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  ملخص البحث

" الوجــادة: "یتنـاول هــذا البحــث واحـدة مــن طــرق تحمـل الحــدیث  النبــوي الـشریف الثمانیــة؛ وهــي
، وبیــان صــورها، وأحكامهــا وصــیغ األداء بهــا، وأقــوال العلمــاء مــن حیــث تعریفهــا فــي اللغــة واالصــطالح
  .في جواز الروایة بالوجادة وحكم العمل بها

وقــد خلــص الباحــث مــن خــالل مناقــشة أقــوال العلمــاء والتــرجیح بینهــا إلــى عــدم جــواز الروایــة 
اب الموجـود إلـى بالوجادة إال على سبیل الحكایة، مع وجوب العمل بالوجادة إذا وثـق الواجـد بنـسبة الكتـ

وجـدت بخـط فـالن : " صاحبه، وتأكد من أن الخط للمصنف نفـسه، ففـي هـذه الحالـة یجـوز لـه أن یقـول
."....  

  الملخص باللغة االنجلیزیة
Abstract 

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

  
  



  ٣

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ــبغ علینــــا كثیــــرا مــــن الــــنعم، والــــصالة والــــسالم علــــى ــد هللا الــــذي أوجــــدنا مــــن العــــدم، وأســ  ًالحمــ

  :المبعوث رحمة لألمم وعلى آله وأصحابه أهل الهمم وبعد
فــإن طــرق تحمــل الحــدیث وأدائــه مــن الموضــوعات المهمــة فــي علــم الحــدیث النبــوي الــشریف، 
َّوكــل صــیغة مــن صــیغ األداء التــي یــؤدي بهــا الــراوي تعبــر عــن الطریقــة التــي تحمــل بهــا، ولكــل صــیغة  ُ

  .داللتها ومعناها، وحكمها الخاص بها
 التحمــل، لهــا أثــر فــي نقــل الخبــر مــن طبقــة إلــى أخــرى ، وهــذه الطــرق متفاضــلة فیمــا وطــرق

ًبینهــا، ولهــا أثــر فــي الحكــم علــى الحــدیث اتــصاال أو انقطاعــا، ومــن ثــم صــحة وضــعفا، تبعــا لمناســبة  ً ً ً
  .الطریقة التي تحمل بها الراوي الحدیث للصیغة التي أداه بها

ّوتعد الوجادة إحـدى طـرق تحمـل الحـدیث  ؛ وهـي ؛ التـي وصـلنا بهـا حـدیث النبـي)١( الثمانیـةُ
الطریقة الغالبة في عصرنا الحاضر، وربمـا تكـون الوحیـدة بعـد انقـضاء عـصور الروایـة والـسماع، فكـان 
ال بــد مــن التعــرف علــى هــذه الطریقــة وصــورها وأحكامهــا، وبخاصــة أن كتــب المــصطلح لــم تركــز علــى 

الــذي أعطتـه للطــرق األخــرى؛ ألن هـذه الكتــب كتــب موســوعیة هـذه الطریقــة، ولــم تعطهـا ذات االهتمــام 
ًشاملة؛ وألن اعتمادهم  علـى الوجـادة طریقـة مـن طـرق التحمـل كـان ضـعیفا، ویغلـب الـسماع والتحـدیث 

  .على غیره من الطرق
ومع ذلك فإن كتب المصطلح هي المصدر الرئیس للحـصول علـى المعلومـات المتعلقـة بطـرق 

إلضافة إلى كتـب الروایـة وكتـب الرجـال فهمـا المـصدر الـرئیس لمعرفـة الجانـب ًتحمل الحدیث نظریا، با
  .التطبیقي لهذه الطرق

 وهـذا البحـث یهـدف إلـى التعریـف بالوجــادة، وألفـاظ األداء بهـا ، وحكـم روایـة الكتـب الموجــودة 
  .والعمل بها

  : وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة على النحو اآلتي
  تعریف الوجادة : طلب األولالم

  :صور الوجادة وأنواعها: المطلب الثاني
  :حكم الروایة بالوجادة والعمل بها: المطلب الثالث

  :حصول الثقة بالكتاب الموجود: المسألة األولى
  : حكم الروایة بالوجادة: المسألة الثانیة
  :حكم العمل بالوجادة: المسألة الثالثة



  ٤

  :داء في الوجادةألفاظ األ:  المطلب الرابع
  . وذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها:الخاتمة

*   *   *  
  

  تعریف الوجادة : المطلب األول
د: تعریــف الوجــادة لغــة: ًأوال َمــصدر وج ــ َ ًیقــال وجــد مطلوبــه، والــشيء یجــده وجــودا:  َ ُ َ َْ َ َ قـــال ... َ

وهــذا ال یكــاد یوجــد فــي :   قــالوجــد یجــد كــأنهم حــذفوها مــن یوجــد،: وقــد قــال نــاس مــن العــرب: ســیبویه
ًالكالم، والمصدر وجدا، ووجدة، ووجودا، ووجدانا، ً َالوجادة بالكسرو ًً َ ٍوهو مولد غیر مسموع، ِ َ ُ ٌَُّ َ )٢(.  

*   *   *  
  :ًتعریف الوجادة اصطالحا: ًثانیا

 الوقـــوف علـــى كتـــاب : "وعرفهـــا بقولــه" الخـــط: "ذهــب القاضـــي عیـــاض إلــى تـــسمیة الوجـــادة بـــ
ٕث مــشهور یعــرف خطــه ویــصححه وان لــم یلقــه وال ســمع منــه أو لقیــه ولكــن لــم یــسمع منــه بخــط محــد

  .)٣("كتابه هذا وكذلك كتب أبیه وجده بخط أیدیهم
ــة فــــي العلــــوم: "وقــــال ابــــن الــــصالح ــا النهروانــــي العالمــ فــــرع :" روینــــا عــــن  المعــــافى بــــن زكریــ

ٍُأخــذ مــن العلــم مــن صــحیفةفیمــا "وجــادة: "المولــدون قــولهم ِ ِ ِ َِ َ ِ ة ْ ٍ من غیــر ســماع وال إجازة وال مناول ــ َــِ َ َ ُْ ٍَ َِ ــَ َ ٍ َ ، ومثــل "ِ
أن یقــف علـى كتــاب شـخص فیــه أحادیـث یرویهـا بخطــه، ولـم یلقــه، أو لقیـه ولــم یـسمع منــه : " لـه بقولـه

  .)٤(ذلك الذي وجده بخطه، وال له منه إجازة، وال نحوها
ـــد... ـدر ــثم الوجادة وتلك مصـ   :وقال العراقي   ا لیظــهروجدته مول

      بخط من عاصرت أو قبل عهد...  تغایر المعنى وذاك أن تــجد                 

  .)٥(ـرزـفقل بخطه وجدت واحتـ ...  ما لم یحدثك به ولم یجـــز        
  .)٦("  ال یرویها الواجدأن یقف على أحادیث بخط راویها: "وقال ابن الملقن

ب بخــط شــخص فیـه أحادیــث یرویهــا ذلـك الــشخص ولــم أن یقــف علــى كتـا: "وقـال ابــن جماعـة
  .)٧("یسمعها منه الواجد وال له منه إجازة أو نحوها

ٍأن یجد حدیثا أو كتابا بخط شخص بإسناده: "وقال ابن كثیر ً ً)٨(.  
  ،)٩("والوجادة وهي ما یجده بخط شخص عاصره أو لم یعاصره: "قال السخاوي

 تعــرف كاتبــه مـا لــم تأخــذه عنــه بــسماع وال ٍ تجــد بخــط أن" :َّــوعرفهـا ابــن همات الدمــشقي بقولـه
د غیــر مسموعٌمــصدر : "، ثــم قــال فــي الــشرح)١٠("قــراءة وال غیرهمــا ٍمول َــ ُ ـٌُ ـَّ ّمــن العــرب بــل ولــده أهــل الفــن  َ َ



  ٥

 تفــریقهم بـــین  فیمــا أخــذوه مـــن العلــم مـــن صــحیفة بغیـــر ســماع وال إجـــازة وال مناولــة إقتـــداء بــالعرب فـــي
 والحاصــل أن الوجــادة عنــد أهــل الحــدیث أن تجــد أنــت ... المعــاني المختلفــة للتمییــز بــین؛مــصادر وجــد

  .)١١("ّبخط تعرف كاتبه بغلبة الظن من غیر اشتراط البینة
ّالعثــور علــى كتــاب منــسوب لــشخص معــین، یحتــوي علــى  ":والتعریــف المختــار للوجــادة هــو

رف خــط الكاتــب، دون أحادیــث مرویــة بــسند صــاحب الكتــاب، وتثبــت نــسبة الكتــاب إلــى صــاحبه، ویعــ
  "أن یتحمل الواجد ما وجد بطریقة معتبرة

وقد صغت هذا التعریف مـن مجمـوع التعریفـات الـسابقة؛ فقـد یعثـر  الـراوي علـى الكتـاب ، وقـد 
ًیعثــر علیــه غیــره، كمــا أن الكتــاب قــد یكــون مكتوبــا بخــط صــاحبه أو بخــط غیــره؛ فــإن بعــض الــرواة لــم 

  .لى غیرهًیكن خطه جیدا، فیوكل نسخ كتبه إ
ل عنـــه، وســـمع منـــه هـــذا الكتـــاب أو بعـــضه؛ ككتـــب اآلبـــاء  ّـــوقـــد یجـــد الواجـــد كتابـــا لـــشیخ تحم ً

ًواألجداد، ونحو ذلك، أو أنه تحمل عن هذا الشیخ شیئا آخر، ولم یتحمل ما في هذا الكتاب ّ.  
فـالتعریف المختـار احتـرز مـن هـذه األشـیاء، كمــا أن الوجـادة قـد تكـون لكتـاب فیـه أحادیــث، أو 

، )١٢(ٕكتــاب لــیس فیــه أحادیــث، وانمــا علــم آخــر؛ كالفقــه والتفــسیر وغیرهمــا كمــا ذهــب إلــى ذلــك الحنفیــة
  .والمقصود بهذا التعریف الكتب الخاصة بروایة األحادیث ألنها هي مدار هذا البحث

*   *   *  
  :صور الوجادة وأنواعها: المطلب الثاني

العثـور علــى كتــاب فیــه أحادیــث : للوجــادة هــيالــصورة الغالبـة والمــشهورة : صــور الوجــادة: ًأوال
  .من غیر روایة الواجد، وهذه هي الصورة المتعارف علیها

  : ًإال أن بعض العلماء ذكروا صورا أخرى للوجادة منها
أن یعثــر الــراوي علــى كتــاب فیــه أحادیــث مــن ســماعه هــو نفــسه، وبخطــه، لكنــه ال یتــذكر أنــه 

  .غیرهسمعها، أو یجد مرویاته هو مكتوبة بخط 
 تكـون الوجـادة  وقـد: "وقد نقل الصنعاني عن شیخه ابن الوزیر اإلشارة إلـى هـذه الـصور بقولـه

  .)١٣("بخط نفسه وخط شیخه وخط من أدركه من الثقات
كذا فسروا الوجادة بوجدان سماع الغیر وهي في الحقیقـة هـذا القـسم ووجـدان : " وقال الزركشي

    .)١٤("سماع نفسه بخطه وبخط غیره
  .)١٥(ً الزركشي قد نسب إلى أبي القاسم البلخي القول بذلك أیضاوكان

*   *   *  



  ٦

  :أنواع الوجادة: ًثانیا
  :الوجادة المقرونة باإلجازة أو المبنیة علیها: النوع األول

ـــى كتـــاب فیـــه أحادیـــث یعرفـــه حـــق المعرفـــة، ویعـــرف  ــذا النـــوع أن یعثـــر الواجـــد عل  وصـــورة هـ
أبــي الواجــد أو جــده، وســبق للمــصنف أن أجــاز الواجــد بروایــة خطــه؛ كــأن یكــون الكتــاب مكتــوب بخــط 

  .كتبه كلها، أو بعضها ومنها هذا الكتاب الذي وجده
روایــة عبــد اهللا بــن أحمــد عــن أبیــه، فقــد نقــل الخطیــب البغــدادي عــن : وأوضــح مثــال علــى ذلــك

 - اهللا بـن أحمـدأي مـن عبـد-لـم یكـن فـي الـدنیا أحـد أروى عـن أبیـه منـه: "أبي الحسین المنادي أنه قال
 ،ً ســمع منهــا ثمــانین الفــاً، والتفــسیر وهــو مائــة ألــف وعــشرون الفــا،ًألنــه ســمع المــسند وهــو ثالثــون الفــا؛ 

