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 �سم اهللا الرمحن الرحيم
ل وألفاظ األداء1  :ـ طرق اتلحمُّ
يخ.املراد باتلحمُّ  )1  ل: تليقِّ احلديث وأخذه عن الشَّ
 .املراد باألداء: رواية احلديث وتبليغه )2
بط).) أ3 اوي: (العدالة والضَّ  ساس قبول خرب الرَّ
ماع قبل األهليَّة (ىلع القول  يصحُّ ل: حمُّ عدم اشرتاط كمال األهليَّة حال اتلّ  )4 السَّ
 .الرَّاجح)
 ـ أثر ذلك: واشرتاط ذلك ـ أي: كمال األهليَّة ـ حال األداء (باالتِّفاق)ـ 
 له حال ال�فر.ـ قبول رواية املسلم ملا حتمَّ  أ

 با.له حال الصِّ ـ قبول رواية ابلالغ ملا حتمَّ  ب
 :ادلَّيلل ىلع الك املسأتل�ـ 

بن احديث جب�  له حال ال�فر ـو�: قبول رواية املسلم ملا حتمَّ ـ و� ديلل املسألة األ
ور، و�ن قد جاء يف فداء أ يقرأ يف املغرب حطعم (املتَّفق عليه) أنَّه سمع انلَّيبَّ مُ   رسى بدرٍ بالطُّ

 ُ  لت عنه.سلم، ثمَّ أدَّى هذه السنَّة بعد إسالمه ومُح قبل أن �
روايات أحداث  با ـله حال الصِّ رواية ابلالغ ملا حتمَّ  قبولوديلل املسألة اثلَّانية ـ و� 

�� وابن عبَّاس، فقد قبل انلَّاس رواياتهم من غ�  حابة اكحلسن واحلس�، وعبد اهللا بن الزُّ الصَّ
 لوه قبل ابللوغ و�عده.فرق ب� ما حتمَّ 

غ�؟) 5  مىت يصحُّ سماع الصَّ
نعة يف «ـ ما حاكه القايض عياض عن أهل احلديث: قال القايض عياض: أ د أهل الصَّ حدَّ

 .»ذلك مخس سن�
الح ب حه ابن الصَّ واب يف ذلك اعتبار اتلَّمي� سواءٌ ـ ما رجَّ  . اكن ابن مخس أو ال: أنَّ الصَّ

 :أو اتلَّعليل لالك القول�، وتوجيه الرَّاجح منهما ادلَّيلل
ل:ديلل القول األ رواه ابلخاري وغ�ه من ما  هو ما حاكه القايض عن أهل احلديث ـو وَّ
وأنا ابن مخس  �َّة �َّها يف وج� من دلوٍ  حمن انلَّيبِّ  لُت عقِ «�يع قال: حديث �مود بن الرَّ 

 .»سن�
اجح، وتعليل ذلك كما ي� الح هو الرَّ  :وما اختاره ابن الصَّ

 تمي�ه. مثُل  هذا السّن أنَّ تمي� غ�ه ال يلزم من عقل �مود املّجة يفـ 1
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ا سمعه. ـ ال يلزم من عقل املّجة عقَل 2  غ�ها ممَّ
يلل الـ كون �مود عقل املجّ 3 يلل هو �َّهة ليس هو ادلَّ يع و�نَّما ادلَّ  يف وجهه. ح رشَّ

 من ذلك. ه أقّل أن ال يعقل مثل هذا وسنُّ  وال يلزم من ذلك
ا هل. نَّةـ أنَّ اخلمس سن� مظِ 4  للتَّمي� وليس حدًّ
 من األقوال املأثورة عن العلماء حول عالمات اتلَّمي�:) 6
ق ب� ابلقرة واحلمارـ قول موىس بن هارون:  أ  .إذا فرَّ

 .إذا عقل وضبطـ قول اإلمام أمحد:  ب
 .أن يعدَّ من واحد إىل عرش�نن: ـ ما حاكه ابن امللقِّ  ج
ماع الوقت املستحب) 7  :للبدء بالسَّ
ماع بعد ( ابلدء ان، فعند أهل ابلرصة �ستحّب اختالف ابل�باختلف يف ذلك ـ أ ) 10بالسَّ

ام بعد ( 20سن�، وعند أهل الكوفة بعد (  ) سنة.30سنة)، وعند أهل الشَّ
الح اتلَّبك� ب ماع يف هذه األزمان من حيث ـ اختيار ابن الصَّ سماعه، بعد أن  يصحُّ  بالسَّ

 صار امللحوظ إبقاء سلسة اإلسناد.
ماع ب� ابن مخس ومن دونه )8  :اتلَّفرقة عند السَّ

 ).سمعي�تبون البن مخس فصاعًدا: (
 ودون مخس: (

ُ
 ).رِضَ حْ حرض أو أ
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ل:  ر�ق األوَّ يخالطَّ ماع من لفظ الشَّ  :السَّ
  أقسامه: ـ1

ّل إمجاالً  َّحم طرق الت

السامع من لفظ الشيخ.1

)العرض(القراءة عىل الشيخ .2

اإلجازة.3

إجازة معني بمعني

إجازة معني بغري معني

إجازة عامة

إجازة جمهولة

إجازة ملعدوم

يزإجازة ما مل يتحمله املجيز بوجه من سامع أو إجازة لريويه املجاز له إذا حتمله املج

إجازة اإلجازة

املناولة.4

مقرونة بإجازة

غري مقرونة بإجازة

املكاتبة.5

إعالم الشيخ للطالب أن هذا احلديث أو الكتاب سامعه.6

الوصية.7

الوجادة.8
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 :لرق اتلحمُّ ـ كونه أىلع ُط 2

الح:   .»وهذا القسم أرفع األقسام عند اجلماه�«قال ابن الصَّ
يويط:  تبة ،واإلمالء أىلع من غ�ه«وقال السُّ  .»و�ن استو�ا يف أصل الرُّ

 :وجه كون اإلمالء أرفع من غ�ه
خاوي:  يخ مشتغل باتلَّحديث، «قال السَّ الب، إذ الشَّ يخ والطَّ ملا يلزم منه من حتر�ر الشَّ

الب بال كتابة عنه، فهما بذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إىل اتلَّحقيق وتبي� األلفاظ مع والطَّ
 )].1/395( »فتح املغيث«[ »جر�ان العادة باملقابلة بعده

ماع:األلفاظ املستعملة لألداء ملا حتمَّ ـ 3  له الرَّاوي بالسَّ
ثنا، أخربنا، أنبأنا، سمعت، قال  أ ة األداء بـ (حدَّ ـ حاكية القايض عياض االتِّفاق ىلع صحَّ

 نلا، ذكر نلا).
الح ملا حاكه القايض عياضـ  ب  :مناقشة ابن الصَّ

الح:  و� هذا نظر، و�نبيغ فيما شاع استعماهل من هذه األلفاظ �صوًصا بما «قال ابن الصَّ
يخ أ  .»اسبللفظه، ملا فيه من اإليهام واإل طلق فيما سمع منن ال يُ سمع من غ� لفظ الشَّ

يخ، و(أنبأنا) : (أخربنا) و�نَّه �ستعمل يف عُ مثال ذلك ر�ن يف القراءة ىلع الشَّ رف املتأخِّ
 �ستعمل عندهم يف اإلجازة.

يخ قد بلواإل الح هو الّظن بأنَّ ما سمعه سمااًع من لفظ الشَّ ي عناه ابن الصَّ
َّ

سمعه اس اذل
 .قراءة عليه أو إجازة

 :توجيه العرايق لالكم القايض عياضـ �

:أقسامه

إمالء
من حفظ

من كتاب

ءحتديث بدون إمال
من حفظ

من كتاب
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ما ذكره القايض عياض وحىك عليه اإلمجاع متَّجه، وال شكَّ أنَّه ال �ب ىلع «قال العرايق: 
امع أن يبِ�ّ  ماع إمالءً السَّ  .»أو عرًضا  هل اكن السَّ

 :استعماهلا يف اإلجازةاحرتاز العرايق عن إطالق (أنبأنا) هنا بعد ما شاع ـ د
اه بها بما أدَّ نُظنَّ  ماهلا يف اإلجازة يؤدِّي إىل أنهر استعنعم، إطالق (أنبأنا) بعد أن اشتُ «قال: 

ُ  طه من ال �تجُّ سقِ أنَّه إجازة، فيُ  ماع ملا حدث من االصطالحبها، فينبيغ أن ال �  .»ستعمل يف السَّ
اويـ ترتيب ألفاظ األداء ملا حتمَّ 4  سمااًع، و�يان وجه تفاضلها: له الرَّ

 
 

ث� [ ب ثنا ـ حدَّ ثنا يف اتلَّدليس واملاكتبة واإلجازةـ حدَّ  ]. استعمل حدَّ
ر�نـ أخربنا [� يخ شاع استعماهلا عند املتأخِّ  .] يف القراءة ىلع الشَّ
ر�ن يف اإلجازةأنا [ـ أنبأنا، نبَّ  د  ]. استعملت عند املتأخِّ
ماع األص� عملت يف سماع املذاكرة، الاستُ ـ قال يل، قال نلا، ذكر يل، ذكر نلا: [ ه  ]. يف السَّ
ماع يف حقِّ تأخذ حُ ـ قال فالن، ذكر فالن [ و  �م املعنعن، وخصَّ اخلطيب محله ىلع السَّ

 فيما سمعه منه »قال« ـ رف من حاهل أنَّه ال يقولمن عُ 
َّ

 ]. إال
 ...ارـ قال ابلخاري: قال هشام بن عمَّ  ز

سمعتأ ـ 

.»كاتبةهو أرفع األلفاظ لكونه ال حيتمل التَّدليس وال يُستعمل يف اإلجازة وامل«: قول اخلطيب

الح ثنا وأخربنا أرفع من سمعت من جهة أخر إذ ليس يف سمعت د«: وجه البن الصَّ اللةٌ حدَّ
اه  اه إيَّ يخ روَّ امع(عىل أنَّ الشَّ .»بخالفهام فإنَّ فيهام داللة عىل ذلك) أي قصده بالسَّ

ركيش ثنا(ومع غريه ) سمعت(ما سمع وحده : قول الزَّ ).حدَّ
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 :حديث املعازف
 قال ابلخاري يف كتاب (األرش�ة):

يه بغ� اسمه باب ما جاء فيمن �ستحلُّ «  .»اخلمر و�سمِّ
محن بن يز�د بن جابر، ثنا عطيَّة ابن ار، ثنا صدقة بن خادل، ثنا عبد الرَّ وقال هشام بن عمَّ 

ث� أبو اعمر ـ أو أبو مالك ـ األشعري نْ �َ قيس الالكيب، ثنا عبد الرَّحيم بن  م األشعري، قال: حدَّ
وَن احلَِر َواحَلِر�َر َواخلَْمَر « يقول: حواهللا ما كذب�: سمع انلَّيبَّ 

ُّ
َواٌم �َْسَتِحل

ْ
ق
َ
يِت أ مَّ

ُ
وَ�نَّ ِمْن أ

ُ
َك يلَ

...
َ

 احلديث. »َوالَمَعازِف
فهو  »قال فالن«فهو إجازة، وحيث قال:  »قال نلا«حيث قال ابلخاري: $: قول ابن مندهـ  1
 .#تدليس
 بن خادل.صل ما ب� ابلخاري وصدقة نقطع، لم يتَّ : هذا مُ قول ابن حزمـ  2
الحـ  3 حيح، وابلخاري : قد «: قول ابن الصَّ احلديث صحيح معروف االتِّصال �رشط الصَّ

