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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ
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)ِدَراَسٌة َنَظرَِيٌة َتْطبِيِِقَية(

د. مصطىف بن حممد حممود خمتار
يف والِدراَساِت اإِلْسالِميَّة  األستاذ املُساِعد بِقسِم ُعلوِم احلَديث بِـكلّيِة احلَديِث الرشَّ

باجلَاِمَعة اإلْسالِمية باملدينة املنورة –  املْملَكة الَعربيَّة الُسعوِديَّة

mustafa.111079@gmail.com
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

  موضوع البحث: 
دراســة نظريــة تطبيقيــة ألمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، تتضمــن معنى 

العبــارة، ومنزلــة الــرواة الذيــن قيلــت فيهم.

  هدف البحث:
بيــان مدلــول عبــارة: ))اكتــب عنــه((، والتفريــق بينهــا وبــن عبــارة: ))ُيكتــب حديثــه((، ومعرفــة 

ــان أهنــا ليســت اصطالحــا خاصــا باإلمــام مســلم. ــه، وبي ــذي قيلــت في ــراوي ال ــة ال منزل

  مشكلة البحث: اإلجابة عن األسئلة التالية: 
ما املراد بأمر الناقد بالكتابة عن الراوي بعبارة: ))اكتب عنه((؟.- 

هــل مصطلــح أمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، مــن املصطلحــات - 

اخلاصــة باإلمــام مســلم، أم ال؟

ما منزلة الرواة الذين قيلت فيهم عبارة: ))اكتب عنه((؟- 

  نتائج البحث:
إن داللــة األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، هــي توثيــق ضمنــٌي للــراوي . 1

الــذي قيلــت فيــه.

أن معنــى عبــارة: ))اكتــب عنــه((، ليــس مصطلحــا خاصــا باإلمــام مســلم، بــل هــو كذلــك . 2

عنــد غــره.

  الكلامت الّدالة )املفتاحية(: اكتب عنه، األمر، الكتابة.
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F
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

أثــار اهتاممــي مدلــول األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بقــول الناقــد فيــه: ))اكتــب عنــه((، حيــث 
وجــدت مجاعــة مــن أئمــة احلديــث اســتعملوه يف أحكامهــم عــىل الــرواة، وكنــت قــد وقفــت عــىل 
قــول احلاكــم أيب عبــد اهلل النيســابوري عنــد بيانــه مــراد اإلمــام مســلم بقولــه يف أحــد الــرواة: ))اكتــب 
عنــه((. حيــث قــال: "وهــذا رســم مســلم يف الثقــات" )1(. وزاد مــن اهتاممــي اختــالف مراتــب الــرواة 

الذيــن ورد عــن األئمــة األمــر بالكتابــة عنهــم بتلــك العبــارة.

فعزمــت عــىل الكتابــة يف هــذا اجلانــب لتوضيــح مدلــول هــذه العبــارة، بدراســة علميــة تســتقرئ 
ــل،  ــرح والتعدي ــة اجل ــد أئم ــا عن ــان مدلوهل ــا بي ــن خالهل ــح م ــه؛ ليتض ــت في ــن قيل ــارة وم ــذه العب ه

ومرتبــة مــن قيلــت فيــه مــن الــرواة.

  أمهية املوضوع وسبب اختياره:

إّن لدراســة عبــارات أئمــة اجلــرح والتعديــل، ومعرفــة مدلــول مصطلحاهتــم التــي حكمــوا هبــا 

عــىل الــرواة أمهيــة بالغــة، حيــث حيتاجهــا كل باحــث، ويفتقــر إىل معرفتهــا كل ناظــر يف كالمهــم.

ــل،  ــوى واملي ــن اهل ــراءة م ــام، وب ــاج إىل ورع ت ــرواة حيت ــكالم يف ال ــي: "وال ــام الذهب ــال اإلم ق

ــل واجلــرح،  ــارات التعدي ــر عب ــم نحــن نفتقــر إىل حتري ــه، ث ــه ورجال ــة  باحلديــث وعلل وخــربة كامل

ومــا بــن ذلــك مــن العبــارات املتجاذبــة، ثــم أهــم مــن ذلــك أن نعلــم باالســتقراء التــام ُعــْرَف ذلــك 

ــرة")2(. ــه الكث ــَده بعبارات ــه، ومقاص ــِذ واصطالَح ــام اجِلْهبِ اإلم

ــة  ــم العام ــة مصطلحاهت ــا، ومعرف ــة وحتريره ــارات األئم ــاين عب ــة مع ــة معرف ــىل أمهي ــه ع فنب

ــم. ــب مراده ــم بحس ــل كالمه ــة، لتنزي واخلاص

)1(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )258/1(.
)2(  املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، )ص 82(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

وأمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، هــو مــن تلــك املصطلحــات التــي 

حتتــاج إىل معرفــة مقصــود قائلهــا هبــا، وهــل هــي مــن املصطلحــات العامــة أو اخلاصــة ببعــض النقاد.

فلذلك اخرتت هذا البحث ليتجىل من خالله مدلول هذا املصطلح.

  مشكلة البحث:

حياول البحث أن جييب عن األسئلة التالية:

 ما املراد بأمر الناقد بالكتابة عن الراوي بعبارة: ))اكتب عنه((؟1. 

 هــل مصطلــح أمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة : ))اكتــب عنــه((، مــن 2. 

ال؟ أم  مســلم،  باإلمــام  اخلاصــة  املصطلحــات 

ما منزلة الرواة الذين قيلت فيهم عبارة: ))اكتب عنه((؟. 3

  أهداف البحث:

بيان مدلول أمر اإلمام بالكتابة عن الراوي بقوله: ))اكتب عنه((.. 1

ــة . 2 ــكام األئم ــه بأح ــؤول عن ــراوي املس ــن ال ــة ع ــر بالكتاب ــاد لألم ــتعامل النق ــة اس مقارن

ــن. اآلخري

ــن . 3 ــه(( م ــب عن ــارة: ))اكت ــه بعب ــة عن ــد بالكتاب ــر الناق ــذي أم ــراوي ال ــة ال ــة منزل معرف

ــرح. ــل أو اجل ــب التعدي مرات

التفريــق بــن األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، وبــن قوهلــم: ))ُيكتب . 4

حديثه((.

ــه((، اصطــالح عــام أو . 5 ــارة: ))اكتــب عن ــراوي بعب ــة عــن ال ــح هــل األمــر بالكتاب توضي

ــن احلجــاج. خــاص باإلمــام مســلم ب
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ــل يف . 6 ــرح والتعدي ــة اجل ــات أئم ــول مصطلح ــح مدل ــة يف توضي ــة علمي ــاركة بإضاف املش

ــام  ــراد اإلم ــم م ــّن احلاك ــه(( وإن ب ــب عن ــارة ))اكت ــك ألن عب ــرواة، وذل ــىل ال ــم ع أحكامه

مســلم هبــا، لكنــه مل يبــن مــراد غــره هبــا، وســيتضح مــن خــالل هــذا البحــث مــراد غــره مــن 

األئمــة هبــا. 

  حدود البحث:
مجيــع الــرواة الذيــن ورد أمــر بعــض النقــاد بالكتابــة عنهــم بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، مــن أحــد 

أئمــة اجلــرح والتعديــل، يف مجيــع املصــادر.

  الدراسات السابقة:
مل يقــف الباحــث بعــد التفتيــش والبحــث عــن بحــث أو مصــدر تنــاول دراســة األمــر الصــادر 

مــن النقــاد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، وبيــان مدلوهلــا، أو مَجــع الــرواة الذيــن 

قيلــت فيهــم.

  خطة البحث:
رتبت خطة البحث يف املساقات التالية:

املقدمــة: وتشــتمل عــىل أمهيــة البحــث وســبب اختيــاره، ومشــكلته، وأهدافه، وحــدوده،  -
والدراســات الســابقة، ومنهج الدراســة.

التمهيد: وفيه مطلبان: -

املطلب األول: التعريف بمفهوم األمر بالكتابة عن الراوي بعبارة: ))اكتب عنه((.

املطلــب الثــاين: الفــرق بــن األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، وبن 
قوهلــم: ))ُيكتــب حديثه((.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

الدراســة النظريــة والتطبيقيــة ألحــكام أئمــة اجلــرح والتعديــل يف األمــر بالكتابــة  -
عــن الــرواة بعبــارة: ))اكتــب عنــه((. وفيــه عــرة مطالــب:

 املطلب األول: سفيان بن سعيد الثَّوري )ت:161هـ(.

املطلب الثاين: معن بن عيسى القزاز )ت:198هـ(.

املطلب الثالث: عفان بن مسلم الصّفار )ت: 220هـ(.

املطلب الرابع: عمرو بن عون السلمي )ت:225هـ(.

املطلب اخلامس: حييى بن معن بن عون )ت: 233هـ(.

املطلب السادس: عبد اهلل بن حممد النُفييل )ت:234هـ(.

املطلب السابع: حممد بن عبد اهلل بن ُنمر اهلمداين )ت:234هـ(.

املطلب الثامن: أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )ت:241هـ(.

املطلب التاسع: مسلم بن احلجاج القشري )ت:261هـ(.

ــة  ــن َحَباَب ــروف باب ــدادي، املع ــد البغ ــن حمم ــد اهلل ب ــم ُعبي ــو القاس ــارش: أب ــب الع املطل
)ت:389هـ()1(.   

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل هلا الباحث. -

املصادر واملراجع. -

ــة الســام، للخطيــب البغــدادي، )108/12(؛ واألنســاب، للســمعاين، )34/4(؛ وســر أعــام النبــاء، للذهبــي،  )1(  تاريــخ مدين
)548/16(. وثقــه العتيقــي، واخلطيــب البغــدادي، والســمعاين، وقــال الذهبــي: "الشــيخ، املســند، العــامل، الثقــة".
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  منهج الدراسة:
املنهج الذي رست عليه يف هذا البحث يتمثل يف النقاط التالية:

ــب -  ــارة: ))اكت ــة عنهــم بعب ــروا فيهــا بالكتاب ــي أم ــرواة الت مجعــت أحــكام األئمــة عــىل ال

ــرواة. ــي اعتنــت بذكــر أحــكام األئمــة عــىل ال ــه((، مــن املصــادر الت عن

جعلــت لــكل إمــام مطلبــا مســتقال، ذكــرت فيــه حكمــه عــىل الــراوي موّثقــا مــن املصــادر - 

التــي ذكرتــه، ثــم ذكــرت أقــوال األئمــة يف ذلــك الــراوي، ليتضــح مــن خالهلــا املقارنــة بــن 

حكمهــم وحكــم ذلــك اإلمــام، مــا مل يكــن ذلــك الــراوي مــن الثقــات املشــهورين، فــإين أذكــر 

مــا ُيبــّن حالــه باختصــار.

ُرتبت املطالب عىل حسب وفيات األئمة، مقدما األقدم وفاة عىل غره.- 

ــب -  ــارة: ))اكت ــم بعب ــة عنه ــر بالكتاب ــم باألم ــن ُحِك ــرواة الذي ــليا لل ــام تسلس ــت رق جعل

ــه((. عن

إذا حكــم اإلمــام عــىل أكثــر مــن راٍو فــإين رتبتهــم عــىل حــروف املعجــم يف الــرواة الذيــن - 

قيلــت فيهــم تلــك العبــارة حتــت ذلــك املطلــب.

عنــد الرتمجــة للــراوي ذكــرت اســمه، ونســبه، ونســبته، وكنيتــه، ووفاتــه، ومــن أخــرج لــه - 

مــن أصحــاب الكتــب الســتة -إن وجــد-.

