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      ملخص البحث :                 

تعد طرق التحمل واألداء من أهم  أنواع علوم الحدٌث ؛ ذلن أنها تكشؾ كٌؾ ٌتلمى الطالب 

جٌال بعد الحدٌث ، وكٌؾ ٌإدٌه الشٌخ ، وهً فً الولت ذاته كاشفة عن أمانة ودلة هذه األمة 

جٌل فً رواٌة الهدي النبوي ، ومن بٌن طرق التحمل واألداء التً عنً بها المحدثون 

دة ، ورؼم أنها من األلفاظ المولدة إال إن مادة وجد ثرٌة فً اللسان العربً ، والمتؤمل :الوجا

فً تعرٌؾ الوجادة اصطالحا بؤنواعها ٌلمس مدى دلة المحدثٌن فً ذكرهم تفاصٌل ذلن 

والوجادة منها المجردة ، ومنها الممرونة باإلجازة ،والرواٌة بالوجادة كابنة فً أمهات كتب ،

،ومنها صحٌح اإلمام مسلم ،لكن لذكر ثالثة أحادٌث فمط بها فٌه لها جوابان ، ولد ترتب السنة 

على الرواٌة بالوجادة أحكام لألحادٌث المروٌة بها ، وذلن بحسب نوع الوجادة، كما انمسم 

بها ، أو من حٌث  العلماء من لدٌم بشؤن الرواٌة بالوجادة ، سواء بالنسبة لرواٌة األحادٌث

مٌب الروابة بها ، أعنً العمل بهذه األحادٌث ، وحتى ألفاظ األداء بها ، منها المجاز ، أثرها ع

ومنها الممنوع ، وهذا الممنوع من ألفاظ األداء المعبر بها عنها زل الناس فٌها لدٌما وحدٌثا 

، وأٌما كان األمر فلتبك الوجادة طرٌما من طرق التحمل واألداء لها أثرها فً كتب السنة 

 ٓلومها وع
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Research summary:       

Endurance and performance methods are among the most important types 

of hadith sciences. This is because it reveals how the student receives the 

hadith, and how the Sheikh performs it, and at the same time it reveals the 

honesty and accuracy of this nation, generation after generation, in the 

narration of the Prophet’s guidance. He found a wealth in the Arabic 

tongue, and the contemplator on the definition of wajada idiomatically in 

all its types will see the accuracy of the hadiths in mentioning the details 

of that, and the wajadah of them is the abstract, and the one that is 

coupled with the permission, and the narration of the wajadah is present 

in the mother books of the Sunnah, including the Sahih of Imam Muslim, 

but to mention only three hadiths in it in it There are two answers, and the 

narration of the narration has resulted in rulings for the hadiths narrated 

by it, according to the type of narration, just as the scholars of old were 

divided regarding the narration by the narration, whether with regard to 

the narration of hadiths with it, or in terms of its impact following the 

narration of it, I mean working with these hadiths, and even the words of 

performance with them. Including the metaphor, including the forbidden, 

and this forbidden is from the words of performance expressed by them, 

people have slipped in them, ancient and modern, and whatever the 

matter is, let al-wajda remain a way of endurance and performance that 

has its impact in the books of the Sunnah and its sciences. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا              

مالن يوم الدين ،والصالة والسالم على خاتم النبيين   الحمد هلل رب العالمين،الرحمن الرحيم ،

 ،وإمام المرسلين ، سيدنا ونبينا وحبيبنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

وجادة ، ولد انتظم هذا البحث فهذا بحث يتناول واحدة من طرق التحمل واألداء ، أال وهي ال

 المباحث التالية:

 0المبحث األول :تعرٌؾ الوجادة لؽة واصطالحا

 0 المبحث الثانً:دلٌل الوجادة

 0المبحث الثالث:نوعا الوجادة

 0المبحث الرابع :األحادٌث المروٌة بالوجادة فً صحٌح مسلم

 0المبحث الخامس:المجٌزون والمانعون للرواٌة بالوجادة

  ٓونماذج أخرى لها من أمهات كتب السنة ،السادس :حكم العمل بالوجادة،أو أثرها المبحث
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 : المبحث األول :تعرٌؾ الوجادة لؽة واصطالحا

َء ٌَِجُدهُ  -ْسر اْلَواو بِكَ  -الِوجادة  لؽة: ًْ ًَ فِعَالَةٌ، ِمْن َوَجَد الشَّ ِوْجَدانًا: مصدر ُمَإكد لوجد، َوِه

 (ٔ)إَِذا َصاَدفَهُ، َولَِمٌَهُ.

ٌَْس َعَربٌا َجعَلُوهُ مباٌنا لمصادر " (ٕ)لَاَل اْلمعَافى بن َزَكِرٌَّا النهروانً : إِن المولدٌن ولدوه، َولَ

 وجد " اْلُمْختَلفَة اْلَمْعنى، وكما مٌزت اْلعََرب بٌَن َمعَانٌَِها، فرق َهُإاَلِء بٌَن َما لصدوه من َهذَا

النَّْوع َوبٌَن تِْلَن، فمادة " وجد " متحدة اْلَماِضً والمضارع ُمْختَلفَة المصادر بَِحسب اْختاَِلؾ 

الة: وجدانا، َوفًِ اْلحّب:  اْلمعَانًِ، فٌَُمَال فًِ اْلؽََضب: موجدة، َوفًِ اْلَمْطلُوب: وجودا، َوفًِ الضَّ

بَِكْسر اْلِجٌم َوتَْخِفٌؾ الدَّال  -، َوفًِ اْلؽنى: ِجدة -ّمِ بِالضَّ  -َوفًِ الَمال: ُوجدانا  -بِاْلفَتْح  -َوجدا 

 اْلَمْفتُوَحة على اأْلَْشهر فًِ َجِمٌع َذِلن.

ٌْضا: جدة، َوفًِ اْلؽنى:  ٌْضا فًِ اْلَمْكتُوب: وجادة، َوِهً مولدة، َوزٌد فًِ اْلؽََضب أَ َولَالُوا أَ

 (ٖ)اجدانا، ذكره اْبن حجر َوَؼٌره.

أن ٌجد أي الطالب بخط أي ألحد من المشاٌخ أحادٌث ٌروٌها، أو كتابا : واصطالحا

صنفه،ٌعرؾ كاتبه بصٌؽة المعروؾ أو المجهول، أي بؽلبة الظن من ؼٌر اشتراط البٌنة، ومن 

ؼٌر أن ٌروٌه الواجد عن ذي الخط، ال بالسماع وال باإلجازة، وال بنحو ذلن، بل لد ال ٌكون 

 (ٗ)الواجد أدركه أصال.

 

 .ٕٔٔ/ ٕ(شرح مختصر الروضة ٔ)

سمع: أبا الماسم البؽوي، وأبا دمحم بن  ه، ٖ٘ٓ،ولد سنة (المعافى بن زكرٌا بن ٌحٌى بن حمٌد النهروانًٕ)

صاعد، وأبا بكر بن أبً داود، وحدث عنه: أبو الماسم عبٌد هللا األزهري، والماضً أبو الطٌب الطبري، 

لال الخطٌب: سؤلت البرلانً عن المعافى، فمال: كان أعلم الناس، وكان ثمة، لم  ووأحمد بن علً التوزي،

 . 9ٗ٘-ٗٗ٘/ ٙٔ،سٌرأعالم النبالءٖٕٔ-ٖٕٓ/ٖٔه،تارٌخ بؽداد7ٖٓ،مات سنةأسمع منه

 . 9ٕ٘ٓ-9ٕٗٓ/٘(التحبٌر شرح التحرٌرٖ)

                        ٓ 8ٗٙص   (شرح نخبة الفكرٗ)
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 :المبحث الثانً:دلٌل الوجادة 

، لَاَل: لَاَل َرُسوُل (رضً هللا عنهمإ( بسنده عن عبدهللا بن عمرو )ٔأخرج الحسن بن عرفة)

ٌِْه َوَسلََّم  ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌُْكْم إٌَِمانًا؟»َّللاَّ َوَما لَُهْم اَل »، لَالُوا: اْلَماَلبَِكةُ، لَاَل: « أَيُّ اْلَخْلِك أَْعَجُب إِلَ

ًُ َومَ »، لَالُوا: فَالنَّبٌُِّوَن، لَاَل: « ٌُْإِمنُوَن، َوُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َعزَّ َوَجلَّ؟ ا لَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن، َواْلَوْح

ٌِْهْم؟ ٌَْن أَْظُهِرُكْم؟»، لَالُوا: فَنَْحُن، لَاَل: « ٌَْنِزُل َعلَ ، لَاَل: فَمَاَل « َوَما لَُكْم اَل تُْإِمنُوَن، َوأَنَا بَ

ٌِْه َوَسلََّم:  ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًَّ »َرُسوُل َّللاَّ إٌَِمانًا لَمَْوٌم ٌَُكونُوَن ِمْن بَْعِدُكْم، أاََل إِنَّ أَْعَجَب اْلَخْلِك إِلَ

 (ٖ)«ٌَِجُدوَن ُصُحفًا فٌَِها ُكتٌُب ٌُْإِمنُوَن بَِما فٌَِها

،سمع إسماعٌل بن عٌاش، وعبد هللا ابن المبارن،وؼٌرهما، الحسن بن عرفة بن ٌزٌد، أبو علً العبدي (ٔ)

روى عنه معاذ بن المثنى العنبري، وصالح جزرة، وعبد هللا بن أحمد ابن حنبل،ولال ٌحٌى بن معٌن:ثمة،مات 

 . 9ٓٗ-٘ٓٗ/ 9بؽداد،تارٌخ  ٕٖ-ٖٔ/ٖه،الجرح والتعدٌل  9ٕ٘سنة 

ٌكنى أبا سعٌد بن سهم بن عمرو المرشً السهمً ، ( عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وابل بن هاشم بنٕ)

لال أبو هرٌرة: ما كان أحد أحفظ لحدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منً إال عبد هللا بن عمرو، فإنه كان ٌعً بملبه، ،دمحم

ة خمس وستٌن من وأعً بملبً، وكان ٌكتب وأنا ال أكتب، استؤذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ذلن، فؤذن له،مات سن

 . ٖ٘ٗ/ٖ،أسدالؽابة 7٘7-7٘ٙ/ٖاالستٌعاب،ٖٕٓ-79ٔ/ٗطبمات ابن سعد،الهجرة ، ولٌل ؼٌر ذلن 

 . 7ٔح  ٕ٘(أخرجه الحسن بن عرفة فً جزبه ص ٖ)
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ح  77٘/ ٘شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة الاللكابً فً -ٔ:أخرجه:  :والحدٌثللت

ٔٙ9ٓ ،ٔٙ9ٔ ٓ 

/ ٙباب ما جاء فً إخباره بموم لم ٌروه فٌإمنون به فكان كما أخبرالبٌهمً فً دالبل النبوة -ٕ

ٖ٘8 ٓ 

 ٓ ٕٖالخطٌب فً شرؾ أصحاب الحدٌث ص-ٖ

 ٓ ٔٔ٘ح  ٕٓٔٔ/ ٖلاضً المارستان فً المشٌخة الكبرى-ٗ

                                            

من طرٌك أبً علً الُملَِحً عن الحسن  8ٔح  7ٖ-8ٖ/ ٔابن حجر فً األمالً المطلمة -٘

منكر  :،ثم لال: هذا حدٌث ؼرٌب ،ومؽٌرة بن لٌس بصري ،لال أبو حاتمبن عرفة به بلفظه 

،وهذا منها ،لكنه  (ٕ)،وإسماعٌل بن عٌاش رواٌته عن ؼٌر الشامٌٌن ضعٌفة (ٔ)الحدٌث

..ولد أخرج إسحاق بن راهوٌه فً مسنده بإسناد صحٌح عن ابن ٌعتضد بالذي لبله ،....