   .)١٦("والباقي وجادة
وجـدت بخـط أبـي حـدثنا فـالن " ابنـه عبـد اهللا یقـول فنجـد یقع كثیرا في مسند اإلمام أحمـد وهذا 

  .)١٧(ویذكر الحدیث" 
 ، وجـــدت بخـــط فـــالن وأجـــازه لـــي: مـــن المحـــدثین مـــع اإلجـــازة فیقـــالاســـتعملها غیـــر واحـــد"وقـــد 

  .)١٨("وربما ال یصرح باإلجازة 
  : الوجادة المجردة عن اإلجازة ولها ثالث حاالت: النوع  الثاني

 أن یعثـر الواجـد علـى كتـاب فیـه أحادیـث بخـط المـصنف، ویثـق الواجـد بـأن هـذا الخـط :أحـدها
  .هو خط المصنف، وأن الكتاب له

  أن یعثـــر الواجـــد علـــى كتـــاب فیـــه أحادیـــث لمـــصنف مـــا، ویثـــق الواجـــد بـــأن الكتـــاب :نیهـــاثا 
  .للمصنف نفسه، ولكن الخط لیس خطه

ـــه ـــسماع ": وقـــد أشـــار الحـــافظ أبـــو عمـــرو بـــن الـــصالح  إلـــى هـــاتین الحـــالتین بقول أن یكـــون ال
 التزویــر بخطــه أو بخــط مــن یثــق بــه والكتــاب مــصون بحیــث یغلــب علــى الظــن ســالمة ذلــك مــن تطــرق

   .)١٩("والتغییر إلیه 
صــیانتها مــن تطــرق التزویــر أو التغییــر إلیهــا، : واشــترط  العلمــاء لقبــول هــذه الكتــب الموجــودة

  .وسكون النفس لصحتها
 وهــذا إذا لــم یتــشكك فیــه وســكنت نفــسه إلــى صــحته فــإن تــشكك فیــه لــم : " قــال ابــن الــصالح

  .)٢٠("یجز االعتماد علیه
 على كتاب فیه أحادیث لمصنف مـا، ولـم تحـصل الثقـة لـدى الواجـد أن  أن یعثر الواجد:ثالثها

  .الكتاب للمصنف نفسه، أو أن الخط هو خط المصنف
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ــة ال یجـــوز روایـــة هـــذا الكتـــاب أو نـــسبته ألحـــد، إال إذا حـــصلت الثقـــة بنـــسبة  ففـــي هـــذه الحالـ
  .  الحالتین السابقتینًالكتاب إلى صاحبه، وكذلك معرفة خط الكاتب اعتمادا على ما قاله العلماء في

*   *   *  
  :  وفیه أربع مسائل:حكم الروایة بالوجادة والعمل بها: المطلب الثالث
  :حصول الثقة بالكتاب الموجود: المسألة األولى

  :وتتحقق هذه الثقة بشروط منها
تصریح صاحب الكتاب بأن هذا خطه إن كان على قید الحیاة، أو سماع الواجد ذلك . ١

؛ ألن الخطوط تتشابه فال )٢١(اته، أو رأى الواجد المصنف وهو یكتب الكتاب منه قبل وف
  .)٢٢(یفید الخط العلم بأن الكتاب هو كتاب المحدث

  .)٢٣(أن یكون الكتاب من كتب أبیه أو جده وبخط أیدیهم. ٢
  :ثبوت نسبة الكتاب إلى مصنفه بإحدى الطرق اآلتیة.  ٣

  . اسم هذا المصنف بین مصنفاتهالنظر في ترجمة المصنف والتأكد من وجود  . أ
إذا كان المصنف ممن یروي باألسانید فیمكن مقارنة مرویاته بمرویات شیوخه   . ب

 .وتالمیذه

ُمقابلة المرویات الموجودة في هذا الكتاب بما روي عن المصنف في كتب العلماء   . ت
 .اآلخرین التي نسبوها إلى المصنف وخاصة أصحاب التخصص

 .ابالت الموجودة على هوامش النسخةالتأكد من السماعات والمق  . ث

التأكد من سالمة حواس المصنف؛ كالبصر والسمع ونحوهما، وقدرته على تحري   . ج
 .الحقیقة

كمعرفة تخصص المصنف واهتماماته، ومقارنة أسلوبه : الدراسة الداخلیة للكتاب  . ح
 .)٢٤(بكتبه األخرى، وكذلك بأسلوب عصره

تحریف، وذلك بمقابلة الكتاب على أصل آخر، التأكد من سالمة الكتاب الموجود من ال. ٤
إن كان للكتاب أصول متعددة، أو بمقابلته مع النصوص المقتبسة منه في كتب 

  . المتأخرین عن المصنف
  .فإذا تحققت هذه الشروط حصلت الثقة بالكتاب

  ".روایة: "موقف العلماء من تسمیة النقل بطریقة الوجادة: المسألة الثانیة
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، فقـال بعـد حدیثـه عـن صـیغ األداء فــي "ًنقـال"تـسمیة المـروي بالوجــادة ح إلـى  ابـن الـصالذهـب
  .)٢٥("هذا كله كالم في كیفیة النقل بطریق الوجادة: "الوجادة

والوجـــادة لیـــست مـــن بـــاب :" ،  فقـــال"روایـــة: "ونفـــى ابـــن كثیـــر تـــسمیة مـــا نقـــل بطریـــق الوجـــادة
  .)٢٦("ٕالروایة، وانما هي حكایة عما وجده في كتابه

وجـدت بخـط فـالن : إذا أراد اإلخبـار عـن ذلـك قـال: "فقـد قـال الفتـوحي" ًإخبـارا:"ضهم سماهاوبع
  .)٢٧("كذا 

َوقــال الــشیخ أحمــد محمــد شــاكر مــن المحــدثین ْ ٕالوجــادة لیــست نوعــا مــن أنــواع الروایــة وانمــا : "ُ ً
  .)٢٨("لبیان حكمها، وما یتخذه الناقل في سبیلها-ًإلحاقا به-ذكرها العلماء في هذا الباب

؛ فیــه تجــوز، ومــا ورد مــن أقــوال العلمــاء فــي اإلشــارة إلــى "روایــة: "وعلیــه فــإن تــسمیة الوجــادة
ٕ، ال یقــصد بــه المعنــى االصــطالحي للروایــة، وانمــا یقــصد بــه مــا جــاء فــي هــذا "الروایــة: "الوجــادة بلفــظ

 واهللا -وایــةالكتـاب مــن روایــة؛ أي أن الروایـة مــن إســناد المـصنف فمــا فــوق، وأمـا مــا دونــه فـال تــسمى ر
  .-أعلم

ـــة  ـــة بالوجـــادة :المـــسألة الثالث الوجـــادة : أن قـــسمت الوجـــادة إلـــى قـــسمینســـبق : حكـــم الروای
المبنیـــة علـــى اإلجـــازة، والوجـــادة المجـــردة عـــن اإلجـــازة، والحـــدیث فـــي هـــذا المطلـــب ســـیكون عـــن النـــوع 

  :الثاني وله ثالث صور
  .بة الكتاب لصاحبه العثور على كتاب بخط المصنف، وحصول الثقة بنس:أحدها

  .  العثور على كتاب وحصول الثقة بنسبته لصاحبه، لكن الخط لیس خطه:ثانیها 
  . العثور على كتاب وعدم حصول الثقة بنسبة الكتاب لصاحبه، وعدم الثقة بالخط:ثالثها

 وال خالف بین العلماء في عـدم جـواز الروایـة بالـصورة الثالثـة؛ لعـدم الوثـوق بـصاحب الكتـاب 
  .ّطهأو خ

أمــا الــصورتان الباقیتــان، فقــد تباینــت آراء العلمــاء فــي حكــم الروایــة بهمــا، أو الروایــة بالوجــادة 
  .بشكل عام، فذهب قوم إلى جوازها، وذهب آخرون إلى منعها

   :القائلون بجواز الروایة بالوجادة وأدلتهم:  ًأوال
قـــة بنـــسبة الكتـــاب إلـــى ذهـــب كثیـــر مـــن العلمـــاء إلـــى جـــواز الروایـــة بالوجـــادة، عنـــد حـــصول الث

َأَبـى هریـرة روى البخاري بـسنده مـن طریـق صاحبه، والتیقن من خط المؤلف، فقد َ َْ ُ ِ  ُّالنبـىّأن ِ َّ  َقال « َـ
ــال یزنــى الزانــى حین ِ ِ َّ ِ َْ ٌیزنــى وهو مــؤمن َ ِ ِْ ُ َ ــَ ْ َ، وقــد كتب علــى هــامش الــصفحة األیمــن)٢٩(»الحــدیث...َْ ِــ قــال  : "ُ

، والفربــري "نــزع منــه یریــد اإلیمــانُ أن ی: تفــسیره: قــال أبــو عبــد اهللا،)٣٠( وجــدت بخــط أبــي جعفــر:الفربــري
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ُوراق البخــاري، وقــد ذكــر ذلــك علــى هــامش النــسخة : أحــد رواة صــحیح البخــاري، وأبــو جعفــر هــو: هــو ّ
  .)٣٢(، إال أن الدكتور مصطفى البغا أثبت هذا الكالم في المتن بعد روایة الحدیث)٣١(الیونینیة

 وجــدت : قــال الفربــري:قولــه( : "جــر ذكــر هــذا القــول وعلــق علیــه بقولــهكمــا أن الحــافظ ابــن ح
 أي )تفــسیره( ، هـو المـصنف؛)قـال أبــو عبـد اهللا( ، وراق البخـاري؛بــن أبـي حـاتما هـو ؛)بخـط أبـي جعفـر

وهـذا التفـسیر تلقـاه البخـاري مـن  ) اإلیمـانأن ینزع منـه یریـد( ال یزني وهو مؤمن :تفسیر النفي في قوله
  .)٣٣(" ینزع منه نور اإلیمان:بن عباسا وقال ...بن عباس ا

َســـفیانوروى البخـــاري بـــسنده مـــن طریـــق  ْ َْ بـــن عیینــــةُ الُ َ ق ــ ــن حــــدیث :َـ ِ ذهبـــت َأســـَأل الزهـــرىَّ عـ ِ َ ْ َ ِ ْ ُّ ُ ْ ُ َْ َ
َالمخزومیـة فـصاح  َ َ ِ َّ ِ ُ ْ َ َ ، قلـت لـسفیانبـيْ َْ ُ ِ ُ َ فلم تحتملـه عـن َأحد قال:ُْ َــ ٍَ َـِ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ ه  :َـ ُوجدت ُـ ْ َ ٍ كتـابفـيَ َ ه َأیـوب بــن َ كـِ ُان كتب َْ ُ ُ َُّـ َ َ

ى عـــن الزهـــرى عـــن عـــروة عـــن عائـــشة  َموس َ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ِّ ِ ِْ ُّ َـــ ن بنـــى مخـــزوم ســـرقت ، - رضـــى اهللا عنهـــا-ُ ْ َأن امـــرَأة م َ َ َ ََ ٍ ُ ًْ ِ ـــ َِ ْ ْ َّ
َّفقالوا من یكلم فیهـا النبى ِـَ َّ َ َِ ُِّـ ُ ْ ُ ََْفلـم یجتـرئ َأحـد َأن یكلمـه ، فكلمه ُأسامة بـ ُْ ََ َـ َ َـْ ُ ُ ُ ْ َ ََّ َ ََ َِّ ٌ ْ ِ َن زیـد ، فقـال َ ََ ٍ ْ َ َإن بنى إسرائیل « ُ ِ َِـ ْـ ِ َِ َّ

و كانـــت فاطمـــة لقطعـــت یـــدها  یهم الـــشریف تركـــوه ، واذا ســـرق الـــضعیف قطعـــوه ، ل َكـــان إذا ســـرق ف ُ ََ ُ َ ُ ََ ْ ََ ََ َٕ ُ َـــ َ ََ َ َ َِ ِ َِـــ َْ َ ُ َْ ُُ ُ َ ُ ََّ َِ َ ِ َّ ِ ِ «
)٣٤( .  

ُّ وجدتــه فــى كتــاب كــان كتبــه َأیــو: "ومــوطن الــشاهد قــول ســفیان ُ َ ُ ََ َ ُ َْ ََ ٍ ِ ِ ْب بــن موسى عــن الزهــرى عــن َ َ َ ُِّ ِ ِْ ُّ َــ ُ ُ ْ
َعروة عن عائشة َ ِ َ ْ َ َُ َ ْ."...  

