


 

 
1 

                      (2 ) 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                

- 1 - 

َث ذٕاََٗث ؼصقٍ ـ ََع  ائُؽٛٓوَشَ  اراحُٛٓتَ قِ  ْج ىَ َْ خَ ارْ  ـ وإنِ  سيِد الَ  ؽِْح ْط مُ  ماء َّل َّع ََّّق َّف َّات  َّ ٕث ِِ السيِد   أنث ذ ُّٕ تلد
 /ٙ، ِهَ ائِ وأدَ 

ٌِ  ٕاعُ عث ال ُٕ  اإلجازةُ  اءةُ صَ اّ  اوّثُ َ٘ ال
َٜ  المُ قْ اإلِ  الُخاةثُ  ِٜ    ثُ ـَث ِض ال  ادةُ ـجَ ال

 »ماعَُّفالّس َّ
َ
 الشَُذ ويعٕف اّؽاُّب، ظٜاٌء ًصأ

َ
ٙ أو َخاةِٙ، وظٜاٌء ظَ أْن يٌصأ ـِ ٖ خى ِٔ  َف اّؽاُّب وكخَب ِٕ الشَُذ 

 .«َف وٌػ ولٓ يكخبِٕ َكٙ، أو ظَ ِٕ ٔا ظَ 

َِّ ٖ »راءةَُّوالق ِٔ ٜ يعُٕف، وظٜاٌء اكٗج اٌّصاءُة   اّؽاُّب، أو ًصأ مرُيه ٚو
َ
 اّؽاُّب والشَُذ يعُٕف، ظٜاء ًصأ

َ
أْن يٌصأ

ٖ خ ِٔ ٖ َخاب، وظٜاٌء اكن الشَُذ يُتتُِّف لٌْارِئ  ِٔ ٍَ َخاةَٙ ٜٚ، أو ذٌٌث مرُيهخىٍؾ أو  ٙ، أو أمع ـِ  .«ى

ٍ ةنرِي َّوالإجازة َّ ، وإجازُة ٔكَّيث ٍ ٍ ةِٕكَّيث ا أو َخاةًث، وه أٜٗاٌع، ٔ٘ٛا/ إجازُة ٔكَّيث ـً ا ه اإلذن ةالصوايث ّى ًٔ قٕٜ
 ، ٍ ٍ ةنرِي ٔكَّيث ، وإجازُة مرِي ٔكَّيث ٍ  وإجازٌة ةٕجٍٜٛل أو ملجٍٜٛل، واإلجازة ملكسوٍم.ٔكَّيث
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ٙ أو أمِصهُٕ عْ أْن يكخَب الشَُذ مَ »والكتابةَُّ ، وًس حكُٜن ٌٔصوًٗث ةاإلجازة، أو جمصثدًة «َٜقٙ لارٍض أو اغئٍب خبؽِّ
 ق٘ٛا.

ُ ق٘ٛ« الشَُذ اّؽاَّب أنث ٚشا السيَد أو ٚشا الُخاَب ظَٕكِٙبَ أْن ُيْ » والإعلامَُّ ةـ )أقْٕين شَيخ  ا، وُيكبث
 ةكشا(.

َّ ة  خِتٙ اّيت يصويٛاأْن يٜيَص الش»والوصي   َُ  ٖ ِٔ   ا، وُيكبث ق٘ٛ«َُذ ق٘س مٜحِٙ أو ظىِصه لشزٍص ةكخاٍب 
 .َثًث(ِض ةـ )أوىص إيلث والٌن ةكشا(، أو )خسذين والٌن وَ 

َس اّؽاُّب أخاديَد خبػِّ شٍَذ يصويٛا، يكصوُٙ ذلٍ اّؽاُّب، وّيط هل ظٕاٌع ٔ٘ٙ وال إجازةٌ » والوِج ادة َّ ، «أْن ََيِ
)ةـ )وجسُت خبػِّ والن(، أو )ًصأُت خبػ والن َشا( اوُيكبث ق٘ٛ

1
). 

