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كلية  تصدرها  فصلية،  محكمة  علمية،  مجلة 

بغداد  فــي  العراقية  الجامعة  فــي  اإلســامــيــة  العلوم 

ــوث،  ــح ــب ــراق« وتــعــنــى بــنــشــر الـــمـــقـــاالت، وال ــ ــع ــ »ال

والدراسات األصلية، والمبتكرة، والتطبيقية في الفروع 

تخضع  أن  بعد  كافة،  والتربوية  والعلمية،  اإلسامية، 

 للمراجعة والتقويم من الخبراء والمختصين في داخل 

العراق وخارجه. 

▪ وتشترط المجلة: 

غير  للنشر  إليها  المقدمة  الــمــشــاركــة  تــكــون  أن 

ية أخرى.  ا في مجلة أو دور منشورة سابقـً

▪ يقصد من هذه المجلة: 

أن تمثل منتدى الختصاصات إسامية، وعلمية 

متعددة، ضمن مجتمع البحث العلمي في العراق. 

▪ وتهدف المجلة: 

والــمــصــادر  الــمــراجــع،  وتــوفــيــر  المعرفة،  نشر  ــى  إل

والتربوية،  والعلمية،  »اإلسامية،  الفروع:  في  المقومة 

كاديميين،  األ بين  للتواصل  قنوات  إيجاد  وكذلك 

والقائمين على   ، القرار والباحثين، وصناع  والخبراء، 

تنفيذه في ميدان االختصاص«.
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شروط النشر

ترحب أسرة مجلة العلوم اإِلسالمية بالباحثين والدارسين، ويسرها نشر بحوثهم، ضمن الشروط اآلتية:

 معايير البحث العلمي: 
ً
، مراعيـا

ً
 علميا

ً
ن يكون البحث رصينا

َ
▪ يشترط أ

و نشره فيها. 
َ
تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم إرساله إلى مجلة أخرى، أ

يترتب على الزيادة مبالغ مالية رمزية.  ال يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، و

ا على الحاسب اإِللكتروني وتقدم ثاث نسخ منه )من ضمنها النسخة  ن يكون البحث مطبوعـً
َ
ينبغي أ

 .CD صيلة( مع قرص
َ
األ

▪ عند طباعة البحث يجب االلتزام بما يأتي:

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم في طباعة البحث برنامج

سفل الصفحة 3.5 سم، وتترك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى 3سم.
َ
على وأ

َ
٢- الحاشية من أ

سطر مفردة: ١سم. 
َ
3- المسافات بين األ

.)Times New Roman( والخـط اإِلنجليـزي ،)Traditional Arabic( ن يكـون نـوع الخـط العربـي
َ
٤- أ

تكتب  اإِلنجليزية  باللغة  البحث  كان  ِإذا  و  ،)١8( خط  وبحجم  غامق  بلون  البحث  عنوان  يكتب   -5

.)Capital( حرف األولى من الكلمات كبيرة
َ
األ

يكتب تحتها عنوان الباحثين بحجم خط  سماء الباحثين بلون غامق وبحجم خط )١6( و
َ
أ 6- تكتب 

ا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة. )١5( متضمنـً

المواد وطرائق العمل  العربية، المقدمة،  العربي ترتب بالصيغة اآلتية )الخاصة  ١٧- محتويات البحث 

ما 
َ
(. أ ن وجدت، المصادر

َ
و الجزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمناقشة، االستنتاجات أ

َ
أ

ن ال تزيد الخاصة على ٢50 كلمة.
َ
البحوث اإِلنجليزية فتكتب فيها الخاصة العربية قبل اإِلنجليزية على أ

َِّذيَن  ُ ٱل كما موضح أدناه: حمسيَۡرفَِع ٱللَّ ١8- اعتماد رسم مصحف المدينة المنورة عند ذكر اآليات القرآنية 

ىجس حجسالُمَجادلَة : جحتجحتجحس . وتُواْ ٱلۡعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
َِّذيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل

في  الترقيم  طريقة  ِإتباع  مع   )١٤( خط  بحجم  تكتب  والهوامش   ،)١8( خط  بحجم  البحث  متن   -١٩ 

  . كتابة المصادر
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كن مناسبة مع ما يشير ِإليها في محتوى البحث. ما
َ
شكال والجداول والصور في أ

َ
٢0- توضع األ

ن 
َ
أ يجب  ِإقرار الخبراء، بنشر البحث مع القرص )CD( و ٢١- يطالب الباحث بنسخة نهائية ورقية بعد 

ا لما موجود في القرص. تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمامـً

و لم تقبل.
َ
صحابها سواء قبلت أ

َ
٢٢- ال تعاد البحوث ِإلى أ

ي سبب كان.
َ
٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر أل

يشرف  لم  التي  الجامعية  يح  واألطار الرسائل  من  مستل  أو  مسروق  غير  البحث  أن  الباحث  يتعهد   -٢٤

يتحمل كافة التبعات القانونية في حال عدم صحة المعلومات.  عليها، و

تكون المراسات المتعلقة بالمجلة كافة بإسم رئيس تحرير المجلة أو مدير تحرير المجلة، وعلى العنوان 

و موقع المجلة: 
َ
اإِللكتروني أ

journalislamicsciences@gmail.com :إميل المجلة

dr.salahhemeed@gmail.com  : إميل مدير التحرير

▪ مالحظة: 

اآلراء التي تنشرها المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيها، وال تعبر بالضرورة عن رأي وتوجهات المجلة.

***
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هيئة التحرير

............................................................... رئيس التحرير ١- أ. د. صاح حميد عبد )العراق( 

......................................................................... عضوًا ٢- أ. د. صاح علي مضعن )العراق(

...................................................................... عضوًا كر عبد اهلل )العراق( 3- أ. د. محمد شا

٤- أ. د. كاظم خليفة حمادي )العراق(....................................................................... عضوًا

....................................................................... عضوًا 5- أ. د. ضياء محمد محمود )العراق(

......................................................................... عضوًا 6- أ. د. محسن عبد فرحان )العراق(

.................................................................... عضوًا ٧- أ. د. حسين عليوي حسين )العراق( 

..................................................................... عضوًا 8- أ. د. عزيز إسماعيل محمد )العراق(

٩- أ. د. جاسم الحاج جاسم )العراق(........................................................................ عضوًا

..................................................................... عضوًا ١0- أ. د. إبراهيم درباس موسى )العراق( 

١١- أ. د. عبد اهلل علي محمود الصيفي )األردن(............................................................ عضوًا

يا(............................................................................ عضوًا ١٢- أ. د. فيصل علي شاه )ماليز

............................................................ عضوًا ١3- أ. د. محمد بن محمد خروبات )المغرب(

...................................................................... عضوًا ١٤- أ. د. سامي األزهر الفيضي )تونس( 

................................................................... عضوًا ١5- أ. د. محمود خالد البشارات )األردن(

..................................................... عضوًا ١6- أ. د. خالد بن محمد بن علي القرني )السعودية(

***
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المقدمة

إمام األولين واآلخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين  الحمد هلل رب العالمين والصاة على سيد المرسلين و

وصحابته أجمعين.

