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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

5

اح )ت: 287هـ(
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

 موضوع البحث: 
ــرح  ــاء اجل ــوال عل ــا بأق ــي، ومقارنته ــاح األندل ــن وضَّ ــد ب ــظ حمم ــوال احلاف ــة أق ــع ودراس مج

ــل. ــرح والتعدي ــه يف اجل ــتخراج منهج ــم اس ــل، ث والتعدي

 أهداف البحث:
ــاح يف نقــد الــرواة، وبيــان أحواهلــم يف الروايــة، ثــم موازنــة هــذه األقــوال  مجــع أقــوال ابــن وضَّ

ــاح يف اجلــرح والتعديــل، وبيــان منزلتــه يف  بأقــوال األئمــة املعتربيــن، ثــم اســتخراج منهــج ابــن وضَّ

نقــد الــراوة.

 مشكلة البحث: 
ــاح ومنزلتهــا يف اجلــرح والتعديــل ؟ وهــل  ــة: مــا أقــوال ابــن وضَّ ــة عــن األســئلة التالي اإلجاب

ــل؟ ــرح والتعدي ــه يف اجل ــا منهج ــد؟ وم ــددين يف النق ــاهلني أم املتش ــني أم املتس ــن املعتدل ــدُّ م ُيع

 أهم نتائج البحث: 
ــف  ــى التعري ــه ع ــيوخه، وحرص ــى ش ــاء ع ــة يف الثن ــد: املبالغ ــه يف النق ــات منهج ــن س - أنَّ م

ــم. ــن غريه ــم ع ــزًا هل ــم؛ متيي ــاهبم وبلداهن ــرواة وأنس ــاء ال بأس

ــل،  ــع يف التعدي ــا أرب ــب، منه ــت مرات ــت: س ــث بلغ ــل، حي ــرح والتعدي ــب اجل ــددت مرات -  تع

ــرح. ــان يف اجل ومرتبت

الة ) املفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ
اح، املنهج، اجلرح، التعديل. ابن وضَّ
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

F

إن احلمــد هلل ، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا، وســيئات أعالنــا، 

مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك 

لــه، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله، أمــا بعــد:

فــإنَّ معرفــة أحــوال الــرواة ال تقــل أمهيــة عــن حفــظ اآلحاديــث واآلثــار؛ لــذا حــرص عليهــا 

العلــاء يف القــرون املفضلــة، فانــربى كثــرٌي منهــم لنقــد الــرواة، وبذلــوا جهدهــم ســعيًا منهــم حلفــظ 

ــه يف معــاين احلديــث نصــُف العلــم، ومعرفــُة الرجــال نصــُف  الســنة النبويــة، قــال ابــن املدينــي: "التفقُّ

العلــم")1(.

وملــا كان نقــد العلــاء للــرواة مبنيــًا عــى التحــري واالجتهــاد، وكانــت مناهــج النُّقــاد متباينــة، 

ــة  ــرواة، ومقارن ــج املتكلمــني يف ال ــة مناه ــاء بمعرف ــم العل ــدل واملتســاهل؛ اهت ــدد واملعت ــم املتش منه

ــه. ــرب ب ــه، ويعت ــة املصيــب منهــم؛ ليؤخــذ قول أقــوال بعضهــم ببعــض؛ ملعرف

ــاء  ــض العل ــورد بع ــس، ُي ــاظ األندل ــن ُحّف ــٍد م ــوال ناق ــت أن أمجــع أق ــق رأي ــذا املنطل ومــن ه

أقوالــه يف مصنفاهتــم، وأدرســها دراســة مقارنــة؛ ملعرفــة منزلتهــا، ومنهجــه فيهــا، وهــو احلافــظ حممــد 

ه الذهبــي)2( والســخاوي)3( وغريمهــا مــن طبقــات املتكلمني يف  ــاح )ت: 287هـــ(، الــذي عــدَّ بــن وضَّ

الــرواه، ووســمت البحــث بــ:  

اح؛ أقواله ومنهجه يف اجلرح والتعديل(. )ابن وضَّ

)11  املحدث الفاصل، الرامهرمزي، )ص320(.
)12  ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل، الذهبي، )ص199(.

))1  املتكلمون يف الرجال، السخاوي، )ص108(.
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 أمهية البحث، وأسباب اختياره:

اح ومنزلته يف علم احلديث ونقد الرواة. 1-إمامة ابن وضَّ

اح يف مصنفاهتم واعتادها، كابن حجر وغريه. 2-عناية العلاء بنقل أقوال ابن وضَّ

اح يف نقد الرواة، ومنهجه فيها. 3-عدم وجود دراسة تبني منزلة أقوال ابن وضَّ

 أهداف البحث: 

اح يف نقد الرواة، وبيان أحواهلم يف الرواية. 1- مجع أقوال ابن وضَّ

اح، وموازنتها بأقوال األئمة املعتربين.  2-دراسة أقوال ابن وضَّ

اح يف اجلرح والتعديل، وبيان منزلته يف اجلرح والتعديل. 3-دراسة منهج ابن وضَّ

 حدود البحث: 

ــه عــن غــريه مــن  ــا نقل ــاح يف نقــد رواة احلديــث، دون م ــن وضَّ ــوال اب اقتــرت عــى مجــع أق

ــة  ــرواة اخلَلقي ــات ال ــه يف صف ــم، أوكالم ــاة، وغريه ــاد، والقض ــاء والعب ــه يف الفقه ــة، أو كالم األئم

ــل.  ــرح والتعدي ــه باجل ــق ل ــا ال تعل ــة؛ مم واخلُلقي

 الدراسات السابقة: 

ــة،  ــد ومقارن ــة نق ــرواة دراس ــاح يف ال ــن وضَّ ــوال اب ــة أق ــع ودراس ــت بجم ــة عني ــى دراس ــف ع مل أق

ــاح  واســتخالص منهجــه منهــا، ووجــدت دراســات متنوعــة منشــورة يف ترمجتــه، ككتــاب: )حممــد بــن وضَّ

ــاح،  ــن وضَّ ــعة الب ــة موس ــو ترمج ــر، وه ــوري معم ــس(، لن ــث باألندل ــة احلدي ــس مدرس ــي، مؤس القرطب

ــاح حمدثــًا( د.مصطفــى محيداتــو ، ورســالة  وبيــان أثــره احلديثــي عــى األندلــس، وبحــث: )حممــد بــن وضَّ

ــره عــى يف علــم احلديــث باألندلــس(  ــاح وأث ــة نظــراوي، بعنــوان )حممــد بــن وضَّ املاجســتري للطالبة:فتحي
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

، وهــذه دراســات غــري مؤثــره؛ لبعدهــا عــن مقصــود البحــث، وأيضــًا يوجــد عــدة حتقيقــات لكتــاب ابــن 

ــاح )البــدع( ، منهــا حتقيــق بــدر البــدر، طبــع دار العصيمــي، وحتقيــق عمــرو عبــد املنعــم ســليم، نــر  وضَّ

ــاح،   ووقفــت - بعــد  مكتبيــة ابــن تيميــة بالقاهــرة، وكال التحقيقــني تضمنــا فقــط ترمجــة موجــزة البــن وضَّ

أن أوشــكت عــى الفــراغ مــن البحــث -عــى ملخــص خمتــر عــى موقــع كليــة العلــوم اإلســالمية، جامعــة 

ــة 1، للباحثــني: عصــام  ــه يف اجلــرح والتعديــل، دراســة مقارن ــاح وأقوال ــن وضَّ ــوان:) اإلمــام اب بغــداد، بعن

ــلتي  ــع مراس ــًا، م ــورًا إلكرتوني ــًا، أو منش ــث مطبوع ــى البح ــف ع ــم، ومل أق ــالم إبراهي ــد الس ــل، وعب خلي

للمجلــة مــرارًا دون جتــاوب وال رد،  إال أّن امللخــص يــدل يف اجلملــة عــى اختــالف بــني الدراســتني يف عــدد 

الــرواة، وحــدود البحــث، ومنهجــه. 

 خطة البحث: 
جاء البحث يف مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهارس.

أمــا املقدمــة: فتكلمــت فيهــا عــن أمهيــة املوضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه وحــدوده، . 1

والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، واملنهــج املتبــع فيــه.

اح:. 2 املبحث األول: ترمجة موجزة البن وضَّ

 وفيه أربعة مطالب:  

 املطلب األول: اسمه، ونسبه، ومولده. - 

املطلب الثاين: نشأته العلمية ورحالته، وشيوخه. -

 املطلب الثالث: مكانته وجهوده العلمية.- 

 املطلب الرابع: وفاته. -

اح يف نقد الرواة.. ) املبحث الثاين: دراسة أقوال ابن وضَّ
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اح يف اجلرح والتعديل.. 	 املبحث الثالث: منهج ابن وضَّ

اخلامتة: . 	

وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته، ثم الفهارس الالزمة. 

 منهج البحث:

اعتمــدت يف البحــث عــى املنهــج االســتقرائي التحليــي املقارن،حيث اســتقرأت مجيــع الــرواة الذين 

اح  ــاح، ثــم قارنتهــا بأقــوال األئمــة النُّقــاد، للوصــول لنتيجــة تبــني منزلة أقــوال ابــن وضَّ نقدهــم ابــن وضَّ

ومنهجــه يف اجلــرح والتعديــل، وقــد راعيــت يف ذلــك مايي:

ــم ذكــر -  ــه، ث ــخ وفات ــه ونســبه، وتاري ــراوي وكنيت ــًا، وذكــر اســم ال ــرواة هجائي ــب ال ترتي

ــه برمــوز الكتــب الســتة وملحقاهتــا.  رمــز مــن خــّرج ل

ــاح يف نقــد الــرواة مــن كتــب اجلــرح والتعديــل املتنوعــة معتنيــًا بإيــراد -  مجــع أقــوال ابــن وضَّ

اللفــظ الــذي أقــف عليــه.

ــاح خمتتــًا ذلــك باختيــار -  مجــع أقــوال النُّقــاد املعتربيــن يف نقــد الــرواة الذيــن نقدهــم ابــن وضَّ

احلافظــني الذهبــي وابــن حجــر.

ــاح مــع أقــوال األئمــة النُّقــاد، مبينــًا مــدى موافقــة قــول ابــن -  املوازنــة بــني قــول ابــن وضَّ

ــاح ألقــوال األئمــة. وضَّ

االقتصــار يف نقــل أقــوال األئمــة النُّقــاد يف الــراوي املتفــق عليــه عــى أشــهرها، أمــا الــراوي - 

املختلــف فيــه فأتوســع فيــه بــا يقتضيــه حــال هــذه البحــوث، دون إطالــة أو توســع.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

 املبحث األول: 
 اح ترمجة موجزة البن وضَّ

 وفيه أربعة مطالب:  

 املطلب األول: اسمه، ونسبه، ومولده: 

ــاح بــن َبِزيغ، مــوىل اإلمــام عبــد الرمحن بــن ُمعاويــة؛ مــن أهل قرطبــة، ومل  أبــو عبــد اهلل، حممــد بــن وضَّ

أقــف عــى مــن زاد يف نســبه ألعى مــن جــده بزيغ، ولد ســنة 199هـــ، وقيل ســنة 200هـــ.)1(. 

 املطلب الثاين: نشأته العلمية، ورحالته، وشيوخه: 

ــذي نشــأ  ــم تــر املصــادر إىل البيــت ال ــم، فل ــاح يف أرسة فقــرية، مل تعــرف بالعل ــن وضَّ نشــأ اب

فيــه، إال أّنــه حفــظ يف صبــاه القــرآن الكريــم، ثــم اجتــه لطلــب العلــم، فأخــذ عــن علــاء األندلــس، 

أمــا رحالتــه إىل املــرق فقــد رحــل رحلتــني:  

الرحلــة األوىل: وكانــت ســنة 218هـــ، وكان عمــره تســع عــرة ســنة، ومل يكــن مذهبــه يف رحلته 

هــذه طلــب احلديــث، وإنــا كان شــْأنه الزهــد، وطلــب الُعبَّــاد، وجــلُّ مــن أثنــى عليهــم مــن شــيوخه 

-يف غــري الروايــة -بالعبــادة والزهــد هــم مــن لقيهــم يف هــذه الرحلــة)2(.

ــة: كانــت بعــد ســنة 230هـــ، لقــي فيهــا رجــال احلديــث وكتــب عنهــم، وبلــغ  ــة الثاني الرحل

ــاح أئمــة احلديــث  عــدد شــيوخه يف هــذه الرحلــة: مخســة وســبعني ومائــة)3(، وقــد شــارك ابــن وضَّ

يف عــره يف شــيوخ عــدة)4(، فشــارك األئمــة أصحــاب الكتــب الســتة يف شــيوخ، منهــم: حيــي بــن 

)11  أخبار الفقهاء واملحدثني، للخشني، )122(.
)12  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )650/2(.

))1   تاريــخ علــامء اإلندلــس،  البــن  الفــريض، )651/2(؛ وذكــر اخلشــني يف كتابــه أخبــار الفقهــاء واملحدثــني )ص122(،  شــيوخ 
ــاح موزعــني عــى البلــدان واألمصــار. ابــن وضَّ

)	1  ابن وضاح القرطبي حمدثا، ملصطفى محيداتو، ، )ص40(.
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ار ، وهــاُرون  معــني، وابــن املدينــي، وأبــو بكــر بــن أيب شــيبة، وحممــد بــن املتــوكل ، وحممــد بــن َبــكَّ

ــم الدمشــقي. احلــّال ، وُدحَي

 املطلب الثالث: مكانته، وجهوده العلمية: 

ــر ظاهــر يف بــالد  ــه أث ــة يف علــم احلديــث، وكان ل ــة عالي ــاح مقامــًا رفيعــًا ومنزل أ ابــن وضَّ ــوَّ تب

ــس دار  ــارت األندل ــد ص ــن خمل ــي ب ــاح، وبق ــن وضَّ ــد ب ــن الفريض:"بمحم ــال اب ــس، ق األندل

ــي بـــ  ــه الذهب ــهورين")2(، ووصف ــة املش ــن واألئم ــرواة املكثري ــن ال بِّي:"م ــال الضَّ ــث")1(، وق حدي

ــاح؛ إال أنــه ُأخــذ  "اإلمــام احلافــظ، حمــّدث األندلــس")3(، ومــع هــذه املنزلــة التــي تبوأهــا ابــن وضَّ

ه لألحاديــث واملبالغــة يف  هــت لــه انتقــادات، قــّل مــن يســلم، منهــا: منهــا كثــرة ردِّ عليــه مآخــذ، وُوجِّ

ذلــك، والصــواب خــالف مــا قــال، قــال ابــن الفــريض:"كان أمحــد بــن خالــد بــن اجلبــاب ُينكــر عليــه 

كثــرة رده لكثــرٍي مــن األحاديــث"، وُأخــذ عليــه أيضــًا قلــة معرفتــه يف علــم الفقــه والنحــو، قــال ابــن 

ــاح خطــأ كثــري حمفــوظ عنــه، وأشــياء كان يغلــط فيهــا ويصحفهــا، وكان ال علــم  الفريض:"البــن وضَّ

عنــده بالفقــه، وال بالعربيــة")4(، ولعلــه ُيعــذر بانرافــه للحديــث عــن غــريه مــن العلــوم، واهلل أعلــم.

اح العلمية يف جوانب عدة، منها: وقد متثَّلت جهود ابن وضَّ

أوالً: التدريس والتعليم: 

ــاح مــن رحلتــه الثانيــة رصف وقتــه كلــه للتدريــس، وبــذل جهــده لنــر  فبعــد أن رجــع ابــن وضَّ

ــن الفــريض:" وكان  ــال اب ــدر، ق ــا ن ــوم إال م ــة مــن تلــك العل ــي كانــت خالي الســنة يف األندلــس الت

ــاح عاملــًا باحلديث...صابــرًا عــى اإلســاع، حمتســبًا يف نــر علمــه. ســمع منــه النــاس كثــريا،  ابــن وضَّ

)11  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )652/2(.
ّبي، )ص173(. )12  بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، للضَّ

))1  سري أعالم النبالء، للذهبي، )445/13(.
)	1  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )652/2(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــة،  ــدة طويل ــس م ــاح باألندل ــن وضَّ ــّدث اب ــي :"وح ــال الضب ــس" )1(، وق ــل األندل ــه أه ــع اهلل ب ونف

ــن  ــهورون")2(، وكان اب ــاء مش ــة رفع ــا مجاع ــن أهله ــا م ــه هب ــم، وروى عن ــم ج ــه عل ــا عن ــر هب وانت

ــاح هيتــم بطالبــه، وُيعنــى هبــم، ويعلمهــم آداب الطلــب والعلــم، ويتفقدهــم كــا يتفقــد أبنــاءه،  وضَّ

ــاح يقــول يل:  وكان حمبــًا هلــم عطوفــًا عليهــم، قــال أمحــد بــن خالــد- أحــد طالبــه -:" كان ابــن وضَّ

إين ألدعــو لكــم يف ســجودي أن ينفعكــم؛ ألنكــم إذا انتفعتــم انتفعــت أنــا بكــم" )3(، ومــن أثــر اهتامه 

البالــغ بالتدريــس والطــالب أن صــار أكثــر مــن رأس ورشف باألندلــس مــن تالميــذه)3(، وهــذا يــدل 

عــى رعايتــه التامــه واهتامــه البالــغ بالتعليــم والتدريــس، ومــن هــؤالء التالميــذ: أمحــد بــن خالــد بن 

اجلبَّــاب، وقاســم بــن أصبــغ، وحممــد بــن املســور الفقيــه، وغريهــم. 

ثانيًا: التصنيف: 

ــة،  ــرًا مــن التأليــف، ولعــل ســبب ذلــك انشــغاله بالتدريــس والرواي ــاح مكث ــن وضَّ مل يكــن اب

إضافــة لضعفــه يف العربيــة؛ ممــا جعلــه يتقاعــس عــن التآليــف الكبــرية املهمــة؛ إذ كان النحــو وســيلة 

ــاح إرثــًا ال بــأس بــه، ومــن ذلــك: لتأليــف الكتــب وتصنيفهــا )4(، ومــع ذلــك فقــد خّلــف ابــن وضَّ

 كتاب البدع، والنهي عنها، مطبوع، وهو معروف متداول.1. 

كتاب النظر إىل اهلل تعاىل، خمطوط )5(.. 2

كتاب العباد والعوابد، يف الزهد والرقائق.. 3

كتاب مكنون الرس ومستخرج العلم، يف الفقه املالكي. . 4

)11  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )652/2(.
ّبي، )ص174(. )12 بغية امللتمس، للضَّ

))1  ترتيب املدارك وتقريب املسالك، للقايض عياض )4 /436- 439(.
)	1  ابن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة احلديث باألندلس، لنوري معمر، )ص153(.

)	1  ترتيب املدارك، للقايض عياض،)4/ 436(.
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كتاب القطعان، يف احلديث )1(. . 5

 املطلب الرابع: وفاته: 

ــة  ــويف ليل ــه ت ــن الفريض:أّن ــاح، واألقــرب ماذكــره اب ــن وضَّ ــاة اب ــوال يف ســنة وف تعــددت األق

ــنة،  ــني س ــبعًا وثان ــاش س ــون ع ــة )2(، فيك ــنة 287هـــ، بقرطب ــرم س ــن املح ــني م ــع بق ــبت ألرب الس

ــاىل.  تع

)11  فهرسة ابن خري اإلشبييل، البن خري اإلشبيي، )ص127- 220- 240(، وذكر الكتب الثالثة األخرية.
)12  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )653/2(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

املبحث الثاين: 
اح يف نقد الرواة. دراسة أقوال ابن وضَّ

1- إبراهيم بن امُلنِْذر احِلَزاِمّي، أبو إسحاق املدين )ت: 6)2هـ(، )خ ت س ق(. 

اح:"لقيته باملدينة، وهو ثقة")1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه ابــن معــني )2(،والدارقطنــي )3(، واخلطيــب البغــدادي)4(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(

)5(، ثــم إنَّ الــراوي قــدم بغــداد، ووقــع منــه مــا أنكــره عليــه اإلمــام أمحــد، مــن القــول يف حمنــة القرآن، 

قــال الســاجي:"بلغني أّن أمحــد كان يتكلــم فيــه ويذّمــه، وقصــد إليــه ببغــداد ليســّلم عليــه، فلــم يــأذن 

لــه، وكان قــدم إىل ابــن أيب ُدؤاد قاصــدًا مــن املدينــة، عنــده مناكــري" )6(، وهــذه املناكــري جعلــت بعــض 

النُّقــاد - فيــا يظهــر- ينزلــه لرتبــة الصــدوق، فقــال أبــو حاتــم: "صــدوق" )7(، وقــال أيضــًا: "هــو 

ــه أمحــد الســالم"،  ــرد علي ــم ي ــه خلــط يف القــرآن فل ــن محــزة إال أّن ــم ب أعــرف باحلديــث مــن إبراهي

ــه  ــن روايت ــاءت م ــري ج ــذه املناك ــب أنَّ ه ــح اخلطي ــد أوض ــأس"  ، وق ــه ب ــس ب ــائي: "لي ــال النس وق

عــن املجهولــني، حيــث قال:"أمــا املناكــري فقّلــا توجــد يف حديثــه إال أن يكــون عــن املجهولــني، ومــع 

هــذا فــإّن حييــى بــن معــني وغــريه مــن احلفــاظ كانــوا يرضونــه ويوثِّقونه")8(،واختــار الذهبــي وابــن 

)11  التعديل والتجريح، للباجي، )350/1(.
)12  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )7/ 122(.

))1  سؤاالت السلمي للدارقطني، للسلمي، )ص87(.
)	1  تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، )7/ 122(.

)	1  الثقات، البن حبان، )73/8(.
)16  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )7/ 122(.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )139/2(.
))1  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )7/ 122(.
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ــن  ــه أمحــد ألجــل القــرآن")1(، واخلالصــة أّن اب ــم في ــه :"صــدوق"، وزاد ابــن حجــر:" تكّل حجــر أّن

ــاح وافــق األئمــة النُّقــاد الذيــن وثَّقــوا الــراوي، إال أّن عنــده مناكــري أنزلــت رتبتــه عنــد النُّقــاد  وضَّ

اآلخريــن إىل رتبــة الصــدوق، و َذمُّ اإلمــام أمحــد لــه؛ إنــا هــو ملــا وقــع فيــه مــن الفتنــة، فخالصــة حاله 

ــاح يف توثيــق  يف الروايــة أّنــه صــدوق ملــا ُذكــر يف حديثــه مــن املناكــري، وهبــذا يتبــني تســاهل ابــن وضَّ

الــراوي، والصــواب خــالف ذلــك، واهلل أعلــم. 

ِمّي موالهم، أبوإسحاق الَبْصّي )ت: 211هـ(، )م د ت س(.  2- َأْحَد بن إْسَحاق احَلْضَ

اح:"ثقة")2(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح يف توثيــق الــراوي مــع قــول أغلــب األئمــة النُّقــاد، حيــث وثَّقــه يعقــوب  اتفــق قــول ابــن وضَّ

بــن شــيبة)3(، وأبــو زرعــة، وأبــو حاتــم)4(، والنســائي)5(، وغريهــم، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، 

ــنّي  ــه ب ــا اإلمــام أمحــد فإّن ــه")7(، أمَّ وقــال:"كان حيفــظ حديثــه")6(، وقــال النســائي أيضــًا :"البــأس ب

ســبب رأيــه يف الــراوي، لكنــه يف اجلملــة قــّوى حالــه، فقــد ُســئل: هــل كتبــت عنــه؟ قــال: "ال، تركتــه 

ــن  ــا، ولك ــاء اهلل، صدوًق ــدي، إن ش ــال:"كان عن ــه؟" ق ــرت علي ــش أنك ــه: "أي ــل ل ــد"، فقي ــى عم ع

ــار الذهبــي، وابــن حجــر "توثيقــه"، وزاد  ــه يف يشء")8(، واخت ــن أكثــم، دخــل ل ــه مــن أجــل اب تركت

ابــن حجــر: "كان حيفــظ")9(. 

)11  الكاشف، للذهبي، )1/ 225(؛ تقريب التهذيب، البن حجر، )ص94(.
)12  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي بن قليج، )1/ 20(.

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر،)14/1(. 
)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )40/2(.

)	1  هتذيب الكامل، للمزي، )264/1(. 
)16  الثقات، البن حبان، )4/8(.

))1  هتذيب الكامل، للمزي، )264/1(. 
))1  العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي، ألمحد بن حنبل، )ص 127(. 