حذفــت األســانيد إىل األقــوال عــن األئمــة، وال أذكرهــا إال لفائــدة كبيــان انقطــاع فيهــا أو - 

ضعــف أحــد رواهتــا. 

ــاد، -  ــوال النق ــالل أق ــن خ ــراوي م ــىل ال ــم ع ــة احلك ــة خالص ــة كل ترمج ــرت يف هناي ذك

ــه((.   ــب عن ــارة: ))اكت ــه بعب ــة عن ــر بالكتاب ــبب األم ــح س ليتض
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ



  املطلــب األول: التعريــف بمفهــوم األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: )اكتــب 
عنــه(.

ــان  ــا يف بي ــف داللته ــرواة، وختتل ــىل ال ــم ع ــل يف أحكامه ــرح والتعدي ــة اجل ــارات أئم ــوع عب تتن

ــام  ــه ب ــؤول عن ــراوي املس ــال ال ــان ح ــم بي ــتطاعة أحده ــِة، واس نع ــم يف الصَّ ــك لتمكنه ــم؛ وذل احلك

ــة.  ــك متنوع ــم يف ذل ــرة، وعباراهت ــاليب كث ــائل بأس ــه للّس ــه منزلت ــن ب تتب

ــن  ــق راٍو م ــم يف ح ــول أحده ــرواة ق ــوال ال ــن أح ــا ع ــوا فيه ــي أبان ــارات الت ــك العب ــن تل وم

ــراوي. ــك ال ــن ذل ــة ع ــذه بالكتاب ــر تلمي ــث يأم ــه((، حي ــب عن ــرواة: ))اكت ال

فقــد كان محلــة العلــم يســألون العــامل البصــر بأحــوال الــرواة عمومــا، أو رواة بلــد خمصــوص 

عمــن يأخــذون عنــه احلديــث.

ــرات،  ــن الف ــعود ب ــا مس ــألت أب ــل: "س ــم النبي ــى عاص ــن أب ــرو ب ــن عم ــد ب ــر أمح ــو بك ــال أب ق

قلــت: مثلــك إذا كان ببلــد مل جيــب أن نكتــب عــن أحــد حتــى نســألك عنــه، فعّمــن تــرى أن أكتــب؟ 

فقــال: يونــس ابــن حبيــب، بــدأ بــه مــن بــن مجاعــة حمدثيهــم")1(. 

فكانــت هــذه عــادة طلبــة احلديــث عنــد إرادهتــم األخــذ عــن املشــايخ، ويكــون يف جــواب العــامل 

هلــم حكــام ُيســتفاد منــه يف بيــان حــال الــرواة املســؤول عنهــم عنــده. 

واألصــل يف األخــذ والكتابــة عــن الــرواة أهنــا ختتلــف عــن الروايــة عنهــم، فــإّن أهــل احلديــث 

قــد يكتبــون عــن الــراوي ثــم ال يــروون عنــه؛ لســبب ضعفــه، ويعــد ذلــك مــن انتقائهــم للــرواة)2(.

)1(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )237/9- 238(.
)2(  انتقــاء الشــيوخ عنــد املحدثــن، ملحمــد زهــر، حيــث قســم األئمــة الذيــن عرفــوا بانتقــاء شــيوخهم إىل قســمن: مــن نــص العلــامء 

عــىل انتقائهــم للشــيوخ. وبلــغ عددهــم )27(، ومــن وردت فيهــم عبــارات يف االنتقــاء غــر رصحيــة، وبلــغ عددهــم )4(.
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قــال ابــن رجــب: "َفــْرٌق بــن كتابــة حديــث الضعيــف وبــن روايتــه؛ فــإنَّ األئمــة كتبــوا أحاديث 

الضعفــاء ملعرفتهــا ومل يرووها")1(.

ولكــن ذلــك يف حــال أخذهــم عــن الشــيوخ وتلقيهــم العلــم عنهــم، وأمــا أمــر أحدهــم للســائل 

بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، فيختلــف عــن معنــى كتابتهــم حلديثــه. 

وســبب االختــالف هــو أنــه يف معــرض احلكــم عليــه وبيــان حالــه للســائل، فأمــره بالكتابــة عنــه 

لــه معنــى خمتلــف.

ويؤيــد ذلــك أنــه قــد يــورد معــه حكــام يؤكــد أن ذلــك األمــر ليــس ملجــرد الكتابــة، بــل يقصــد 

بــه مــا هــو أعــىل مــن ذلــك وهــو االحتجــاج بذلــك الــراوي املســؤول عنــه، كثنائــه عليــه أو توثيقــه 

لــه.

ثم إن هذا األمر بالكتابة عن الراوي بعبارة: ))اكتب عنه((، يرد عاما، وقد يرد مقيدا.

فقــد يقيــده الناقــد بنــوع معــن مــن العلــم، كــام يف قــول عّفــان بــن مســلم الباهــيل يف ســعيد بــن 

عامــر: ))اكتــب عنــه الزهــد(()2(.

وهــذا يعنــي أن األمــر بالكتابــة عنــه عنــده توثيــق مقيــد بالزهــد ومــا يف معنــاه ممــا يتســاهل فيــه 

عــادة.

)1(  رشح علل الرتمذي، البن رجب، )90/1(.
)2(  الطبقات الكربى،  البن سعد، )296/7(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

  املطلــب الثــاين: الفــرق بــن األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، 
وبــن قوهلــم: ))ُيكتــب حديثه((.

ــب  ــارة: ))اكت ــراوي بعب ــن ال ــة ع ــذه بالكتاب ــل لتلمي ــرح والتعدي ــة اجل ــن أئم ــام م ــر إم إن أم

عنــه((، يكــون يف معــرض بيــان احلكــم عليــه، وكثــرا مــا يقرنــه بثنــاٍء أو توثيــٍق لذلــك الــراوي الــذي 

أمــر بالكتابــة عنــه، ولــذا ُيعــدُّ توثيقــا منــه لــه. 

وإذا مل يتبن له حال ذلك الراوي فنجده يتوقف عن األمر الرصيح لتلميذه بالكتابة عنه.

 فهــذا اإلمــام حييــى بــن معــن حــن ســأله تلميــذه عبــد اخلالــق بــن منصــور، عــن حاجــب بــن 

الوليــد األعــور؟ فقــال: "ال أعرفــه، وأمــا أحاديثــه فصحيحــة". فقلــت: تــرى أن أكتــب عنــه؟ فقــال: 

"مــا أعرفــه، وهــو صحيــح احلديــث، وأنــت أعلــم")1(.

ــه،  ــه حكــم بصحــة أحاديث ــه مــع أن ــه حال ــه حيــث مل يتبــن ل ــة عن فأعــرض عــن األمــر بالكتاب

وهــذا يــدل عــىل أهنــم إنــام يأمــرون بالكتابــة عــن الــراوي الــذي قــد عرفــوا حالــه، وتبــن هلــم ثقتــه.

أمــا عبــارة: ))ُيكتــب حديثــه((، فقــد اســتعملها أئمــة اجلــرح والتعديــل يف احلكــم عــىل الــرواة، 

وأكثــر األئمــة اســتعامال هلــا هــو اإلمــام أبــو حاتــم الــرازي، حيــث حكــم هبــا يف حــق )94( راويــا)2(، 

وهــي باالســتقراء تعنــي: أن الــراوي ليــس بحجــة، وال حيتــج بحديثــه)3(، وقــد ذكرهــا الســخاوي)4( 

يف املرتبــة السادســة مــن مراتــب التوثيــق، وذكرهــا الذهبــي)5( يف املرتبــة اخلامســة مــن مراتــب اجلــرح 

- وهــي أســهل اجلــرح -، والفــرق بينهــام يســر حيــث عــّد الســخاوي ))ُيكتــب حديثــه(( يف أدنــى 

مراتــب التعديــل، وأدنــى مراتــب التعديــل كل مــا أشــعر بالقــرب مــن أســهل التجريــح)6(، والذهبــي 

)1(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )190/9(.
)2(  مصطلح ))يكتب حديثه(( دراسة تطبيقية عند النقاد، لعفاف بنت غنيم اجلهني، )ص771(.

)3(   أبو حاتم الرازي وجهوده يف خدمة السنة النبوية، ملحمد اخروبات، )283-282/5(.
)4(  فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي، )283/2(.
)5(  فتح الباقي برشح ألفية العراقي، لألنصاري، )346/1(.
)6(  فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للسخاوي، )285/2(.
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ــن  ــراوي م ــول ال ــدور ح ــا ي ــع مل ــن خيض ــاب املرتبت ــم يف أصح ــح، واحلك ــهل التجري ــا يف أس ذكره

القرائــن يف تلــك الراويــة التــي رواهــا)1(.  

ومــن هنــا يتضــح أن األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه(( ُيعــدُّ توثيقــا، وخيتلــف 

عــن عبــارة: ))ُيكتــب حديثــه((، التــي تــدل عــىل أن الــراوي ممــن ُينظــر يف روايتــه وُيعتــرب هبــا. 

)1(  ضوابط اجلرح والتعديل، لعبد العزيز العبد اللطيف، )ص220(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

الدراسة النظرية والتطبيقية ألحكام أئمة اجلرح والتعديل يف األمر بالكتابة عن 
الرواة بعبارة: ))اكتب عنه((.

ــارة:  ــرواة بعب ــن ال ــة ع ــر بالكتاب ــل يف األم ــرح والتعدي ــة اجل ــن أئم ــرة م ــكام ع ــاول أح وتتن

ــب.  ــرة مطال ــه ع ــه((، وفي ــب عن ))اكت

  املطلب األول: سفيان بن سعيد الثَّوري )ت:161هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن راٍو واحٍد.

ــال: . 1 ــل؟. ق ــن إرسائي ــب ع ــوري: أكت ــفيان الث ــت لس ــدي، قل ــن مه ــن ب ــد الرمح ــال عب ق
ــق")1(.  ــدوق أمح ــه ص ــه، فإن ــب عن ــم، اكت "نع

إرسائيــل بــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي، الكــويف، أبــو يوســف، تــويف ســنة )160هـــ( 
ــة)2(. ــه اجلامع ــرج ل ــا،  أخ ــل بعده وقي

قــال حجــاج بــن حممــد املصيــي: قلنــا لشــعبة: حّدثنــا حديــث أيب إســحاق، قــال: "ســلو عنهــا 
إرسائيــل؛ فإّنــه أثبــت فيهــا منّــي" )3(. 

وقال ابن سعد )4(، وابن معن )5(، وأمحد )6(: "ثقة". 

وضعفه حييى القطان)7(، وابن املديني)8(. 

والراجح أنه ثقة خاصة يف حديثه عن جده أيب إسحاق)9(. 

)1(  تاريخ أسامء الثقات، البن شاهن، )ص37(.
)2(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )511/2-524(؛ وتقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص104(.

)3(  الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، )130/2(.
)4(  الطبقات الكربى، البن سعد، )374/6(.

)5(  تاريخ عثامن الدارمي عن ابن معن، رواية الدارمي، )ص72(.
)6(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )331/2(.

)7(  الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، )130/2(.
)8(  علل احلديث ومعرفة الرجال والتاريخ، البن املديني، )ص596(.

)9(  إرسائيــل بــن يونــس الســبيعي، لعبــد العزيــز العبــد اللطيــف، حيــث ذكــر أحــكام )32( ناقــدا يف إرسائيــل، وبــن مــا يــدل عــىل 
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وقــد اشــتمل كالم الثــوري املتقــدم عــىل توثيــق متوســط إلرسائيــل بقولــه: "صــدوق"، وذلــك 

هــو ســبب األمــر بالكتابــة عنــه.

 كــام أنــه طعــن عليــه يف ُخُلقــه بقولــه: "أمحــق"، لكــن وصــف الثــوري لــه بذلــك حممــول عــىل 

أنــه مــن كالم األقــران لكوهنــام قرينــن)1(.