ُِّ قْٕاء إىل حأرريِ  ـ وًس قٕسُت  )المناولةُ(َّاأم  َّ ٚا ألٗٛا ةَُج اٌّطَِس، ومٜعُٜع ٗادرح٘ا ـ وٌس احىَي ُج
ُٖ الطالح )ت ِْٛا يف املصحتِث الصاةكث ةكـ  165يف )ٌٔسٔخٙ(، صٚ(  643املطؽِْح ـ ويف ؼَْكِخٛٓ اة س َع َجْك

ٕاع(، ص ، 98)اإلجازة(، مري أنث اٌّايض قَاض جكْٛا يف َخاةِٙ )اإلملاع إىل ٔكصوث أضٜل الصوايث وحٌََس العث
ٖ ّىِؾ الشَِذ، واٌّصاءة قَْٙ ِٔ ٖ/ العٕاع  ِٔ  .يف املصحتث اثلاثلث ةكس ُُكٍّ 

 ٚ( يف )اإلملاع(544اٌّايض قَاض )ت
 )أنواع األخذ وأصول الرواية(

  ـه( يف )املٌسٔث(643)اةٖ الطالح 
 )طرق نقل احلديث وحتمُّله(

ٖ ّىؾ الشَذ 1 ِٔ ٖ ّىؾ الشَذ العٕاع  ِٔ  العٕاع 
 اٌّصاءة َع الشَذ اٌّصاءة َع الشَذ 2
 اإلجازة امل٘اوّث 3
 امل٘اوّث الُخاةث 4
 املاكحتث اإلجازة 5
إقالم الصاوي لْؽاّب ةأن ٚشا السيد أو ٚشا  اإلقالم لْؽاّب ةأن ٚشه الُخب روايخٙ 6

 الُخاب ظٕاقٙ ٖٔ والن أو روايخٙ
ُُخب وضَث الشَذ ةسوف الُخب إىل رجِ 7  الٜضَث ةال
ِٜجادة الًٜٜف َع رػِّ الصواي وٌػ 8  ال

 طرق نقل العلم وحتمُّله بني القاضي عياض وابن الصالح
                                                            

ٜد اّؽدان، ص  (1)  .128 -123حيعري مطؽْح السيد ملدٕ
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َم اّؽاُّب إىل الشَذ الصاوي املخٌٖ  ،َل الشَُذ اّؽاَّب َخاةًا أو ضدَىًث ّريوَيٛا ق٘ٙاوِ َ٘ أْن حُ وأصل هاَّ أو أْن يٌسِّ
ٖ خسيِرٙ أو َخاةًا جضًءا  ٜقِ ِٔ  ٙ،خسيرِ  ٖٔ أٗٙ وقصَف  هربَ  وإذا ٙ،خسيرَ  الشَذُ  وَخأمِ ، إياه وَ٘اوهلٙ، أو معٕ

ث قين ةٙ قٖ رواييت وأٗٙ ، وَٙ ٔا وقصوُج  ، ٗاوتلنَٙ ٔا َع وًىُج  ًس»/  لْٕعخىَس ًال  أنْ  أو ،«شَٜيخ، ودسِّ
ٖ مري  ِٔ  .1إذنيُكخىف ةامل٘اوّث وٌػ 

 ُ   / )َٗاَوّيَن(، أو )َٗاَوّيَن وأجاَز يل(، أو )خسذ٘ا ٔ٘اوًّث(، أو )أرَبَٗا ٔ٘اوًّث وإجازةً(.ةكتاراٍت قسةٍ، ٔ٘ٛاق٘ٛا  ويُكبث

َِّ ِّ٘  يف إذتاحِٛا ثونواستشهدَّالمحد  ٖ العُّ ِٔ دٙ(، يف ، ٔ٘ٛا/ ٔا رواه ابلزاري يف )ضدَ اجلتٜيثثِ  ثبشٜاٚس ذاةخٍث 
ص يف امل٘اوّث وكخاب أِٚ اّكْٓ ةاّكْٓ إىل ابلرلان(/ ا يَُش َٔ ِة كتاًبا، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ))ةاب  كتَب ألمِر الرسيَّ

 ؤ٘ٛا ٔا رواه، ( ملسو هيلع هللا ىلص، فلام بلغ ادكاَن قرأه عذ الناِس وأخَزهم بأمر النبي «ال تقرأه حتى تبلَغ مكان كذا وكذا»
ٖ خسيد قتس اهلل ةٖ قتثاس ابلزاري ِٔ ةكَد ةكخاةِٙ رجاًل وأمَصه أْن يسوَكٙ إىل  ملسو هيلع هللا ىلص)أنث رظٜل اهلل  ـ أيًغا ـ 

ُٓ ابلدصيٖ إىل َرسى ...   (.السيدقـَٓ ابلدصيٖ، وسوكٙ قـَ

 / ، ٕٚارئيَعَّْيِ  والمناولةَُّعلىَّضربين

ص هلا أربفَ ، وًس وه ـ حبعب رأي اةٖ الطالح/ امل٘اوُّث املٌصوُٗث ةاإلجازةُ  -1 ـ أَع أٜٗاع  ضٜر َذ
)اإلجازة َع اإلؼالق

2
ٖ اّكْٕاء ةٕزنّث )العٕاع(، ةِ ، ( ِٔ ٚا اإلٔام ٔالٍ ومجاقث   ٌِٗ وقسث

ٖ العٕاِع؛ واثلٌث ةكخاِب الشَِذ ٔف  أن ةكظ أضداب السيد ٚ(606)ت  اةٖ األذري ِٔ ْوىف 
َ
يصاٚا أ

  إذِٗٙ وٜق اثلٌث ةالعٕاع ٔ٘ٙ وٌػ.