 ))1 الكاشف، للذهبي، )190/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص77(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

)- أحــد بــن حممــد بــن ثابــت اخُلزاعــي، أبــو احلســن بــن َشــبويه)ت:0)2هـ(، )د(. قــال 

ــٌة ثبــت« )11 . اح:»ثق اب وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه العجــى)2(، والنســائي)3(، وقــال عبــد الغنــي بــن ســعيد: "ثقــة مشــهور")6(، وذكــره ابــن 

حبــان يف )الثقــات()4(، وقــال الذهبــي:"كان مــن كبــار األئمــة"، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة")5(، فتبــنّي 

ــاح وافــق النُّقــاد يف توثيــق الــراوي، إال أّنــه زاد عليهــم بقولــه: ثبــت، وهــو زيــادة منــه يف  أنَّ ابــن وضَّ

رتبــة التوثيــق.

	- أحــد بــن حممــد بــن موســى املــروزي، أبــو العبــاس الِسْمســار َمْرَدويــه )ت: 	)2هـــ(، 

)خ ت س(.

اح: "ثقة ثبت" )6(.  قال ابن وضَّ

ضاح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وَّ

هــذا الــراوي وثَّقــه البخــاري، وأبــو جعفــر النحــاس)7(، وقــال النســائي: "ال بــأس بــه")8(، وذكره 

ــن حجــر)10(،  ــاره اب ــي بـ"احلافــظ الثقــة"، وهــو مــا اخت ــان يف )الثقــات()9(، ووصفــه الذهب ــن حب اب

)11  التعديل والتجريح، للباجي، )319/1(.
)12  معرفة الثقات، للعجي، )191/1(.  
))1  هتذيب الكامل، للمزي، )435/1(. 

)	1  الثقات، البن حبان، )8/ 13(. 
)	1  الكاشف، للذهبي، )201/1(؛ تقريب التهذيب، البن حجر، )ص117(.

)16  التعديل والتجريح، للباجي، )319/1(.
))1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص44(. 

))1  هتذيب الكامل، للمزي، )474/1(.  
))1  الثقات، البن حبان، )8/ 29(.

)110  سري أعالم النبالء، للذهبي، )82/9(؛ تقريب التهذيب، البن حجر، )ص84(.
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ــاح وافــق النُّقــاد عــى توثيقــه، وزاد عليهــم بوصفــه بالَثْبــت، وهــو مــا يوافــق مــا  فتبــنّي أن ابــن وضَّ

اختــاره الذهبــي، وابــن حجــر، وهــو الصــواب يف حالــه، واهلل أعلــم.

	-آدم بن أيب إَِياس الَعْسَقاليّن. )ت:221هـ(، )خ خد ت س ق(. 

ــاح:" آدم بــن أيب إيــاس، ومصعــب بــن ماهــان، وحممــد بــن يوســف الفريـــايب؛  قــال ابــن وضَّ

ــراء ثقات" )1(.  نظـ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، واتَّفــق رأيــه فيــه مــع األئمــة النُّقــاد، فوثَّقــه ابــُن معــني،  هــذا الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

ــره  ــاد اهلل" )4(، وذك ــار عب ــن خي ــٌد م ــوٌن متعّب ــٌة مأم ــو حاتم:"ثق ــال أب ــي)3(، وق ــو داود)2(، والعج وأب

ــد" )6(. ــٌة عاب ــن حجر:"ثق ــال اب ــات( )5(، وق ــان يف )الثق ــن حب اب

6-َأْزَهر بن َسعيد احَلَرازّي احلميص )ت: )12هـ(، )بخ د س ق(.

اح:"ثقٌة شامي")7( .  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

)11  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص111(. 
)12  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )7/ 486(.

))1  معرفة الثقات، للعجي، )213/1(.  
)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )268/2(.

)	1  الثقات، ملحمد بن حبان، )8/ 134(.
)16  تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص86(.

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )48/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

هــذا الــراوي مقــلٌّ يف الروايــة، قــال ابــن ســعد:"كان قليــل احلديــث")1(، لــذا مل يتكلمــوا إال يف 

)2(،  أمــا يف حالــه فلــم أقــف إال عــى توثيــق العجــي)3(، 
 مذهبــه، فذكــروا أنــه كان يســب عليــَا

ــر: "مل  ــن حج ــال اب ــاد، ق ــه النُّق ــم في ــه مل يتكّل ــة روايت ــا لقّل ــات()4(، ورب ــان يف )الثق ــن حب ــره اب وذك

ــة أن  ــدوق")5(، واخلالص ــال يف )التقريب(:"ص ــي"، وق ــه العج ــد وثَّق ــه، وق ــوا إال يف مذهب يتكلم

ــاح ، واهلل أعلــم. الراجــح خــالف قــول ابــن وضَّ

)- َأْسَباط بن حممد بن عبد الرحن بن خالد الُقريش موالهم، أبو حممد )ت:200هـ(، )ع(.

اح: "ال بأس به")6(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه ابــن معــني - يف موضــع -)7(، ويعقــوب بــن شــيبة، وزاد يعقوب:"صــدوق")8(، وقــال ابــن 

عــف")9(، وقــال ابــن معــني: "ليــس بــه بــأس، وكان  ســعد:"كان ثقــًة صدوقــًا، إال أّن فيــه بعــض الضَّ

خيطــئ عــن ســفيان")10(، وقــال أبــو حاتــم: "صالــح")11(، وقــال النســائي:"ليس بــه بــأس")12(، وقــال 

)11  الطبقات الكربى، ملحمد بن سعد، )460/7(. 
)12  هتذيب التهذيب، البن حجر، )1/ 205(.

))1  معرفة الثقات، للعجي، )214/1(.  
)	1  الثقات، ملحمد بن حبان، )4/ 38(. 

)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )1/ 205(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص97(.
)16  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )48/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

))1  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )270/3(. 
))1  تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي، )7/ 512(.

))1  الطبقات الكربى ، ملحمد بن سعد، )393/6(. 
)110  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )49/4(.   

)111  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )333/2(.
)112  هتذيب الكامل، للمزي، )356/2(.   
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ــف يف  ــا هيــم يف الــيء")1(، وقــال الذهبي:"صــدوق")2(، وقــال ابــن حجر:"ثقــة، ُضعِّ العقيــي: "رب

ــق الــراوي فإّنــه أشــار مــع التوثيــق إىل يشء يف حفظــه ينــزل رتبتــه  الثــوري")3(، واخلالصــة أن مــن وثَّ

ــاح، فاتَّفــق قولــه  إىل رتبــة:"ال بــأس بــه" و"صــدوق"، وهــو رأي اجلمهــور، وهــو مــا وافقــه ابــن وضَّ

مــع قــول أكثــر النُّقــاد. 

)- إسحاق بن سليامن الرازي، أبو حييى الَعْبدي)ت:))1هـ(، )ع(. 

اح:"ثقة ثبت يف احلديث، متعبد كبري")4(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه مجــٌع مــن النُّقــاد منهــم العجــي)5(، والنســائي)6(، وزاد العجي:"رجــل صالــح"، وذكــره ابن 

حبــان يف )الثقــات()7(، وقــال أبــو حاتــم: "صــدوق، ال بــأس بــه")8(، وُوِصــف بأّنــه مــن األبــدال)9(، 

وقــال ابــن حجر:"ثقــة فاضــل")10(.

ــاح وصــف الــراوي بأنّه"ثقــة ثبــت"، ووصفــه بـ"العبــادة وعلــو القــدر"،   واخلالصــة أن ابــن وضَّ

.   وهــذا مــا وافــق فيــه األئمــة، إال أّنــه زاد بوصفــه بـ"الثبــت"، وهــذا -  عادتــه-  تســاهل منــه

)11  الضعفاء الكبري، للعقيي، )119/1(. 
)12  ميزان االعتدال، للذهبي،)175/1(.
))1 تقريب التهذيب ، البن حجر،)98(.

)	1  التعديل والتجريح، للباجي،)350/1(. 
)	1  معرفة الثقات، للعجي، )218/1(.  
)16  هتذيب الكامل، للمزي، )431/2(. 

))1  الثقات، البن حبان، )111/8(.
))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )224/2(.

))1  األبدال: هم األولياء والعباد، النهاية، البن األثري ، )107/1(؛ وينظر كالم الذهبي يف الكاشف، )236/1(.
)110 تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص101(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

)- إسامعيل بن أيب َحكيم القريش موالهم املدين. )ت:0)2هـ(، )م د س ق(. 

اح:" ثقة")1( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــق الــراوي ابــن معــني)2(، والنســائي)3(، وذكــره  ــاح مــع أقــوال النُّقــاد، فوثَّ اتفــق قــول ابــن وضَّ

ابــن حبــان يف )الثقــات()4(، وقــال ابــن حجر:"ثقــة" )5(.

10- األسود بن َشْيبان الَسُدويس، أبو َشْيبان البصي.)ت:160هـ( )بخ م د س ق(. 

اح )6( . وّثقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مجــهور النُّقـــاد عـــى توثيق الــراوي، فــوثَّقه ابــن معــني)7(، وأمحـد)8(،  وافـق ابن وضَّ

والعجــي)9(، والنســائي )10(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()11(، وقــال الذهبــي، وابــن حجــر: 

"ثقــة"، وزاد ابــن حجــر: "عابــد")12(.

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )161/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)12  تاريخ ابن معني برواية الدارمي ، حييى بن معني، )ص71(. 

))1  هتذيب الكامل، للمزي، )64/3(. 
)	1  الثقات، البن حبان، )6/ 36(. 

)	1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص107(.
)16  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )212/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )293/2(.
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )339/1(.

))1  معرفة الثقات، للعجي، )67/1(. 
)110  هتذيب التهذيب، البن حجر، )339/1(.

)111  الثقات، البن حبان، )8/ 129(. 
)112  الكاشف، للذهبي،)251/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص111(.
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ْعَثاء سليم بن أسود املحاريب، أبويزيد الكويف )ت:	12هـ(، )ع(.  11- َأْشَعث بن أيب الشَّ

اح:"ثقة")1(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع النُّقــاد يف الــراوي، فوثَّقــه ابــن معــني)2(، وأمحــد)3(، وأبــو داود)4(، وأبــو  اتفــق ابــن وضَّ

ــار  ــات()7(، وهــو اختي ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــم، وذك ــائي)6(، وغريه ــم)5(، والبــزار، والنس حات

ــر)8(. ــن حج ــي، واب الذهب

12- َأْصبغ بن الفرج بن سعيد املصي الفقيه، أبوعبداهلل املصي.)ت	22هـ(،)خ د ت س(.

اح:"ثقة")9( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــلمة ب ــي)11(، ومس ــني)10(، والعج ــن مع ــه اب ــراوي، فوثَّق ــاد يف ال ــاح النُّق ــن وضَّ ــق اب واف

ــن  ــرأي مالــك"، وذكــره اب ــق اهلل تعــاىل ب ــم خل ــن معــني أيضــًا:"كان مــن أعل ــال اب القاســم)12(، وق

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )236/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )270/2(. 

))1  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، برواية ابنه عبداهلل، )216/2(. 
)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )355/1(.

)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )270/2(.
)16  هتذيب التهذيب، البن حجر، )355/1(.

))1  الثقات، البن حبان، )62/6(.
))1  الكاشف، للذهبي، )253/1(، تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص113(.

))1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص113(. 
)110  املرجع السابق. 

)111  معرفة الثقات، للعجي، )233/1(.  
)112  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )250/2(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــب،  ــن وه ــم واب ــن القاس ــه باب ــاًل تفقَّ ــة جلي ــون:"كان ثق ــن خلف ــال اب ــات()1(، وق ــان يف )الثق حب

ــة")3(. ــر أنه:"ثق ــن حج ــار اب ــهب")2(، واخت وأش

)1- أيمن بن نابل احَلبيش، أبو عمران، وقيل أبو عمرو املكي. )خ ت س ق(. 

اح:" ثقة ")4( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه ابــن معــني)5(، وابــن عــار)6(، والرتمــذي)7(، والعجــي)8(، واحلاكــم)9(، وقــال أبــو حاتــم: 

ــه فيــا  "شــيخ" )10(، وقــال النســائي: "ال بــأس بــه")11(، وتوســط فيــه ابــن عــدي فقــال: "ال بــأس ب

يرويــه ومل أر أحــدًا ضّعفــه ممــن تكلــم يف الرجــال، وأرجــو أّن أحاديثــه صاحلــة ال بــأس هبــا وحديثــه 

يف البخــاري متابعــة")12(، وضّعفــه ابــن حبــان وأشــار إىل رأي ابــن معــني فيــه، فقــال: "كان خيطــىء 

ويتفــّرد بــا ال يتابــع عليــه، وكان ابــن معــني حســن الــرأي فيــه، والــذي عنــدي تنكــب حديثــه عنــد 

ــم  ــى التوه ــث ع ــيء باحلدي ــه...كان جي ــاج ب ــن االحتج ــات أوىل م ــق الثق ــا واف ــاج، إال م االحتج

)11  الثقات، البن حبان، )8/ 133(.
)12  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص112(. 

))1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص113(.
)	1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )312/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)	1  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معني، )ص75(. 
)16  هتذيب التهذيب، البن حجر، )393/1(.

))1  سنن الرتمذي، )2/ 239(.
))1  معرفة الثقات، للعجي، )240/1(.   

))1  تاريخ دمشق، البن عساكر، )10/ 55(.
)110  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )319/2(.

)111  تاريخ دمشق، البن عساكر، )10/ 50(.
)112  الكامل، البن عدي، )149/2(.
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واحلســبان")1(، وقــال الباجي:"وّثقــه ابــن معــني، وغمــزه غــريه بحديثــه عــن أيب الزبــري يف التشــهد")2(، 

ــي  ــال الدارقطن ــل، ق ــد فاض ــي: "عاب ــال الذهب ــه، فق ــر تليين ــن حج ــي واب ــان الذهب ــار املحقق واخت

وغــريه: ليــس بالقــوي"، وقــال ابــن حجر:"صــدوق هيــم")3(، فاخلالصــة أنَّ الــراوي وثَّقــه مجــٌع مــن 

النُّقــاد، وليَّنــه آخــرون، وبّينــوا الســبب، وهــو اخلطــأ واملخالفــة يف حديثــه، ومنــه حديــث التشــهد ، 

فالــذي يظهــر أنَّ الــراوي صــدوق هيــم، وحُيتــّج بــه مــامل خيالــف، وهبــذا يتبــنّي أنــه دون مــا قالــه ابــن 

ــاح، وإن وافــق غــريه ممــن رأى توثيــق الــراوي، ولكــن ابــن و ضــاح تســاهل فيــه، واهلل أعلــم. وضَّ

	1- َثابت بن ُعبيد األنصارّي الكويف، موىل زيد بن ثابت، ، )بخ م 	1. 

اح )4( . وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــال اب ــائي)7(، وق ــد)6(، والنَّس ــني)5(، وأمح ــن مع ــه اب ــراوي، فوثَّق ــق ال ــى توثي ــاد ع ــق النُّق اتف

ــاح مــع النُّقــاد، وهــو اختيــار الذهبــي،  ســعد:" كان ثقــة كثــري احلديــث")8(، وهبــذا يتفــق رأي ابــن وضَّ

وابــن حجــر)9(.

)11  املجروحني، البن حبان، )1/ 183(.
)12  التعديل والتجريح، للباجي، )401/1(.

))1  الكاشف، للذهبي، )259/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص117(.
)	1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )77/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )454/2(.
)16  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )3/ 95(. 

))1  هتذيب الكامل، للمزي، )487/4(.
))1  الطبقات الكربى، البن سعد، )98/6(. 

))1  الكاشف، للذهبي، )282/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص132(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

رْييّف الكويف،)ع(. 	1- َجاِمع بن َأيِب َراِشد الَكاِهيِل الصَّ

اح )1( . وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع النُّقــاد يف توثيق الــراوي، فقــد وثَّقه أمحــد)2(، ويعقــوب بن ســفيان)3(،  اتَّفــق رأي ابــن وضَّ

والنســائي)4(، وقــال العجي:"ثقــة ثبــت" )5(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()6(، ووثَّقــه الذهبــي وابن 

ــن حجر:"فاضــل" )7(.  ــر، وزاد اب حج

16- َجرْب بن َحبيب اللغوي، )بخ ق(. 

اح:" ثقة")8( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــن معــني)9(، والنســائي)10(، وذكــره اب ــه اب ــاد، فوثَّق ــوال النُّق ــاح مــع أق ــن وضَّ ــول اب اتفــق ق

ــة")12(. ــه:" ثق ــر أّن ــن حج ــار اب ــات()11(، واخت ــان يف )الثق حب

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )155/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)12  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 550(.

))1  املعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان، )3/ 376(.
)	1  هتذيب الكامل، للمزي، )363/4(.   .

)	1  معرفة الثقات، للعجي، )265/1(.  
)16  الثقات، البن حبان، )6/ 152(.

))1  الكاشف، للذهبي،)288/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص137(. 
))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )160/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )533/2(.
)110  هتذيب الكامل، للمزي، )393/4(.

)111  الثقات، البن حبان، )6/ 152(.
)112  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص137(.
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)1- َجعفر بن َعْون بن َجعفر بن َعمرو بن ُحَرْيث املخزومي )ت: 206هـ(، )ع(. 

اح )1(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

اتفــق مجهــور النُّقــاد عــى توثيــق الــراوي، فوثَّقــه ابــن معــني)2(، والعجــي)3(، وابــن قانــع)4(، وقال 

ــا")5(، وقــال أبــو حاتم:"صــدوق")6(، وذكــره ابــن حبــان يف  أمحد:"ليــس بــه بــأس، كان رجــاًل صاحلً

ــى  ــف ع ــة أين مل أق ــدوق")8(، واخلالص ــن حجر:"ص ــال اب ــة"، وق ــال الذهبي:"ثق ــات()7(، وق )الثق

ــاح مــع  جــرح يف الــراوي ينــزل رتبتــة إىل الصــدوق، فالراجــح أنــه ثقــة، وهبــذا يتفــق قــول ابــن وضَّ

مجهــور النُّقــاد، واهلل أعلــم.

)1-  احَلارث بن ِمْسكنِْي األموي موالهم، أبوعمرو املصي )ت:0	2هـ(، )د س(. 

اح: "ثقُة الثقات")9(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــوه  ــن وثَّق ــاد، الذي ــور النُّق ــول مجه ــع ق ــه م ــه في ــق قول ــاح، واتف ــن وضَّ ــيخ اب ــراوي ش ــذا ال ه

ــب:"كان  ــال اخلطي ــون"، وق ــة مأم ــائي، واحلاكم:"ثق ــال النس ــق، فق ــب التوثي ــى مرات ــوه بأع وجعل

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )226/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)12  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، حييى بن معني، )ص 85(.   

))1  معرفة الثقات، للعجي، )270/1(.     
)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )101/2(.  

)	1  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )3/ 103(.  
)16  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )485/2(. 

))1  الثقات، ابن حبان، )6/ 141(.  
))1   الكاشف، للذهبي،)295/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص141(.

))1  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )4/ 27(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ثقــًة يف احلديــث، ثبتــًا"، وُســئل عنــه أمحــد بــن حنبــل فقــال فيــه قــوالً مجيــاًل، وقال:"مــا بلغنــي عنــه 

ــه")2(. ــة فقي ــر:" ثق ــن حج ــال اب ــة"، وق ــة حج ــال الذهبي:"ثق ــري")1(، وق إال خ

ـاب، أبـو عبــــد اهلل احِلمـَّايّن مــوالهم )ت: 2	1هـ(،  )1- حبيـــب بـن أبـي َعْمــرة الَقصَّ

)خ م ت س ق(. 

اح )3(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع مجهــور النُّقــاد، فوثَّقــه ابــن معــني)4(، وأمحــد)5(، والنســائي)6(، وذكــره  اتفــق رأي ابــن وضَّ

ابــن حبــان يف )الثقــات()7(، وقــال الذهبــي، وابــن حجــر:" ثقــة")8(. 

20- احلسن بن موسى اأَلْشَيب، أبو عيل البغدادي. )ت:)20هـ(، )ع(. 

اح:" ثقة")9(. قال ابن وضَّ

)11  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )8/ 212(.
)12  الكاشف، للذهبي،)305/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص148(. 

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )371/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)	1  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )389/3(. 

)	1  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 518(.   
)16  هتذيب الكامل، للمزي، )386/5(.   

))1  الثقات، البن حبان، )6/ 177(.  
))1  الكاشف، الذهبي،)309/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص151(. 

))1  إكامل هتذيب الكامل- الرتاجم الساقطة -، ملغلطاي، )ص124(.
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اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــد، فقال:"م ــام أمح ــه اإلم ــى علي ــني)2(، وأثن ــن مع ــي )1(، واب ــن املدين ــه اب ــراوي وثَّق ــذا ال ه

ــاح مــع  ــار الذهبــي، وابــن حجــر توثيقــه)4(، فيتبــني اتفــاق قــول ابــن وضَّ متثبتــي بغــداد")3(، واخت

ــاد. األئمــة النُّق

21- احُلسني بن َواِقد املروِزّي،أبو عبد اهلل قايض مرو.)ت: )	1هـ(، )خت م 	1.

اح:"ثقة")5(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح ابــَن معــني)6( يف توثيــق الــراوي، أما بقيــة النُّقــاد فقوهلم فيــه دون  هــذا الــراوي وافــق ابــُن وضَّ

ذلــك، فقــال ابــن ســعد:"كان حســن احلديــث")7(، وقــال أبــو زرعــة )8(، وأبــو داود، والنســائي:"ليس 

ــري")10(،  ــياء مناك ــه أش ــال:" ل ــرًة ق ــأس"، وم ــه ب ــس ب ــن أمحد:"لي ــرم، ع ــال األث ــأس")9(، وق ــه ب ب

وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقال:"مــن خيــار النــاس، وربــا أخطــأ يف الروايــات" )11(، فالــذي 

يظهــر أّن الــراوي دون الثقــة، فهــو يف مرتبــة الصــدوق، فقــد تكّلمــوا يف ضبطــه، وبّينــوا أنــه خيطــئ 

)11  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )38/3(. 
)12  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معني، )ص98(.   

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )38/3(.
)	1  الكاشف، للذهبي، )330/1(؛ تقريب التهذيب ، ابن حجر، )ص164(. 

)	1  إكامل هتذيب الكامل- الرتاجم الساقطة -، ملغلطاي، )ص179(.
)16  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )354/4(. 

))1  الطبقات الكربى، البن سعد، )371/7(. 
))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )66/3(.

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )273/2(.
)110  العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي، ألمحد بن حنبل، )ص228(.  

)111  الثقات، البن حبان، )6/ 209(..
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

م عــى قــول مــن وثَّقــه بإطــالق، قــال الذهبي:"صــدوق، اســتنكر  يف بعــض الروايــات، فقوهلــم ُمقــدَّ

ــاح تســاهل  أمحــد بعــض حديثــه" )1( واختــار ابــن حجــر أّنه:"ثقــة، لــه أوهــام")2(، فيتبــنّي أّن ابــن وضَّ

يف هــذا الــراوي، فحكــم عليــه بأنــه ثقــة وهــو دون ذلــك، واهلل أعلــم.

ــْويض  ــر احَل ــري، أبوعم ــْخرَبة األَْزِدي النََم ــن َس ــارث ب ــن احل ــر ب ــن عم ــص ب 22- حف

س(.  د  )ت:	22هـــ(،)خ 

اح:"احلَويض صاحب شعبة: ثقة" )3( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال أمحد:"ثبــٌت ثبــٌت، متقــٌن متقــن، ال تأخــذ عليــه حرًفــا واحــًدا"، وقــال أبــو حاتم:"صــدوق 

ــة")5(،  ــة ثق ــال الدارقطني:"ثق ــعبة")4(، وق ــاب ش ــن أصح ــه م ــي جعل ــن املدين ــى اب ــن، وكان ع متق

ووثَّقــه ابــن معــني، وابــن قانــع، ومســلمة بــن القاســم)6(، وقــال الذهبــي:" ثبــٌت حجــة"، وقــال ابــن 

حجر:"ثقــٌة ثبــت")7(.

ــق الــراوي، وأشــار لصحبتــه لشــعبة؛ ممــا يشــعر بمزيــد التوثيــق  ــاح وثَّ واخلالصــة أن ابــن وضَّ

والتثبــت، وباقــي األئمــة النُّقــاد جعلــوه يف أعــى مراتــب التوثيــق؛ فيــدل عــى املوافقــة بينهــم، وهــذا 

مــا اختــاره الذهبــي، وابــن حجــر.