عليه  بنيت  الذي  االصل  بل  األهم  العصب  يعتبر  كاديمية  األ الحياة  في  العلمي  الجانب  إن  بعد؛  أما 

كبة تطورات العصر  المؤسسات العلمية لكي يكون رافدا ثقافيا وبحثيا رصينا في عملية البناء والتطوير وموا

االلكترونية المتسارعة مما يحدونا األمل في دخول مجلتنا المستوعبات العالمية الرصينة ، إذ حققت خطوة 

مهمة في الحصول على معامل التأثير العربي Arcif ومعامل التأثر العربي التابع لجامعة الدول العربية ، وهي 

في طريقها إن شاء اهلل تعالى للدخول ضمن المستوعبات العالمية لكونها من ضمن تصنيفات وزارة التعليم 

اإلنسانية  العراقية  المجات  تصنيف  ضمن  األولى  كز  المرا تبوأت  إذ   ، المتقدمة  العلمي  والبحث  العالي 

حسب آخر تصنيف عراقي.

الجامعات  من  الباحثون  إليها  يرنو  صار  ومؤثرة  كبيرة  انجازات  اإلسامية  العلوم  مجلة  حققت  وقد 

رفد  في  المصاحبة  والعلوم  والشرعية  اإلنسانية  االختصاصات  جهود  كل  توحدت  إذ  واإلسامية،  العربية 

المجلة بخبراتهم في معالجة القضايا المستجدة واإلشكاليات التي تحتاج الى وضع حلول لها في خدمة 

ۡحَسَن 
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
ٰلَِحِٰت إِنَّا لَا نُِضيُع أ َِّذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ البحث العلمي الرصين، قال تعالى: حمس إِنَّ ٱل

َعَملًا ٣٠ىجس حجسالَكۡهف : مجتمحتجحس.

هيئة التحرير 

***
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ـ  المجلد الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المحتويات

١- من قيل فيه ُمَحّدث ابن ُمَحّدث ألربعة آباء )نماذج تطبيقية(................................................... ١3

ى علي رجب.......................................................................................................... ١3 م. د. رؤ

٢٧ ................................................................ ٢- البرجندي وآراؤه الفقهية )في األحوال الشخصيـة(

٢٧ ........................................................................................................ أ. د. جابر محمد جابر

٤٧ ......................................................... 3- الرخص ال تناط بالشك أو بالمعاصي )نماذج تطبيقية(

أ. د. سام هادي حمود........................................................................................................ ٤٧

٤- التبرع باألعضاء البشرية )دراسة فقهية(.............................................................................. ٧5

٧5 .................................................................................................. م. د. محسن عباس حيال

١١١ ............................................................................ 5- أحكام الشرط الجزائي في الفقه اإلسامي

كرم حسن............................................................................................................... ١١١ أحمد أ

١35 ................................................ 6- الشقي والسعيد عند علماء الدين اإلسامي )دراسة وتحليل(

١35 ....................................................................................................... ياسمين ذيبان عباس
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المجلد الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١6٩ ...................................................................................... ٧- أحكام الحادة في القرآن الكريم

١6٩ ..................................................................................................... م. م. زهراء عامر شوكت

١٩٧ .......................................................................................... 8- اإلختاف في الوقف أو الرفع

١٩٧ .................................................. الطالب عماد ياسين ليلو - أ. م. د. أحمد حامد دحام الدليمي

٩- إشكالية الشر عند الماحدة المعاصرين وأثرها في نفي وجود اإلله )دراسة عقدية نقدية(.............. ٢35

٢35 .................................................................................................. أ. م. د. عدي نعمان ثابت

٢55 ........................................... يسي )٤05ھ( وأقواله الحديثية )دراسة مقارنة( ١0- اإلمام أبو سعد اإلدر

٢55 ................................................................................................. د. مثنى حميد عبد الستار

١١- أثر الثورات الداخلية في سقوط غرناطة ............................................................................ ٢٧٩

٢٧٩ ...................................................................................................... م. م. عمر عامر حسين

305 .................... ١٢- السبر والتقسيم عند اإلمام الزركشي في ضوء كتابه البحر المحيط في أصول الفقه 

أ. م. د. ثامر حمزة داود....................................................................................................... 305

333....................................... يلية الحداثية وأطر الفهم الموضوعي للنص القرآني ١3- النظريات التأو

333.................................................................................. أ. م. د. عبداهلل علي عباس الحديدي
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ـ  المجلد الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3٤٧ .... ١٤- األدلة الطبية المعاصرة وأثرها في انشاء عقد الزواج في قانون األحوال الشخصية »دراسة فقهية«

3٤٧ ................................................................... د. منال محمد رمضان العشي - أ. خديجة صيام

3٩١ .............................................................. ١5- حروف المعاني في القرآن الكريم )نماذج مختارة(

3٩١ ................................................................................... ي م. م. عبير محمد ماهر فهد الجبور

٤١3 ........................ صوليٌة تطبيقيٌة( من خال السّنة النبوية  
ُ
١6- داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية )دراسٌة أ

م. د. سعد كاظم محمد حسين  .......................................................................................... ٤١3

٤35 .... يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة  كير األولى لظهور التدوين التار ١٧- البوا

م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي.......................................................................................... ٤35

١8- معالجة ظواهر اإلنحراف اإلجتماعي في المنظور اإلسامي................................................... ٤٩5

٤٩5 ..................................................................................................... أ. د. حسن حميد عبيد

***
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ى علي رجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. رؤ

من قيل فيه 
ُمَحّدث ابن ُمَحّدث ألربعة آباء 

)نماذج تطبيقية(

ؤى علي رجب م. د. ر





15 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ى علي رجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. رؤ

المقدمة

ْوَرْثَنا 
َ
أ }ُثــّمَ  فقال:  الكتاب،  أنزل  الذي  هلل  الحمد   

والصاة  ــا{،  ــاِدَن ِعــَب ــْن  ِم اْصَطَفْيَنا  ــِذيــَن 
َّ
ال ــِكــَتــاَب 

ْ
ال

ــى آلـــه وصحبه  ــل ــســـام عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد وع  والـ

أجمعين وبعد؛

فيه  قــيــل  مــن  فــيــه  جمعت  لطيف  بــحــث  فــهــذا 

محدث ابن محدث ألربعة آباء 

أسباب اختيار الموضوع:

من  وهــي  الحديث  عــلــوم  بخدمة  االشــتــغــال   -١

اشرف العلوم بعد كتاب اهلل تعالى 

٢- إبراز مكانة علم الحديث في نفوس ابناء هذه 

فيهم  زرعــوا  بــان   بأبنائهم  المحدثين  وعناية   ، األمــة 

حب هذا العلم و أورثوه لهم 

أهداف الدراسة: 

قيل  ممن  المحدثين  أبناء  ترجمة  على  الوقوف 

فيهم محدث ابن محدث ألربعة آباء .

منهج الدراسة:  

قيل  من  بتتبع  وذلك  االستقرائي  المنهج  اتبعت 

فيه  داخــل  فهو  اربعة  عن  زاد  وان  الوصف  هــذا  فيه 

فيهم  يذكر  لم  وان  البحث  أثناء  عليهم  وقفت  ،ومن 

الوصف لكن انطبق 

خطة البحث:

- المقدمة

- المبحث األول: وفيه مطلبان

 المطلب األول: تعريف المحدث لغة 

المطلب الثاني: تعريف المحدث اصطاحا 

- المبحث الثاني: 

ية األبناء عن اآلباء المطلب األول: رو

ابن  مــحــدث  قيل  مــن  ترجمة  الــثــانــي:  المطلب 

محدث .