ــة عــن إرسائيــل توثيــق ضمنــي مــن الثــوري لــه، وأيــد ذلــك توثيقــه  اخلاصــة: األمــر بالكتاب

ــح. الرصي

   املطلب الثاين: معن بن عيسى القزاز )ت:198هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن راٍو واحٍد.

ــد . 2 ــن عب ــم ب ــن عاص ــى، ع ــن عيس ــن ب ــألت مع ــي، س ــى اخلطم ــن موس ــحاق ب ــال إس ق

ــرا" )3(.  ــه خ ــى علي ــه)2(، وأثن ــب عن ــال: "اكت ــجعي؟ فق ــز األش العزي

عاصــم بــن عبــد العزيــز بــن عاصــم األشــجعي، أبــو عبــد الرمحــن، أخــرج لــه الرتمــذي، وابــن 

ماجــه)4(.

قــال البخــاري: "فيــه نظــر")5(، وقــال أبــو زرعــة: "ليــس بالقــوي")6(، وقـــال ابـــن حـــبان: " كان 

ممــن خيطــئ كثــرا")7(، وقــال احلاكــم: "والغالــب عــىل حديــث اخلطــأ")8(.  

أنه ثقة خاصة يف حديثه عن جده أيب إسحاق السبيعي.
)1(  املرجع السابق )ص280(.

)2(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )499/13( زيادة لفظة: )ثقة(.
)3(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )378/6(.

)4(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )499/13(؛ وهتذيب التهذيب، البن حجر العسقالين، )254/2(.
)5(  التاريخ الكبر، للبخاري، )493/6(.

)6(  أجوبة أيب زرعة عىل أسئلة الربذعي، أليب زرعة الرازي، )389/2(.
)7(  املجروحن، البن حبان، )196/2(.

)8(  سؤاالت مسعود بن عيل السجزي ، للحاكم، )ص91(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

لكــن قــال ابــن حجــر: "صــدوق هيــم" )1(. ولعلــه تأثــر يف حكمــه عليــه بثنــاء معــن بــن عيســى 

عليــه، 

والراجح أنه ضعيف جدا.

ــه معــن بــن عيســى  اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن عاصــم األشــجعي توثيــق ضمنــي مــن بلِديِّ

لــه، ويؤيــده أنــه أثنــى عليــه ووثقــه، وقــد خالفــه يف ذلــك األئمــة فضعفــوه. 

  املطلب الثالث: عفان بن مسلم الصّفار )ت: 220هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن راٍو واحٍد.

ذكر ابن سعد يف ترمجة سعيد بن عامر، قال عفان: "اكتب عنه الزهد")2(.. 3

سعيد بن عامر الضبعي، البرصي، أبو حممد، تويف سنة )208هـ(، أخرج له اجلامعة)3(. 

قــال ابــن ســعد: "كان ثقــة كثــر احلديــث")4(، وقــال ابــن معــن: "ثقــة")5( ، وقــال العجــيل: "ثقة، 

رجــل صالــح - من خيــار النــاس-")6(.

وقال أبو حاتم : "صدوق")7(. والراجح أنه ثقة.

ومــا ذكــره عفــان بــن مســلم بتقييــده األمــر بكتابــة الزهــد عنــه، فيــه إشــارة إىل عــدم االحتجــاج 

ــن  ــا م ــاء، إال أّن عفان ــن الضعف ــه ع ــاد يف روايت ــاهل النق ــا يتس ــد مم ــث إّن الزه ــكام؛ حي ــه يف األح ب

)1(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص285(.
)2(  الطبقات الكربى،  البن سعد، )296/7(.

)3(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )514-510/10(.
)4(  الطبقات الكربى،  البن سعد، )296/7(.

)5(  تاريخ عثامن الدارمي عن ابن معن، رواية الدارمي، )ص126(.
)6(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )317/5(.
)7(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )49/4(.
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املتشــددين يف جــرح الــرواة، فيقــدم عليــه حكــم األئمــة اآلخريــن بتوثيــق ســعيد بــن عامــر. 

ــؤالء ال  ــال، ه ــام يف الرج ــل قوهل ــان، ال أقب ــان صدوق ــم وعف ــو نعي ــي: "أب ــن املدين ــيل ب ــال ع ق

ــه")1(.  ــوا في ــدا إال وقع ــون أح يدع

قــال الذهبــي: "يعنــي: أنــه ال خيتــار قوهلــام يف اجلــرح لتشــديدمها، فأمــا إذا وّثقــا أحــدا، فناهيــك 

به")2(.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن ســعيد بــن عامــر توثيــق مقّيــد مــن عفــان بــن مســلم يف جانــب 

الزهــد الــذي يتســاهل يف روايتــه عــن الضعفــاء، إال أن ذلــك مــن تشــدد عفــان؛ ألن ســعيدا ثقــة.

  املطلب الرابع: عمرو بن عون السلمي )ت:225هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن راٍو واحٍد.

ــد اهلل فقــال: "اكتــب . 4 ــن عب ــد ب ــن خال ــن عــون عــن اب ــم: ســألت َعمــرو ب ــو حات قــال أب

ــه")3(.  عن

حممــد بــن خالــد بــن عبــد اهلل الواســطي، يعــرف بالطحــان، تــويف ســنة )240هـــ(، أخــرج لــه 

ابــن ماجــه)4(.

ــوء  ــل س ــال: "ذاك رج ــد ق ــن خال ــد ب ــن حمم ــن، ع ــن مع ــى ب ــألت حيي ــم: س ــو حات ــال أب ق

كــذاب")5(، وقــال البخــاري عــن ابــن معــن: "ال يشء، وأنكــر روايتــه، عــن أبيــه، عــن ابــن أيب عروبة 

)1(  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود، )17-16/2(.
)2(  سر أعام النباء، للذهبي، )250/10(.

)3(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )243/7(.
)4(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )142-139/25(.

)5(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )243/7(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

واألعمــش")1(، وقــال أبــو زرعــة: "أخــرج ابــن خالــد الواســطي، عــن أبيــه، عــن األعمــش كتابــا، 

ومل يســمع أبــوه مــن األعمــش حرًفــا")2(، وقــال أبــو حاتــم: "هــو عــىل يــدي عــدٍل)3(")4(، وقــال ابــن 

ــة عنــه شــاذ ملخالفتــه حلكــم  حبــان: "خيطــئ وخيالــف")5(. ويظهــر أّن أمــر عمــرو بــن عــون بالكتاب

غــره مــن النقــاد عليــه بالضعــف الشــديد.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن حممــد بــن خالــد الواســطي توثيــق ضمنــي مــن عمــرو بــن عــون 

لــه، إال أنــه مرجــوح ملخالفتــه حلكــم النقــاد األخريــن عليــه بالضعــف الشــديد.

    املطلب اخلامس: حييى بن معن بن عون )ت: 233هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن مخس رواٍة.

ــوب صاحــب البــرصي، ثقــة صــدوق . 5 ــو أي ــى: "أب ــال يل حيي ــد، ق ــن اجلني ــم ب ــال إبراهي ق

ــه")6(. حافــظ معــروف، اكتــب عن

سليامن بن أيوب، أبو أيوب صاحب البرصي، تويف سنة )235هـ()7(.

قــال فيــه ابــن معــن أيضــا: "مــن احلفــاظ الثقــات")8(. وقــال عــيل بــن احلســن بــن اجلنيــد: "كان 

مــن احلفــاظ، مل أر بالبــرصة أنبــل منــه")9(.  فتبــن أنــه ثقــة ولــذا أمــر ابــن معــن بالكتابــة عنــه.

)1(  التاريخ الكبر، للبخاري، )74/1(.
)2(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )244/7(.

)3(  أي قرب من اهلالك. هتذيب التهذيب، البن حجر، )553/3(.
)4(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )244/7(.

)5(  الثقات، البن حبان، )90/9(.
)6(  سؤاالت ابن اجلنيد البن معن، رواية ابن اجلنيد، )ص374(.

)7(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )64/10-65(؛ والثقات، البن حبان، )279/8(.
)8(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )65-64/10(.

)9(  تاريخ اإلسام، للذهبي، )829/5(.
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ــه،  ــن ل ــن مع ــى ب ــن حيي ــي م ــق ضمن ــوب توثي ــن أي ــليامن ب ــن س ــة ع ــر بالكتاب ــة: األم اخلاص

ــه. ــه علي ــح وثنائ ــه الرصي ــده بتوثيق وأي

قــال معاويــة بــن صالــح، ســألت حييــى، عــن عبيــد اهلل بــن موســى؟ فقــال: "اكتــب عنــه، . 6

فقــد كتبنــا عنــه")1(. 

عبيد اهلل بن موسى العبيس، الكويف، أبو حممد، تويف سنة )213هـ(، أخرج له اجلامعة)2(. 

قــال ابــن ســعد: "كان ثقــة صدوقــا -إن شــاء اهلل- كثــر احلديــث، حســن اهليئــة، وكان يتشــيع 

ويــروي أحاديــث يف التشــيع منكــرة؛ فُضّعــف بذلــك عنــد كثــر مــن النــاس")3(، وقــال ابــن معــن: 

ــال  ــة")5(، وق ــرة: "ثق ــال م ــار")4(، وق ــل ووق ــدى وعق ــه ه ــأس، كان ل ــه ب ــس ب ــدق، لي ــل ص "رج

أمحــد: "حديثــه الــذي روى عــن مشــاخيهم ال يكتــب")6(، وقــال أبــو حاتــم: "صــدوق كــويف حســن 

ــث")7(. احلدي

ومما تقدم يتبن أنه ثقة ِعيب عليه غلوه يف التشيع، وروايته أحاديث منكرة يف ذلك)8(.

ــه  ــده أن ــه، ويؤي ــن معــن ل ــق مــن اب ــن موســى توثي ــد اهلل ب ــة عــن عبي اخلاصــة: األمــر بالكتاب

ــرى. ــة أخ ــه يف رواي وثق

قــال معاويــة بــن صالــح األشــعري - يف الفضــل بــن حكيــم-، قــال يل حييــى بــن معــن: . 7

"اكتــب عنــه؛ فإنه ثقــة" )9(. 

)1(  الضعفاء، للعقييل،  )82/4(.
)2(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )169-164/14(.

)3(  الطبقات الكربى، البن سعد، )400/6(.
)4(  سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى بن معن، رواية ابن اجلنيد، )ص442(.

)5(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )334/5(.
)6(  مسائل اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل، رواية ابن هانئ، )ص497(.

)7(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )335/5(.
)8(  هدي الساري، البن حجر العسقالين، )ص432( الفصل التاسع: يف سياق أسامء من طعن فيه من رجال الكتاب.

)9(  الكنى واألسامء، للدواليب، )1093/3(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

الفضــل بــن حكيــم الســلمي، أبــو نعيــم الــدالل، روى عــن محــاد بــن ســلمة، وروى عنــه أبــو 

زرعــة الدمشــقي)1(، ومعاويــة بــن صالــح األشــعري.

ــق  ــده بالتوثي ــه، وأك ــق ل ــه توثي ــة عن ــن بالكتاب ــن مع ــر اب ــذا، وأم ــر ه ــه غ ــد يف ترمجت ومل أج

ــح. الرصي

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن أيب نعيــم الفضــل بــن حكيــم الســلمي الــدالل توثيــق مــن ابــن 

معــن لــه، ويؤيــده أنــه رصح بتوثيقــه.