ًمحـــدثا كـــامال فـــي  اعلـــم أن الرجـــل ال یـــصیر: " ونقـــل القاضـــي عیـــاض عـــن البخـــاري أنـــه قـــال
حدیثـه، إال بعـد أن یكتـب أربعـا مــع أربـع؛ كـأربع مثـل أربــع، فـي أربـع عنـد أربــع، بـأربع علـى أربـع، عــن 

لرباعیــات ال تــتم لــه إال بــأربع مــع أربــع، فــإذا تمــت لــه كلهــا هــان علیــه أربـــع، أربــع ألربــع، وكــل هــذه ا
 -أن یكتــب-...فــإذا صــبر علــى ذلــك أكرمــه اهللا فــي الــدنیا بــأربع وأثابــه فــي اآلخــرة بــأربعوابتلــى بــأربع، 

  .)٣٥("عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه وعن كتاب أبیه یتیقن أنه بخط أبیه دون غیره
، وهــذا یــدل علــى أن " وعــن كتــاب أبیــه یتــیقن أنــه بخــط أبیــه دون غیــره: "شاهد قولــهومــوطن الــ

   .البخاري یجیز الروایة بالوجادة إذا تیقن من صاحب الكتاب ومن خطه
بــــن عمــــر أنـــه وجــــد فـــي قــــائم ســـیف عمــــر بــــن وروى الخطیـــب البغــــدادي بـــسنده مــــن طریـــق ا

َیمــا دونِ فَسْیَــل " :صــحیفة فیهــاالخطـاب ــ خمــس مُ ِ ٍ ْ ِن اإلبـلَ ِ ِ َصدقة َ َ ــ َخمــس ْتَــانَذا كِإَــف ،َ ْ ِ وفــى ،َشــاة ففیهــا ًاَ َ
ِعشر شاتان ٍَ َ ْ   .)٣٦("الحدیث...َ

ذكــر بعــض أخبــار مــن كــان مــن المتقــدمین یــروي : "كمـا نقــل الخطیـب البغــدادي تحــت عنـوان
ــه وال إجــازة ــیس بــسماع ل  مجموعــة مــن األخبــار عــن عــدد مــن الــصحابة "عــن الــصحف وجــادة مــا ل

ــــن عمـــــــر، والحـــــــسن والتـــــــابعین  ـــة، فـــــــذكر عـــــــن ابـــ ـــــل بالروایــــ ومـــــــن بعـــــــدهم ممـــــــن یـــــــرون جـــــــواز العمــ
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البــصري،ومطرف بــن عبــد اهللا، وقتــادة بــن دعامــة الــسدوسي، وعمــرو بــن شــعیب، وجعفــر بــن إیــاس بــن 
أبي وحیشة، وثابت البناني، وعبد الملك بن حبیـب، ویزیـد بـن أبـي حبیـب، وشـعبة بـن الحجـاج، ویحیـى 

  .)٣٧(ل ابن داود، وغیرهمابن سعید القطان، ووائ
 صـح التعویـل علیـه  فـي العمـل إمـام، عنـد تبین صحة النسخة إذاوالمختار انه : "وقال الغزالي

فـال یجـوز أن "، أما مجرد رؤیة الخط وعدم التیقن مـن خـط صـاحب الكتـاب أو نـسبته إلیـه، )٣٨("والنقل 
 رأیــت مكتوبــا فــي :أن یقــوللــه یجــوز ، و ألن روایتــه شــهادة علیــه بأنــه قالــه والخــط ال یعرفــه؛یــروي عنــه

  .)٣٩(" فإن الخط أیضا قد یشبه الخط،كتاب بخط ظننت أنه خط فالن
 مــن وجــد حــدیثا فــي كتــاب صــحیح جــاز لــه أن : "أنــه قــالالكیــا الطبــري ونقــل الــسیوطي عــن 

  .)٤٠("یرویه ویحتج به
  : وقال صاحب بغیة اآلمل 

  تاب عینا سماعه أي ك     ...    وجاز أن یروي من تیقنا 
ن تــیقن ســـماعه تفــصیال لكتــاب علـــى شــیخ فـــال كــالم فـــي إ"وفــي شــرح البغیـــة قــال الـــصنعاني 

  .)٤١("جواز الروایة لذلك عن شیخه
فــي  المتفرقــة علــى صــحف رســول اهللا األقطـار أهــلاعتمــاد اســتدلوا ب: أدلــة القــائلین بــالجواز
  .)٤٢(الصدقات المضمومة إلى الوالة

طلع علـــى احـــد الـــصحیحین فـــأفطـــالع المفتـــي علـــى اذا اعتاصـــت  المـــسألةن إ : " وكـــذلك قـــالوا
لحــصول الثقــة بــه وذلــك  عنــه ویجــب علیــه التعویــل اإلعــراضحــدیث یــنص علــى غرضــه ال یجــوز لــه 

  .)٤٣(وهي نهایة المرام
تــیقن الــراوي : إذا كـان جــواز الروایــة بالــسماع ســببه: كمـا اســتدلوا بالقیــاس علــى الــسماع، وقــالوا

ه هــو مــن لفـــظ شــیخه، فــإن الروایـــة بالوجــادة بعــد علـــم الــراوي وتیقنــه أن الحـــدیث أن اللفــظ الــذي ســـمع
المــروي فــي الــصحیفة هــو مــن كتــاب فــالن وبخطــه، جــازت روایتــه، ونقــل أبــو زیــد الدبوســي عــن بعــض 

إذا وقـــع فـــي علـــم الـــراوي كتـــاب أبیـــه بخطـــه، ولـــه ثقـــة بعلمـــه بخـــط أبیـــه، حلـــت : "أهـــل الحـــدیث قـــولهم
وعلى هـذا یجـب أن یحمـل لـه إذا علـم أنـه مـن : "وعلق الدبوسي على ذلك بقوله" عهالروایة، كما لو سم

، وعلیــه فیجــوز روایــة مــا یجــده الــراوي علــى ســبیل )٤٤(ٍخــط راو معــروف فــال فــرق بــین خــط أبیــه وغیــره
  . االتصال

   :القائلون بعدم جواز الروایة بالوجادة وأدلتهم: ًثانیا
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 )؟ الرجـل یجــد الكتـاب یقــرأه أم البــاب(ابـن أبــي شـیبة فـي منـع قـوم الروایــة بالوجـادة، فقــد روى 
ـــدة: قلـــت: قـــال، عـــن بـــن ســـیرین،بـــن عـــونا عـــن ،حـــدثنا وكیـــع: "قـــال  قـــال ؟ أقـــرأهً، وجـــدت كتابـــا: لعبی

  .)٤٥("ال
 الروایــة عــن الــصحف التــي لیــست مــسموعة غیــر واحــد مــن َهِرَقــد كــ: "قــال الخطیــب البغــداديو

، وابــن ســیرین، ووكیــع بــن الجــراح، وظــاهر  بــن الخطــابعمــرثــم ذكــر بعــض األخبــار عــن " الــسلف
  .)٤٦(هذه الروایات یدل على منع الروایة بالوجادة من الصحف

  . )٤٧("الروایة بالوجادة لم تختلف في بطالنها: "ونقل السخاوي عن ابن أبي الدم أنه قال
لبخـــاري فـــي والروایـــة بالوجـــادة لـــم یجوزهـــا أحـــد مـــن األئمـــة إال مـــا نقـــل عـــن ا: "قـــال الـــسخاوي

  .)٤٨(" وعن كتاب إلیه یتیقن أنه بخط أبیه دون غیره:حكایة قال فیها
 مـــن -أي البخــاري-لــم یــذكر المــصنف: "وقــال الحــافظ ابــن حجــر عنــد الحــدیث عــن المكاتبــة

ــــردة:أقـــــسام التحمـــــل ــازة المجـ ـــة  اإلجـــ ـــــة،عـــــن المناولــ ــالم ، أو المكاتب ــــادة وال الوصـــــیة وال االعـــ  وال الوجـ
  .)٤٩("زة وكأنه ال یرى بشيء منهاالمجردات عن اإلجا

    :أدلة القائلین بعدم الجواز
اســـتدلوا بـــأن الوجـــادة فیهـــا نـــوع مـــن االنقطـــاع، فـــشبهها بعـــضهم بالحـــدیث المرســـل، وبعـــضهم 
ــبیل  بالحــــدیث المعلــــق، وبعــــضهم بالحــــدیث المنقطــــع، وفــــي جمیــــع األحــــوال ال یجــــوز روایتهــــا علــــى ســ

  .)٥٠(االتصال
*   *   *  

  : األدلةمناقشة: ًثالثا
یــرى القـــائلون بـــصحة الروایـــة بالوجـــادة الحكـــم علـــى الـــسند الـــذي فیـــه وجـــادة بأنـــه متـــصل بـــین 
الواجــد ومــصنف الكتــاب، باالســتناد إلــى األخبــار الــواردة عــن بعــض الــصحابة والتــابعین ومــن بعــدهم، 

  .وعلیه فیجوز روایة ما یجده الراوي على سبیل االتصال
أن یكــون بــین راویــین ســمع أحــدهما اآلخــر، أو التقیــا، أو علــى ُویــرد علــیهم أن االتــصال ال بــد 

األقل تعاصـرا، وال یتـصور الحكـم علـى الوجـادة بـین راویـین لـیس بینهمـا لقـاء وال معاصـرة أنهـا مـن قبیـل 
  . المتصل

 فـي -أي القـائلون بـالمنع-فیما یرى الفریـق اآلخـر أن الوجـادة فیهـا نـوع مـن االنقطـاع، واختلفـوا
قطــاع، فــذهب بعــضهم إلــى أن االنقطــاع فــي الوجــادة هــو انقطــاع مــن نــوع خــاص یختلــف نــوع هــذا االن

ــه، ویـــشمل ـــین الـــراوي ومـــن روى عنـ ــذف راو أو أكثـــر ب : عـــن المنقطـــع المعـــروف؛ أي الناشـــئ عـــن حـ
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المرســل، والمعلــق، والمــدلس، والمرســل الخفــي، أمــا الوجــادة فهــي تختلــف عــن المنقطــع المعــروف الــذي 
نقطــع مــن نــوع خــاص ألنــه لــیس فیهــا رواة محــذوفین بــین الــراوي والمــروي عنــه، ســبق بیانــه، بــل هــي م

  .ٕوانما بینهما كتاب
 حـذف  مـا: "وذهب آخرون من القائلین بالمنع أن الوجـادة هـي صـورة مـن صـور المعلـق؛ وهـو

َّإن عــد : ، وقــالوا)٥١( "الــسند واحــد فــأكثر ولــو حــذف جمیــعٍراو  -ٍمــن تــصرف مــصنف-مــن مبتــدأ إســناده
، وذلــك لمــا بینهمــا مــن الــشبه، )٥٢(یث المــروي بالوجــادة مــن التعلیــق أولــى مــن عــده مــن المنقطــعالحــد

  .ًما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، والوجادة فیها حذف بین الواجد والمصنف: فالحدیث المعلق
ًبــل بینهمــا فــرق واضــح؛ فالحــدیث المعلــق فیــه حــذف راو أو أكثــر عمــدا، بینمــا الحــدیث : قلــت

ٍمــروي بالوجــادة لــیس فیــه حــذف ألي راو مــن الــسند، ویمكــن القــول أن الحــدیث المتــصل فیــه أخــذ عــن ال
الشیخ بإحدى طـرق التحمـل المعتبـرة، والحـدیث المـروي بالوجـادة فیـه تحمـل عـن مـصنف الـشیخ، وفیهـا 

ًشوبا من االتصال، وهذا ما یفهـم مـن قـول مـن قـال إن فـي الوجـادة شـوبا مـن االتـصال إذا كـان  الكتـاب ً
  .)٥٣(الموجود بخط المصنف ووثق الواجد من ذلك

وعـدم صــحة التحمـل ال یعنــي عـدم صــحة الروایــة، فـإن كثیــرا ممـن صــرح بعـدم صــحة التحمــل 
ًبها، اشترط نقلها بصیغة تدل على الوجادة، فلـو كانـت الوجـادة ممنوعـة مطلقـا فمـا الحاجـة إلـى اشـتراط 

  .صیغ معینة ألدائها؟
*   *   *  

  :لترجیحا: ًرابعا
ًیبدو لي واهللا أعلم أن الذین ذهبوا إلى عدم جواز الروایة بالوجادة لم یمنعوا تحملها مطلقا، 
ولكن أرادوا بالمنع استبعاد الوجادة من الوسائل المعتبرة للتحمل، وأن السند المروي بالوجادة ال یعد 

ًمتصال، بل منقطعا، بدلیل أنهم وضعوا شروطا وصیغ محددة ألداء ما ً  تحمله الراوي بطریق الوجادة ً
ّیشعر القارئ أن الراوي إنما تحمل هذا الحدیث بطریق الوجادة َ.  