المبحث الثالث: اثر معرفة ذلك في صحة الرواية 

)نماذج تطبيقية(.

***
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من قيل فيه ُمَحّدث ابن ُمَحّدث ألربعة آباء )نماذج تطبيقية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المبحث األول

تعريف المحدث

المطلب األول: المحدث لغة

َقِديِم. 
ْ
: حدث: الَحِديُث: نقيُض ال قال ابن منظور

َيْحُدُث  الشيُء  َحــَدَث  الُقْدمِة.  نقيُض  والُحُدوث: 

وَحديث،  ُمْحَدٌث  َفُهَو   ، ُهَو ْحَدثه 
َ
وأ وَحداثًة،  ُحُدوثًا 

 : ِلَك اْسَتحدثه)١( ، وقال في موضع  آخر
َ

َوَكذ

ٌث،  يٌث وُمَحّدِ َرُجٌل َحِدٌث وَحُدٌث وِحْدٌث وِحّدِ

ُه)٢( 
َ
ياق ل ِبَمْعًنى َواِحٍد: كثيُر الَحديِث، َحَسُن الّسِ

اُء 
َ

َوالّث  
ُ

ال
َ

َوالـــّد َحاُء 
ْ
ال ــَدَث(  فــارس:  )َح ابن  وقــال 

َحَدَث   
ُ

ُيَقال َيُكْن.  ْم 
َ
ل ْيِء 

َ
الّش َكْوُن  َوُهَو  َواِحــٌد،  ْصٌل 

َ
أ

 . ّنِ الّسِ رِّيُ  الّطَ َحَدُث: 
ْ
ال ُجُل  َوالّرَ َيُكْن.  ْم 

َ
ل ْن 

َ
أ َبْعَد  ْمٌر 

َ
أ

ْيُء َبْعَد 
َ

ٌم َيْحُدُث ِمْنُه الّش
َ

ُه َكا
َ
ّن

َ
ا ; أِل

َ
َحِديُث ِمْن َهذ

ْ
َوال

َحِديِث. َوَرُجٌل ِحْدُث 
ْ
ْيِء. َوَرُجٌل َحَدٌث: َحَسُن ال

َ
الّش

يَثى  ِحّدِ َهِذِه   
ُ

ُيَقال َو  . ْيِهّنَ
َ
ِإل ُث 

َ
َيَتَحّد َكاَن  ِإَذا  ِنَساٍء، 

َحِديُث )3(.
ْ
يَبى، ُيَراُد ِبِه ال َحَسَنٌة، َكِخّطِ

بــن على،  بــن مــكــرم  الــمــؤلــف: محمد  الــعــرب،  لــســان    )١( 
يفعى  الرو ي  أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصار
بيروت،   - دار صادر   : الناشر ٧١١هـ(،  )المتوفى:  اإلفريقى 

الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ ١3١/٢
المصدر السابق ٢/١33  )٢(

)3( مقاييس اللغة ٢/36

 
ً
المطلب الثاني: المحدث اصطالحا

الحديث  بعلوم  عناية  له  كــان  من  هو  زماننا  في 

ُمحدث 
ْ
اس َعن حد ال َفْتح بن سيد الّنَ

ْ
ُبو ال

َ
عامة، قال أ

ُهَو من  ُمحدث ِفي عصرنا 
ْ
ال ن 

َ
ِبأ َفأَجاب:   والحافظ 

َحِديِث رَِواَية ودراية َوِكَتاَبة واطلع على كثير 
ْ
اْشتغل ِبال

ى  َحّتَ بذلك  وتبصر  عصره  ِفي  ــات  ــّرَِواَي َوال ــرَواة  ال من 

حفظه واشتهر ِفيِه َضبطه َفِإن انبسط ِفي َذِلك َوعرف 

ْحَوال من تقدم ُشُيوخه وشيوخ شيوخهم طبَقة طبَقة 
َ
أ

َمْشُهورين غالبة 
ْ
َوهم ِفي ال

ْ
اَمة من ال ِبَحْيُث تكون الّسَ

ا  كثر ِمّمَ
َ
كل طبَقة أ ْحَوال الرَواة 

َ
يكون َما ُيعلمُه من أ َو

ِفي  مين  ُمَتَقّدِ
ْ
ال َعن  نقل  َما  َوأما  َحافظ  ا 

َ
َفَهذ يجهله 

والدأب  َحاِفًظا  ُيسمى  ِفيَمن  ِحْفظ 
ْ
ال َسَعة  من  َذِلك 

ْيِه 
َ
ن  ُيطلق َعل

َ
اِلب أ  يْسَتحق الّطَ

َ
ِذي ال

َّ
ِفي الّطلب ال

َصاحب  نعد   
َ

ال ا  ُكّنَ َبعضهم   
َ

َقال َكَما  ِبِه   
َّ

ِإال ُمحدث 

إماء  َحــِديــث  ألــف  عْشرين  يْكتب  لم  من  َحــِديــث 

ِلك ِبَحسب أزمنتهم)٤(.
َ

َفذ

رحمه  كر  شا أحمد  الشيخ  الــرأي  هــذا  تبنى  وقــد 

اهلل مع التنبيه على الفرق بين األزمنة من حيث عدد 

للشيخ  الموقظة  شرح  في  جاء   ، والرجال   الطبقات 

مهمة  مسألة  إلــى  أحــمــد  الشيخ  نبه  وقــد  الــســعــد: 

شيوخهم  كــان  المتقدمين  الحفاظ  أن  وهــي   ، جــدا 

من  شيوخهم  وشيوخ  التابعين  أتباع  أو  التابعين  من 

)٤(  النكت على مقدمة ابن الصاح - أبو عبد اهلل بدر الدين 
محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي الشافعي )المتوفى: 
فريج،  با  العابدين بن محمد  زين  د.  المحقق:  ٧٩٤هـــ( 
: أضواء السلف - الرياض، الطبعة: األولى، ١٤١٩هـ  الناشر

- ١٩٩8م 5٤/١.
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ى علي رجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. رؤ

أسهل  كان  زمنهم  في  فاألمر   ، التابعين  أو  الصحابة 

وأيسر ألنه ال يلزمهم إال اإلحاطة برجال طبقتين أو ثاث 

حتى يصلوا إلى مرتبة الحافظ ، خاف المتأخرين ، 

الذين طالت بهم ساسل اإلسناد.

ثم بين أن أهم من تكلم في تحديد صاحب هذه 

كتابه )معيد النعم(،  المرتبة تاج الدين السبكي في 

 ، والعلل  األسانيد  عــرف  من  المحدث  قــال:  حيث 

ذلك  مع  وحفظ   ، والنازل  والعالي   ، الرجال  وأسماء 

 ، الستة  الكتب  ، وسمع  المتون  جملة مستكثرة من 

ومسند أحمد ، وسنن البيهقي)١(.

***

 : : شرح الموقظة، المؤلف: عبد اهلل السعد، المصدر ينظر  )١(
الشاملة الذهبية.