صة(/806قتس الصخَٓ اّكصايق )تًال الاوؾ  اة )اتلترصة واتلَش ٕث ع ُٕ  ٚ( يف )أّىَث السيد(، ال

 
َ
ا اَل ، وَاّثيِت ِفَ وْ ةِاإلِْذِن أ  نْ ذَ إِ َٛ

 

َ٘اواَلُت  ** ُٕ ْ ٓث ال نْ  ُث ََتِ
ٌْ ا َت ٔث  إِ

 

ْخَؽاُه مِ 
َ
اأ ـً َشاـوَإِقَ  ُْْ ََ  اَرًة 

 ج 

َْعَ اإل **
َ
ا إذا َجاَزاِت أ َٚ ْقاَل

َ
 ، َوأ

  

َ٘  َقصًْعا ُٕ َشا اَّْكْصُض لِْْ َٚ  هَلْ وَ اَو
 

ْن ََيُْضَ  **
َ
خَاِب هَلْ  أ ُِ ُِّب ةِاّْ ا  اّؽث

 

ٓث ُحَ٘اوُل  خَ  ُث ُِ  هْ اَب ُُمِْضَ ـاّْ
 

َُْذ ُذو ** ْكِصوَ  َوالشث َصهْ ــٍث َفََْ٘ َٔ  ـُ
 

                                                            

 .84/   1اٗـص/ جأف األضٜل يف أخاديد الصظٜل،  -1
 .165ٌٔسٔث اةٖ الطالح، صاٗـص/  -2
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ِٜهِ  ( َوََنْ ٍٍ ِ ال َٔ ( ْٖ ْٜا َخ َُ  َوًَْس َخ
 

ِٔ  يٌٜل/ ** َشا   اْروِهِ وَ  ِث ْٖ َخِسيَٚ
 

ْىخُٜ ُٕ ْ ََب ال
َ
ِخَ٘اَع َوًَْس أ ْٔ  َن َذا ا

 

**  َٛ جث
َ
َٕ ـا ُتكَ ـةِأ  اـاقَ ـاِدُل العث

 

 

ارِوه »، دون ًٜهِل هل/ ووَٛا يُكخىف ةٕ٘اوّث الشَِذ اّؽاَّب الُخاَب امل٘اوّث املجصثدة قٖ اإلجازة/  -2

  اإلذن بالرواية.، أو نحو ذلك ِمن عبارات تفيد «عنِّي، أو: أجزُت لك روايُته عني

وًس ارخْه اّكْٕاُء يف الصوايث ةٛشا اجلٜع املجصثد قٖ اإلجازة؛ وٌِ٘ اخلؽَب ابلنسادي 
ا وأجازوا ةٛا، ووضىٛا اةٖ الطالح ةأٗٛا ٔ٘اوّث )خمخْثث(، ال 463)ت دٜٚ ٓ ضدث ٚ( قٖ ؼائىث أٗٛث

ٖ اّىٌٛاء واألضٜحلَّي  ِٔ َِ أنث مري واخٍس  ا جتُٜز الصوايث ةٛا، وٌٗ ذَّي اذليٖ أجازٚو عةٛا َع املدسِّ
ٜثمٜٚ )اوظ

1
).   

-2- 

ضْج و ًسو ،الرصَيث ِٖٔ الضب اثلاين، أقين/ امل٘اوّث املجصثدة قٖ اإلجازة )ٔ٘اوّث( سُ َْ ه قَ  والنادرةَّالتيَّمعنَا
ٗث َع ؿٛصيث خمؽٜط رًٓ ) ِٖٔ َخاب )( ةُٕختث واعِ أمحس اَّتكَث، 11إحل٘ا ٔسوث ٜ نعزث ٗىيعث  إيغاح الًٜه ٚو

ِث   .ٚ(328)تأيب ةكص ُمٕس ةٖ اٌّاظٓ ةٖ بشار األٗتاري ملؤِّّىٙ (، واالةخساء يف َخاب اهلل قضث وج