ّوعلى فرض أن الوجادة تعد من باب المرسل أو المنقطع أو المعلق كما ذهب أصحاب 
 الفریق الثاني، فإن روایة هذه األنواع من األحادیث جائزة، ولم یقل أحد من أهل العلم بمنع روایتها؛
ًألنها تتقوى بغیرها، فإذا وجدنا حدیثا آخر تابع المصنف على حدیثه الموجود، فهذا دلیل على صحة 

  .الموجود 
 أن - بوسیلة معتبرة- والذي أرجحه أن الوجادة إن كانت بخط المصنف وحصلت الثقة 

الكتاب للمصنف والخط هو خط المصنف فإن الروایة بالوجادة جائزة، ولكن لیس على سبیل 
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ٕتصال كما یذهب بعض القائلین بذلك، وانما على سبیل الوجادة بلفظ یدل صراحة على ذلك،وكل اال
أو أخبرنا، أو عن ونحوها، بل یقال " حدثنا: "هذا یعتمد على طریقة األداء، فال یقال في الوجادة

  .، كما سیأتي تفصیله في المطلب القادم"وجدت بخط فالن"
ّ ضرورة ال بد منها، ولو قلنا بعدم جواز روایة الوجادة والوجادة في عصرنا الحاضر أصبحت

ًمطلقا لما جاز لنا في هذه األعصار االستشهاد بأحادیث األئمة األعالم، واعتمادنا في هذه 
ًاألعصار كله أو جله على الوجادة، وتركها بالكلیة یفوت على األمة خیرا كثیرا، فقد قال ابن  ً ّ ّ

فیها على الروایة النسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الروایة فإنه لو توقف العمل : "الصالح
  .)٥٤("فیها

ویـــذهب الـــصنعاني إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك فیقـــرر تـــصحیح الحـــدیث المـــروي بالوجـــادة، أو حتـــى 
 ثــم نظــرت كــالم أئمــة التعــدیل فــي رجالــه ،ًجــدت حــدیثاأرأیــت لــو و : "بمجــرد القــراءة، فیقــول الــصنعاني

 وابــن حجــر فإنهمــا ، كمــا یفعلــه الحــافظ المنــذري؛ًنع لــك عــن تــصحیحه مــثال فــأي مــا،فوجــدتهم مــوثقین
 وطریقهمـــا فـــي ذلـــك تتبـــع أقـــوال أئمـــة ،ً وتــضعیفاً وتحـــسیناًیتكلمــان علـــى عـــدة مـــن األحادیـــث تـــصحیحا

 وهمـا لـم یلقیـا إال شـیوخهما كمـا ، كما أنهـا طریقـة النـاظر فـي هـذه األعـصار،الجرح والتعدیل في رجاله
  . )٥٥(" أو اإلجازة، إن كانت طریقك القراءة ال الوجادة؛ أو قرأت علیه،إال من رویت عنهأنك لم تلق 

ولعـل كـالم القاضـي عیـاض هـو القـول الفـصل فـي هـذه المـسألة، فعنـد كالمـه عـن كتـب اآلبـاء 
ــ وكــذلك كتــب أبیــه وجــده بخــط أیــدیهم: "واألجــداد قــال : ُفهــذا ال أعلــم مــن یقتــدى بــه أجــاز النقــل فیــه بـ

ّ وأخبرنـــا، وال مـــن یعـــده معـــد المـــسند، حـــدثنا  فـــي هـــذا ً وحـــدیثاًوالـــذى اســـتمر علیـــه عمـــل األشـــیاخ قـــدیماّ
 أو قـــال ، عــن فــالن:س فیقــولّ إال مـــن یــدل، وقـــرأت فــي كتــاب فــالن بخطــه، وجــدت بخــط فــالن:قــولهم
  .)٥٦( أخبرنا وقد انتقد هذا على جماعة عرفوا بالتدلیس: وربما قال بعضهم،فالن

 فقــد ذكــر ثالثــة -رحمــه اهللا- ذهبــت إلیــه، مــا فعلــه شــیخ الــصنعة اإلمــام مــسلموالــذي یقــوي مــا
  أحادیث في صحیحة من طریق أبي بكر بن أبي شیبة مرویة بطریق الوجادة

ِحــدثنا َأبــو كریــب محمــد بــن العــالء حــدثنا أَبــو ُأســامة ح وحــدثنا َأبو بكــر : "قــال فیــه: األول ْ َ ُــ َ ُ َ َ ُ ََ َ ْ ْ ََ َ ُ ََّ َّ ََّ َ َ ُ ََ َِ َ ْ ُ ُ َّ ُبــن اٍ ْ
ََأبى شیبة قال  َ َ َ ْ َ ِوجدت فـى كتـابىِ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ عن َأبـى ُأسامة عـن هشام عن أَبیـه عـن عائـشة قالـتَ َ َ ََ َ َِ ِ َِـ ْ َ ْ َـ ْ َ ْ َِـ ٍِ َ ُ تزوجنـى رسول :َـ ُـ َ ِ َ َّ ََ

ِالله ََّلست سنین وبنى بى وَأنا بنت تسع سنین ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َِْ َِ ََ   .)٥٧(الحدیث...ِّ
َحدثنا َأبـو ب: "قال فیه: الثاني ُ َََ َكـر بـن َأبـى شیبة قـالَّ َ َ َ ْ َـْ ِ ُ ِ ِوجـدت فـى كتـابى :ْ َ ِ ِ ُ ْ َ ََ عن أَبـى ُأسامة حـدثنا ،َ َّ َ ْ ََـ َ َـ ِ

َهشام ح وحدثنا َأبو كریب محمد بن العالء حدثنا َأبو ُأسـامة عـن هشام عن أَبیـه عـن عائـشة قالـت قـال  َ َْ َ َ ََ َ َِ ِ ِـ ِ َِ ْ َ ْ َـ ْ َ ُـ َ َ ُ َِ ٍ َ ُ ََ ََ ْ ْ ََ ُ ََّ ََّ ْ ُ ُ َّ ٍ َ ٌ
َّلى رسول الله ُ ُ َ ِ: »َألعلم إذا كنت عنى راضیة واذا كنت على غضبىيِِّإن َ َ َ َْ َْ َّ ُ َُ َ ً َ َِ ِ ِْ َِْٕ َ ِّ ِ   .)٥٨("الحدیث...» ُ



  ١٤

ى ُأسامة عــن : قــال فیــه: الثالــث ْحــدثنا َأبــو بكــر بــن َأبــى شیبة قــال وجــدت فــى كتــابى عن َأب َ ْ ــ َ َ َ َ ُ ََ ََ ــ َ ِــ ِ َِ ِْ ِ ُ ْ ْ ََ َ َ ــ َ ُ ِ ْ َ َّ
ْهـــشام عـــن َأبیـــه عـــن عائـــشة قالـــت َ ََ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َِ ول اللـــهِ إ:ٍ ان رس ِن ك َّ ُ ُـــ َ َ َـــ ُْلیتفقـــد یقـــول ُ ََ َُ َّ َ دا «:َ ا غ ًَأیـــن َأنـــا الیـــوم َأیـــن َأن َـــ َـــ ْ َ َْ ََ ْ َْ «

َاستبطاء لیوم عائشة َ ِ ِ َِ َِ ْ ً َ ْ ْقالت،ْ َ ِ فلما كان یوم:َ ْ َ َ َ َّ ِ قبضه الله بین سحريََ ْ َْ َ َ ُ ُ َ ََّ ِ ونحريَ ْ َ   .)٥٩(".يَ
*   *   *  

  :حكم العمل بالوجادة: المسألة الرابعة
ت آراء العلماء في مسألة العمل بالوجادة، فقد أجاز العمل بها قوم، ومنعه آخرون، إال تباین

اختلفت أئمة : أن بعض الذین منعوا الروایة بالوجادة أجازوا العمل بها، فقد قال القاضي عیاض
 أو أصل من أصول ، واألصول في العمل بما وجد من الحدیث بالخط المحقق إلمام، والفقه،الحدیث

  .)٦٠( والروایة به، مع اتفاقهم على منع النقل،ةثق
  .ًویقصد بمنع الروایة هو منع الروایة على أساس االتصال كما مر آنفا في الترجیح

*   *   *  
  : القائلون بجواز العمل بالوجادة وأدلتهم: ًأوالً◌

اسي، وابن ُیرى كثیر من العلماء العمل بالوجادة، فقد نقل عن الشافعي، والغزالي، ولكیا الهر
الصالح، والنووي، وابن جماعة، والطیبي، واألسنوي، والمرداوي، والعراقي، وابن النجار، وأبو سعد 

  . )٦١(الجشمي، وعبد اهللا العنسي، وغیرهم
كنـا نـسمع بالـصحیفة فیهـا علـم فننتابهـا كمــا : "ونقـل الـسخاوي عـن أبـي عمـران الجـوني أنـه قــال

مــشعر بعملهــم ...وقــول أبــي عمــران الجــوني: " علــى ذلــك بقولــه، وعقــب الــسخاوي "ینتــاب الرجــل الفقیــه
  .)٦٢("بما فیها كالعمل بقول الفقیه

إذا وجــد النـاظر حــدیثا مــسندا فــي كتــاب مـصحح ولــم یــسترب فــي ثبوتــه : " وقـال إمــام الحــرمین
ولكــن الــذي  واســتبان انتفــاء اللــبس والریــب عنــه ولــم یــسمع الكتــاب مــن شــیخ فهــذا رجــل ال یــروى مــا رآه

  .)٦٣("راه أنه یتعین علیه العمل بهأ

ًكما أن قول إلكیا الطبري الذي مر آنفا في جواز الروایة بالوجادة، فهو مشعر بجواز النقل 
 ،)٦٥(، وكذلك قول الغزالي المتقدم في المنخول)٦٤(والعمل

قطع :  "ونقل ابن الصالح جواز العمل بالوجادة عن الشافعي وطائفة من أصحابه، ثم قال
لو : "وقال. حققین من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة بهبعض الم

ُعرض ما ذكرناه على جملة المحدثین ألَبوه، وما قطع به هو الذي ال یتجه غیره في األعصار  ْ َ



  ١٥

المتأخرة؛ فإنه لو توقف العمل فیها على الروایة النسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الروایة 
  .)٦٦("فیها

 وعن الشافعي ونظار ...أما العمل بالوجادة فنقل: "ونقل السیوطي عن النووي أنه قال
 وهذا هو ،أصحابه جوازه وقطع بعض المحققین الشافعیین بوجوب العمل بها عند حصول الثقة

الذي أراه أنه یتعین علیه العمل و: " ، ثم قال السیوطي"الصحیح الذي ال یتجه هذه األزمان غیره
  . )٦٧("به

وأضاف "  هذا هو الصحیح: "كما نقل الصنعاني عن النووي أنه قال عن العمل بالوجادة
أى الخلق " :في الحدیث الصحیحوقد إستدل العماد بن كثیر للعمل بها بقوله " :ًالصنعاني قائال

 :اء فقال وذكروا األنبی".وكیف ال یؤمنون وهم عند ربهم" : قال، المالئكة: قالوا"؟ًأعجب إلیكم إیمانا
 : قالوا"ؤمنون وأنا بین أظهركمال توكیف " : قال، فنحن: قالوا"كیف الیؤمنون والوحى ینزل علیهم"

 قال فیؤخذ منه مدح من ". یؤمنون بهاًقوم یأتون بعدكم یجدون صحفا" :قال؟ فمن یا رسول اهللا 
  .)٦٨("عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة

   :جادةأدلة القائلین بجواز العمل بالو
  .)٦٩(ً الذي تقدم آنفااستدلوا بحدیث النبي: من السنة. ١

وهـذا : ، واستحـسنه البلقینـي، وقـال البلقینـي)٧٠(ابن كثیر في تفسیره:  وقد استشهد بهذا الحدیث
  .)٧٣(، كما صححه األلباني)٧٢(، واستشهد به الصنعاني وصححه)٧١(استنباط حسن

اء إجمــاع الـصحابة علــى العمــل بمـا وجــدوا مــن الكتـب التــي لــم نقــل بعـض العلمــ: اإلجمـاع. ٢
كتاب عمرو بن حزم وغیـره، فقـد نقـل الـسیوطي عـن أبـي : ، ومن هذه الكتبیسمعوها من رسول اهللا 

ــب المعتمـــدة وال یـــشترط اتـــصال الـــسند إلـــى إســـحاق  اإلســـفراییني اإلجمـــاع علـــى جـــواز النقـــل مـــن الكتـ
  .)٧٤ ("الفقهمصنفیها وذلك شامل لكتب الحدیث و

، وذلــك حتــى ال یتوقــف العمــل بالحــدیث "الــضرورات تبــیح المحظــورات: "القیـاس علــى قاعــدة.٣
ــشریف فـــي األعـــصار المتـــأخرة التـــي توقـــف فیهـــا اإلســـناد بعـــد تـــدوین الكتـــب، فقـــد قـــال ابـــن  النبـــوي الـ

 الروایـة فیهـا فإنه لو توقف العمـل فیهـا علـى الروایـة النـسد بـاب العمـل بـالمنقول لتعـذر شـرط: "الصالح
)٧٥(.  