قال جعفر الطياليس، عن حييى بن معن، قال: "اكتب عن ُمسّدد؛ فإنه ثقة")2(.. 8

ُمســّدد بــن ُمرسهــد بــن ُمرسبــل، األســدي البــرصي، أبــو احلســن، تــويف ســنة )228هـــ(، أخرج 

له البخــاري، وأبــو داود، والرتمــذي، والنســائي)3(. 

قال أبو حاتم)4(، والعجيل)5(، والنسائي)6(: "ثقة". 

ــق  ــده بالتوثي ــه، وأّي ــن ل ــن مع ــن اب ــي م ــق ضمن ــّدد توثي ــن ُمس ــة ع ــر بالكتاب ــة: األم اخلاص

ــح. الرصي

عــن أيب ســعيد الســكري، قــال: ســمعت أبــا عوانــة الــرازي يســأل حييــى بــن معــن، عــن . 9

يوســف القطــان؟ فقــال: "صــدوق، اكتــب عنــه" )7(.

)1(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )320/14(.

)2(  سؤاالت محزة السهمي للدارقطني ، )ص233-232(.
)3(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )443/27-448(؛ وتقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص548(.

)4(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )438/8(.
)5(  معرفة الثقات، للعجيل، )272/2(.

)6(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )446/27(.
)7(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )445/16(.
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يوســف بــن موســى بــن راشــد، البــرصي، القطــان، أبــو يعقــوب، تــويف ســنة )253هـــ(، أخــرج 

لــه البخــاري، وأبــو داود، والرتمــذي، وابــن ماجــه)1(.

قــال أبــو حاتــم: "صــدوق")2(، وقــال النســائي: "ال بأس بــه")3(، وذكــره ابن حبــان يف الثقــات)4(، 

وقــال اخلطيــب البغــدادي: "وصــف غــر واحــد مــن األئمة يوســف ابــن موســى بالثقــة" )5(. 

فتبن أن األمر بالكتابة عنه؛ ألنه صدوق.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن يوســف بــن موســى القطــان توثيــق ضمنــي مــن ابــن معــن لــه، 

وأيــده قولــه: "صــدوق".

  املطلب السادس: عبد اهلل بن حممد النُفييل )ت:234هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن راٍو واحٍد.

قــال أبــو داود السجســتاين، قــال يل - يعنــي: عبــد اهلل بــن حممــد النفيــيل-: "اكتــب عــن . 10

أمحــد بــن أيب شــعيب احلــراين")6(.

أمحــد بــن أيب شــعيب عبــد اهلل بــن مســلم، احلــراين، أبــو احلســن، تــويف ســنة )232هـــ( وقيــل 

ــائي)7(. ــذي، والنس ــو داود، والرتم ــاري، وأب ــه البخ ــرج ل ــك، أخ ــر ذل غ

)1(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )465/32-467(؛ وتقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص612(.
)2(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )231/9(.

)3(  تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن النسائي، للنسائي، )ص104(. 
)4(  الثقات، البن حبان، )282/9(. 

)5(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )445/16(. 
)6(  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود،  )261/2(.

)7(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )367/1-369(؛ وهتذيب التهذيب، البن حجر ، )31-30/1(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

قــال أبــو حاتــم: "صــدوق ثقــة")1(، وقــال ابــن خلفــون: "ثقــة مشــهور")2(، وقــال ابــن حجــر: 

"ثقــة" )3(.

فتبن أن أمحد بن أيب شعيب ثقة، وأمر النفييل أليب داود بالكتابة عنه إنام هو لثقته عنده.

وقد كان النفييل عاملا بأحوال الرواة احلرانين، شهد له بذلك اإلمام أمحد)4(.

ــه عبــد اهلل النفيــيل  اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن أمحــد بــن أيب شــعيب توثيــق ضمنــي مــن بَلِديِّ

لــه.

  املطلب السابع: حممد بن عبد اهلل بن ُنمري اهلمداين )ت:234هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن راٍو واحٍد.

-: ســألت ابــن ُنمــر، عــن مُجهــور؟ . 11 قــال احلافــظ حممــد بــن عبــد اهلل احلرضمــي - ُمطــنَّ
فقــال: "اكتــب عنــه")5(.

ــؤدِّب،  ــامعيل امل ــن أيب إس ــروي ع ــال: "ي ــي وق ــره الربدجي ــريش، ذك ــور الق ــن منص ــور ب مجه
ــي")7(.  ــه احلرضم ــال: "روى عن ــان وق ــن حب ــره اب ــويف")6(، وذك ــد، ك ــن جمال ــامعيل اب وإس

وقال اهليثمي: "مل أعرفه")8(، ثم ذكره يف موضع آخر وقال: "وهو ثقة")9(، فكأنه عرفه. 

)1(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )57/2(.
)2(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص56(.

)3(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص81(.
)4(  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود، )263/2(.

)5(  الضعفاء، للعقييل،  )235/6( يف ترمجة وهب بن حكيم األزدي.
)6(  طبقات األسامء املفردة، للربدجيي، )ص120(.

)7(  الثقات، البن حبان، )160/8(.
)8(  جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، )526/11(.

)9(  املرجع السابق، )524/15(.
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وقــد أفــاد هــذا احلكــم مــن ابــن نمــر باألمــر بالكتابــة عــن مجهــور توثيقــه، خاصــة وأنــه كان 

عاملــا بأحــوال الــرواة الكوفيــن.

قــال عــيل بــن اجلنيــد: "كان أمحــد بــن حنبــل وحييــى بــن معــن يقــوالن يف شــيوخ الكوفيــن مــا 

يقــول ابــن ُنمــر فيهــم")1(.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن مجهــور بــن منصــور توثيــق ضمنــي مــن ابــن نمــر لــه، خاصــة 

وأن ابــن نمــر كان عاملــا بأحــوال الــرواة الكوفيــن.

  املطلب الثامن: أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )ت:241هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن تسعة رواٍة.

قــال هــارون بــن يعقــوب اهلاشــمي، ســمعت أيب)2( يقــول، إنــه ســأل أبــا عبــد اهلل، عــن . 12

ار؟ قــال: "اكتــب عنــه؛ ثقــة صاحــب ســنة")3(.  احلســن البــزَّ

ار، أبــو عــيل، )ت249هـــ(، أخــرج لــه البخاري،  احلســن بــن الصبــاح بــن حممــد البغــدادي، البــزَّ

وأبــو داود، والرتمذي، والنســائي)4(.

قــال أبــو حاتــم: "صــدوق، وكان لــه جاللــة عجيبــة ببغــداد، وكان أمحــد بــن حنبــل يرفــع مــن 

ــي:  ــال الذهب ــوي")7(، وق ــس بالق ــرة: "لي ــال م ــح")6(، وق ــائي: "صال ــال النس ــه")5(، وق ــدره وجيّل ق

)1(  تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )ص320( باب ما ذكر من علم ابن نمر ومعرفته بناقلة  اآلثار.
)2(  طبقات احلنابلة، البن أيب يعىل، )416/1(، قال اخلالل: عنده عن أيب عبد اهلل مسائل صاحلة حسان مشبعة سأل عنها.

)3(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )300/8(.
)4(  هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للمــزي، )191/6-194( - ومل يرمــز للنســائي فيمــن أخــرج لــه-، وهتذيــب التهذيــب، البــن 

حجــر العســقالين، )400/1(. وانظــر: الســنن الكــربى، للنســائي، )132/5(، و)229/8(.
)5(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )19/3(.

)6(  تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن النسائي، للنسائي، )ص85(. 
)7(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )299/8(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

ــال" )2(. ــدا فاض ــم، وكان عاب ــدوق هي ــر: "ص ــن حج ــال اب ــة")1(، وق "ثق

والراجــح أنــه ثقــة، حيــث وثقــه أمحــد وأمــر بالكتابــة عنــه، ومل يضعفــه غــر النســائي يف أحــد 
قوليــه.

ار توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه،  اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن احلســن بــن الصبــاح البــزَّ

وأكــده بتوثيقــه الرصيــح لــه.

قــال حممــد بــن عــوف الطائــي –يف رُسيــج بــن يونــس-، قــال يل أمحــد بــن حنبــل: "اكتــب . 13

عنه")3(.

ــه  ــو احلــارث، تــويف ســنة )235هـــ(، أخــرج ل رُسيــج بــن يونــس بــن إبراهيــم، البغــدادي، أب

ــائي)4(.  ــلم، والنس ــاري، ومس البخ

قال ابن سعد)5(، وابن معن)6(، وأبو داود)7(: "ثقة". 

ــن  ــوين، ع ــال امليم ــأس"، وق ــه ب ــس ب ــد: "لي ــن أمح ــو داود)9( ع ــا)8(، وأب ــن أيض ــن مع ــال اب وق

أمحــد: "رجــل صالــح، صاحــب خــر مــا علمــت")10(، وقــال أبــو حاتــم: "صــدوق")11(، وقــال ابــن 

حجــر: "ثقــة")12(. 

)1(  املغني يف الضعفاء، للذهبي، )161/1(.
)2(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص161( .
)3(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )223/10(.

)4(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )225-221/10(.
)5(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )220/5(. ومل أجده يف املطبوع من الطبقات الكربى.

)6(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )302/10( من رواية عبد اخلالق بن منصور عنه.
)7(  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود، )299/2(.

)8(  العلل ومعرفة الرجال، لعبد اهلل بن أمحد، )630/2(؛ واجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )305/4(.
)9(  سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد، رواية أيب داود، )ص370(

)10(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )223/10(.
)11(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )305/4(.

)12(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص229(.
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والراجح من حاله أنه ثقة، ولذا أمر أمحد حممد بن عوف الطائي بالكتابة عنه.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن رسيــج بــن يونــس توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه، وأكــده 

بتوثيقــه الرصيــح والثنــاء عليــه.

قــال اخلطيــب البغــدادي: ُحدثــت عــن عبــد العزيــز بــن جعفــر احلنبــيل، أخربنــا أبــو بكــر . 14

اخلــالل، قــال: وأخــربين احلســن بــن صالــح العطــار، حدثنــا هــارون بــن يعقــوب اهلاشــمي، 

ــا عبــد اهلل، عــن عبــدوس العطــار، فقــال: أكتــُب عنــه؟ قــال:  قــال: ســمعت أيب أنــه ســأل أب

"نعــم، اكتــب عنــه")1(.

ــو حممــد، تــويف ســنة  ــن مالــك النيســابوري، أب ــن حممــد ب ــد اهلل ب عبــدوس العطــار واســمه عب

)282هـ()2(. 

ــه أنــس شــديد، وكان يقدمــه")3(.  ــه ب ــة ..، ول ــد اهلل منزل ــد أيب عب ــه عن ــال اخلــالل: "كانــت ل ق

ــه")4(. ــال: "ال أكاد أعرف ــر، وق ــظ الكب ــي باحلاف ــه الذهب ووصف

إال أن ســند هــذه احلكايــة عــن اإلمــام أمحــد ضعيــف؛ جلهالــة مــن حــّدث اخلطيــب البغــدادي 

هبــا.

ــه، إال إن  ــي مــن اإلمــام أمحــد ل ــق ضمن ــدوس العطــار توثي ــة عــن عب اخلاصــة: األمــر بالكتاب

ــت.  ــد مل يثب ــام أمح ــناده إىل اإلم إس

ــا حممــد بــن يوســف . 15 ــا حممــد بــن جعفــر بــن يزيــد، قــال: حدثن قــال ابــن عــدي: حدثن

)1(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )417/12(.
)2(  سر أعام النباء، للذهبي، )11/14(.

