
Imaam Mohammed Ibn Yazied Ibn Maadjah 

Zijn geboorte en afkomst.
Hij is Mohammed Ibn Yazied Ibn Abdoellaah Ibn Maadjah al-Qazwienie, zijn koenja was Aboe 
Abdillaah. Yazied is beroemd vanwege Maadjah, die de slaaf was van Rabie’a. Hij was de geleerde 
van hadieth van Khoerasaan.

Hij werd geboren in 209H in Qazwien.

Zijn Zoektocht naar Kennis.
Hij was erg veel bezig met en heel ijverig in het zoeken van kennis over ahadieth, en daarom reisde 
hij  naar  verschillende  steden.  Hij  bezocht  Koefah,  Rai,  Basrah,  Baghdad,  Hiedjaaz,  Shaam en 
Egypte en andere ver gelegen landen.

Zijn Leraren en Degenen van Wie hij Overgeleverd heeft.
Hij nam kennis van hadieth van de studenten van Imaam Maalik en Imaam Laith Ibn Sa’ad.

• Mohammed Ibn Abdoellaah Ibn Noemair

• Jabaarah Ibn Moeflis

• Ibraahiem Ibn Moendhier Hazaamie

• Abdullaah Ibn Moe’awiyyah

• Hishaam Ibn A’maar

• Mohammed Ibn Rameh

• Dawoed Ibn Rashied

En vele anderen.

Zijn Studenten en Degenen Die van hem hebben Overgeleverd.

• Mohammed Ibn Iesaa Abharie

• Aboe Tayyib al-Baghdaadie



• Aboe Amr Ahmed Ibn Hakiem

• Ishaaq Ibn Mohammed al-Qazwienie

• Abul-Hassaan Qattaan

• Ibn Siebawiyyah

• Sulaymaan Ibn Yazied Faamie

• Ahmed Ibn Ibraaiem

• Ahmed Ibn Roeh al-Baghdaadie

• Alie Ibn Sa’ied al-Askarie

En vele anderen.

Zijn Werken.

• Kitaab Soenan Ibn Maadjah

• Kitaab at-Tafsier, waarover Haafiedh Ibn Kethier heeft gezegd dat het zeer gedetailleerd is.

• Kitaab at-Taariech, waarover Haafiedh Ibn Kethier heeft gezegd dat het boek gebeurtenissen 
bevat vanuit de tijden van de Metgezellen (Radie Allaahoe ‘anhoem).

De prijzingen van de Geleerden van Imaam Ibn Maadjah.
“Een van de Imaams, Haafiedh (memoriseerder).”

Aboe Ya’ala Khalielie heeft gezegd:

“Zeer betrouwbaar, daarover is iedereen het eens, zijn getuigenis wordt zelfs als bewijs gezien. Hij 
was zeer bekend met de hadieth, en hij muntte uit in zowel kennis als in geheugen.”

Haafiedh Ibn Kethier heeft gezegd:

“De oprechte en de geleerde. Hij was welbekend met ahadieth en was zeer standvastig in het volgen 
van de Soennah in zowel de hoofzakelijke aangelegenheden als in de secundaire aangelegenheden.”

Zijn Soenan.
Imaam Ibn Maadjah heeft zelf gezegd:

“Na het afmaken van mijn Soenan presenteerde ik het aan Imaam Aboe Zur’ah ar-Raazie. Na enig 
overleg zei hij: “Ik denk dat als dit de handen van de mensen bereikt, dan zullen alle boeken van 
ahadieth ervoor en alle boeken van deze tijd tevergeefs zijn. Er zitten ongeveer en niet eens 30 
ahadieth bij die zeer zwakke kettingen hebben.””

Haafiedh adh-Dhahabie heeft gezegd:

“Aboe Abdoellaah’s boek (Soenan Ibn Maadjah) is een zeer goed boek, en als het niet enkele zeer 
zwakke overleveringen zou bevatten dan zou het een fantastisch boek zijn geweest.”

Volgens Aboel-Hassaan al-Qattaan, de student van Imaam Ibn Maadjah, bevat zijn Soenan 1500 
hoofdstukken en ongeveer 4000 ahadieth.

Nauwkeurig gezegd, bevat het 4341 ahadieth, waarvan 3002 ahadieth ook zijn overgeleverd in de 
vijf boeken van hadieth. Alleen dat imaam Ibn Maadjah deze ahadieth overleverd via zijn eigen 
kettingen van overleveraars wat als een enorm groot profijt geld aangaande de authenticiteit van 



deze ahadieth. De resterende 1339 zijn bijkomende overleveringen waarvan een gedeelte authentiek 
is, een gedeelte goed is, een gedeelte zwak is en een gedeelte zeer zwak is.

Uitleggingen (commentaar) van Soenan Ibn Maadjah.

• Misbaah az-Zajaajah Ala Soenan Ibn Maadjah, door Allaamah as-Soeyoetie

• Kifaayatul-Haajah Fie Sharh Ibn Maadjah, door Shaych Aboel-Hassan Ibn Abdoel-Haadie 
as-Sindie

• Sharh Soenan Ibn Maadjah, door Shaych al-Allaamah Aboe Sa’ied Sharf-ud-Dien Dehlawie

En enkele anderen.

Zijn Dood.

Hij stierf op de 22e van de maand Ramadaan in het jaar 273H. Hij was toen 64 jaar oud. Zijn broer 
Aboe Bakr leidde het begrafenisgebed. Zijn andere broer Aboe Abdoellaah en Imaam Ibn Maadjah’s 
zoon Abdoellaah Ibn Mohammed Ibn Yazied hebben hem begraven.

Mogelijk gemaakt door SP.
Bron: Verschillende boeken zoals “Al-Bidaayah wan-Niehaayah” van Ibn Kethier, “Tahdieb at-
Tahdieb” en “Taqrieb at-Tahdieb” van Ibn Hadjr, “Tadhkirratoel-Hoeffaadh” van Adh-Dhahabie en 
anderen.