*   *   *  
  :القائلین بعدم جواز العمل بالوجادة وأدلتهم: ًثانیا



  ١٦

بما ذكر القاضي عیاض أن معظم المحققین والفقهاء من المالكیین وغیرهم ال یرون العمل 
  .)٧٦("وجد من الحدیث بالخط المحقق 

هـــاء مــن المـــالكیین روینــا عـــن بعــض المالكیــة أن معظـــم المحققــین والفق: " وقــال ابــن الـــصالح
  .)٧٧("وغیرهم ال یرون العمل بذلك

  :أدلة القائلین بعدم جواز العمل بالوجادة
سبق القول في حكم الروایة بالوجادة أن المانعین اسـتدلوا بـأن الوجـادة فیهـا نـوع مـن االنقطـاع، 

جمیـع فشبهها بعضهم بالحدیث المرسل، وبعضهم بالحدیث المعلـق، وبعـضهم بالحـدیث المنقطـع، وفـي 
  .)٧٨(األحوال ال یجوز روایتها على سبیل االتصال

ـــل بالمرســــل والمنقطــــع  ــــى العمـ ـــادة عل ـــل بالوجـ ـــل بهــــا قاســــوا العمـ ــــد اســــتداللهم بعــــدم العمـ وعن
الشـتراكهما بعــدم التلقــي المباشـر بطریقــة معتبــرة بــین الـراوي ومــن روى عنــه، فالواجـد لــم یــذكر الواســطة 

تشبه الحدیث المنقطع الذي لـم تـذكر فیـه الواسـطة بـین الـراوي بینه وبین صاحب الكتاب، وهذه الصورة 
  .)٧٩ (ومن روى عنه؛ فعدم االحتجاج بالمرسل بسبب االنقطاع، فال یحتج بالوجادة للسبب ذاته

ــي عیــــاض عنــــد كالمــــه عــــن العمــــل بالوجــــادة  وهــــذا مبنــــى علــــى مــــسألة العمــــل : "قــــال القاضــ
  .)٨٠("بالمرسل

مـن  ة صـورّیعـدالجهـل بناقـل الكتـب حـدیث المرسـل ذكـر أن  عند كالم اإلمـام الجـویني عـن الو
  .)٨١(المراسیلصور 

حتــى ًواســتدلوا أیــضا باتفــاق العلمــاء علــى عــدم جــواز الجــزم بنــسبة الحــدیث إلــى رســول اهللا
ٕ، واذا كــان ًیكــون مرویــا عنــه، والوجــادة لیــست روایــة فــال یــصح الجــزم بنــسبة مــا فیهــا إلــى رســول اهللا

ًرســول اهللا ال یـصح، فـال یــصح أیـضا االحتجـاج بمــا فیهـا، ونقـل ذلــك عـن ابـن خیــر الجـزم بنـسبتها إلـى 
ِمن كذب على فلیتبوأ مقعده من النار « : ، واستدل بقوله)٨٢(اإلشبیلي َّ َ ِ ُ ََ ْ َ ََّْ َ َ َ َ َْ َْ َّ ََ َ«)٨٣( .   

  : منا قشة األدلة
ُاعترض على الفریق األول استداللهم بحدیث النبي ُِ  عند اهللا منزلة أخبروني بأعظم الخلق

ٕ، لضعفه، وعدم صالحیته لالحتجاج، ویرد علیهم أن هذا الحدیث وان كان فیه )٨٤("یوم القیامة ّ
ضعف من جهة إسناده فإنه روي من طرق متعددة، منها ما هو صحیح اإلسناد، فقد صحح الحاكم 

سنه ، واستح)٨٥("هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه: إسناده من طریق ابن عمر ، فقال
  .)٨٨(، كما صححه األلباني)٨٧(، وصححه الصنعاني)٨٦(البلقیني



  ١٧

ًأما الفریق الثاني الذین لم یحتجوا بالوجادة قیاسا على عدم االحتجاج بالمرسل بسبب   
  .اشتراكهما في االنقطاع

أن الوجــادة تختلــف عــن المرســل بوجــود كتــاب، فــإذا حــصلت الثقــة بــصحة نــسبته : فیــرد علــیهم
  . ًهذا فرقا یمنع من القیاس على المرسل الذي فقد الواسطة بین الراوي والمرويإلى صاحبه، كان 

 حتــى وأمــا ادعــاؤهم باتفــاق العمــل علــى عــدم جــواز الجــزم بنــسبة الحــدیث إلــى رســول اهللا 
ــاء كــــان مثــــار اســــتغراب كثیــــر مــــن     ّیكــــون مرویــــا منــــه؛ فهــــذا غیــــر مــــسلم بــــه لهــــم، بــــل إن هــــذا االدعــ ً

ـــى الجـــواز فقـــال فـــي األوســـطهـــو مو"، )٨٩(العلمـــاء  ذهـــب :عـــارض بنقـــل ابـــن برهـــان إجمـــاع الفقهـــاء عل
 بـل إذا صـح عنـده النـسخة جـاز لـه العمـل ،الفقهاء كافة إلى أنه ال یتوقف العمل بالحدیث على سماعه

ــسمع ــل مـــن الكتـــب ، ٕبهـــا وان لـــم یـ ــتاذ أبـــو إســـحاق اإلســـفرائیني اإلجمـــاع علـــى جـــواز النقـ وحكـــى األسـ
  .)٩٠(ط اتصال السند إلى مصنفیها وذلك شامل لكتب الحدیثالمعتمدة وال یشتر

قـد اتفـق العلمـاء فـي هـذا العـصر علـى جـواز : " ونقل السیوطي عن العز بن عبـد الـسالم قولـه
االعتماد واإلسناد إلیها ألن الثقة قد حصلت بهـا كمـا تحـصل بالروایـة ولـذلك اعتمـد النـاس علـى الكتـب 

عـد التـدلیس ومـن اعتقـد أن النـاس ُوسائر العلـوم لحـصول الثقـة بهـا وبالمشهورة في النحو واللغة والطب 
 ولوال جـواز االعتمـاد علـى ذلـك لتعطـل كثیـر مـن ،قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم

ـــاء فـــي صـــور،المـــصالح المتعلقـــة بهـــا ـــى قـــول األطب ـــبهم مـــأخوذة فـــي ، وقـــد رجـــع الـــشارع إل  ولیـــست كت
د التـدلیس فیهــا اعتمـد علیهـا كمـا اعتمـد فـي اللغـة علـى أشــعار ُـعَ ولكـن لمـا ب،راألصـل إال عـن قـوم كفـا

ـتُ وك: قــال،عــد التــدلیسُالعــرب وهــم كفــار لب  العتنــائهم ؛ وغیرهــا،ب الحــدیث أولــى بــذلك مــن كتــب الفقــهُـ
 إن شــرط التخــریج مـــن كتــاب یتوقـــف علــى اتــصال الـــسند إلیــه فقـــد :بــضبط النــسخ وتحریرهـــا فمــن قـــال

 وغایة المخرج أن ینقـل الحـدیث مـن أصـل موثـوق بـصحته وینـسبه إلـى مـن رواه ویـتكلم ،عخرق اإلجما
 بـل :على علته وغریبـه وفقهـه قـال ولـیس الناقـل لإلجمـاع مـشهورا بـالعلم مثـل اشـتهار هـؤالء األئمـة قـال

ٕنــص الــشافعي فــي الرســالة علــى أنــه یجــوز أن یحــدث بــالخبر وان لــم یعلــم أنــه ســمعه فلیــت شــعري أي 
  .)٩١(ع بعد ذلك قال واستدالله على المنع بالحدیث المذكور أعجب وأعجبإجما

  :الترجیح
ـــائلین بجـــواز العمـــل  بـــالنظر إلـــى أدلـــة الفـــریقین فـــإنني أمیـــل إلـــى تـــرجیح رأي الفریـــق األول الق

 لتوقـف بالوجادة، وذلك لقوة أدلتهم ووضوحها، كما أن الحاجة في هـذه األعـصار تـدعو للعمـل بالوجـادة
 وتعـــذر شـــروط الروایـــة، وصــارت الكتـــب هـــي الوســـیلة الوحیــدة لنقـــل الحـــدیث النبـــوي الـــشریف، اإلســناد

والتوقف عن العمل بالوجـادة یـؤدي النـسداد بـاب العمـل بـالمنقول  واالنتفـاع بالحـدیث النبـوي الـشریف ، 
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عـذر شـرط فإنه لو توقـف العمـل فیهـا علـى الروایـة النـسد بـاب العمـل بـالمنقول لت: "فقد قال ابن الصالح
  .)٩٢(الروایة فیها 

*   *   *  
  :ألفاظ األداء في الوجادة:  المطلب الرابع

فرق العلماء بین الوجادة المكتوبة بخط المصنف، والوجادة المكتوبـة بخـط شـخص آخـر غیـر  
  .المصنف

فــإذا حــصلت الثقــة لــدى الواجــد بــأن الكتــاب الموجــود هــو للمــصنف وبخــط یــده، فــإن هــذا النــوع 
  .ًیأخذ شوبا من االتصالمن الوجادة 

أمــا إن حــصلت الثقــة لــدى الواجــد أن الكتــاب الموجــود هــو للمــصنف لكــن الخــط لــیس خطــه، 
  .)٩٣(ًفهذا النوع من الوجادة ال یأخذ شوبا من االتصال

ــذ الوجــــادة شــــوبا مــــن االتــــصال ــــادة القــــوة بــــالوثوق بــــالخط، ومــــا فیــــه االرتبــــاط : ًومعنــــى أخــ زی
لمـا فیـه  فـالن  وجـدت بخـط:ل فیـهیـق قـد شـیب وصـال أي بوصـل مـا: "سرابالجملة، فقد قال السخاوي مف

 وهـو بخطـه ً فإنـه إذا وجـد حـدیثا فـي مـسند اإلمـام أحمـد مـثال؛من االرتباط في الجملة وزیادة قوه للخبـر
 ألن القــول ربمــا تقبــل الزیــادة والــنقص ؛ قــال أحمــد: وجــدت بخــط أحمــد كــذا أقــوى مــن قولــه:فقـول القائــل
  .)٩٤(" سیما عند من یجیز النقل بالمعنى بخالف الخطوالتغییر وال
لزیـادة الوثـوق : "ً وأما أبو یحیى زكریا األنـصاري فـذهب إلـى سـبب أخـذها شـوبا مـن االتـصال 

  .)٩٥("بالخط
*   *   *  

  :ًألفاظ األداء في الوجادة التي أخذت شوبا من االتصال: ًأوال
ــاب والخــــط إلــــى ً للواجـــد الــــذ ي وجــــد كتابــــا بخـــط مــــصنفه، وحــــصلت عنــــد ه الثقـــة بنــــسبة الكتــ

قــرأت :  أو،وجــدت بخــط فــالن:" المــصنف أن یــروي هــذه األحادیــث بــصیغة مبینــة للوجــادة؛ كــأن یقــول
 ویــذكر شــیخه ویــسوق ســائر اإلســناد ،أخبرنــا فــالن بــن فــالن: فــي كتــاب فــالن بخطــه:  أو،بخــط فــالن

هــذا الــذي ، الــذي حدثــه ومــن فوقــه ویــذكر ، عــن فــالن،قــرأت بخــط فــالن:  أو، وجــدت:یقــول أو، والمــتن
  . )٩٦( "ًاستمر علیه العمل قدیما وحدیثا