المبحث الثاني

المطلب األول: رواية األبناء عن اآلباء

ى عن  يدخل فيه من رو ى عن أبيه ، و أي هو من رو

أبيه عن جده وهو نوع من انواع علوم الحديث ، عده 

علوم  من  واألربعين  الخامس  النوع  في  الصاح  ابن 

َفَوائده ألن  ولد الرجل في األغلب   )٢(، ومن  الحديث 

َيقع من َذِلك على  َما  َما يقدم  ِبَحْيُث  أمس بَحديثه 

أخص  و  ــُه، 
َ
ل المخالطة  يكثر  لم  ن  ِمّمَ َغيرهم  رَِواَيـــة 

ِبيه َعن جده،)3( وصنف فيه أهل 
َ
ِمْنُه رَِواَية االْبن َعن أ

العلم قديما.

جاء في شرح التبصرة والتذكرة:

َعِن  اٍس  َكَعّبَ أٌب   ... ا 
َ

َخــذ
َ
أ اْبــٍن  َعِن  ِفيَما  ُفوا  َوَصّنَ

ْيمْي ... َعِن  ا. 8٤١)٤(. واِئُل َعْن َبْكرِ اْبِنِه والّتَ
َ

الَفْضِل َكذ

عبد  بن  عثمان  المؤلف:  الحديث،  علوم  ــواع  أن معرفة    )٢(
الصاح  بابن  المعروف  الدين  تقي   ، أبوعمرو الرحمن، 
 - الهميم  اللطيف  عبد  المحقق:  6٤3هــــ(،  )المتوفى: 
: دار الكتب العلمية، الطبعة:  ماهر ياسين الفحل، الناشر

: ١٤٢3 هـ / ٢00٢ م، ص ٧٧. األولى، سنة النشر
)3( الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، المؤلف: شمس 
بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الخير  أبو  الدين 
)المتوفى:  ي  الــســخــاو محمد  بــن  عثمان  بــن  بكر  ــي  أب
 : ٩0٢هـ(، المحقق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم، الناشر
٢00١م،  ــــى،  األول الطبعة:  لــلــتــراث،  الشيخ  أوالد   مكتبة 

ص ٢٢0.
المؤلف:  الــعــراقــي،  ألفية   - والــتــذكــرة(  )التبصرة  شــرح    )٤( 
بن  الحسين  بــن  الــرحــيــم  عبد  الــديــن  زيــن  الفضل   أبــو 
)المتوفى:  العراقي  إبراهيم  بن  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد 
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من قيل فيه ُمَحّدث ابن ُمَحّدث ألربعة آباء )نماذج تطبيقية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اْبِنِه ُمْعَتِمرٍ في َقْوِم وهو نوعان:

 ، َجّدِ وهو كثير
ْ
أَحُدُهما: روايُة االبِن َعْن أبيِه دوَن ال

ارمّيِ َعْن أبيِه.
َ

مثل روايِة أبي الُعَشَراِء  الّد

، مثُل َعْمرِو  َجّدِ
ْ
الثاني: رِوايُة االبِن َعِن األِب َعِن ال

ِه.)١(  بِن ُشَعْيٍب َعْن أبيِه، َعْن َجّدِ

ي عن ابيه عن  ي الراو إن زاد على ذلك كان يرو و

: وقد يقع  ى جده عن ابو جده ، قال ابن كثير جده ورو

أبيه،  عن  أبيه  عن  أبيه  عن  فان  األسانيد  بعض  في 

ية  الراو النوع من  كثر من ذلك، ولكنه قليل)٢(وهذا  وأ

َفِإْن  سمي معال، جاء في الفية السيوطي)3(........... 

محمد  أبو  ى  رو  
ْ

ُتَحّد ال  َمَعاٍل  َفْهَو  ِه  َجــّدِ َعْن   ... ُيــَزْد 

د  ُمَحّمَ بن  َمْنُصور  َقاِسم 
ْ
ال َبــي 

َ
أ عن  بسنده  الفهري 

ْسَناد بعضه َعَواٍل َوَبعضه معال َوَقول  ِ
ْ

علِوي َيُقول اإل
ْ
ال

ياسين  ماهر   - الهميم  اللطيف  عبد  المحقق:  806هـــ(، 
لبنان،   - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار   : الــنــاشــر فحل، 

الطبعة: األولى، ١٤٢3 هـ - ٢00٢ م، ٢/١80.
عبد  بــن  عثمان   - الحديث  عــلــوم  ــواع  أنـ :معرفة  ينظر    )١(
الصاح  بابن  المعروف  الدين  تقي   ، أبوعمرو الرحمن، 
 - الهميم  اللطيف  عبد  المحقق:  6٤3هــــ(،  )المتوفى: 
: دار الكتب العلمية، الطبعة:  ماهر ياسين الفحل، الناشر

: ١٤٢3 هـ / ٢00٢ م، ص٤٢٢. األولى، سنة النشر
)٢(  اختصار علوم الحديث، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
٧٧٤هـ(،  )المتوفى:  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  كثير 
الكتب  دار   : الــنــاشــر  ، كــر شــا محمد  أحــمــد  الــمــحــقــق: 

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية ص ٢0٤.
)3( ألفية السيوطي في علم الحديث، عبد الرحمن بن أبي 
صححه  ٩١١هـــ(  )المتوفى:  السيوطي  الدين  جال   ، بكر
المكتبة   : الناشر  ، كر شا محمد  أحمد  األستاذ  وشرحه: 

العلمية، ص ١٢١.

أي   .   )٤( َمَعاِلي 
ْ
ال من  جدي  َعن  أبي  َحدثِني  الرجل 

قال   ، ي  الـــراو مقام  به  يعلو  ما  والعز  الفخر  من  فيه 

 :
َ

َقال نه 
َ
أ اهلل  َرحَمه  َمالك  َعن  رواينا  »َوقد  ي:  السخاو

: ُهَو َقول 
َ

ك ولقومك{ َقال
َ
ُه لذكر ل

َ
إّن ى: }َو

َ
فى َقْوله َتَعال

بى َعن جدى«)5(.
َ
الرجل: َحدثِني أ

بعد  إال  لها  يحكم  فا  الــروايــات  هــذه  حكمه  أمــا 

ابن  عنها  قال  باالجمال  ولكن  منها  كل  في  البحث 

كثير أنها قليل منها يصح)6(.

محدث  ابن  محدث  فيه  قيل  من  الثاني:  المطلب 

ألربعة آباء

ــِد بِن  ُبـــو َعــِلــّيٍ الــَحــَســُن بــُن ُمــَحــّمَ
َ
١/ الــَبــاَقــْرِحــّيُ أ

اْبن  ث  محّدِ اْبن  ث  محّدِ اْبن  ث  محّدِ ُهَو  ِإْسَحاَق: 

ث اْبن ُمحدث.    محّدِ

َعِلّيٍ  ُبو 
َ
أ الُمْسِنُد،  الَجِلْيُل،  ْيُخ 

َ
الّش الذهبي:  قال 

ٍد 
َ
َمْخل بِن  ِإْبَراِهْيَم  ِإْسَحاَق بن  بِن  ِد  ُمَحّمَ الَحَسُن بن 

، ِمْن َبْيت الّرَِواَية   الَباَقْرِحي، ُثّمَ الَبْغَداِدّي، َرُجل َمْسُتْوٌر

كــمــة بين  ــورد األمـــعـــن فـــي الــمــحــا ــمـ )٤(  الــســنــن األبـــيـــن والـ
 اإلمامين في السند المعنعن، محمد بن عمر بن محمد، 
السبتي  الفهري  رشيد  ابــن  الــديــن  محب  اهلل،  عبد  أبــو 
)المتوفى: ٧٢١هـ(، المحقق: صاح بن سالم المصراتي، 
: مكتبة الغرباء األثرية - المدينة المنورة، الطبعة:  الناشر

األولى، ١٤١٧ص٩5.
)5(  الغاية في شرح الهداية في علم الرواية ص ٢٢0.