                                         ٓمسعود رضً هللا عنه لال:كان أمر دمحم بٌنا .......األثر،ثم لال ابن حجر : وهذا شاهد لوي

 للت :فالحدٌث بهذا اإلسناد ضعٌؾ لضعؾ كل من مؽٌرة بن لٌس البصري ،وإسماعٌل ابن

 ٓعٌاش ؛إذ رواٌته هاهنا عن ؼٌر الشامٌٌن 

 عن عمربن الخطاب رضً هللا عنه أخرجه: -وللحدٌث شواهد:أ

،ولفظه : َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، لَاَل: ُكْنُت  ٓٙٔح  9ٗٔ/ ٔأبو ٌعلى الموصلً فً مسنده -ٔ

ٌِْه َوَسلََّم َجاِلًسا ،فَمَا ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَماِن إٌَِمانًاَمَع َرُسوِل َّللاَّ ، ،لَالُوا: ؟َل: أَْنبِبُونًِ بِؤَْفَضِل أَْهِل اإْلِ

 ُ ِ، اْلَماَلبَِكةُ، لَاَل: ُهْم َكَذِلَن، َوٌَِحكُّ لَُهْم ذَِلَن، َوَما ٌَْمنَعُُهْم ،َولَْد أَْنَزلَُهُم َّللاَّ  اْلَمْنِزلَةَ ٌَا َرُسوَل َّللاَّ

ِة، ، بَْل ؟الَّتًِ أَْنَزلَُهْم بَِها ُ بِِرَسالَتِِه َوالنُّبُوَّ ِ، اأْلَْنبٌَِاُء الَِّذٌَن أَْكَرَمُهُم َّللاَّ ٌُْرُهْم، لَالُوا: ٌَا َرُسوَل َّللاَّ َؼ

ُ اْلَمْنِزلَةَ الَّتًِ أَْنَزلَُهْم بِ  ٌُْرُهْم، ، بَْل ؼَ ؟َهالَاَل: ُهْم َكَذِلَن، َوٌَِحكُّ لَُهْم، َوَما ٌَْمنَعُُهْم، َولَْد أَْنَزلَُهُم َّللاَّ

ِ، الشَُّهَداُء الَِّذٌَن اْستُْشِهُدوا َمَع اأْلَْعَداِء، لَاَل: ُهْم َكَذِلَن َوٌَِحكُّ لَُهْم،  َوَما لَالُوا: ٌَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ بِالشََّهاَدِة َمَع اأْلَْنبٌَِاءِ  ٌُْرُهْم،لَالُوا: فََمْن ٌَا ؟ٌَْمنَعُُهْم، َولَْد أَْكَرَمُهُم َّللاَّ ِ؟ ،لَاَل: ، بَْل َؼ َرُسوَل َّللاَّ

لُوَن بًِ، َولَْم  َجاِل ٌَؤْتُوَن ِمْن بَْعِدي، ٌُْإِمنُوَن بًِ، َولَْم ٌََرْونًِ، َوٌَُصّدِ أَْلَواٌم فًِ أَْصاَلِب الّرِ

ٌَمانِ   إٌَِمانًا. ٌََرْونًِ، ٌَِجُدوَن اْلَوَرَق اْلُمعَلََّك فٌََْعَملُوَن بَِما فٌِِه، فََهُإاَلِء أَْفَضُل أَْهِل اإْلِ

 ٓ 8ٕٕ-9ٕٕ/ 8الجرح والتعدٌل (ٔ) 

: سمعت ٌحٌى بن معٌن ٌمول: إسماعٌل بن عٌاش ثمة لال دمحم بن عثمان بن أبً شٌٌبة و (ٕ)

إن كتابه ضاع، فخلط فً حفظه عنهم، فٌما روى عن الشامٌٌن، وأما رواٌته عن أهل الحجاز ف

 ٓ ٕٕٗ/ ٙتارٌخ بؽداد 
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،ولال ابن كثٌر:وكذا رواه  ٔٗٙ-ٓٗٙ/ ٕأبو ٌعلى الموصلً )مسند الفاروق البن كثٌر(-ٕ

الحافظ أبو بكر البزار عن دمحم بن المثنً عن ابن أبً عدي وأبً عامر العمدي كالهما عن دمحم 

 وٌحٌى بن معٌن والبخاري والسعدي  بن أبً حمٌد المدنً ،ولدضعّفه اإلمام أحمد

،ولكن رواه البزار من وجه آخر ،فمال حدثنا دمحم  (ٔ)وأبو زرعة وأبو حاتم الرازٌان وؼٌرهم

ابن مرزوق عن منهال بن بحر عن هشام الدستوابً عن ٌحٌى ابن أبً كثٌر عن زٌد ابن 

من صحٌح البخاري  أسلم عن أبٌه عن عمر به ،ولد ذكرت له طرلا أخر فً شرح كتاب العلم

                                                                                      .عند االحتجاج لصحة العمل بالوجادة وهلل الحمد المنة

أبو ٌعلى الموصلً )الممصد العلً فً زوابد أبً ٌعلى الموصلً(فً كتاب المنالب باب فً -ٖ

 .                                                 77ٗٔحٖٕٙ- ٕٕٙ/  ٗمن آمن بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌره 

 .  9ٕٔح 79أبوالماسم البؽوي فً حدٌث مصعب بن عبد هللا الزبٌري ص-ٗ

َوَهَذا اْلَحِدٌُث اَل لال البزار: ،  87ٗ،88ٗح  ٕٔٗ/ ٔالبزار فً مسنده )البحر الزخار(-٘

ِ َعْن انَْعلَُمهُ ٌُْرَوى َعْن ُعَمَر إاِلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َوَحِدٌُث اْلِمْنَهاِل  ًّ ْبِن بَْحٍر، َعْن ِهَشاٍم الدَّْستَُوابِ

ٌِْد ْبِن أَْسلََم، َعْن أَبٌِِه، َعْن ُعَمَر إِنََّما ٌَْرِوٌِه اْلُحفَّاُظ الثِّمَاُت، َعْن ٌَْحٌَى اْبِن أَبًِ َكثٌٍِر، َعْن  َز

ٌِْد ْبِن أَْسلََم، َعْن ُعَمَر ُمْرَساًل، َوإِنََّما ٌُْعَرُؾ َهَذا اْلَحِدٌُث ِمْن َحِدٌِث  ِهَشاٍم، َعْن ٌَْحٌَى َعْن َز

ٌٍْد، َوُمَحمَّ  ِد ْبِن أَبًِ ُحَم ٌَْس بِمَِوّيٍ، لَْد َحدََّث َعْنهُ َجَماَعةٌ ثِمَاٌت ُمَحمَّ ٌد َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَمِدٌنَِة لَ

ِ َصلَّ  ًّ ٌِْد ْبِن أَْسلََم، َعْن أَبٌِِه َعْن ُعَمَر َعِن النَّبِ ى هللاُ َواْحتََملُوا َحِدٌثَهُ، َحدََّث بَِهذَا اْلَحِدٌِث َعْن َز

ٌِْه َوَسلََّم، َوَحدََّث  ٌِْه.َعلَ ًٌْضا بِآَخَر لَْم ٌُتَابَْع َعلَ  أَ

لال الهٌثمً: وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن، المنهال بن بحر وثمه أبو حاتم ،وفٌه 

 ٓ(ٕ)خالؾ، وبمٌة رجاله رجال الصحٌح

 7ٙ/ ٗلحاكم فً المستدرن على الصحٌحٌن فً كتاب معرفة الصحابة رضً هللا عنهم ا-ٙ

هبً بموله: بل دمحم ذ،ولال الحاكم : هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه،وتعمبه ال 77ٖٙح 

                                                                              بن أبً حمٌد ضعفوه.

 ٓ ٘ٔٔ-ٖٔٔ/ ٕ٘(تهذٌب الكمال ٔ)

 ٓ 7ٓٙٙٔح  ٘ٙ/ ٓٔ(مجمع الزوابدٕ)
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،لال أبو بكر: وأحك الناس بهذا الوصؾ أصحاب ٖٖالخطٌب فً شرؾ أصحاب الحدٌث ص-9

 .الحدٌث ومن اتبعهم

 . ٗٓٔح  9٘بٌبً بنت عبد الصمدفً جزبهاص-8

شدة بما ٌفٌد ، لما نعت به علماء الجرح دمحم بن أبً حمٌد  جدا للت :إسناد هذا الشاهد ضعٌؾ

 . ٗٔٗ- ٓٔٗ/ 9،ٌنظر مثال:الكامل فً ضعفاء الرجال ضعفه

                                                    عن أنس بن مالن ،أخرجه:-ب

، ولال :ؼرٌب من حدٌث أنس ، ولال الهٌثمً  9ٕ7ٗح 89ٗ/ ٖٔالبزار فً مسنده -ٔ

وضعفه آخرون، وبمٌة رجاله :للت: فٌه سعٌد بن بشٌر، ولد اختلؾ فٌه، فوثمه لوم، 

 ( .ٔثمات)

 ٓ  (ٕ)للت:إسناده ضعٌؾ ،فٌه سعٌد بن بشٌر ضعٌؾ

 ،أخرجه:رضً هللا عنهعن أبً جمعة األنصاري حبٌب بن سباع -ج

،ولفظه:   88البخاري فً خلك أفعال العبادباب الرد على الجهمٌة وأصحاب التعطٌل ص -ٔ

ٌٍْر، لَاَل: لَِدَم  ٌِْه َعِن اْبِن ُجبَ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ، لَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ٌْنَا أَبُو ُجْمعَةَ اأْلَْنَصاِريُّ َعلَ

ِ َهْل ِمْن أََحٍد أَْعَظُم ِمنَّا أَ  ْجًرا؟، آَمنَّا َوَسلََّم ،َوَمعَنَا ُمعَاذُ ْبُن َجبٍَل َعاِشَر َعَشَرٍة ،فَمُْلنَا: ٌَا َرُسوَل َّللاَّ

ٌَْن أَْظُهِرُكْم، ٌَؤْتٌُِكْم بِاْلَوْحًِ ِمَن السََّماِء؟ »اَن، لَاَل: بَِن َواتَّبَْعنَ  ِ بَ َوَما ٌَْمنَعُُكْم ِمْن َذِلَن، َوَرُسوُل َّللاَّ

ٌِْن ،فٌَُْإِمنُوَن بِِه، َوٌَْعَملُوَن بَِما فٌِِه ،أُ  ٌَْن لَْوَح َن أَْعَظُم ولَبِ بَْل لَْوٌم ٌَؤْتُوَن ِمْن بَعِدُكْم ،ٌَؤْتٌِِهْم ِكتَاٌب بَ

 «ِمْنُكْم أَْجًرا

 ٓ ٖٕٙٔح ٕ٘ٔ/ ٗابن أبً عاصم فً اآلحاد والمثانً -ٕ

 ٓ ٘ٗ٘ٔح ٕٔ٘/ ٕالروٌانً فً مسنده -ٖ

 ٓ ٖٓٗ٘ح  ٖٕ/ ٗالطبرانً فً المعجم الكبٌر -ٗ

 ٓ ٕٙٙٓح 7ٗٔ/ ٖالطبرانً فً مسند الشامٌٌن -٘

م الجهنً أبو صالح المصري للت :إسناده ضعٌؾ ، فٌه عبد هللا بن  صالح بن دمحم بن مسل

 (ٖ)ٓكاتب اللٌث :صدوق كثٌر الؽلط، ثبت فً كتابه، وكانت فٌه ؼفلة

 ٓ 8ٖٓص(المصدر السابك ٖ)ٓ ٖٕٗتمرٌب التهذٌب ص(ٕ) ٓ ٘ٙ/ ٓٔ(مجمع الزوابدٔ)
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 ،أخرجه:عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه -د

 ٓ ٗٓٗحمزة بن ٌوسؾ السهمً فً أخبار جرجان ص-ٔ

 ٓ 7ٖٓ -8ٖٓ/ ٔنعٌم فً أخبار أصفهان أبو -ٕ

،لال ٌحٌى بن معٌن:كذاب ،ولال أبو لكن فً سندهما أبو الهٌثم خالد بن ٌزٌد العمري للت :

(، وعلٌه فاإلسناد موضوع ٔحاتم: كان كذابا، أتٌته بمكة، ولم أكتب عنه ،وكان ذاهب الحدٌث)

ٓ 

 ٓ، ثم لال :هذا مرسل  8ٖ٘/ ٙالبٌهمً فً دالبل النبوة-ٖ

:أحمد بن عبد الجبار بن دمحم العطاردي أبو عمر الكوفً ،لال ابن حجر:ضعٌؾ وفً سنده للت:

 (ٕ)ٓ،وسماعه للسٌرة صحٌح ،من العاشرة

 ،لال ابن حجر: وفً سنده أٌضا: ٌونس بن بكٌر بن واصل الشٌبانً أبو بكر الجمال الكوفً  

 (ٖ)ٓ   صدوق ٌخطىء من التاسعة

 ٓوعلٌه فإسناد البٌهمً ضعٌؾ  

أن الحديث بمجموع الطرق التي ليس ضعفها شديداً يرتمي  والخالصة فً درجة دلٌل الوجادة :

 (7)لدرجة الحسن لغيره، وهللا تعالى أعلى وأعلم.