ي علَّ قات عن ذلك ذلك احلديث معروفًا من جهة اثلِّ  يفعل مثل ذلك لكون
َّ

خص اذل قه عنه، الشَّ
آخر من كتابه مسنًدا متَّصًال، وقد يفعل  ذلك احلديث يف موضعٍ  وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر

ا ما أورده كذلك عن شيوخه ب الَّيت ال يصحبها خلل االنقطاع... ذلك لغ� ذلك من األسبا وأمَّ
، ير�د بذلك املعنعن ورشوط محله »اتفهو من قبيل ما ذكرناه قر�بًا يف اثلَّالث من هذه اتلَّفر�ع

 ىلع االتِّصال.
الحـ  4  :اعرتاض العرايق ىلع ابن الصَّ

الح: ااعرت ن شيوخه فهو من عإنَّ ما أورده ابلخاري كذلك «ض العرايق ىلع قول ابن الصَّ
حيح«بأنَّه قد وجد يف  »قبيل املعنعن ة أحاديث يرو�ها ابلخاري عن بعض شيوخه قائًال: »الصَّ  عدَّ

يخ.و�وردها يف موضع آ »قال فالن« ال ينبيغ أن «فع� هذا:  خر بواسطة بينه و�� ذلك الشَّ
ماع منهمُ�  بل يقال: لعلَّه أخذ احلديث مناولة أو حال  »مل ما علقه عن شيوخه ىلع السَّ

 املذاكرة.
 :مناقشات احلافظ ابن حجرـ  5
 مناقشته لالكم العرايق:) أ(

ي يورده ابلخاري من ذلك قلُت: «قال احلافظ ابن حجر ـ بعد نقله العرتاض العرايق ـ: 
َّ

اذل
 :ىلع أ�اء

ماع ممنها ما يرصِّ ـ  1 ا يف نفسح فيه بالسَّ يخ بعينه إمَّ ا خارجه ن ذلك الشَّ حيح، و�مَّ  .الصَّ
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ل بب يف األوَّ ة  :والسَّ عليه �رجه فترصَّف فيه حىتَّ ال  أبواب وضاَق أن ي�ون أاعده يف عدَّ
 .عيده ىلع صورة واحدة يف ماكن�يُ 

ا لقُ  أن ال ي�ون :و� اثلَّا� اىلع رشطه إمَّ
ً
ا لكونه موقوف  .صور يف بعض روَّاته، و�مَّ

يخ، والسَّ ـ  2 ل، لكنَّه يف اغلب هذا ال ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشَّ بب فيه اكألوَّ
يخي�ون   .مكرثًا عن ذلك الشَّ
حيح، مثل حديث ابلاب (حديث املعازف) من ومنها ما ال يورده يف ماكن آخر ـ  3 الصَّ

ا أشلك أمره يلعّ   .فهذا ممَّ
ي يظهر يل اآلن أنَّه لقصور يف سياقه، وهو هنا تردَّ 

َّ
حايب.واذل وسيأيت من  د هشام يف اسم الصَّ

 .»إنَّ املحفوظ أنَّه عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب مالك«، يقول: الكمه ما �ش� إىل ذلك احلديث
ا كونه سمعه  وساقه يف اتلَّار�خ من رواية مالك بن أيب مر�م عن عبد الرَّمحن بن غنم كذلك... وأمَّ

 بما يصلُ من هشام بال واسطة و�واسطة فال أثر هل، ألنَّه ال �
َّ

ح للقبول، وال سيما حيث زم إال
 .�سوقه مساق االحتجاج

 :مناقشته لالكم ابن منده )ب(
ي يظهر يل أنَّ مراد ابن منده أنَّ صورته صورة اتلَّدليس، ألنَّه يورده «قال ابن حجر: 

َّ
اذل

يغة املحتملة، و�وجد بينه و�ينه واسطة، وهذا هو اتلَّدليس بعينه  .بالصِّ
ِّ  ل�نَّ  يغة من غ� املدل أن يف �سليم أنَّ هذه الصِّ العنعنة، فقد قال س هلا ح�م الشَّ

 اخلطيب ـ وهو املرجوع إيله يف الفن ـ:
 ممّ  »قال« نَّ إ

َّ
ماع إال ماع، مثل: ن عُ ال حتمل ىلع السَّ رف من اعدته أنَّه يأيت بها يف موضع السَّ

 د األعور.اج بن �مَّ حجَّ 
 ماالسيّ  أثرها من اتلَّدليس، فع� هذا فارقت العنعنة فال تعطى حكمها وال يرتتَّب عليه

ن عُ   رف من اعدته أنَّه يوردها لغرض غ� اتلَّدليس.ممَّ
ي يأيت به ابلخاري من اتلَّعايلق لكِّ 

َّ
اظ أنَّ اذل ر عند احلفَّ ها بصيغة اجلزم ي�ون وقد تقرَّ

جد احلديث املعلَّق من رواية ق عنه، ولو لم ي�ن من شيوخه، ل�ن إذا وُ صحيًحا إىل من ُعلِّ 
 إىل من

ً
اظ موصوال ة زال اإلشاكلعلَّ  بعض احلفَّ  .»قه �رشط الصحَّ

 وهم: »ازفاملع«ثمَّ ذكر احلافظ من وصل هذا احلديث عن هشام بذكر 
ثنا هشام بن عمَّ : »املستخرج«ـ اإلسماعي� يف  1 ثنا احلسن بن سفيان، حدَّ  .ارقال حدَّ
ربا�: 2  ـ الطَّ
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د الفر�ايب الكهما �مَّ عن موىس بن سهيل اجلو�� وعن جعفر بن : »املعجم الكب�«أ ـ يف 
 عن هشام.

ثنا �مَّ : »امي�معجم الشَّ «ب ـ يف  ثنا هشام بن عمَّ حدَّ مد حدَّ  ار.د بن يز�د بن عبد الصَّ
د املروزي، ومن رواية بن �مَّ  : من رواية عبدانه ىلع ابلخاريمستخرجـ أبو نعيم يف  3

 يب ب�ر ابلاغندي الكهما عن هشام.أ
 ان عن هشام.عن احلس�  بن عبد اهللا القطَّ : »حهصحي«ـ ابن حبَّان يف  4

ر�ق اثلَّا�: يخ الطَّ  ).العرض( القراءة ىلع الشَّ
ث� �سمية وجهـ  1 يخ عرًضا القراءة أ�رث املحدِّ  :ىلع الشَّ

يخ ما يقرؤه كما يَ القارئ يعرِ  ذلك من حيث إنّ   .ىلع املقرئ عرض القرآنَ ض ىلع الشَّ
 :ب� القراءة والعرضمناقشة ابن حجر للفرق ـ 2 

 بقراءة
َّ

، والقراءة قال: ب� القراءة والعرض عموم وخصوص، ألنَّ العرض ال ي�ون إال
 والعرض أخّص. ت�ون بدون عرض، فالقراءة أعمّ 

 ـ الفرق ب� (عرض القراءة) و(عرض املناولة): 3
يخ أصًال من أصول شيخه.عرض القراءة  : أن يقرأ اتلِّلميذ ىلع الشَّ

ته ثمَّ يأذن : أن ُ� املناولةوعرض  يخ فيه و�عرف صحَّ الب األصل لشيخه فينظر الشَّ رض الطَّ
الب عليه.هل أن يرو�ه عنه من غ� أن �دِّ   ثه به أو يقرأه الطَّ

 
 

ـ صور القراءة  عىل 4
يخ :الشَّ

اوي(قرأ الطَّالب  )  الرَّ
بنفسه

من حفظ

من كتاب

قرأ غريه، والطَّالب 
اوي( يسمع) الرَّ

من حفظ

من كتاب
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ماعـ  5 ة السَّ يخ لألصل و�مساكه هل، أو إمساك غ�ه هل ىلع صحَّ  :أثر حفظ الشَّ

 
 
  

ي يخ سواء كان الشَّ خ األصل بيد الشَّ

السامع صحيححافظًا 

السامع صحيحأو غري حافظ 

األصل بيد غري 
يخ الشَّ

موثوق به 

يخ حافظ لألصل  السامع (الشَّ
حيح )الصَّ

يخ غري حافظ لألصل الشَّ

:ـ حمل اخلالف

امع حكاه القايض  ـ ال يصح السَّ
عياض عن الباقالين وإمام احلرمني

اجح امع عىل القول الرَّ ، ـ يصح السَّ
ئ وال سيام إن كان األصل بيد القار

.املوثوق بدينه ومعرفته

غري موثوق به

امع يخ حافظًا صح السَّ إن كان الشَّ

يخ غري حافظ مل يصحّ ال امعإن كان الشَّ .سَّ
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ابقة):ما أحلقه العرايق ـ  6  (بالنِّسبة للصور السَّ

امع� �فظ ما قرئ (أي:  يخ) وهو مستمع ىلع قال العرايق: و�ذا إن اكن ثقة من السَّ الشَّ
 غ� اغفل، فذلك اكف أيًضا.

ورة املذكورةـ توجيه العرايق  7  :إلحلاق الصُّ
يخ و�� حفظ  املدار ىلع اثلِّقة  قة ملا يقرأ، إذاثلِّ ألنَّه ال فرق ب� إمساك اثلِّقة ألصل الشَّ

 سواء اكن مساًك لألصل أو غ� مسك إذا اكن حافًظا هل.
جيحـ 8   :ترجيح حاالت إمساك األصل ىلع احلفظ، ووجه الرتَّ

 .خوَّان ها ىلع احلفظ، ألنَّه (أي: احلفظ)ور لكِّ ينبيغ ترجيح اإلمساك يف الصُّ قال ابن حجر: 
يخـ 9   :ما �شرتط يف القراءة ىلع الشَّ

ن يعرف و�فهمـ أ   .رشط اإلمام أمحد يف القارئ: أن ي�ون ممَّ
ل، حبيث لو فرض من القارئ ب ـ  يخ: أن ي�ون يقًظا غ� مغفَّ رشط إمام احلرم� يف الشَّ

 .حتر�ف أو تصحيف لرّده
ماع، و�دونها ال يصحُّ  ة السَّ طان معتربان يف صحَّ  .ل بهااتلحمُّ  فهذان الرشَّ

واية بما ـ  10 يخحتمَّ ح�م الرِّ  : له  الرَّاوي قراءة ىلع الشَّ
 طر�ق معترب: اجلمهور. 
 ة آخرون  .لغ� معترب من طرق اتلحمُّ : أئمَّ

يخ من ُط ـ  11 ة اعتبار القراءة ىلع الشَّ  :لرق اتلحمُّ ادلَّيلل ىلع صحَّ
 فقال هل:  حبن ثعلبة: ملا أىت انلَّيبَّ  ماستدلَّ ىلع ذلك حبديث ضما

ِّ
د  إ� سائلك فمشدِّ

ين  عليك، ثمَّ قال: أسألك بر�ِّك وربِّ من قبلك، آهللا أرسلك؟...احلديث يف سؤاهل عن رشائع ادلِّ
ا فرغ قال: للتأ�ُّ  ح(فهو قد حفظها ثمَّ جاء فعرضها ىلع انلَّيبِّ  تها)، فلمَّ آمنت بما د من صحَّ

غهم هذا األمر، فأقرّه انلَّ من  جئت به وأنا رسول
ِّ
 .ىلع ذلك حيبُّ ورايئ أبل

ماع والقراءةـ  12  :مذاهب العلماء يف املفاضلة ب� السَّ
 .حيك عن مالك ومعظم علماء احلجاز والكوفة وابلخاري: املساواة بينهماـ  1
ماع أرجح من القراءةـ  2  .مذهب مجهور أهل املرشق: السَّ
ماعـ  3  .ورواية عن مالكمذهب أيب حنيفة وابن أيب ذئب، : القراءة أرجح من السَّ

 ـ توجيه هذه األقوال:
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ل (املساواة بينهما)ـ  1  القراءة يف القرآن ُ�  : أنَّ توجيه القول األوَّ
ُ

زئ يف زئة، فأو� أن جت
 احلديث.