الحديث،  علوم  اختصار  شرح  الحثيث  الباعث   : ينظر   )6(
القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف: 
البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ٧٧٤ هـ(، المحقق: علي 
 : الناشر الحلبي،  الحميد  عبد  بــن  علي  بــن  حسن  بــن 

مكتبة المعارف - الرياض، ص ١٢5.
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ى علي رجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. رؤ

سمع الكثير)١( .

ت: 5١6 هـ ببغداد وله تسع وَسْبعون سنة.  وذكرته 

ضمن البحث ألنه ضمنه. 

ْحــمــد 
َ
أ ــفــضــل بــن 

ْ
ال ــد بــن  ُمــَحــّمَ ــو عبد اهلل  اب  /٢ 

ْحمد 
َ
ِبيه َوَعن جده أ

َ
ي حدث َعن أ الصاعدي الفراو

د الفراويين)٢( . بن ُمَحّمَ

فضل 
ْ
ال بن  د  ُمَحّمَ بن  اهلل  عبد  البركات  ــو  ُب

َ
أ  /3

ْحــمــد بــن َعــلــّي بن 
َ
ــي بكر أ ــن أب ــدث َع ي ح ــراو ــف ال

بن  ِإْسَماِعيل  بن  د  ُمَحّمَ بكر  َوأبي  ّي  يَراِز الّشِ خلف 

اهلل  عبيد  بن  د  ُمَحّمَ فضل 
ْ
ال ــي  َوأب التفليسي  بُنون 

ِفي  الدقاق  َعلّي  أبي  ْســَتــاذ 
ُ ْ
األ بنت  َوَفاِطَمة  الصرام 

أبو  الــديــن  شمس  الــمــؤلــف:  الــنــبــاء،  أعـــام  سير   : ينظر  )١(
الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد 

)المتوفى: ٧٤8هـ(.
شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  المحقق: 
: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة ، ١٤05  األرناؤوط، الناشر
 ،٢50  /١١ بشار   ت  االسا  يخ  تار  ،38٤/١٩ م،   ١٩85  / هـ 
الوافي بالوفيات 36/١٢، المؤلف: صاح الدين خليل بن 
أيبك بن عبد اهلل الصفدي )المتوفى: ٧6٤هـ(، المحقق: 
إحياء  دار   : الــنــاشــر مصطفى،  وتــركــي  األرنــــاؤوط  أحــمــد 
طبقات  ٢000م،  :١٤٢0هـ-  النشر عام   - بيروت   - التراث 
أبو عبد اهلل محمد بن أحمد  المؤلف:  الحديث،  علماء 
بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي )المتوفى: ٧٤٤ هـ(، 
مؤسسة   : الناشر الزيبق،  إبراهيم  البوشي،  كرم  أ تحقيق: 

يع، بيروت - لبنان. الرسالة للطباعة والنشر والتوز
سبط  قال   : ينظر  ،٢٩/٤ م    ١٩٩6  - هـ   ١٤١٧ الثانية،  الطبعة: 
ي في “مرآة الزمان”: 8 / 6٤: هو محدث، ابن  ابن الجوز

محدث، ابن محدث، ابن محدث، وكان ثقة صدوقا. 
كمال البن نقطة 55١/٤. كمال اال )٢(  إ

وْقَعة  ِفي  توّفي  بنيسابور  جَماَعة  َعنُه  َحدثَنا  آَخرين 

قعَدة من سنة تسع واربعين 
ْ
َغارة ِفي ِذي ال

ْ
الغز بعد ال

وْقَعة  ِفي  توّفي  ُجوع، 
ْ
ال من  َماَت  ه 

َ
ِإّن قيل  َوَخْمسِمائة 

قعَدة من سنة تسع واربعين 
ْ
َغارة ِفي ِذي ال

ْ
الغز بعد ال

ُجوع.
ْ
ه َماَت من ال

َ
َوَخْمسِمائة قيل ِإّن

ْبن  َعــْبــد اهلل   الــبــركــات  ِبـــي 
َ
أ ــن  ْب المنعم  ــد  ــْب ٤/َع

ُبو المعالي 
َ
د أ ْحَمد ْبن ُمَحّمَ

َ
ِبي  أ

َ
د ْبن الفضل  أ ُمَحّمَ

ّي. ْيسابور ّي األصل، الّنَ الّصاعدّي، الُفَراِو

ُوِلد سنة سبع وتسعين وأربعمائة ِفي ربيع األّول.

ابن  ابــن محدث  َجـــّده،: هو محدث  مــن:  وَسِمع 

محدث ابن محدث، من بيت العدالة والتزكية، ولزوم 

السنة. حج في سنة تسع وسبعين وخمس مائة، وذكر 

الخطيب أنه كتب  َعْنُه بمكة والمدينة  ، قال المنذري:  

، وأبوه، وجده، وجد  وهو من بيت الحديث، حدث هو

أبيه، وولده أبو الفتح منصور بن عبد المنعم، وولد ولده 

أبو عبد اهلل محمد بن منصور )3(.

)3( كتاب األربعين حديثا )األربعين من أربعين عن أربعين(، 
المؤلف: الحسن بن محمد بن محمد ابن عمروك التيمي 
ّى ثم الدمشقّي، أبو علي، صدر الدين البكري  النيسابور
 : الناشر محفوظ،  محمد  المحقق:  ـــ(،  656ه )المتوفى: 
م    ١٩80  - هـ   ١٤00 األولــى  الطبعة:  اإلســامــي،  الغرب  دار 
كمال  إ  ،٢٧٧/١5 بغداد  يخ  تار االســـام،  يخ  تار  ،١36/١
عبد  المؤلف:  النقلة،  لوفيات  التكملة   ،55٢/٤ الكمال  
العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل، أبو محمد، زكي الدين 
ي )المتوفى: 656 هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد  المنذر
: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية ١٤0١ هـ -  معروف، الناشر

١٩8١ م، ١/١58
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من قيل فيه ُمَحّدث ابن ُمَحّدث ألربعة آباء )نماذج تطبيقية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٍد  5/َمْنُصْوُر بُن َعْبِد الُمْنِعِم بِن َعْبِد اهلِل بِن ُمَحّمَ

الَجِلْيُل،  ْيُخ 
َ

الّش ْحَمَد 
َ
أ بِن  الَفْضِل  اْبــِن  اعِدّيُ   الّصَ

ُبو الَقاِسِم  ، اْبُن ُمْسِنِد 
َ
ُبو الَفْتِح، َوأ

َ
، الُمْسِنُد، أ

ُ
الَعْدل

اْبِن  الَبَرَكاِت  ِبــي 
َ
أ ِث  الُمَحّدِ اْبــِن  الَمَعاِلي  ِبــي 

َ
أ َوقِتِه 

ُثّمَ   ، ّيُ الــُفــَراِو  ، اعِدّيُ الّصَ اهلِل،  َعْبِد  ِبــي 
َ
أ الحَرِم  َفِقْيِه 

. ّيُ ْيَساُبْوِر الّنَ

ــَن  ــرِْي ــْش ــْيــِن َوِع ــَت ــَن ــَة اْث ــَن ــاَن، َس ــَضـ ــُدُه ِفـــي: َرَمـ ــْوِلـ  َمـ

َوَخْمِس ماَئٍة.