 

الوجدان ،بل لال الجزابري :َوفًِ َهَذا ااِلْستِْداَلل نظر أِلَن تِْلَن الصُُّحؾ لم ٌَؤُْخذُوا بَها لُمَجّرد 

ٌِْهم على َوجه ٌُوجب اإلٌمان   0(  5) لوصولها إِلَ

 

 ٓ 7ٖ(تمرٌب التهذٌب صٕ)ٓ ٖٓٙ/ ٖ(الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم ٔ)

 ٓ ٕٕٙٗ- ٕٙ٘ٗمختصر تلخٌص الذهبً (ٗ)ٓ  ٖٔٙ(تمرٌب التهذٌب صٖ)

                              0 337-377توجيه النظرص (٘)
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 نوعا الوجادة المبحث الثالث:

 (ٕ)ٓ(: وذان أي لسم الوجادة اصطالحا نوعان ، حدٌث وؼٌره ٔلال السخاوي)  

ال، أو بخط بعض من لبُل أن تجد بخط بعض من عاصرت سواء لمٌته أم -ٔحده: :النوع األول

ممن لم تعاصره ممن ُعِهد وجوده فٌما مضى فً تصنٌؾ له أو لؽٌره وهو ٌروٌه، من الحدٌث 

 ٓالمرفوع ،وكذا المولوؾ، وما أشبهه ما لم ٌحدثن به، ولم ٌجز لن رواٌته

فٌما  (ٗ،)(ٖ)استمر علٌه العمل لدٌما وحدٌثا كما صرح به النووي الذي-ألفظ األداء عنه: 

بخطه أي: بخط فالن وجدت، وكذا: وجدت بخط فالن، ونحو  :ما معناه أن نمول ورده من ذلنن

 ،ذلن: كمرأت بخط فالن، أو فً كتاب فالن بخطه لال: أنا فالن بن فالن

 ٓوتذكر شٌخه وتسوق سابر اإلسناد والمتن، أو ما وجدته بخطه ونحو ذلن

 وجدت عنه:ثك بذان الخط بطرٌمه المشروح فً المكاتبة، بل لل نعن الجزم إن لم  نعدل -ب

أي: عن فالن، أو بلؽنً عنه، أو أذكر: وجدت بخط لٌل: إنه خط فالن، أو لال لً فالن: إنه 

بن فالن، ونحو ذلن من العبارات اأو ذكر كاتبه أنه فالن ،أو ظننت أنه خط فالن ،خط فالن

ٌختلؾ بالنظر للوثوق به  كان بؽٌر خطه فالتعبٌر عنهالمفصحة بالمستند فً كونه خطه، فإن 

 (٘)ٓوعدمه 

دمحم بن عبد الرحمن بن دمحم بن أبً بكر بن عثمان بن دمحم ،شمس الدٌن ،أبو اإلمام ( هؤ)

الخٌر السخاوي األصل ،الماهري المولد، الشافعً المذهب، نزٌل الحرمٌن الشرٌفٌن،لال نجم 

عالم العالمة المسند، الحافظ المتمن،وألؾ كتبا منها :فتح المؽٌث الدٌن الؽزي: الشٌخ اإلمام، ال

بشرح ألفٌة الحدٌث،والضوء الالمع، فً أخبار أهل المرن التاسع،  والمماصد الحسنة فً 

 ٗ٘-ٖ٘/ٔه،الكواكب السابرة7ٕٓاألحادٌث الجارٌة على األلسنة ،وؼٌرها، مات سنة 

 ٓ ٕٓ٘/ٕ(فتح المؽٌثٕ)ٓ 77ٖ-787/ٕ،فهرس الفهارس

بن مري الحزامً الحورانً الشافعً،لال ٌحٌى بن شرؾ محًٌ الدٌن أبو زكرٌا (هواإلمام ٖ) 

الذهبً: اإلمام الحافظ األوحد المدوة شٌخ اإلسالم علم األولٌاء،صاحب التصانٌؾ النافعة،من 

تصانٌفه "شرح صحٌح مسلم" و"رٌاض الصالحٌن" و"األذكار" و"األربعٌن" و"اإلرشاد" 

،فوات  9ٙٔ-9ٗٔ/ٗه،تذكرة الحفاظ9ٙٙالحدٌث و"التمرٌب" مختصره،مات سنةفً علوم 

 ٓ ٙٙ(التمرٌب والتٌسٌرصٗ)ٓ 8ٕٙ-ٕٗٙ/ٗالوفٌات 

 ٓ ٕٔ٘-ٕٓ٘/ ٕ(فتح المؽٌث ٘)
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الخالٌة عن اإلجازة ، وهو ما ثم إن هذا الذي تمدم من التمٌٌد بمن لم ٌجزإنما هو فً الوجادة 

 ٓ(ٗ،)( ٖ( ، وتبعه ابن الصالح)ٕ،)(ٔالتصر علٌه عٌاض)

ألنه إنما أراد التكلم على الوجادة الخالٌة عن اإلجازة، أهً مستند صحٌح فً الرواٌة أو 

 ٓالعمل؟

فٌمال: وجدت بخط فالن وأجازه  ؼٌر واحد من المحدثٌن مع اإلجازة ولد استعمل الوجادة-ٕ 

لال : وجدت بخط أبً: ثنا فالن. (٘)وربما ال ٌصرح باإلجازة كمول عبد هللا بن أحمد ،لً،

 ٓ(ٙ)ولفظ الوجادة ٌشملهماالسخاوي :

بن عٌاض الٌحصبى السبتى المالكى،لال الفضل عٌاض بن موسى (هو اإلمام : أبو ٔ)

والعربٌة، وله النووي:إمام بارع، متفنن، متمكن فى علم الحدٌث واألصولٌن، والفمه، 

، وكان من أصحاب األفهام الثالبة،مات مصنفات فى كل نوع من العلوم المهمة

 ٓ 7ٙ-9ٙ/ ٗ،تذكرة الحفاظ ٗٗ- ٖٗ/ٕه،تهذٌب األسماء واللؽات  ٗٗ٘سنة

 ٓ ٕٔٔ-ٙٔٔ(اإللماع صٕ)

هواإلمام :تمً الدٌن، أبو عمرو عثمان ابن المفتً صالح الدٌن عبد الرحمان ابن عثمان  (ٖ)

بن موسى الكردي، الشهرزوري، الموصلً، الشافعً، صاحب علوم الحدٌث،لال الذهبً: 

 ٓ ٗٗٔ-ٓٗٔ/ ٖٕه،سٌرأعالم النبالءٖٗٙاإلمام، الحافظ، العالمة، شٌخ اإلسالم،مات سنة

 ٓ 8ٔٔ-98ٔ(ممدمة ابن الصالح صٗ)

،أبو عبد الرحمن ابن شٌخ  عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن حنبل بن هالل الشٌبانًاإلمام :هو (٘)

الشٌبانً، المروزي، ثم البؽدادي،روى عن أبٌه شٌبا كثٌرا، من  العصر أبً عبد هللا الذهلً

ه،تارٌخ  7ٕٓ،مات سنةجملته )المسند( كله، و )الزهد( ،ولال الخطٌب  : كان ثمة ثبتا فهما

 ٓ ٕٙ٘-ٙٔ٘/ ٖٔ، سٌرأعالم النبالء 9ٖ٘/ 7بؽداد

 ٓ ٕٔ٘/ ٕ(فتح المؽٌث ٙ)
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 النوع الثانً من الوجادة:

أي: المصنؾ، مع  أوال  بؽٌر خطه ما تجد من مصنؾ لبعض العلماء ممن عاصرته ،: حده 

 ٓ،أو بفرع ممابل أو ثمة ؼٌره باألصل  ،بؤن لابلها المصنؾ،الثمة بصحة النسخة 

من ألفاظ الجزم، كذكر فالن، أو بخط  ، ونحوهافالن كذا لل: لاللفظ األداء عن هذا المسم :

ع األول واحن كما فً النومصنفه مع الثمة بؤنه خطه فمل أٌضا: وجدت بخط فالن. ونحوها 

عن فالن أنه ذكر كذا، أو وجدت فً نسخة كالمه، وإن لم ٌحصل بالنسخة الوثوق فـمل: بلؽنً 

 من الكتاب الفالنً، وما أشبههما من العبارات التً ال تمتضً الجزم.

العالم الذي ال ٌخفى علٌه  المحكً لما ٌكون من هذا المبٌل ٌرجى حله للفطن فً لكن الجزم و

واضع األسماط والسمط وما أحٌل عن جهته ; أي: بضرب من التؤوٌل من فً الؽالب م

 (ٔ)ؼٌرها.

 حكم المروي بالوجادة المجردة:

أو معلك، لال الرشٌد ،منمطع ،أم الالمروي بالوجادة المجردة سواء وثمت بكونه خطه  إن

 : ( ٕ)العطار

 ٓ 7ٕ٘/ ٕ(فتح المؽٌث ٔ)

رشٌد الدٌن, أبو الحسٌن ٌحٌى بن علً بن عبد هللا بن علً بن مفرج المرشً األموي   (ٕ)

النابلسً ثم المصري العطار المالكً ،سمع أباه وعمه عبد الرحمن وأبا الماسم البوصٌري ،و 

روى عنه الدمٌاطً وابن الظاهري وابن الٌونٌنً ، ولال الذهبً :الرشٌد اإلمام الحافظ الثمة 

-ٙ٘ٔ/ٗه،تذكرة الحفاظ ٕٙٙن ثمة مؤمونًا متمنًا حافًظا حسن التخرٌج،مات سنة المجود،كا

  ٓ ٘ٓ٘،طبمات الحفاظ ص  9٘ٔ
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(بل لد ٌمال: إن عده من التعلٌك أولى ٔالوجادة داخلة فً باب الممطوع عند علماء الرواٌة، )

ع ومن المرسل ،و لكن األول وهو ما إذا وثك بؤنه خطه لد شٌب  بوصل ما حٌث من المنمط

لٌل فٌه: وجدت بخط فالن ؛ لما فٌه من االرتباط فً الجملة، وزٌادة لوة للخبر، فإنه إذا وجد 

حدٌث فً مسند اإلمام أحمد مثال وهو بخطه، فمول المابل: وجدت بخط أحمد كذا ألوى من 

ألن المول ربما ٌمبل الزٌادة والنمص والتؽٌٌر ، وال سٌما عند من ٌجٌز  ؛لوله: لال أحمد 

 (ٕالنمل بالمعنى بخالؾ الخط.)

 

 ٓ 8ٕ٘(ؼرر الفوابد المجموعة للعطارصٔ) 

 ٓ ٖٕ٘، ٕٔ٘/ ٕ(فتح المؽٌث ٕ)
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 :األحادٌث المروٌة بالوجادة فً صحٌح مسلمالمبحث الرابع 

، وانتمد ذلن علٌه ؛ إذ هً ثمت أحادٌث ثالثة فً صحٌح اإلمام مسلم رواها بطرٌك الوجادة 

 ٓمن لبٌل الممطوع 

 (:ٔلال السٌوطً )

وأجاب الرشٌد العطار بؤنه روى األحادٌث الثالثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى 

 أبً أسامة.

وجواب آخر وهو: أن الوجادة المنمطعة أن ٌجد فً كتاب شٌخه ال فً كتابه عن شٌخه، للت: 

 (ٕ)ٓفتؤمل

 الحدٌث األول:

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ، لال اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى:   ُد ْبُن اْلعاََلِء، َحدَّ ٌٍْب ُمَحمَّ ثَنَا أَبُو ُكَر ح َحدَّ

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبًِ َشٌْ  َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبٌِِه، َعْن  بَةَ، لَاَل: َوَجْدُت فًِ ِكتَابًِ َعْن أَبًِ أَُساَمةَ،وَحدَّ

ٌِْه َوَسلََّم ِلِسّتِ ِسنٌَِن، َوبَنَى بًِ َوأَنَا بِْنُت تِْسعِ »َعابَِشةَ، لَالَْت:  َجنًِ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ تََزوَّ

 ، لَالَْت: " «ِسنٌِنَ 

ٌَْمةً،)ٖاْلَمِدٌنَةَ، فَُوِعْكُت َشْهًرا،) فَمَِدْمنَا  ( ٗ( فََوفَى َشْعِري ُجَم

هو: أبو الفضل جالل الدٌن عبد الرحمن ابن كمال الدٌن أبو بكر بن عثمان بن دمحم ابن (ٔ)

أخذ العلم  خضر بن أٌوب بن دمحم ابن الشٌخ الهمام الخضٌري السٌوطً المصري الشافعً،

،ولال محً الدٌن ابن العٌدروس:الشٌخ  المناوي والجالل المحلً العلم البلمٌنً والشرؾ عن 

 -ٕ٘النور السافر ص، ٕٕٙ-ٖٕٕص ه ،ذٌل طبمات الحفاظ7ٔٔالعالمة الحافظ،مات سنة 

 ٓ ٖٖٗ-ٕٖٗ، التاج المكلل ص ٗ٘

 ٓ 87ٗ-88ٗ/ ٔ(تدرٌب الراوي ٕ)

الوعن : الحمى ،ولٌل: ألمها، ولد وعكه المرض وعكا، ووعن فهو موعون،النهاٌة فً  (ٖ)

 ٓ 9ٕٓ/ ٘ؼرٌب الحدٌث واألثر  

وفى : كمل، وجمٌمة تصؽٌر جمة ،وهً الشعر النازل إلى األذنٌن ونحوهما، أي صار إلى  (ٗ)

 ٓ 9ٕٓ/ 7بالمرض، شرح النووي على مسلم هذا الحد بعد أن كان لد ذهب 
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ٌْتَُها، َوَما أَْدِري  (ٕ)ْرُجوَحٍة،(َوأَنَاَعلَى أُ ٔفَؤَتَتْنًِ أُمُّ ُروَماَن، ) َ َوَمِعً َصَواِحبًِ، فََصَرَخْت بًِ فَؤَت

َحتَّى َذَهَب نَفَِسً، فَؤَْدَخلَتْنًِ  (ٖ)َما تُِرٌُد بًِ فَؤََخَذْت بٌَِِدي، فَؤَْولَفَتْنًِ َعلَى اْلبَاِب، فَمُْلُت: َهْه َهْه،

ٌْتًا، فَِإَذا نِْسَوةٌ ِمَن اأْلَْنَصاِر، فَمُْلَن: َعلَى ،  بَ ٌِْهنَّ ٌِْر َطابٍِر، فَؤَْسلََمتْنًِ إِلَ ٌِْر َواْلبََرَكِة، َوَعلَى َخ اْلَخ

ٌِْه َوَسلََّم ُضًحى،  (ٗ)فَؽََسْلَن َرأِْسً َوأَْصلَْحنَنًِ، فَلَْم ٌَُرْعنًِ إاِلَّ َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه "  فَؤَْسلَْمنَنًِ إِلَ

