
 

 

 المجال اإلمام أبو داود اإلمام النسائي اإلمام الترمذي اإلمام ابن ماجه
محمد بن يزيد بن ماجه 

 القزويني

 اسمه سليمان بن األشعث السجستاني أحمد بن علي بن شعيب النسائي  محمد بن عيسى السلمي الترمذي

 مولده بإيران هـ في سجستان 909 نسا بخراسان بإيرانهـ في  912 كستان بأوزهـ في ترمذ في 902 هـ في قزوين بإيران 902
 . نشأ محبا للعلم * 

ارتحل في طلب الحديث إلى * 

الكثير من البلدان كالعراق والحجاز 

 . والشام ومصر 

 . شهد له بالفقه والحفظ 

 . نشأ محبا للسنة منذ صغره * 

ساعده الورع والتقوى للوصول إلى * 

 . الدرجة العلمية العالية 

كان مشهورا بقوة الحافظة وحدة * 

 . الذكاء 

طاف بالبالد وسمع من أهل الحجاز * 

 . والعراق وخراسان 

ارتحل في طلب العلم منذ صغره إلى *

 . سنة  51شيخه وهو ابن 

سمع من أهل الحجاز والعراق والشام * 

 . ومصر وغيرها واستقر بمصر

كان أفقه مشايخ مصر في عصره * 

 والحديث وأعلمهم بالرجال 

 . كان بحرا من بحور العلم مع الفهم * 

احتل مكانة عالية في الحفظ والضبط * 

 .  واالتقان 

 . جمع بين العلم والعمل * 

عرف بالشجاعة والشهامة حيث خرج * 

 . مع أمير مصر غازيا 

 درس على أعالم المحدثين والفقهاء*

 . رحل في  طلب الحديث*

كتب عن أهل الحجاز والعراق والشام * 

 . ومصر وخراسان واستقر بالبصرة 

أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ * 

 .التام والفهم الثاقب والورع 

 .من أشهر أعالم المحدثين في عصره * 

 نجابته وعلمه

 شيوخه أحمد بن حنبل . قتيبة بن سعيد  اإلمامان البخاري ومسلم  ابن أبي شيبة 
 عدد أحاديثه .حديث  3000 حديث  2431 حديث  4223 .هـ 3431

 أشهر مؤلفاته سنن أبي داود سنن النسائي  سنن الترمذي  سنن ابن ماجه 
 . بدأ بباب وجوب اتباع السنة * 

ساق فيه األحاديث الدالة على * 

 . حجية السنة 

 . بوب كتابه تبويبا فقهيا * 

 . امتاز بحسن التنسيق والترتيب * 

لم يشترط في كتابه الصحة فجمع * 

الصحيح والضعيف والمنكر 

 . والموضوع 

 . تميز بالمصطلحات الحديثة * 

جاء حافال بألحاديث النبوية المشتملة * 

على األحكام والمواعظ واآلداب 

 . والتفسير 

أخرج فيه الصحيح والحسن * 

والضعيف مبينا درجة كل حديث في 

 . موقعه 

 . ألف السنن الكبرى * 

اختصره في كتاب السنن الصغرى ، * 

جمع فيه الحديث الصحيح وسماه 

 . المجتبى 

تأتي درجة أحاديثه من الصحة بعد * 

صحيحي البخاري ومسلم ألنه كان شديد 

 . به الدقة والتحري في نقد الرجال بكتا

 .تخصص في الجانب الفقهي *

جمع أحاديث التشريع والسنن واألحكام * 

الخاصة بالعبادات والمعامالت والمسائل 

 . الفقهية 

 . له أهمية بالغة عند الفقهاء * 

 خصائص الكتاب

     
 وفاته . هـ في البصرة 972 هـ  404 هـ 972 هـ 974
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