ــدثنا: "وال یجـــوز لـــه أن یـــؤدي هـــذه األحادیـــث بـــصیغة غیـــر مبینـــة للوجـــادة؛ كـــأن یقـــول أو " حـ
ًونحوهمـا؛ وذلـك ألن هـذه الـصیغ ال تـدل علـى الوجـادة مـن حیـث اللغـة، ولـم یعلـم أن أحـدا مـن " أخبرنـا" ُ

  .)٩٧( بقولهم یجیز استخدام مثل هذه الصیغالعلماء الذین یؤخذ
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: ًومن فعل ذلك كان مجازفا، وقد عاب ابن الصالح وغیره على من یفعل ذلك، فقال
، وذلك ألن الراوي الذي )٩٨ ("، وانتقد ذلك على فاعله"حدثنا، وأخبرنا: "وجازف بعضهم فأطلق فیه"

الكتاب الذي وجده، وروایته بهذه الطریقة ًال بد أن یكون معاصرا لصاحب " أخبرنا"أو " حدثنا: "یقول
  .یدل على قصده إیهام السماع؛ ألن هذه الصیغ ال تستخدم في الوجادة

إال أن تكــون : "وأجــاز الــسخاوي اســتعمال هــذه الــصیغ لمــن كــان لــه إجــازة مــن المــصنف، فقــال
نــه یجــوز أن  فإ،تقــدمت مــن الــراوي إجــازة للــذي ســارت إلیــه الكتــب بروایــة مــا صــح عنــده مــن ســماعاته

ــدثنا:یقـــول حینئــــذ فیمــــا یرویــــه منهــــا ــاز أن یقــــال ذلــــك فــــي أحادیــــث ، أخبرنــــا وحــ  علــــى مــــذهب مــــن أجــ
  .)٩٩(اإلجازة

ویستأنس لـه بقـول أبـي القاسـم البلخـي إن المجـوزین فـي هـذا القـسم أن : "وقال في موضع آخر
 حـدثنا : لـه أن یقـول جـاز، احتجـوا بأنـه إذا وجـد سـماعه بخـط موثـوق بـه، أخبرنـا فـالن عـن فـالن:یقول
  .)١٠٠("فالن

وهذا مخـالف لمـا قـرره ابـن الـصالح، فعنـد حدیثـه عـن القـسم الـسابع مـن أقـسام األخـذ والتحمـل 
أنـه جـوز بـذلك روایـة الموصـى لـه : فروي عن بعـض الـسلف رضـي اهللا تعـالى عـنهم : "من الكتب فقال

متــأول علــى أنــه أراد الروایــة علــى  أو ، وهــو إمــا زلــة عــالم،ً وهــذا بعیــد جــدا،لــذلك عــن الموصــي الــراوي
  .)١٠١("سبیل الوجادة 

فالروایة بألفاظ تدل على التحمل المباشر نوع من أنواع التدلیس، بل ذهب بعض العلماء 
ًإلى أبعد من ذلك فعدوه نوعا من أنواع الكذب ّ)١٠٢(.  

، "أن "أو" عن"كما ال یجوز أن یؤدي الراوي ما تحمله بطریق الوجادة بلفظ یوهم االتصال؛ كـ
وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه : "، وهذا نوع من أنواع التدلیس، قال ابن الصالح"قال"أو 

  .)١٠٣ (یوهم سماعه منه... ، وذلك تدلیس قبیح،"عن فالن، أو قال فالن: "وقال فیه
ـــال ـــــي ذلـــــك فقــ ـــــساهل بعـــــض العلمـــــاء ف ــد تـــــسهلوا: "وذكـــــر الـــــسخاوي ت ـــ  أي جماعـــــة مـــــن -وق

 ، وطلحـــة بـــن نـــافع، وأبـــي ســفیان، والحكـــم بــن مقـــسم، والحـــسن البـــصري، حكــیم كبهـــز بـــن؛-المحــدثین
 -أي فــي إیــراد مــا یجدونــه بخــط الــشیخ- فیــه ، ووائــل بــن داود، ومخرمــة بــن بكیــر،وعمــرو بــن شــعیب

 . )١٠٤("وجدت" مكان "قال" :مثل  عن فالن أو نحوها:لفظ) بـ ( فأتوا 

بن الحسن اوصرح : "ض المحدثین فقالوذكر السخاوي أمثلة على حدوث هذه الصورة من بع
وكذا ... ، صحیفة وجدناها: فقال؟ عمن هذه األحادیث التي تحدثنا! یا أبا سعید:البصري لما قیل له

ونقل عن ابن ...ن الحكم بن مقسم لم یسمع من ابن عباس سوى أربعة أحادیث والباقي كتابإ :قیل
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،  أشربین: یقال له-ثقة-ثنا صاحب لنا من أهل الري حد،حدثنا أبو الولید الطیالسي: المدیني أنه قال
 : فجعل یقول، فقدم علینا إسحاق، فكان یحدثنا عن إسحاق بن راشد، قدم علینا محمد بن إسحاق:قال

 وحكاه ، مررت ببیت المقدس فوجدت كتابا له، لم ألقه: أین لقیته قال: فقلت له: قال،حدثنا الزهري
  .)١٠٥("القاضي

*   *   *  
  :ً ألفاظ األداء في الوجادة التي لم تأخذ شوبا من االتصالً:ثانیا

ـــا : ذكـــر فـــالن، أو قـــال فـــالن: إذا كـــان الموجـــود بغیـــر خـــط صـــاحبه، فللواجـــد أن یقـــول أخبرن
ًفـــالن، أو ذكـــر فـــالن، عـــن فـــالن، ونحـــو ذلـــك؛ ألن هـــذا مـــن بـــاب المنقطـــع الـــذي لـــم یأخـــذ شـــوبا مـــن 

  .)١٠٦(االتصال
عــن  أو وجــدت ، بلغنــي: فلیقــل-أي المــصنف-بكونــه خطــهفــإن لــم یثــق : "قــال ابــن جماعــة

ٕواذا نقــل مــن كتــاب فــال ،  أو أخبرنــي فــالن أنــه خــط فــالن، أو قــرأت فــي كتــاب أظنــه خــط فــالن،فــالن
، "بلغنــي عنــه: " قــال، فــإن لــم یكـن كــذلك، قــال فــالن إال إذا وثــق بــصحة النـسخة ومقابلتهــا بأصــلها:یقـل

 قیـل إن كـان المطـالع عالمـا متقنـا ال یخفـى علیـه الـساقط والمغیـر فتسامح وقـد وأما إطالق اللفظ الجازم
  .)١٠٧(ٕرجي له جواز الجزم والى هذا استروح كثیر من المصنفین 

، إال إذا وثـــق "قـــال فـــالن كـــذا وكـــذا: "وال یجـــوز النقـــل مـــن كتـــاب منـــسوب إلـــى مـــصنف، بلفـــظ
ٕتعـــددة، واذا لـــم یتحقـــق هـــذا بـــصحة النـــسخة؛ كـــأن یكـــون قـــد قابلهـــا هـــو، أو قابلهـــا ثقـــة غیـــره بأصـــول م

بلغنـــي عـــن فـــالن أنـــه ذكـــر كـــذا، أو وجـــدت نـــسخة مـــن الكتـــاب الفالنـــي، ومـــا شـــابه مـــن هـــذه : "فیقـــول
  .)١٠٨( "العبارات المحتملة

وجــدت أو قــرأت عــن : "فــإذا لــم تحــصل عنــده الثقــة بنــسبة الكتــاب إلــى صــاحبه، فلــه أن یقــول
  .)١٠٩("البلغني عن فالن أنه ق: "أو أن یقول" فالن أنه قال

ًأن الواجــد إذا وجــد فــي الكتــاب الموجــود إخبــارا مــن المــصنف عــن نفــسه فلــه : وخالصــة القــول
  "وجدت في كتاب ذكر كاتبه أنه فالن ابن فالن: "أن یقول

ُواذا أخبـره مخبـر أن هــذا الكتـاب الموجــود هـو لفــالن بـن فــالن وبخـط یــده، فللواجـد أن یقــول ٕ " :
" وجـدت فـي كتـاب قیـل إنـه لفـالن وبخطـه: " أو یقـول" أنـه بخطـهوجدت في كتاب فـالن وأخبرنـي فـالن 

  "وجدت في كتاب ذكر لي أنه لفالن وبخطه"أو 
وجــدت : "أمــا إذا غلــب علــى ظــن الواجــد أن الكتــاب الموجــود بخــط مــصنفه، فللواجــد أن یقــول

ة ٕفــي كتــاب أظــن أنــه بخــط فــالن، وان لــم یغلــب علــى ظنــه أنــه لفــالن، فلیتحــرز مــن صــیغ الجــزم بنــسب
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ونحـــو ذلـــك مـــن صـــیغ " أو قـــرأت عـــن فـــالن أنـــه قـــال" بلغنـــي عـــن فـــالن: "الكتـــاب إلـــى صـــاحبه، فیقـــول
  . ، واهللا تعالى أجل وأعلم"الظن

ــمة ـــ ــ   الخاتـــــ
ًالحمـد هللا حمـدا كثیــرا طیبـا مباركــا فیـه مــلء الـسماوات ومــلء األرض ومـلء مــا أراد مـن شــيء  ً ً ً

  :بعده أما بعد
حــدة مــن طـــرق تحمــل الحــدیث الثمانیــة مــن حیــث تعریفهــا وصـــورها فقــد تنــاول هــذا البحــث وا

  :وأحكامها، ومن خالل هذا البحث  توصلت إلى النتائج التالیة
حرص العلماء من المحدثین والفقهـاء واألصـولیین علـى الحـدیث النبـوي الـشریف،  .١

ًوتحــري الدقــة فــي نقلــه مــن جیــل إلــى جیــل صــافیا نقیــا ســلیما مــن كــل عیــب، مــن  ً ً
 .لتأكد من طریقة التحمل واألداء في كل حلقة من حلقات اإلسنادخالل ا

أن الوجادة إحدى طرق التحمل التي نقـل بهـا الحـدیث النبـوي الـشریف علـى مـدى  .٢
 .العصور واألزمان المتقدمة 

 عدم جواز الروایة بالوجادة إال على سبیل الحكایة .٣

ً تحملهــا مطلقــا، ولكــن أن الــذین ذهبــوا إلــى عــدم جــواز الروایــة بالوجــادة لــم یمنعــوا .٤
 .أرادوا بالمنع استبعاد الوجادة من الوسائل المعتبرة للتحمل

ــادة ال یعـــد متـــصال، بـــل منقطعـــا، ولكـــن إذا وثـــق الواجـــد  .٥ ًأن الـــسند المـــروي بالوجـ ً
  .بالكتاب الموجود وأنه بخط مصنفه فإن الوجادة تكون مشوبة باالتصال

ّ بــد منهــا، ألن اعتمادنــا فــي أن الوجــادة فــي عــصرنا الحاضــر أصــبحت ضــرورة ال .٦
ًهذا العصر كله أو جلـه علـى الوجـادة، وتركهـا یفـوت علـى األمـة خیـرا كثیـرا، ولـو  ً ّ ّ

 .توقف العمل على الروایة النسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الروایة فیها

 .أن العمل بالوجادة واجب إذا حصلت الثقة بالموجود .٧

ـــه .٨ ـــك التـــي تـــشیر بـــشكل واضـــح أن األلفـــاظ الجـــائزة ألداء مـــا تحمل ـــراوي هـــي تل  ال
عنــد وثوقــه " وجــدت بخــط فــالن: وصــریح علــى طریقــة التحمــل؛ كــأن یقــول الــراوي

عنـد عـدم حـصول " وجـدت بخـط أظنـه لفـالن: "بالكتاب وبخط المصنف، أو یقـول
  الثقة بالخط ونحو ذلك من األلفاظ التي ذكرت في مكانها في هذا البحث 

ًیجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم ویجزي كل من زینه وفي الختام أسأل اهللا أن 
  .بمالحظاته وتوجیهاته خیر الجزاء
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  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  الباحث                                                               

 
 
  
  
  

 اهلوامش
 
 

                                                   
: المكاتبــة، وسادســها: المناولــة، وخامــسها: اإلجــازة، ورابعهــا: العــرض أو القــراءة، وثالثهــا: ماع، وثانیهــاالــس: أولهــا)١(

قالئـد ، )هــ١٢٧٥ت(محمد بن حـسن الدمـشقيابن همات، : ینظر. الوجادة: الوصیة، وثامنها: اإلعالم، وسابعها
) ٥٧M(مانیة فـي تركیـا تحـت الـرقم،مخطوطة محفوظة بمكتبـة الـسلیالدرر على نتیجة النظر من أصول الحدیث