يويط: أنَّ هؤالء إنَّما ذكروا املس  ا ىلع من اكن أن�رها او�رى السُّ ة األخذ بها ردًّ واة يف صحَّ
اد الرُّ 

ِّ
 .تبةال يف احت
ماع أرجح من القراءة)ـ  2 ماع ال يرد عليه احتمال اخلطأ : توجيه القول اثلَّا�: (السَّ أنَّ السَّ

يخ، والقراءة يرد فيها احتمال اخلطأ منه  .من الشَّ
ماع)ـ  3 الب  :توجيه القول اثلَّالث (القراءة أرجح من السَّ يخ لو غلط لم يتهيَّأ الطَّ أنَّ الشَّ

 .أن يرّد عليه
ماع ىلع القراءة ابن حجر ملحلِّ  حتر�رـ  13  :ترجيح السَّ

ماع أرجح الب أعلم، فالسَّ الب، أو اكن الطَّ يخ والطَّ لالنتقاء، و�ذا اكن  إذا استوى الشَّ
يخ من تصحيح خطأ  ن الشَّ يخ) فالقراءة أرجح يلتم�َّ  (أقّل درجة من الشَّ

ً
الب مفضوال الطَّ
 اتلِّلميذ إذا أخطأ.

الب بنفسه وسماعه بقراءة غ�ه املفاضلة ب� قراءةـ  14  :الطَّ
الب ىلع سماعه بقراءة غ�ه: قول األ�رث�نـ  أ   .ترجيح قراءة الطَّ

ر�يشـ  ب   .القارئ واملستمع سواء (وفيه نظر): قول الزَّ
واية ملا حتمَّ ـ 15 يخألفاظ الرِّ  :له الرَّاوي قراءة ىلع الشَّ
 .ىلع فالن وأنا أسمع قرأت ىلع فالن، قرئ: األحوط واألجودأ ـ 

ثنا قراءة عليه... وهكذا :دة بالقراءةماع مَقيَّ و�صحُّ األداء بعبارات أداء السَّ ب ـ   .حدَّ
 .أ�شدنا قراءة عليه: عرو� الشِّ ـ �

يخ »أخربنا«و »ثناحدَّ «آراء العلماء حول إطالق ـ 16  :يف القراءة ىلع الشَّ
ث� منهم اإلمام أمحد والنسايئمذهب كث� من : كاملنع من ذلأ ـ   .املحدِّ

 .� والكوفيِّ�مذهب مالك وابلخاري ومعظم احلجاز�ِّ : جواز ذلكب ـ 
افيع واإلمام مسلم ومجهور  :»أخربنا«وجواز إطالق  »ثناحدَّ «منع إطالق ـ � مذهب الشَّ

 .أهل املرشق
 ـ توجيه هذه األقوال:

ثنا«أ ـ أنَّ  ماع فال �ستعمالن يف غ�ه. »أخربنا«أو  »حدَّ تان بالسَّ  خاصَّ
ماع وعدم واملفاضلة بينهما. ب ـ مب� ىلع مذهبهم يف املساواة  ب� القراءة والسَّ
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ثنا«ـ أنَّ � ماع، و »حدَّ  الق من حيث اللُّغة.أوسع يف اإلط »أخربنا«أرصح يف السَّ
الح:  ائع الغالب «قال ابن الصَّ ىلع أهل احلديث، وهو اصطالح صار الفرق بينهما هو الشَّ

 . »منهم، أرادوا به اتلَّمي� ب� انلَّوع�
يخ »سمعت«آراء العلماء حول إطالق ـ  17  :يف القراءة ىلع الشَّ
 .فيان�السّ مروي عن مالك و: جواز ذلكأ ـ 

ة به: املنع منهب ـ  ماع اخلاصَّ اجح ـ ألنَّها من ألفاظ السَّ  .ـ وهو الرَّ
 .سمعت بقراءيت عليه: ليفقول السِّ ـ �

 ـ فروع:
ل: م بيانه يف فقرة رقم الفرع األوَّ يخ لألصل ـ تقدَّ  ).5( إمساك غ� الشَّ
يخ باإلقرار ملا يقرأ عليه؟ الفرع اثلَّا�:  هل �شرتط لفظ الشَّ

 :قوال العلماء يف اشرتاط انلُّطق باإلقرارـ  
 .ال �شرتط ذلك، وهو األظهر: مذهب األ�رث�نأ ـ 

اهر�َّةب ـ  افعيَّة و�عض الظَّ  .ال بدَّ من انلُّطق باإلقرار: قول بعض الشَّ
يخ ُمصغًيا كو�وجه االكتفاء باإلقرار الّس ـ   .هل نكرٍ مُ  غ�َ ، قرأ عليهفاهًما ملا يُ ، إذا اكن الشَّ

كوت يف  يخ فيكتيف بالسُّ قت هذه األمور اثلَّالثة ف� قر�نة ىلع إقرار الشَّ اإلقرار إذا حتقَّ
اهرة  .اكتفاء بالقرائن الظَّ

 الفرع اثلَّالث:
احلال يف صيغة األداء ب� ما سمعه الرَّاوي وحده وما سمعه مع غ�ه، وما قرأ  افرتاقأ ـ 

 .بنفسه وما سمعه بقراءة غ�ه
ة عرصهـ 1  .ما اختاره احلا�م وحاكه عن مشا�ه وأئمَّ

اوي: ( ثناو(، ) فيما قرأ بنفسهأخرب�و(، ) فيما سمع وحدهث�حدَّ يقول الرَّ ) فيما سمع حدَّ
 .) فيما سمعه بقراءة غ�هأخربناو( .همع غ�
ث�ما قلت (قال:  :قول ابن وهبـ  2  .) فهو ما سمعت وحديحدَّ
ثناو( ـفهو ما قرأت ىلع العالم ) أخرب�(و فهو ) أخربناو( ـفهو ما سمعت مع انلَّاس ) حدَّ

 .ما قرئ ىلع العالم وأنا شاهد
 ين اإلمام�:ـ مناقشة الكم هذ

(أخرب�) سواء اكن حال القراءة  : يف الكم هذين اإلمام� أنَّ القارئ يقول:قول العرايقـ أ 
 .وحده أو اكن معه غ�ه
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القارئ يقول (أخربنا) إن اكن معه غ�ه، و�قول (أخرب�) إن : قول ابن دقيق العيدـ ب 
 .فاستو�ا يف احل�م اكن وحده، فقاس اإلخبار  ىلع اتلَّحديث

يويط لالكم العرايق وتوجيهه هل:  ـ اختيار السُّ
 ه. ما قرأه بنفسه، وما سمعه بقراءة غ�الكم العرايق أو�،  يلتمّ� : قال

ك:  ثانًيا: مسائل يف الشَّ
 ؟ل أو اكن معه غ�هحمُّ إذا شكَّ الرَّاوي هل اكن وحده حال اتلّ  :األو�

ث�(: فاألظهر أن يقول يف األداء  ألنَّ األصل عدم وجود غ�ه، فيب� ـ ) أخرب�) أو (حدَّ
 ىلع ايلق�.

 ؟إذا شكَّ هل قرأ بنفسه أو سمع بقراءة غ�ه اثلَّانية:
 �قرأنا ىلع فالن (اختار لفًظا أقّل الربقا :.( 
 الح  عدم غ�ه هو األصل). : أخرب� (ألنَّ ابن الصَّ
الحـ  يويط لالكم ابن الصَّ  :مناقشة السُّ

الح نظر، ألنَّه حتقق سماع نفسه، وشكَّ هل قرأ بنفسه، واألصل أنَّه  :قال يف الكم ابن الصَّ
 كما قال الربقا�. لم يقرأ، فاكن األو� أن يب� ىلع األقّل 

ث�) اثلَّاثلة: ثنا) أو (حدَّ  ؟إذا شكَّ هل قال شيخه (حدَّ
 ثنا) ىلع اعاختيار �� بن سعيد القطان ث�) أقوى: يأيت بـ(حدَّ فيأيت  ،تبار أنَّ (حدَّ

 . باألقل]
 .[ىلع اعتبار أنَّ األصل عدم وجود غ�ه] (�ث  اختيار ابليهيق: (حدَّ

ثنا) بـ (أخربنا) وعكسه ثاثلًا:  :ح�م إبدال (حدَّ
 خار�ج: ال �وز.األجزاء واتلّ  يف الكتب املصنَّفة وما ينقل عنها إىل 
 اوي من  لفظ املحدث: فيما سمعه الرَّ

 : يمنع اإلبدال.اإلمام أمحدـ 
الحـ  واية باملع�.ابن الصَّ  : يب� ىلع اخلالف يف الرِّ

وايةاما حاكه الرَّ  رابًعا:  :مهرمزي يف تنو�ع ألفاظ الرِّ
 أشهد ىلع فالن أنَّه قال.ـ 
ثنا عن فالن.ـ   فالن حدَّ
 ر عن فالن.سمعت فالنًا يأثِ ـ 
 ـ 

َ
 فالن.ثك حدَّ قلت لفالن أ
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ث� فالن وردَّ ـ   ذلك إىل فالن. حدَّ
 زعم نلا فالن عن فالن.ـ 
 دلَّ� فالن ىلع ما دلَّ عليه فالن.ـ 
 سألت فالنًا فأجلأ احلديث إىل فالن.ـ 
 خذ ع�ِّ كما أخذت عن فالن.ـ 

امع أو املسمع حال القراءة الفرع الرَّابع: ماع إذا �سخ السَّ  .ح�م السَّ
 :يف ذلكأقوال العلماء ـ  1
ماع مطلًقا.قول إبراهيم احلر�، وابن عدي وغ�هماـ أ   : ال يصّح السَّ

ماع مطلًقا. : يصحُّ قول موىس بن هارون احلمال وآخر�نـ ب   السَّ
الح، واختيار انلَّووي ـ� ماع، و�ن لم يفهم قول ابن الصَّ : إن فهم انلَّاسخ املقروء صح السَّ

ماع. املقروء لم يصحَّ   السَّ
ة (أبو ب�ر الّصبيغ): يقول: ـ  2 واية عند بعض العلماء القائل� بالصحَّ كيفيَّة الرِّ
 .حرضت
 :سخالنَّ ما يُلحق بمسألة ـ  3
امع.أ  يخ أو السَّ ث الشَّ  ـ إذا حتدَّ

 ـ إذا أفرط القارئ يف القراءة.ب 
 القارئ. نمـ إذا هي�
 امع حبيث �ىف عليه بعض الالكم.إذا بعد السَّ  ـد 
مع. ـ� امع ثقيل السَّ  إذا اكن السَّ

امع نعاس خفيف.و ـ  يخ أو السَّ  إذا اعرتى الشَّ
 :مقدار ما يعىف عنهـ  4

ي ال �ّل عدم سماعه بفهم ابلايق، �و اللكمة 
َّ

يعىف يف ذلك عن القدر اليس� اذل
 واللكمت�.

