طلبة بين واشتهر الكتاب طبع

  المصطفى " سنن غلفها على ُكتب بمصر، قديمة طبعة     "
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لكنه ، الشيوخ أسماء على مرتب أيًضا  فهو: الصغير المعجم أما
ًثا يزيد وقد ، شيخ لكل واحد حديث على الغالب في يقتصر آخر حدي

. الكتاب في نادر هذا لكن ، ثالثاة أو حديثين أو

أن الليلسسة هسسذه فسسي مسساجه ابسسن سسسنن مسسن انتهيت كنت إن نقترحس.
... تتكلم
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التي والحاديث ورجاله شرطه عن طويل كلما فاضل ، انتهينا ما ، ل

إصفت الماما مسند عن الغد درس في الله شاء إن فاضل ، بالوضع ُو
... أحمد

؟ الربعة السنن ترتيب في الصحيح القول هو س.ما
هذا الصحة حيث من قصدت إن يعني ، المشهور عجيب!! الترتيب

ًء الترتيب لتغيير داٍع في ما لكن ، آخر شيء أبو:  الصحية على بنا
من قلت إن لكن ، ترتيبهم هذا ؛ ماجه ابن ، النسائي ، الترمذي ، داود
ابن الحافظ قال كما النسائي مقدمتهم في فيأتي الصحية حيث
الترمذي وجامع ، شك ول داود أبي سنن ويليه ، الله رحمة عليه حجر
النسائي سنن ويفوق داود أبي سنن يفوق الترمذي وجامع ،يليه
ابن قال ، إسحاق : قال ينص ، الفقه في العلم أهل بأقوال أيًضا

تنصيصه إلى إضافة ..، كذا قال ، مالك قال ، أحمد قال ، المبارك
ّننه إلى إضافة ، الغالب في عقبه حديث كل حكم على َف المعروف َت

آخرها ، أصحية ناحية من آخرها ماجه وابن ، ميزة لكّل ، المشهور
. فيه والمنكرة الضعيفة الحاديث لكثرة الله شاء إن يأتي كما

؟ داود أبي وسنن النسائي سنن كتاب اسم س.ما
، بحث فيه لي ما داود أبي وسنن ، اسمه أيش النسائي سنن قلنا
. هذا  مثل" السنن"  اسمه أنه الظاهر لكن

؟ قصده وما مؤلفه ومن ماجه ابن زوائد معنى س.ما
ًدا عنه نتكلم أن المفروض كان : هذا يعني نقوله الن لكن ، غ

: أمران بها ويراد ُتطلق ماجه ابن : زوائد مختصًرا
فعل كما ، مثًل الخمسة الكتب على ماجه ابن : زوائد الول المر

إري ْي ُبوَص ويقال  ،" ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح"  كتابه في ال
ابن سنن على القطان الحسن أبي زوائد يقصدون ماجه ابن زوائد
مثل " ، " السنن أثاناء يذكرها زوائد أحاديث ماجه ابن فلتلميذ ، ماجه
عن الحديث ويأتي ، " تماًما " المسند على أحمد بن الله عبد زوائد
ّد إن وعددها ذكرها . العمر في وجل عز الله م

البخاري حفظ  أما" والمرجان اللؤلؤ"  كتاب بحفظ تنصحون س.هل
؟ ومسلم
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إه قصرت وإذا ، طيب ، استطعته إذا َأَجّل ومسلم البخاري حفظ والل
ُتك أهون " يكون الشيخان عليه اتفق فيما والمرجان فس" اللؤلؤ هم
. الحفظ في عليك

؟ واحد أو مكانين هي وهل بالجزيرة المقصود س.ما
التي العربية الجزيرة شبه على تطلق الحديث العصر في الجزيرة

في أما ، واحدة يمن صارت واليمنين الخليج ودول السعودية تضم
شمال في التي العراقية الجزيرة على الجزيرة ُتطلق فكانت القديم
والفرات دجلة شكل تذكرتم إن لنه ؛ فعًل جزيرة هي والتي العراق

آخر في واحد َمَصّب في تلتقي أن إلى تنزل ثام تركيا جنوب من تأتي
جزيرة قديًما تسمى والفرات دجلة بين التي المنطقة فهذه ، العراق

ّقة مثل مدن فيها ، العراق شمال في يعني ، الُموصل ومثل الّر
فإذا ، الجزيرة من كلهم ؛ تيمية ابن السلما شيخ منها التي وَحّران

لنه ، الجزيرة إلى نسبًة المنطقة هذه بها يريدون ، : الَجَزري قيل
ُتحذف صفة جزيرة قيل فإذا ، النسبة عند والياء التاء منها (فعيلة) 
فهي الجزيرة أما ، ممكن الندلس جزيرة يقال أما ، بها يراد فهذا
، هذه هي الجزيرة أن على ينصون النساب لكتب رجعت وإذا ، هذه
ينسب التي لكن ، البحر في جزيرة أي على يطلق يمكن جزيرة أصًل
. هذه هي الجزري ابن إليها