  . ّولدي نسخة مصورة عنها)ب+أ٢٠( اللوحة
، دار لسان العرب، محمد بن مكرم األفریقي،  وابن منظور،)، مادة وجد١/٢٣١٨( للزبیديتاج العروس: ینظر)٢(

  ).٤٤٦- ٣/٤٤٥(لبنان، الطبعة األولى - صادر، بیروت
: ، تحقیـقلمـاع الـى معرفـة أصـول الروایـة وتقییـد الـسماعاإل، )هــ٥٤٤ت(ابـن موسـى الیحـصبيالقاضي عیاض، )٣(

  ).١١٧-١١٦ص.(هـ١٣٨٩مصر، الطبعة األولى-السید أحمد صقر، دار التراث، القاهرة
مصطفى البغا، . د: ، تحقیقمقدمة ابن الصالح، )هـ٦٤٣ت(عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريابن الصالح، )٤(

  ).١/٣٢٤(، والشذا الفیاح)١٠١ص (لبنان، الطبعة األولى-دار الفكر، بیروت
، دار الكتب العلمیة، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیثشمس الدین محمد بن عبد الرحمن، السخاوي، : ینظر)٥(

  ).٢/١٥١. (هـ١٤٠٣لبنان، الطبعة األولى- بیروت
بن اعبد اهللا : تحقیق ، المقنع في علوم الحدیث ،سراج الدین عمر بن علي بن أحمد األنصاريابن الملقن، )٦(

  ).١/٣٣٤(هـ١٤١٣ الطبعة األولى ، ، السعودیة– دار فواز للنشر ،یوسف الجدیع
محیــي :  تحقیـق، المنهـل الـروي فــي مختـصر علـوم الحــدیث النبـوي، محمـد بــن إبـراهیم بـن جماعــةابـن جماعـة، )٧(

  ).١/٩١(هـ١٤٠٦الطبعة الثانیة،سوریا، -دمشق، دار الفكر: الناشر ، الدین عبد الرحمن رمضان
-دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ، الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیرمحمد شاكر، أحمد )٨(

  ).١/١٢٢. (م١٩٩٤لبنان، الطبعة الرابعة
عبد اهللا بن محمد : تحقیق ، لتوضیح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثرا ،محمد بن عبد الرحمنالسخاوي، )٩(

  ).١/٧٨.(هـ١٤١٨الطبعة األولى،، السعودیة- مكتبة أصول السلف، یم البخاريعبد الرح
، مخطوطة محفوظة بدار نتیجة النظر من أصول الحدیث، )هـ١٢٧٥ت(محمد بن حسن الدمشقيابن همات، )١٠(

  .ّولدي نسخة مصورة عنها)أ٧( اللوحة)٠٧٧٤٨(٢المكتبة الوطنیة في تونس تحت الرقم
  .مصدر سابق)ب٢٠( للوحةقالئد الدرر، ا: ینظر)١١(
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أبو الوفا األفغاني، دار : ، تحقیقأصول السرخسي، )هـ٤٩٠ت(أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي، :ینظر)١٢(

  ). ١/٣٥٩.(م١٩٧٣لبنان، الطبعة األولى- المعرفة، بیروت
مد محي مح: تحقیق ، وضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظارت ،محمد بن إسماعیل األمیر الحسنيالصنعاني، )١٣(

  ).٢/٣٤٧(السعودیة، مجلدان-  المدینة المنورة،المكتبة السلفیة، الدین عبد الحمید
زین العابدین بن : ، تحقیقالنكت على مقدمة ابن الصالح، )هـ٧٩٤ت(، بدر الدین محمد بن عبد اهللالزركشي)١٤(

  ).٣/٥٥٣. (م١٩٩٨السعودیة، الطبعة األولى-محمد، أضواء السلف، الریاض
  ).٢/٥٥٢(المصدر السابق : ینظر)١٥(
  ).٩/٣٧٥. (لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت ، تاریخ بغداد، أحمد بن علي، الخطیب البغدادي)١٦(
  ).٣/٥٥٣(النكت على مقدمة ابن الصالح)١٧(
  ).٢/١٥٢(فتح المغیث)١٨(
لفیاح من علوم الشذا ا ، إبراهیم بن موسى بن أیوب البرهان،األبناسي: ، وینظر)١/١٢٠(مقدمة ابن الصالح)١٩(

 - هـ ١٤١٨الطبعة األولى ، ،  السعودیة– الریاض ،مكتبة الرشد، لصالح فتحي هال: تحقیق ، ابن الصالح
  ).١/٣٦٢.(، مجلدانم١٩٩٨

لمقنع في ا ،سراج الدین عمر بن علي بن أحمد األنصاريابن الملقن، : ، وینظر)١/١٢٠(مقدمة ابن الصالح)٢٠(
، هـ١٤١٣الطبعة األولى ، ،  السعودیة–دار فواز للنشر ،  بن یوسف الجدیععبد اهللا: تحقیق ، علوم الحدیث

  )..١/٣٧٢(مجلد واحد
  ).٣/٥٥٣(النكت على مقدمة ابن الصالح: ینظر)٢١(
دار الكتــاب ، ســید الجمیلــي: تحقیــق، اإلحكــام فــي أصــول األحكــام ،أبــو الحــسن علــي بــن محمــد، اآلمــدي: ینظــر)٢٢(

  ).٢/١١٣.(مجلدات٤هـ، ١٤٠٤األولى ، الطبعة لبنان، -  بیروت،العربي
  ).١/١١٧(اإللماع: ینظر)٢٣(
، مكتبـة منـاهج البحـث وتحقیـق التـراث، أكـرم ضـیاء، العمـري: ینظر طرق التأكد من نسبة الكتاب إلى مؤلفـه فـي)٢٤(

  ).١٣٠-١٢٦ص.(م١٩٩٥السعودیة، الطبعة األولى-العلوم والحكم، المدینة النورة
  )١/١٠١(مقدمة ابن الصالح)٢٥(
  ).١/١٢٣(الباعث الحثیث)٢٦(
محمد الزحیلي ونزیه حماد، : ، تحقیقشرح الكوكب المنیر ،)٩٧٣ت(محمد بن أحمد بن عبد العزیزالفتوحي، )٢٧(

  ).٢/٥٢٦. (م١٩٩٧السعودیة- مكتبة العبیكان، الریاض
  ).١(تعلیق الشیخ أحمد شاكر في الهامش رقم) ١٢٥-١/١٢٤(الباعث الحثیث)٢٨(
  ).٢٤٧٥(تاب المظالم والغصب، باب النهبى بغیر إذن صاحبه برقمصحیح البخاري، ك)٢٩(
محمد بن یوسف بن مطر الفربري، تلمیذ اإلمام البخاري، وأحد رواة الصحیح المشهورین عنه، وأبو : الفربري هو)٣٠(

تاریخ : (ینظر. ً، شیخ الفربري، وكان یعمل وراقا للبخاريمحمد بن أبي حاتم الوراق النحوي: جعفر هو
  ).٥٢/٥٥تاریخ دمشق(، و)٤٦٠و٢٤/٤٥٣تهذیب الكمال(، و)٢٤و٢/٦دادبغ
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المجلد األول . لبنان- بتقدیم الشیخ أحمد محمد شاكر، دار الجیل، بیروت)النسخة الیونینیة(صحیح البخاري: ینظر)٣١(

)١٧٨- ٣/١٧٧(  
  ). ٢/٨٧٥.(م١٩٨٧مصطفى البغا، دار الیمامة، ودار ابن كثیر، الطبعة الثالثة: صحیح البخاري بتحقیق)٣٢(
 عبد الباقي ومحب الخطیب، دار فؤادمحمد : تحقیق، الباري شرح صحیح البخاريفتح  بن علي،أحمد حجر، ابن)٣٣(

  .)٥/١٢٠.(هـ١٣٧٩األولىلبنان، الطبعة - المعرفة، بیروت
  ).٣٧٣٣(صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب ذكر أسامة بن زید، برقم)٣٤(
ولعله  : "ي موضع آخر استغرب القاضي عیاض هذه الروایة عن البخاري، فقالوف)٣٢- ١/٣١(اإللماع: ینظر)٣٥(

فیما اعترف له أبوه أنه من روایته ولم یسمعه منه ثم وثق بعد بكتابه فیكون من ضرب اإلعالم بالروایة دون 
ن سیرین اإلذن الذى قدمناه أو یكون هذا مذهبا للبخارى وبعضده إجازة الحدیث بوصیة الكتب المرویة عن اب

ٕوأیوب ألن ترك كتابه البنه كوصیته به لغیره وان كان في الوصیة كما قدمنا إشعار زائد یفهم منه أن یحدث بها 
  .)١/١١٩اإللماع(عنه فقاربت المناولة من وجه

كتــاب الزكــاة، بــاب مــا جــاء فــي زكــاة اإلبــل والغــنم ) ٣/١٧(، والحــدیث رواه الترمــذي فــي جامعــه)١/٣٥٤(الكفایــة)٣٦(
، وابـن ماجـه فـي )١٥٦٨(كتاب الزكـاة، بـاب فـي زكـاة الـسائمة، بـرقم) ١/٤٩٠(، وأبو داود في سننه )٦٢١(برقم
ْالزهرى عـن جمـیعهم مـن طریـق )١٧٩٢(كتاب الزكاة، باب ما تجب فیـه الزكـاة مـن األمـوال، بـرقم)١/٥٧٣(سننه َ ِّ ِ ْـ ُّ
ٍِسالم  َعن َأبیه قال-ابن عمر بن الخطاب-َ َ ِ ِ ْ ُ كتب رسول ا:َ ُ َ َ َ ِلله َ َّ دقة فلـم یخرجـه إلى عمالـه حتـى قـبض َكتاب الصَّ َ ُ ُ ُ َِ ُِ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ َـ َْ ِ ْ َْ َ

ِفقرنه بسیفه فعمل به َأبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فیه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُ َُ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ََ َّ ٍ ْ َ َْ َ ِـفى خمس من اإلبل شـاة وفى « َ ِ َِ ٌ َ ِ َ ِ ٍِ ْ َ
ِعشر شاتان ٍَ َ ْ َ قال:" ...وفي سنن ابن ماجه "الحدیث...َ ِّالزهرى َ ِ ْ َِأقرَأنى سالم كتابا كتبه رسول اللـه: ُّ ِ ِ َِّ ُ ُ ََ ٌ َُ َ ًَ ََ ْ دقات ِفى الـصَّ َِـ َ

ِقبل َأن یتوفاه الله فوجدت فیه ُ ْ ْْ ََ ُ ََ ََ َ ََّ ُ ِفى خمس من اإلبل شـاة وفى عـشر شـاتان « ِ:َّ ٍَ َ َْ َ ِـَ ِ َِ ٌ ِ ِ ٍِ ْ حـسن : قـال الترمـذي". الحدسـث...َ
  ).١/٣٠٠وصحیح ابن ماجه١/٢٩٣ صحیح أبي داود: (ینظر. وقال األلباني صحیحصحیح، 

  ).٣٥٥- ١/٣٥٤(الكفایة)٣٧(
سوریه، -دار الفكر، دمشق محمد حسن هیتو،:  تحقیق، المنخول،)هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي)٣٨(

  ).١/٢٦٩.(هـ١٤٠٠الطبعة الثانیة
دار دار   ،محمد عبد السالم عبد الشافي:  تحقیق، المستصفى،)هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي)٣٩(

   ).١/١٣١.(هـ١٤١٣لبنان، الطبعة األولى-، بیروتالكتب العلمیة
،  مكتبة الریاض الحدیثة،عبد الوهاب عبد اللطیف:  تحقیق، تدریب الراوي،عبد الرحمن بن أبي بكر ،السیوطي)٤٠(

  ).١/١٥١(السعودیة، الطبعة األولى-الریاض
، حسن األهدلوحسین السیاغي :  ، تحقیقإجابة السائل شرح بغیة اآلمل، محمد بن إسماعیل األمیر، الصنعاني)٤١(

  ).١/١٣٥.(م ١٩٨٦لبنان، الطبعة األولى - بیروت،مؤسسةالرسالة
ظیم عبد الع: ، تحقیقالبرهان في أصول الفقه، )هـ٤٧٨ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا ،الجویني: ینظر)٤٢(