ــِه،  ــْيـ ِبـ
َ
ــَر َعـــْن جـــّدِ أ ــ ــَث ــ ْك

َ
ُه، َوأ

َ
َبــــــاُه، َوجــــــّد

َ
ــِمـــَع: أ  َسـ

ــَد بَن  ، َوُمــَحــّمَ ّيَ ــَواِر ــُخـ ــٍد الـ ــاِر بــَن ُمــَحــّمَ ــَد الــَجــّبَ ــْب َوَع

، َوَطاِئَفًة  ، َوَكاَن  اِمّيَ ّحَ
َ

، َوَوِجْيَه الّش ِإْسَماِعْيَل الَفاِرِسّيَ

الَحِديث  ِقـــَراَءة  ِعْند  الدمعة  سريع  َصالحا  َشيخا 

مكثرا َصِحيح السماع. 

ُبو َعْمرٍو 
َ
، َوأ ِكّيُ الِبْرَزاِلّيُ َث َعْنُه: اْبُن ُنْقَطَة، َوالّزَ

َ
َحّد

َاِح ،قال ابن الصاح: الفقيه المفتي الحافظ  بُن الّصَ

المسند )5٢٢ - 608 هـ()١(. 

وُتُوّفي في ليلة ثامن شعبان،  قال الذهبي :وقرأت 

ِإلى  دخلت  ليلة   :
َ

َقـــال اهلل-  -رحمه  الّضياء  بخّط 

ّي)٢(. نيسابور ُتُوّفي منصور الُفراو

)١(  مقدمة ابن  الصاح  ص ١٧ 
يخ االسام ٢0١/١   : سيرة اعام النباء ٤٩٤/٢١ ، تار )٢(  ينظر

ـــد ســمــع مـــن جــده  ــّمَ ُبـــــو عــبــد اهلل ُمـــَحـ
َ
ــه أ ــ ــن ــ  َواْب

َحاِديث بنيسابور)3(.
َ
ُمنعم َسِمعت ِمْنُه أ

ْ
عبد ال

6/ يحيى بن منده

أبي  اإلمــام  ابــن  الوهاب  عبد  بن  يحيى  يا  زكر أبــو 

عبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن 

منده بن الوليد بن منده بن بطه بن استندار بن جهار 

كان  بخت بن فيرزانواسم منده ابراهيم، ومنده لقب، 

من من الحفاظ المشهورين وأحد أصحاب الحديث 

المبرزين له تصانيف  وذكر الخطيب انه دخل بغداد، 

 . وحّدث بها، وأملى بجامع المنصور

ــــن مــحــدث ابــن  ــــن مــحــدث اب ــو مــحــدث اب وهــ

الى  ابــن رجــب فعد  ومــا  ابــن خلكان  محدث عدها 

ي: وكان محدثا وابوه وجده  ستة  ، وكذا قال ابن الجوز

وابو جده وجد جده وابوه  انتهى كامه ،  وكان جليل 

فاضًال  حافظًا  ثقة  الــروايــة،  واســع  الفضل  وافــر  القدر 

 ، قدر
ْ
ال َجِلْيُل  َشْيٌخ  ْمَعاِنّي:  الّسَ  

َ
،َقــال صدوقا  مكثرًا 

ي  ابن الجوز ِثَقة  وذكــره  الــّرَِواَيــة،  َواِســُع  الَفْضل،  َوافــُر 

توفي بأصبهان   ، القراء  النهاية في طبقات  في  غاية 

كتاب األربعين حديثا )األربعين من أربعين عن أربعين(،   )3(
المؤلف: الحسن بن محمد بن محمد ابن عمروك التيمي 
البكري  الدين  صدر  علي،  أبو  الدمشقّي،  ثم  النيسابورّى 
: دار  الناشر )المتوفى: 656هـــ(، المحقق: محمد محفوظ، 
الغرب اإلسامي، الطبعة: األولى ١٤00 هـ - ١٩80 م  ١/١36، 
تاريخ االسام، تاريخ بغداد ٢٧٧/١5، إكمال الكمال  55٤/٤، 
التكملة لوفيات النقلة، المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي 
بن عبد اهلل، أبو محمد، زكي الدين المنذري )المتوفى: 656 
: مؤسسة  الناشر الدكتور بشار عواد معروف،  هـ(، المحقق: 

الرسالة، الطبعة: الثانية ١٤0١ هـ - ١٩8١ م، ١/١58.
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ى علي رجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. رؤ

 يوم عيد األضحى من سنة اثنتي عشرة وخمسمئة)١( 

ُبو ِإْبَراِهيم القرائّي(.
َ
)أ

عبد  بن  اهلل  عبد  بن  ار  َجّبَ
ْ
ال عبد  بن  َخِليل 

ْ
ال  -٧

د اْبن ُزَهْير بن  ْحمد بن ُمَحّمَ
َ
ْحَمن بن ِإْبَراِهيم بن أ الّرَ

ُبو ابراهيم القرائي 
َ
سد بن يزِيد بن عبيد اهلل التميمّي أ

َ
أ

وصف   ، َوالــّرَِواَيــة  الَحِديث  َبيت  من  قزوين  أهل  من 

ُخــَراَســان  ـــى 
َ
ِإل َرحــل   ، العلم  فــي  قديم  ببيت  بيتهم 

ــى بغداد  ــَمــَشــاِيــخ ورحـــل ال
ْ
ــقــي ال

َ
ــام ومــصــر َول ــّش وال

بن  علي  ابن  محمد  الحسين  أبا  القاضي  بها  وسمع 

بن  علي  بن  الصمد  عبد  الغنائم  وأبا  باهلل  المهتدي 

المأمون وغيرهم.

بن  الــبــركــات  ــو  وأبـ الــبــردانــي  علي  أبــو  عنه  ى  رو

ث اْبن  ث اْبن محّدِ ث اْبن محّدِ السقطي. َوُهَو محّدِ

علم قديم 
ْ
ال ِفي  ث َخْمَسة وبيتهم  اْبن محّدِ ث  محّدِ

وكان ثقة)٢(.

التميمي  سنان  بن  يزيد  بن  محمد   بكر  أبو   -8

ي عن  ي الجزر ي أبو عبد اهلل بن أبي فروة الرهاو الهرو

ابنه يزيد  أبــي ذئــب وعنه  وابــن  ي  والــثــور وأبيه   جــده 

كير  ي عن ابيه المنا ي أنه يرو وأبو حاتم ، وبين البخار

غاية   ،3٩6/١٩ السير   ،١68/6 األعــيــان  :وفــيــات  ينظر    )١(
، التحبير في المعجم  القراء 3٧٤/٢  النهاية في طبقات 
ينظر ذيل  ، للسمعاني 38٢/٢، المنتظم ٢0٤/٩، و الكبير

يخ بغداد ٩١/١٩5. طبقات الحنابلة ٢٩١/١،  تار
)٢(  ينظر الوافي بالوفيات  ٢٤6/١3 والثقات ممن لم يقع في 
الكتب الستة  ١66/٤ واإلنصاف والتحري في دفع الظلم 
والتجري، عن أبي العاء المعري ص٤٤ وبغية الطلب في 

يخ حلب ٧/33٧8. تار

الحديث وأحمد: ضعيف  : ضعيف  ابن معين  قال 

الدارقطني:  وقــال  الحديث   متروك  النسائي:  وقــال 

سنة  توفي  بالقوي،  ليس   : حجر ابــن  قــال  ضعيف، 

عــشــريــن ومــائــتــيــن. )3(ووجــــــدت مــن الــمــعــاصــريــن 

ــن اطــلــق عليه صــفــة مــحــدث ابـــن مــحــدث الــى   م

أربعة آباء)٤(.