؟ الترمذي مثل خاصة مصطلحات للنسائي س.هل
نادر كلما له الذي ، الحاديث  حول" السنن"  في كلما له ليس ، ل

ّطان ابن تلميذه هو َق . ال

كبيرة فروق هناك هل ، إشيحة َمْروان بتحقيق طبعة : هناك يقول
؟ الخرى الطبعات وبين بينها
إه وأنا ، الطبعة هذه يذما ماجه ابن بسنن المعتنين بعض سمعُت والل

. عليها اطلعت ما

؟ بالمعنى أما بالنص ُيحفظ الحديث حفظ عند س.هل
ًظا يكون كيف وحفظ بالمعنى رواية هناك ، بالمعنى كان إذا حف

عندك يبقى لكن ، نسيت ربما بالنص حفظت إذا لكن ، بالنص
تروي أن فتستطيع ذهنك في ثاابت والمعنى اللفظ من أطراف
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الرواية في يشترط لنه ؛ بالمعنى الرواية أهل من كنت إذا بالمعنى
يحيل بما عالًما ، بالفقه عالًما ، باللغة عالًما تكون أن بالمعنى
. المعاني

َيْه بن لسحاق المحدثاين نطق سبب س.ما ُهو ؟ النطق بهذا ؛ َرا
؛ والمحدثاين واللغويين النحويين بين خلف فيه هذا

إه يقولون اللغة فأهل  ْي َو َه إه ، : َرا ْي َو َب إه ، إسي ْي َو َط ْف . إن
َيْه فيقولون الحديث أهل أما  ُهو َيْه ، : َرا ُبو إبع انتبه! ل ؛ إسي ل ، الواو ُتْش

َيْه تقل ُهووو َيْه ، : َرا ُبووو ، الواو إشباع بعدما لها الصحيح النطق ، إسي
ُثاوووب يقولون ما  ،" ُثاوب"  لس العواما نطق مثل . تماًما مثلها ، : 

؟ " هذه " ويه معنى وأيش
:  يعني" سيبويه" فس ، رائحة معناها قيل ؛ خلف فيها  هذه" ويه" 

رائحة الفارسية اللغة في صح وإن ، بصحيح ليس وهذا ، التفاح رائحة
النفط؟!   رائحة" نفطويه"  طيب ، ُأضيفت هنا لكنها ،

َد لنه ؛ طريق معناها  قالوا" راه: "  " راهويه"  إل أبو الطريق في ُو
للسماء ُتضاف كانت أنها  هذه" ويه"  في الصحيح إل ، الماما

لعبد مثًل نقول مثلما صغير وهو ولدها ُتَرقص الما يعني ، للتدليل
ّيز:  العزيز إدحمي الرحمن عبد ، ُعَز أهل يضيفها إضافة ، مثله ، : 
، السم بهذا المسمى فيشتهر للتدليل السماء على قديًما فارس
َيْه" :  فيقال ُهو فإنهم النحويون أما ، الصحيح الستخداما هو هذا  ؛" َرا
إه"  كلمة استخدموا ، الكلمة ُيعّربوا أن حاولوا ْي اسم هي  التي" َو
السماء وقاسوا عليها وقاسوها – كثيرة الصوت وأسماء – صوت
. عليها

؟ ماجه ابن مرثاية من الول البيت إعادة : الرجاء يقول
َنا ، داٍع في ما ، الشرطة في موجود ّل . السئلة في ننظر َخ

؟ للطفل عورة : ل حديث صحة س.ما
ًثا أعرف ما الطفل ، الصحة من قريب المعنى !! لكن اللفظ بهذا حدي

. عورته كشف في ُيتهاون ّفالمكل غير الصغير

؟ قيل ولماذا ، به ُيعمل الضعيف الحديث س.هل
!! كلما هناك ما ، فقط قيل ؟! لماذا أيش قيل لماذا



 

ا          الشريط س ماجه وابن النسائي لسنن منهجية لرابعدراسة
18

                                                                 
ًقا به يعمل ل الضعيف الحديث . الصحيح على مطل

؟ الحديث لتخريج العلم لطلب طريقة يوجد س.هل
ّدا كثيرة الحديث تخريج طرق هو ما ، محاضرات له ينفع وهذا ، ج
. بكلمة

اللهم سبحانك"  الستفتاح لدعاء بالنسبة كتاب في س.قرأُت
؟ ضعيف حديث  أنه"... جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك

. وصحيح مشهور ؟! الحديث كيف ، ضعيف هو ما الحديث ، ل

كالحازمي ، الستة الكتب من ماجه ابن العلماء بعض أخرج س.لماذا
 ؟" الصول جامع"  في الثاير وكابن  ،" الخمسة الئمة شروط"  في
ًدا يأتي هذا كل . الله شاء إن غ

ّقن لبن الزوائد شرح س.هل َل ؟ موجود الُم
ًدا أنه أعرف ل . موجو

. أعلم والله محمد سيدنا على وسلم الله وصلى

     