  ).  ١/٤١٦.(هـ١٤١٨مصر، الطبعة الثانیة- الدیب، دار الوفاء، المنصورة
  ).  ١/٢٦٩(المنخول للغزالي:  ینظر)٤٣(
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خلیل محیي الدین، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیقتقویم األدلة، )٤٣٠ت(، عبید اهللا بن عمرأبو زید الدبوسي)٤٤(

  ).  ١٩٢ص.(م٢٠٠١لبنان، الطبعة األول- بیروت
- الریاض، الرشید، دار كمال الحوت: تحقیق،لمصنف في األحادیث واآلثارا ،عبد اهللا بن محمد ،ي شیبةأب ابن)٤٥(

  .)٥/٣٠١.(هـ١٤٠٩األولى، الطبعة السعودیة
  ).١/٣٥٣(الكفایة)٤٦(

  ).٢/١٤٩(فتح المغیث (٤٧)
  .المصدر السابق نفسه: ینظر(٤٨)

  ).١/١٥٦(فتح الباري)٤٩(
، والنكت علـى مقدمـة )٢/١٥٣(، وفتح المغیث)١/٤٩(المنهل الروي، و)١/٤٤( للسخاوي التوضیح األبهر: ینظر(٥٠)

  )..٢/٥٥٣(ابن الصالح للزركشي
  ).١/٤٩(المنهل الروي، و)١/٤٤( للسخاوي التوضیح األبهر: ینظر(٥١)
  )..٢/٥٥٣(، والنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي)٢/١٥٣(فتح المغیث: ینظر(٥٢)

وتوجیه النظر )١/٩١(، والمنهل الروي)١/٣٢٤(، والشذا الفیاح)١/٣٣٤(لمقنع، ا)١/١٠١(مقدمة ابن الصالح)٥٣(
  ).٢/٣٤٧(، وتوضیح األفكار)٢/٧٦٩(إلى إصول النظر

  ). ١٠٣ص(مقدمة ابن الصالح)٥٤(
صالح الدین مقبول، الدار السلفیة، الكویت، الطبعة : ، تحقیقإرشاد النقاد، محمد بن إسماعیل ، الصنعاني)٥٥(

  ). ١/١٠١(.هـ١٤٠٥األولى 
  ). ٢/١٥٥(فتح المغیث: ، وینظر)١/١١٧(اإللماع)٥٦(
  ). ١٤٢٢(كتاب النكاح، باب تزویج األب البكر الصغیرة، برقم)٢/١٠٣٨(صحیح مسلم) ٥٧(
  ). ٢٤٣٩(كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، برقم)٤/١٨٩٠(صحیح مسلم) ٥٨(
  ). ٢٤٤٣( عائشة، برقمكتاب فضائل الصحابة، باب في فضل)٤/١٨٩٣(صحیح مسلم) ٥٩(
  ). ١/١٢٠(اإللماع )٦٠(
، والباعـث )١/٢٦٩(، والمنخـول)١٥٦-٢/١٥١(، وفتح المغیث)١/٩١(، والمنهل الروي)١/١٢٠(اإللماع: ینظر)٦١(

، الغیث الهامع شرح جمع الجوامع، )٨٢٦ت(، ولي الدین أبو زرعةأحمد بن الحسینالعراقي، و)١/١٢٥(الحثیث
، عـالء الـدین أبـو الحـسن علـي بـن والمـرداوي، )٢/٥٧١.(م٢٠٠، الطبعـة األولـىمـصر-مؤسسة قرطبـة، القـاهرة

 الــسعودیة، الطبعــة -عــوض القرنــي، مكتبــة الرشــد، الریــاض: ، تحقیــقالتحریــر شــرح التحبیــر، )٨٨٥ت(ســلیمان
  ).٥/٢٠٧٢.(م٢٠٠األولى

  ).٢/١٥٦(فتح المغیث) ٦٢(
: تحقیـق، البرهان فـي أصـول الفقـه ،)هـ٤٧٨ت(ف الجوینيعبد الملك بن عبد اهللا بن یوس أبو المعاليالجویني، )٦٣(

  ).١/٤١٦.(هـ، مجلدان١٤١٨الطبعة الرابعة، ،  مصر– المنصورة ،الوفاء، دار بدالعظیم الدیبع
  ).١/١٥١(المسألة الثالثة من المطلب الثالث، وقد نقله السیوطي في تدریب الراوي: ینظر قول إلكیا في) ٦٤(
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  ).١/٢٦٩(المنخول) ٦٥(
  ). ١٠٣ص(قدمة ابن الصالحم)٦٦(
  ). ٢/٦٣(تدریب الراوي)٦٧(
  .، وسیأتي تخریج الحدیث بعد هذا الهامش مباشرة)٢/٣٤٩(توضیح األفكار)٦٨(
وقـــد روي هـــذا الحـــدیث مـــن طـــرق متعـــددة، وبألفـــاظ مختلفـــة كلهـــا تـــدور علـــى معنـــى واحـــد، فقـــد رواه البـــزار فـــي )٦٩(

 بــه، ورواه الحــاكم فــي َ بــن أســلم عــن أبیــه عــن عمــریحیــى بــن أبــي كثیــر عــن زیــد: مــن طریــق)١/٤١٣(مــسنده
ــــــال)٤/٩٦(مــــــستدركه ، ورواه ابــــــن إســــــحاق فــــــي كتــــــاب "هــــــذا حــــــدیث صــــــحیح اإلســــــناد ولــــــم یخرجــــــاه: "، وق

 نحـوه، وذكــره ابـن حجــر فــي یــونس عـن مالــك بـن مغــول عــن طلحـة عــن أبـي صــالحمــن طریـق )١/٢٦٠(الـسیرة
كالهما من طریق عمرو بن شعیب عـن أبیـه ) ٣/٣٧١(صابیح، والتبریزي في مشكاة الم)١/٣٩(األمالي المطلقة

، وذكـره ابـن حجـر من طریـق أبـي جمعـة الكنـاني) ٢/٣١٠(عن جده نحوه، ثم رواه البخاري في التاریخ الكبیر
والهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد مــن طریــق أنــس، : كــذلك نحــوهمــن طریــق أبــي جمعــة الكنــاني)١/٤٠(فـي األمــالي

، وذكــره األلبــاني فــي  وقــد اختلــف فیــه فوثقــه قــوم وضــعفه آخــرون وبقیــة رجالــه ثقــاتفیــه ســعید بــن بــشیر: وقــال
  ).٨/٢٣٠(السلسلة الصحیحة

  ). ١/٦٧(تفسیر ابن كثیر: ینظر)٧٠(
  ). ٢/١٥٦(فتح المغیث: ینظر)٧١(
  ). ٢/٣٤٩(توضیح األفكار: ینظر)٧٢(
  ). ٨/٢٣٠(السلسلة الصحیحة: ینظر)٧٣(
  ). ٢/٣٤٩(ضیح األفكار، وتو)٢/٦٤(تدریب الراوي: ینظر)٧٤(
  ).١٠١ص(مقدمة ابن الصالح: ینظر)٧٥(
  ).١/١٢٠(اإللماع: ینظر)٧٦(
  ).١٠١ص(مقدمة ابن الصالح)٧٧(

، والنكت علـى مقدمـة )٢/١٥٣(، وفتح المغیث)١/٤٩(المنهل الروي، و)١/٤٤( للسخاوي التوضیح األبهر: ینظر(٧٨)
  )..٢/٥٥٣(ابن الصالح للزركشي

عبد العظیم الدیب، دار : ، تحقیقالبرهان في أصول الفقه )هـ٤٧٨ت(ملك بن عبد اهللا، عبد الالجویني: ینظر)٧٩(
ابن ، )١/١٥٠(، وفتح المغیث)١/١٢٠(، واإللماع)١/٤٠٧( .هـ١٤١٨مصر، الطبعة الرابعة-الوفاء، المنصورة

مام محمد بن عبد العزیز السعید، جامعة اإل: ، تحقیقروضة الناظر وجنة المناظرعبد اهللا بن أحمد، قدامة، 
  ).١/١٢١.(هـ١٣٩٩السعودیة، الطبعة الثانیة-سعود، الریاض

  )١/١٢٠(اإللماع)٨٠(
  ).١/٤٠٧(البرهان في أصول الفقه: ینظر)٨١(
، وتوضــــــیح )١/٦١(، وفـــــتح المغیـــــث)١/٢٠٢(، والنكـــــت علــــــى مقدمـــــة ابـــــن الــــــصالح)١/٧٩(المقنـــــع: ینظـــــر)٨٢(

  ).١/١٥١(ي، وتدریب الراو)٢/٧٦٥(، وتوجیه النظر)١/١٥٢(األفكار
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  ).١٠٧( رقمصحیح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي)٨٣(
  .ًسبق تخریجه آنفا)٨٤(
  ). ٤/٩٦(المستدرك على الصحیحین: ینظر)٨٥(
  ). ٢/١٥٦(فتح المغیث: ینظر)٨٦(
  ). ٢/٣٤٩(توضیح األفكار: ینظر)٨٧(
  ). ٨/٢٣٠(السلسلة الصحیحة: ینظر)٨٨(
، وتوضــــــیح )١/٦١(، وفـــــتح المغیـــــث)١/٢٠٢(نكـــــت علــــــى مقدمـــــة ابـــــن الــــــصالح، وال)١/٧٩(المقنـــــع: ینظـــــر)٨٩(

  ).١/١٥١(، وتدریب الراوي)٢/٧٦٥(، وتوجیه النظر)١/١٥٢(األفكار
  ).٢/٧٦٥(، وتوجیه النظر إلى أصول النظر)١/١٥١(تدریب الراوي: ینظر)٩٠(
  ،)١/١٥٢(تدریب الراوي)٩١(
  ).١٠١ص(مقدمة ابن الصالح: ینظر)٩٢(
وفتح ) ١/٩١(، والمنهل الروي)١/٣٢٤(، والشذا الفیاح)١/٣٣٤(، المقنع)١/١٠١(ابن الصالحمقدمة : ینظر)٩٣(

  ).٢/٣٤٧(، وتوضیح األفكار)٢/٧٦٩(، وتوجیه النظر إلى إصول النظر)١٥٤- ٢/١٥٣(المغیث
  ).٢/١٥٤(فتح المغیث)٩٤(
حافظ ثناء اهللا الزاهدي، : حقیق، تفتح الباقي بشرح ألفیة العراقي، )٩٢٦ت(أبو یحیى زكریا بن محمداألنصاري، )٩٥(

  ).١/٣٦٧.(م١٩٩٩لبنان، الطبعة األولى-دار ابن حزم، بیروت
، والمنهل )١/٣٣٤(، والمقنع)٢/١٥٢(، وفتح المغیث)١/١٠١(، ومقدمة ابن الصالح)١/١١٧(اإللماع: ینظر) ٩٦(

، )٢/٦١(الراوي، وتدریب )٣/٥٥٣(والنكت على مقدمة ابن الصالح)١/٣٢٤(، والشذا الفیاح)١/٩١(الروي
  ).٢/٧٦٩(وتوجیه النظر

  ). ١/١١٧(اإللماع: ینظر)٩٧(
  ).١/١٠٢(مقدمة ابن الصالح : ینظر)٩٨(
  ).٢/١٤٩(فتح المغیث)٩٩(
  ).٢/١٥٥(فتح المغیث)١٠٠(
  ).١٠٢- ١/١٠١(مقدمة ابن الصالح )١٠١(
بد اهللا ابن ع: ، تحقیقشرح مختصر الروضة، )هـ٧١٦ت (نجم الدین سلیمان بن عبد القويالطوفي، : ینظر)١٠٢(

  ).٢/٢١١. (م١٩٨٨لبنان، الطبعة األولى- عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت
  ).١/٩١(، والمنهل الروي)١/١١٩(اإللماع: ، ینظر)١/١٠٢(مقدمة ابن الصالح )١٠٣(
  ).٢/١٥٤(فتح المغیث)١٠٤(
  .المصدر السابق نفسه)١٠٥(
  )٢/٧٧٠(، وتوجیه النظر)١/٣٢٤(، والشذا الفیاح)١/٩١(، والمنهل الروي)١/١٠١(مقدمة ابن الصالح: ینظر)١٠٦(
  ).٩٢-١/٩١(المنهل الروي)١٠٧(
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عبد الوهاب عبد اللطیف، مكتبة : ، تحقیقتدریب الراوي ،)٩١١ت(، عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي)١٠٨(

  ).٢/٦١(السعودیة، بال طبعة-الریاض، الریاض
  ).١/٩١(المنهل الروي: ینظر)١٠٩(