***

الميزان  لسان   ،٧١/١ محرز  البن  معين  ابن  يخ  تار  : ينظر  )3(
 ١0٧/3 ي  الــجــوز ــن  الب والمتروكين  الضعفاء   ،3٧٩/٧ 
التهذيب  وتقريب   ٢٧/٢١ و   6٩٢/١0 الكمال   وتهذيب 

يخ االسام ٤5٤/٤. ص ٩0٩ والكامل  ١5٢/٩ وتار
)٤( ينظر التذييل علي كتب الجرح والتعديل ١/٢٩5 .
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من قيل فيه ُمَحّدث ابن ُمَحّدث ألربعة آباء )نماذج تطبيقية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الخاتمة

بعد الطواف في هذا البحث تبين:

حرص  فيه  يــدخــل  المحدثين  ابــنــاء  معرفة   -١

العلم  هذا  يأخذ  حيث  العلم   هذا  على  المحدثين 

عنهم أبناؤهم  فمن دونهم من األحفاد. 

خصائص  مم  خصيصة  االســنــاد  كــون  وبيان   -٢

هذه األمة فلم يثبت له السماع من ابيه بين العلماء 

ى عنه .   ذلك ولو رو

وممن  العلم  بهذا  سابقا  العلم  اهــل  اعتنى   -3

يه. صنف فيه ابن مردو

المحدث  ابيه من عناية  االبن عن  رواية  ٤- عدم 

اذا كان ال يرى عدالته. 

***

المصادر والمراجع

إسماعيل  الفداء  أبو  الحديث،  علوم  اختصار   .١

الدمشقي  ثــم  الــبــصــري  الــقــرشــي  كثير  بــن  عمر  بــن 

 ، كر شا محمد  أحمد  تحقيق:  ٧٧٤هــــ(،  )المتوفى: 

: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة:  الناشر

الثانية ص ٢0٤. 

كمال البن نقطة محمد بن عبد الغني  كمال اال ٢. إ

ابن  الدين،  معين   ، بكر أبــو  شجاع،  بن  بكر  أبــي  بن 

نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: 6٢٩هـ( تحقيق: 

: جامعة  يـــب الــنــبــي الــنــاشــر  د. عــبــد الــقــيــوم عــبــد ر

أم القرى - مكة المكرمة الطبعة: األولى. 

كمة  المحا في  األمعن  والــمــورد  األبين  السنن   .3

بين اإلمامين في السند المعنعن، محمد بن عمر بن 

محمد، أبو عبد اهلل، محب الدين ابن رشيد الفهري 

السبتي )المتوفى: ٧٢١هـ(، تحقيق: صاح بن سالم 

المدينة   - األثرية  الغرباء  مكتبة   : الناشر المصراتي، 

المنورة، الطبعة: األولى. 

٤. الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، المؤلف: 

بن  الرحمن  بن عبد  الخير محمد  أبو  الدين  شمس 

ي  السخاو أبي بكر بن عثمان بن محمد  محمد بن 

المنعم  عبد  عائش  أبو  تحقيق:  ٩0٢هـــ(،  )المتوفى: 

: مكتبة أوالد الشيخ للتراث، الطبعة:  إبراهيم، الناشر

األولى، ٢00١م. 

5. ألفية السيوطي في علم الحديث، عبد الرحمن 

، جال الدين السيوطي )المتوفى: ٩١١هـ( بن أبي بكر
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ى علي رجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. رؤ

     تحقيق: د. زين العابدين بن محمد با فريج، 

األولــى،  الطبعة:  الرياض،   - السلف  أضــواء   : الناشر

١٤١٩هـ - ١٩٩8م . 

عبد  أبــو   - الصاح  ابــن  مقدمة  على  النكت   .6

اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي 

الشافعي )المتوفى: ٧٩٤هـ(. 

العراقي،  ألفية   = والــتــذكــرة(  )التبصرة  شــرح   .٧

بن  الرحيم  عبد  الــديــن  زيــن  الفضل  ــو  أب الــمــؤلــف: 

إبراهيم  بن  بكر  أبــي  بن  الرحمن  عبد  بن  الحسين 

اللطيف  عبد  تحقيق:  ـــ(،  806ه )المتوفى:  العراقي 

الكتب  دار   : الناشر فحل،  ياسين  ماهر   - الهميم 

صححه  األولــى،  الطبعة:  لبنان،   - بيروت  العلمية، 

: المكتبة  ، الناشر كر وشرحه: األستاذ أحمد محمد شا

العلمية. 

8. كتاب األربعين حديثا )األربعين من أربعين عن 

أربعين(، المؤلف: الحسن بن محمد بن محمد ابن 

علي،  أبو  الدمشقّي،  ثم  ّى  النيسابور التيمي  عمروك 

تحقيق:  ـــ(،  656هـ )المتوفى:  البكري  الدين  صــدر 

اإلســامــي،  ــغــرب  ال دار   : الــنــاشــر مــحــفــوظ،  محمد 

الطبعة: األولى ١٤00 هـ - ١٩80 م ١/١36.

يخ االسام، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد  ٩. تار

)المتوفى:  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن 

 : الناشر التدمري  السام  عبد  عمر  تحقيق:  ٧٤8هـ( 

دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١3

يخ بغداد , أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  ١0. تار

)المتوفى:  البغدادي  الخطيب  بن أحمد بن مهدي 

 : الناشر معروف  عــواد  بشار  الدكتور  تحقق:  ٤63هـــ( 

دار الغرب اإلسامي - بيروت الطبعة: األولى، ١٤٢٢ه 

١١. التكملة لوفيات النقلة، المؤلف: عبد العظيم 

الدين  زكي  محمد،  أبو  اهلل،  عبد  بن  القوي  عبد  بن 

بشار  الدكتور  هـ(، تحقيق:  )المتوفى: 656  ي  المنذر

: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية  عواد معروف، الناشر

١٤0١ هـ - ١٩8١ م.

بن  مكرم  بن  محمد  المؤلف:  العرب،  لسان   .١٢

ي  على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصار

دار   : الناشر ـــ(،  ٧١١هـ )المتوفى:  اإلفريقى  يفعى  الرو

صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ. 

