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L  اْبُن َماَجْه  J
ُد  ��ُر، َأُبو َعْب��ِد اهللِ ُمَحمَّ ��ُة الُمَفسِّ الَحاِف��ُظ الَكبِْي��ُر، الُحجَّ

اِرْيِخ(  ��َنِن( َو)التَّ ، ُمَصنُِّف )السُّ ب��ُن َيِزْيَد بن َماَج��ْه الَقْزِوْينِيُّ

ْفِسْيِر( َوَحاِفُظ َقْزِوْيَن ِفي َعْصِرِه. َو)التَّ

ُولَِد: َسَنَة تِْسٍع َوماَئَتْيِن.

َناِفِس��يِّ الَحاِفِظ، وَأْكَثَر  ٍد الطَّ َوَس��ِمَع ِمْن: َعِليِّ ب��ِن ُمَحمَّ

��ِس، َوُهَو ِمْن ُقَدَماِء ُش��ُيْوِخِه،  َعْن��ُه، َوِمْن: ُجَب��اَرَة بِن الُمَغلِّ

َبَة،  ، َوَأبِي َبْكٍر بِن َأبِي َش��يْ َبْيِريِّ َوِمْن: ُمْصَعِب بِن َعْبِد اهللِ الزُّ

، َوَداُوَد بِن ُرَش��ْيٍد،  ��ْهِميِّ اٍر، َوَأبِي ُحَذاَفَة السَّ َوِهَش��اِم بِن َعمَّ

ْحَمِن بِن  َوَأبِي َخْيَثَمَة، َوَعْبِد اهللِ بِن َذْكَوان الُمْقِرئ، َوَعْبِد الرَّ

إِْبَراِهْيَم ُدَحْيِم، َوُعْثَماَن بِن َأبِي َشْيَبَة، َوَخْلٍق َكثِْيٍر َمْذُكْوِرْيَن 

ِفي )ُسَننِِه( َوَتآلِْيِفِه.
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يِِّب  ، َوَأُبو الطَّ ُد بُن ِعْيَس��ى اأَلْبَه��ِريُّ َث َعْنُه: ُمَحمَّ وَح��دَّ

، َوَأُبو الَحَس��ِن َعِليُّ ب��ُن إِْبَراِهْيَم  َأْحَم��ُد ب��ُن َرْوٍح الَبْغَداِديُّ

اُن، َوُسَلْيَماُن بُن َيِزْيَد الَفاِمي، َوآَخُرْوَن. الَقطَّ

: َكاَن َأُب��ْوُه؛ َيِزْيُد ُيْعَرُف  َقاَل الَقاِض��ي َأُبو َيْعَلى الَخِلْيِليُّ

بَِماَجْه، َوَوالُؤُه لَِرْبْيَعَة.

َفٌق َعَلْيِه،  وَق��اَل الخليليُّ أيضًا: ابن ماج��ه ثَِقٌة َكبِْي��ٌر، ُمتَّ

ُمْحَتجٌّ بِِه، َلُه َمْعِرَفٌة بِالَحِدْيِث َوِحْفٌظ، اْرَتَحَل إَِلى الِعَراَقْيِن، 

يِّ َلَكْتِب الَحِدْيث. اِم، َوِمْصَر َوالرَّ َة َوالشَّ َوَمكَّ

��َنَن( َعَلى َأبِي  َوَعن اْبِن َماَجْه أنه َقاَل: َعَرْضُت َهِذِه )السُّ

، َفَنَظر ِفْيِه، َوَقاَل: َأُظ��نُّ إِْن َوَقَع َهَذا ِفي َأْيِدي  اِزيِّ ُزْرَعَة ال��رَّ

َلْت َهِذِه الَجَواِمُع، َأْو َأْكَثُرَها))).  النَّاِس َتَعطَّ

هذا  إلى  الناس  ينصرف  بحيث  السنَّة،  ُكُتب  أي  الجوامع:  هذه  لتعطَّلت   (((
الكتاب ويتركونها.



اإلمام ابن ماجه

5

ُثمَّ َقاَل أبو زرعة: َلَع��لَّ اَل َيُكوُن ِفْيِه َتَماُم َثاَلثِْيَن َحِدْيثًا، 

ا ِفي إِْسَناِدِه َضْعٌف، َأْو َنْحو ذا. ِممَّ

ُقْل��ُت: َق��ْد َكاَن اْبُن َماَج��ْه َحاِفظًا َناِقدًا َصاِدقًا، َواِس��َع 

الِعْلِم، َوإِنََّما َغضَّ ِمْن ُرْتَبِة )ُسَننِِه( َما ِفي الِكَتاِب ِمَن الَمَناِكْيِر، 

- َفإِنََّما  َوَقِلْي��ٌل ِمَن الَمْوُضْوَعاِت، َوَقْوُل َأبِي ُزْرَعَة -إِْن َصحَّ

ا  ��اِقَطِة، َوَأمَّ َعَن��ى بَِثاَلثِْيَن َحِدْيث��ًا؛ اأَلَحاِدْيَث المطرَحِة السَّ

َها َنْحُو اأَلْلِف. ٌة َفَكثِْيَرٌة، َلَعلَّ تِي اَل َتُقْوُم بَِها ُحجَّ اأَلَحاِدْيث الَّ

َنِن( َأْلٌف َوَخْمُس ماَئة  اُن: ِفي )السُّ َقاَل َأُبو الَحَس��ِن الَقطَّ

َباٍب، َوُجْمَلُة َما ِفْيِه َأْرَبَعُة آاَلِف َحِدْيٍث.

ُد بُن َطاِهٍر: َرَأْيُت الْبِن َماَجْه بَِمِدْيَنِة  َوَق��اَل الَحاِفُظ ُمَحمَّ

َجاِل َواأَلْمَصاِر، إَِلى َعْصِرِه، َوِفي  َقْزِوْي��َن )َتاِرْيخًا( َعَلى الرِّ

آِخ��ِرِه بَِخطِّ َصاِحبِِه َجْعَفِر ب��ِن إِْدِرْيَس: َماَت َأُبو َعْبِد اهللِ ابن 

اَلَثاِء لَِثَماٍن َبِقْيَن ِمْن َرَمَضاَن،  ماجه َيْوَم االْثَنْيِن، َوُدِفَن َيْوَم الثُّ
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��ى َعَلْيِه َأُخْوُه؛ َأُب��و َبْكٍر، َوَتَولَّى َدْفنُه َأَخ��َواُه؛ َأُبو َبْكٍر،  َوَصلَّ

َوَأُبو َعْبِد اهللِ، َواْبُنُه؛ َعْبُد اهلل.

ُقْلُت: َم��اَت ِفي َرَمَضاَن َس��َنَة َثاَلٍث َوَس��ْبِعْيَن َوماَئَتْيِن. 

ْيَن َسَنًة. َوَعاَش َأْرَبعًا َوِستِّ

***