)11  املغني يف الضعفاء، للذهبي، )1/ 260(.
)12  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص169(.

))1  إكامل هتذيب الكامل- الرتاجم الساقطة-، ملغلطاي، )ص239(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )182/3(.

)	1  سؤاالت احلاكم، للدارقطني ، )ص195(.
)16  هتذيب التهذيب، البن حجر، )410/2(.

))1  الكاشف، للذهبي، )341/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص172(.
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)2- احلكم بن َعطيَّة الَعْييش الَبْصّي. )ت: 2)2هـ(، )مد ت(.

اح:"ثقٌة بري")1(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

هــذا الــراوي اختلفــت فيــه آراء النُّقــاد، فوثَّقــه ابــن معــني، وقــال يف موضــع آخــر)2(، والبــزار: 

ــه بــأس")3(، وَضّعفــه آخــرون، قــال النســائي:"ليس بالقــوي"، وقــال مــرة :"ضعيــف")4(،  " ليــس ب

وتكّلــم فيــه آخــرون؛ ألوهــام وقــع فيهــا، فقــال املــروذي، عــن أمحــد: " كان عنــدي ليــس بــه بــأس، 

فــه")5(، وقــال أيضــًا: "ال بــأس بــه، إال أّن أبــا داود الطيالــي  ثــم بلغنــي أنــه حــّدث بمناكــري كأّنــه ضعَّ

ــن  ــال اب ــه")7(، وق ــدار حديث ــال الســاجي:"صدوق هيــم، مجــع بن ــه أحاديــث منكــرة")6(، وق روى عن

ــل،  ــره بجمي ــو داود يذك ــث، وكان أب ــر احلدي ــس بمنك ــه، ولي ــب حديث ــن أبيه:"ُيكت ــم ع أيب حات

ــن  ــه اب ــط في ــنان")8(، وتوّس ــن س ــم ب ــل احلك ــو مث ــني ه ــو باملت ــس ه ــال ال، لي ــه؟ ق ــج ب ــت: حيت قل

عــدي فقال:"هــو عنــدي ممــن ال بــأس بــه، يكتــب حديثــه")9(، واختــار ابــن حجرأنــه :" صــدوق، لــه 

أوهــام")10(.

ــاح يف توثيقــه خيالــف أقــوال مجهــور النُّقــاد، فالصــواب يف حالــه   واخلالصــة أن قــول ابــن وضَّ

أنــه - كــا قــال ابــن عــدي -: ال بــأس بــه، حيــث وقــع يف أوهــام جعلتــه يف رتبــة الصــدوق، فتوثيــق 

.   ــاح فيــه تســاهل ابــن وضَّ

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )104/4(.
)12  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )200-164/4(. 

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )436/2(.
)	1  هتذيب الكامل، للمزي، )122/7(.  

)	1  العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي، ألمحد بن حنبل، )ص104(. 
)16  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )125/3(.
))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )4/ 104( .

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )436/2(.
))1  الكامل، البن عدي، )205/2(.

)110  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص175(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

	2- احَلَكـــم بـن ُموَسـى بـن أيب ُزهري البغـدادي، أبــو صـالح الَقنْـــطري.)ت: 2)2هـ(، )خت م 

مــد س ق(. 

اح)1( . وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــني)3(،  ــن مع ــي)2(، واب ــن املدين ــه: اب ــى توثيق ــه ع ــاح، ووافق ــن وضَّ ــيخ اب ــراوي ش ــذا ال ه

والعجــي)4(، وقــال ابــن ســعد: "ثقــة كثــري احلديــث.. وكان رجــاًل صاحلــا ثبتــًا يف احلديــث")5(، وقــال 

عبــد اهلل بــن أمحــد:" كان أيب إذا ريض عــن إنســان وكان عنــده ثقــة حــّدث عنــه وهــو حــي، فحدثنــا 

ــه  ــه بــأس")7(، وتكلــم في عــن احلكــم بــن موســى وهــو حــي")6( وقــال ابــن معــني أيضــًا :"ليــس ب

ــا داود عــن حديــث احلكــم بــن  آخــرون؛ ألحاديــث اســتنكرت عليــه،  فقــال اآلجــري: "ســألت أب

موســى يف الصدقــات؟ قــال: ال أحــّدث بــه، وذكــر أّن احلكــم وهــم فيــه")8(، وكــذا قــال أبــو زرعــة 

ــن حجــر)12( أّنه:"صــدوق"،  ــار الذهبــي)11( واب ــو حاتم:"صــدوق")10(، واخت ــال أب الدمشــقي)9(، وق

ــدل عــى أنَّ حفظــه  ــل؛ ممــا ي ــن، منهــا حديــث الصدقــات الطوي ــه حديثــني منكري ــي ل وذكــر الذهب

فيــه يشء، جعلــه ينــزل لرتبــة الصــدوق، وهــذا مــا اختــاره احلافظــان، وهــو الراجــح يف حالــه، وهــو 

ــاح، واهلل أعلــم. خــالف قــول ابــن وضَّ

)11  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص150(. 
)12  هتذيب التهذيب، البن حجر، )440/2(.

))1  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معني، )ص101(. 
)	1  معرفة الثقات، للعجي، )313/1(.  

)	1  الطبقات الكربى، البن سعد، )346/7(. 
)16  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 238(. 

))1  هتذيب الكامل، ملزي، )139/7(.  
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )189/4(.

))1  الكامل، البن عدي، )275/3(.
)110  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )128/3(.

)111  ميزان االعتدال، للذهبي، )580/1(.
)112  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص175(.
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 	2- حزة بن سعيد املروزي، أبو سعيد، )ل(. 

اح، وذكر "أّنه كان حافظًا ضابطًا")1( . روى عنه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ابــن  )الثقــات()3(، وقــال  ابــن حبــان يف  مأمونــًا")2(، وذكــره  ثقــة  داود:"كان  أبــو  قــال 

ــط،  ــظ والضب ــه باحلف ــاح، ووصف ــن وضَّ ــيوخ اب ــن ش ــراوي م ــة أّن ال ــدوق")4(، واخلالص حجر:"ص

ــاح مــع غــريه  وكــذا وّثقــه أبــو داود، وغــريه، ومل أقــف عــى مــا يقــدح يف ضبطــه، فاتفــق رأي ابــن وضَّ

ــاد. ــن النُّق م

26- َخالد بن َمْـــلد الَقَطـــواين، أبـــو اهليثـم الَبَجـيل مـــوالهم، )ت: )21هـ(، )خ م كد ت 

س ق(.

اح:"كويف ثقة")5(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــال  ــي)7(، وق ــيبة)6(، والعج ــن أيب ش ــان ب ــم: عث ــٌع، منه ــه مج ــاد، فوثَّق ــه النُّق ــف في ــراوي اختل ــذا ال ه

صــــالح جزرة:"ثقــة يف احلديــث، إال أّنــه كان متهــًا بالغلــو")8(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()9(، وقــال 

)11  هتذيب التهذيب، البن حجر، )30/3(.
)12  مسائل اإلمام أحد رواية أيب داود، أليب داود السجستاين،)ص 358(.  

))1  الثقات، البن حبان، )8/ 209(.  
)	1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص179(.

)	1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص168(. 
)16  هتذيب التهذيب، البن حجر، )117/3(.

))1  معرفة الثقات، للعجي، )331/1(.  
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )117/3(.

))1  الثقات، البن حبان، )8/ 224(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

فــه بإطــالٍق ابــن ســعد)2(، وأبــو أمحد احلاكــم، وذكــره الســاجي)3(،  ابــن معني:"مــا بــه بــأس")1(، وضعَّ

والعقيــي يف )الضعفــاء()4(، وقــال أبــو حاتــم :"خلالد بــن خملــد أحاديــث مناكــري، وُيكتــب 

ــط فيــه فريــٌق ثالــث مــن أئمــة النّقــد؛ فقــال أبــو داود: "صــدوق يتشــّيع")6(، وقــال  حديثــه")5(، وتوسَّ

ابــن عــدي - بعــد أن ســاق لــه عــرة أحاديــث ُاســتنكرت عليه-:"..وهــو مــن املكثريــن يف حمدثــي 

أهــل الكوفــة...ومل أجــد يف كتبــه أنكــر ممــا ذكرتــه؛ فلعلــه تومهــًا منــه، أو محــاًل عــى احلفــظ، وهــو 

ــه – كــا قــال أبــو داود :"صــدوق"،  عنــدي إْن شــاء اهلل ال بــأس بــه")7(، واألقــرب يف حــال الــراوي أنَّ

ومثلــه قــول ابــن عــدي، وهــو اختيــار الذهبــي، وابــن حجــر، وزاد:"ولــه أفــراد")8(، وهبــذا يتبــني أّنــه 

ــاح الــذي  تســاهل فيــه ووّثقــه. دون مــا قالــه ابــن وضَّ

)2- ُزهري بن حرب بن شداد احَلَريش، أبو خيثمة النَّسائي.)ت:	)2هـ(، )خ م د س ق(.

اح: "ثقة الثقات، لقيته ببغداد، ورويت عنه حديثني")9(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع األئمــة، يف توثيــق الــراوي والثنــاء عليــه بأعــى مراتــب التوثيــق،  اتفــق قــول ابــن وضَّ

ــق للــراوي   ــه" توثي ــأس ب ــن معــني:"ال ب ــة الدارمــي، البــن معــني، )ص104(، وقــد اشــتهر أن قــول اب ــن معــني برواي )11  تاريــخ اب
ــن معــني  ــى ب ــه: )حيي ــور ســيف يف كتاب ــة، للخطيــب البغــدادي، )ص60(- ولكــن ذكــر د. أمحــد حممــد ن ــاب الكفاي ؛ينظــر: كت
وكتابــه: التاريــخ( )1-112-113-114( حتــت عنــوان: )مصطلحــات خاصــة بيحيــى بــن معــني(: مــا خالصتــه أن التوثيــق عنــد 

ابــن معــني مراتــب، وأن "ال بــأس بــه" دون " ثقــة" عنــد ابــن معــني .  
)12  الطبقات الكربى، البن سعد، )406/6(. 
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )117/3(.

)	1  الضعفاء الكبري، للعقيي،)2/ 15(. 
)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )354/3(.

)16  سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود، أليب داود السجستاين، )ص 103(.  
))1  الكامل، البن عدي، )34/3(.

))1  الكاشف، الذهبي، )368/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص190(. 
))1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص195(.  
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ــال  ــدوق")2(، وق ــة ص ــو حاتم:"ثق ــال أب ــة")1(، وق ــي قبيل ــال أيضًا:"يكف ــة" وق ــن معني:"ثق ــال اب فق

ــًا ضابطــًا  ــًا")3(، وقــال ابــن حبــان:"كان متقن النســائي:"ثقة مأمــون"، وقــال ابــن قانــع:"كان ثقــة ثبت

مــن أقــران أمحــد بــن حنبــل وحييــى بــن معــني")4(، وقــال اخلطيــب البغــدادي:"كان ثقــًة ثبتــًا حافظــًا 

ــت")6(. ــة ثب ــن حجر:"ثق ــال اب ــًا")5(، وق متقن

،كويف األصل.)ت	12هـ(، )ع(.  َهاِويُّ ،أبو أسامة الرُّ )2- زيد بن أيب ُأَنْيَسة اجَلَزِريُّ

اح )7(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع مجهــور النُّقــاد، فــوثَّقــــه مجــٌع مهــم: ابــن معـــني)8(،  اتفـــق رأي ابـــن وضَّ

والعجــي)9(، وابــن نمــري، والذهــي، وأبــو داود)10(، وابــن حبــان)11(، وغريهــم، وقــال 

الذهبي:"حافــظ إمــام ثقــة"، وقــال ابــن حجــر:" ثقــٌة لــه أفــراد")12(.

)11  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )9/ 509(.
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )354/3(؛ وزيادة كلمة: "ثقة"، من هتذيب التهذيب، )343/3(.

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )343/3(.
)	1  الثقات، البن حبان، )8/ 256(.

)	1  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )9/ 509(.
)16  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص217(.

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )133/5(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
))1  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني،)411/4(.  

))1  معرفة الثقات، للعجي، )376/1(.  
)110  هتذيب التهذيب، البن حجر، )397/3(.

)111  الثقات، البن حبان، )6/ 315(.
)112  الكاشف، للذهبي،)415/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص222(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

)2- زيد بن بِْش بن زيد، أبو بِْش احَلْضمّي األْزِدّي )ت: 2	2هـ(.

اح:"كان ثقة الثقات")1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، ووصفــه بوصــف عــال يف التوثيــق، وقــال أبــو زرعــة:" ثقــة،  هــذا الــراوي لقيــه ابــن وضَّ

ــان يف )الثقــات(، وقــال:" يغــرب ")3(، ومل أقــف عــى مــا  ــن حب رجــل صالــح عاقــل")2(، وذكــره اب

ــًا")4(، ومل  ــًا مصون ــًا أديب يــدل عــى هــذا اإلغــراب، وقــال القــايض عيــاض:"وكان فقيهــًا ثقــة مأمون

تكــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة؛ الهتامــه بالفقــه أكثــر مــن الروايــة، يضــاف لذلــك أنــه - كــا قــال 

القــايض عيــاض- كان يف تونــس، فهــو بعيــد عــن أصحــاب الكتــب الســتة، فلــم يســمعوا منــه، لكــن 

ــاح إنــه ثقــة الثقــات: يظهــر فيــه التســاهل، وإال فالــراوي كــا قــال أبوزرعــة: أنــه ثقــة،  قــول ابــن وضَّ

واهلل أعلــم.

ــري                        ــمد املصــ ــو حمــ ــّي، أبـــ ــم اجُلَمح ــن أيب مري ــد ب ــن حمم ــم ب ــن احَلَك ــعيد ب 0)- َس

	22هـــ(،)ع(. )ت: 

اح:"كان ثقة الثقات، كتبت عنه بمر مسألتني ال غري")5(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح وكتــب عنــه، واتفــق قولــه فيــه مــع ابــن معــني)6( حيــث وصفــه  هــذا الــراوي لقيــه ابــن وضَّ

)11  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )4/ 98(.
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )357/3(.

))1  الثقات، البن حبان، )8/ 251(. 
)	1  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )98/4(.

)	1  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )3/ 374(.
)16  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )287/5(.
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ــأس  ــائي:"ال ب ــال النس ــات)3(، وق ــو ح ــوداود)2(، وأب ــي)1(، وأب ــه العج ــات"، ووثَّق ــة الثق ــه: "ثق بأّن

ــه")6(.          ــث فقي ــة تب ــن حجــر: "ثق ــال اب ــان يف )الثقــات()5(، وق ــن حب ــه")4(، وذكــره اب ب

اح، أبو عثامن املّكي، )د س(.  1)- سعيد بن سامل القدَّ

اح:"صالح، ال بأس به")7( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــال  ــذا ق ــأس")8(، وك ــه ب ــس ب ــع آخر:"لي ــال يف موض ــرًة، وق ــني م ــن مع ــه اب ــراوي وثَّق ــذا ال ه

ــه الصــدق"، وقــال أبــو زرعــة :"هــو  مجهــور النُّقــاد، كأيب داود، والنســائي)9(، وقــال أبــو حاتم:"حمّل

عنــدي إىل الصــدق مــا هــو")10(، وقــال ابــن عدي:"حســن احلديــث، وأحاديثــه مســتقيمة، وهــو عنــدي 

صــدوق ال بــأس بــه مقبــول احلديــث")11(،  فجمهــور النُّقــاد عــى أّنــه: ال بــأس بــه، وهــو املوافــق لــرأي 

ــاح، أمــا ابــن حبــان فقــد بالــغ فيــه، فقــال: "كان يــرى اإلرجــاء، وكان هيــم يف األخبــار حتى جيئ  ابــن وضَّ

هبــا مقلوبــة، حتــى خــرج هبــا عــن حــّد االحتجــاج بــه")12(، وهــذا ممــا مل يوافقــه عليــه النُّقــاد، واختــار 

الذهبــي رأي أيب داود، وأيب حاتــم، وقــال ابــن حجر:"صــدوق هيــم")13(، والــذي يظهــر أّن هــذه األوهــام 

ليســت بالكثــرية التــي حتــط ّمــن رتبتــه، بــل هــو صــدوق ال بــأس بــه.

)11  معرفة الثقات، للعجي، )396/1(.  
)12  هتذيب التهذيب، البن حجر، )18/4(. 

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )13/4(.  
)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )18/4(.  

)	1  الثقات، البن حبان، )8/ 266(.  
)16  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص234(.

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )299/5(.
))1  تاريخ ابن معني برواية الدوري، حييى بن معني، )82/3(؛ والتوثيق رواه ابن عدي يف الكامل، )398/3(.  

))1  هتذيب الكامل، للمزي، )456/10(.  
)110  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )31/4(.

)111  الكامل، البن عدي، )398/3(. 
)112  املجروحني، البن حبان )1/ 357(.

))11  الكاشف، للذهبي،)436/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص236(. 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

2)- َسعيد بن ُمسلم بن َبانك املديّن، أبو ُمصعب، )س ق(.

اح )1(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــم)3(،  ــو حات ــد، وأب ــني)2(، وأمح ــن مع ــه اب ــراوي، فوثَّق ــاد يف ال ــع النُّق ــاح م ــن وضَّ ــق رأي اب اتف

وقــال النســائي:"ليس بــه بــأس")4(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()5(، وهــو اختــار الذهبــي، وابــن 

حجــر)6(.

ــاين )ت:  ــروزّي، اجلوزج ــاين امل ــامن اخُلراس ــو ُعث ــعبة، أب ــن ش ــور ب ــن منص ــعيد ب ))- َس

)ع(. )22هـ(، 

اح:"نِْعم الشيخ، عاىل الرواية، ثقة من الثقات")7(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ســعيد بــن منصــور مــن أئمــة احلديــث، ومــن كبــار املصنفــني، أثنــى عليــه األئمــة، فقــد ُذِكــر عند 

أمحــد بــن حنبــل فأحســن الثنــاء عليــه، وفّخــم أمــره)8(، وقــال ابــن حبــان:"كان ممــن مجــع وصنــف، 

مــن املتقنــني األثبــات")9(، وقــال ابــن قانع:"ثقــة ثبــت"، وقــال اخلليــي:" ثقــة متفــق عليــه")10(، وهبــذا 

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )350/5(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)12  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معني، )ص122(. 

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )54/4(.
)	1  هتذيب الكامل، للمزي، )63/11(.

)	1  الثقات، البن حبان، )6/ 357(.  
)16  الكاشف، للذهبي، )444/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص241(.  

))1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص516(.   
))1  هتذيب الكامل، للمزي، )80/11(.   

))1  الثقات، البن حبان، )8/ 269(.  
)110  هتذيب التهذيب، البن حجر، )90/4(.
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ــاح وافــق األئمــة يف الثنــاء العــايل عــى ســعيد بــن منصــور، قــال ابــن حجــر:" ثقــة  يتبــني أّن ابــن وضَّ

مصنِّــف، وكان ال يرجــع عــّا يف كتابــه لشــدة وثوقه بــه")1(.

	)- سليامن بن أيب مسلم املكي، األَْحول، خال ابن أيب نجيح، )ع(.

اح:"ثقة")2( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــد)4(،  ــني)3(، وأمح ــن مع ــه اب ــراوي، فوثَّق ــق ال ــة يف توثي ــع األئم ــاح م ــن وضَّ ــول اب ــق ق اتف

والعجــي)5(، وأبــو داود)6(، وأبــو حاتــم)7(، والنســائي)8(، وغريهــم، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(

)9(، وقــال ابــن حجر:"ثقــة ثقــة")10(.

	)- ُشعيب بن َحرب املدائني،أبو صالح البغدادي )ت:))1هـ(، )خ د س(. 

اح:" كان شعيب ثبتًا ثقًة سنّيا، ًكان يأخذ بأدب سفيان")11(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

)11  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص241(.
)12  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )86/5(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

))1  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معني، )ص117(.  
)	1  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 397(.  

)	1  معرفة الثقات، للعجي، )430/1(.  
)16  هتذيب الكامل، للمزي، )63/12(.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )143/4(.  
))1  هتذيب الكامل، للمزي، )63/12(.

))1  الثقات، البن حبان، )6/ 381(.  
)110   تقريب التهذيب، البن حجر، )ص245(.
)111  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )272/6(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اح مع األئمة النُّقاد يف الراوي، فأثنى عليه أمحد فقال:" كان رجاًل صــاحلًا")1(،  اتفق رأي ابن وضَّ

وقــال ابــن أيب حاتم:"ثقــة مأمــون")2(، ووثَّقــه ابــن معــني )3(، وقــال العجي:"ثقــة رجــل 

صالــح")4(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقــال:"كان مــن خيــار عبــاد اهلل")5(، وقــال الذهبي:"ثقة 

ــد")6(. ــة عاب ــن حجر:"ثق ــال اب ــت"، وق ثب

ــصي )ت: 2	1هـــ(،      از الب ــزَّ ــر اخَل ــو عام ــم، أب ــَزيِن مواله ــتم امُل ــن ُرْس ــح ب 6)- صال

ــخ م 	1.  ــت ب )خ

ــاح:"روى حييــى بــن ســعيد القطــان عــن أيب عامــر اخلــزاز، وهــو ثقــة ســيد أهــل  قــال ابــن وضَّ

البــرة غــري مدافــع")7(.

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــره اب ــزار)10(، وذك ــتاين)9(، والب ــو داود السجس ــي)8(، وأب ــه الطيال ــاد، فوثَّق ــه النُّق ــف في اختل

حبــان يف )الثقــات()11(، وقــال أمحد :"صالــح احلديث")12(، وقــال العجــي:" جائز احلديــث")13(، وقال 

)11  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )3/ 432(.
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )342/4(.  

))1  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معني، )ص 117(.     
)	1  معرفة الثقات، للعجي، )457/1(.   

)	1  الثقات، البن حبان، )8/ 308(.   
)16  الكاشف، للذهبي، )486/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص267(.  

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )331/6(.
))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )403/4(.   

))1  هتذيب الكامل، للمزي، )49/13(.    
)110  مسند البزار، للبزار ) 9/ 46(.  

)111  الثقات، البن حبان، )8/ 501(.  
)112  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 546(.    

))11  معرفة الثقات، للعجي، )463/1(.   
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ابــن عــدي :"عزيــز احلديــث، مــن أهــل البــرة، ولعــل مجيــع مــا أســنده مخســون حديثــًا، وقــد روى 

عنــه حييــى القطــان مــع شــدة اســتقصائه، وهــو عنــدي ال بــأس بــه، ومل أر لــه حديثــًا منكــرًا جــدًا " 

)1(، وضّعفــه ابــن معــني )2(،وقــال أبوحاتــم:" شــيخ ُيكتــب حديثــه، وال حيتــج بــه، وهــو صالــح")3(، 

ــني  ــغ مخس ــه يبل ــد، فقال:"حديث ــول أمح ــي ق ــد الذهب ــوي")4(، واعتم ــس بالق ــي :"لي ــال الدارقطن وق

ــأ")6(.      ــري اخلط ــدوق كث ــن حجر:"ص ــال اب ــث")5(، وق ــح احلدي ــد: صال ــال أمح ــا ق ــو ك ــًا، وه حديث

ــاح هلــذا االختــالف؛ لــذا      واخلالصــة أن الــراوي اختلفــت فيــه أقــوال النُّقــاد، وأشــار ابــن وضَّ

بــنّي ســبب التوثيــق؛ فذكــر روايــة حييــى القطــان عنــه، وهــو معــروف بشــدة اســتقصائه للــرواة، فــال 

ــع،  ــري مداف ــرة غ ــل الب ــيد أه ــراوي س ــاح أنَّ ال ــن وضَّ ــنّي اب ــا ب ــده)7(، ك ــة عن ــن ثق ــّدث إال ع حي

ــف،  ــذا الوص ــغ يف ه ــر، وإْن بال ــبب ظاه ــال س ــف ب ــن تضعي ــه م ــل في ــه ماقي ــع عن ــذا يدف ــه هب وكأنَّ

ــًا كــا أخــرب ابــن  والــراوي ليــس باملكثــر يف الروايــة، فجميــع مــا أســنده اليزيــد عــن مخســني حديث

عــدي، وذكــر أنــه مل يــر لــه حديثــًا منكــرًا جــدًا؛ ممــا يــدل عــى أنــه يف مرتبــة الصــدوق، وحديثــه ال 

ــاح تســاهل يف توثيــق الــراوي، واهلل أعلــم. بــأس بــه، وهــو الراجــح يف حالــه، فابــن وضَّ

))- َصَدقة بن َسعيد احَلنَفي الكويف، )قد س ق(. 