ثَنَا ٌَْحٌَى ْبُن ٌَْحٌَى ٌٍْر، َواللَّْفُظ وَحدَّ ، أَْخبََرنَا أَبُو ُمعَاِوٌَةَ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ، ح وَحدَّثَنَا اْبُن نَُم

ٌَْماَن، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبٌِِه، َعْن  لَهُ، ثَنَا َعْبَدةُ ُهَو اْبُن ُسلَ                                         َحدَّ

جَ »َعابَِشةَ، لَالَْت:  ٌِْه َوَسلََّم َوأَنَا بِْنُت ِسّتِ ِسنٌَِن، َوبَنَى بًِ َوأَنَا بِْنُت تََزوَّ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ نًِ النَّبِ

 ٓ«تِْسعِ ِسنٌِنَ 

عبد شمس بن عتاب ابن  ٌمال بفتح الراء وضمها بنت عامر بن عوٌمر بنأم رومان  (ٔ)

أذٌنة بن سبٌع بن دهمان بن الحارث بن ؼنم بن مالن ابن كنانة،امرأة أبً بكر الصدٌك، 

وأم عابشة، وعبد الرحمن ابنً أبً بكر رضً هللا عنهم، توفٌت فً حٌاة رسول هللا 

لبرها، واستؽفر لها، ولال: ملسو هيلع هللا ىلص، وذلن فً سنة ست من الهجرة، فنزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

اللهم لم ٌخؾ علٌن ما لمٌت أم رومان فٌن وفً رسولن، وروي عنه علٌه الصالة 

والسالم أنه لال: من سره أن ٌنظر إلى امرأة من الحور العٌن فلٌنظر إلى أم 

 ٓ ٕٖٓ/ 9،أسد الؽابة  7ٖ9ٔ-7ٖ٘ٔ/ ٗ،االستٌعاب رومان

ٌكون وسطها على مكان مرتفع، وٌجلسون على خشبة تلعب علٌها الصبٌان ، أرجوحة: (ٕ) 

طرفٌها ،وٌحركونها ،فٌرتفع جانب ،وٌنزل جانب ،وهو بضم همزة وسكون راء وضم جٌم 

 ٓ ٘ٗ/ ٔوبمهملة وٌجًء فً الراء،مجمع بحار األنوار

 ٓ 8ٕ٘، تفسٌر ؼرٌب ما فً الصحٌحٌن صِحَكاٌَة اْلبكاء وشدته هه هه:(ٖ)

أَي لم أَْشعُْر، كؤنّه فاجؤها بَْؽتَةً من ؼٌِر َمْوِعٍد َواَل َمْعِرفٍَة، فراَعها َذِلن  :فَلَْم ٌَُرْعنًِ (ٗ)

 ٓ ٖ٘ٔ/ ٕٔوأَْفَزَعها، تاج العروس مادة روع 
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ٌٍْد، أَْخبََرنَا َعْبُد  ثَنَا َعْبُد ْبُن ُحَم ْهِرّيِ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن وَحدَّ اِق، أَْخبََرنَا َمْعَمٌر، َعِن الزُّ زَّ الرَّ

ًَ بِْنُت »َعابَِشةَ،  ٌِْه َوِه ًَ بِْنُت َسْبعِ ِسنٌَِن، َوُزفَّْت إِلَ َجَها َوِه ٌِْه َوَسلََّم تََزوَّ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ أَنَّ النَّبِ

ًَ بِْنُت ثََماَن َعْشَرةَ تِْسعِ ِسنٌَِن، َولُعَبَُها َمعََها، َوَماَت   «َعْنَها َوِه

ٌٍْب، لَاَل ٌَ  ٌْبَةَ، َوأَبُو ُكَر ثَنَا ٌَْحٌَى ْبُن ٌَْحٌَى، َوإِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم، َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبًِ َش ْحٌَى، َحدَّ

ثَنَا أَبُو ُمعَاِوٌَةَ، َعِن اأْلَ  ْعَمِش، َعْن إِْبَراِهٌَم، َعِن اأْلَْسَوِد، َوإِْسَحاُق: أَْخبََرنَا، ولَاَل اآْلَخَراِن: َحدَّ

ًَ »َعْن َعابَِشةَ، لَالَْت:  ، َوبَنَى بَِها َوِه ًَ بِْنُت ِسّتٍ ٌِْه َوَسلََّم َوِه َجَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ تََزوَّ

ًَ بِْنُت ثََماَن َعْشَرةَ                                         (ٔ)«بِْنُت تِْسعٍ، َوَماَت َعْنَها َوِه

 

 باب تزوٌج األب البكر الصؽٌرة(أخرجه مسلم فً صحٌحه فً كتاب النكاح ٔ)

 ٓ ٕٕٗٔح7ٖٓٔ-8ٖٓٔ/ ٕ

فً كتاب منالب األنصار باب تزوٌج النبً صلى هللا علٌه كما أخرجه البخاري فً صحٌحه 

 ٓ 87ٖٙ، 87ٖٗح ٘٘/٘وسلم عابشة، ولدومها المدٌنة، وبنابه بها
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 الحدٌث الثانً:

ٌْبَةَ، لَاَل: َوَجْدُت فًِ ِكتَابًِلال اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى :   َعْن  َوَحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبًِ َش

ٌِْه َوَسلََّم،  أَبًِ أَُساَمةَ، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبٌِِه، َعْن َعابَِشةَ، لَالَْت: إِْن َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌَْن أَنَا َؼًدا؟»لٌََتَفَمَُّد ٌَمُوُل:  ٌَْن أَنَا اْلٌَْوَم؟ أَ ا َكاَن ٌَْوِمً لَبََضهُ « أَ اْستِْبَطاًء ِلٌَْوِم َعابَِشةَ، لَالَْت: فَلَمَّ

ٌَْن َسْحِري َونَْحِريهللاُ   (ٔ)ٓ بَ

ٌِْه، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ، َعْن َعبَّا ٌْبَةُ ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َماِلِن ْبِن أَنٍَس، فٌَِما لُِرَئ َعلَ َ ثَنَا لُت ِد ْبِن َحدَّ

ٌِْر، َعْن َعابَِشةَ، أَنََّها أَْخبََرتْهُ أَنََّها َسِمعَْت رَ  بَ ٌِْه َوَسلََّم، َعْبِد هللِا ْبِن الزُّ ُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوُهَو ٌَمُوُل:  اللُهمَّ اْؼِفْر ِلً »ٌَمُوُل: لَْبَل أَْن ٌَُموَت َوُهَو ُمْسنٌِد إِلَى َصْدِرَها َوأَْصؽَْت إِلَ

فٌِكِ   ٓ«َواْرَحْمنًِ، َوأَْلِحْمنًِ بِالرَّ

ٌْبَةَ، َوأَ  ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبًِ َش ٌٍْب، لَااَل: َحدَّ ٌٍْر، َحدَّثَنَا  َحدَّثَنَا أَبُو أَُساَمةَ،بُو ُكَر ثَنَا اْبُن نَُم ح َوَحدَّ

ٌَْماَن ُكلُُّهْم، َعْن ِهَشاٍم، بَِهَذا اإلِْ  ْسنَاِد أَبًِ، ح َوَحدَّثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم، أَْخبََرنَا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَ

 (ٕ)ِٓمثْلَهُ 

 

د إلى صدرها وما ٌحاذى سحرها السحر: الربة، أي أنه مات وهو مستن (سحري ونحري :ٔ)

:ما لصك بالحلموم من أعلى البطن،النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر،مادة ولٌل السحر  منه،

 ٓ ٖٙٗ/ ٕسحر ، 

 

باب فً فضل عابشة رضً هللا تعالى (أخرجه مسلم فً صحٌحه فً كتاب الفضابل ٕ)

 ٓ ٕٗٗٗ،ٖٕٗٗح 87ٖٔ/ٗعنها

ما أخرجه البخاري فً صحٌحه فً كتاب الجنابز باب ما جاء فً لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأبً بكر، ك

 ٓ 87ٖٔح ٕٓٔ/ ٕوعمر رضً هللا عنهما
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                                   الحدٌث الثالث:

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبًِ  ٌْبَةَ، لَاَل َوَجْدُت فًِ ِكتَابًِ َعْن أَبًِ أَُساَمةَ َحدَّ ، َحدَّثَنَا ِهَشاٌم، ح َوَحدَّثَنَا أَبُو َش

ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبٌِِه، َعْن َعابَِشةَ، لَالَْت: لَا ُد ْبُن اْلعاََلِء، َحدَّ ٌٍْب ُمَحمَّ َل ِلً ُكَر

ٌِْه َوَسلََّم:  ًَّ َؼْضبَى»َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ « إِنًِّ أَلَْعلَُم إَِذا ُكْنِت َعنًِّ َراِضٌَةً، َوإَِذا ُكْنِت َعلَ

ا إَِذا ُكْنِت َعنًِّ َراِضٌَةً، فَِإنَِّن تَمُوِلٌَن: الَ  ٌَْن تَْعِرُؾ َذِلَن؟ لَاَل: " أَمَّ  َوَرّبِ لَالَْت فَمُْلُت: َوِمْن أَ

ٍد َوإَِذا ُكْنِت َؼْضبَى، لُْلِت: اَل، َوَرّبِ إِْبَراِهٌَم " لَالَْت لُْلُت: أََجْل، َوهللِا ٌَا َرُسوَل هللِا َما أَ  ْهُجُر ُمَحمَّ

 إِالَّ اْسَمَن.

ثَنَا َعْبَدةُ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ، بَِهَذا  ٌٍْر، َحدَّ ثَنَاهُ اْبُن نَُم ْسنَاِد، إِلَى لَْوِلِه: اَل َوَرّبِ إِْبَراِهٌَم، َوَحدَّ اإْلِ

 (ٔ)َٓولَْم ٌَْذُكْر َما بَْعَدهُ 

 ِوَجاَدةً، فَمُْل: أَتَى َمْن آَخَرا ...فَِإْن ٌَمُْل: فَُمْسِلٌم فٌِِه تَُرى وٌمول السٌوطً: 

ألن ؛جادة وحاصل معنى البٌت: أنه انتُِمَد على صحٌح مسلم بعُض األحادٌث التً روٌت بالو

ً للرشٌد العطار: بؤن مسلماً ؛حكم الوجادة منمطع  ألنها لٌست من الرواٌة، فؤجاب الناظم تبعا

 رواها من طرق أخرى، موصولة إلى من ذكر أنه وجد رواٌتهم فزال اإلشكال،                                                     

ً بجواب آخر، وهو أن ال وجادة المنمطعة أن ٌجد فً كتاب شٌخه، ال فً وأجاب الناظم أٌضا

 كتاب نفسه عن شٌخه.                                            

ً عن  وارتضى المحمك ابن شاكٍر هذا الثانً، لال: ألن الراوي إذا وجد فً كتاب نفسه حدٌثا

منه، فٌحتاط شٌخه، كان على ثمة من أنه أخذه عنه، ولد تخونه ذاكرته، فٌنسى أنه سمعه 

 (ٕ)ٓتورعاً، وٌذكر أنه وجده فى كتابه، كما فعل أبو بكر بن أبً شٌبة رحمه هللا 

/ ٗ(أخرجه مسلم فً صحٌحه فً كتاب الفضابل باب فً فضل عابشة رضً هللا تعالى عنهأ)

 ٓ 7ٖٕٗح 87ٓٔ

 8ٕٕ٘ح  ٖٙ/9باب ؼٌرة النساء ووجدهنكما أخرجه البخاري فً صحٌحه فً كتاب النكاح 

ٓ 

 ٓ ٗٗٗ/ ٔ(شرح اإلثٌوبً على ألفٌة السٌوطًٕ)
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 :المبحث الخامس:المجٌزون والمانعون للرواٌة بالوجادة

واحد من لال الخطٌب البؽدادي :مع أنه لد كره الرواٌة عن الصحؾ التً لٌست مسموعة ؼٌر 

 (ٔالسلؾ)

 أوال :المانعون :

ُ ٖروى الخطٌب البؽدادي )( :ٕعمر بن الخطاب)-ٔ ًَ َّللاَّ (بسنده عن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِض

ٌِه، َوإَِذا َوَجَد أََحُدُكْم ِكتَابًا فٌِِه ِعْلٌم، لَْم ٌَْسَمْعهُ ِمْن َعاِلٍم، فَْلٌَْدُع بِِإنَاٍء َوَماٍء، فَْلٌَْنمَْعهُ فِ »َعْنهُ لال: 

 ٓ( ٗ«)َحتَّى ٌَْختَِلَط َسَواُدهُ َمَع بٌََاِضهِ 

 (:٘دمحم بن سٌرٌن)-ٕ

 ٓ ٕٖ٘(الكفاٌة صٔ)

، أسلم عمر بعد (هو:الخلٌفة الراشد عمر بن الخطاب بن نفٌل بن عبد العزى ،أبو حفص ٕ)

شهد عمر بن الخطاب مع رسول هللا صلى ،ولً عشر سنٌن ،أربعٌن رجال وإحدى عشرة امرأة

وسلم بدرا، وأحدا، والخندق وبٌعة الرضوان، وخٌبر، والفتح، وحنٌنا، وؼٌرها من هللا علٌه 

المشاهد، وكان أشد الناس على الكفار، ولال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر لط، فمالوا فٌه، 

