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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 المقارنة بین (مسند الطیالسي) و(سنن ابن ماجه)

 
) سنن ابن ماجه(وهل صحیح أنه أنفع لطالب العلم من  ؟)مسند الطیالسي(ما رأ�كم في  :السؤال

 ؟-هللا رحمهما-

وهذا اعتماًدا على أن  ،هو أقدم المسانید في قول ابن الصالح وغیره )مسند الطیالسي( :الجواب
قبل اإلمام أحمد وغیره ممن صنف في  ،ألن الطیالسي قبل األئمة ؛الطیالسي هو الذي ألَّفه بنفسه

نه ُ�تب عنه من مرو�اته والذي جمعه یونس بن حبیب فإنه ال �كون إ :لكن إذا قلنا ،المسانید
فمیزته من هذه  ،مألنه متقدِّ  ؛وفیه من األحادیث عالیة األسانید الشيء الكثیر ،لحینئٍذ األوَّ 

 .لتقدم مؤلفه ؛ اإلسنادالحیثیة في علوِّ 

ا من  )سنن ابن ماجهـ(ف )سنن ابن ماجه(لكن إذا قارنَّا بینه و�ین  فیه زوائد �ثیرة جد�
مسند مصنف على  )مسند الطیالسي( أن إضافة إلى )،مسند الطیالسي(األحادیث على ما في 

وأهل العلم �جعلون المسانید دون  ،سنن مرتب على األبواب ماجه)(سنن ابن و ،أسماء الصحا�ة
 :-رحمه هللا– ولذا �قول الحافظ العراقي ،السنن في الرتبة

 ...................ودونها........
 

 ................................... 
 �عني السنن. 

 في ُرْتَبٍة َما ُجِعالَ  ........
 

 َعلى الَمساِنْیِد، َفُیْدَعى الَجَفَلى 
 ا)أحمد(و )الطیالسي(كمسند  

 
) اْنُتِقَدا  اِرميِّ ُه (ِللدَّ  َوَعدُّ

أن المسانید تترِجم لألحادیث �اسم  ، والسبب في ذلكفالمسانید في الرتبة دون السنن 
ومصنف  ،فالمؤلف �جمع ما وقع له من الروا�ة الواردة عن طر�ق ذلك الصحابي ،الصحابي
ألنه یر�د أن  ؛ثبت تحت هذه الترجمة إال أقوى ما �جدوحینئٍذ ال یُ ترجم �حكم شرعي، السنن یُ 

�همه إیراد ما ورد عن ذي �عنیه و جم �اسم صحابي فإن البینما إذا تر  ،�ستدل لهذا الحكم الشرعي
ترجم �حكم شرعي �ستدل له �أقوى ألنه ال یُ  ؛هذا الصحابي سواء �ان �طر�ق صحیح أو ضعیف

 �ما �فعل أصحاب السنن. ما �جد

ا و�ن �ان �ثیر من هذه الزوائد فیه زوائد �ثیرة جد�  )سنن ابن ماجه(وال شك أن في 
ا ،بل الوضع ،و�عضها �صل إلى الضعف الشدید ،ضعف ، ولكثرة زوائده على وهذا قلیل جد�

أبو الفضل بن طاهر في (شروط األئمة) وفي (األطراف) سادس الكتب جعله  الكتب الستة



٢ 
 

و�ما  )،تجر�د األصول(�ما فعل َرِز�ن العبدري في  )الموطَّأ(ومنهم من �جعل السادس الخمسة، 
لعلوِّ أسانیده وقلة  ؛هو السادس )الدارمي( ومنهم من جعل )،جامع األصول(فعله ابن األثیر في 

 .الضعیف فیه

هُ (وفي قول الحافظ العراقي  )ابن الصالح  ) �عني: َعدُّ َوَعدُّ اِرميِّ في جملة  �عني: (ِللدَّ
 ألنه مرتب على األبواب ولیس على المسانید. ا)؛قدانتُ (المسانید 

................... 
 

اِرمّي)   ُه (ِللدَّ  اْنُتِقَداَوَعدُّ
فاالنتقاد في  ،المعروف المتداول )سنن الدارمي(وهذا إذا �ان مراد ابن الصالح للدارمي  

 )الجامع(و )المسند(و�ن �ان یر�د غیره مما أشیر إلیه في ترجمته في تار�خ �غداد أنه ألف  ،محله
وهو الكتاب الذي تروى  ،ر�د �المسند المعنى األعمأو أُ  )،الجامع(غیر  افنص على أن له مسندً 

ه، لكن ال �ما سماه مؤلف )الجامع الصحیح المسند( ،دسنَ مُ  )البخاري ـ(فیه األحادیث �األسانید ف
رتب على أسماء كر المسانید التي تُ ألنه ذَ  ؛یر�د �ه المسند بهذا المعنى ُ�َظن أن ابن الصالح

 .)الدارمي(و :ثم قال )أحمد(و )الطیالسي(كر الصحا�ة وذَ 
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