اح:"ضعيف")8(. قال ابن وضَّ

)11  الكامل، البن عدي، )72/4(.  
)12  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )143/4(.   

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )403/4(.  
)	1  هتذيب الكامل، للمزي، )49/13(.    
)	1   ميزان االعتدال، للذهبي، )294/2(.

)16  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص272(.
))1  ذكره البيهقي، يف السنن الكربى، )202/2(.

))1  بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن القطان، )5/ 19(.  
42



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــت  ــان:"مل تثب ــن القط ــال اب ــئ")2(، وق ــاجى:"ليس بش ــال الس ــيخ")1(، وق ــم: "ش ــو حات ــال أب ق

ــول")3(،  ــن حجر:"مقب ــال اب ــدوق"، وق ــي: "ص ــال الذهب ــرس"، وق ــرح مف ــه ج ــت في ــه، ومل يثب عدالت

ــو  ــراوي، وه ــذا ال ــوا ه ــن ضّعف ــة الذي ــوال األئم ــع أق ــق م ــاح اتف ــن وضَّ ــول اب ــني أن ق ــذي يتب وال

ــم.   ــه، واهلل أعل ــرب يف حال األق

ْميل )ت: 202هـ(، )بخ 	1. ))- َضُمرة بن َربيعة الفلسطيني، أبو عبد اهلل الرَّ

اح )4(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع مجهــور النُّقــاد، فوثَّقــه ابــن ابــن معــني)5(، والعجــي)6(، والنســائي)7(،  اتفــق رأي ابــن وضَّ

ــام  ــن بالش ــث مل يك ــح احلدي ــح، صال ــل صال ــني، رج ــات املأمون ــن الثق ــن حنبل:"م ــد ب ــال أمح وق

رجــل يشــبهه")8(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()9(، وبعــض النُّقــاد وصفــه بالوهــم، قــال 

الســاجي: "صــدوق هيــم، عنــده مناكــري")10(، وذكــر لــه حديثــًا واحــدًا أخطــأ فيــه، ولــذا قــال ابــن 

)11  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )430/4(.  
)12  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )362/6(.

))1  الكاشف، للذهبي، )501/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص275(.  
)	1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )86/7(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)	1  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، احييى بن معني، )ص135(.     
)16  معرفة الثقات، للعجي، )473/1(.   
))1  هتذيب الكامل، ملزي، )319/13(.   

))1  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )2/ 366(.  
))1  الثقات، البن حبان، )8/ 324(.  

)110  هتذيب التهذيب، البن حجر، )461/4(.  
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حجر:"صــدوق هيــم قليــاًل")1(، ولكــن اخلطــأ يف احلديــث الواحــد ونحــوه قــّل مــن يســلم منــه حتــى 

ــاح، وهــو مــا رجحــه الذهبــي يف  الثقــات، فاألظهــر مــا ذهــب إليــه اجلمهــور، وهــو رأي ابــن وضَّ

الكاشــف، حيــث نقــل قــول أمحــد:" صالــح مــن الثقــات مل يكــن بالشــام رجــل يشــبهه")2(، وقــال 

ــن معــني")3(. ــى ب ــه مغمــز، وثَّقــه أمحــد، وحيي أيضًا:"مشــهور مــا في

))- طلحة بن عبد امللك األَْييل، )خ 	1. 

اح: "ثقة فاضل" )4( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــائي،  ــو داود، والنس ــري)6(، وأب ــح امل ــن صال ــد ب ــني)5(، وأمح ــن مع ــه اب ــراوي وثَّق ــذا ال ه

ــي:"روى  ــن املدين ــال اب ــدًا"، وق ــًا واح ــك حديث ــه مال ــّدث عن ــن معني:"ح ــي)7(، زاد اب والدارقطن

ــن  ــال اب ــه")9(، وق ــأس ب ــم: "ال ب ــو حات ــال أب ــا")8(، وق ــًة ثبت ــا ثق ــس، وكان عندن ــن أن ــك ب ــه مال عن

ــاح لألئمــة يف توثيــق الــراوي، وزاد عليهــم بوصفــه  حجر:"ثقــة")10(، وهبــذا يتبــنّي موافقــة ابــن وضَّ

ــل. بالفض

)11  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص280(.
)12  الكاشف، للذهبي، )1/ 510(.

))1  ميزان اإلعتدال، للذهبي، )330/2(.
)	1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )74/7(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)	1  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )183/3(.     
)16  هتذيب التهذيب، البن حجر، )20/5(.
))1  هتذيب الكامل، للمزي، )410/13(.  .

))1  سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني،  )ص104(.  
))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )479/4(.

)110  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص282(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

امي، أبو حممد )ت: ))1هـ(،)ع (.  0	- عبد األَْعى بن عبد األَْعى الَبْصّي السَّ

اح: )ثقة()1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح يف توثيــق الــراوي، فقــد وثَّقــه ابــن معــني)2(، وابــن  اتَّفقــت أقــوال األئمــة مــع قــول ابــن وضَّ

نمــري)3(، والعجــي)4(، وأبوزرعــة، وقــال ابــن أيب حاتم:"صالــح احلديــث")5(، وقــال النســائي:"ال بأس 

بــه")6(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقــال:"كان متقنــًا يف احلديــث، قدريــًا غــري داعيــٍة إليــه")7(، 

ــذا  ــر، فقال:"ه ــن حج ــه اب ــاب عن ــنّي، وأج ــوي ")8(، ومل يب ــن بالق ــال: "مل يك ــعد، فق ــن س ــذَّ اب وش

جــرح مــردوٌد غــري مبــنّي، ولعّلــه بســبب القــدر، وقــد احتــّج بــه األئمــة كلهــم")9(، واختــار الذهبــي، 

وابــن حجــر أّنه:"ثقــة")10(.

 فاخلالصة أن بن واضاح وافق األئمة يف توثيق الراوي، وهو الراجح يف حاله، واهلل أعلم.

1	- عبد األَعى بن ُمْسِهر الَغّساين، أبو ُمْسِهر الِدمْشِقّي )ت: )21هـ(، )ع (. 

اح: "كان ثقًة فاضالً")11( . قال ابن وضَّ

)11  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )4/ 23(.
)12  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )339/2(.  

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )96/6(. 
)	1  معرفة الثقات، للعجي، )68/2(.   

)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )28/6(.  
)16  هتذيب الكامل، ملزي، )362/16(.   

))1  الثقات، البن حبان، )7/ 131(.   
))1  الطبقات الكربى، البن سعد، )290/7(.  

))1  هدي الساري مقدمة فتح الباري، البن حجر، )ص437(.  
)110  الكاشف، للذهبي، )611/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص331(.

)111  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، البن فرحون ، )2/ 53(.  
45



اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع أقــوال األئمــة يف توثيــق الــراوي والثنــاء عليــه، فوثَّقــه ابن معــني)1(،  اتَّفــق قــول ابــن وضَّ

والعجــي)2(، وأبــو حاتــم، وقــال أبــو حاتــم أيضًا:"إمــام")3(، وقــال ابــن حبــان:"كان إمــام أهل الشــام 

يف احلفــظ واإلتقــان ممــن عنــى بأنســاب أهــل بلــده وأنبائهــم وإليــه كان يرجــع أهــل الشــام يف اجلــرح 

ــم يف أمــره")4(، أمــا ابــن حجــر فقــد اختــار ماذهــب  والتعديــل لشــيوخهم وكان حييــى بــن معــني ُيفخِّ

ــاح فقال:"ثقــٌة فاضــل")5(. إليــه ابــن وضَّ

2	- عبد الرحن بن أيب الَغمر، أبو زيد املصي الفقيه )ت: 6)2هـ(. 

اح:" لقيته بمر، وهو شيخ ثقة")6( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:   املوازنة بني قول ابن وضَّ

وقــال  )الثقــات()8(،  يف  حبــان  ابــن  وذكــره  الصحيــح)7(،  خــارج  البخــاري  عنــه  روى 

الدارقطني:"حديثــه عنــد املريــني")9(، ومل أقــف عــى مــن تكلــم فيــه، فهــذا الــراوي ممــن لقيــه ابــن 

ــراوي. ــال ال ــرب يف ح ــه معت ــة، فقول ــه ثق ــم بأّن ــه، وحك ــاح وعرف وضَّ

)11  اجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم، )29/6(.  
)12  معرفة الثقات، للعجي، )68/2(.   

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )29/6(.  
)	1  الثقات، البن حبان، )8/ 408(.   

)	1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص332(.
)16  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )209/1(.
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )250/6(.   

))1   الثقات، البن حبان، )8/ 380(.  
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )250/6(. 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

)	- عبدالرحن بن َعابس بن َربيعه النََّخعي الكويف )ت:)11هـ(،)خ م د س ق(. 

اح:"ثقة")1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال ابن معــني)2(، وابــن نمــري)3(، والعجــي)4(، وأبــو زرعــة، وأبــو حاتــم)5(، والنســائي)6(:"ثقة"، 

ــاح  وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()7(، وقــال الذهبــي، وابــن حجر:"ثقــة")8(، فاّتفــق قــول ابــن وضَّ

مــع أقــوال األئمــة النُّقــاد.

		- عبد العزيز بن ِعْمران بن أيوب بن ِمْقالص اخلُزاعي )ت:	)2هـ(. 

اح:"لقيته بمر، وكان كثري الرواية ضابطًا للحديث حافظًا له، نعم الشيخ ثقة")9(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال أبــو حاتــم الرازي:"صــدوق")10(، وقــال ابــن يونــس:"كان فقيهــًا فاضــاًل زاهــدًا")11(، وقــال 

القــايض عيــاض:"كان فقيهــًا زاهــدًا صوفيًا حســنًا")12(، وقــال الذهبــي:"وكان صاحلــًا ورعًا زاهــدًا")13( 

)11  املرجع السابق، )202/6(.
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )269/5(.  

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )202/6(.  
)	1  معرفة الثقات، للعجي، )79/2(.   

)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )269/5(.
)16  هتذيب الكامل، للمزي، )194/17(.   

))1  الثقات، البن حبان، )5/ 98(.
))1  الكاشف، للذهبي، )632/1(، تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص343(. 

))1  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )210/1(.
)110  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )269/5(.  

)111  طبقات الشافعية، البن قايض شهبة، )53/2(.  
)112  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )210/1(.

))11  تاريخ اإلسالم ، للذهبي، )2/ 53(.  
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والــذي يظهــر أنــه كان فقيهــًا، ومل يكــن لــه روايــات كثــريه؛ لــذا مل يتكلــم فيــه أئمــة النقــد، وكان يف أول 

أمــره مــن أكابــر املالكيــة، فلــا قــدم الشــافعي مــر لزمــه وتفقــه عــى مذهبــه، والــذي يظهــر أن قــول 

ــاح فيــه معتــرب، فقــد لقيــه، وعرفــه عــن قــرب، إال أنــه تســاهل – كعادتــه - يف املبالغــة يف الثناء  ابــن وضَّ

عــى الــراوي، واهلل أعلــم.

		- عبــد اهلل بــن جعفــر بن عبد الـــرحن بن املِْســـَور امَلْخَرمي، أبـــو حممــد املـــدين )ت: 0)1هـ(، 

)خــت م 	1.

اح )1( . وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــد)3(،  ــي)2(، وأمح ــن املدين ــه اب ــراوي، فوثَّق ــق ال ــاد يف توثي ــن النُّق ــًا م ــاح مجع ــُن وضَّ ــق اب واف

والعجــي)4(، والرتمــذي)5(، وقــال أمحــد- يف روايــة -، وأبــو حاتــم )6(، والنســائي:"ليس بــه بــأس")7(، 

وقــال ابــن معــني:" ليــس بــه بــأس، صــدوق، وليــس بثبــت")8(، وقــال البخاري:"صــدوق ثقــة")9(، 

وقــال الذهبي:"صــدوق"، وقــال ابــن حجــر:"ال بــأس بــه")10(، وهــو االقــرب يف حالــه، ومل يتكلــم 

فيــه ســوى ابــن حبــان، فقــال:"كان كثــري الوهــم يف األخبــار؛ حتــى يــروي عــن الثقــات مــاال يشــبه 

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )283/7(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)12  هتذيب التهذيب، البن حجر، )173/5(.  

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )22/5(.  
)	1  معرفة الثقات، للعجي، )23/2(.   

)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )173/5(.   
)16  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )22/5(.

))1  هتذيب الكامل، للمزي، )374/14(.   
))1  تاريخ ابن معني برواية الداوري، ليحيى بن معني، )339/2(.    

))1  علل الرتمذي الكبري، لالمام الرتمذي، رتبه:أبو طالب القايض، )ص161(.  
)110  الكاشف، للذهبي،)543/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص373(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــرتك")1(،  ــتحّق ال ــة؛ فاس ــا مقلوب ــهد أهن ــه ش ــث صناعت ــن احلدي ــمعها م ــإذا س ــات، ف ــث األثب حدي

ــّج  ــد احت ــرتك وق ــف ُي ــم قال:"...كي ــغ.."، ث ــان وبال ــن حب ــد أرسف اب ــي، فقال:"ق ــه الذهب ب وتعقَّ

مثــل اجلاعــة بــه، ســوى البخــاري، ووّثقــه مثــل أمحــد")2(، ولعــلَّ ابــن حبــان يقصــد رجــاًل آخــر، 

ــه أراد غــريه؛ فالتبــس عليــه")3(، وقــال احلاكــم  وهــذا مــا اعتــذر لــه بــه ابــن حجــر، حيــث قــال: "وكأنَّ

مبينــاً وجــه هــذا االلتباس:،عبــد اهلل بــن جعفــر املدينــي، وعبــد اهلل بــن جعفــر املديني: إســنادمها واحــد، ويف 

عــر واحــد، والــرواة عنهــم يتقاربــون؛ فــاألول امَلْخَرمــي، خمــّرج حديثــه يف الصحيــح، والثــاين والــد عــي 

ــي" )4(. ــن املدين ب

اح تساهل يف توثيق الراوي، والراجح أنه: صدوق ال بأس به، واهلل اعلم.  واخلالصة أن ابن وضَّ

  6	-عبد اهلل بن َرباح األنصارّي، أبو َخالد املديّن، )م 	1. 

اح)5(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح النُّقــاد يف توثيــق الــراوي، فقــد وثَّقــه العجــي)6(، والنَّســائي)7(، وذكــره ابــن  وافــق ابــن وضَّ

ــة")9(. ــن حجر:"ثق ــال اب ــات()8(، وق ــان يف )الثق حب

)11  املجروحني، البن حبان، )27/2(.
)12  سري أعالم النبالء، للذهبي، )329/7( .

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )173/5(.
)	1  معرفة علوم احلديث، للحاكم، )235(.  

)	1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )341/7(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)16  معرفة الثقات، للعجي، )37/2(.   

))1  هتذيب الكامل،للمزي، )488/14(.
))1  الثقات، البن حبان، )5/ 10(.

))1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص307(.
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، أبو عمرو البصي )ت: )21هـ(، )خ خد س ق(.    )	- عبد اهلل بن َرجاء الُغَدايِنّ

اح: "برى ثقة صالح")1(.   قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

اختلــف النُّقــاد يف الــراوي، فوثَّقــه أبــو حاتــم )2(، ويعقــوب بــن ســفيان)3(، وقــال ابــن 

ــاء")4(،  ــن رج ــد اهلل ب ــويض، وعب ــر احل ــني: أيب عم ــة رجل ــى عدال ــرة ع ــل الب ــع أه املديني:"اجتم

ــره  ــدوق")6(، وذك ــال العجي:"ص ــه")5(، وق ــأس ب ــًا، ال ب ــيخًا صدوق ــني: "كان ش ــن مع ــال اب وق

ــل")8(،  ــن إرسائي ــث ع ــن احلدي ــة، وقال:"حس ــو زرع ــه أب ــى علي ــات()7(، وَأثن ــان يف )الثق ــن حب اب

ــط  ــري الغل ــو كث ــدوق، وه ــالس، فقال:"ص ــه الف ــم في ــأس")9(،  وتكّل ــه ب ــس ب ــائي: "لي ــال النس وق

ــن  ــه اب ى حال ــوَّ ــم، وق ــو حات ــه أب ــراوي وثَّق والتصحيــف، ليــس بحجــة")10(، واخلالصــة أن هــذا ال

ــه  ــغ ب ــه مل يبل ــه وتصحيف ــث، وغلط ــري احلدي ــه كان كث ــر أن ــذي يظه ــم، وال ــائي وغريه ــني والنس مع

ــه،  ــاج ب ــدم االحتج ــًا لع ــالس موجب ــكان كالم الف ــه، وإال ل ــرد روايت ــه، وي ــدح يف ضبط ــدًا يق ح

ــرواة الثقــات  ــي توثيقــه، وقال:"مــن ثقــات البريــني ومســندهيم")11(، وذكــره يف )ال ــار الذهب واخت

ــن  ــال اب ــائي")12(، وق ــاري والنس ــه البخ ــج ب ــال: "احت ــم(، وق ــب رده ــام ال يوج ــم ب ــم فيه املتكل

)11  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص342(. 
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )55/5(. 
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )210/5(.  

)	1  هتذيب الكامل، للمزي، )499/14(.   
)	1  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معني، )ص181(.  

)16  معرفة الثقات، للعجي، )28/2(.   
))1  الثقات، البن حبان، )8/ 341(.  

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )55/5(.  
))1  هتذيب الكامل، للمزي، )499/14(.    

)110  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )55/5(.  
)111  ميزان اإلعتدال، للذهبي )421/2(.

)112  الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم، للذهبي )ص235(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

حجر:"صــدوق هيــم قليــاًل")1(، وهبــذا يتبــني أنَّ األقــرب يف حــال الــراوي أنــه صــدوق ال بــأس بــه، 

ــاح، وإن وافــق غــريه إال أنــه خــالف الراجــح يف حــال الــراوي، وهــذا تســاهل  ومــا قالــه ابــن وضَّ

ــم. ــه   واهلل أعل من

  )	- عبد اهلل بن َشِقْيق الُعقييّل، أبوعبدالرحن البصي )ت: )10هـ(، )بخ م 	1. 

اح )2(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع النُّقــاد يف توثيــق الــراوي، فقــد وثَّقه ابــن معــني)3(، وأمحــد)4(، والعجــي)5(،  اتفــق رأي ابــن وضَّ

وأبــو حاتــم، وأبــو زرعــة)6(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()7(، وقال ابــن حجر:"ثقــة")8(.

)	- عبد اهلل بن عبداجلبار اخَلبائِري، أبو القاسم احِلميص، لقبه ِزْبِريق )ت:	)2هـ(، )د(. 

اح: "لقيته بحمص، وهو شيخ ثقة مأمون، كانت الرحلة إليه تلك األيام" )9(. قال ابن وضَّ

)11  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص302(.
)12  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )401/7(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )81/5(.  
)	1  هتذيب الكامل، للمزي، )89/15(.   

)	1  معرفة الثقات، للعجي، )27/2(.  
)16  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )81/5(.  

))1  الثقات، البن حبان، )5/ 10(
))1  تقريب التهذيب،البن حجر، )ص302(.

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )25/8(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
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اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال أبــو حاتم:"ليــس به بــأس صــدوق")1(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقال:"يغــرب")2(، 

ــه  ــس ل ــّل، فلي ــراوي مق ــر أنَّ ال ــذي يظه ــدوق")3(، وال ــن حجر:"ص ــال اب ــة"، وق ــال الذهبي:"ثق وق

اح،  عنــد أيب داود إال حديــث واحــد، وبنــاًء عليــه فلــم يتكلــم يف حالــه إال القليــل، وقــد لقيــه ابــن وضَّ

وهــو أحــرى بمعرفتــه ومعرفــة حالــه، فحكــم عليــه بأّنــه ثقــة مأمــون، وأثنــى عليــه، وأّنــه أهــٌل ألن 

ــاح، وهــو مــا اختــاره الذهبــي، واهلل أعلــم. ُيرحــل لــه، فالقــول فيــه قــول ابــن وضَّ

0	- عبد اهلل بن حممد بن أيب َشْيَبة، أبو بكر الكويف )ت: 	)2هـ(، )خ م د س ق(. 

اح:" ثقة")4(.   قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:   املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــم )5(، ووثَّقــه  ــو حات ــه ، حيــث وثَّقــه أب ــاح ووافــق أئمــَة النقــد في ــن وضَّ ــه اب هــذا احلافــظ لقي

ــن  ــال اب ــم، وق ــي)9(، وغريه ــع)8(، والدارقطن ــن قان ــان )7(، واب ــن حب ــي )6(، واب ــه العج ــى علي وأثن

حجر:"ثقــة حافــظ")10(.

)11  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )106/5(.
)12  الثقات، البن حبان، )8/ 349(.   

))1  الكاشف، للذهبي،)566/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص310(. 
)	1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص351(. 

)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )160/5(. 
)16  معرفة الثقات، للعجي، )57/2(.     

))1  الثقات، البن حبان، )8/ 358(.  
))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )168/8(.

))1  العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني، )229/7(.  
)110  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص302(.

52



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

1	- عبد اهلل بن َنافع الصائغ املْخُزومّي موالهم، أبو حممد املدين )ت: 206هـ(، )بخ م 	1.

ــادة املريــني واإلســكندرانيني، وكان  ــاح: "كان أفضــل أصحــاب مالــك يف العب  قــال ابــن وضَّ

ابــن نافــع رجــاًل صاحلــًا لكــن هــؤالء فوقــه")1(.

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــة)5(  ــو زرع ــال أب ــة)4(، وق ــائي يف رواي ــي)3(، والنس ــني)2(، والعج ــن مع ــه اب ــراوي وثَّق ــذا ال ه

والنســائي: "ال بــأس بــه"، وتكّلــم يف حفظــه آخــرون، قــال اإلمــام أمحــد: "مل يكــن صاحــب 

ــث  ــن يف احلدي ــك، ومل يك ــرأي  مال ــة ب ــل املدين ــى أه ــك، وكان يفت ــب رأى مال ــث، كان صاح حدي

بــذاك")6(، وقــال أيضــًا:"كان أعلــم النــاس بــرأي مالــك وحديثــه، كان حيفــظ حديــث مالــك كلــه، 

ثــم دخلــه بآخــره شــك"، وقــال البخــاري:"يف حفظــه يشء")7(، وقــال أيضــًا:" ُيعــرف حفظــه وُينكــر، 

وكتابــه أصــح")8(، وقــال أبــو حاتم:"ليــس باحلافــظ،  لــنّي، تعــرف حفظــه وتنكــر، وكتابــه أصــح")9(، 

ــه  ــو يف روايات ــريه، وه ــن غ ــب، وروى ع ــك غرائ ــن مال ــال:"روى ع ــدي، فق ــن ع ــه اب ــص حال وخلّ

ــني". ــه لِ ــاب، يف حفظ ــح الكت ــٌة صحي ــن حجر:"ثق ــال اب ــث")10(، وق ــتقيم احلدي مس

ــاح،  أمــا حفظــه فمتّكلــم   فاخلالصــة أّنــه َعــدٌل يف نفســه، وهــو الــذي يّتفــق مــع رأي ابــن وضَّ

ــاح بــيء!، واهلل أعلــم. فيــه،  وهــذا مل يتعــّرض لــه ابــن وضَّ

)11  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )130/3(.
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )184/5(. 

))1  معرفة الثقات، للعجي، )63/2(.  
)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )51/6(.

)	1  اجلرح والتعديل،البن أيب حاتم، )184/5(. 
)16  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )184/5(. 

))1  التاريخ األوسط، للبخاري، )309/2(. 
))1  التاريخ الكبري، للبخاري، )213/5(. 

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )184/5(. 
)110  الكامل، البن عدي، )242/4(.
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2	- عبد الواحد بن زياد الَعْبدّي موالهم، أبو بِْش الَبْصّي )ت: 6)1هـ(، )ع(.