/ ٖه ،أسد الؽابة ٖٕولال فٌه عمر،إال نزل فٌه المرآن على نحو ما لال عمر ،استشهد سنة 

ٕٙٗ -ٙ98 ٓ 

: أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر بن أبً الحسن الخطٌب،لال هو(ٖ)

وانتهى إلٌه الحفظ واإلتمان ٓٓٓابن نمطة: حدث عنه أشٌاخه وألرانه والحفاظ بعد ذلن،

 9ٕٕ -ٕٕٔ/ٖة الحفاظر،تذك ٘٘ٔ-ٖ٘ٔه ،التمٌٌد ص ٖٙٗوالمٌام بعلوم الحدٌث ،مات سنة

ٓ 

 ٓ ٕٖ٘(الكفاٌة ص ٗ)

(هو : دمحم بن سٌرٌن األنصارى،موالهم أبو بكر البصرى التابعى ،لال النووي :اإلمام فى ٘)

التفسٌر، والحدٌث، والفمه، وعبر الرإٌا، والممدم فى الزهد والورع، وأوالد سٌرٌن ستة: 

دمحم، ومعبد، وأنس، وٌحٌى، وحفصة، وكرٌمة، وكلهم رواة ثمات، لال على بن المدٌنى، 

لمالس، وؼٌرهما: أصح األسانٌد دمحم بن سٌرٌن، عن عبٌدة، عن على، وعمرو بن على ا

/ ٌٗان ع،وفٌات األ 8ٗ -8ٕ/ ٔه ، تهذٌب األسماء واللؽات ٓٔٔرضى هللا عنهم،مات سنة 

ٔ8ٔ-ٔ8ٖ ٓ 
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، لَاَل: " لُْلُت اِلْبِن ِسٌِرٌَن: َما تَمُوُل فًِ َرُجٍل ( ٔروى الخطٌب البؽدادي بسنده  َعِن اْبِن َعْوٍن)

 ٓ(ٌَِٕجُد اْلِكتَاَب ٌَْمَرُإهُ , أَْو ٌَْنُظُر فٌِِه؟ لَاَل: اَل َحتَّى ٌَْسَمعَهُ ِمْن ثِمٍَة ")

َمْن َكاَن لَْبلَُكْم : " إٌَِّاُكْم َواْلُكتَُب، فَِإنََّما تَاَه لال ِسٌِرٌنَ  د ْبنُمَحمَّ ( بسنده عن ٖوروى ابن سعد)

ي، َواَل أِلَبًِ، َواَل اِلْبِن : »(ٗ): َضلَّ َمْن َكاَن لَْبلَُكْم بِاْلُكتُِب "، لَاَل بَكَّارٌ -أَْو لَاَل  - َولَْم ٌَُكْن ِلَجّدِ

د كما روى عنه ابن سع                                    ٓ  «َعْوٍن ِكتَاٌب فٌِِه تََماُم َحِدٌٍث َواِحدٍ 

ِ صلّى هللا علٌه وسلم: »لوله ًّ  (٘)ٓ«لَْو ُكْنُت ُمتَِّخذًا ِكتَابًا اَلتََّخْذُت َرَسابَِل النَّبِ

(هو: عبد هللا بن عون بن أرطبان البصري،ٌكنى أبا عون، كان جده أرطبان مولى لعبد هللا ٔ)

ا رأٌت بن مؽفل المزنً، رأى أنس بن مالن ولم ٌثبت له منه سماع، عن سفٌان الثوري: م

سلٌمان التٌمً، وعبد أربعة اجتمعوا فً مصر مثل أربعة اجتمعوا بالبصرة: أٌوب، وٌونس و

طبمات ابن سعد ه ،ٓ٘ٔ، مات سنةولال ابن سعد : وكان ثمة كثٌر الحدٌث ورعاهللا بن عون،

9/ٔ7ٖ-ٔ77 ، 

 ٓ ٕٖ٘(الكفاٌة صٕ)

 لال الخطٌب:هو كاتب الوالدي،( هو:دمحم بن سعد بن منٌع، أبو عبد هللا مولى بنً هاشم، وٖ)

ودمحم بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحدٌثه ٌدل على صدله، فإنه ٌتحرى فً كثٌر من 

، وكان كثٌر العلم، كثٌر الحدٌث والرواٌة، وكثٌر الطلب، وكثٌر الكتب، كتب الحدٌث رواٌاته

 ٓ 9ٖٓ -7ٖٙ/ٕوؼٌره من كتب الؽرٌب والفمه،تارٌخ بؽداد 

دمحم بن عبد هللا البصري ابن اإلمام أبً بكر دمحم بن سٌرٌن البصري، السٌرٌنً، ( بكار بن ٗ)

ولال أبو زرعة:  حدث عن: ابن عون، وأٌمن بن نابل، وعباد بن راشد، وسفٌان الثوري،

/ ٓٔسٌر أعالم النبالء ، ٓٔٗ-7ٓٗ/ ٕالجرح والتعدٌل ه،ٕٕٗذاهب الحدٌث ،مات سنة 

 ٓ 9ٗ٘/ ٘،تارٌخ اإلسالم  77ٖ -79ٖ

 ٓ 7ٗٔ/9طبمات ابن سعد(٘)
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(, لال : " أََرْدُت أَْن أََضَع ِعْنَد اْبِن ِسٌِرٌَن ِكتَابًا ِمْن ٔكما روى الخطٌب بسنده  عن َعاِصم)

 ٓ( ٕ)ِعْنِدي ِكتَاٌب "ُكتُِب اْلِعْلِم فَؤَبَى أَْن ٌَْمبََل , َولَاَل: اَل ٌَبٌُِت 

اَل تَْنُظْر فًِ ِكتَاٍب لَْم تَْسَمْعهُ ،اَل ٌَؤَْمُن أَْن »(:فمد روى الخطٌب بسنده عنه ٌمول : ٖوكٌع ) -ٖ

 (ٗ)ٓ«ٌَْعلََك لَْلبُهُ ِمْنهُ 

(لَاَل :لما لدم عمر بن ٘روى اإلمام أحمد بسنده  َعن ابن أبً َحاِزم )عمر بن عبدالعزٌز : -ٗ

ٌات فَؤمر بِِه فَؤحرق9ٌز )عبد اْلعَزِ   (ٙ)ٓ(الشَّام أخبر بِِكتَاب زٌد فًِ الّدِ

عاصم بن سلٌمان أبو عبد الرحمن األحول البصري ،روى عن الشعبً ودمحم وحفصة ابنً (ٔ)

،لال سفٌان الثوري :كان حفاظ البصرة ثالثة سلٌمان التٌمً وعاصم األحول وداود بن سٌرٌن

 ٓ 779-77ٙ/ ٖه،التعدٌل والتجرٌح ٕٗٔأحفظهم،مات سنة أبً هند ،وكان عاصم 

 ٓ ٕٖ٘(الكفاٌة ص ٕ)

( وكٌع بن الجراح بن ملٌح بن عدي ،أبو سفٌان الرإاسً، الكوفً،سمع من: هشام ابن ٖ)

أحد  -عروة، وسلٌمان األعمش، وإسماعٌل بن أبً خالد،وؼٌرهم ، وعنه سفٌان الثوري 

وهما أكبر منه،وؼٌرهم ،لال  -فضل بن موسى السٌنانً وعبد هللا بن المبارن، وال -شٌوخه 

 ٕٖٕ- 7ٕٔ/ٔالجرح والتعدٌل ه،79ٔالذهبً: وكان من بحور العلم، وأبمة الحفظ،مات سنة

 ٓ 8ٙٔ-ٓٗٔ/ 7سٌرأعالم النبالء ،

 ٓ ٕٖ٘(الكفاٌة ص ٗ)

 علٌه أدرن الجاهلٌة وجاء إلى النبً صلى هللا،( لٌس بن أبً حازم، أبو عبد هللا األحمسً ٘)

وى له الجماعة ، وعمر، وعثمان، وعلً،وروى عن أبً بكر، سلم لٌباٌعه فوجده لد توفً،و

 ٓ ٙٔ-ٓٔ/ ٕٗ،تهذٌب الكمال  ٔ٘ٗ-9ٗٗ/ ٕٔتارٌخ بؽداده، 78مات سنة 

 ٓ ٗٔٔ/ ٕ(العلل ومعرفة الرجال ٙ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



335 
 

روى اإلمام أحمد بسنده عن حجاج بن أرطاة لال: إٌَّاُكْم َوأَْصَحاب : (ٔحجاج بن أرطاة)-٘

 (ٕ)ٓاْلكتب ؛فَِإنَّهُ اَل ٌَزال أحدهم لد جعل عمرا عمر ،وأشباهه

 (ٖاألحادٌث لعدم سماعها، واالعتماد على الكتب.) ًأي ٌحرفون ف

أحمد بن حنبل  ( بسنده عن أبً طالب لال سبلٗروى ابن أبً حاتم)اإلمام أحمد بن حنبل :-ٙ

عن عبد العزٌز الدراوردى فمال: كان معروفا بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحٌح، وإذا 

حدث من كتب الناس وهم، كان ٌمرأ من كتبهم فٌخطا، وربما للب حدٌث  عبد هللا العمرى، 

 (ٌ٘روٌه  عن عبٌد هللا بن عمر.)

بن ثور بن هبٌرة النخعً، أبو أرطاة الكوفً الماضً، ولال أبو بكر (حجاج بن أرطاة ٔ)

الخطٌب: الحجاج أحد العلماء بالحدٌث والحفاظ له، روى له البخاري فً األدب، ومسلم 

ولال ابن حجر:أحد الفمهاء، صدوق كثٌر الخطؤ والتدلٌس، من ممرونا بؽٌره، والبالون، 

،تهذٌب ٖٖٕ-ٕٕ٘/8،تارٌخ بؽداد9٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٖه،الجرح والتعدٌل  ٕ٘ٗالسابعة مات سنة 

 ٓ ٕ٘ٔ،تمرٌب التهذٌب ص8ٕ٘-ٕٓٗ/٘الكمال 

 ٓ 8ٕٗ/ٔ(العلل ومعرفة الرجال ٕ)

 ٓ ٖٕٔ(توثٌك السنة صٖ)

هو: عبد الرحمن بن أبً حاتم دمحم بن إدرٌس بن المنذر بن داود بن مهران أبو دمحم (ٗ)

 ٓ ٖٖٖ-ٖٖٔه ،التمٌٌدص9ٕٖالرازي،لال ابن نمطة : اإلمام ابن اإلمام،مات سنة

 ٓ 7ٖٙ/ ٘( الجرح والتعدٌل ٘) 
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 ثانٌا :المجٌزون:

روى الخطٌب البؽدادي بسنده عن  اْبِن ُعَمَر , أَنَّهُ  ( رضً هللا عنهما :ٔعبد هللا بن عمر)-ٔ

ُ َعْنهُ َصِحٌفَةً فٌَِها:  ًَ َّللاَّ ٌِْؾ ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِض ٌَْس فٌَِما ُدوَن َخْمٍس ِمَن »َوَجَد فًِ لَابِِم َس لَ

بِِل َصَدلَةٌ , فَِإَذا َكانَْت َخْمًسا فَِفٌَها َشاةٌ , َوفًِ َعْشٍر َشاتَ  اِن , َوفًِ َخْمَس َعْشَرةَ ثاََلُث ِشٌَاٍه , اإْلِ

(, َوَذَكَر اْلَحِدٌَث َٕوفًِ ِعْشِرٌَن أَْربَُع ِشٌَاٍه , فَِإَذا بَلَؽَْت َخْمًسا َوِعْشِرٌَن فَِفٌَها اْبنَةُ َمَخاٍض )

 (ٖ«)بُِطوِلهِ 

 (, لَاَل لٌَِل ٘(:روى الخطٌب البؽدادي بسنده عن َسٌَّاٍر)ٗالحسن البصري )-ٕ

( عبد هللا بن عمر بن الخطاب المرشً العدوي، أسلم مع أبٌه وهو صؽٌر لم ٌبلػ الحلم، ٔ)

والصحٌح أن أول مشاهدة الخندق، وشهد ؼزوة مإتة مع جعفر بن أبً طالب رضً هللا عنهم 

حتى  أجمعٌن، وشهد الٌرمون، وفتح مصر، وإفرٌمٌة، وكان كثٌر األتباع آلثار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إنه ٌنزل منازله، وٌصلً فً كل مكان صلى فٌه، وحتى إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص نزل تحت شجرة، فكان 

،أسد الؽابة  7ٖ٘-7٘ٓ/ ٖه،االستٌعاب 9ٗمات سنة ابن عمر ٌتعاهدها بالماء لبال تٌبس ،

ٖ/ٖٖٙ ٓ 

ض: ما دخل وبنت المخاض وابن المخا اسم للنوق الحوامل، واحدتها خلفة،(بنت مخاض: ٕ)

ض: أي الحوامل، وإن لم تكن حامال،النهٌة فً فً السنة الثانٌة، ألن أمه لد لحمت بالمخا

 ٓ ٖٙٓ/ٗؼرٌب الحدٌث واألثر مادة مخض 

 ٓ ٖٖ٘(الكفاٌة ص ٖ)

روى عن ( الحسن بن أبً الحسن ، واسمه ٌسار، البصري، أبو سعٌد، مولى زٌد بن ثابت،ٗ)