 
ٚ(، ضتَدث يٜم العتج يف اّكرش األرري 609وًس َختَٛا أةٜ اّكٜايل مصحىف ةٖ جبيِ ةٖ ًصاحكَّي )ت -

ٖ ربَف اآلرص ظ٘ث  ِٔ598..ٚ 

                                                            

 .169؛ ؤٌسٔث اةٖ الطالح، ص349 -348اٗـص/ الُىايث يف قْٓ الصوايث لْزؽَب، ص -1
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ِٖٔ ٔـاٚص ٗىاظخٛا ـ وغاًل  - ٛا ـ ةالاغُت اٌّصاءة واملٌاةْث سَ قٖ ًِ و َثسة قَْٛا ِٔ ٜاعف، ه/املٌ  يف مخعث م

  ظ/ ةْنج ًصاءة ؤٌاةْث. 71ص
 و/ ةْنج ًصاءة ؤٌاةْث َع شَيخ أيسه اهلل.83ص
 ظ/ ةْنج ًصاءة ؤٌاةْث ةاألضِ َع شَيخ أيسه اهلل.137ص
  ظ/ ةْل إىل ٚ٘ا.166ص
 أيسه اهلل. و/ ةْنج ًصاءة ؤٌاةْث َع شَيخ168ص

ا - ٜان العكسي زٔاٗٙ رشَس ادليٖ قتس اّـاٚص ةٖ  لْنعزِث َع ٌٔصئ ادليار املرصيث يفإجازة ًصاءة  وبآرٚص نش
أمحس ةٖ  /نعزث وٗاظزٛاول لْاأل الٍاملَس خى ٚ(، وًس َخب اإلجازة ـ واكن أخس املجازيٖ ـ648الضيص )ت 

ا ذأٖ قرش شكتان ُمٕس ةٖ مصحىف  ..641ٚظ٘ث ، واكٗج اٌّصاءة يف قسة جمالط، آرٚص
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ا ذٓ  - سار السيد األشوَث شٕط ادليٖ ُمٕس ةٖ أمحس ةٖ قيل ة شَذ اإلًصاء َع لُْخاِب  ظٕاعٌ يخْٜٚ
ا حًَٜكٙ.ٚ.726األشوَث ةسمشي ظ٘ث ، وذلٍ ةٚ( 742ةٖ قتس اّنين الصيق ال٘يف )تا  ، وبآرٚص

***

- َّ ا َّْالّش َّأمّ  ةُٜوٜٛ  )المناوِل(َّخَُّي
َ
ٕثس َختْسُ  أ ُٕجَب ُُمَ ُٖ  ال يِب  ة

َ
اِظٓ أ ٌَ رْي  ةْٖ اهلل َختْس اّ َٚ رْي، ةْٖ ُز َٚ  ابلنسادّي  ُز

َِ  لٌْصآن؛ خاوؾ ضاّح، شَذ»، وٌال/ 98/  13ٚ(، حصجٓ هل اذلٚيبُّ يف )حاريذ اإلظالم(، 604)ت  ُكث  يخْٜ إّٗٙ/ ِقَ
ٍِْ ََعَ  ًِسم. ٕثً خْ رَ  يٜمٍ  َٕ ٜان ٖٔ رظٜال اّكادل ال س ابلَج وزار اّكضيض، ادلي ٌَسث ُٕ فَ  .ئثٔ ظّج  ظ٘ث يف ال ِٕ  َظ

ٙ ةإوادة ّٕ مْحَس ةْٖ اهلل َختْس ٖٔ املنَد قتسِ  الّشَذِ  ق
َ
ٜظه، ةْٖ أ  وقتس الّعالم، َختْس ٖاهلل ة ٚتث ةْٖ وقيلّ  ي

َصوّي، الطتُٜر َٛ ُٙ  روى .ومخعٕائث وقرشيٖ ظتْف ظ٘ث يف وُودِل  .اّّؽاليث واةٖ ال ، َخْ٘ ةَيِْثّ ُٖ  ادلُّ  رَِْ، واة
، والّضكّ  والّغَاء، ُٜيّف  .والّشام ةٕرص وخّسث. قيلّ  واّىزص الَّصايّن، واجلّجَب امل٘شريُّ م َظْْذ يِف  حبٕاة وحُ  .«املدصث

-  َ٘ ُٕ ا ال ٔث  مخعث/وٛٓ  اَولٜنوأ

  ُةُٜ يٖادلِّ  ِِساج
َ
ُِ  أ ْٕرَييُّ  ةٖ قيل ةٖ اّّؽاِٚص إظٕاقَ ٜظه اِل ْٛ  ي َٕ َٓ هل  ـه 635 )ت األديب َسويُّ ال (، حصج