)3(  طبقات احلنابلة، البن أيب يعىل، )241/1(.
)4(  سر أعام النباء، للذهبي، )11/14(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

ابــن الطبــاع)1(، قــال ســألت أمحــد بــن حنبــل عــن عــيل بــن اجلعــد؟ فقــال: "ثقــة، اكتــب عنــه، 

ــه قليــال، عنــده نتــف حســان")2(. وإن كان حديث

عــيل بــن اجلعــد بــن عبيــد اجلوهــري، البغــدادي، أبــو احلســن، تــويف ســنة )230هـــ(، أخــرج لــه 

البخــاري، وأبــو داود)3(.

أحــد احلفــاظ، وتكلــم فيــه غــر واحــد مــن أجــل البدعــة، حيــث اهتــم بالتشــيع، والتجهــم؛ إال 

أن املعّدلــن لــه كانــوا أكثــر عــددا، وأقــوى حجــة)4(. 

قــال ابــن عــدي - بعــد أن ذكــر أقــوال النقــاد فيــه -: "ومــع هــذا كلــه فعــيل بــن اجلعــد مــا أرى 

بحديثــه بأســا، ومل أر يف رواياتــه - إذا حــدث عــن ثقــة- حديثــا منكــرا فيــام ذكــره، والبخــاري مــع 

شــدة اســتقصائه يــروي عنــه يف صحاحــه")5(، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة ثبــت")6(.

ــه فلــم يثبــت، وضعفــه ابــن  ــة عن أمــا مــا ُنقــل عــن اإلمــام أمحــد مــن توثيقــه، واألمــر بالكتاب

ــه اخلطيــب  ــد، ترجــم ل ــن يزي ــن جعفــر ب ــال!"، ويف إســناده حممــد ب ــه: "هكــذا ق ــه عقب عــدي بقول

البغــدادي)7(، ومل يذكــر فيــه جرحــا وال تعديــال، وقــد صــح عــن اإلمــام أمحــد مــا خيالفــه، وهــو هنيــه 

عــن الكتابــة عــن عــيل ابــن اجلعــد. 

ــال:  ــه، وق ــه ضعف ــل أن ــن حنب ــد ب ــن أمح ــي ع ــة، وبلغن ــه ثق ــة إن ــدي: "ويف احلكاي ــن ع ــال اب ق

ــه")8(. ــب عن ــد اهلل أن يكت ــي عب ــت ابن هني

)1(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي )623/4(، قال اخلطيب البغدادي: كان ثقة يسكن بغداد.
)2(  الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، )366-365/6(.

)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر العسقالين، )148-146/3(.
)4(  هدي الساري، البن حجر ، )ص430(، واجلعديات دراسة ونقد، ملالك سيف الدين القواسمي، )ص13-11(.

)5(  الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، )366/6(.
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص398(.
)7(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي )510/2(.

)8(  الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، )366/6(.
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قــال العقيــيل" قلــت لعبــد اهلل بــن أمحــد: مل مل تكتــب عــن عــيل بــن اجلعــد؟ فقــال: هنــاين أيب أن 

أذهــب إليــه؛ فــكان يبلغــه عنــه أنــه تنــاول أصحــاب النبــي ")1(. وقــال أبــو زرعــة: "كان 

ــه  ــن ســليامن، ورأيــت يف كتاب ــد، وال ســعيد ب ــن اجلع ــة عــن عــيل ب ــرى الكتاب ــل ال ي ــن حنب أمحــد ب

ــا عليهــام")2(. مرضوب

فتبــن أن أمــر اإلمــام أمحــد بالكتابــة عــن عــيل بــن اجلعــد وتوثيقــه مل يثبــت عنــه، بــل ثبــت عنــه 

النهــي عــن الكتابــة عنــه، حيــث هنــى ابنــه عبــد اهلل عنهــا، ورضب عــىل حديثــه.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن عــيل بــن اجلعــد مل يثبــت عــن اإلمــام أمحــد، وعــيل بــن اجلعــد مــن 

احلفــاظ الذيــن أخــرج هلــم البخــاري، وقــد ُتكلــم فيــه بســبب البدعــة.

ــكري، . 16 ــىل الس ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــور أمح ــن أيب منص ــدادي)3(، ع ــب البغ روى اخلطي

حدثنــا أبــو بكــر حممــد بــن إســامعيل بــن العبــاس الــوراق، حدثنــا حييــى بــن حممــد بــن صاعــد، 

هــاوي، قــال: لقيــت أبــا عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن  حدثنــي أبــو فــروة يزيــد بــن حممــد الرُّ

حنبــل ببغــداد، فقــال يل فيــام يقــول: مــا فعــل الرجــل الــذي عندكــم بحــران اجلوهــري عنــده 

علــم؟ فقلــت لــه: مــا أعــرف بحــران جوهريــا ُيكتــب عنــه، فقــال: بــىل صاحــب أبــى معبــد 

حفــص بــن غيــالن. قلــت: مــا أعرفــه. قــال: يغفــر اهلل لــك لــه نفــس)4(. قلــت: لعلــك تريــد 

البومــة؟ قــال: "إيــاه أعنــي، اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة". 

حممــد بــن ســليامن بــن أيب داود  احلــراين، أبــو عبــد اهلل املعــروف ببومــه، تــويف ســنة )213هـــ(، 

أخــرج لــه ابــن ماجــه)5(.

)1(  الضعفاء، للعقييل، )238-237/4(.
)2(  أجوبة أيب زرعة عىل أسئلة الربذعي، أليب زرعة الرازي، )546/2(.

ــه يف املطبــوع مــن كتــب اخلطيــب البغــدادي، وقــد رواه ابــن  ــة دمشــق، البــن عســاكر،  )123/53(. ومل أقــف علي )3(  تاريــخ مدين
اجلــوزي يف مناقــب اإلمــام أمحــد )357/3( مــن طريــق أيب منصــور أمحــد بــن احلســن شــيخ اخلطيــب.

)4(  قال اخلطيب البغدادي: كذا قال أبو منصور يف روايته له )نفس(، وأظنه )نبز(، وتصحف عليه.
)5(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )303/25-305(؛ ونزهة األلباب يف األلقاب، البن حجر، )138/1(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

قــال أبــو داود احلــراين: "ثقــة")1(، وقــال النســائي: "ال بــأس بــه")2(، وقــال ابــن حجــر: 

ــرب  ــان: "يعت ــن حب ــال اب ــم: "منكــر احلديــث")4(، وق ــو حات "صــدوق")3(. وضعفــه آخــرون فقــال أب

ــي: "ضعيــف" )6(.  ــال الدارقطن ــه")5(، وق ــه عــن أبي ــه مــن غــر روايت حديث

والراجح يف حاله أنه ضعيف.

وأمــا هــذه احلكايــة عــن اإلمــام أمحــد يف األمــر بالكتابــة عنــه فضعيفــة؛ يف ســندها أبــو بكــر حممد 
بــن إســامعيل الــوراق املعــروف بابــن أيب عــيل، قــال فيــه ابــن أيب الفــوارس: "فيــه بعــض التســاهل" 

)7(، وقــال األزهــري: "لــّن يف الروايــة")8(. 

اخلاصة: األمر بالكتابة عن حممد بن سليامن املعروف ببومه مل يثبت عن اإلمام أمحد.

قــال الربقــاين: بلغنــي أن حممــدا بــن نــوح هــذا جــار أمحــد بــن حنبــل)9(، وأن أمحــد بــن . 17

حنبــل قــال ملــن ســأله عنــه؟: "اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة" )10(. 

حممد بن نوح بن ميمون العجيل املعروف والده باملرضوب، تويف سنة )218هـ( )11(.

قــال املــّروذي، عــن أمحــد: "ثقــة")12(، وقــال حنبــل، ســمعت أبــا عبــد اهلل، يقــول: "مــا رأيــت 

أحــدا عــىل حداثــة ِســنّه وقلــة علمــه أقــوم بأمــر اهلل مــن حممــد بــن نــوح، وإين ألرجــو أن يكــون اهلل 

)1(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )305/25(.
)2(  املرجع السابق.

)3(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص481(.
)4(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )267/7(.

)5(  الثقات، البن حبان، )69/9(.
)6(  سؤاالت الربقانن، للدارقطني، )ص33(.

)7(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )390/2(.
)8(  املرجع السابق.

)9(  ذكر حمنة اإلمام أمحد بن حنبل، حلنبل بن إسحاق، )ص38-39(. كان رفيق اإلمام أمحد يف املحنة، وتويف يف الطريق.
)10(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي ، )517/4(. 
)11(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي ، )517/4(. 

)12(  املرجع السابق. 
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ــه بخــر" )1(، وقــال اخلطيــب البغــدادي: "كان أحــد املشــهورين بالســنة، وحــدث شــيئا  ــم ل قــد خت
يســرا")2(.  

فتبــن أن اإلمــام أمحــد كان يثنــي عــىل حممــد بــن نــوح ويوّثقــه، إال أن األمــر بالكتابــة عنــه أورده 
الربقــاين بالغــا ومل يســنده، غــر أنــه ليــس بمســتنكر ألنــه وّثقــه يف روايــة املــّروذي.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن حممــد بــن نــوح العجــيل توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه، 
غــر أنــه بــالغ مل تتبــن صحتــه، وحممــد بــن نــوح قــد وثقــه اإلمــام أمحــد.

قــال أبــو جعفــر حممــد بــن املثنــى البــزاز -يف نــوح بــن يزيــد بــن ســيار-، ســألت عنــه . 18
أمحــد بــن حنبــل؟ فقــال: "اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة")3(. 

نوح بن يزيد بن سيار البغدادي، أبو حممد املؤدب، أخرج له أبو داود)4(.

قــال أبــو بكــر األثــرم، عــن أمحــد: "مل يكــن بــه بــأس")5(. وقــال عنــه أيضــا: "هــذا شــيخ كيــس، 
أخــرج إيل كتــاب إبراهيــم بــن ســعد، فرأيــت فيــه ألفاظــا. قــال أبــو عبــد اهلل: نــوح مل يكــن بــه بــأس، 

كان مســتثبتا")6(.

 وقال ابن سعد)7(، والنسائي)8(، وابن حجر)9(: "ثقة". 

فتبــن أن أمــر اإلمــام أمحــد بالكتابــة عــن نــوح بــن يزيــد توثيــق منــه لــه حيــث وثقــه، ووصفــه 

بالتثبــت.

)1(  ذكر حمنة اإلمام أمحد بن حنبل، حلنبل بن إسحاق، )ص39-38(. 
)2(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي ، )517/4(. 

)3(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )437/15(؛ وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )64/30(. 
)4(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )64-63/30(. 

)5(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )485/8(. 
)6(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )437/15(. 

)7(  الطبقات الكربى، البن سعد، )362/7(. 
)8(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )64-63/30(. 

)9(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص567(. 
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

ــه،  ــد املــؤدِّب توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد ل ــة عــن نــوح بــن يزي اخلاصــة: األمــر بالكتاب

ــت. ــه بالتثب ــح ووصف ــق الرصي ــده بالتوثي وأي

قــال املــّروذي: ســألت أبــا عبــد اهلل، عــن هــارون احلــامل: فقلــت)1(: أكتــب عنــه؟ فقــال: . 19

"إي؛ واهلل، اكتــب عنــه")2(. 

ــنة  ــويف س ــى، ت ــو موس ــامل، أب ــروف باحل ــدادي، املع ــروان البغ ــن م ــد اهلل ب ــن عب ــارون ب ه

ــنن)3(.  ــاب الس ــلم، وأصح ــه مس ــرج ل )243هـــ(، أخ

قــال اخلــالل: "رجــل كبــر يف الســنة، قديــم يف الســامع، كان أبــو عبــد اهلل يكرمــه، ويعــرف حقــه 

وقدمــه وجاللتــه")4(.

وقال النسائي)5(، وابن حجر: "ثقة")6(، وقال الذهبي: "احلافظ")7(. 