وجارٌة بن لدامة التمٌمً وجندب ابن عبد هللا البجلً، وؼٌرهم جابر بن عبد هللا األنصاري 

،وعنه: أبان بن صالح ، وأبان بن أبً عٌاش، وأبان بن ٌزٌد العطار،وؼٌرهم ،وى له 

 ٓ 9٘/ ٔ،تذكرة الحفاظ  9ٕٔ - 7٘/ ٙالجماعة ،تهٌب الكمال 

بن ربٌعة ابن ، أبو الحكم العنزي الواسطً، وٌمال: البصري، من عنزة بن أسامة (سٌار٘)

  =نزار، وهو سٌار بن أبً سٌار، واسمه وردان، ولٌل: ورد، ولٌل: دٌنار،وٌمال:إنه أخو
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ثُنَا؟ لَاَل:َصِحٌفَةٌ  ْن َهِذِه اأْلََحاِدٌُث الَّتًِ تَُحّدِ  (ٔ)َٓوَجْدنَاَها "ِلْلَحَسِن: ٌَا أَبَا َسِعٌٍد: "َعمَّ

ٌِْمً لال : " َذَهبُوا بَِصِحٌفَِة َجابٍِر إِلَى اْلَحَسِن  (ٕ)كما روى الخطٌب البؽدادي  بسنده  عن  التَّ

 ِ ًّ ٌِْم ؟ فَمَاَل فََرَواَها , أَْو لَاَل: فَؤََخَذَها , َوأَتَْونًِ بَِها فَلَْم أُِرْدَها , لُْلُت ِلٌَْحٌَى: َسِمْعَت َهَذا ِمَن التَّ

 (ٖ)ٓبَِرأِْسِه , أَْي نَعَْم " 

 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ(, والحسن ٙبشر ) وأبو , (٘(, ولتادة)ٗثابت ) -ٙ،  ٘، ٗ، ٖ

=مساور الوراق المه،عن ٌحٌى بن معٌن، والنسابً: ثمة،روى له الجماعة،مات 

 ٓ 9٘ٗ/ٔ،الكاشؾ  ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/ٕٔه،تهذٌب الكمال ٕٕٔسنة

 ٓ   ٖٗ٘( الكفاٌة ص ٔ)

( سلٌمان بن طرخان التٌمً، أبو المعتمر البصري،روى عن: أنس بن مالن وثابت البنانً ٕ)

حسن البصري وؼٌرهم ،وعنه روى: إبراهٌم بن سعد وإسماعٌل بن علٌةوٌحٌى ابن سعٌد وال

ه،طبمات ابن ٖٗٔالمطان وؼٌرهم ، عن ٌحٌى بن معٌن، والنسابً: ثمة،مات سنة

 ٓ ٕٔ-٘/ٕٔ،تهذٌب الكمال  ٕٕ٘/9سعد

 ٓ   ٖٗ٘( الكفاٌة ص  ٖ)

ثابت بن أسلم البنانً ، أبو دمحم البصري،روى عن  إسحاق بن عبد هللا بن الحارث ابن  (ٗ)

، وعنه جرٌر بن حازم وحمٌد وؼٌرهم  نوفل، وأنس ابن مالن ، وبكر بن عبد هللا المزنً

ه، ولٌل ؼٌرذلن ،تهذٌب ٖٕٔ، مات سنةولال النسابً: ثمةوؼٌرهم ،الطوٌل وحماد بن سلمة 

 ٓ ٕٕ٘-ٕٕٓ/ ٘،سٌر أعالم النبالء  7ٖٗ-ٕٖٗ/ٗالكمال 

،أبو الخطاب السدوسً، البصري، الضرٌر،  (لتادة بن دعامة بن لتادة بن عزٌز السدوسً٘)

 األكمه،لال الذهبً: وكان من أوعٌة العلم، وممن ٌضرب به المثل فً لوة الحفظ،

 ٓ 8ٖٕ-7ٕٙ/ ٘ه،سٌر أعالم النبالء 8ٔٔمات سنة

بشر ابن أبً وحشٌة بفتح الواو وسكون المهملة وكسر ( أبوبشر جعفر بن إٌاس أبو ٙ)

 ،ثمة من أثبت الناس فً سعٌد ابن جبٌر ، لال ابن حجر: المعجمة وتثمٌل التحتانٌة الٌشكري

ؼٌر ذلن ، ولٌل ه ،ٕ٘ٔمات سنة ،من الخامسة  ،وفً مجاهد،وضعفه شعبة فً حبٌب سالم 

 ٓ 7ٖٔتمرٌب التهذٌب ص
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ؾ)  ٓ(َٔوُمَطّرِ

لدمت أم سلٌمان الٌشكري بكتاب (: »ٕروى الخطٌب البؽدادي بسنده عن همام بن ٌحٌى)

, فمرئ على ثابت , ولتادة , وأبً بشر , والحسن ومطرؾ , فرووها كلها، وأما (ٖ)سلٌمان 

 (ٗ«)ثابت فروى منها حدٌثا واحدا

 

 شً العامري  ، أبو عبد هللا البصري،رَ ٌر الحَ خِّ (مطرؾ بن عبد هللا بن الشِّ ٔ)

ه،طبمات   7٘لال ابن سعد:وكان ثمة له فضل وورع وعمل وأدب،روى له الجماعة،مات سنة

 ٓ ٖٗ٘،تمرٌب التهذٌب ص9ٓ-9ٙ/8ٕ،تهذٌب الكمال  ٙٗٔ-ٔٗٔ/9ابن سعد

بن دٌنار العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة المحلمً (همام بن ٌحٌى ٕ)

موالهم أبو عبد هللا أو أبو بكر البصري ، لال ابن حجر:ثمة ربما وهم ،من السابعة ،مات 

،تمرٌب ٖٓٔ-ٕٖٓ/ٖٓ،تهذٌب الكمال  98ٔٔ/ٖه،ولٌل ؼٌر ذلن ،التعدٌل والتجرٌحٗٙٔسنة

 ٓ 9ٗ٘التهذٌب ص

وأبً سعد األزدي، وأبً سعٌد شكري ،روى عن جابر بن عبد هللا سلٌمان بن لٌس الٌ (ٖ)

ولال أبو زرعة  ، والنسابً: وأبو بشر،ولتادة بن دعامة،روى عنه عمرو بن دٌنار الخدري

ثمة،ولال ابن حجر: ثمة من الثالثة مات لدٌما دون المابة لبل الثمانٌن فً فتنة ابن 

 ٓ ٖٕ٘تمرٌب التهذٌب ص، ٙ٘-٘٘/ٕٔ ،تهذٌب الكمالٖٙٔ/ٗالجرح والتعدٌل الزبٌر،

 ٓ ٖٗ٘(الكفاٌة صٗ)
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 ٓلهامن أمهات كتب    السنة  ،ونماذج أخرى،أو أثرهاالمبحث السادس :حكم العمل بالوجادة 

فً العمل بما تضمنه ،كما نظرا لعدم اتصال المروي بالوجادة ،فمد اختلفت ألوال العلماء -أ

 ٌلً:

من المحدثٌن والفمهاء من المالكٌة وؼٌرهم كما لاله  وهو منسوب للمعظم  :المول األول

   ٓلٌاسا على المرسل والمنمطع ونحوهما مما لم ٌتصل العمل بما تضمنه ؛ اولم ٌر( ٔ)عٌاض

ن من ٌحتج بالمرسل ممن ذهب إلى هذا ٌفرق بؤنه هنان فً المرون الفاضلة، وأما من ؤوك

 (ٕ)فمد ٌفرق بعدم استلزامها االتصال.،ٌرى منهم الشهادة على الخط 

:لطع بعض المحممٌن من أصحاب الشافعً فً أصول الفمه بالوجوب فً العمل  المول الثانً

وه ; فإن بو عرض على جملة المحدثٌن ألعند حصول الثمة به، ولال: إنه لحٌث ساغ 

 (ٖ)معظمهم كما تمدم ال ٌرونه حجة.

و المطع بالوجوب هو األصوب الذي ال ٌتجه ؼٌره فً األعصار المتؤخرة، ٌعنً التً لصرت 

الهمم فٌها جدا، وحصل التوسع فٌها، فإنه لو تولؾ العمل فٌها على الرواٌة النسد باب العمل 

رواٌة فً هذا الزمان، ٌعنً: فلم ٌبك إال مجرد وجادات، ولال النووي: ال بالمنمول لتعذر شرط

 .(ٗ)إنه الصحٌح

 : كنا نسمع بالصحٌفة فٌها علم (٘)نًوْ للت: ولول أبً عمران الجَ لال السخاوي:

 ٓ ٕٓٔ(اإللماع صٔ)

                       ٓ 9ٕ٘/ٕ(فتح المؽٌثٕ)

 ٓ(المرجع السابك ٖ)

 ٓ ٙٙ(التمرٌب والتٌسٌر صٗ)

 ( هوعبد الملن بن حبٌب األزدي  ، وٌمال: الكندي، أبوعمران الجونً البصري،٘)

رأي عمران بن حصٌن،ولال ابن حجر : مشهور بكنٌته ثمة ،من كبار الرابعة، مات سنة 

 ٓ ٕٖٙتمرٌب التهذٌب ص،ٖٓٓ-79ٕ/8ٔه، ولٌل بعدها،تهذٌب الكمال 8ٕٔ
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مشعر  -(ٔ)حتى لدم علٌنا ههنا آل الزبٌر ومعهم لوم فمهاء،الرجل الفمٌه فننتابها كما ٌنتاب 

 (ٕ)بعملهم بما فٌها كالعمل بمول الفمٌه.

 المول الثالث:هو جواز العمل بما تضمنه المروي بالوجادة ،وهو منسوب  لإلمام األعظم دمحم

طابفة من نظار بن إدرٌس الشافعً ،نسبه إلٌه جماعة من الفمهاء وؼٌرهم، ولال به 

واختاره ؼٌره من أرباب  (ٖ)أصحابه، لال ابن الصالح تبعا لعٌاض: وهو الذي نصره الجوٌنً

 (٘)، لال السخاوي: فاجتمع فً العمل ثالثة ألوال: المنع، الوجوب، الجواز.(ٗ)التحمٌك

 ولٌل فً العمل إن المعظما ... لم ٌره وبالوجوب جزما   ٌمول العرالً : 

 ٓ(ٙ)بعض المحممٌن وهو األصوب ... والبن إدرٌس الجواز نسبوا                

 

 

  ٖٗ٘ٓالكفاٌة ص (ٔ)

 ٓ 8ٕ٘-9ٕ٘/ٕ(فتح المؽٌثٕ)

( هو:عبد الملن بن عبد هللا بن ٌوسؾ بن عبد هللا بن ٌوسؾ بن دمحم بن حٌوٌه الجوٌنً، ٖ)

الخطٌب البؽدادي : إمام أبو المعالً بن أبً دمحم الفمٌه الشافعً الملمب بإمام الحرمٌن،لال 

الفمهاء شرلا وؼربا، وممدمهم عجما وعربا، من لم تر العٌون مثله فضال، ولم تسمع اآلذان 

ه،تارٌخ 98ٗكسٌرته نمال، بلػ درجة االجتهاد، وأجمع على فضله أعٌان العباد،مات سنة

 ٓ 9ٗ-ٖٗ/ ٙٔبؽداد

 ٓ 8ٕٗ،الؽٌث الهامع ص 7ٕٗ/ٔالبرهان فً أصول الفمه (ٗ)

 ٓ 8ٕ٘/ٕفتح المؽٌث (٘)

 ٓ ٕ٘/ٕ(المرجع السابك ٙ)
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                                                      نماذج أخرى للوجادة من أمهات كتب السنة:-ب  

ًّ بن عبد هللا، حدثنا معاذُ بن هشام، -ٔ لال: وجدُت لال اإلمام أبو داود السجستانً : حدثنا عل

 لال لتادة: عن ٌحٌى بن مالن فً كتاب أبً بخّطِ ٌده ولم أسمعه منه:

لال: " احضروا الذكر، وادنوا ِمن  -صلَّى هللا علٌه وسلم  -عن سمرة بن جندب، أن نبً هللا 

 (ٔ)ٓال ٌزال ٌتباعد حتى ٌإخَر فً الجنَّة وإن دخلها"  اإلمام فإن الرجل

عن  لال: وجْدُت فً كتاِب خالًِ عبِد الرحمن بِن عبِد الحمٌِد،ولال : حدَّثنا ابُن السَّْرحِ، -ٕ

 ًَ ُعمٌٍل، أن ابَن شهاٍب أخبره، أنَّ عبَد هللا بن عبِد الرحمن بِن األزهِر أخبره عن أبٌه، لال: أُتِ

 ًُّ بشارِب، وهو بُحنٌٍن، فَحثَى فً وجِهه التراَب، ثم أمر أصحابه  -ى هللا علٌه وسلمصلَّ -النب

ًَ رسوُل هللا   -فََضَربُوه بنعالهم وما كان فً أٌدٌهم، حتَّى لال لهم: "ارفعوا" فََرفَعُوا. فتُوفِّ

أربعٌَن، َصْدراً ِمن ، ثم َجلََد أبو بَكٍر فً الخمِر أربعٌَن، ثم َجلََد ُعَمُر -صلَّى هللا علٌه وسلم 