ماع يف هذه احلاالتـ  5  :اإلجازة بعد السَّ
يخ أن �� للسَّ  ي سمعوه، و�ن شمله �ستحب للشَّ

َّ
امع� رواية ذلك الكتاب أو اجلزء اذل

م،  ا تقدَّ ماع، الحتمال وقوع يشء ممَّ  بذلك.فينجرب السَّ
 :أين ت�تب اإلجازة املذكورةـ  6

يويط: و�نبيغ لاكتب الطباق قال ماع. السُّ يخ عقب كتابة السَّ  أن ي�تب إجازة الشَّ
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واية عنـ  7  :�تمسماع من املاملم� إذا اكن السَّ  ح�م الرِّ
ماع كبً�ا.: املبلّغ عن الشَّ تم�ساملراد باملـ  1  يخ إذا اكن �لس السَّ
واية عن املم�آراء الـ  2 ماع من امل علماء يف ح�م الرِّ  :تم�سإذا اكن السَّ
م�ـ أ  : �وز ملن سمع ابن عيينة، واألعمش، ومحاد بن ز�د، منهم: قول مجاعة من املتقدِّ

 أن يروي ذلك عن املم�.تم� سامل
الح عن املحقِّ ـ ب   : املنع من ذلك.ق�ما حاكه ابن الصَّ

الح والعرايق هلذين القول�:  ـ مناقشة ابن الصَّ
الح عن القول األوَّل ن فعله.قال ابن الصَّ  : وهذا �ساهل ممَّ

ل وقال العرايق ي عليه العمل، ألنَّ املست: األوَّ
َّ

يخ، م� يف ح�م من قرأ هو اذل ىلع الشَّ
 و�عرض حديثه عليه.

واية عن ة الرِّ ط املعترب لصحَّ ماع من املست الرشَّ  م�:املم� إذا اكن السَّ
ظ به امل ملا �شرتط أن ي�ون املم� سامًعا يخ.اكتم�، فيكون سيتلفَّ  لقارئ ىلع الشَّ

 : أخربنا فالن بتبليغ فالن.األحوط يف األداء
ة ذلك حبديث  جابر املتَّفق عليه: االستدالل ىلع صحَّ

حيح�«ثبت يف   »ي�ون اثنا عرش أم�ًا«يقول:  حعن جابر بن سمرة: سمعت انلَّيبَّ  »الصَّ
 «فقال لكمة لم أسمعها فسألت أيب، فقال: 

ُّ
وقد أخرجه مسلم عنه اكمًال من غ�  »هم من قر�شلك

 اللكمة الَّيت استفهمها من أبيه. أن يفصل جابر
اص عن بإحدى روايات مسلم للحديث من طر�ق (اعمر بن سعيد بن أيب وقَّ  االعرتاض

واية الَّيت لم �صل فيها فصل، واإلدراج من اعمر.  جابر): و� الرِّ
واية األخرى أرجح ملا يأيت:  اجلواب عن هذا االعرتاض: أنَّ الرِّ

1 .
ً

ة مفصوال  ـ رواه أر�عة من األئمَّ
 ألخرى انفرد بها مسلم.ـ أنَّ األو� متَّفق عليه وا 2
م ىلع الكتابة. 3  ماع مقدَّ ماع، واألخرى بالكتابة، والسَّ  ـ أنَّ األو� روي بالسَّ

يخ فال يفهم عنه،ـ  8  :و�ذلك اللكمة �ستفهم من املستم� ح�م احلرف يدغمه الشَّ
تها.قول اإلمام أمحدأ ـ   : ال بأس أن يروي اللكمة ىلع صحَّ

 املخر�: منع ذلك.ب ـ قول خلف بن سالم 
ماع من وراء حجاب.  الفرع اخلامس: ح�م السَّ
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 :قول العلماء يف ذلك، مع ديلل أو تعليل لك قولـ 
 : اجلواز.قول اجلمهورأ ـ 

 : عدم اجلواز.قول شعبةب ـ 
أمر باالعتماد ىلع سماع صوت ابن أّم مكتوم املؤذِّن، مع  ح: أنَّ انلَّيبَّ ديلل اجلمهورـ 

هات املؤمن� وهنَّ  ن �سمعه.غيبة شخصه عمَّ  لف �سمعون من اع�شة وغ�ها من أمَّ و�ن السَّ
ثن من وراء حجاب.  �دِّ

ثك املحّدث فلم تره فال تروِ تعليل شعبةـ  ر يف عنه، فلعلَّه شيطان قد تصوَّ  : إذا حدَّ
ثنا وأخربنا.  صورته، يقول: حدَّ

ادس:  الفرع السَّ
:

ً
ال واية إذا قال  أوَّ ، أو رجعت عن ح�م الرِّ ماع: ال ترو ع�ِّ يخ) بعد السَّ املسمع (وهو الشَّ

 .إخبارك
يخ املنع إىل خطأ فيما حدَّ  واية.أ ـ إذا أسند الشَّ  ث به أو شكَّ فيه و�و ذلك امتنعت الرِّ

م لم تمتنع روايته.  ا تقدَّ  ب ـ إذا لم �سند إىل يشء ممَّ
واية فيما إذا ثانًيا:  :ح�م الرِّ

واية عنه.أ ـ خصَّ الشَّ  ماع قوًما فسمع غ�هم بغ� علمه: جاز هلم الرِّ  يخ بالسَّ
ة سماعه.  ب ـ قال: أخرب�م وال أخرب فالنًا: لم يرّض ذلك فالنًا يف صحَّ

ر�ق اثلَّالث: اإلجازة  الطَّ
(ـ املراد بها 1

1

(*: 
ا، يفيد اإلخبار اإلمجايل عرفًا. واية لفًظا أو خطًّ  إذن يف الرِّ

 :(*)ـ أر�نها 2
 أر�نها أر�عة: املج�، واملجاز هل، واملجاز به، ولفظ اإلجازة.

 :(*)ـ مىت �ستحسن اإلجازة 3
جاز هل من أهل العلم، قال ابن عبد ج� ما ��ه، و�ن المُ م المُ �ستحسن اإلجازة إذا علِ 

واية) يف يشء «: الربّ  ناعة (يع�: فّن الرِّ  ملاهر بالصِّ
َّ

حيح أنَّها ال جتوز إال ال �شلك مع�َّ الصَّ
 .»إسناده

ة اإلجازة لفًظا و�تابة، واستحباب اتلّ ـ (*) 4  :ظ بها مع الكتابةلفُّ صحَّ

                                                           
ابع األخري من أنواع اإلجازة، *( رة؟؟؟الفراغ من النَّوع السَّ  وهو: إجازة املجاز.) هذه العناوين جاءت يف التَّدريب متأخِّ
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ظ ترص�ح، لفُّ ظ بها مع الكتابة، ألنَّ اتلّ لفُّ تصحُّ اإلجازة لفًظا أو كتابة، و�ستحب اتلّ 
 والكتابة كناية، و�قّدم ما اكن باللَّفظ ىلع ما اكن بالكتابة دون اللَّفظ.

 (و� سبعة) أنواع اإلجازة:ـ  5
ل  .أن ُ�� معيًنا بمع�: انلَّوع األوَّ

 .دة عن املناولةهذا انلَّوع أىلع أنواع اإلجازة املجرَّ ـ  1
ا إذا اكنت مقرونة باملناولة ف� أىلع من هذا (  ).انلَّوعوأمَّ
 :أمثلة هلذا انلَّوعـ  2

يه مذي ـ أو أجزت فالنًا (و�سمِّ ـ أجزت لك صحيح ابلخاري ـ أو أجزت�م سن الرتِّ 
 ابليهيق.سن باسمه) 
 ـ  3

ِّ
 :قول آراء العلماء يف حكمها، مع ديلل أو تعليل للك

 واية والعمل بها.: جواز الرِّ مذهب اجلمهورأ ـ 
افيع، ث�، قول بعض املحدِّ ب ـ  وايت� عن الشَّ منهم: شعبة، و�براهيم احلر�، و�حدى الرِّ

 : أنَّها باطلة.عن أيب حنيفة، ومرويٌّ عن مالك وهو �يكّ 
 : أنَّها بدعة.قول ابن حزمـ �

 فال.: إن اكن املج� واملجاز هل اعملْ� قول أيب ب�ر الرَّازيد ـ 
َّ

ت، و�ال   صحَّ
لـ  كتب سورة براءة يف صحيفة ودفعها أليب ب�ر،  ح: حديث أنَّ انلَّيبَّ ديلل القول األوَّ

ة  ثمَّ بعث يلّع بن أيب طالب فأخذها منه، ولم يقرأها عليه، وال هو أيًضا حىتَّ وصل إىل مكَّ
) 2956وهذا يف املسند وغ�ه وهو ضعيف، وهو يف الضعيفة برقم ( ففتحها وقرأها ىلع انلَّاس.

َ�نَال�ن أخرج ابلخاري يف صحيحه قال:  َ�نَا: قَاَل  إِْسَحاُق، َحدَّ : قَاَل  إِبَْراِهيَم، ْ�نُ  َ�ْعُقوُب  َحدَّ
َ�نَا يِخ  اْ�نُ  َحدَّ

َ
ِه، َ�نْ  ِشَهاٍب، ابِْن  أ ِ� : قَاَل  َ�مِّ ْخرَبَ

َ
نَّ  َعوٍْف، بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  ْ�نُ  مُحَيْدُ  أ

َ
بَا أ

َ
 ُهَر�َْرَة، أ

بُو َ�َعَثِ� $: قَاَل 
َ
َك  يِف  بَْ�رٍ  أ

ْ
ةِ  تِل نِ�َ  يِف  احَلجَّ

ِّ
نُ  انلَّْحِر، يَْومَ ] 83:ص[ ُمَؤذ

ِّ
نْ : بِِمً�  نَُؤذ

َ
 َ�ْعدَ  َ�ُجَّ  الَ  أ

  َوالَ  ُمرْشِكٌ  الَعامِ 
َ

َْيِت  َ�ُطوف   ُ�مَّ $: الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  ْ�نُ  مُحَيْدُ  قَاَل  #ُعْر�َانٌ  بِابلْ
َ

ْرَدف
َ
ِ  َرُسوُل  أ  ح ا�َّ

َمرَهُ  َعلِيًّا،
َ
أ
َ
نْ  ف

َ
نَ  أ

ِّ
بُو قَاَل  ،#برَِبَاَءةٌ  يَُؤذ

َ
ذَّنَ : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ٌّ  َمَعنَا فَأ ْهلِ  يِف  يلَعِ

َ
 َ�ْعدَ  َ�ُجُّ  الَ «: انلَّْحرِ  يَْومَ  ِمً�  أ

  َوالَ  ُمرْشِكٌ  الَعامِ 
ُ

َْيِت  َ�ُطوف
ْ

 »ُعْر�َانٌ  بِابل
ماع والقراءةوالقياس مة فهِ يف مطلق اإلخبار، فاإلجازة المُ  : وهو أنَّ اإلجازة �شارك السَّ

ورة داعية إيلها. تصحُّ  واية والعمل بها، وألنَّ الرضَّ  الرِّ
ل من أبطل اإلجازة بما ي�

َّ
 :وعل
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 حلة.ـ أنَّه لو جازت اإلجازة بلطلت الرِّ  1
ة اإلجازة ـ أنَّ من قال 2 ع ال يبيح رواية ما لم  بصحَّ فقد قال جبواز الكذب، ألنَّ الرشَّ