فيتبــن أن إذن اإلمــام أمحــد بالكتابــة عــن هــارون احلــامل لثقتــه وإمامتــه، ولــذا أكــده باحللــف 

عليــه.

ــده  ــه، وأك ــد ل ــام أمح ــن اإلم ــي م ــق ضمن ــامل توثي ــارون احل ــن ه ــة ع ــة: اإلذن بالكتاب اخلاص

ــه. ــف علي باحلل

قــال معاويــة بــن صالــح: اهليثــم بــن خارجــة، قــال أمحــد- يعنــي ابــن حنبــل-: "اكتــب . 20

عنــه، فقــد كتبــت عنــه")8(. 

)1(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )31/16-32(. يف جزء املسائل التي حلف عليها اإلمام أمحد: فكنت. 
)2(  جزء املسائل التي حلف عليها اإلمام أمحد، البن أيب يعىل، )ص62(؛ وتاريخ اإلسام، للذهبي، )1269/5(.

)3(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )99-96/30(.
)4(  طبقات احلنابلة، البن أيب يعىل، )397/1(.

)5(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )31/16(.
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص569(.

)7(  الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، للذهبي، )330/2(.
)8(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )88/16(؛ وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )376/30(.
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ــه  ــرج ل ــنة )227هـــ(، أخ ــويف س ــداد، ت ــل بغ ــد، نزي ــو أمح ــاين، أب ــة اخلراس ــن خارج ــم ب اهليث

ــه)1(.   ــن ماج ــائي، واب ــاري، والنس البخ

قــال ابــن معــن: "ثقــة")2(، وقــال عبــد اهلل بــن أمحــد: "كان أيب إذا ريض عــن إنســان وكان عنــده 

، وعــن هيثــم بــن خارجــة،  ، فحدثنــا عــن احلكــم بــن موســى وهــو حــيُّ ثقــة حــدث عنــه وهــو حــيٌّ

ــن  ــال اب ــدوق")4(،  وق ــم: "ص ــو حات ــال أب ــاٌء")3(، وق ــم أحي ــجاع وه ــف وش ــوص، وخل وأيب األح

حبــان: "كان يســمى شــعبة الصغــر لتيقظــه")5(، وقــال ابــن حجــر: "صــدوق")6(.

والراجح أنه ثقة، ولذا قال ابن حجر مرة: "كان من األثبات")7(.

فتبــن أن اهليثــم بــن خارجــة مــن الثقــات، ولــذا أمــر اإلمــام أمحــد بالكتابــة عنــه، وحــّدث عنــه 

وهــو حــي، وذلــك كنايــة عــن توثيقــه.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن اهليثــم بــن خارجــة توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه، وأيــده 

بالتحديــث عنــه يف حياتــه.

)1(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )378-374/30(.
)2(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )88/16(.

)3(  العلل ومعرفة الرجال ألمحد، لعبد اهلل بن أمحد، )238/1(.
)4(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )86/9(.

)5(  الثقات، البن حبان، )263/9(.
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، )ص577(.

)7(  فتح الباري برشح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، )19/8(.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

  املطلب التاسع: مسلم بن احلجاج القشريي )ت:261هـ(.

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن راٍو واحٍد.

ــن أيب . 21 ــاج، ع ــن احلج ــلام ب ــألت مس ــلمي)1(: س ــدان الس ــن عب ــي ب ــم مك ــو حات ــال أب ق

ــه")2(.  ــب عن ــال: "اكت ــر؟ فق األزه

أمحــد بــن األزهــر بــن منيــع، العبــدي، النيســابوري، أبــو األزهــر، مــات ســنة )263هـــ(، أخــرج 

لــه النســائي، وابــن ماجــه)3(. 

أحــد الثقــات املتكلــم فيهــم بــام ال يوجــب الطعــن عليهــم)4(. قــال الذهبــي: "هــو ثقــة بــال تردد، 

غايــة مــا نقمــوا عليــه ذاك احلديــث يف فضــل عــيل ، وال ذنــب لــه فيــه" )5(. 

ــه  ــر بقول ــن أيب األزه ــة ع ــر بالكتاب ــلم باألم ــام مس ــراد اإلم ــم م ــد اهلل احلاك ــو عب ــرّس أب ــد ف وق

ــات")6(.  ــلٍم يف الثِّق ــُم مس ــذا َرْس ــه: "وه عقب

وهــذا مــن تفســر األئمــة لــكالم العلــامء املتقدمــن، ويفيــد بيــان منهجهــم، ويتضــح منــه مــراد 

اإلمــام مســلم هبــذه العبــارة، وأنــه يطلقهــا ويريــد هبــا أن الــراوي ثقــة عنــده.

ــك  ــخص كان ذل ــن ش ــة ع ــز إذا أذن يف الرواي ــلم يف التميي ــة مس ــذا طريق ــاي: "وك ــال مغلط وق

ــه")7(. تعديال ل

ومل يذكر النص عن اإلمام مسلم يف ذلك، فلعله فهمه من كالم احلاكم املتقدم.

)1(  راوية اإلمام مسلم. انظر: النقد والعلل عند اإلمام مسلم، لعبد اهلل دمفو، )ص125(
)2(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )70/5(؛ وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )258/1(.

)3(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )255/1-261(؛ وميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهبي، )82/1(.
)4(  الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم، للذهبي، )ص44(.

)5(  سر أعام النباء، للذهبي، )364/12-365(؛ وانظر: الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، )318/1(.
)6(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )258/1(.

)7(  إصاح كتاب ابن الصاح، ملغلطاي، )354/2(.
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اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن أيب األزهــر أمحــد بــن األزهــر توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام مســلم 

لــه، وهــو مــراد مســلم هبــذه العبــارة كــام فــرسه احلاكــم.

  املطلــب العــارش: أبــو القاســم ُعبيــد اهلل بــن حممــد البغــدادي، املعــروف بابــن 
)ت:389هـــ()1(. َحَباَبــة 

وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن راٍو واحٍد.

ــة . 22 ــيخا ثق ــري-: كان ش ــد اهلل اجلوه ــن عب ــد ب ــي - يف حمم ــد العتيق ــن حمم ــد ب ــال أمح ق

صاحلــا، ويــؤم بالنــاس يف مســجد أيب القاســم بــن َحَبابــة، وابــن َحباَبــة دلنــي عليــه، وقــال يل: 

ــه شــيخ صالــح")2(. ــه، فإن "اكتــب عن

حممــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد، اجلوهــري، البغــدادي، مل يكــن عنــده غــر جــزء واحــد عــن خيثمــة 

بــن ســليامن األطرابليس)3(.

سأل عنه اخلطيب البغدادي شيخه احلافظ أمحد بن حممد العتيقي فوّثقه)4(.

وأثنى عليه أبو القاسم ابن َحَباَبة، وأمر تلميذه العتيقي بالكتابة عنه.

اخلاصــة: األمــر بالكتابــة عــن حممــد بــن عبــد اهلل اجلوهــري توثيــق ضمنــي مــن أيب القاســم بــن 

َحَباَبــة لــه، وأيــده ثنــاؤه عليــه.

ــة الســام، للخطيــب البغــدادي، )108/12(؛ واألنســاب، للســمعاين، )34/4(؛ وســر أعــام النبــاء، للذهبــي،  )1(  تاريــخ مدين
ــة". ــامل، الثق ــند، الع ــيخ، املس ــال الذهبي:"الش ــمعاين، وق ــدادي، والس ــب البغ ــي، واخلطي ــه العتيق )548/16(. وثق

)2(  تاريخ مدينة السام، للخطيب البغدادي، )504/3(.
)3(  املرجع السابق، وتاريخ مدينة دمشق، البن عساكر، )319/53(.

ــى أمحــد وكاع،  ــل مجــع ودراســة، ملثن ــام العتيقــي يف اجلــرح والتعدي ــب البغــدادي لإلم )4(  املرجــع الســابق. وانظــر: ســؤاالت اخلطي
ــه  ــه فات ــا. إال أن ــه اســتقىص الــرواة الذيــن ســأل عنهــم اخلطيــب البغــدادي شــيخه العتيقــي وعددهــم )13( راوي حيــث ذكــر أن

حممــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد اجلوهــري هــذا فلــم يذكــره.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

A
  أهم نتائج البحث:

 بلــغ عــدد الــرواة الذيــن ورد األمــر بالكتابــة عنهــم بعبــارة: ))اكتــب عنــه(( )22( اثنــان 1. 

وعــرون راويــا، كلهــم ثقــات إال راو واحــد يف مرتبــة ضعيــف وهــو رقــم )2(، وراو يف مرتبــة 

ضعيــف جــدا وهــو رقــم )4(. 

 بلــغ عــدد أئمــة اجلــرح والتعديــل الذيــن ورد عنهــم األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: 2. 

))اكتــب عنــه((، عــر أئمــة.

 أكثــر األئمــة الذيــن ورد عنهــم اســتعامل األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب 3. 

عنــه((، هــو اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، حيــث أطلقــه يف حــق تســعة رواة، إال أنــه مل يثبــت عنــه 

احلكــم يف ثالثــة رواة منهــم وهــم: عبــدوس العطــار رقــم )14(، وعــيل بــن اجلعــد رقــم)15(، 

وحممــد بــن ســليامن احلــراين امللقــب بومــه رقــم)16(، وكذلــك مل يتبــن صحــة احلكــم املنقــول 

عنــه يف راٍو واحــد وهــو حممــد بــن نــوح العجــيل رقــم )17(، وبعــده اإلمــام حييــى بــن معــن 

حيــث حكــم بــه يف مخــس رواة.

 غالبــا مــا يتبــع الناقــد األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه((، بالثنــاء عليــه 4. 

أو توثيقــه.

ــٌي 5.  ــق ضمن ــي توثي ــه((، ه ــب عن ــارة: ))اكت ــراوي بعب ــن ال ــة ع ــر بالكتاب ــة األم  إن دالل

ــم. ــت فيه ــن قيل ــرواة الذي ــوال ال ــة أح ــك دراس ــىل ذل ــدل ع ــه، وي ــت في ــذي قيل ــراوي ال لل

 ورد تفســر املــراد بعبــارة: ))اكتــب عنــه(( الصــادرة مــن اإلمــام مســلم يف قــول احلاكــم 6. 

ــا،  ــلم هب ــام مس ــراد اإلم ــاي مل ــر مغلط ــك تفس ــات"، وكذل ــمه يف الثق ــذا رس ــد اهلل: "ه أيب عب

وبالنظــر فيمــن قيلــت فيــه، ودراســة أحواهلــم يتبــن أن هــذا املعنــى ليــس اصطالحــا خاصــا 
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باإلمــام مســلم، بــل هــو كذلــك عنــد النقــاد اآلخريــن.

ــدا مــن الناقــد بنــوع 7.   قــد يــرد األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة: ))اكتــب عنــه(( مقّي

معــّن مــن الكتابــة، فــال يكــون توثيقــا مــن الناقــد لذلــك الــراوي يف غــر مــا قيــده بــه.

ــارة: 8.  ــالف عب ــا، بخ ــد توثيق ــه((، يع ــب عن ــارة: ))اكت ــراوي بعب ــن ال ــة ع ــر بالكتاب  األم

ــه. ــرب ب ــه ويعت ــر في ــذي ُينظ ــراوي ال ــا يف ال ــتعمل غالب ــي تس ــه(( الت ــب حديث ))ُيكت

ــارة: ))اكتــب عنــه((، الــذي متــت دراســته ومجــع مــن 9.  ــة عــن الــراوي بعب  األمــر بالكتاب

قيــل فيــه يف هــذا البحــث مل جيــد الباحــث مــن تعــرض لبيانــه، ســوى مــا تقــدم عــن أيب عبــد اهلل 

احلاكــم، ومغلطــاي بــن قليــج.