اح )1(.  وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع مجهــور النُّقــاد، فقــد وثَّقــه ابــن معــني)2(، والعجــي)3(، وأبــو زرعــة،  اتفــق رأي ابــن وضَّ

ــه  ــان يف حديث ــى القط ــم حيي ــث"، وتكلَّ ــن احلدي ــي)5(، وزاد العجي:"حس ــم)4(، والدارقطن ــو حات وأب

عــن األعمــش، فقال:"مــا رأيــت عبدالواحــد بــن زيــاد يطلــب حديثــًا قــط بالبــرة، وال بالكوفــة، وكنـّـا 

نجلــس عــى ببابــه يــوم اجلمعــة بعــد الصــالة، أذاكــره حديــث األعمــش فــال يعــرف منــه حرفــًا"، ولكن 

األئمــة عــى خالفــه، فهــذا ابــن معــني ملــا ُســئل مــن أثبــت أصحــاب األعمــش، فقال:"بعــد ســفيان، 

وشــعبة: أبــو معاويــة الرضيــر، وبعــده عبــد الواحــد بــن زيــاد")6(، وقــد أجــاب ابــن حجــر عــى مــا ذكــره 

حييــى القطــان، فقال:"قلــت: وهــذا غــري قــادح؛ ألنــه كان صاحــب كتــاب، وقــد احتــج بــه اجلاعــة")7(، 

وقــال يف )التقريب(:"ثقــة، يف حديثــه عــن األعمــش وحــده مقــال")8(.                  

)	- ُعبيد بن َسعيد بن أََبان بن سعيد بن العاص، أبو حممد الكويف )ت:200هـ(، )م س ق(.

اح: " ثقة ")9(.  قال ابن وضَّ

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )362/8(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )21/6(. 

))1  معرفة الثقات، للعجي، )107/2(.   
)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )21/6(. 
)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )435/6(.  

)16  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )21/6(. 
))1  هدي الساري مقدمة فتح الباري، البن حجر، )ص422(.  

))1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص367(.
))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )91/9(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع أقــوال األئمــة النُّقــاد، فقــال عبــد اهلل بــن أمحد:"ســألت حييــى بــن  اتفــق قــول ابــن وضَّ

ــو زرعــة)2(  ــو حاتم:"ثقــة صــدوق"، وقــال أب ــه بــأس")1(، وقــال أب ــه فقــال: ثقــة، ليــس ب معــني عن

والدارقطنــي: "ثقــة")3(، وذكــره  ابــن حبــان يف )الثقــات()4(، ونقــل ابــن خلفــون توثيقــه عــن أمحــد)5(، 

ــة")6(. ــن حجر:"ثق ــال اب وق

ّقي، أبو   األََسدّي موالهم )ت:0)1هـ(، )ع(.  		-ُعبيد اهلل بن عمرو بن أيب الوليد الرَّ

اح)7(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

مجهـــور النُّقـــاد عــى تـــوثيق الـــراوي، فقــد وثَّقــه ابــن معــني)8(، وابــن ُنمــري)9(، والعجــي)10(، 

ــائي)11(،  والنَّس

)11  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )3/ 8(. 
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )21/6(.  

))1  العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني، )327/11(.  
)	1  الثقات، البن حبان، )8/ 430(.  .

)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )16/7(.  
)16  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص377(.

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )56/9(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
))1  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معني، )ص145(.  

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )43/7(.  
)110  معرفة الثقات، للعجي، )112/2(.  

)111  هتذيب الكامل، لللمزي، )138/19(.
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وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()1(، وقــال أبــو حاتم:"صالــح احلديــث ثقــة صــدوق ال أعــرف 

ــًا منكــرًا، وهــو أحــب إيلَّ مــن زهــري بــن حممــد")2(، وانفـــرد ابـــن ســعد فقــال:"كان ثقــًة  لــه حديث

صدوقــًا كثــري احلديــث، وربــا أخطــأ")3(، وقــال ابــن حجر:"ثقــٌة فقيــٌه، ربــا وهــم")4(، ولعــل ابــن 

حجــر أخــذ قولــه : "ربــا وهــم" مــن كالم ابــن ســعد، مــع أّن النُّقــاد أطلقــوا توثيقــه،؛ بــل قــال أبــو 

ــق  ــاد يف توثي ــة النُّق ــع األئم ــاح م ــن وضَّ ــق اب ــذا يتَّف ــرًا")5(، وهب ــًا منك ــه حديث ــرف ل ــم:   " ال أع حات

ــراوي، واهلل أعلــم. ال

		- ُعثامن بن َعاصم بن ُحصني، أبو ُحصني األسدّي الكويف )ت: )12هـ(، )ع(. 

اح.)6( وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــم)9(،  ــو حات ــي)8(، وأب ــني )7(، والعج ــن مع ــه اب ــد وثَّق ــراوي، فق ــق ال ــى توثي ــاد ع ــور النُّق مجه

ويعقــوب بــن شــيبة، والنســائي)10(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()11(، قــال الذهبــي: )ثقــة ثبــت 

صاحــب ســنة(، وكــذا قــال ابـــن حجــر وزاد:"وربــا دلــس")12(.

)11  الثقات، البن حبان، )7/ 149(.  
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )329/5(. 

))1  الطبقات الكربى، البن سعد، )484/7(.   
)	1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص373(.

)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )329/5(.
)16  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )156/9(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

))1  اجلرح والتعديل،البن أيب حاتم، )161/6(.
))1  معرفة الثقات، للعجي، )129/2(.  

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )161/6(.
)110  هتذيب الكامل، للمزي، )405/19(.   

)111  الثقات، البن حبان، )7/ 200(.
)112  الكاشف، للذهبي،)8/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص384(.  

56



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

6	- عيل بن األَْقَمر بن عمرو بن احلارث اهَلْمداين الواِدعي، أبو الوازِع الكويف، )ع(.

اح )1(.  وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــو  ــى)3(، وأب ــني)2(، والعج ــن مع ــه اب ــاح، فوثَّق ــن وضَّ ــو رأي اب ــه وه ــى توثيق ــاد ع ــق النُّق اتف

حاتــم)4(، والنســائي، والدارقطنــي)5(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()6(، وهــو اختيــار ابــن حجــر)7(.

)	-عيل بن احلسن بن َشِقيق الَعْبِديُّ موالهم، أبو عبدالرحن امَلْرَوِزّي)ت: 	21هـ(، )ع(. 

اح: "من أهل مرو، ثقة")8(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

أثنــى مجهــور النُّقــاد عليــه، فقــال ابــن معــني: "مــا قــدم علينــا مــن خراســان أفضــل منــه، كان 

ــم  ــأس، اال أهّن ــه ب ــال أمحــد: "مل يكــن ب ــه الكتــب مــرارا")9(، وق ــارك، وقــد ســمع من ــن املب ــًا باب عامل

تكّلمــوا فيــه يف اإلرجــاء، وقــد رجــع عنــه")10(، وقــال أبــو حاتــم: "هــو أحــّب اىل مــن عي بن احلســني 

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )278/9(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )174/6(.

))1  معرفة الثقات، للعجي، )152/2(.  
)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )174/6(.

)	1  هتذيب الكامل، للمزي، )324/20(.
)16  الثقات، البن حبان، )5/ 162(. 

))1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص398(.
))1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص452(. 

))1  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )13/ 294(.
)110  سؤاالت أيب داود لإلمام أحد بن حنبل، ألمحد بن حنبل، )ص360(.  
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ــة  ــر:" ثق ــن حج ــال اب ــة"، وق ــال الذهبي:"ثق ــات()2(، وق ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــد")1(، وذك ــن واق ب

ــاح مــع النُّقــاد. حافــظ")3(، فاتفــق رأي ابــن وضَّ

)	- عمر بن سعد، أبو داود احَلْفري )ت: )20هـ(، )م 	1. 

اح: "ثقة، أزهد أهل الكوفة")4(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــال  ــني، وق ــن مع ــه اب ــه، فوثَّق ــق حلال ــع التوثي ــادة م ــراوي بالعب ــف ال ــى وص ــاد ع ــق النُّق اتف

العجــي:" ثقــة ثبــت يف احلديــث عابــد صالــح")5(، وقــال أبــو داود :"كان جليــاًل جــدًا")6(، وقــال أبــو 

حاتــم:" كان رجــاًل صاحلــًا صدوقــًا")7(، وقــال الدارقطني:"مــن الثقــات الصاحلــني")8(، واختــار ابــن 

ــق الــراوي ووصفــه بالعبــادة، فقال:"ثقــٌة عابــد")9(. ــاح فوثَّ حجــر قــول ابــن وضَّ

)	-َمالك بن َعيّل بن َعبد امللك بن َقَطن الَقَطني، أبوخالد، أو أبوالقاسم )ت: )26هـ(. 

اح:"كان يكذب فيا يرويه" )10(. قال ابن وضَّ

)11  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )180/6(. 
)12  الثقات، البن حبان، )8/ 460(.  

))1  الكاشف، للذهبي، )37/2(، تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص339(.
)	1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )60/10(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)	1  معرفة الثقات، للعجي، )167/2(.  
)16  هتذيب الكامل، للمزي، )363/21(.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )112/6(.  .
))1  العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني، )282/9(.  

))1  تقريب التهذيب،البن حجر، )ص413(.
)110  لسان امليزان،  ألمحد  بن عي بن حجر، )5/ 5(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــف خمتــرًا يف الفقــه عــى مذهــب  ــاء األندلــس، ومــن فقهائهــا فقــد أّل ــراوي مــن عل هــذا ال

مالــك، وكان حممــد بــن عمــر بــن لبابــة الفقيــه القرطبــي يذكــر فضلــه، وُيقّدمــه عــى مجيــع َمــْن رأى 

مــن أهــل العلــم يف االجتهــاد والعبــادة، وُوِصــف بالزهــد والــورع)1(، قــال القــايض عيــاض:" وكان 

ــه يف الروايــة ليــس بــذاك، فقــد قــال حممــد بــن عبــد امللــك بــن أيمــن  زاهــدًا ورعــًا حمتســبًا")2(، إال أنَّ

ــول  ــذا  فق ــى ه ــه")3(، وع ــث وال الفق ــط يف احلدي ــد الضب ــن جي ــدث:"مل يك ــظ املح ــّي احلاف القرطب

ــاح: يكــذب فيــا يرويــه، فيــه مبالغــة يف حــق هــذا الــراوي الــذي وصــف بالعبــادة والزهــد،  ابــن وضَّ

والعابــد يكــون أبعــد عــن الكــذب املنــايف للعدالــة، إال إْن كان يريــد بذلــك كثــرة اخلطــأ يف الروايــة)4(،  

وهــذا مــا وصفــه بــه  املحــّدث حممــد بــن عبــد امللــك بــن أيمــن، وهــو األظهــر يف حالــه، واهلل أعلــم. 

60- حممد بن ُرْمح بن امُلهاِجر الُتجيبي موالهم، أبوعبداهلل املصي)ت:2	2هـ(،)م ق(.

اح:"ثقة")5(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح الذيــن عرفهــم وروى عنهــم، واتفــق رأيــه مــع النُّقــاد،  هــذا الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

)11  جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، ملحمد بن فتوح احَلِميدي، )ص346(.  
)12  ترتيب املدارك ، للقايض عياض، )4/ 257(.

))1 تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )3/2(؛ وتاريخ اإلسالم، للذهبي، )279/14(.  
)	1  قــال ابــن حبــان يف الثقــات، )114/6(:" أهــل احلجــاز يســّمون اخلطــأ كذبــًا" ، فأهــل العلــم يــرون أن الكــذب يــأيت عــى أقســام، 
منهــا: أن يكــون بمعنــى اخلطــأ والوهــم، فقــد خيــرب الــراوي بخــالف الواقــع فهــذا كــذب، فالكــذب هبــذا املعنــى يشــمل الغالــط 
ــا مَل  ــذ، م ــالن يك ــول: ف ــن يق ــول م ــد بق ــال يعت ــرأي، ف ــذا ال ــى ه ــًا ع ــده كاذب ــن ع ــم يف يشء يمك ــط أو وه ــن غل ــم، فم والواه
يفــرس وجــه كذبــه، ولــذا ُعــدَّ عنــد كثــري مــن أهــل النقــد قــول القائــل: كــذب فــالن، مــن اجلــرح غــري املفــرس!؛ ينظر:التنكيــل، 
للمعلمــي،)2/ 495(؛ وقــال ابــن حجــر:" ونظــريه قولــه :»كــذب أبــو الســنابل« أي أخــرب بــا هــو باطــل يف نفــس 

ــر، )1/ 219(. ــن حج ــاري، الب ــح الب ــر" ، فت األم
)	1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص227(.  
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فوثَّقــه أبــو داود)1(، ومســلمة بــن القاســم)2(، وقــال ابــن أيب حاتــم: ســمعت عــي بــن احلســني اجلنيــد 

ــائي:"ما  ــال النس ــة")3(، وق ــن زغب ــن اب ــق م ــا، وكان أوث ــاًل صاحلً ــح رج ــن رم ــد ب ــول:"كان حمم يق

أخطــأ يف حديــث واحــد، ولــو كان كتــب عــن مالــك ألثبتــه يف الطبقــة األويل مــن أصحابه")4(وذكــره 

ابــن حبــان يف )الثقــات()5(، وقــال ابــن حجــر:" ثقــة ثبــت")6(.

61- حممد بن عبداهلل بن ُنمري اهلْمداين، أبوعبدالرحن الكويف )ت: 	)2هـ(،)ع(. 

اح: "ثقة الثقات كثري احلديث، عامل به، حافظ له")7(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، الذيــن أثنــى عليهــم، وأثنــى عليــه النُّقـــاد أيضــًا، فكـــان  ابــن نمــري مــن شــيوخ ابــن وضَّ

أمحـــد بــن حنبــل يعّظــم ابــن نمــري تعظيــًا عجيبــًا، ويقــول:"أي فتــى هــو!")8(، وكان يقـــول:"هو ُدّرة 

العــراق"، وقــال ابــن اجلنيد:"مــا رأيــت مثــل ابــن نمــري بالكوفــة، وكان رجــاًل نبيــاًل قــد مجــع العلــم 

والفهــم والســـنة والزهــد"، وقـــــال أبــو حاتم:"ثقــٌة حيتــج بحديثــه")9(، وقــال ابــن حبــان:"كان مــن 

احلفــاظ املتقنــني وأهــل الــورع يف الديــن")10(، وقــال ابــن حجر:"ثقــٌة حافــٌظ فاضــل")11(.

)11  هتذيب الكامل، للمزي، )205/25(.   .
)12  هتذيب التهذيب، البن حجر، )165/9(.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )254/7(. 
)	1  هتذيب الكامل، لللمزي، )205/25(.

)	1  الثقات، البن حبان، )9/ 97(.
)16  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص413(.

))1  التعديل والتجريح، للباجي، )654/2(.
))1  هتذيب الكامل، للمزي، )568/25(.  .

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )307/7(.
)110  الثقات، البن حبان، )9/ 85(.

)111  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص490(.
60



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

62- حممد بن عمرو بن احلّجاج الَغزّي )ت:0)2هـ(، )د(. 

اح: "كان رجاًل فاضاًل كثري احلديث")1(، وقال أيضًا:"كان عابدًا كثري الصيام" )2(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

هــذا الــراوي وثَّقــه مســلمة بــن القاســم، واجليــاين)3(، وقــال أبــو زرعة:"مــا رأيــت بالشــام أصلح 

ــار ابــن حجــر أنه:"صــدوق")5(،  ــه")4(، واخت ــأس ب ــو حاتــم:"ال ب مــن حممــد بــن عمــرو"، وقــال أب

ــاح الذيــن لقيهــم وعــرف حاهلــم عــن قــرب، فأثنــى  واخلالصــة أن هــذا الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

ــاح وافــق غــريه  عليــه ووصفــه بالفضــل والعبــادة، دون اإلشــارة لضبطــه وتوثيقــه، فيكــون ابــن وضَّ

ممــن وثــّق الــراوي فحكــم عليــه بــا يشــري لتقــواه وصالحــه، وكثــرة العبــادة، وهــو رأي أيب زرعــة، 

ــاح موافــق لغــريه مــن النُّقــاد يف اجلملــة. فيكــون رأي ابــن وضَّ

)6- حممــد بــن املتــوّكل بــن عبــد الرحــن بــن حّســان اهلاشــمي موالهــم، أبــو عبــد اهلل بــن 

ي العســقالين )ت: ))2هـ(،)د(.  أيب الــرَّ

ي كثري احلفظ، كثري الغلط")6(. اح: "حممد بن أيب الرسَّ قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، واختلــف فيــه النُّقــاد، فوثَّقــه ابــن معــني، واخلليــي، ووّثقــه  الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

ابــن القطــان ولكنــه أشــار إىل أوهــام لــه واعتــذر لــه فيهــا، فقــال :"كان ثقــة حافًظــا، ولكثــرة حمفوظــه 

)11  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )299/10(.
)12  هتذيب التهذيب، البن حجر، )371/9(.
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )371/9(.

)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )257/7(.
)	1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص499(.

)16  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )328/10(.
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ــه أوهــام مل يعــّد هبــا كثــري الوهــم، وإنــا هــي معاتــب ُعــّدت عــى مــيء، وســقطاٍت  أحصيــت علي

ُأحِصيــت عــى فاضــل")1(، أمــا أبــو حاتــم فقال:"لــنّي احلديــث")2(، ولعلــه بســبب أوهامــه وغلطــه، 

ــاح -، فقال:"كثــري الغلــط")3(،  وابــن عــدي رصّح بكثــرة غلطــه- وهــو مــا يتفــق مــع قــول ابــن وضَّ

ــري  ــن قاســم:"كان يكلــف احلفــظ، وكان كث ــاح، فقــال مســلمة ب ــَن وضَّ ــو األندلــس اب ووافــق حمدث

الوهــم"، وقــال أبــو عــي اجليــاين:" كان كثــري احلفــظ، وكثــري الغلــط")4(، فاألقــرب ماذهــب إليــه ابــن 

ــاح ومــن وافقــه، وهــو مــا رّجحــه الذهبــي فقــال :"ملحمــد هــذا أحاديــث ُتســتنكر"، وقــال ابــن  وضَّ

ــرية")5(.  ــام كث ــه أوه ــارف ل ــدوق ع حجر:"ص

	6- حممد بن َمسعود بن يوسف النيسابوري، أبو جعفر بن الَعَجمي )ت:)	2هـ(، )د(. 

اح:"رفيــع الشــأن فاضل،ليــس بــدون أمحــد" )6(، وقــال أيضــًا:" كان عاملــًا  قــال ابــن وضَّ

باحلديث")7(،وقــال أيضًا:"مــا رأيــت أعلــم باحلديــث مــن حممــد بــن مســعود")8(.

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال اخلطيــب البغدادي:"ثقــة")9(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات )10(، وقــال مســلمة بــن القاســم 

ــاح الذيــن أخذ  ــاح:"كان عاملــًا باحلديــث"، وهــذا الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ تبعــًا لشــيخه ابــن وضَّ

)11  املرجع السابق.
)12  اجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم، )105/8(.

))1  الكامل، ابن عدي، )72/4(.
)	1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )328/10(.

)	1  ميزان االعتدال، للذهبي )24/4(؛ وتقريب التهذيب، البن حجر، )ص339(.
)16  هتذيب الكامل، للمزي، )398/26(.   

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )335/10(.
))1  سري أعالم النبالء، للذهبي، )249/12(.

))1  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )4/ 484(. 
)110  الثقات، البن حبان، )9/ 126(. 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

عنهــم الروايــة وأحــوال الرجــال، قــال ابــن حجر:"وللمغاربــة عنــه أســئلة عــن الرجــال والعلــل")1(، 

ــاح يتغــاىل  ــاح جيلــه ويعّظــم شــأنه؛ فبالــغ فيــه، حتــى إّن الذهبــي قــال:" كان ابــن وضَّ وكان ابــن وضَّ

ــن  ــال اب ــه، فقــال :"ثقــة قــدوة"، وق ــي نفُس ــرأي الذهب ــه")2(، مــع ذلــك فقــد وافقــه عــى هــذا ال في

حجــر:" ثقــة عــارف")3(.

بّي موالهم، أبو عبد اهلل اْلِفْرَيايِبّ )ت:212هـ (،)ع (.  	6- حممد بن يوسف الضَّ

ــايب؛  ــف الفري ــن يوس ــد ب ــان، وحمم ــن ماه ــب ب ــاس، ومصع ــن أيب إي ــاح:" آدم ب ــن وضَّ ــال اب ق

ــات")4(. ــراء ثق نظ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

الفريــايب وثَّقــه العجــي)5(، والنســائي)6(، وقــال أبــو حاتم:"صــدوق ثقــة")7(، وقــال ابــن 

ــاد  ــار عب ــن خي ــال:"وكان م ــات(، وق ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــه")8(، وذك ــأس ب ــدوق ال ب عدي:"ص

اهلل")9(، وأنكــروا عليــه بعــض األحاديــث التــي انفــرد هبــا عــن الثــوري، قــال ابــن عدي:"والفريــايب 

لــه عــن الثــوري إفــرادات، ولــه حديــث كثــري عــن الثــوري، وقــد ُقــّدم الفريــايب يف ســفيان الثــوري 

ــه عرفــت، وُبّينــت. ــي انفــرد هبــا وأنكــرت علي عــى مجاعــة")10(، فهــذه األحاديــث الت

)11  هتذيب التهذيب، البن حجر، )428/9(.

)12  سري أعالم النبالء، للذهبي، )249/12(.
))1  الكاشف، للذهبي، )216/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص506(.

)	1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص111(. 
)	1  معرفة الثقات، للعجي، )257/2(.  
)16  هتذيب الكامل، للمزي، )57/27(. 

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )120/8(.  
))1  الكامل، البن عدي، )231/6(.

))1  الثقات، البن حبان، )9/ 57(.
)110  الكامل، البن عدي، )231/6(.
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ــاح يف الفريــايب متفــق مــع النُّقــاد، وهــو اختيــار ابــن حجــر، حيــث   فاخلالصــة أنَّ قــول ابــن وضَّ

ــم  ــك عنده ــع ذل ــه م ــّدم في ــو مق ــفيان، وه ــث س ــن حدي ــأ يف يشء م ــال أخط ــل، يق ــة فاض قال:"ثق

عــى عبــد الــرزاق")1(.

66- َمْلد بن ُخَفاف بن إِياَمء بن َرَحَضة الِغَفاري، )	1. 

اح:"مديٌن ثقة")2(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

هذا الـراوي ذكـره ابـن حبان يف )الثقات()3(، وقــال البــخاري:"فيــه نـظر"، وذكــره العقــيي 

ــن  ــال اب ــامن«)5(، ق ــراج بالض ــث واحد:»اخل ــة إال حدي ــن الراوي ــه م ــس ل ــاء)4(، ولي يف الضعف

عدي:"خملــد بــن ُخفــاف معــروف هبــذا احلديــث ال يعــرف لــه غــريه")6(، وملــا ُســئل عنــه أبــو حاتــم 

قــال:" مل يــرو عنــه غــري أبــى ذئــب، وليــس هــذا إســناد تقــوم بــه احلجــة، غــري أنــى أقــول بــه؛ ألّنــه 

ــال")7(. ــن آراء الرج ــح م أصل

فاخلالصــة أنَّ الــراوي ال يعــرف بالروايــة إال عــن ابــن أيب ذئــب، وقــال ابــن حجــر:" ويف ســاع 

ــاح فيــه خمالــف ملــا عليــه أكثــر النُّقــاد، وتوثيقــه  ابــن أيب ذئــب منــه عنــدي نظــر!")8(، فــرأي ابــن وضَّ

لــه تســاهل منــه، وقــال ابــن حجــر فيــه: "مقبــول")9(.    

)11  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص515(.
)12  بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن القطان، )212/5(.  

))1  الثقات، البن حبان، )7/ 505(. 
)	1  الضعفاء الكبري، للعقيي، )230/4(. 

)	1  أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، )561/2(،  )ح1285(؛  وأبــوداود يف ســننه، )304/3(، )ح3508(؛  والنســائي يف ســننه،                          
صحيــح".  الرتمذي:"حســن  وقــال  )ح2242(؛    ،)352/3( ســننه،  يف  ماجــه  وابــن  878(؛    /1(

)16  الكامل، البن عدي، )444/6(.
))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )347/8(.  

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )75/10(.