 �سمع.
ل:   ت اإلجازة بلطل اتِّصال األسانيد.بأنَّه لو بطل ـ و�اب عن اتلَّعليل األوَّ

ي  بأنّ  وعن اثلَّا�:
َّ

ر�ق اذل اوي يقول يف األداء: أخربنا إجازة، فيب�ِّ الطَّ  بها.ل حتمّ الرَّ
حيفة. و�رّد ىلع ٍّ  واملقصود ـ واهللا أعلم قول ابن حزم بأنَّ اإلجازة أصًال من حديث الصَّ  يلَعِ

ِحيِح  يِف  اثلَّابِِت  َتبَْنا َما$ :الصَّ
َ
  ح انلَّيِبِّ  َعنِ  ك

َّ
ُقْرآنَ  إِال

ْ
ِحيَفةِ  َهِذهِ  يِف  َوَما ال  #الصَّ

 :ـ آراء العلماء يف ح�م العمل بها 4
واية والعمل بها.: جواز مذهب اجلمهورأ ـ   الرِّ

اهر�َّة ضقول بعب ـ  واية بها دون العمل.الظَّ  : جواز الرِّ
 : ال يروى بها مع لزوم العمل.قول األوزايعـ �
ماعـ  5  :آراء العلماء يف املفاضلة بينها و�� السَّ

 أنَّها دون العرض. :املشهورأ ـ 
ماع املروي. :املاليكميرسة قول منسوب ألمحد بن ب ـ   أنَّها ىلع وجهها خ� من السَّ

ماع (؟؟؟؟؟؟).� ق�: أنَّها أفضل من السَّ  ـ اختيار بعض العلماء املحقِّ
ه هقول عبد الرمحن بن أمحد بن بيق بن ��، وقد حاكد ـ  ماع.عن أبيه وجدِّ  : � اكلسَّ
واو�ن ـ ومجعو�قول الّط �ـ  لف ـ قبل تدو�ن ادلَّ ماع أو�،  : يف عرص السَّ السنَّة ـ: السَّ

ماع سواء. ا بعد تدو�ن السنَّة ف� والسَّ  وأمَّ
 .أن �� معيًنا غ� مع� انلَّوع اثلَّا�:

 ـ مثاهل: 1
 .كأجزتك مسمواعيت ـ أو أجزت�م مرو�ايت

 :اخلالف يف هذا انلَّوعـ  2
 : اجلواز.مذهب اجلمهورأ ـ 

ةب ـ   : املنع.مذهب بعض األئمَّ
لوجه ـ  3 : ألنَّه يف انلَّوع كون اخلالف يف هذا انلَّوع أقوى من اخلالف يف انلَّوع األوَّ

ل أجاز معينًا يف كتاب مع�، وهنا لم يعّ�  ة يف املجاز به (األوَّ  ).كون اإلجازة وقعت اعمَّ
ل.  فاحتمال اخلطأ يف هذا أ�رث منه يف األوَّ
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 :رشوط اخلطيب هلذا انلَّوعـ  4
ت هل روايته  األثباتيف أصول املج�، فما صحَّ عنده بالعدول  أن ينظر املجاز هل صحَّ

 ).وذلك ألنَّ املجاز به أشياء اعمَّة( ـ
ةانلَّوع اثلَّالث:   .اإلجازة العامَّ

 .أن �� غ� مع� بوصف العموم: املراد بهاـ  1
 :نواع اإلجازة العامَّةـ  2
ةـ  أ  اهللا«أجزت من قال  املسلم� ـ، مثل: أجزت مجيع مطلقة إجازة اعمَّ

َّ
 .»ال � إال

ة مقيَّدة ـب   و� قسمان :إجازة اعمَّ
 مثل: أجزت طلبة العلم. ـ بوصف غ� حارصـ  1
 مثل: أجزت طلبة العلم باملدينة. ـبوصف حارص ـ 2
 :آراء العلماء يف ح�م اإلجازة العامَّة )2

الحأ ـ  يل� (وهما املطلقة، واملقيَّدة بوصف غ� قول ابن الصَّ : يميل إىل منع انلَّوعي� األوَّ
حارص) ـ وتعليله: ألنَّه لم �سمع عنه أحد الّرواية بها، وألنَّ اإلجازة يف أصلها ضعيفة، فزتداد 

 وقال يف انلَّوع اثلَّالث: إنَّه أقرب إىل اجلواز. عًفا ىلع ضعف ـضبالعموم 
ة،قول كث� من ب ـ  ، والعرايق، وابن أبو عبد اهللا منهم: اخلطيب، وأبو ب�ر بن منده األئمَّ

 اجلواز. نيرو: احلاجب، وابن حجر
تهم ُّوا بالقياس  ح: أنَّ انلَّيبَّ وحجَّ أمر باتلَّبليغ، وهذا  يدخل يف مطلق اتلَّبليغ، كما استدل

ىلع الوقف، فكما يصّح الوقف العام (وقفت كذا ىلع بن فالن) يف بعض املذاهب يصّح هذا 
 أيًضا.

(انلَّوع الرَّابع
2

 :اإلجازة املجهولة: *)
 أو بمجهول، أو الكهما �هول: املراد بها )1

ً
 .أن �� �هوال

 :أنواع اإلجازة املجهولة )2
يخ  »ةنَّ السُّ «: أجزت لك كتاب هول من الكتبخص مع� بمجإجازة لَش أ ـ  إذا اكن الشَّ

 يروي عدًدا من الكتب بهذا االسم.

                                                           
 ) ؟؟؟من الكتاب*(

ة  ـ فوقف احلافظني العراقي وابن حجر من؟؟؟؟املطلقة؟؟؟؟؟لإلجازة العامَّ
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عبد اهللا صحيح د بن : أجزت �مَّ إجازة ملجهول من انلَّاس بمع� من الكتبب ـ 
 االسم.ناك أناس �شرت�ون يف هذا ابلخاري، إذا اكن ه

 : أجزت مجاعة بعض مسمواعيت.إجازة ملجهول من انلَّاس بمجهول من الكتبـ �
 إذا اتَّضح املراد بها بقر�نة فإنَّها ت�ون صحيحة عندئذ: حكمهاـ 3

َّ
 .باطلة، إال

 ا، ولعدم إماكن اتلَّمي�.م: للجهالة يف املجاز هل أو به أو فيهسبب بطالنهاـ 
 :به بقر�نةمثال ملا اتَّضح املراد ـ 

يخ: أجز� كتاب السّ يف املجاز بهأ ـ  الب للشَّ يخ: : أن يقول الطَّ نَّة أليب داود، فيقول الشَّ
 أجزت لك كتاب السنَّة.

يخ قاصًدا مجاعة يف املجاز هلب ـ  : أجزت اجلماعة.يصلّ : أن يقول الشَّ  ون يف مسجد مع�َّ
 :لع� املجاز هلح�م اإلجازة عند جهالة املج� ـ 4

ت اإلجازة،  �سمَّ مُ إذا أجاز مجاعة أ ـ  يف اإلجازة ولم يعرفهم بأعيانهم وأ�سابهم صحَّ
 .كسماعهم منه يف �لسه يف هذا احلال

يخ املجاز هل بعينه (املسئول هل)ب ـ   :إذا لم يعرف الشَّ
ماع ت اإلجازة، نظ� السَّ يلل من القياس صحَّ  ].  [ادلَّ

 :اتلَّعليق يف اإلجازةـ 5
واية �رشط: املراد بهأ ـ   .تعليق اإلجازة أو الرَّ

 :اخلالف فيهب ـ 
الح ـ (أل1 ق ىلع رشط لِّ ما عُ  نَّ ـ اعتباره مندرًجا يف اإلجازة املجهولة ـ كما فعل ابن الصَّ

 فيه جهالة).
 ـ اعتباره قسًما منفرًدا باسم (اإلجازة املعلَّقة باملشيئة).2

 ور ترتفع فيها اجلهالة).(ألنَّ بعض الصُّ ـ كما فعل العرايق 
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 :أقسام اتلَّعليقج ـ  

 
  

 

:  قجـ ـ  أقسام التَّعلي

تعليق 
:  اإلجازة

له بمشيئة املجاز

أجزت ملن شاء، : ـ املبهم
من شاء أن أجيز له فقد 

ا (أجزت له  باطلة ألهنَّ
).مغرقة يف اجلهالة

أجزت لك وملن : ـ معني
شئت، أجزت هلذا وملن 

). حمل خالف(شاء 

بمشيئة غري 
:  املجاز له

أجزت ملن : ـ املبهم
. شاء بعض النَّاس

أجزت ملن : املعني
شاء فالن، من شاء 

فالن أن أجيز له فقد 
.أجزته

تعليق 
واية :  الرِّ

مع التَّرصيح 
باملجاز له 

أجزت: وتعيينه
لك كذا وكذا إن 

شئت روايته 

ح مع عدم التَّرصي
:  باملجاز له

أجزت ملن شاء 
واية عني أنه  الرِّ

.يروي
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واية: تفر�ع  ىلع تعليق الرِّ
الح، ووافقه العرايق.1  ـ مع اتلَّرص�ح باملجاز هل: جائز، كما قال ابن الصَّ

واية أو اإلجازة  الح: أنَّ اإلجازة قد حصلت، واتلَّعليق يف الرِّ  ضمنةمتـ وجهة نظر ابن الصَّ
ا حصلت اإلجازة ملع� جاز ذلك، وال أهميَّة للرشَّ   ط هنا.هلا، فلمَّ

خاوي ينازعه يف هذا: بأن ال فرق ب� هذا و�� تعليق اإلجازة نفسها بمشيئة املجاز  ـ والسَّ
  كذا إن شاء.ملع�، قال: و�نَّما �صل الفرق فيما لو قال: أذنت ملن أجزت هل أن يروي ع�ِّ 

 �ح باملجاز هل، فيه قوالن:ـ مع عدم اتلَّرص2
الح: � أو� باجلواز من تعليق اإلجازة نفسها (ألنَّ اإلجازة قد حصلت،  أ ـ قول ابن الصَّ

 وقاسه ىلع مسألة ابليع ـ كأن يقول: بعتك كذا و�ذا إن شئت).
بعتك كذا إن «ب ـ قول العرايق: أنَّها غ� صحيحة ـ (لعدم تعي� املجاز هل، وقياسه ىلع 

 ال يصح، ألنَّ يف املقيس عليه اتلعي� دون املقيس). »شئت
 اإلجازة للمعدوم انلَّوع اخلامس:

 .أن �� شخًصا غ� موجود: املراد بها )1
 :نواع اإلجازة للمعدوم )2
ص املعدوم باإلجازة: أجزت ملن يودل لفالن. أ  ـ أن �صِّ

 وتعاقبوا.بما تناسلوا  ك وعقبكعدوم ىلع املوجود: أجزت لك ولودلـ أن يعطف امل ب
ص املعدوم باإلجازة):3 ل (إذا خصَّ  ـ آراء العلماء يف ح�م انلَّوع األوَّ
 .املاليك: بأنَّها جائزة سـ قال أبو يع� احلنب�، وابن عمرو أ

 (قياًسا ىلع مسألة الوقف، فإنَّه �وز ملن ليس موجوًدا).
 .الح: أنَّا باطلةالّص  اغ، وابنربي، وابن الصبّ ب الطَّ ـ قول أيب الطيِّ  ب

(وقياسها ىلع الوقف قياس مع الفارق، و�ن قلنا إنَّ اإلجازة إذن فال يعقل اإلذن للمعدوم، 
 .إخبار املعدوم و�ن قلنا � إخبار فال يصحّ 

