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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

العربٌة  الصحوة  الجزٌرة بدأت فً       

 بن محمد اإلمام الدٌنٌة التصحٌحٌة على ٌد

بعد  اللواء حملوا الذٌن وذرٌته الوهاب عبد

 ذلك .

  الحاضر ٌومنا إلى أثرها الزال التً الدعوة

  والجزٌرة نجد جمٌع أنحاء شملت والتً

 . بأسره العالم إلى وامتدت

هذا الملخص ٌتضمن نبذة مختصرة عن  

 . علماء قبٌلة بنً )تمٌم( عالم من 

 مٕٕٔٓ/ ٕ٘/ ٓٔ 

 
 
 



 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم

 عشر الجزء الحادي
  

اإلمام الزاهد  : التاسع والثالثون
 سحاق بن راهوٌهإالعالم : 

 الشافعً المروزي الحنظلً
 التمٌمً .
 المٌالد :

 هـ .ٔٙٔ

 



 الوفــاة :
 هـ .2ٖٕ

 

 النســـب :

إسحاق بن إبراهٌم بن مخلد بن إبراهٌم بن 

عبد هللا بن مطر بن عبٌد هللا بن غالب بن 

الوارث بن عبٌد هللا بن عطٌة بن مرة بن 

كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن 

حنظلة بن مالك بن زٌد مناة بن تمٌم بن مر 

مضر بن نزار بن إد بن طابخة بن إلٌاس بن 

التمٌمً  الحنظلً بن معد بن عدنان

 المرزوي.

 



 السـٌرة :

أبو ٌعقوب الشٌخ اإلمام الزاهد العالم : 

وقٌل فً سبب تلقٌبه ابن راهوٌه  إسحاق

إن أباه ولد فً طرٌق مكة  (ابن راهوٌه)

أي ولد فً  (راهوٌه):  زةوامرالفقال أهل 

سمعت  (أحمد بن سلمة: )قال  (الطرٌق)

بن عبد هللا )لً األمٌر : قال   ٌقول (إسحاق)

وما معنى  (ابن راهوٌه) لم قٌل لك (طاهر

: اعلم  قال هذا وهل تكره أن ٌقال لك ذلك

فقالت  ا األمٌر أن أبً ولد فً طرٌق مكةأٌه

 (الطرٌق)ألنه ولد فً   (راهوٌه):  المراوزة

 . كره هذا وأما أنا فال أكرههوكان أبً ٌ



العراق والحجاز )ورحل إلى  (نٌسابور)نزل 

وتوفً  (خراسان)وعاد إلى  (والٌمن والشام

 .( نٌسابور)فً 

 : شٌوخه

فما أقدم على  (ابن المبارك)سمع من  

لم ٌتقن  لكونه كان مبتدئا  الرواٌة عنه 

  . األخذ عنه

 ولقً الكبار هـ2ٗٔارتحل فً سنة  

 :وسمع وكتب عن خلق من أتباع التابعٌن

  ًالفضل بن موسى السٌنان . 

  الفضٌل بن عٌاض . 

  بن سلٌمان معتمر . 

  ًعبد العزٌز بن عبد الصمد العم . 



  عبد العزٌز بن محمد الدراوردي . 

  أبا خالد األحمر . 

  جرٌر بن عبد الحمٌد . 

  سفٌان بن عٌٌنة . 

  عٌسى بن ٌونس . 

  أبا تمٌلة ٌحٌى بن واضح . 

  عتاب بن بشٌر الجزري . 

 أبا معاوٌة الضرٌر. 

  مرحوم بن عبد العزٌز . 

  عبد هللا بن وهب . 

  لد بن ٌزٌدمخ . 

  حاتم بن إسماعٌل . 

   البلخًعمر بن هارون . 

  محمد بن جعفر غندرا . 



  الولٌد بن مسلم . 

  إسماعٌل بن علٌة . 

  وكٌع بن الجراح . 

  بقٌة بن الولٌد . 

  حفص بن غٌاث . 

  عبد هللا بن إدرٌس . 

  الولٌد بن مسلم  . 

  شعٌب بن إسحاق . 

  د األعلى بن عبد األعلى السامًعب . 

  ٌلالنضر بن شم . 

  محمد بن فضٌل . 

  ٌزٌد بن هارون . 

  أسباط بن محمد . 

  ًعبد الوهاب الثقف . 



  قطانٌحٌى بن سعٌد ال . 

  أبا بكر بن عٌاش . 