))1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص523(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ان األسدي الطَّاَطرّي)ت: 210هـ(،)م 	1.  )6- مروان بن حممد بن حسَّ

اح:"مروان بن حممد كبري فاضل")1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

اتفــق النُّقــاد عــى الثنــاء عــى الـــراوي، فوثَّقــــه ابــــن معــــني)2(، وأبــو حاتــــم)3(، وصــــالح 

جـــــزرة)4(، والدارقطنــي)5(، وأثنــى عليــه اإلمــام أمحــد)6(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()7(، وقــال 

ــزم)10(، يف  ــن ح ــع)9(، واب ــن قان ــرد اب ــًا")8(، وانف ــه، وكان مرجئ ــأس ب ــع:" ال ب ــني، يف موض ــن مع اب

ــا ال نعلــم  فــه أبــو حممــد بــن حــزم فأخطــأ؛ ألنَّ تضعيفــه، ومل يســبقا لذلــك، قــال ابــن حجــر: "وضعَّ

لــه ســلفًا يف تضعيفــه إال ابــن قانــع، وقــول ابــن قانع غــري مقنــع")11(، وقــال يف )التقريــب(: "ثقــة")12(، 

ــاح أثنــى عليــه ووصفــه بالفضــل وكــرب الشــأن، وهــذا  وهــو الراجــح يف حــال الــراوي،  وابــن وضَّ

ــاح وافــق غــريه مــن النُّقــاد الذيــن وّثقــوا  حممــول عــى عدالتــه، ومل يــر إىل ضبطــه، فيكــون ابــن وضَّ

الــراوي فحكمــوا عليــه بالعدالــة . 

)11  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )150/1(.
)12  تاريخ دمشق، البن عساكر، )316/57(.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )275/8(. 
)	1  تاريخ دمشق، ابن عساكر، )316/57(.

)	1  سنن الدارقطني، ) 3/ 97(.
)16  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )275/8(. 

))1  الثقات، البن حبان، )9/ 179(.
))1  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معني، )459/4(.  

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )96/10(.
)110  املحى باآلثار، البن حزم، )1/ 398(.  

)111  هتذيب التهذيب، البن حجر، )96/10(.

)112  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص526(.
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)6- ُمصعب بن َماهان املروزي، ثم العسقالين العابد )ت:1)1هـ(، )مد(. 

ــايب؛  ــف الفري ــن يوس ــد ب ــان، وحمم ــن ماه ــب ب ــاس، ومصع ــن أيب إي ــاح:" آدم ب ــن وضَّ ــال اب ق

نظـــراء ثقـات" )1(.

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

هــذا الــراوي وثَّقــه أمحــد)2(، وأبــو حاتــم يف روايــة عنهــا، وقــال األثــرم، عن أمحــد: "كان رجـــاًل 

صــــاحلًا، وأثنــى عليــه خــريًا، كان حديثــه مقاربــًا، فيــه يشء مــن الغلــط")3(، وقــال أبو حاتم:"شــيخ"، 

ــوري،  ــن الث ــرة ع ــث منك ــه أحادي ــراوي ل ــر أّن ال ــذي يظه ــات()4(، وال ــان يف )الثق ــن حب ــره اب وذك

وغــريه، قــال العقيي:"لــه عــن الثــوري غــري حديــث ال ُيتابــع عليــه")5(، وقــال ابــن عــدي: "حــّدث 

عــن الثــوري وغــريه بأســانيد ومتــون ال تعــرف، وال يروهيــا غــريه")6(، وســبب ذلــك أّنــه كان أميــًا ال 

يكتــب، فــكان - كــا قــال النســائي- ال يكتــب عنــد ســفيان الثــوري، ثــم جيــيء فيكتــب مــا ســمع 

ــاح، وتوثيقــه لــه تســاهل  ــه ليــس كــا قــال ابــن وضَّ ومــا مل يســمع، فوقــع منــه اخلطــأ؛ فاألقــرب أّن

ــري  ــد كث ــدوق عاب ــن حجر-:"ص ــال اب ــا ق ــو - ك ــا فه ــع عليه ــات ال يتاب ــه رواي ــه  ، فل من

اخلطــأ")7(.

)11  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص111(. 
)12  سؤاالت أيب داود لإلمام أحد بن حنبل، )ص250(.  

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )309/8(.
)	1  الثقات، البن حبان، )9/ 175(.

)	1  الضعفاء الكبري، للعقيي، )4/ 198(. 
)16  الكامل، البن عدي، )362/6(.

))1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص533(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ي، أبو اهليثم البصي احلافظ )ت: )21هـ(، )خ م قد ت س ق(. )6- ُمَعىَّ بن أسد الَعمِّ

اح: "ثقة")1(.    قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــه خطــأ غــري  ــى أخــذت علي ــم أن ــم:" ثقــة، مــا أعل ــو حات ــراوي، فقــال أب ــى النُّقــاد عــى ال أثن

ــس، وكان  ــيخ كي ــة ش ــال العجي:"ثق ــريه)3(، وق ــم وغ ــن قاس ــلمة ب ــه مس ــد")2( ووثَّق ــث واح حدي

ــن  ــال اب ــالح"، وق ــت، ذو ص ــال الذهبي:"ثب ــات()5(، وق ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــا")4(، وذك معل

ــراوي، إال  ــق ال ــن واضــاح وافــق النُّقــاد يف اجلملــة عــى توثي حجر:"ثقــة ثبــت")6(، فاخلالصــة أنَّ اب

ــع. ــاء أرف ــه ثن ــم زادوا علي أهن

0)- موسى بن إسامعيل املِنَْقري، موالهم أبو َسَلمة الَتُبْوَذكي البصي )ت:)22هـ(، )ع(.

اح:" ثقة")7(.   قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــه، فقــال ابــن ســعد:" كان ثقــة كثــري  ــاء علي هــذا الــراوي ممــن اتَّفــق األئمــة عــى توثيقــه والثن

احلديــث")8(، وقــال ابــن معني:"ثقــة مأمــون")9(، وقــال العجي:"بــري ثقــة")10(، وقــال أبــو حاتــم: 

)11  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص314(.  
)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )335/8(.

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )237/10(.
)	1  معرفة الثقات، للعجي، )289/2(.   

)	1  الثقات، البن حبان، )182/9(.   
)16  الكاشف، للذهبي، )281/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص540(.

))1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص307(. 
)))1 ( الطبقات الكربى، البن سعد، )306/7(.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )136/8(.
)110  معرفة الثقات، للعجي، )303/2(.  
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ــًا منــه")1(، وذكــره ابــن  " ثقــة كان أيقــظ مــن احلجــاج، وال أعلــم أحــدًا ممــن أدركنــاه أحســن حديث

حبــان يف )الثقــات(، وقــال :"كان مــن املتقنــني")2( واختــار الذهبــي وابــن حجــر أنه:"ثقــة ثبــت")3(.

1)- ُموسى بن َمْسعود، أبو ُحذيفة النَّْهدي الَبْصي )ت:221هـ(، )خ د ت ق(. 

اح:"موسى بن مسعود صاحب الثوري بري ثقة")4(.   قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــدوق"  ــة ص ــال العجي:"ثق ــدق)5(، وق ــل الص ــه مــن أه ــد بأنَّ ــه أمح ــه، فوصف ــاد في ــف النُّق اختل

فــه الرتمــذي)6(، وقــال أبــو حاتم:"صدوق  وتكلَّــم فيــه مجهــور النُّقــاد؛ لكثــرة خطئــه وتصحيفــه، فضعَّ

معــروف بالثــوري، ولكــن كان يصّحــف")7(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقــال:" خيطــئ")8(، 

ــى  ــور ع ــة، أنَّ اجلمه ــث")9(، واخلالص ــر احلدي ــن يب ــه م ــّدث عن ــال:" ال حي ــالس، فق ــغ الف وبال

ــاح، حيــث تســاهل فيــه ووثَّقــه،  بــل  تليينــه؛ لكثــرة خطئــه وتصحييفــه، وليــس كــا قــال ابــن وضَّ

ــاري، ومل  ــيٌخ للبخ ــو ش ــف")10(، وه ــظ، وكان يصح ــدوق يسء احلف ــن حجر:"ص ــار اب ــا اخت ــو ك ه

يــرو لــه إال مــا تابعــه عليــه غــريه. 

)11  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )136/8(.
)12  الثقات، البن حبان، )9/ 160(.

))1  الكاشف، للذهبي، )301/2(، تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص549(.
)	1 املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص312(.  

)	1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )163/8(. 
)16  سنن الرتمذي، )376/4(.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )163/8(. 
))1  الثقات، البن حبان، )9/ 160(.

))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )370/10(.

)110  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص554(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اَمدحّي )ت: 226هـ(.  2)- موسى بن معاوية، أبو جعفر الصَّ

اح:"ثقة، كثري احلديث، رحل إىل الكوفة والري، لقيته بالقريوان")1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح الذيــن لقيهــم وعرفهــم، فقولــه فيــه معتــرب، وقــد أثنــى عليــه  الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

ــن  ــو احلس ــال أب ــث")2(، وق ــًا باحلدي ــًا، عامل ــًة، مأمون ــي:"كان ثق ــَرب التميم ــو الع ــال أب ــاء، فق العل

الكــويف:"مل يكــن يف إفريقيــة حمــّدث، إال موســى بــن معاويــة، وعبــاس الفــاريس" وقــال ابــن أيب دليــم: 

"واألغلــب عليــه احلديــث والروايــة"، وقــال القــايض عيــاض:"كان ســحنون جيّلــه ويعّظمــه، ويعــرف 

حقــه يف العلــم، ويقّدمــه بــني يديــه يف املجالــس")3(، وقــال الذهبي:"اإلمــام املفتــي")4(.

))- َنْص بن عاصم األنطاكي )د(. 

اح يف مشاخيه، وقال فيه:"شيخ ")5(. ذكره ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()6(، وذكــره العقيــي يف )الضعفــاء(، وقــال: "عــن الوليد بن مســلم، 

وال يتابــع عليــه، وال يعــرف إال بــه")7(، وقــال الذهبي:"لــه رحلــة ومعرفــة"، وقــال ابــن حجر:"لــني 

ــاح يف الــراوي تليــني لــه، فكــا قــال املــزي، وغــريه أن املــراد  احلديــث")8(، واألظهــر أنَّ قــول ابــن وضَّ

)11  سري أعالم النبالء ، للذهبي، )12/ 109(.
)12  طبقات علامء أفريقيه، أليب العرب التميمي، )ص106(.  

))1  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )94/4(.
)	1  سري أعالم النبالء ، للذهبي،  )12/ 109(.
)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )381/10(.

)16  الثقات، البن حبان، )5/ 475(.
))1  الضعفاء الكبري، للعقيي، )298/4(. 

))1  الكاشف، للذهبي، )318/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص560(.
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بقوهلــم »شــيخ«: "أّنــه ال ُيــرتك، وال حُيتــج بحديثــه مســتقاًل")1(، وقــد يــراد بشــيخ قلــة مرواياتــه)2(، 

ــاح، واهلل أعلــم. وكال املراديــن يتفقــان مــع مــن تكلــم يف حــال هــذا الــراوي، ومنهــم ابــن وضَّ

	)- َنْص بن امُلهاجر املِصْييِصّ )ت:0)2هـ(، )د(. 

اح عنه، وذكر أّنه كان حافظًا ضابطًا )3(. روى ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــد بــن عــوف وهــو تلميــُذه، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()4(، وقــال  هــذا الــراوي وثَّقــه حممَّ

ــظ")6(،  ــة حاف ــن حجر:"ثق ــال اب ــه، وق ــي توثيق ــار الذهب ــث")5(، واخت ــامل باحلدي ــلمة:"ثقة، ع مس

ــاح، الــذي روى عنــه، ولقيــه وعرفــه عــن قــرب، وُيلحــظ أّن ابــن  فاّتفقــت آرائهــم مــع رأي ابــن وضَّ

ــاح يف وصــف الــراوي بالضبــط واحلفــظ، واهلل أعلــم. حجــر وافــق ابــن وضَّ

از )ت: )	2هـ(،) م 	1.  ل الَبزَّ 	)- َهاُرون بن َعبد اهلل بن مروان، أبو ُمْوَسى احَلامَّ

از ببغداد، وكان رجاًل صاحلًا ثقة")7(.   اح:"لقيت هارون بن عبد اهلل الَبزَّ قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، واتَّفــق قولــه فيــه مــع النُّقــاد، فقــد أثنــى عليــه اإلمــام أمحــد،  هــذا الــراوي لقيــه ابــن وضَّ

)11  ذ كره الزركي يف نكته عى ابن الصالح، )434/3(.

)12  ذ كره ابن القطان يف بيان الوهم واإلهيام، )627/4(.
))1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )431/10(.

)	1  الثقات، البن حبان، )9/ 239(.
)	1  هتذيب التهذيب، البن حجر، )381/10(.

)16  الكاشف، للذهبي، )320/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص561(.
))1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص552(. 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

وقــال إبراهيــم احلــريب)1(، وأبــو حاتم)2(:"صــدوق"، ووثَّقــة النســائي)3(، وقــال الدارقطني:"حافــٌظ، 

متقــٌن، ثقــٌة")4(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات()5(، وهــو اختيــار احلافظــني الذهبــي، وابــن حجــر)6(.

  6)- ِهَشام بن عبد امللك اْلَباِهيِلّ َمْواَلُهم، َأُبو اْلَولِيد الطََّيالِِسّ )ت: )22هـ(، )ع(.

اح:" ثقة")7(.    قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــه احلافــظ اإلمــام احلجــة، وقــال أمحد:"أبــو الوليــد متقــن"، ووثَّقه  أثنــى النُّقــاد عليــه، فُوِصــف بأنَّ

وأثنــى عليــه أبــو حاتــم)8(، والعجــي)9(، وغريهــم، وذكــره ابــن حبــان يف)الثقــات(، وقــال:"كان مــن 

عقــالء النــاس")10(، وقــال ابــن حجر:"ثقــة ثبــت")11(.

َراَسايِن، أبو أحد احلافظ، املروزي )ت: )22هـ(، )خ س ق(.  ْيَثم بن َخاِرَجة اخْلُ ))- اهْلَ

اح:" ثقة")12(.   قال ابن وضَّ

)11  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )14/ 23(.

)12  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )92/9(.
))1  هتذيب الكامل، للمزي، )99/30(.

)	1  سؤاالت السلمي للدارقطني، )ص299(.
)	1  الثقات، البن حبان، )9/ 216(.  .

)16  الكاشف، للذهبي،)330/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص569(.
))1  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص553(.  

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )65/9(.
))1  معرفة الثقات، للعجي، )330/2(.  

)110  الثقات، البن حبان، )7/ 571(.
)111  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص573(.

)112  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص557(.
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اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، مــع مجهــور األئمــة النُّقــاد يف الــراوي، فوثَّقــه ابــن معــني)1(، وكان أمحــد  اتفــق قــول ابــن وضَّ

بــن حنبــل يثنــي عليــه، ووثَّقــه أيضــًا ابــن قانــع،  واخلليــي)2(، وقــال أبــو حاتــم: "صــدوق")3(، وذكره 

ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقــال:"وكان يســمى شــعبة الصغــري؛ لتيقظــه")4(، وهــو اختيــار الذهبــي، 

ــدوق")5(. ــن حجر:"ص ــال اب وق

  ))- يوسف بن َعدي التْيمّي موالهم، أبو يعقوب الكويف )ت:2)2هـ(، )خ س(. 

ــة  ــيخ ثق ــم الش ــة، نع ــايل الرواي ــو ع ــر، وه ــدي بم ــن ع ــف ب ــت يوس اح:"لقي ــن وضَّ ــال اب ق

ــات")6(. الثق

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــده،  ــق عن ــارات التوثي ــى عب ــم بأع ــى عليه ــم، وأثن ــن لقيه ــاح الذي ــن وضَّ ــيوخ اب ــن ش ــذا م ه

ــة)8(،  ــو زرع ــم، وأب ــو حات ــي)7(، وأب ــه العج ــك، ووثَّق ــى ذل ــق، وزاد ع ــى التوثي ــاد ع ــق النُّق وواف

ــة")10( . ــر:" ثق ــن حج ــي، واب ــال الذهب ــات()9(، وق ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــم، وذك وغريه

)11  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )14/ 59(.
)12  هتذيب التهذيب، البن حجر، )94/11(.

))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )65/9(.
)	1  الثقات، البن حبان، )9/ 239(.

)	1  الكاشف، للذهبي،)344/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص573(.
)16  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص599(. 

))1  معرفة الثقات، للعجي، )375/2(.  
))1  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، )227/9(.

))1  الثقات، البن حبان، )9/ 280(.
)110  الكاشف، للذهبي،)344/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص573(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

املبحث الثالث: 
اح يف نقد الرواة. منهج ابن وضَّ

ــًا تكلــم فيهــم  ــاح مــن املكثريــن يف النقــد، فلــم أقــف إال عــى )78( راوي 1- ال ُيعــدُّ ابــن وضَّ

ــاًل)1(. جرحــًا أوتعدي

ــاح كان يف التعديــل، وكان نقــده موافقــًا يف كثــري منــه لنقــد  2- غالــب مــن تكلــم فيهــم ابــن وضَّ

ــًا  ــه تليين ــم في ــة رواة تكل ــى ثالث ــف إال ع ــم أق ــه، فل ــاّل في ــكان مق ــرح ف ــا اجل ــن، أم ــة املعتربي األئم

وجرحــًا.

ــاح املنهــج املعــروف عنــد علــاء اجلــرح والتعديــل يف الــكالم عــى الــرواة،  3- اتبــع ابــن وضَّ

ــه يف  ــت ألفاظ ــة، وتنّوع ــه يف اجلمل ــراوي وماعلي ــا لل ــان م ــًا ببي ــرواة، ملتزم ــد ال ــًا يف نق ــكان نزهي ف

اجلــرح والتعديــل، إال أهنــا مل ختــرج عــن األلفــاظ املتداولــة بــني النُّقــاد غالبــًا، وكانــت رصحيــة جليــة 

يف الغالــب، التقبــل الشــك أو التأويــل، فلــم أحتــج فيهــا إىل تفســري أو توضيــح إال مــا نــدر.

ــاح من الــرواة الذيــن لقيهــم وروى عنهــم، وبلغــو )23( راويــًا )2(            4-كثــرٌي ممـّـن نقدهــم ابــن وضَّ

، ويمّثلــون 30% مــن جممــوع الــراوة الذيــن تكّلــم فيهــم، وهــذا مــا يؤكــد أمهيــة نقــده، واالعتبــار بــه 

يف بعــض مــن مل يتكلــم فيهــم أئمــة النقــد. 

ــاح يف النقــد: املغــاالة يف شــيوخه واملبالغــة يف الثنــاء عليهــم، ومن  5- مــن ســات منهــج ابــن وضَّ

ــدون أمحــد"، وقــال أيضًا:"مــا  ــع الشــأن فاضــل، ليــس ب ــه يف حممــد بــن مســعود)3( :"رفي ذلــك قول

ــال  ــذا ق ــره، ول ــة ظاه ــذه مبالغ ــك أن ه ــعود"، وال ش ــن مس ــد ب ــن حمم ــث م ــم باحلدي ــت أعل رأي

ــه مخســة نقــول يف هتذيــب  ــرًا أيضــًا، فقــد أحصيــت ل ــه لــكالم غــريه- وليــس هــو داخــل يف البحــث- فلــم يكــن مكث )11  أمــا نقل
التهذيــب وكلهــا يف التوثيــق )277/1- 414، 367/2، 260/3، 46/6، 117/7-429(، أمــا كالمــه عــى غــري رواة احلديــث 

ككالمــه يف العبــاد والزهــاد فليــس داخــل يف ضابــط البحــث -كــا بيتــه يف مقدمــة البحــث-.
)12  الرتاجم، )1، 5، 18، 24،  25، 27، 29، 30،  33،  42، 44، 49، 50، 60، 61، 62، 63، 64، 72، 73،  74، 75، 78(.

))1  الرتمجة رقم )64( .
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ــاح يتغــاىل فيــه")1(،  ويلحــظ هــذا يف غالــب مــن تكلــم فيهــم مــن شــيوخه،  الذهبــي:" كان ابــن وضَّ

حيــث بالــغ يف الثنــاء عليهــم والرفــع مــن قدرهــم)2(.

6- مــن منهجــه يف النقــد أنــه قــد يشــري يف تعديــل الــراوي ملعنــى يرفــع مــن قــدر الــراوي، كذكــر 

صحبتــه حلفــاظ كبــار، فمثــاًل، قال:"احلَــويض صاحــب شــعبة: ثقــة")3(، وقال:"موســى بــن مســعود 

صاحــب الثــوري: بــري ثقــة")4(، أو يذكــر روايــة الكبــار عنــه، قــال:"روى حييــى بــن ســعيد القطان 

عــن أيب عامــر اخلــزاز")5(.

7- قــد يشــري لعقيــدة الــراوي، قــال:" كان شــعيب- املدائنــي- ثبتــًا ثقــًة ســنّيا")6(، وهــذا نــادر، 

فلــم أقــف إال عــى هــذا القــول.

ــة -:"ثقــٌة  ــاًل يف احلكــم بــن عطي ــرواة، فيقــول - مث ــان بلــد الــراوي يف بعــض ال 8- اعتنــى ببي

بــري")7(، وبلــغ عددهــم )9( رواة)8(.

9-قــد يبــني لقيــاه بالــراوي- إن وجــد -، ومــكان اللقيــا، وعــدد مروياتــه عنــه، فمثــاًل قــال عــن 
زهــري بــن حرب:"ثقــة الثقــات، لقيتــه ببغــداد، ورويــت عنــه حديثــني)9(، وبلــغ عددهــم )9( رواة .

)11 سري أعالم النبالء، للذهبي )249/12(.
)12  انظر الرتاجم، )1، 6، 13، 21، 23، 24، 26، 29، 36، 45، 47، 66، 68، 71(.

))1  الرتمجة رقم )22( .

)	1  الرتمجة رقم )71( .

)	1  الرتمجة رقم )36 (.

)16  الرتمجة رقم )35( .

))1  الرتمجة رقم )23( .
))1 الرتاجم، )6، 23،26، 36،  47، 57،  58، 66، 71(.

))1  الرتمجة )27(، وينظر أيضًا الرتاجم، )1، 30،  42،  44، 49، 72، 75، 78(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــة، قــال يف حممــد بــن عمــرو بــن  10-قــد يكتفــي بتعديــل الــراوي بذكــر الفضــل وعلــو املنزل

ــل" )2(،  ــري فاض ــري: "كب ــروان الطاط ــال يف م ــث")1(،  وق ــري احلدي ــاًل كث ــاًل فاض ــاج:" كان رج احلج

وقــد ُيثنــي عــى الــراوي بالزهــد والرفعــة عــى أهــل بلــده كلهــم، قــال يف عمــرو احلفــري :"أزهــد 

أهــل الكوفــة")3(، وقــال يف صالــح بــن رســتم :"ســّيد أهــل البــرة غــري مدافــع")4(.

11- مــن عبارتــه - قليلــة االســتعال عنــد النُّقــاد -: قولــه يف التوثيق:"ثقــة الثقــات"، واقتــر 

ــايل  ــيخ، ع ــم الش ــد :"نِْع ــق، فيزي ــرى للتوثي ــاظ أخ ــع ألف ــا م ــد يطلقه ــة رواة)5(، وق ــا يف ثالث عليه

الروايــة، ثقــة الثقــات، أو ثقــة الثقــات، كثــري احلديــث ، عــامل بــه، حافــظ لــه، كــا يف ثالثــة رواة")6(.

12-اعتنــى ببيــان مراتــب الــرواة، ومل يكتفــي بجعــل التوثيــق مرتبــة واحــدة، بــل جعلــه مراتب، 

ــًا هلــا  مــن  ــة- مرتب ــات وتعليلهــا، وأذكــر ألفاظــه -املفــردة واملركب ــح الرواي ــٌر يف ترجي ــه أث وهــذا ل

ــايل:  ــى عــى النحــو الت األعــى لألدن

املرتبــة األوىل: وهــي أعالهــا حيــث يذكــر التوثيــق بعــدة ألفــاظ، كقولــه مثــاًل: "ثقــة ثبــت يف  	

احلديــث، متعبــد كبــري، عــامل باحلديــث، حافــظ لــه، وذكــره يف ثالثــة رواة")7(، وقريــٌب منهــا 

التوثيــق بقول:"ثقــة ثبــت"، وأطلقهــا عــى راويني)8(،ومثلهــا التوثيــق بقول:"ثقــة الثقــات"، 

واقتصــــر عليـــها يف ثالثــة رواة)9(، وقــد يطلقهــا مــع ألفــاظ أخــرى للتوثيــق، كــا يف ثالثــة 

رواة)10(.