 آراء العلماء يف ح�م انلَّوع اثلَّا� (إذا عطف املعدوم ىلع املوجود):ـ 4
ل. أ  ـ أجازه القائلون جبواز انلَّوع األوَّ

الح: هو أقرب إىل اجلواز.ـ قول ا ب وقد فعل ذلك أبو ب�ر بن أيب داود  بن الصَّ
 لة.بَ ل احلَ وحلبَ ـ: قد أجزت لك وألوالدك  وقد سئل اإلجازةـ جستا�، فقال: السّ 

 .اإلجازة ملن ليس أهال حال اإلجازة لألخذ واألداءـ 
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 املراد بمن  )1
ً

يب، واملجنون، والاكفر، والفاسق، واملبتدع، واحلمل).: ليس أهال  (الصَّ
الح، اخلالف حول إحلاق اإلجازة ملن ليس أهًال  )2  باإلجازة للمعدوم كما فعل ابن الصَّ

فل أو إفرادها بنوع خاّص   كما فعل العرايق. حيث أدرج معها اإلجازة للطِّ
 

 
 

 ).مطبًقا جنونه  قال اخلطيب (إن لم ي�نب ـ املجنون: تصّح اإلجازة هل ـ كما 
ـ الاكفر: قال العرايق: لم أجد فيه نقًال، ثمَّ ذكر صورة حصل فيها اإلجازة لشخص حال �

ة يف يهوديَّته حبضور املزّ  حه ابن تيمية [راجع القصَّ  )].2/38در�ب (اتلَّ «ي، وصحَّ
 إجازتهما. د ـ املبتدع والفاسق: تصحُّ 

 
 
 
 

بي1 :  ـ الصَّ

:  املميَّز
ا عىل(اإلجازة له صحيحة  قياسً

امع )السَّ

:  غري املميّز

قول أيب الطيِّب الطَّربي 
.اإلجازة له صحيحة: واخلطيب

ا غري صحي: بعض العلامء حة أهنَّ
).ألنَّ سامعه غري معترب(
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ادس:انلَّوع   اإلجازة باملعدوم. السَّ
له املج� بوجه من سماع أو إجازة ل�و�ه املجاز هل إذا إجازة ملا لم يتحمَّ : املراد بها )1

 .له املج�حتمَّ 
 :نواعها )2
 ـ أن �ّصص اإلجازة باملعدوم: أجزت لك ما سأحتمله. أ

 وما سأحتمله.له سمااًع: أجزت لك صحيح ابلخاري ـ أن يعطف املعدوم ىلع ما حتمّ  ب
 :قوال العلماء يف حكمها )3

الح، وانلَّووي غيث، وهو اختيار ابنِ قول القايض عياض، و�و�س بن مُ أ ـ  : عدم الصَّ
تها.  صحَّ

ر�نب ـ  : أنَّهم أجازوا من سأهلم اإلجازة ىلع هذا حىك القايض عياض عن بعض املتأخِّ
 الوجه.

ابع:  .إجازة املجاز انلَّوع السَّ
يخُ : بهااملراد  )1  .للتِّلميذ ما أج� هل أن �� الشَّ
 :آراء العلماء يف حكمها )2
ي عليه العمل: جوازها. أ

َّ
 ـ القول املعتمد اذل

اب ب  تها.األنمايط: عدم صحَّ  ـ قول عبد الوهَّ

:هـ ـ احلمل

:قال العراقي

احلمل يبنى احلكم فيه عىل اخلالف الفقهي، هل يعامل
.معاملة املعدوم، أو معاملة املعلوم

:  قال ابن العراقي

وح .أوىل باجلواز من اإلجازة للمعدوم: بعد نفخ الرُّ

وح .أوىل باجلواز  من اإلجازة للمعدوم: قبل نفخ الرُّ
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 :نواعها )3
ص ما أج� هل باإلجازةـ  أ  : أجزت لك �ازايت.أن �صِّ

: أجزتك صحيح ابلخاري وما ىلع إجازة ما قد سمعأن يعطف اإلجازة بما أج� هل ـ  ب
 أج� يل.
ل كيفيَّة إجازة : ينبيغ تأمُّ لكما ينبيغ ملن يروي باإلجازة عن اإلجازة، واهلدف من ذ )4

 يروي بها ما لم يدخل حتتها. يخش
َّ

 شيخه لشيخه، ئلال
ور الَّيت يظهر بها أثر اتلّ  يخ:ل يف كيفيَّة صدور إجازة شيخ أمُّ ـ من الصُّ يخ للشَّ  الشَّ

ـ إذا قال شيخ شيخه: أجزت لك ما صحَّ عندك من مسمواعيت (مقيَّدة بما صحَّ عند 1
يخ).  الشَّ
 ـ إذا قال شيخ شيخه: أجزت لك مسمواعيت (مقيَّدة باملسمواعت).2
ثُت مـ إذا قال شيخ شيخه: أجزت لك 3 ث به من  ا حدَّ به من مسمواعيت (مقيَّدة بما حدَّ

 مسمواعته).
 :صيغة اإلجازة ـ1
 : أجزتك مسمواعيت ـ أجزتك مرو�َّايت.ىلع اعتبار أنَّ اإلجازة إخبارـ  أ

 أي: أذنت لك يف روايتها. ها إذن و�باحة: أجزتك مسمواعيت ــ وىلع اعتبار أنَّ  ب
يغةـ   :نواع الصِّ

   وهذا هو األصل ـ اتِّفاقًا  :لفظيَّةأ ـ 
     
   مع اللَّفظ باإلجازة ـ صحيحة  
     

ب ـ 
 :كتابيَّة

 قصد اإلجازة ـ ف� صحيحة.   

  مع عدم اللَّفظ باإلجازة  
 

 

 لم يقصد اإلجازة ـ �ل خالف:     
ة اهر عدم الصحَّ  أ ـ العرايق: الظَّ

تها الح: ال تبعد صحَّ  ب ـ ابن الصَّ
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ة اإلجازة قبول املجاز هل.2  ـ ال �شرتط لصحَّ
يخ عن 3  اإلجازة:ـ رجوع الشَّ

 إذا اكن مبنيًّا ىلع أمر قوّي 
َّ

 ، كأن يتب�َّ هل أن املجاز هل غ� أهل هلا.ال أثر هل، إال
 آخر، وهو: إذا اعترب اإلجازة إخباًرا فليس هل الرُّجوع عنها، إذ 

ً
يويط احتماال ذكر السُّ

ل  والو�لة ذنًا فله أن يرجع عنها نظ� الوقفإخباره، و�ذا اعتربت إ كيف يرجع عن ول�ن األوَّ
اهر  .هو الظَّ

ر�ق الرَّابع:   املناولةالطَّ
 :ـ نواع املناولة

الب شيئًا من مرو�َّاته، مع اإلذن هل يف املناولة املقرونة باإلجازةأ ـ  يخ الطَّ : إعطاء الشَّ
 روايته عنه، أو إجازته هل رص�ًا أو كتابة.

الب شيئًا من مرو�َّاته مقترًصا ىلع قوهل: املناولة املجرَّدة عن اإلجازةب ـ  يخ للطَّ : دفع الشَّ
 .»هذا سمايع، و�و ذلك«

تها واعتبارها من طرق اتلحمُّ ـ   :لادلَّيلل ىلع صحَّ
ُّون عليها حبديث ابن عبَّاس: أنَّ رسول اهللا  بعث ب�تابه إىل كرسى مع عبد « ح�ستدل

 [ل�نّ  »ابلحر�ن، فدفعه عظيم ابلحر�ن إىل كرسىاهللا بن حذافة، وأمره أن يدفعه إىل عظيم 
 .صّحة املاكتبة وليس حّجة ىلع صّحة املناولة ] هذا ديلل

ال تقرأه «�َّة عبد اهللا بن جحش كتابًا، وقال: كتب ألم� الرّس  حوحبديث: أنَّ رسول اهللا 
 .»حىتَّ تبلغ ماكن كذا و�ذا

ا بلغ ذلك املاكن قرأه ىلع انلَّاس، وأخربه  .حم بأمر انلَّيبِّ فلمَّ
 املقرونة باإلجازة (أر�ع صور): ةصور املناولـ 2

الب أصل كتابه، أو فراًع مقابًال  يخ للطَّ  هذا سمايع من فالنبه، قائًال:  أ ـ أن يدفع الشَّ
، ثمَّ يرت�ه دلى اتلِّلميذ تملياًك هل، أو إاعرة حىتَّ أو أجزت لك روايته، أذنت لك يف روايته ع�ِّ 

 و�قابله ثمَّ يعيده.ينسخه 
يخ شيئًا من مرو�َّات شيخه، قائًال:  الب للشَّ  ،هذا سماعك من فالنب ـ أن يدفع الطَّ

له، ثمَّ يناوهل للتِّلميذ قائًال: وأجز� روايتهناونليه  يخ و�نظر فيه و�تأمَّ أجزت لك ، فيأخذه الشَّ
 .روايته ع�ِّ 
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الب شيئًا من مرو�َّاته قائًال: هذا سمايع من فالن، أذنت لك يف � يخ للطَّ ـ أن يدفع الشَّ
الب ـ  يخ دليه وال يرت�ه دلى الطَّ واية فهذه تصحُّ روايته، ثمَّ يمسكه الشَّ الب  بها الرِّ مىت وجد الطَّ

نّ  واختلف هل فيها  ،هاتلَّغي�، أو وجد فراًع  مقابال بته من سالمَ  ذلك األصل وغلب ىلع الظَّ
 ىلع اإلجازة املجرَّدة عن املناولة: امع� زائد

 دة عن املناولة سواء.ـ قول بعض الفقهاء واألصويلِّ�: � واإلجازة املجرَّ 
ث�: فيها مع� زائد ىلع اإلجازة املجرَّ   دة.ـ قول مجهور املحدِّ

يخ شيئًا من مرو�َّات شيخه،  4 الب للشَّ قائًال: هذا من مرو�َّاتك، ناونليه، ـ أن يدفع الطَّ
يخ ذلك دون تأمُّ   ل ونظر.وأجز يل روايته، فيفعل الشَّ

الب:  فهذه �تلف حكمها باختالف حال الطَّ
 : فاإلجازة واملناولة صحيحتان.إن اكن ثقةـ 
 املناولة. : فال جتوز اإلجازة، وال تصحُّ إن اكن غ� موثوق بهـ 
ماع والقراءةاملفاضلة ب� املناولة املـ 4  :قرونة باإلجازة و�� السَّ

تبة.قول الزُّهري ومالك وقتادة وغ�همأ ـ  ماع والقراءة يف الرُّ  : أنَّها اكلسَّ
ماع.  ب ـ وحىك ابن األث� عن بعض أصحاب احلديث: أنَّها فوق السَّ

ماع � الح: أنَّها دون السَّ افيع وأمحد و�سحاق، واختيار ابن الصَّ ـ قول سفيان اثلَّوري والشَّ
ي عليه العمل)والقراءة 

َّ
ماع والقراءة فيهما اتلَّصحيح  (وهذا هو الرَّاجح اذل ـ وتعليله: أنَّ السَّ

 خبالف املناولة فليس ذلك فيه.
 :اإلجازة املناولة املجرَّدة عن ـ انلَّوع اثلَّا�:5

 :قوال العلماء يف حكمها
واية بها. حوها وجوَّزوا الرِّ ث�: أنَّهم صحَّ  أ ـ حىك اخلطيب عن بعض املحدِّ

واية بها، قال ابن  الح: عدم جواز الرِّ ب ـ قول مجهور الفقهاء واألصويلِّ� واختيار ابن الصَّ
الح:  ين إنَّها مناولة �تلفة اعبها كث� من الفقهاء واأل«الصَّ

َّ
 .»زوهاأجاصويلِّ� ىلع املحّدث� اذل

 )269(مفتاح الّسعيديّة يف رشح األلفّية ص
واية، و�نَّما اغية ما فيه أنَّه ناوهل الكتاب.وتعليله  : أنَّه لم يأذن هل يف الرِّ

 :ألفاظ األداء ملا حتمله الرَّاوي باإلجازة واملناولةـ 
 
ً

ال ثنا«: ح�م إطالق أوَّ  يف اإلجازة. »أخربنا«و »حدَّ
 املناولة:

 :آراء العلماءـ  أ
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: جواز إطالقهما يف اإلجازة (سواء عن أيب نعيم األصبها� وأيب عبد اهللا املرز�ا� حيكـ 1
 اكنت مقرونة باملناولة أو �رَّدة).