إمارتِه، ثِم َجلََد ثمانٌَن فً آِخِر خالفتِه، ثم َجلََد عثماُن الَحدٌَّن كلٌهما ثمانٌن وأربعٌَن، ثم أثبَت 

 ٓ(ٕمعاوٌةُ الحدَّ ثمانٌَن )

اج أخبرنا ُشْعبة عن أبً إسحاق  وجدت فً كتابلال عبد هللا بن أحمد:  -ٖ أبً حدثنا َحجَّ

اب: سؤلت ابن عمر عن الؽسل ٌوم الجمعة؟، لال: فمال: أَمرنا به رسول سمعت ٌحٌى بن َوثَّ 

 ٓ( ٖ) -صلً هللا علٌه وسلم -هللا 

 

 (أخرجه أبو داود فً سننه فً كتاب الصالة باب الدنو من اإلمام عند الموعظةٔ)

 ٓ،وإسناده صحٌح  8ٓٔٔح ٕٖٙ/ٕ

 8ٖ٘/ٙفً شرب الخمر (أخرجه أبو داود فً سننه فً كتاب الحدود باب إذا تتاٌَعَ ٕ)

 ٓ، وإسناده ضعٌؾ ،فٌه عبد هللا بن عبد الرحمن بن األزهر مجهول  88ٗٗح

 ٓ، وإسناده صحٌح  98ٓ٘ح ٕٓ٘/ ٗ(أخرجه أحمدفً مسندهٖ)
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ِ ْبُن أَْحَمَد اْبِن َحْنبٍَل، لَاَل: لال  اإلمام أبو عبدهللا الحاكم أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن  -ٗ َجْعفٍَر، ثنا َعْبُد َّللاَّ

ثنا َوَجْدُت فًِ ِكتَاِب أَبًِ بَِخّطِ ٌَِدِه، ثنا َسْعُد ْبُن إِْبَراِهٌَم ْبِن َسْعٍد، َوٌَْعمُوُب اْبُن إِْبَراِهٌَم، لَااَل: 

ُ َعْنَها بِْنِت أَبًِ، َعْن َصاِلحٍ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوةَ، لَالَ  ًَ َّللاَّ : لَالَْت َعابَِشةُ ِلفَاِطَمةَ َرِض

ٌِْه َوسَ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُرَن، أَنًِّ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم: أاََل أُبَّشِ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ لََّم ٌَمُوُل: َرُسوِل َّللاَّ

ٌِْه " َسٌَِّداُت نَِساِء أَْهِل اْلَجنَِّة أَْربٌَع: َمرْ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَُم بِْنُت ِعْمَراَن، َوفَاِطَمةُ بِْنُت َرُسوِل َّللاَّ

ٌِْلٍد، َوآِسٌَةُ ")  (َٔوَسلََّم، َوَخِدٌَجةُ بِْنُت ُخَو

 

 ،8ٖ٘ٗح ٕ٘ٓ/ٖ(أخرجه الحاكم فً المستدرن فً كتاب معرفة الصحابة رضً هللا عنهم ٔ)

 ٓلال الذهبً : على شرط البخاري ومسلم
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 الخاتمة ، وفٌها :  

 نتابج البحث :-أ  

 ٓلفظ الوجادة مولد ، لٌس عربٌا -ٔ

 ٓلم ٌعد ابن كثٌر الوجادة من طرق التحمل -ٕ

  ٓللوجادة نوعان  -ٖ

 ٓدلك المحدثون فً الفاظ األداء عن الوجادة ، مفرلٌن بٌن النوعٌن منها -ٗ

  ٓللوجادة دلٌل من سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وإن نوزع فٌه من استدل به  -٘

 ٓلكل من المانعٌن والمجوزٌن للرواٌة بالوجادة مبرراته ، ولكل وجهة هو مولٌها  -ٙ
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 أهم المصادر والمراجع : -ب  ٕٖ

اآلحاد والمثانً،لإلمام أبً بكر بن أبً عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحان بن مخلد  -

 –هـ(،المحمك: د. باسم فٌصل أحمد الجوابرة،الناشر: دار الراٌة 89ٕالشٌبانً )المتوفى:سنة 

 الرٌاض،

                                                                                      0 77ٔٔ – ٔٔٗٔالطبعة: األولى، 

االستٌعاب فً معرفة األصحاب ،لإلمام أبً عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر ابن  -

 هـ(،المحمك: علً دمحم البجاوي،الناشر: دارٖٙٗعاصم النمري المرطبً )المتوفى:سنة 

 الجٌل، بٌروت

أسد الؽابة فً معرفة الصحابة،لإلمام أبً الحسن  -.م 77ٕٔ -هـ  ٕٔٗٔالطبعة: األولى، 

علً بن أبً الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرٌم بن عبد الواحد الشٌبانً الجزري، عز الدٌن ابن 

الموجود،الناشر: عادل أحمد عبد  -هـ(،المحمك: علً دمحم معوض ٖٓٙاألثٌر )المتوفى:سنة 

 م. 77ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔدار الكتب العلمٌة،الطبعة: األولى،سنة النشر: 

البرهان فً أصول الفمه،لإلمام  عبد الملن بن عبد هللا بن ٌوسؾ الجوٌنً أبً  -

،تحمٌك: د. عبد العظٌم 8ٔٗٔمصر،الطبعة الرابعة،  –المنصورة  -المعالً،الناشر: الوفاء 

 ٓمحمود الدٌب

وس من جواهر الماموس،لإلمام  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسٌنً، أبً تاج العر -

بٌدي )المتوفى:سنة  هـ(،المحمك: مجموعة من ٕ٘ٓٔالفٌض، الملمّب بمرتضى، الزَّ

 ٓالمحممٌن،الناشر: دارالهداٌة

حمد بن تارٌخ اإلسالم َوَوفٌات المشاهٌر َواألعالم،لإلمام  شمس الدٌن أبً عبد هللا دمحم بن أ -

ٌْماز الذهبً )المتوفى:سنة  هـ(،المحمك: الدكتور بشار عّواد 9ٗ8عثمان بن لَا

 ٓم  ٖٕٓٓمعروؾ،الناشر: دار الؽرب اإلسالمً،الطبعة: األولى، 

 تارٌخ بؽداد وذٌوله: -

 تارٌخ بؽداد، للخطٌب البؽدادي -ٔ

 المختصر المحتاج إلٌه من تارٌخ ابن الدبٌثً، للذهبً -ٕ

 تارٌخ بؽداد، البن النجارذٌل  - ٖ

 المستفاد من تارٌخ بؽداد، البن الدمٌاطً - ٗ

التعدٌل والتجرٌح , لمن خرج له البخاري فً الجامع الصحٌح،لإلمام  أبً الولٌد سلٌمان بن -

خلؾ بن سعد بن أٌوب بن وارث التجٌبً المرطبً الباجً األندلسً )المتوفى:سنة 

الرٌاض،الطبعة:  –ن،الناشر: دار اللواء للنشر والتوزٌع هـ(،المحمك: د. أبو لبابة حس9ٌٗٗ

 ٓ 78ٙٔ – ٙٓٗٔاألولى، 

 الّرد على أبً بكر الخطٌب البؽدادي، البن النجار -٘
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 لإلمام  أبً بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطٌب البؽدادي )المتوفى:سنة

 بٌروت،دراسة وتحمٌك: مصطفى عبد المادر عطا –هـ(،الناشر: دار الكتب العلمٌة ٖٙٗ

 .هـ 9ٔٗٔالطبعة: األولى، 

التحبٌر شرح التحرٌر فً أصول الفمه، لعالء الدٌن أبً الحسن علً بن سلٌمان المرداوي  - 

الجبرٌن، د. هـ(،المحمك: د. عبد الرحمن 88٘الدمشمً الصالحً الحنبلً )المتوفى:سنة 

السعودٌة / الرٌاض،الطبعة: األولى،  -عوض المرنً، د. أحمد السراح،الناشر: مكتبة الرشد 

 م.ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔ

ٌْماز الذهبً  - تذكرة الحفاظ،لشمس الدٌن أبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَا

 -هـ7ٔٗٔاألولى،  لبنان،الطبعة:-هـ(،الناشر: دار الكتب العلمٌة بٌروت9ٗ8)المتوفى:سنة 

 ٓم778ٔ

تفسٌر ؼرٌب ما فً الصحٌحٌن البخاري ومسلم،لدمحم بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حمٌد  -

هـ(،المحمك: 88ٗاألزدي المٌورلً الَحِمٌدي أبً عبد هللا بن أبً نصر )المتوفى:سنة 

األولى،  صر،الطبعة:م –الماهرة  -الدكتورة: زبٌدة دمحم سعٌد عبد العزٌز،الناشر: مكتبة السنة 

ٔٗٔ– ٔ77٘ ٓ 

تمرٌب التهذٌب،لإلمام أحمد بن علً بن حجر العسمالنً،المحمك: أبو األشبال صؽٌر أحمد  -

 ٓشاؼؾ الباكستانً،الناشر: دار العاصمة

التمٌٌد لمعرفة رواة السنن والمسانٌد،لإلمام دمحم بن عبد الؽنً بن أبً بكر بن شجاع، أبً  -

هـ(،المحمك: كمال ٌوسؾ 7ٕٙابن نمطة الحنبلً البؽدادي )المتوفى:سنة بكر، معٌن الدٌن، 

 ٓم  788ٔ -هـ  8ٓٗٔالحوت،الناشر: دار الكتب العلمٌة،الطبعة: الطبعة األولى 

تهذٌب األسماء واللؽات،لإلمام أبً زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي  -

علٌه وممابلة أصوله: شركة العلماء هـ(،عنٌت بنشره وتصحٌحه والتعلٌك 9ٙٙ)المتوفى:سنة 

 ٓلبنان –بمساعدة إدارة الطباعة المنٌرٌة،ٌطلب من: دار الكتب العلمٌة، بٌروت 

توثٌك السنة فً المرن الثانً الهجري :أسسه واتجاهاته،المإلؾ: رفعت بن فوزي عبد  -

 ٓالمطلب،الناشر: مكتبة الخنانجً بمصر،الطبعة: األولى

الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأٌامه = صحٌح الجامع المسند  -

البخاري،لإلمام  دمحم بن إسماعٌل أبً عبدهللا البخاري الجعفً،المحمك: دمحم زهٌر بن ناصر 

 ٓالناصر

 الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانٌة بإضافة ترلٌم ترلٌم دمحم فإاد عبد البالً(

 هـٕٕٗٔاألولى،  الطبعة:
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الجرح والتعدٌل،لإلمام  أبً دمحم عبد الرحمن بن دمحم بن إدرٌس بن المنذر التمٌمً،  -

هـ(،الناشر: طبعة مجلس دابرة المعارؾ 9ٕٖالحنظلً، الرازي ابن أبً حاتم )المتوفى:سنة 

بٌروت،الطبعة: األولى،  –الهند،دار إحٌاء التراث العربً  –باد الدكن بحٌدر آ -العثمانٌة 

 م. 7ٕ٘ٔهـ  9ٕٔٔ

جزء بٌبً بنت عبد الصمد الهروٌة الهرثمٌة،لبٌِبَى بنت عبد الصمدبن علً بن دمحم، أّم  -

هـ(،المحمك: عبد الرحمن بن عبد الجبار 99ٗالفضل الَهْرثَِمٌّة الهروٌة )المتوفى:سنة 

 .78ٙٔالطبعة: األولى، ،الكوٌت –الناشر: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمً ،الفرٌوابً

جزء الحسن بن عرفة العبدي،ألبً علً الحسن بن عرفة بن ٌزٌد العبدي البؽدادي  -

هـ(،حممه وعلك علٌه وخرج أحادٌثه وآثاره: عبد الرحمن بن عبد الجبار 9ٕ٘)المتوفى:سنة 

 م. 78٘ٔ -هـ  ٌٙٓٗٔت،الطبعة: األولى، الفرٌوابً،الناشر: دار األلصى، الكو

الفرج المعافى بن زكرٌا بن ٌحٌى  ألبً ،الجلٌس الصالح الكافً واألنٌس الناصح الشافً -

الناشر: دار ،المحمك: عبد الكرٌم سامً الجندي،هـ(7ٖٓ سنةالجرٌرى النهروانً )المتوفى:

 .م ٕ٘ٓٓ -هـ  ٕٙٗٔالطبعة: األولى ،لبنان –الكتب العلمٌة، بٌروت 

حدٌث مصعب بن عبد هللا الزبٌري، ألبً الماسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزٌز بن الَمْرُزبان  -

هـ(،المحمك: صالح عثمان اللحام،الناشر: 9ٖٔابن سابور بن شاهنشاه البؽوي )المتوفى:سنة 

 م.ٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔاألردن / عمان،الطبعة: األولى،  -الدار العثمانٌة 

دمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة البخاري، أبو عبد هللا  لإلمام العباد،خلك أفعال -

 –الناشر: دار المعارؾ السعودٌة ،المحمك: د. عبد الرحمن عمٌرة،هـ(ٕٙ٘ سنة)المتوفى:

 الرٌا

دالبل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشرٌعة،لإلمام  أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى  -

هـ(،الناشر: دار الكتب العلمٌة 8٘ٗلخراسانً، أبً بكر البٌهمً )المتوفى:سنة الُخْسَرْوِجردي ا