، مرص، ًَِسمَ »، وٌال/ 170 -169/  14اذلٚيبُّ يف )اتلاريذ(،  َِ ةَا وَِّقَ  واشخن
َ
 ابلايق َختْسِ  ٖة ظالٔثَ  اخلري أ

ةَا اةثَ واّنثعث  اجلثْدّٜي،
َ
س َقيِلّ  أ ٕث ٜاينث  أظكس ةْٖ ُُمَ َِ . اجل وؽي اةٖ ََعَ  وَكخَب  ،ةنسادَ  إىل ورخ  وَكَخَب  .ّٔسةً  اَّبَ

 ُٙ ةَيثّ  اةٖ َخْ٘ َصاوثِ  واٌٗؽف مرص إىل وعدَ  ،أٗاشَسَ  ادلُّ ٌَ .«ةاّ
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 ُٜة
َ
س أ ٕث ُٖ  قتسُ  ُُمَ ِٖ  َضَسًَث اهلل ة س ة ٕث ُٜظَه  ةٖ ُُمَ َْٗطاِرّي  ي

َ
يف  ٚ(، ًال اذلٚيبُّ 637 )ت اخلَْضَرجُّ  األ

ث»/ 241/  14)اتلاريذ(،  يِب  قٖ ةسمشَي  خسث
َ
ِٓ  أ  ٖٔ واكنَ  .ةاملارِْظخان ٔاَت  وبٛا ؛ابُلٜضرييِّ  اٌّاظ

ِّٜديٖ، املٌِصئَّي ُٙ  َرَوى املج ةُٜ َخْ٘
َ
  .«قعاَص اةٖ ابلٛاء وباإلجازة الْٜاَٗث، اةٖ املجس أ

  َسُ ٕث ُُم  ُٖ ٍِ  دَلُ وَ مصحىف ةٖ جبيِ،  ة ، مصحىف ةٖ جبيِ ةٖ اّنعزث وٗاظزٛا واكحب )امل٘اوّث( ٔال
ًصاحكَّي/ لٓ أًه هل َع حصمجث.

  ُالصث  قتس ِٖ لٓ أًه هل َع حصمجٍث. /ةٖ أيب ةكص األٗطاريُّ  مح
  

َ
ُٖ  حىفُ صْ مُ  ايلَٜ اّكَ  ٜةُ أ َِ  ة ُِ  ،شجاع ةٖ اهلل قتس ةٖ ًصاحكَّيَ  ةٖ جبي املٌصئ  الشاويع املرصي اينُّ َ٘ ال

ٜ اكحُب ٚ(،  609)ت    َع اٌّصاءات ًصأ»/ 227/  13 يف )اتلاريذ(، ًال اذلٚيبُّ . عزثِ واّنُّ  امل٘اوّثِ  ٚو
ٜد وأيب حصيك، اةٖ وارس اّىٜارس وأيب قيل، ةٖ قعاَص اجلَٜش أيب   ٖٔ وظٕف. الْزيم مَاث اجل
  ،وخسَث  .يفَْ العِّ  ؼاٚص أيب

َ
ًٔ  واكن. رْي ةٙ واٗخىفَ  ،وأًصأ  ذاين يف ةاٌّاٚصة حٜيف .اضالً  واعاًل  اإٔا

.«ظ٘ث وظخٜن ذالث وهل شكتان،
***

 

ث الورع رسوُل اخلالفكاوَل هذا الؽتاَب الشقُخ الػؼقُه اإلماُم »  :1س  ة العبَّاسقَّةِ ـالعاملُ الؽبري املحدِّ

 ريبـري احلـري بن زهـم بن زهـن أيب الؼاسـد املجقب بـو حمؿد عبـأب   :2س

 ف ــن عيل بن يوسـل بـر إسامعقـأيب الطاه ه اهلل ـ ـؼَ ـغدادي ـ وفَّ ـالب  :3س

 أيب حمؿد عبد اهلل بن حمؿد بن صدقة اخلزرجي،  املفدوي احلؿريي،   :4س

 بن أيب بؽر األكصاري،  ابن مرتػع بن جربيل،   :5س

ال سـة ثالث وست مئةقراتؽني، مرتػع بن جربيل بن الػؼري إىل رمحة اهلل تعاىل، العبد   :6س  وذلك يف سؾخ شوَّ

      :7س

   .«...     :8س
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