يويط:  ، وذلا فهذا »وقد عيبا بذلك«وقد انتقد اذلَّهيب ىلع أيب نعيم هذا املذهب، وقال السُّ
 معرتض عليه.القول 

اوي قد حصل هل االتِّصال، فال يلزمه بيان ما لو اكن سمااًع أو  رون بأنَّ الرَّ وعلَّل هل املتأخِّ
 غ�ه.

رجات، فال بدَّ من بيان ذلك يف األداء. و�رّد ىلع هذا اتلَّعليل بأنَّ   طرق األداء �تلفة يف ادلَّ
يف املناولة املقرونة باإلجازة. : جواز إطالقهما قول الزُّهري ومالك واحلسن ابلرصي) 2

ماع والقراءة عندهم ـ كما سبق يف املفاضلة).(أل  نَّها نظ� السَّ
: منع استعماهلما مطلقت� (ملا فيه من اإليهام)، وجواز استعماهلما مذهب اجلمهورـ  3

 مقيَّدت� ـ مثل:
ثنا فيما أذن يل فيه ثنا إجازة، أخربنا إجازة، حدَّ  بيانًا وعدم إيهام). (ألنَّ يف هذا حدَّ

نا«، وختصيص اإلجازة بـ »أخربنا«: ختصيص القراءة بـ قول األوزايع )4 (وهذا  ـ »خربَّ
 اصطالح خاصٌّ هل).

استعماهلما يف اإلجازة واملناولة، ال مطلقت� وال مقيَّدت�  : ال يصحُّ قول ابن دقيق العيد )5
يخ وأذن هل فيما عداه   إذا سمع اإلسناد من الشَّ

َّ
واية وليس بإخبار)، إال (ألنَّ اإلجازة إذن يف الرِّ

 اإلطالق حينئذ (ألنَّه صدق عليه أنَّه أخربه بالكتاب، و�ن اكن إخباًرا مجليًّا). فيصحُّ 
فظ� إذا أذن املج� بذلك املجاز هل، بأن يقول: إن شاء اس هل يصحُّ ب ـ 

َّ
تعمال هذين الل

ثنا، و�ن شاء قال: أخربنا  .قال، حدَّ
يخ ال  يغ�ِّ بها املمنوع يف املصطلح.  ال يزول احل�م بإباحة املج� ذلك، ألنَّ إباحة الشَّ

ر�ن ثانًيا:  :اصطالحات املتأخِّ
ل: فظ األوَّ

َّ
 (انبأنا). ـ الل

م�: � مثل  ثنا«أ ـ م�تلها عند املتقدِّ  له سمااًع.�ستعمل ملا حتمّ  »حدَّ
ر�ن: استعملها بعضهم يف اإلجازة.  ب ـ م�تلها عند املتأخِّ

 .ـ منهج ابليهيق: أنبأ� إجازة ـ أنبأنا إجازة�
ر�ن)  (فيه اتلَّرص�ح باإلجازة مع راعية اصطالح املتأخِّ

فظ اثلَّا�:
َّ
 (شافه�). الل

ر�ن:  أ ـ استعملها بعض املتأخِّ
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 ـ إن اكنت اإلجازة باللَّفظ: شافه�.1
 ـ و�ن اكنت بالكتابة: كتب إيّل، أخربنا كتابة، أخربنا يف كتابه. 2

الح هلذا االصطالحب ـ   :مناقشة ابن الصَّ
ا الكتابة أنَّ فيه إيهاًما وتدليسً  ا املشافهة فتوهم مشافهته اتلَّحديث، وأمَّ فتوهم أنَّه ا، أمَّ

 كتب إيله بذلك احلديث بعينه.
 ج ـ 

ّ
ا، فزال بذلك ما يتوقَّع من اإلشاكل.قال القسطال يويط: إنَّه صار اصطالًحا اعمًّ  � والسُّ

 :من األلفاظ املستعملة يف اإلجازةـ  7
 .) أنَّ فالنًا (ـ )1(

 استعملها بعضهم يف رواية ما أخذوه سمااًع عن إجازة:
ث� فالن أنَّ   فالنًا أخربه) ألنَّ شيخ شيخه أجاز شيخه.(حدَّ

الحـ أ  : هذا اصطالح ضعيف (ألنَّه �شتبه أنَّه أخذه سمااًع)، ل�ن يقوى إذا قول ابن الصَّ
 اكن قد سمع منه اإلسناد وأجازه فيما عداه.

يويطب ـ   : أنَّه صار اصطالًحا شائًعا.قول السُّ
 )عن فالن(ـ   )2(

يخ. ؟؟؟فوقمنـ استعملها بعضهم يف رواية   الشَّ
الح ذلك أنَّه ي�ون قد عرف حصول األخذ، ولم يتمّ� دليه أهو سماع أو  ه ابن الصَّ ـ وجَّ

 عنده يف ذلك. إجازة، حلصول الشكِّ 
ر�ق اخلامس  الكتابة (املاكتبة): الطَّ

يخ شيًئا من مسمواعته أو حديًثا واحًدا من حديثه لشخص : املراد بهاـ 1 أن ي�تب الشَّ
يخ خبطِّ يده أو أمر غ�ه فكتبحارض عنده   ...أو لشخص اغئب عنه، سواء كتب الشَّ

 :نواع املاكتبةـ 2
صحيحة جائزة حكمها: ـ  »وأجزت لك روايته«ـ كأن ي�تب معها:  مقرونة باإلجازةأ ـ 
 .باالتِّفاق

 ـ �تلف يف حكمها: �رَّدة عن اإلجازةب ـ 
واية بها ـ (ألنَّ فيها انقطااًع قول أيب احلسن املاوردي واآلمدي وابن ) 1 ان: منع الرِّ  القطَّ

 ب� الاكتب وتلميذه).
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ُّون بماكتبات انلَّيبِّ  )2 واية بها: (�ستدل ، إذ لم ت�ن مقرونة حقول اجلمهور: جواز الرِّ
 باإلجازة).

 :املفاضلة ب� املاكتبة املقرونة باإلجازة و�� املناولة املقرونة باإلجازة ـ 3
ة ـ (ألنَّهما اشرت�تا يف حصول اإلجازة).اجلمهورقول أ ـ  ة والقوَّ  : هما سواء يف الصحَّ

ح اخلطيبب ـ   : أنَّ املناولة أرفع ـ وتعليله: رجَّ
 (أنَّ املناولة فيها إعطاء ومشافهة).

 :املفاضلة ب� املاكتبة املجرَّدة عن اإلجازة و�� اإلجازة وحدها، واملناولة املجرَّدةـ 
معا�املظفر قول أيب    : � من اإلجازة ـ تعليله:السَّ
 د منها اإلجازة).قَص أنَّ املاكتبة يُ و ؛العرفبالستشهاد ا(

يويطب ـ  : � أرفع من اإلجازة، ومن أ�رث صور املناولة ـ وقوهل هذا يصدق ىلع قول السُّ
 ور اثلَّالث األخ�ة من صور املناولة املقرونة باإلجازة.الصُّ 

 يِّنة ىلع اخلط؟هل �شرتط ابلـ 5
الحأ ـ  ، وال يقع تبه بغ�هاإل�سان ال �ش : ال �شرتط ابليِّنة ـ تعليله: (ألنَّ خطَّ قول ابن الصَّ

 فيه إبلاس).
 : �شرتط ابليِّنة برؤ�ة أو إقرار ـايلقول الغزّ ب ـ 

 تعليله (ألنَّ اخلطوط يم�ن أن �شتبه).
ر�ن ضقول بعـ  �  املكتوب إيله وفطنته:: هذا يرجع إىل معرفة املتأخِّ

 إن اكن فطنًا دقيق املالحظة جيِّد املعرفة لم �تج إىل بيِّنة.) أ(
 و�ن لم ي�ن كذلك فال بدَّ من ابليِّنة.) ب(
 :له الرَّاوي بالكتابةاأللفاظ املستعملة يف رواية ما حتمَّ ـ  6

ثنا فالن، كتب إيلَّ فالن: � واألفضلاألوْ أ ـ  ل، ليس حمُّ رص�ح يف وجه اتلّ ...(ألنَّه قال حدَّ
 فيه احتمال).

ث� ـ أخرب�) مقيَّدت� بالكتابة: ة استعمال (حدَّ  ب ـ صحَّ
ث� فالن فيما كتب إيّل.ـ  ث� فالن ماكتبة ـ حدَّ ث� فالن كتابة ـ حدَّ  حدَّ
 أخرب� فالن كتابة ـ أخرب� فالن ماكتبة ـ أخرب� فالن فيما كتب إيّل.ـ 

 اإلشاكل باتلَّقييد).(ألنَّه يزول 
ثنا وأخربنا) فيما حتمَّ ـ �  :له الرَّاوي باملاكتبةح�م إطالق (حدَّ
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يث بن سعد ومنصور بن املعتمر وغ�هما )1
َّ
: جواز ذلك وتعليلهم قوهلم: إذا قول الل

ثتك.  كتبت إيلك فقد حدَّ
الح وانلَّووي )2 ثنا)، نَّ فيه : منع ذلك ـ واتلَّعليل: ألقول ابن الصَّ ماع يف (حدَّ اشتباًها بالسَّ

 و�القراءة يف (أخربنا).
ثنا)، وجواز إطالق (أخربنا) ـ وتعليلهم: أنَّ يف  )3 قول بعض العلماء: منع إطالق (حدَّ

ثنا) و(أخربنا) فرقًا من حيث اللُّغة، ألنَّ الكتابة مظنَّة اإلخبار ولكنَّها ليست من رسائل  (حدَّ
 اتلَّحديث.