 ٓهـ ٘ٓٗٔ -بٌروت،الطبعة: األولى  –

ٌْماز الذهبً  - سٌر أعالم النبالء،لإلمام شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَا

الشٌخ شعٌب المحمك : مجموعة من المحممٌن بإشراؾ ،هـ(9ٗ8 سنة)المتوفى :

 78ٔهـ /  ٘ٓٗٔثالثة ، الطبعة : ال،الناشر : مإسسة الرسالة،األرناإوط

شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة،لإلمام  أبو الماسم هبة هللا بن الحسن بن منصور  -

 هـ(،تحمٌك: أحمد بن سعد بن حمدان الؽامدي8ٔٗالطبري الرازي الاللكابً )المتوفى:سنة 

 ٓمٖٕٓٓهـ / ٖٕٗٔالسعودٌة،الطبعة: الثامنة،  – الناشر: دار طٌبة
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إسعاؾ ذوي الَوَطر بشرح نظم الدَُّرر فً علم »شرح أَْلِفٌَِّة السٌُّوطً فً الحدٌث المسمى -

الولوي،الناشر: مكتبة الؽرباء ، للشٌخ دمحم ابن العالمة علً بن آدم ابن موسى األثٌوبً «األثر

 0م 77ٖٔ -هـ  ٗٔٗٔالمملكة العربٌة السعودٌة،الطبعة: األولى،  -األثرٌة، المدٌنة المنورة 

شرح مختصر الروضة،لسلٌمان بن عبد الموي بن الكرٌم الطوفً الصرصري، أبً الربٌع،  -

التركً،الناشر : هـ(،المحمك : عبد هللا بن عبد المحسن 9ٔٙنجم الدٌن )المتوفى :سنة 

 م. 789ٔهـ /  9ٓٗٔمإسسة الرسالة،الطبعة : األولى ، 

شرح نخبة الفكر فً مصطلحات أهل األثر،لعلً بن )سلطان( دمحم، أبً الحسن نور الدٌن  -

هـ(،المحمك: لدم له: الشٌخ عبد الفتح أبو ؼدة، ٗٔٓٔالمال الهروي الماري )المتوفى:سنة 

لبنان / بٌروت،الطبعة:  -ٌم وهٌثم نزار تمٌم،الناشر: دار األرلم حممه وعلك علٌه: دمحم نزار تم

 بدون، بدون.

شرؾ أصحاب الحدٌث،لإلمام  أبً بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطٌب  -

دار إحٌاء السنة  هـ(،المحمك: د. دمحم سعٌد خطً اوؼلً،الناشر:ٖٙٗالبؽدادي )المتوفى:سنة 

 ٓأنمرة –النبوٌة 

طبمات الحفاظ،لإلمام عبد الرحمن بن أبً بكر، جالل الدٌن السٌوطً )المتوفى:سنة  -

 هـ(،7ٔٔ

    ٓه     ٖٓٗٔبٌروت،الطبعة: األولى،   –الناشر: دار الكتب العلمٌة 

الطبمات الكبرى،لإلمام أبً عبد هللا دمحم بن سعد بن منٌع الهاشمً بالوالء، البصري،  -

هـ(،تحمٌك: دمحم عبد المادر عطا،الناشر: دار ٖٕٓ)المتوفى:سنة  البؽدادي المعروؾ بابن سعد

 م. 77ٓٔ -هـ  ٓٔٗٔبٌروت،الطبعة: األولى،  –الكتب العلمٌة 

العلل ومعرفة الرجال،لإلمام  أبً عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشٌبانً  -

ناشر: دار الخانً , هـ(،المحمك: وصً هللا بن دمحم عباس،الٕٔٗ)المتوفى:سنة 

 ٓم ٕٔٓ -هـ  ٕٕٗٔالرٌاض،الطبعة: الثانٌة، 

الؽٌث الهامع شرح جمع الجوامع،لإلمام  ولً الدٌن أبً زرعة أحمد بن عبد الرحٌم العرالً  -

هـ(،المحمك: دمحم تامر حجازي،الناشر: دار الكتب العلمٌة،الطبعة: األولى، 8ٕٙ)ت:سنة 

 0مٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔ

ًّ  للشٌخواألثبات ومعجم المعاجم والمشٌخات والمسلسالت،فهرس الفهارس  - دمحم َعْبد الَح

 سنةبن عبد الكبٌر بن دمحم الحسنً اإلدرٌسً، المعروؾ بعبد الحً الكتانً )المتوفى:ا

، ٕالطبعة: ،بٌروت  -الناشر: دار الؽرب اإلسالمً ،المحمك: إحسان عباس،هـ(8ٕٖٔ

ٓٔ78ٕ 
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دمحم بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملمب ل ،فوات الوفٌات -

 –الناشر: دار صادر ،المحمك: إحسان عباس،هـ(9ٙٗ سنةبصالح الدٌن )المتوفى:

 ٓ 79ٗٔ -ٗ، ٖ، ٕالجزء: ، 79ٖٔ – ٔالجزء: ،الطبعة: األولى،بٌروت

الكاشؾ فً معرفة من له رواٌة فً الكتب الستة،لإلمام  شمس الدٌن أبً عبد هللا دمحم بن  -

ٌْماز الذهبً )المتوفى:سنة  هـ(،المحمك: دمحم عوامة أحمد دمحم نمر 9ٗ8أحمد ابن عثمان بن لَا

ألولى، مإسسة علوم المرآن، جدة،الطبعة: ا -الخطٌب،الناشر: دار المبلة للثمافة اإلسالمٌة 

 0م 77ٕٔ-هـٖٔٗٔ

 سنةأحمد بن عدي الجرجانً )المتوفى: لإلمام  أبًالكامل فً ضعفاء الرجال، -

شارن فً تحمٌمه: عبد الفتاح أبو ،علً دمحم معوض-تحمٌك: عادل أحمد عبد الموجود،هـ(ٖ٘ٙ

 .م779ٔهـ8ٔٗٔالطبعة: األولى، ،لبنان-بٌروت -الناشر: الكتب العلمٌة ،سنة

علم الرواٌة،لإلمام أبً بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطٌب الكفاٌة فً  -

هـ(،المحمك: أبو عبدهللا السورلً، إبراهٌم حمدي ٖٙٗالبؽدادي )المتوفى:سنة 

 0المدٌنة المنورة -المدنً،الناشر: المكتبة العلمٌة 

زي )المتوفى:سنة الكواكب السابرة بؤعٌان المبة العاشرة،لنجم الدٌن دمحم بن دمحم الؽ-

 ،هـ(ٔٙٓٔ

 8ٔٗٔالطبعة: األولى، ،لبنان –الناشر: دار الكتب العلمٌة، بٌروت ،المحمك: خلٌل المنصور

 ٓم 779ٔ -هـ 

مجمع بحار األنوار فً ؼرابب التنزٌل ولطابؾ األخبار، لجمال الدٌن، دمحم طاهر بن علً  -

َّنًِ الكجراتً )المتوفى:سنة  هـ(،الناشر: مطبعة مجلس دابرة 78ٙالصدٌمً الهندي الفَت

 المعارؾ العثمانٌة

 0 م7ٙ9ٔ -هـ  89ٖٔالطبعة: الثالثة، 

مجمع الزوابد ومنبع الفوابد ،لإلمام أبً الحسن نور الدٌن علً بن أبً بكر بن سلٌمان  -

هـ(،المحمك: حسام الدٌن المدسً،الناشر: مكتبة المدسً، 8ٓ9الهٌثمً )المتوفى:سنة 

 ٓم 77ٗٔهـ،  ٗٔٗٔلنشر: الماهرة،عام ا

مختصُر استدَران الحافِظ الذّهبً على ُمستدَرن أبً عبد هللِا الَحاكم،لإلمام ابن الملمن سراج  -

هـ(،تحمٌك 8ٓٗالدٌن أبً حفص عمر بن علً بن أحمد الشافعً المصري )المتوفى:سنة 

 َودراسة:

َعبد هللا بن َعبد العَزٌز آل : َسعد بن 9 - ٖ: َعبد هللا بن حمد اللَحٌَدان،جـ ٕ، ٔجـ 

 ٓهـ  ٔٔٗٔالمملكة العربٌة السعودٌة،الطبعة: األولى،  -حمٌَّدالناشر: َداُر العَاِصَمة، الرٌاض 
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وٌه بن نُعٌم المستدرن على الصحٌحٌن، أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمد -

تحمٌك: ،هـ(٘ٓٗابن الحكم الضبً الطهمانً النٌسابوري المعروؾ بابن البٌع )المتوفى:سنة 

 – ٔٔٗٔالطبعة: األولى، ،بٌروت –الناشر: دار الكتب العلمٌة ،مصطفى عبد المادر عطا

ٔ77ٓ. 

وٌانً )المتوفى:سنة  - أٌمن  هـ(،المحمك:9ٖٓمسند الروٌانً، أبً بكر دمحم بن هارون الرُّ

 علً أبو ٌمانً

 ٓ ٙٔٗٔالماهرة،الطبعة: األولى،  –الناشر: مإسسة لرطبة 

مسند أبً ٌعلى،لإلمام  أبً ٌعلى أحمد بن علً بن المثُنى بن ٌحٌى بن عٌسى بن هالل  -

هـ(،المحمك: حسٌن سلٌم أسد،الناشر: دار المؤمون 9ٖٓالتمٌمً، الموصلً )المتوفى:سنة 

 دمشك -للتراث 

 .78ٗٔ – ٗٓٗٔولى، الطبعة: األ

مسند أمٌر المإمنٌن أبً حفص عمر بن الخطاب رضً هللا عنه وألواله على أبواب  -

العلم،لإلمام أبً الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً البصري ثم الدمشمً )المتوفى:سنة 

ى، المنصورة،الطبعة: األول –هـ(،المحمك: عبد المعطً للعجً،دار النشر: دار الوفاء 99ٗ

 م.77ٔٔ -هـ ٔٔٗٔ

مسند الشامٌٌن،لإلمام  سلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً، أبً الماسم  -

هـ(،المحمك: حمدي بن عبدالمجٌد السلفً،الناشر: مإسسة ٖٓٙالطبرانً )المتوفى:سنة 

 ٓ 78ٗٔ – ٘ٓٗٔبٌروت،الطبعة: األولى،  –الرسالة 

عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،لإلمام  مسلم بن الحجاج  المسند الصحٌح المختصر بنمل العدل -

 هـ(،المحمك: دمحم فإاد عبد البالً،ٕٔٙأبً الحسٌن المشٌري النٌسابوري )المتوفى:سنة 

 بٌروت -الناشر: دار إحٌاء التراث العربً 

بو الماسم المعجم الكبٌر،لإلمام سلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً، أ -

هـ(،المحمك: حمدي بن عبد المجٌد السلفً،دار النشر: مكتبة ٖٓٙالطبرانً )المتوفى:سنة 

 الماهرة -ابن تٌمٌة 

معرفة أنواع علوم الحدٌث، وٌُعرؾ بممدمة ابن الصالح،لإلمام عثمان بن عبد الرحمن، أبً  -

هـ(،المحمك: نور الدٌن ٖٗٙعمرو، تمً الدٌن المعروؾ بابن الصالح )المتوفى:سنة 

 -هـ ٙٓٗٔبٌروت،سنة النشر:  –سورٌا، دار الفكر المعاصر  -عتر،الناشر: دار الفكر

 0الطبعة: الثانٌةم،78ٙٔ

الممصد العلً فً زوابد أبً ٌعلى الموصلً،لإلمام أبً الحسن نور الدٌن علً بن أبً بكر  -

كسروي حسن،الناشر: دار الكتب  هـ(،تحمٌك: سٌد8ٓ9ابن سلٌمان الهٌثمً )المتوفى:سنة 

 لبنان. –العلمٌة، بٌروت 
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المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج،لإلمام  أبً زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ  -

بٌروت،الطبعة: الثانٌة،  –هـ(،الناشر: دار إحٌاء التراث العربً 9ٙٙالنووي )المتوفى:سنة 

ٖٔ7ٕ ٓ 

م مجد الدٌن أبً السعادات المبارن بن دمحم بن دمحم بن النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر،لإلما -

هـ(،الناشر: المكتبة ٙٓٙدمحم ابن عبد الكرٌم الشٌبانً الجزري ابن األثٌر )المتوفى:سنة 

 ٓمحمود دمحم الطناحً -م،تحمٌك: طاهر أحمد الزاوى 797ٔ -هـ 77ٖٔبٌروت،  -العلمٌة 

وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان،لإلمام  أبً العباس شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم  -

هـ(،المحمك: إحسان 8ٔٙبن أبً بكر ابن خلكان البرمكً اإلربلً )المتوفى:سنة 

 - ٕ،الجزء: 7ٓٓٔ، ٓالطبعة:  - ٔبٌروت،الطبعة:الجزء:  –عباس،الناشر: دار صادر 

 : ،الجزء7ٓٓٔ، ٓالطبعة: 

،الجزء: 77ٗٔ، ٔالطبعة:  - ٘،الجزء: 79ٔٔ، ٔالطبعة:  - ٗ،الجزء: 7ٓٓٔ، ٓالطبعة: 

 ٓ 77ٗٔ، ٔالطبعة:  - 9،الجزء: 7ٓٓٔ، ٓالطبعة:  - ٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