)11  الرتمجة رقم )62( .

)12  الرتمجة رقم )67( .

))1  الرتمجة رقم )58( .

)	1  الرتمجة رقم )36( .
)	1 الرتاجم، رقم )18 ،27،  29، 30(.

)16  الرتاجم، رقم ) 33، 61، 78( .
))1 الرتاجم، )8، 35، 61(.

))1 الرتمجتان رقم )3 ،4(.
))1 الرتاجم، رقم )18 ،27،  29، 30(.

)110  الرتاجم، رقم ) 33، 61، 78( .
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 أو يذكــر علــو شــأن الــراوي وفضلــه ويقارنــه بأئمــة األســالم، وأّنــه مل يــر أعلــم باحلديــث منــه، 

كقولــه يف حممــد بــن مســعود:"رفيع الشـــأن فاضـــل، ليــس بــدون أمحد...مارأيــت أعلــم باحلديــث 

منــه.." )1(.

ــل  	 ــراوي بالفض ــى ال ــي ع ــق ويثن ــق التوثي ــي يطل ــي الت ــق: وه ــن التوثي ــة م ــة الثاني املرتب

والزهــد، وكثــرة احلديــث وحفظــه وضبطــه، وذكــره يف ثالثــة رواة)2(، ومثلهــا حينــا يطلــق 

التوثيــق ويشــري ملعنــى أعــى يف التوثيــق كصحبــة إمــام، أو روايــة إمــام عنــه، وذكــره يف ثالثــة 

رواة)3(.

ــًا  	 ــر راوي ــة ع ــى ثاني ــا ع ــث أطلقه ــة، حي ــة ثق ــى لفظ ــار ع ــي: االقتص ــة وه ــة الثالث املرتب

ــه  ــاح« وهــذا مــادرج علي ــن وضَّ ــق دون نصــه، فُيقال:»وثَّقــه اب ــه التوثي )4(، وقــد حُيكــى عن

ابــن خلفــون يف كتابــه )الثقــات(، ونقلــه عنــه مغلطــاي يف ســتة عــر راويــًا )5(، وقــد يزيــد 

مــع لفظــة )ثقــة( بيــان بلــد الــراوي، كــا يف ســتة رواة)6(، أو يذكــر لقيــاه بالــراوي وموضــع 

اللقيــا، كــا يف أربعــة رواة )7(، وهــذا لــه أثــر يف متييــز الــراوي عــن غــريه، وقــد يذكــر روايتــه 

عنــه مــع توثيقــه، أو الثنــاء عليــه بــا يــدل عــى التوثيــق كقولــه:» كان حافظــًا ضابطــًا« كــا يف 

ــة رواة، وقال:"نظــراء ثقــات")9(. ــة، فذكــر ثالث ــق باملقارن راويــني)8(، وقــد يطلــق التوثي

)11  الرتمجة رقم )64( .
)12 الرتاجم، )41، 44،  58(.
))1 الرتاجم، )22، 36، 71(.

)	1 الرتاجم، )2، 9، 11، 12، 13، 16، 20، 21، 34، 40،  43، 50، 53، 60، 69، 70، 76، 77(.
)	1 الرتاجم، )10، 14، 15، 17، 19، 24، 28، 32، 38، 45، 46، 48، 52، 54، 55، 56(.

)16 الرتاجم، )6، 23،26، 47، 57، 66(.
))1 الرتاجم، )1، 49، 72، 75(.

))1 الرتاجم، )25، 74(.
))1 الرتاجم، )5، 65، 68(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــال يف  	 ــه")1(، وق ــأس ب ــا دون الثقــة، فقــال يف راو:"ال ب ــروي ب ــة الرابعــة: أن يْصــف ال املرتب

آخــر: "صالــح، ال بــأس بــه")2(.  

ثــم تليهــا مراتــب اجلــرح، وهــي حمــدودة عنــد ابــن وضــاح؛ لقلــة جرحــه للــرواة، فلــم أقــف  	

ــه:  هلــا:  تليــني الــرواة، فقــد وصــف أحــد شــيوخه بأنَّ مــن خــالل نقــده إال عــى مرتبتــني: أوَّ

شــيخ، وهــذا تليــني لــه- كــا تّبــني بعــد الدراســة -)3(، وقــد يصــف الــراوي بكثــرة احلفــظ 

وكثــرة الغلــط، وقاهلــا يف راو واحــد)4(، وقــد وقــد يصــف الــراوي باخلطــأ يف الروايــة، حيــث 

ــأ يف  ــة- اخلط ــد الدراس ــر بع ــا يظه ــراده - في ــه"، وم ــا يروي ــذب في ــال يف راو)5(:"كان يك ق

الروايــة، وليــس الكــذب املعــروف.

الثانية:التريح باجلرح وعدم االحتجاج بالراوي،حيث وصف راٍو بأنه:"ضعيف")6( . 	

ــاح مــن خــالل أقوالــه: ســت مراتــب،  	 ظهــر يل أن مراتــب اجلــرح والتعديــل عنــد ابــن وضَّ

منهــا أربــع يف التعديــل، ومرتبتــان يف اجلــرح.

قــد يثنــي ابــن وضــاح عــى الــراوي، ويصفــه بالفضــل والرفعــة وكثــرة احلديــث والعلــم،  	

ــة رواة.)7(  ــه، دون أن ينــص عــى ضبطــه وتوثيقــه، وذكــره يف ثالث ويشــري بذلــك لعدالت

ــاح يف اجلــرح والتعديــل، نجــد أنــه تكلــم يف )78( راويــًا،  13- بعــد النظــر يف أقــوال ابــن وضَّ

وافــق النُّقــاد - إمــا باالتفــاق، أو وافــق اجلمهــور منهــم - يف )63( راويــًا ، وهــو يعــادل - تقريبــًا- 

نســبة 81% مــن الــراوة الذيــن تكلــم فيهــم، وخالــف النُّقــاد يف  )15( رواة، بنســبة 19%، ويؤخــذ يف 

)11 الرتمجة )7(.
)12 الرتمجة ) 31(.
))1 الرتمجة )73(.
)	1 الرتمجة )63(.

)	1  الرتمجة )59(.
)16  انظر الرتمجة )37(.

))1  انظر: الرتاجم، )51، 62، 67(.
77



ــًا بنســبة 95%، وجــرح  ــق )74( راوي االعتبــار أن الغالــب عــى نقــده التوثيــق ال التجريــح، فقــد وثَّ

)4( رواة بنســبة 5%؛ وبنــاًء عــى ذلــك يصعــب احلكــم عــى منهجــه يف اجلــرح والتعديــل بأنــه منهــج 

معتــدل، بــل هــو أقــرب إىل التســاهل منــه إىل االعتــدال، حيــث إن ُجــلَّ الــرواة الذيــن خالــف فيهــم 

ــم دون  ــم وه ــون وثَّقه ــا أن يك ــواب:  إم ــح أو الص ــالف الراج ــول خ ــه بق ــال في ــاد وق ــور النُّق مجه

ذلــك، أو غــاىل يف توثيقهــم وزاد )1(.    

ــني-  ــن مع ــه الب ــرٍي من ــه يف كث ــاح: موافقت ــن وض ــم اب ــن وثَّقه ــراوة الذي ــه يف ال ــا الحظت 14-مم

وهــو معــدود مــن شــيوخه - حيــث وافقــه يف احلكــم عــى )41( راويًا)2(ونســبتهم مــن جممــوع مــن 

ــن  ــتفادته م ــري الس ــذا يش ــبتهم 13%، وه ــط)3(، ونس ــتة رواة فق ــه يف س ــم: 87 %، وخالف ــم فيه تكل

ــن عارصهــم والتقــى هبــم. ــار الذي األئمــة الكب

)11  انظر: الرتاجم، )1، 6، 13، 21، 23، 24، 26، 29، 36، 45، 47، 66، 68، 71(.
)12  انظــر: الرتاجــم، )1، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 26، 27، 28، 30، 32، 34، 35، 

.)77 ،70 ،67 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،48 ،43 ،41 ،40 ،39 ،38
))1  انظر: الرتاجم، )7، 31، 36، 45، 47، 63(.
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A

أختم هذا البحث ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها-والتوصيات، وهي:

ــاح اتبــع املنهــج املعــروف عنــد علــاء اجلــرح والتعديــل يف الغالــب، فــكان نزهيــًا  1- أن ابــن وضَّ

يف نقــد الــرواة، ملتزمــًا ببيــان مــا للــراوي ومــا عليــه، ومل يظهــر لــه اصطــالح خــاص يف نقــد الرجــال، 

بــل ســار عــى هنــج العلــاء الســابقني.

ــاح يف اجلــرح والتعديــل، حيــث تبــني بعــد دراســة )78( راويــًا - وهــم مــن  2- منزلــة ابــن وضَّ

ــًا كان قــول  ــاح ممــن وقفــت عليــه يف كتــب اجلــرح والتعديــل- أنَّ )63( راوي تكلــم فيهــم ابــن وضَّ

ــاح موافقــًا لــرأي أئمــة النقــد املعتدلــني، و)15( رواة خالــف فيهــم النُّقــاد. ابــن وضَّ

3- حرصه عى التعريف بأساء الرواة وأنساهبم وبلداهنم؛ متييزا هلم عن غريهم.

ــاح، حيــث بلغــت ســت مراتــب،  ــد ابــن وضَّ 4- تنــوع ألفــاظ ومراتــب اجلــرح والتعديــل عن

ــان يف اجلــرح. ــل، ومرتبت ــع يف التعدي منهــا أرب

ــل  ــه يف التعدي ــم، فألفاظ ــى عليه ــم وأثن ــن عدهل ــة بالذي ــم مقارن ــن جرحه ــرواة الذي ــة ال 5- قل

ــرح. ــه يف اجل ــن ألفاظ ــر م أكث

اح متساهل يف التعديل؛ لألسباب التالية: 6- األقرب أن ابن وضَّ

ــراواة  ــر ال ــم، فأكث ــراوة، ال توثيقه ــرح ال ــالء يف ج ــر بج ــا يظه ــدال إن ــف باالعت أ_ أنَّ الوص

الذيــن وثَّقهــم ابــن وضــاح، هــم ثقــات عنــد مجهــور العلــاء، فموافقــة توثيــق ابــن وضــاح 

توثيقهــم ال يــدرك بــه اعتدالــه يف النقــد.

ب_ أن ابن وضاح مل جيرح إال ثالثة راوة فقط، مقابل 78 راويًا عّدهلم، ووثقهم.

حـــ- أن عــدد الــراوة الذيــن وثقهــم ابــن وضــاح ووصفهــم احلفــاظ واألئمــة بـــ »صــدوق« أو 
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دونــه: بلــغ )19( راويــًا ونســبتهم 24% مــن جممــوع الــراوة الذيــن تكلــم فيهــم، وهــذا مــا 

يؤكــد أن األقــرب فيــه التســاهل يف التعديــل. 

ــم  ــم، وعدده ــم وروى عنه ــن لقيه ــيوخه الذي ــر يف ش ــاح ظه ــن وضَّ ــاهل اب ــب أّن تس 7- الغال

ــم فيهــم. يقــارب الثلــث مــن جممــوع الــرواة الذيــن تكّل

ــاًل:  ــم، فمث ــا يف كتبه ــل، ونقلوه ــرح والتعدي ــه يف اجل ــى أقوال ــرون ع ــاظ املتأخ ــد احلف 8- اعتم

نقــل مغلطــاي يف كتابــه )إكــامل هتذيــب الكــامل( نقــد ابــن وضــاح للــرواة يف )59( موضعــًا، ونقــل 

ــاح عــن الراوي-كتعديــٍل لــه- يف )18(  عنــه نقــد غــريه يف )22( موضعــًا، وأشــار لروايــة ابــن وضَّ

موضعــًا، ونقــل كالمــه يف األحاديــث وســاع الــرواة ونحــو ذلــك يف )3( مواضــع.

ــاح يف )26( موضعــًا، ونقــل عنــه      وابــن حجــر نقــل يف كتابــه )هتذيــب التهذيــب( نقــد ابــن وضَّ

ــاح عــن الراوي-كتعديــٍل لــه- يف )16( موضعــًا،  نقــد غــريه يف )7( مواضــع، وأشــار لروايــة ابــن وضَّ

ــاح أخبــار الــرواة - يف غــري النقــد- يف )5( مواضــع ؛ ممــا يؤكــد اهتــام احلفــاظ  ونقــل عــن ابــن وضَّ

ــاح واعتادهــم عليهــا. بأقــوال ابــن وضَّ

 أهم التوصيات: 

يويص الباحث بام ييل:

ــف أو  ــح أو تضعي ــا بتصحي ــم فيه ــاح، أو تكل ــن وضَّ ــا اب ــي أعّله ــث الت ــة األحادي 1- دراس

تصويــب، فقــد وقفــت أثنــاء اســتقرائي لكالمــه يف نقــد الــرواة عــى قــدٍر ال بــأس بــه يصلــح ملثــل 

ــا. ــون وإعالهل ــات واملت ــد للرواي ــه  نق ــوث، في ــذه البح ه

ــاح ومل يتكلــم فيهــم؛ ليتبــنّي هــل روايتــه عنهــم  2- دراســة الــرواة الذيــن روى عنهــم ابــن وضَّ

ــه ال يــروي إال  تعديــل هلــم، أم ال؟؛  فقــد ذكــر ابــن حجــر يف )هتذيــب التهذيــب(، )6/ 391(: "أن

عــن ثقــة عنــده".
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــا  ــاع، وم ــاب والس ــه يف األنس ــل، ككالم ــرح والتعدي ــري اجل ــرواة يف غ ــه يف ال ــة كالم 3- دراس

ــل. ــه عــن غــريه يف اجلــرح والتعدي نقل

ختامًا:    

ــول  ــد والق ــول يف القص ــال القب ــل وع ــأله ج ــا أس ــارئ، ك ــر يل وللق ــاىل أن يغف ــال اهلل تع أس

ــات. ــم الصاحل ــه تت ــذي بنعم ــد هلل ال ــل، واحلم والعم

                        وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه أمجعني.
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اح، ومقارنتها بأقوال النُّقاد. ملخص أقوال ابن وضَّ

اسم الراويم
من خرج 

له
اح قول الذهبيقول ابن وضَّ

قول ابن 
حجر

خالصة املوازنة 
بني قول ابن 

اح وأقوال  وضَّ
النُّقاد

1
إبراهيم بن امُلنِْذر 

احِلَزاِمّي
خ ت س 

ق
صدوقصدوقلقيته باملدينة وهو ثقة

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

2
َأمْحَد بن إْسَحاق 

ِمّي احلَرْضَ
ثقةثقةم د ت س

ثقة كان 
حيفظ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

(
أمحد بن حممد  بن 

َشبويه اخلُزاعي
ثقٌة ثبتد

 من كبار
األئمة

ثقة
اح  زاد ابن وضَّ
يف مرتبة التوثيق

	
أمحد بن حممد 

املروزي، َمْرَدويه
احلافظ الثقةثقة ثبتخ ت س

ثقة 
حافظ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

	
آدم بن أيب إَِياس 

الَعْسَقاليّن
خ خد ت 

س ق

آدم بن أيب إياس، وابن 
ماهان، والفريايب؛ 

نظراء ثقات
ثقٌة عابد-

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

6
َأْزَهر بن َسعيد 

احلََرازّي احلميص
صدوق-ثقٌة شاميبخ د س ق

اح  قول  ابن وضَّ
خالف الراجح 
من حال الراوي

(
َأْسَباط بن حممد بن 

الُقريش
صدوقال بأس بهع

ثقة، 
ُضعِّف يف 

الثوري

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد
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(
إسحاق بن سليان 

الرازي
ع

ثقة ثبت يف احلديث، 
متعبد كبري

-
ثقة 

فاضل

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد، وزاد 
بوصفه الراوي 

بالتثبت.

(
إساعيل بن أيب 
َحكيم القريش

ثقة-ثقةم د س ق
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

10
األسود بن َشْيبان 

الَسُدويس
بخ م د س 

ق
اح ثقة عابدثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

11
َأْشَعث بن أيب 

ْعَثاء املحاريب الشَّ
ثقةثقةثقةع

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

12
َأْصبغ بن الفرج 
املري األموي

ثقة-ثقةخ د ت س
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

أيمن بن نابل احلَبي)1
خ ت س 

ق
عابد فاضلثقة

صدوق 
هيم

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

1	
َثابت بن ُعبيد 

األنصارّي الكويف
احبخ م 4 ثقةثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

1	
َجاِمع بن َأيِب َراِشد 

الَكاِهِي 
احع ثقةوثَّقه ابن وضَّ

ثقة 
فاضل

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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16
َجرْب بن َحبيب 

اللغوي
ثقة-ثقةبخ ق

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

1(
َجعفر بن َعْون 

املخزومي
احع صدوقثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

ثقة فقيهثقة حجةثقُة الثقاتد ساحلَارث بن ِمْسِكنْي)1
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

1(
حبيب بن أيب َعْمرة 

اب الَقصَّ
خ م ت س 

ق
اح ثقةثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

20
احلسن بن موسى 

األَْشَيب
ثقةثقةثقةع

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

21
احلُسني بن َواِقد 

املروِزّي
ثقةخت م 4

 صدوق،
 استنكر

 أمحد بعض
حديثه

ثقة، له 
أوهام

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد 

22
حفص بن عمر 
ألَْزِدي النََمري

ثقٌة ثبتثبت حجةصاحب شعبة: ثقةخ د س
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

2(
احلكم بن َعطيَّة 
الَعْيي الَبْرّي

-ثقٌة بريمد ت
صدوق، 
له أوهام

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد
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2	
احلََكم بن ُموَسى 

البغدادي
خت م مد 

س ق
اح صدوقصدوقوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

2	
محزة بن سعيد 

املروزي
صدوق-كان حافظًا ضابطًال

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

26
َخالد بن خَمْلد 

الَقَطواين
خ م ت س 

ق
صدوقكويف ثقة

صدوق 
أفراد

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

2(
ُزهري بن حرب بن 

شداد احلََريش
خ م د س 

ق

ثقة الثقات، لقيته 
ببغداد، ورويت عنه 

حديثني
ثقة ثبت-

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

2(
زيد بن أيب ُأَنْيَسة 

اجلََزِريُّ
احع وثَّقه ابن وضَّ

 حافظ إمام
ثقة

ثقٌة له 
أفراد

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

2(
زيد بن بِْر 

احلَرْضمّي األْزِدّي
--ثقة الثقات-

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

(0
َسعيد بن احلََكم 

اجلَُمحّي
ع

ثقة الثقات، كتبت عنه 
بمر مسألتني ال غري

-
ثقة تبث 

فقيه

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

(1
سعيد بن سامل 
اح، املّكي القدَّ

-صالح، ال بأس بهد س
صدوق 

هيم

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد
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(2
َسعيد بن ُمسلم بن 

َبانك املديّن
احس ق ثقةثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

((
َسعيد بن منصور 

اخلُراساين 
ع

نِْعم الشيخ، عاىل 
الرواية، ثقة من الثقات

-
ثقة 

مصنِّف
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

(	
سليان بن أيب مسلم 

املكي
ثقة ثقة-ثقةع

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

(	
ُشعيب بن َحرب 

املدائني
خ د س

كان ثبتًا ثقًة سنّيا، يأخذ 
بأدب سفيان

ثقة عابدثقة ثبت
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

(6
صالح بن ُرْستم 

امُلَزيِن موالهم
خت بخ 

م 4

روى حييى بن سعيد 
عنه، وهو ثقة سيد أهل 

البرة غري مدافع 

 هو كا قال
 أمحد: صالح

احلديث

صدوق 
كثري 
اخلطأ

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

((
َصَدقة بن َسعيد 

احلَنَفي الكويف
مقبولصدوقضعيفقد س ق

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

((
َضُمرة بن َربيعة 

الفلسطيني
احبخ 4 -وثَّقه ابن وضَّ

صدوق 
هيم قلياًل

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

((
طلحة بن عبد امللك 

األَْيي
ثقة-ثقة فاضلخ 4

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

	0
عبد األَْعى بن عبد 

األَْعى الَبْرّي 
ثقةثقةثقةع

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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	1
عبد األَعى بن ُمْسِهر 

الَغّساين
-كان ثقًة فاضاًلع

ثقٌة 
فاضل

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

	2
عبد الرمحن بن أيب 

الَغمر
-

لقيته بمر، وهو شيخ 
ثقة

--
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

	(
عبدالرمحن بن َعابس 

النََّخعي 
خ م د س 

ق
ثقةثقةثقة

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

		
عبد العزيز بن ِعْمران 

اخلُزاعي
-

لقيته بمر، وكان 
كثري الرواية ضابطًا 
للحديث حافظًا له، 

نعم الشيخ ثقة

--
القول فيه: قول 

اح ابن وضَّ

		
عبد اهلل بن جعفر 

امَلْخَرمي
احخت م 4 صدوقوثَّقه ابن وضَّ

ال بأس 
به

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

	6
عبد اهلل بن َرباح 

األنصارّي
احم 4 ثقة-وثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

	(
عبد اهلل بن َرجاء 

الُغَدايِنّ
خ خد س 

ق
ثقةبرى ثقة صالح

صدوق 
هيم قلياًل

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

	(
عبد اهلل بن َشِقْيق 

الُعقيّي
احبخ م 4 ثقة-وثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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	(
عبد اهلل بن عبداجلبار 

اخلَبائِري
د

 لقيته بحمص، وهو 
شيخ ثقة مأمون، كانت 

الرحلة إليه
صدوقثقة

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

	0
عبد اهلل بن حممد بن 

أيب َشْيَبة
خ م د س 

ق
-ثقة

ثقة 
حافظ

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

	1
عبد اهلل بن نافع 

الصائغ
بخ م 4

كان أفضل 
أصحاب مالك يف 
العبادة املريني 

واإلسكندرانيني، وكان 
ابن نافع رجاًل صاحلًا 

لكن هؤالء فوقه

-

ثقٌة 
صحيح 
الكتاب، 
يف حفظه 

لنِي

موافقة ابن 

اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

	2
   عبد الواحد بن زياد 

الَعْبدّي
احع -وثَّقه ابن وضَّ

ثقة، يف 
حديثه 

عن 
األعمش 

وحده 
مقال

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

	(
ُعبيد بن َسعيد بن 

َأَبان األموي
ثقة-ثقةم س ق

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

		
ُعبيد اهلل بن عمرو 

ّقي الرَّ
احع -وثَّقه ابن وضَّ

ثقٌة فقيٌه، 
ربا وهم

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

		
ُعثان بن َعاصم بن 

ُحصني األسدّي 
احع وثَّقه ابن وضَّ

 ثقة ثبت
 صاحب

سنة

ثقة ثبت 
سني 
وربا 
دلس

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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	6
عي بن األَْقَمر 

اهلَْمداين الواِدعي
احع ثقة-وثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

	(
عي بن احلسن بن 

َشِقيق الَعْبِديُّ
ثقةمن أهل مرو، ثقةع

ثقة 
حافظ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

ثقة عابد-ثقة، أزهد أهل الكوفةم 4عمر بن سعد احلَْفري)	
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

	(
مالك بن عي بن 

قطن
=-كان يكذب فيا يرويه

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

60
حممد بن ُرْمح بن 
امُلهاِجر الُتجيبي

ثقة ثبت-ثقةم ق
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

61
حممد بن عبداهلل بن 

ُنمري اهلْمداين
ع

ثقة الثقات كثري 
احلديث، عامل به، 

حافظ له
-

ثقٌة 
حافٌظ 
فاضل

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

62
حممد بن عمرو بن 

احلّجاج الَغزّي
د

كان رجاًل فاضاًل كثري 
احلديث

كان عابدًا كثري الصيام
صدوق-

موافقة ابن 
اح جلمهور وضَّ

6(
حممد بن املتوّكل 

العسقالين.
د

كثري احلفظ، كثري 
الغلط

 ملحمد هذا
 أحاديث
ُتستنكر

صدوق 
عارف 

له أوهام 
كثرية

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد
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6	
حممد بن َمسعود بن 
يوسف النيسابوري

د

ــل،  ــأن فاض ــع الش رفي
ــدون أمحــد، ليــس ب
كان عاملًا باحلديث،

أعلــم  رأيــت  مــا   
ــد  ــن حمم ــث م باحلدي

مســعود بــن 

ثقة قدوة
ثقة 

عارف
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

6	

حممد بن يوسف 
بّي موالهم، أبو  الضَّ

ععبد اهلل اْلِفْرَيايِبّ

آدم بن أيب إياس، 
ومصعب بن ماهان، 

وحممد بن يوسف 
الفريايب؛ نظراء ثقات

-

ثقة 
فاضل، 

يقال 
أخطأ يف 
يشء من 
حديث 
سفيان، 

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

66
خَمْلد بن ُخَفاف 

الِغَفاري
مقبول-مديٌن ثقة4

الراجح خالف 
اح قول ابن وضَّ

6(
مروان بن حممد بن 
ان الطَّاَطرّي  حسَّ

ثقة-كبري فاضلم 4

موافقة ابن 
اح للنقاد يف  وضَّ

عدالة الراوي 
فقط

6(
ُمصعب بن َماهان 
املروزي العسقالين

مد

آدم بن أيب إياس، 
ومصعب بن ماهان، 

وحممد بن يوسف 
الفريايب؛ نظراء ثقات

-
صدوق 

عابد كثري 
اخلطأ

الراجح خالف 
اح قول ابن وضَّ
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ي)6 ُمَعىَّ بن أسد الَعمِّ
خ م قد ت 

س ق
ثقة

 ثبت، ذو
صالح

ثقة ثبت
موافقة ابن 

اح جلمهور  وضَّ
النُّقاد

(0
موسى بن إساعيل 
املِنَْقري الَتُبْوَذكي 

ثقة ثبتثقة ثبتثقةع
موافقة ابن 

اح جلمهور  وضَّ
النُّقاد

(1

ُموسى بن َمْسعود، 
خ د ت قالنَّْهدي الَبْري

صاحب الثوري 
بري ثقة

-

صدوق 
يسء 

احلفظ، 
وكان 

يصحف

الراجح خالف 
اح قول ابن وضَّ

(2
موسى بن معاوية، 

َادحّي الصَّ
-

ثقة، كثري احلديث، 
رحل إىل الكوفة 

والري، لقيته بالقريوان
-اإلمام املفتي

القول فيه: قول 
اح ابن وضَّ

((
َنْر بن عاصم 

األنطاكي
-شيخد

لني 
احلديث

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

(	
َنْر بن امُلهاجر 

املِصْييِصّ
ثقةكان حافظًا ضابطًاد

ثقة 
حافظ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

(	
َهاُرون بن َعبد اهلل 

از ل الَبزَّ احلَاَّ
م 4

لقيت هارون بن عبد 
از ببغداد، وكان  اهلل الَبزَّ

رجاًل صاحلًا ثقة
ثقةثقة

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــاح القرطبــي حمدثــا، ملصطفــى محيداتــو، مكتبــة عــني اجلامعــة، بحــث منشــور عــى شــبكة  1.ابــن وضَّ

اإلنرتنــت، اســرتجع بتاريــخ9/ 1441/9هـــ، مــن موقع: 

https://ebook.univeyes.com/145191/pdf                          

اح القـــرطبي مؤســس مدرســة احلديث بـــاألندلس ، لنـــوري معمـــر، مكتـــبة املعـــارف،  2.ابـــن وضَّ

الـــرباط، ط1، 1403هـ.