  أهم التوصيات:

 االهتــامم بدراســة املصطلحــات التــي يطلقهــا األئمــة النقــاد عــىل الــرواة، دراســة تطبيقيــة 1. 

ــك  ــة بتل ــراد األئم ــتخراج م ــم، واس ــان أحواهل ــم، وبي ــت فيه ــن قيل ــرواة الذي ــن ال تتضم

ــا. ــم يف مدلوهل ــم أو اختالفه ــات، واتفاقه املصطلح

ــباب، 2.  ــان األس ــم، وبي ــة عنه ــن الكتاب ــم ع ــة تالميذه ــى األئم ــن هن ــرواة الذي ــة ال  دراس

ــي. ــك النه ــة ذل ــد مرتب وحتدي
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

أبــو حاتــم الــرازي وجهــوده يف خدمــة الســنة النبويــة -علــم املصطلــح والنقــد-، للدكتــور حممــد . 	

اخروبــات، املطبعــة والوراقــة الوطنيــة - مراكــش، ط1، ذو القعــدة 1428هـــ-2007م. 

أجوبــة أيب زرعــة عــىل أســئلة الربذعــي، أليب زرعــة عبيــد اهلل بــن عبــد الكريــم الــرازي . 	

)ت:264هـــ(، دراســة وحتقيق: د. ســعدي اهلاشــمي، نــر املجلس العلمــي باجلامعة اإلســالمية، 

ط 1، 1402هـــ-1982م.

ــه، . 	 ــل في ــرح والتعدي ــة اجل ــوال أئم ــه وأق ــبيعي ترمجت ــحاق الس ــن أيب إس ــس ب ــن يون ــل ب إرسائي

ــاض، ط1، 1426هـــ-2005م.  ــكان - الري ــة العبي ــف، مكتب ــد اللطي ــز العب ــد العزي ــور عب للدكت

إصــاح كتــاب ابــن الصــاح، للحافــظ عــالء الديــن مغلطــاي بــن قليــج احلنفــي )ت:762هـــ(، . 	

حتقيــق: د. نــارص عبــد العزيــز فــرج، أضــواء الســلف - الريــاض، ط1، 1428هـــ-2007م.

ــي . 	 ــج احلنف ــن قلي ــاي ب ــن ُمغلط ــالء الدي ــظ ع ــال، للحاف ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك ــامل هتذي إك

ــرة، ط1،  ــر - القاه ــاروق للن ــم، دار الف ــامة إبراهي ــد وأس ــادل حمم ــق: ع )ت:762هـــ(، حتقي

1422هـــ-2001م. 

انتقــاء الشــيوخ عنــد املحدثــن حتــى هنايــة القــرن الثــاين وأثــره يف احلكــم عــىل الروايــة، رســالة . 	

دكتــوراه، جامعــة الرمــوك، ملحمــد زهــر عبــد اهلل املحمــد، 1426هـــ-2005م.

األنســاب، للحافــظ أيب ســعيد عبــد الكريــم بــن حممــد التميمــي الســمعاين )ت:562هـــ(، حقــق . 	

نصوصــه وعلــق عليــه: الشــيخ عبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي، ط2، 1400هـــ-1980م.

تاريــخ أســامء الثقــات، للحافــظ أيب حفــص عمــر بــن شــاهن )ت:385هـــ(، حققــه: صبحــي . 	

ــت، ط1، 1404هـــ-1949م. ــلفية - الكوي ــدار الس ــامرائي، ال الس
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تاريــخ عثــامن بــن ســعيد الدارمــي )ت:0		هـــ( عــن أيب زكريــا حييــى بــن معــن يف جتريــح الــرواة . 	

وتعديلهــم، حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور ســيف، دار املأمــون للــرتاث - دمشــق.

ــي . 0	 ــد الذهب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــظ أيب عب ــام، للحاف ــاهر واألع ــات املش ــام ووفي ــخ اإلس تاري

ــالمي، ط1، 2003م. ــرب اإلس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــه: د. بش )ت:747هـــ(، حقق

تاريــخ مدينــة دمشــق، للحافــظ أيب القاســم عيل بن احلســن بــن عســاكر الدمشــقي )ت:571هـ(، . 		

حتقيــق: عمر العمــروي، دار الفكر - بــروت، ط1، 1415هـ-1995م. 

التاريــخ الكبــر، لإلمــام حممــد بــن إســامعيل البخــاري )ت:256هـــ(، طبعــة دار الكتــب العلمية . 		

- بــروت.

تاريــخ مدينــة الســام وأخبــار حمدثيهــا وذكــر قّطنهــا العلــامء مــن غــر أهلهــا وواردهيــا، للحافــظ . 		

أيب بكــر أمحــد بــن عــيل بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي )ت،463هـــ(، حققــه وضبــط نصوصــه 

وعلــق عليــه: د. بشــار بــن عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي، ط1، 1422هـــ-2001م.

تســمية مشــايخ أيب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي )ت:	0	هـــ( الذيــن ســمع منهــم، . 		

اعتنــى بــه د. حاتــم بــن عــارف العــوين، دار عــامل الفوائــد - مكــة املكرمــة، ط1 1423هـــ.

ــن . 		 ــد ب ــم حمم ــن أيب حات ــن ب ــد الرمح ــد عب ــل، أليب حمم ــرح والتعدي ــاب اجل ــة لكت ــة املعرف تقدم

إدريــس الــرازي )ت:327هـــ(، نــر دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1372هـــ-1953م 

ــد. ــاد اهلن ــدر أب ــة -حي ــرة املعــارف العثامني ــة دائ ،بمطبع

تقريــب التهذيــب، للحافــظ أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852 هـــ(، ومعــه حاشــية . 		

عبــد اهلل بــن ســامل البــرصي، وحممــد أمــن مرغنــي. قابلهــا بأصــول مؤلفيهــا، حممــد عوامــة، دار 

ابــن حزم )اإلخــراج اجلديــد(، ط1، 1420هـــ-1999م.

هتذيــب التهذيــب، للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـــ(، . 		

ــه عــادل مرشــد وآخــر، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1،  1416هـــ-1996م.  ــى ب اعتن
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

ــزي . 		 ــف امل ــاج يوس ــن أيب احلج ــال الدي ــن مج ــظ املتق ــال، للحاف ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك هتذي

)ت:742هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة- 

بــروت، ط2، 1403هـــ-1983م.

الثقــات، لإلمــام أيب حاتــم حممــد بــن حبــان البســتي )ت:354هـــ(، طبــع جملــس دائــرة املعــارف . 		

العثامنيــة بحيــدر أباد الدكــن - اهلنــد، ط1، 1395هـــ-1975م.

ــرازي )ت: . 0	 ــس ال ــن إدري ــد ب ــم حمم ــن أيب حات ــن ب ــد الرمح ــد عب ــل، أليب حمم ــرح والتعدي اجل

327هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، عــام 1372هـــ-1953م بمطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة 

ــد. ــاد - اهلن ــدر أب بحي

ــن القــايض . 		 ــي حلــف عليهــا اإلمــام أمحــد، تصنيــف أيب احلســن حممــد ب ــه املســائل الت جــزء في

أيب يعــىل احلنبــيل )ت: 			هـــ(، حتقيــق: أيب عبــد اهلل حممــد بــن حممــود احلــداد، دار العاصمــة - 

الريــاض، ط1،  1407هـــ.

ــد . 		 ــن أمح ــيف الدي ــك س ــداد: مال ــث، إع ــتر يف احلدي ــالة ماجس ــد، رس ــة ونق ــات دراس اجلعدي

ــة، 1422هـــ-2001م. ــة األردني ــا باجلامع ــات العلي ــة الدراس ــمي، كلي القواس

ــن حنبــل، دراســة . 		 ــن إســحاق ب ــل ب ــد اهلل حنب ــل، مجــع أيب عب ــن حنب ــة اإلمــام أمحــد ب ذكــر حمن

ــش،  ط2،  1403هـــ-1983م. ــد نغ ــق: د. حمم وحتقي

ــن . 		 ــام ال يوجــب ردهــم، لإلمــام احلافــظ شــمس الديــن حممــد ب الــرواة الثقــات املتكلــم فيهــم ب

أمحــد بــن عثــامن الذهبــي )ت: 			هـــ(، حتقيــق وتعليــق: حممــد إبراهيــم املوصــيل، دار البشــائر 

- بــروت، ط1، 1412هـــ-1992م.

ســؤاالت ابــن اجلنيــد إبراهيــم بــن عبــد اهلل اخلتــيل أليب زكريــا حييــى بــن معــن )ت:			هـــ(، . 		

حتقيــق: د. أمحــد بــن حممــد نــور بــن ســيف، مكتبــة الــدار – املدينــة املنــورة، ط 1، 1408هـــ-

1988م.
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ــرواة . 		 ــل يف جــرح ال ــن حنب ــن األشــعث السجســتاين لإلمــام أمحــد ب ســؤاالت أيب داود ســليامن ب

وتعديلهــم، دراســة وحتقيــق: د. زيــاد حممــد منصــور، مكتبــة العلــوم واحلكــم، ط1، 1414هـــ-

1996م.

ســؤاالت أيب عبيــد اآلجــري أبــا داود ســليامن بــن األشــعث السجســتاين )ت			: هـــ(، يف معرفة . 		

الرجــال وجرهــم وتعديلهــم، دراســة وحتقيــق: د.عبــد العليــم بــن عبــد العظيــم البســتوي، دار 

االســتقامة ومؤسســة الريان، ط1، 1418هـــ-1997م.

ــاين . 		 ــب الربق ــن غال ــد ب ــن حمم ــد ب ــه، ألمح ــي عن ــة الكرج ــي رواي ــاين للدارقطن ــؤاالت الربق س

ــه مجيــيل - الهــور  ــم حممــد أمحــد القشــقري، كتــب خان ــد الرحي ــق: د. عب )ت:425هـــ(، حتقي

باكســتان، ط1، 1404هـــ.

ــل، . 		 ــرح والتعدي ــايخ يف اجل ــن املش ــره م ــي وغ ــهمي للدارقطن ــف الس ــن يوس ــزة ب ــؤاالت مح س

ــارف -  ــة املع ــادر، مكتب ــد الق ــق عب ــق: د. موف ــة وحتقي ــهمي، دراس ــف الس ــن يوس ــزة ب حلم

1404هـــ-1984م. ط1،  ــاض،  الري

ســؤاالت اخلطيــب البغــدادي لإلمــام العتيقــي يف اجلــرح والتعديــل مجــع ودراســة، إعــداد: م.د. . 0	

مثنــى أمحــد وكاع، جملــة العلــوم اإلســالمية العــدد )31( الســنة )7(.

ــام أيب . 		 ــرواة، لإلم ــوال ال ــن عــن أح ــئلة البغدادي ــع أس ــجزي م ــيل الس ــن ع ــعود ب ــؤاالت مس س

عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم النيســابوي )ت:405هـــ(، دراســة وحتقيــق: د. موفــق عبــد 

القــادر، دار الغــرب اإلســالمي- بــروت، ط1، 1408هـــ-1989م.

ــه:  . 		 ــائي )ت:303هـــ(، حقق ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــام أيب عب ــربى، لإلم ــنن الك الس

ــروت، ط1، 1421هـــ-2001م. ــالة - ب ــة الرس ــلبي، مؤسس ــم ش ــد املنع ــن عب حس

سر أعام النباء، لإلمام احلافظ شمس الدين حممد بن أمحـد بن عثـامن الذهبـي) ت: 748هـ(، . 		