  عبٌدة بن حمٌد . 

  عبد الرحمن بن مهدي . 

  ًعبد الرزاق الصنعان . 

 : ممن روى عنه

 : حّدث عنه

ب . ولٌدقٌة بن ال 

 . ٌحٌى بن آدم 

 . وهما من شٌوخه

 . لأحمد بن حنب 

 . ٌحٌى بن معٌن 



 : وهما من أقرانه

 .إسحاق بن منصور 

 . محمد بن ٌحٌى 

 . محمد بن إسماعٌل البخاري 

 . مسلم بن الحجاج فً صحٌحٌهما 

 . النسائً فً سننهما. داودأبو  

 . محمد بن عٌسى السلمً فً جامعه 

 . أحمد بن سلمة 

 . إبراهٌم بن أبً طالب 

 . موسى بن هارون 

 . محمد بن نصر المروزي 

 . داود بن علً الظاهري 

 . عبد هللا بن محمد بن شٌروٌه 

 . وولده محمد بن إسحاق 



 . جعفر الفرٌابً 

 .إسحاق بن إبراهٌم البشتً  

 . ن محمد القبانًالحسٌن ب 

 . محمد بن النضر الجارودي 

 . أبو العباس الحسن بن سفٌان 

 . زأبو العباس السراج 

 : أقوال العلماء عنه

  عبر الجسر ٌ لم)قال : أحمد بن حنبل

وإن كان ٌخالفنا  إلى خراسان مثل إسحاق

الناس لم ٌزل ٌخالف  فإن فً أشٌاء

 ( .ضابعضهم بع

 إذا رأٌت ) قال : نعٌم بن حماد

 (إسحاق بن راهوٌه)الخراسانً ٌتكلم فً 

 .( فاتهمه فً دٌنه



 ًأهل  (إسحاق) ساد) قال : الدارم

وقد حكى  المشرق والمغرب بصدقه

 . تارك الصالة إجماع الصحابة فً كفر

 اجتمع له ) قال : الخطٌب البغدادي

فقه والحفظ والصدق والورع الحدٌث وال

العراق والحجاز ورحل إلى  والزهد

 . والشام والٌمن

 ًثقة مأمون  (إسحاق) :قال  النسائ

 . إمام

 سمعت ) قال : أبو داود الخفاف

أنظر  : كأنً ٌقول (إسحاق بن راهوٌه)

وثالثٌن  إلى مائة ألف حدٌث فً كتبً

 (إسحاق): وأملى علٌنا  قال ألفا أسردها



حدٌث ثم  (أحد عشر ألف)من حفظه 

 .لٌنا فما زاد حرفا وال نقص حرفاقرأها ع

 ما رأٌت أحفظ من ) قال : أبو زرعة

 . (إسحاق

 العجب من إتقانه ) قال : أبو حاتم

وسالمته من الغلط مع ما رزق من 

 ( .الحفظ

 إسحاق )سمعت ) قال : أحمد بن سلمة

جمعنً وهذا المبتدع ):  ٌقول (بن راهوٌه

عبد هللا )مجلس األمٌر  (ابن أبً صالح)

بار عن أخ (األمٌر)فسألنً  (بن طاهر

 (ابن أبً صالح: )فقال  النزول فسردتها

 (كفرت برب ٌنزل من سماء إلى سماء)

 . (آمنت برب ٌفعل ما ٌشاء):  فقلت



 : هـبـتـك

 : فات منهاوله مصن

 . الُمْسند 

 . التفسٌر الكبٌر 

وما  قد أملى المسند والتفسٌر من حفظهو

ٌُحدث إال حفظا    . كان 

 . المصنف 

 . الجامع الكبٌر 

 . الجامع الصغٌر 

 : جمع البخاري للصحٌح

ر المؤرخون أن الباعث للبخاري لتصنٌف ذك

إسحاق )الكتاب أنه كان ٌوما  فً مجلس عند 



لو جمعتم ) (إسحاق: )فقال  ه(بن راهوٌ

 )صل هللا (كتابا مختصرا لصحٌح سنة النبً

فوقع هذا القول فً قلب  علٌه وسلم(

 ( .ً جمع صحٌحهفأخذ ف (البخاري)
 

 الحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

  المصدر : موقع وٌكٌبٌدٌا .
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 8822ٓ22ٓ٘ٓواتساب 
  وموتنا أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا وإٌا كم

 بالعفو والرحمة الواسعة
 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى

 من الجنة آمٌن

 