عثمان  المؤلف:  الحديث،  علوم  أنــواع  معرفة   .١3

بابن  المعروف  الدين  تقي   ، أبوعمرو الرحمن،  عبد  بن 

اللطيف  عبد  تحقيق:  6٤3هــــ(،  )المتوفى:  الصاح 

الكتب  دار   : الناشر الفحل،  ياسين  ماهر   - الهميم 

: ١٤٢3 هـ / ٢00٢ م.  العلمية، الطبعة: األولى، سنة النشر

ياء  زكر بن  فــارس  بن  أحمد   . اللغة  مقاييس   .١٤

3٩5هـــ(  )المتوفى:  الحسين  أبــو  ي،  ــراز الـ يني  القزو

دار   : الــنــاشــر ــارون  هـ محمد  الــســام  عبد  المحقق: 

: ١3٩٩هـ. الفكر عام النشر

يــا  ــي زكــر ــن مــحــرز ألبـ ــن مــعــيــن البـ يــخ ابـ ١5. تــار

بن  بسطام  بــن  يـــاد  ز بــن  عــون  بــن  معين  بــن  يحيى 

)المتوفى:  البغدادي  بالوالء،  المري  الرحمن  عبد 

القصار  كامل  محمد  األول:  الجزء  تحقيق:  ٢33هـ( 

الطبعة:  دمــشــق   - العربية  اللغة  مجمع   : الــنــاشــر

األولى، ١٤05هـ، ١٩85.

بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الميزان  لسان   .١6

)المتوفى:  العسقاني  حجر  بــن  أحمد  بــن  محمد 
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من قيل فيه ُمَحّدث ابن ُمَحّدث ألربعة آباء )نماذج تطبيقية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الهند   - النظامية  المعرف  دائــرة  تحقيق:  85٢هــــ( 

: مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان  الناشر

الطبعة: الثانية، ١3٩0هـ.

ي،  الـــجـــوز البــــن  والـــمـــتـــروكـــيـــن  ــاء  ــف ــع ــض ال  .١٧

بن  علي  بــن  الرحمن  عبد  الــفــرج  أبــو  الــديــن   جمال 

عبد  تحقيق:  ـــ(  5٩٧هـ )المتوفى:  ي  الــجــوز محمد 

بيروت   - العلمية  الكتب  دار   : الناشر القاضي  اهلل 

الطبعة: األولى، ١٤06.

١8. تهذيب الكمال , في أسماء الرجال: يوسف 

جمال  الحجاج،  أبــو  يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن 

الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

معروف  عــواد  بشار  د.  تحقيق:  ـــ(  ٧٤٢هـ )المتوفى: 

األولــى، الطبعة:  بيروت   - الرسالة  مؤسسة   :  الناشر

.١٩80 - ١٤00

علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب،  تقريب   .١٩

بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني )المتوفى: 

: دار الرشيد -  85٢هـ( تحقيق: محمد عوامة الناشر

يا الطبعة: األولى، ١٤06. سور

بن  أحمد  أبــو  الــرجــال:  ضعفاء  فــي  الكامل    .٢0

عادل  تحقيق:  365هـــ(  )المتوفى:  الجرجاني  عدي 

أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض شارك في 

: الكتب العلمية  تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة الناشر

- بيروت-لبنان الطبعة: األولى، ١٤١8.

واألعــام:  المشاهير  وفيات   , االســام  يخ  تار  .٢١

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان 

عمر  تحقيق:  ٧٤8هـــ(  )المتوفى:  الذهبي  َقاْيماز  بن 

العربي،  الكتاب  دار   : الناشر التدمري  السام  عبد 

بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١3 هـ - ١٩٩3 م.

عبد  أبو  الدين  شمس   , النباء  اعــام  سيرة   .٢٢

الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل 

)المتوفى: ٧٤8هـ( تحقيق: مجموعة من المحققين 

مؤسسة   : الناشر ــاؤوط  األرنـ شعيب  الشيخ  بــإشــراف 

الرسالة الطبعة: الثالثة ، ١٤05 هـ / ١٩85.

٢3. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس 

أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس 

68١هـ(  )المتوفى:  اإلربلي  البرمكي  خلكان  ابن  بكر 

: دار صادر - بيروت. تحقيق: إحسان عباس الناشر

٢٤. غاية النهاية في طبقات القراء ،: شمس الدين 

ي، محمد بن محمد بن يوسف  أبو الخير ابن الجزر

)ت 833هـ(: مكتبة ابن تيمية.

للسمعاني،   ، الكبير المعجم  فــي  التحبير   .٢5 

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 

أبو سعد )المتوفى: 56٢هـ( تحقيق: منيرة  ي،  المروز

بغداد   - األوقــاف  ديــوان  رئاسة   : الناشر سالم  ناجي 

الطبعة: األولى، ١3٩5هـ .

جمال  والــمــلــوك:  ــم  األم يــخ  تــار فــي  المنتظم   .٢6

محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبــو  الدين 

ي )المتوفى: 5٩٧هـ( تحقيق الجوز

عبد  مصطفى  عــطــا،  الــقــادر  عبد  محمد   :  .٢٧

بيروت  العلمية،  الكتب  دار   : الــنــاشــر عطا  الــقــادر 

الطبعة: األولى، ١٤١٢ هـ .

عبد  الــديــن  زيـــن  الحنابلة  طــبــقــات  ذيـــل   .٢8

الَسامي،  الحسن،  بن  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن 

البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: ٧٩5هـ( 
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ى علي رجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. رؤ

 : تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين الناشر

مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة: األولى، ١٤٢5 هـ -

طارق  والتعديل  الجرح  كتب  علي  التذييل   .٢٩

 : الناشر ١٤3٢هـــ(  )المتوفى:  ناجي  بن  آل  محمد  بن 

المثنى  شـــارع  حــولــي   - اإلســامــيــة  المثنى  مكتبة 

الطبعة: الثانية، ١٤٢5 هـ.

في  يقع  لم  ممن  والثقات  بالوفيات  الــوافــي   .30

الظلم  دفــع  في  والتحري  واإلنــصــاف  الستة   الكتب 

والتجري، عن أبي العاء المعري. 

يخ حلب عمر بن أحمد  3١. وبغية الطلب في تار

كمال الدين ابن  بن هبة اهلل بن أبي جرادة العقيلي، 

زكــار  سهيل  د.  تحقيق:  ـــ(  660هـ )المتوفى:  العديم 

: دار الفك. الناشر

ــرح اخــتــصــار عــلــوم  الــبــاعــث الــحــثــيــث شـ  .3٢

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن  الحديث، المؤلف: 

 ٧٧٤ )المتوفى:  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  كثير 

هـ(، تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 

: مكتبة المعارف - الرياض.  الحلبي، الناشر

أبو عبد  المؤلف:  الحديث،  33. طبقات علماء 

الدمشقي  ــهــادي  ال عبد  بــن  أحــمــد  بــن  محمد  اهلل 

كرم البوشي،  الصالحي )المتوفى: ٧٤٤ هـ(، تحقيق: أ

للطباعة  الرسالة  مؤسسة   : الناشر الزيبق،  إبراهيم 

الثانية،  الطبعة:  لبنان،   - بيروت  يع،  والتوز والنشر 

١٤١٧ هـ - ١٩٩6 .

السعد،  اهلل  عبد  الــمــؤلــف:  الموقظة،  شــرح   .3٤

: الشاملة الذهبية.  المصدر

بن  عثمان   - الحديث  علوم  ــواع  أن معرفة   .35

بابن  المعروف  الدين  تقي   ، أبوعمرو الرحمن،  عبد 

اللطيف  6٤3هـ(، تحقيق: عبد  )المتوفى:  الصاح 

الكتب  دار   : الناشر الفحل،  ياسين  ماهر   - الهميم 

 / هـ   ١٤٢3  : النشر سنة  األولــى،  الطبعة:  العلمية، 

٢00٢ م، ص٤٢٢. 

***