أرشف عىل حتقيقه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بروت، ط2، 1402هـ-1982م.

42



اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

ــيل . 		 ــن رجــب احلنب ــن أمحــد الشــهر باب ــد الرمحــن ب رشح علــل الرتمــذي، لإلمــام أيب الفــرج عب

)ت:795 هـــ(، حتقيــق: د. نــور الديــن عــرت، دار العطــاء، ط6، 1421هـــ-2000م. 

الضعفــاء ومــن نســب إىل الكــذب ووضــع احلديــث ومــن غلــب عــىل حديثــه الوهــم ومــن يتهــم . 		

يف بعــض حديثــه وجمهــول روى مــا ال يتابــع عليــه وصاحــب يغلــو فيهــا ويدعــوا إليهــا وإن كانت 

حالــه يف احلديــث مســتقيمة، للحافــظ أيب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد العقيــيل 

)ت:322هـــ(، اعتنــى بــه: د. مــازن بــن حممــد الرسســاوي، دار جمــد اإلســالم ودار ابــن عبــاس، 

ط1، 1429هـ-2008م.

ضوابــط اجلــرح والتعديــل، للدكتــور عبــد العزيــز العبــد اللطيــف، مكتبــة العبيــكان - الريــاض، . 		

ط1، 1426هـ-2005م. 

ــارون . 		 ــن ه ــد ب ــث،  ألمح ــاب احلدي ــن وأصح ــة والتابع ــن الصحاب ــردة م ــامء املف ــات األس طبق

بــن روح الربدجيــي )ت:301هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: ســكينة الشــهايب، دار طــالس للنــر- 

دمشــق، ط1، 1987م.

ــيل )ت526:هـــ(، . 		 ــىل احلنب ــايض أيب يع ــن الق ــد ب ــن حمم ــف أيب احلس ــة، تصني ــات احلنابل طبق

ــرة، ط1.  ــة - القاه ــنة املحمدي ــة الس ــي، مطبع ــد الفق ــد حام ــه: حمم صحح

الطبقات الكربى، ملحمد بن سعد كاتب الواقدي )ت:230هـ(، دار صادر - بروت.. 		

العلــل ومعرفــة الرجــال عــن اإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل )ت			هـــ(، روايــة عبــد اهلل بن . 0	

أمحــد، حتقيــق وختريــج: د. ويص اهلل حممــد عبــاس، املكتــب اإلســالمي ودار اخلــاين - الريــاض، 

ط2، 1422هـ-2001م. 

العلــل ومعرفــة الرجــال عــن اإلمــام أمحــد بــن حنبــل )ت:			هـــ( بروايــة املــروذي وصالــح . 		

ــر، ط1، 1422هـــ  - 2006م. ــد للن ــام أمح ــاس، دار اإلم ــق: د.ويص اهلل عب ــوين، حتقي وامليم
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علــل احلديــث ومعرفــة الرجــال والتاريــخ، لإلمــام أيب احلســن عــيل بــن املدينــي )ت:234هـــ(، . 		
دراســة: مــازن بــن حممــد الرسســاوي، دار ابــن اجلــوزي للنــر- الريــاض، ط1، 1416هـــ.

فتــح البــاري بــرشح صحيــح البخــاري، لإلمــام احلافــظ أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين . 		
)ت:852 هـــ(، قــام بإخراجــه: حمــب الديــن اخلطيــب، رقــم كتبــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار الريــان - القاهــرة، ط2،  1409هـــ-1988م. 

ــاري )ت: . 		 ــد األنص ــن حمم ــا ب ــى زكري ــظ أيب حيي ــي، للحاف ــة العراق ــرشح ألفي ــي ب ــح الباق فت
ــة -  ــم وماهــر ياســن الفحــل، نــر دار الكتــب العلمي ــد اللطيــف اهلمي 926هـــ(، حققــه: عب

1422هـــ-2002م. ط1،  ــروت،  ب

فتــح املغيــث بــرشح ألفيــة احلديــث، للحافــظ املــؤرخ شــمس الديــن أيب اخلــر حممــد بــن عبــد . 		
الرمحــن الســخاوي )ت: 902هـــ(، حتقيــق ودراســة: د. عبــد الكريــم بــن عبــد اهلل اخلضــر ود. 

حممــد بــن عبــد اهلل الفهيــد، مكتبــة دار املنهــاج للنــر - الريــاض، ط1، 1426هـــ.

ــد . 		 ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــظ أيب عب ــتة، للحاف ــب الس ــة يف الكت ــه رواي ــن ل ــة م ــف يف معرف الكاش
الذهبــي )ت: 748هـــ(، قــدم لــه وعلــق عليــه: حممــد عوامــة وأمحــد حممــد اخلطيــب، دار القبلــة 

ــة اإلســالمية ومؤسســة علــوم القــرآن - جــدة، ط1،  1413هـــ-1992م. للثقاف

ــن عــدي اجلرجــاين )ت:365هـــ(، . 		 ــد اهلل ب ــاء الرجــال، للحافــظ أيب أمحــد عب الكامــل يف ضعف
ــروت، ط1،   ــة -  ب ــب العلمي ــر دار الكت ــوض، ن ــيل ع ــود وع ــد املوج ــادل عب ــق: ع حتقي

1418هـــ-1997م.

الكنــى واألســامء، أليب بــر حممــد بــن أمحــد بــن محــاد الــدواليب )ت:310هـــ(، حتقيــق: أيب قتيبــة . 		
نظــر بن حممــد الفريــايب، دار ابــن حــزم - بــروت، ط1، 1421هـــ-2000م.

الكنــى واألســامء، لإلمــام مســلم بــن احلجــاج القشــري )ت:262هـــ(، دراســة وحتقيــق: عبــد . 		

ــن حممــد القشــقري، نــر املجلــس العلمــي باجلامعــة اإلســالمية، ط1، 1404هـــ- ــم ب الرحي

1984م.
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اوي بِعبارِة: ))ُاكُتْب َعنُْه((  َمدُلوُل َأمِر النَّاِقِد بالِكتابِة عِن الرَّ

ــقالين . 0	 ــر العس ــن حج ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــن أيب الفض ــهاب الدي ــظ ش ــزان، للحاف ــان املي لس

ــو  ــه: الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، أخرجــه: ســلامن عبــد الفتــاح أب )ت:852هـــ(، اعتنــى ب

ــالمية، ط1، 1423هـــ-2002م. ــائر اإلس ــر دار البش ــالمية، ن ــات اإلس ــة املطبوع ــدة، مكتب غ

املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن، لإلمــام احلافــظ أيب حاتــم حممــد بــن حبــان . 		

البســتي )ت:354هـــ(، حتقيــق: محــدي بــن عبــد املجــد الســلفي، دار الصميعي - الريــاض، ط1، 

1420هـ-2000م.

ــن . 		 ــن أيب بكــر ب ــن عــيل ب ــور الدي ــد، لإلمــام احلافــظ أيب احلســن ن ــع الفوائ ــد ومنب جممــع الزوائ

ســليامن اهليثمــي )ت:807هـــ(، حققــه: حســن ســليم أســد الــداراين، دار املنهــاج - جــده، ط1،  

1436هـ-2015م. 

مســائل اإلمــام أيب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل )ت:			هـــ(، رواية إســحاق بــن إبراهيم . 		

بــن هانــئ النيســابوري )ت:			هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن عــيل األزهــري، دار الفــاروق للنــر - 

1434هـ-2013م. ط1،  القاهرة، 

مصطلــح ))يكتــب حديثــه(( دراســة تطبيقيــة عنــد النقــاد، للدكتــورة عفــاف بنــت غنيــم عــواد . 		

اجلهنــي، جامعــة الدمــام.

املعجــم املشــتمل عــىل ذكــر أســامء شــيوخ األئمــة النبــل، للحافــظ أيب القاســم عــيل بــن احلســن . 		

بــن هبــة اهلل الشــافعي املعــروف بابن عســاكر )ت:571هـــ(، حتقيــق: ســكينة الشــهايب، دار الفكر 

- دمشــق، ط1، 1401هـ-1981م.

معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، . 		

لإلمــام احلافــظ أيب احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بن صالــح العجــيل )ت:261هـــ(، دراســة وحتقيق: 

د. عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي، مكتبــة الــدار - املدينــة املنــورة، ط1،  1405-1985م.
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املعلــم بشــيوخ البخــاري ومســلم، للحافــظ أيب بكــر حممــد بــن إســامعيل بــن خلفــون األندلــيس . 		

)ت: 636هـــ(، حتقيــق: عــادل ســعد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، )ط(.

املغنــي يف الضعفــاء، للحافـــظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحـــــد بـــن عثـــامن الذهبـــي )ت: 748هـ(، . 		

حتقيــق د. نــور الديــن عــرت، دار إحيــاء الــرتاث اإلســالمي بقطــر، ط1.

مناقــب اإلمــام أمحــد، للحافــظ أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل اجلــوزي )ت:597هـــ(، حتقيق: . 		

د. عبــد اهلل عبــد املحســن الرتكــي، دار هجــر، ط2،  1409هـ.

ــي )ت: . 0	 ــد الذهب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــظ ش ــث، للحاف ــح احلدي ــم مصطل ــة يف عل املوقظ

748هـــ( اعتنــى بــه عبــد الفتــاح أبــو غــدة، نــر مكتبــة املطبوعــات اإلســالمية - حلــب، ط2، 

1412هـ.

ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، للحافــظ شــمس الديــن حممد بــن أمحــد الذهبــي )ت:748هـ(، . 		

حتقيــق: عــيل حممــد عوض وعــادل عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1995م.

نزهــة األلبــاب يف األلقــاب، للحافــظ أمحــد بــن عيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـــ(، حتقيق: . 		

عبــد العزيز الســوادي، مكتبــة الرشــد- الريــاض، ط1، 1409هـ.

النقــد والعلــل عنــد اإلمــام مســلم، للدكتــور عبــد اهلل بــن حممــد دمفــو، جملــة لســان املحــدث، . 		

الصــادرة عــن الرابطــة املحمديــة للعلــامء باململكــة املغربيــة، العــدد األول، رمضــان 1439هـــ- 

2018م.

ــام . 		 ــقالين )ت852 هـــ(، ق ــر العس ــن حج ــيل ب ــن ع ــد ب ــظ أمح ــام احلاف ــاري، لإلم ــدي الس ه

بإخراجــه حمــب الديــن اخلطيــب، رقــم كتبــه وأحاديثــه حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الريــان - 

ــرة، ط2، 1409هـــ - 1988م. القاه
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Meaning of the command of a critic to write from a narrator saying: (write from 
him) – Theoretical and Practical Study

Dr. Mustapha bin Muhammad Mahmood Mukhtar

Research Topic:
A theoretical and Practical study of the command of a critic to write from 

a narrator saying (write about him), including the meaning of the statement 
and the position of narrators that this statement was made concerning them.

Research Objective:
Explanation of the statement (write from him), difference between it and 

the statement: (his hadith is written), the position of narrators that this state-
ment was made concerning them, and establishing the fact that this statement 
is not particular to Imam Muslim alone.

Research Problem:
Answering the following questions:

1- What is the meaning of the command of a critic to write from a narrator 
saying (write from him)?

2- Is the concept of the command of a critic to write about a narrator saying 
(write from him) particular to Imam Muslim or not? 

3- What is the position of narrators that this statement was made concern-
ing them?

Research Findings:
1- The meaning of the command of a critic to write about a narrator saying 

(write from him) is an implied authentication of the narrator this statement 
was made about.

2- The statement (write from him) is not a concept particular to Imam Mus-
lim, it is also used by others.

Keywords:

Write from him, Command, writing