 اتلَّعليل مسلَّم به من حيث اللَّغة، لكنَّه يوهم من حيث االصطالح.وهذا 
ادس:  ر�ق السَّ  اإلعالمالطَّ

الب أنَّ هذا الكتاب أو : املراد بهـ 1 يخ للطَّ ا سمحديث إعالم الشَّ عه من فالن، أو ممَّ
 .ل من دون أن يأذن هل يف روايته عنهحمّ اتلّ له عنه بوجه آخر من وجوه حتمّ 

ة اعتباره من طر�ق اتلّ قوال   ل:حمُّ العلماء يف صحَّ
اهر�َّةأ ـ  ة اعتباره من طر�ق قول كث� من أهل احلديث والفقه واألصول والظَّ : صحَّ

 ل.حمُّ اتلّ 
الح وانلَّوويب ـ  واية به.قول بعض أهل احلديث، واختاره ابن الصَّ ة الرِّ  : عدم صحَّ

 ـ تعليل لّك قول:
ل القايض عياض  )أ

َّ
لعل ألنَّ اعرتافه «) ـ بقوهل: 108(ص  »اإلملاع«ـ يف كتابه  للقول األوَّ

 .»به وتصحيحه هل أنَّه سماعه، كتحديثه هل بلفظه وقراءته عليه إيَّاه، و�ن لم �ز هل
ماع والقراءة فيهما تفصيل  ماع والقراءة، وهو قياس مع الفارق، ألنَّ السَّ فقاسه ىلع السَّ

 ك يف اإلعالم.حرفًا حبرف، وال يوجد ذل
رق املعتربة، لعدم اإلذن فيه، وقال الغزّ وتعليل القول اثلَّا� )ب ايل: : أنَّه ال يصّح من الطُّ

 لإلجازة«
ً

الب ليس أهال  .»ر�َّما لم �زه خللل يعرفه يف الكتاب، أو ألنَّ الطَّ
اهد إذا أدىل �شهادته يف غ� �لس احل�م،  الح ىلع مسألة الشَّ فليس ملن وقاسه ابن الصَّ

يخ   بإذنه، أو إشهاده، فكذلك ليس من حقِّ من سمع إعالم الشَّ
َّ

سمعه أن �شهد ىلع شهادته إال
 أن يروي عنه ذلك.

ر�ق و�وهـ  3 الب بهذا الطَّ  :ح�م العمل بما أخذه الطَّ
ال إشاكل يف أنَّ من سمع �ب عليه العمل به إذا صحَّ إسناده عنده، كما لو نقلت حديثًا 

 .من كتاب
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الب ملا حتمّ  تنبيه: ي يؤدِّي به الطَّ
َّ

 له إعالًما لو أدَّى؟ما هو اللَّفظ اذل
يخ عبد العز�ز مة الشَّ

َّ
لم أقف ىلع ذكر ذلك عند «: آل عبد اللّطيف ـ رمحه اهللا ـ قال العال
 .»علماء املصطلح

ابع:  رق السَّ  الوصيَّة بالكتبالطَّ
يخ عند موته : املراد بهاـ 1  .أو عند سفره ببعض مرو�َّاته ألحد تالميذهأن يويص الشَّ
 :قوال العلماء يف ح�م رواية املوىص هل عن املويص ما وجده يف كتابهـ  2

لفأ ـ  د بن س��ن، ثمَّ توقَّف عن ذلك : جواز ذلك ـ ومن القائل� به، �مَّ قول بعض السَّ
 .»ال آمرك وال أنهاك«وقال: 

الحب ـ   وافقه انلَّووي. : منع ذلك ـ وقدقول ابن الصَّ
 تعليل لّك قول:

ل تعليالت � )أ  :ذكر القايض عياض للقول األوَّ
واية.) 1(  أنَّ يف الوصيَّة إشعاًرا باإلذن يف الرِّ
 ًها بالعرض واملناولة.أنَّ فيها شبَ  )2(
 أنَّها قر�بة من اإلعالم. )3(

 :تعليل القول اثلَّا� )ب
ألنَّ الوصيَّة ليس فيها إجازة وال إعالم، ال رصاحة وال كتابه، اغية ما فيها انَّه أوىص هل  

 تملياًك، وما وجده فيه هل حاكيته ال روايته.
الح ىلع تعليالت القايض بقوهل:  ة اعلم «وقد اعرتض ابن الصَّ

َّ
ا زل ا، وهو إمَّ وهذا بعيًدا جًدّ

واية ىلعأو متأوَّ   .» سبيل الوجادة، وال يصّح �شبيهه بقسم اإلعالم واملناولةل بأنَّه أراد الرِّ
الح، وجوابهاعرتاض ابن أيب ادلّ ـ  الح : واعرتاض ابن أيب ادلّ م ىلع ابن الصَّ م ىلع ابن الصَّ

 بأنَّ الوجادة أقلُّ رتبة من الوصيَّة، ومع ذلك يصحُّ العمل بالوجادة، فالوصيَّة من باب أو�.
واية. الالكموجوابه: أنَّه من باب العمل صحيح، ول�ن   هنا يف باب الرِّ

ر�ق اثلَّامن:   الوَِجاَدةالطَّ
خذ من العلم من صحيفة بدون إسماع وال إجازة وال مناولة: املراد بهاـ  1

ُ
 .ما أ

 :نواع الوجادةـ  2
راو�ها  غ� املعارص هل، أو املعارص هل لكنَّه لم �سمع منه، أو سمع  أ ـ أن �د أحاديث خبطِّ 

َرر نظم �رشح الَوَطر ذوي إسعاف( منه غ� ما وجد.  )1/440األثرلألثيو�  علم يف ادلُّ
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 ف بغ� خّطه.لِّ ب ـ أن �د أحاديث يف كتاب مؤ
 :نوع حاتلا لكِّ ـ  3
ل )1(  :حاتلا انلَّوع األوَّ

فالن، أو  فالن، أو قرأت خبطِّ  ـ فيقول: وجدت خبطِّ  بمعرفته للخّط أ ـ أن يثق الواجد 
ه.  وجدت يف كتاب فالن خبطِّ

ب ـ أن ال يثق بمعرفته للخّط ـ فيقول: وجدت ما أظنُّ أنَّه خبطِّ فالن، أو وجدت ما 
 ظننت أنَّ خبطِّ فالن.

 حاتلا انلَّوع اثلَّا�: )2(
ة �سبة الكتاب إىل  ة النُّ أ ـ أن يثق بصحَّ سخة الَّيت وقف عليها ـ فيقول: ذكر مؤلِّفه، وصحَّ

 فالن يف كتابه، أو قال فالن يف كتابه.
ة النُّسخة ة �سبة الكتاب، أو بصحَّ فيحيك ما وجد بما �شعر بعدم ـ  ب ـ أن ال يثق بصحَّ

ة النِّ  ة النُّ ثقته بصحَّ  سخة.سبة للكتاب، أو بصحَّ
ا ي�ـ  الح ممَّ  :موقف ابن الصَّ
ة أ  ـ إطالق بعض انلَّاقل� من الكتب اجلزم (قال فالن ـ ذكر فالن) دون تأ�ُّد من صحَّ

: �تلف باختالف أحوال انلَّاس، فمن انلَّاس من هو فطن ذيكٌّ اعرف النُّسخة الَّيت وقف عليها
العه (يع�: و�ن بما يف النُّسخة من سقط أو تصحيف أو حتر�ف، فمثل هذا هل أن �زم لسعة اطِّ 

 لم يقابل هو بنفسه)، و�ن لم ي�ن كذلك فليس هل أن �زم.
 :استعمال (عن) فيما �كيه الرَّاويب ـ 
ا ينطبق ىلع ما إذا اعرص موهذا إنَّ  »هو تدليس قبيح إذا اكن حبيث يوهم سماعه منه«قال: 

 .خبالف ما إذا لم يعارصه، أو اعرصه ولم يلقه لظهور االنقطاعمن حىك عنه ولقيه، 
ثنا ـ أخربنا) يف الوجادةـ �  : استعمال (حدَّ

 قال: استعماهلا يف الوجادة �ازفة.
واية بالوجادةـ  5  :قوال العلماء يف ح�م الرِّ

م�أ ـ   : جواز ذلكما حاكه اخلطيب عن كث� من املتقدِّ
خص بما وجد).  (كأنَّهم اعتمدوا ىلع ثقة الشَّ

الحما ذهب إيله كث� من العلماء، واختاره الب ـ  ة قايض عياض، وابن الصَّ : عدم صحَّ
واية   .»إنَّما �يك ما وجده حاكية ال رواية«قال ابن كث�: بها (وذلك ملا فيها من االنقطاع) ـ الرِّ
  :آراء العلماء يف ح�م العمل بالوجادةـ  6
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ث� وفقهاء املالكيَّةـ  أ جبامع : ال يعمل بها، (قياًسا ىلع املرسل، قول كث� من املحدِّ
 االنقطاع).

افيع وعدد من نظار أصحابهـ  ب  : جواز ذلك.قول الشَّ
الح، وانلَّوويـ  ج افعيَّة ومنهم: ابن الصَّ ق� من الشَّ : وجوب العمل بما وثق اختيار املحقِّ

ته.  الواجد من صحَّ
ي ال يتّ «: قال انلَّوويـ 

َّ
حيح اذل  .»جه يف هذه األزمان غ�هوهذا هو الصَّ

 ذللكوقال ابن 
ً

ال
ِّ
الح ـ معل واية ال�سدَّ باب العمل «ـ:  الصَّ ف العمل فيها ىلع الرِّ

َّ
فإنَّه لو توق

ر رشوطها  .»باملنقول تلعذُّ
ا يف ـ  7  من صور الوجادة، أ� من الوجادة املنقطعة؟ »صحيح مسلم«اجلواب عمَّ

و�  املقطوع ـقدت بأنَّها من باب أحاديث مرو�َّة بالوجادة، وانتُ  »صحيح مسلم«وقع يف 
 ثالثة أحاديث:

 حديثان:/: بيان فضل اع�شة ائليف كتاب الفضـ 
 ألعلم إذا كنت ع�ِّ راضية...الخ«ـ  1

ِّ
 .»إ�

 .»د...الخيلتفقَّ  حإن اكن رسول اهللا «ـ  2
غ�ة: حديث:  / يف كتاب انلِّاكحـ   حتزوَّج� رسول اهللا «باب تزو�ج األب ابلكر الصَّ

 .»لسّت سن�...الخ
 وأسانيد هذه األحاديث اثلَّالثة واحدة، وهو:

جرة:  انظر الشَّ
 حالرَّسول 
 

 اع�شة
 

��  عروة بن الزُّ
 

 هشام بن عروة
 

 أبو أسامة (محاد بن أسامة)
 

 أبو ب�ر بن أيب شيبة [وجدت يف كتايب عن أيب أسامة].
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 اإلمام مسلم
 

 :واجلواب عن هذا من وجه�
خرى موصولة إىل هشام و�ىل أيب رق أروى األحاديث اثلَّالثة من طُ أ ـ أنَّ اإلمام مسلًما 

 أسامة.
ه عن شيخه، وهو هنا قال: ب ـ أنَّ الوجادة املنقطعة � أن �د يف كتاب شيخه ال يف كتاب

فأضاف الكتاب إىل نفسه، وليس إىل شيخه، فهو متأ�ِّد من  »سامة عن أيب أوجدت يف كتايب«
ي أخذ به، فاستعمل هذا اتلَّعب� يف األداء.

َّ
ر�ق اذل  أخذه، و�نَّما �يس الطَّ

 من قبيل الوجادة املنقطعة. »صحيح مسلم«وىلع هذا فال ت�ون صور الوجادة املوجودة يف 
 * خالصة طرق اتلحّمل

 
ً

ال رق املعتربةأوَّ  :: الطُّ
يخ.1 ماع من لفظ الشَّ  ـ السَّ
 ـ القراءة عليه.2
ابع(ـ اإلجازة 3 ل، واثلَّا�، والسَّ   .) يف انلَّوع األوَّ
 ـ املناولة املقرونة باإلجازة.4
 ـ املاكتبة.5

يت ال تعترب من طرق اتلحمُّل ىلع الرَّاجح ثانًيا:
َّ
رق ال  :الطُّ

 ـ معظم أنواع اإلجازة.1
 اإلجازة.ـ املناولة املجرَّدة عن 2
 ـ اإلعالم.3
 ـ الوصيَّة.4
 ـ الوجادة.5
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