ــا ولويــس، املجلــس  ــق: ماري ــني ، حتقي ــن احلـــارث اخلشـ ــار الفقهــاء واملحدثــني، ملحـــمد ب ).أخب

ــد، ط1، 1992م.  ــة، مدري ــاث العلمي ــى لألبح األع

	.إكــامل هتذيــب الكــامل )الرتاجــم الســاقطة(، ملغلطــاي ، حتقيق:طــالب جامعــة امللــك ســعود، دار 

ــاض، ط1، 1426هـ.. ــدث، الري املح

	.إكــامل هتذيــب الكــامل، ملغلطــاي بــن قليــج، حتقيق:عــادل حممــد وأســامة إبراهيــم، دار الفــاروق 

احلديثــة للطباعــة -  القاهــرة، 1422هـــ.

ــم  ــق: إبراهي ــي، حتقي ّب ــى الضَّ ــن حيي ــد ب ــس، ألمح ــل األندل ــال أه ــخ رج ــس يف تاري ــة امللتم 6.بغي

ــرة، ط1، 1410هـــ. ــري - القاه ــاب امل ــاري، الكت األبي

).بيــان الوهــم واإلهيــام يف كتــاب األحــكام، لعــي بــن حممــد بــن القطــان، حتقيــق: د.احلســني آيــت 

ســعيد، دار طيبــة -  الريــاض، ط1، 1418هـــ..

).تـــاريخ ابـــن معيـــن بـــرواية الــــدارمي، ليــــحيى بن معني،  حتقيق:د.أمحــد سيـــف، دار املــأمون 

-  دمــــشق، ط1.

ــث  ــز البح ــيف، مرك ــد س ــني، حتقيق:د.أمح ــن مع ــى ب ــدوري، ليحي ــة ال ــني برواي ــن مع ــخ اب ).تاري

ــة، ط1، 1399هـــ.. ــة املكرم ــي - مك العلم
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ــريب -   ــاب الع ــري، دار الكت ــر تدم ــي، حتقيق:د.عم ــد الذهب ــن أمح ــد ب ــالم، ملحم ــخ اإلس 10.تاري

ــريوت، ط1، 1407هـــ.. ب

11.التاريــخ األوســط، ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري ، حتقيق:تيســري ســعد ، دار الرشــد -  الريــاض، 

ط1، 1426هـ..

12.التاريــخ الكبــري، ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري ، طبــع بمراقبة:حممــد عبــد املعيــد خــان، دائــرة 

املعــارف العثانيــة -  حيــد آبــاد، اهلنــد.

)1.تاريــخ بغــداد، ألمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي، حتقيق:بشــار عــواد، دار الغــرب اإلســالمي،  

بــريوت، ط1، 1422هـ..

	1.تاريــخ دمشــق، لعــي بــن احلســن بــن عســاكر، حتقيــق: عمــرو العمــروي، دار الفكــر-  بــريوت، 

ط1، 1415هـ..

ــاري، دار  ــم األبي ــق: إبراهي ــريض، حتقي ــن الف ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــس، لعب ــامء اإلندل ــخ عل 	1.تاري

ــرة،ط2، 1410هـــ.. ــري - القاه ــاب امل الكت

ــة -  ــاف املغربي ــي، وزارة األوق ــاض اليحصب ــايض عي ــالك، للق ــب املس ــدارك وتقري ــب امل 16.ترتي

املغــرب، ط2، 1403هـــ..

)1.التعديــل والتجريــح، لســليان بــن خلــف الباجــي، حتقيــق: د.أبولبابــة حســني، دار اللــواء للنــر 

-  الريــاض، ط1، 1406هـ.. 

ــق: حممــد عوامــة، دار الرشــيد - ســوريا،  ــن حجــر، حتقي ــن عــي ب )1.تقريــب التهذيــب، ألمحــد ب

1406هـ.. ط1، 

)1.هتذيــب التهذيــب ، ألمحــد بــن عــي بــن حجــر، مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة  -  اهلنــد ، ط1، 

1326هـ..
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــالة -   ــة الرس ــواد، مؤسس ــار ع ــزي، حتقيق:بش ــن امل ــد الرمح ــن عب ــف ب ــامل، ليوس ــب الك 20.هتذي

بــريوت، ط1، 1400هـــ..

21.التنكيــل بــام يف تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل، لعبــد الرمحــن اليــاين، حتقيــق: حممــد نــارص الدين 

األلبــاين، مكتبة املعــارف - الريــاض، ط1، 1406 هـ .

ــة -   ــارف العثاني ــان، وزارة املع ــد خ ــد املعي ــد عب ــة:د. حمم ــان، مراقب ــن حب ــد ب ــات ، ملحم 22.الثق

ــد، ط1، 1393هــ . اهلن

ــة للنــر -  ــدار املري ــدي، ال ــوح احلَِمي ــن فت )2.جــذوة املقتبــس يف ذكــر والة األندلــس، ملحمــد ب

ــرة، ط1، 1966م. القاه

	2.اجلــرح والتعديــل، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أيب حاتــم، دار إحيــاء الــرتاث العــريب -  بــريوت، 

ط1، 1271هـ..

	2.الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علــامء املذهــب، إلبراهيــم بــن عــي بــن فرحــون، حتقيق:حممــد 

أبــو النــور، دار الــرتاث للنــر - القاهــرة، ط1.

ــاح  ــق: عبدالفت ــي، حتقي ــد الذهب ــن أمح ــد ب ــل، ملحم ــرح والتعدي ــه يف اجل ــد قول ــن يعتم ــر م 26.ذك

ــريوت، ط4، 1410هـــ.. ــاير -  ب ــدة، دار البش أبوغ

)2.الــرواة الثقــات املتكلــم فيهــم بــام ال يوجــب ردهــم، ملحمــد بــن أمحــد الذهبــي، حتقيــق: حممــد 

املوصــي، دار البشــائر، ط1، 1412هـــ..

)2.ســؤاالت ابــن أيب شــيبة البــن املدينــي، لعــي بــن املدينــي، حتقيق:د.موفــق عبــد القــادر، مكتبــة 

املعــارف - الريــاض،ط1، 1404هـــ..

ــم -   ــوم واحلك ــة العل ــور، مكتب ــاد منص ــل، حتقيق:د.زي ــن حنب ــام أحدب ــؤاالت أيب داود لإلم )2.س

املدينــة املنــورة، ط1، 1414هـــ..
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ــري،  ــد العم ــق: حمم ــتاين، حتقي ــليان السجس ــا داود،أليب داود س ــري أب ــد اآلج ــؤاالت أيب عبي 0).س

اجلامعــة اإلســالمية- املدينــة املنــورة، ط1 ، 1403هـــ..

1).ســؤاالت احلاكــم للدارقطنــي، لعــي بــن عمــر الدارقطنــي، حتقيــق: د.موفــق عبدالقادر،مكتبــة 

املعــارف - لريــاض، ط1، 1404هـــ..

2).ســؤاالت الســلمي للدارقطنــي، ملحمــد بــن احلســني الســلمي، حتقيق:باحثــني بــإرشاف د.ســعد 

احلميــد، الريــاض، ط1، 1427هـ..

)).ســري أعــالم النبــالء، ملـــحمد بن أمحــد الذهبـــي، حتقيـــق: شــعيب األرناؤوط، مـــؤسسة الرســالة 

ــريوت،  ط3، 1405هـ.. -  ب

ــبة  ــد املعطــي قلعجــي، دار املكتـ ــن عمــرو العقيــي، حتقيـــق: د.عب 	).الضعفــاء الكبــري، ملـــحمد ب

ــريوت، ط،1404هـــ.. ــة -  ب العلمي

	). طبقــات الشــافعية، أليب بكــر بــن أمحــد ابــن قــايض شــهبة، حتقيق:د.عبــد العليــم خــان، دار عــامل الكتــب - 

ـ. ــريوت، ط1، 1407ه ب

6).الطبقات الكربى ، ملـــحمد بــــن ســــعد بــن منــــيع، حتــقيق:إحســان عبــــاس، دار صــادر -  

بيــروت، ط1، 1968م.

)). طبقات علامء أفريقيه، ملحمد بن أمحد، أبو العرب، دار الكتاب اللبناين -  بريوت، ط1.

ــامرائي وزمــالؤه، عــامل  ــب القــايض، حتقيق:صبحــي الس ــو طال ــل الرتمــذي الكبــري، رتبه:أب )).  عل

الكتــب - بــريوت، ط1، 1409هـــ..

ــن  ــوظ الرمح ــق: حمف ــي، حتقي ــر الدارقطن ــن عم ــي ب ــة، لع ــث النبوي ــواردة يف األحادي ــل ال )). العل

ــاض، 1405هـــ.. ــة - الري ــلفي، دار طيب الس
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

0	.العلــل ومعرفــة الرجــال بروايــة املــروذي، ألمحــد بــن حنبــل، حتقيــق:د.ويص اهلل عبــاس، الــدار 

ـ.. الســلفية - اهلنــد ، ط1 ، 1408هــ

1	. العلــل ومعـــرفة الـــرجال برواية عبــد اهلل، ألمحد بــن حنبل،حتقيــق:د. ويص اهلل عبــاس، دار اخلــاين، الرياض، 

ـ.. ط2، 1422ه

فتح الباري، البن حجر أمحد بن عي، مراجعة ابن باز، واخلطيب، ط1، دار الريان، 1407هـ.  .	2

ــريوت، ط1،  ــة، ب ــب العلمي ــبيي، دار الكت ــري اإلش ــن خ ــد ب ــبيي، حمم ــري اإلش ــن خ ــة اب 43.فهرس

1419هـ..

		.الكاشف، ملحمد بن أمحد الذهبي، حتقيق: حممد عوامة، ط1،جدة -  دار القبلة،1413هـ..

		.الكامل ، لعبد اهلل بن عدي، حتقيق: حييى غزاوي، دار الفكر -  بريوت، ط3، 1409هـ. .

6	.لســان امليــزان ، ألمحــد بــن عــي بــن حجــر، حتقيــق: دائــرة املعــارف النظاميــة، مؤسســة األعلمــي 

للمطبوعــات -  بــريوت، ط2،  1390هـ.

)	.املتكلمــون يف الرجــال، ملحمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، حتقيق:عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار 

البشــائر - بــريوت، ط4، 1410هـــ..

)	.املجروحني، ملحمد بن حبان، حتقيق: حممود إبراهيم، دار الوعي-  حلب، ط1، 1396ه ..

ــق:  ــزي، حتقي ــن  الرامهرم ــد الرمح ــن عب ــن ب ــي، للحس ــراوي والواع ــني ال ــل ب ــدث الفاص )	.املح

ــريوت، ط3، 1404هـــ. ــر - ب ــب، دار الفك ــد اخلطي حمم

0	.املحى باآلثار، لعي بن حزم األندلي، دار الفكر-  بريوت ، ط1.

1	.مســائل اإلمــام أحــد روايــة أيب داود، ألمحــد بــن حنبــل، حتقيــق: طــارق عــوض اهلل، مكتبــة ابــن 

تيميــة -  مــر، ط1 ، 1420هـــ..

2	.مســند البــزار، ألمحــد بــن عمــرو البــزار، حتقيــق: حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل،مكتبــة العلــوم واحلكم 

ــورة، ط1 ، 2009م. - املدينة املن
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ــدار-   ــة ال ــتوي، مكتب ــم البس ــد العلي ــي، حتقيق:عب ــد اهلل العج ــن عب ــد ب ــات، ألمح ــة الثق )	.معرف

ــة، ط1، 1405هـــ.  ــة النبوي املدين

		.معرفــة علــوم احلديــث، ملحمــد بــن عبــد اهلل احلاكــم، حتقيــق: الســيد معظــم حســني، دار الكتــب 

العلميــة - بــريوت، ط2، 1397هـ..

ــة  ــري، مؤسس ــاء العم ــرم ضي ــق: أك ــوي، حتقي ــفيان الفس ــن س ــوب ب ــخ، ليعق ــة والتاري 		.املعرف

ــريوت، ط2، 1401هـــ. ــالة -  ب الرس

6	.املعلــم بشــيوخ البخــاري ومســلم، ملحمــد بــن إســاعيل بــن خلفون،حتقيق:عــادل بــن ســعد،  دار 

الكتــب العلميــة- بــريوت، ط1.

)	.املعــني ىف طبقــات املحدثــني، ملحمــد بــن أمحــد الذهبــي، حتقيــق: مهــام ســعيد، دار الفرقــان، عّان، 

ط1، 1404هـ.. 

ــرتاث  ــاء ال ــرت، دار إحي ــن ع ــور الدي ــي، حتقيق:د.ن ــد الذهب ــن أمح ــد ب ــاء، ملحم ــي يف الضعف )	.املغن

ــر.  ــالمي-  قط اإلس

ــريوت،  ــة -  ب ــاوي، دار املعرف ــي البج ــق: ع ــي، حتقي ــد الذهب ــن أمح ــد ب ــدال، ملحم ــزان االعت )	.مي

1382هـ.. ط1، 

60.النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــالح، لبــدر الديــن الزركــي، حتقيــق: د. زيــن العابديــن بــال فريــج، 

أضواء الســلف - الريــاض، ط1، 1419هـ..

61.النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، أليب الســعادات املبــارك ابــن األثــري اجلــزري، حتقيــق: الــزاوى 

والطناحــي، املكتبــة العلمية - بــريوت، 1399هـ..

62.هــدي الســاري مقدمــة فتــح البــاري، ألمحــد بــن عــي بــن حجــر، دار الريــان – القاهــرة، ط1، 

1407هـ.
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42.  Alm'elm bshywkh albkhary wmslm, by mhmd bn esma'eyl bn khlfwn, 
(636H), Investigated by: 'eadl bn s'ed, dar alktb al'elmyh, byrwt, V1,(D.T).

43.  Mizan alaietidal , by muhamad bin 'ahmad aldhahabia (748 H), Investi-
gated by: eali albjawi, dar almaerifat, bayrut, V1, 1382 H

44.  alnkt 'ela mqdmh abn alslah,by lbdr aldyn alzrkshy, thqyq: d. zyn al'eab-
dyn bla fryj, adwa' alslf -alryad, t1, 1419h.

45. alnhayh fy ghryb alhdyth walathr, by laby als'eadat almbark abn alath-
yr aljzry, thqyq: alzawa waltnahy, almktbh al'elmyh - byrwt, 1399h.

46. hdy alsary mqdmh fth albary, by lahmd bn 'ely bn hjr, dar alryan – 
alqahrh, t1, 1407h
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28. Aldueafa' alkabir, by mohammad bin eamrw aleaqiliu,(322 H), Inves-
tigated by: dr.eabd almaeti qaleaji, dar almaktabat aleilmiat,bayrut, V1, 
1404H.

29. Altabaqat alkubraa, by mohammad bin saed bin manie, (230 H), Inves-
tigated by: 'iihsan eabbas, dar sadir, bayrut,V1,1968 M.

30. Tbqat 'elma' afryqyh, by mhmd bn ahmd, abw al'erb altmym (333H), dar 
alktab allbnany, byrwt, V1.

31.  'Ell altrmdy alkbyr, by ratibah: abw talb alqady (585H), Investigated by: 
sbhy alsamra'ey, 'ealm alktb, byrwt, V1, 1409H.

32.  Alealal alwaridat fi al'ahadith alnubawiat, by eali bin eumar aldarqt-
ny(385 h), Investigated by: mahfuz alrahmin alsilfiu, dar tayibat ,alri-
yad,1405 H. 

33.  Aleilal wamaerifat alrijal, by 'riwayat aibnih, 'ahmad bin hnb(241H),In-
vestigated by: wasi allah eabbas, dar alkhani alriyad, alththaniat,V2,1422 
H. 

34.  fth albary, by labn hjr ahmd bn 'ely, mraj'eh abn baz, walkhtyb, t1, dar 
alryan, 1407h.

35.  Alkashef,mohmmad bin ahmed aldhabi,(748H)Investigated by: mohm-
mad 'ewamh, , jeddah, dar alqblh,1413H.

36.  Alkamil fi dueafa' alrijal, by 'ebd allh abn euday,(365 h) Investigated by: 
yahyaa ghazzawi, dar alfikr, bayrut, 1409 H. 

37.  Lesān Al-Mīzān, Ahmed Ben Alī Ibn Hājer, Investigated by: Systamatic 
department for knowledge India. V2, Beirut: Al A’lami Foundation for Print-
ing,1390 H.

38.  AlMāgrohen Muhāmmed Ibn Hābān, Investigated by: Mahmoud Ebra-
hym. Dar Al Wa’i. hleppo,V1,1396 H.

39.  Msa'el alemam ahmd rwayh aby dawd, by ahmad bn hnnbl (241H) In-
vestigated by: tarq 'ewd allh, mktbh abn tymyh, egypt, V1, 1420H.

40.  M'erfh althqat, ahmd bin 'ebd allh al'ejly (261H), Investigated by: 'ebd 
al'elym albstwy, aldar bookshop, almdynh alnbwyh, V1, 1405H.

41.  Alm'erfh waltarykh, y'eqwb bin sfyan alfswy (262H), Investigated by: 
akrm dya' al'emry, Ar Resalah Foundation, byrwt, V2, 1401H.
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14. Tarykh 'elma' alandls, by 'ebd allh bin mohammd bn alfrdy, (403H), In-
vestigated by: ebrahym alabyary, dar alktab almsry, alqahrh,V2, 1410H.

15. Trtyb almdark wtqryb almsalk, by alqady 'eyad alyhsby, (544H) wzarh 
alawqaf almghrbyh, almghrb, V2, 1403H.

16. Altaedil waltajrih, by 'abu alwalid albaji, sulayman bin khalf albaji (474 
H), Investigated by: dr. 'abi lababat husayn, dar alliwa' lilnashr , alriyad, 
V1, 1406 H. 

17. Taqrib altahdhib, by Ahmed bin Ali,abn hajar,(852H) Investigated by: 
muhamad eawamat, dar alrashid-suria,V1, 1406 H .

18. Tahdhib altahdhib, by Ahmed bin Ali,abn hajar,(852H),mutbaeat dayirat 
almaearif alnizamiat, alhind, V1, 1326 H.

19. Tahdhib alkimal, by yusif bin eabd alrahmin almiziyu,(742 H),Investigat-
ed by: bashshar ewad, Foundation alrisalat, bayrut,V1,1400 H.

20. Althuqat, by muhamad bin hubban, (354H), mraqbt:dr.mohammad eabd 
almaeid khan mudir dayirat almaearif aleuthmaniat, alhind ,V1,1393 H.

21. Aljarh waltaedil, by abd alruhmin bin mohammad bin abn 'abi hatim (327 
H), dar 'iihya' alturath alearabii-bayrut, V1, 1271 H.

22. Alrwah althqat almtklm fyhm bma la ywjb rdhm, by mohmmad bn 
ahmd aldhby, (748H) ,Investigated by: mohmmad almwsly, dar albsha'er, 
V1, 1412H.

23. Sualaat aby dawd llemam ahmad bn hnbl, (241H) ,Investigated by:  dr. 
zyad mnswr, mktbht al'elwm walhkm, almdynh almnwrh, V1, 1414 H

24. Sualaat aby 'ebyd alajry aba dawd, by abw dawd slyman alsjstany, 
(275H) ,Investigated by: mohmmad al'emry, aljam'eh aleslamyh, almdynh, 
V1, 1403H.

25. Sualaat alhakm lldarqtny, by 'ely bn 'emr aldarqtny, (358H) ,Investigat-
ed by: dr. mwfq 'ebd alqadr, mktbh alm'earf, alryad, V1, 1404H.

26. Sualaat As Salmi lil Dar Qatni, by Mohamed bin Al Hussien As Salmi, In-
vestigated by: A team of researchers under supervision of Sa’ad Al Humaid.
V1, Riyadh,1427 H.

27. Siyar A’lam An Nubala’a, by Mohamed bin Ahmed Athahabi, Investigated 
by:Shauib Al Arna’out, V3, Beirut: Ar Resalah Foundation,1405 H.
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No. (6)

Ibn Waddah (Died: 287AH) His Views and Approach in Al-Jarh 
Wa at-Ta’deel

Dr. Muhammad bin Abdullah bin Rashid Aal Mu’addi

Research Topic:
 compilation and study of the views of al-Hafiz Muhammad bin Waddah 

al-Andalusi, comparing them with the views of scholars of Al-Jarh wa at-Ta’deel, 
and then deducing his approach in Al-Jarh wa at-Ta’deel.

Research Objective:
 compilation of the views of Ibn Waddah in critiquing narrators, explaining 

their conditions in narration, comparing these views with the views of notable 
scholars, and then deducing the approach of Ibn Waddah in Al-Jarh wa at-
Ta’deel, and also explaining his status in critiquing narrators.

Research Problem:
 finding answer to the following questions:

What are the views of Ibn Waddah and their status in Al-Jarh wa at-Ta’deel? 
Is he considered among the moderate or negligent or severe scholars in cri-
tique? What is his approach in Al-Jarh wa at-Ta’deel?

Prominent Research Findings:
- Among the qualities of his approach in critiquing: exaggeration in prais-

ing his teachers, much interest in introducing names of the narrators, their 
lineage and towns in order to differentiate them from others.

- His Al-Jarh wa at-Ta’deel is divided into six levels; four in the area of at-
Ta’deel and two in the area of al-Jarh.

Keywords:
 Ibn Waddah, approach, Al-Jarh wa at-Ta’deel
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