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كل هذا الباب هذا الباب ،هذا كله ال ترتيبه وال نظمه ،نعم.
طالب...:
ال ،وفي اإلجازة ألنه يروي وفي اإلجازة.
طالب...:
كل خطأ .إي ال .وحتى ولي ما ال وتي وال ولي كلها وفي؛ ألنها في شرح الناظم
عندك آن وهنا ٌ

نفسه مخطوط هكذا .بأنه يروي وفي اإلجازة .ويمكن احتمال وتي يعني وهذه إي .لكن الذي في
كالم الناظم النسخة المخطوطة وهي موثقة ومقابلةَ :وِفي.
طالب...:
هذا هو شرط.
طالب...:
نعم .يكون هذا آخر الدروس ثم تستأنف بعد الحج بإذن هللا ،ثالثة أيام في األسبوع السبت
المرِبع لعلنا
واالثنين واألربعاء ،واآلن ينتهي هذا الفصل ،لكتاب المناسك كتاب الحج من الروض ُ
ننهيه قبل أن يأتي وقته .وهذا اختيار األكثر يعني ما هو بفرض على أحد لكنه نتيجة استفتاء.
طالب...:
نبهنا سابًقا أن هذه األبيات في هذا الباب من سواء كان في النظم أو في األصل ترتيبها لم يأت

تبعا للصيغ واألولى أن يكون العكس،
على الوضع المناسب ،بينما جاءت جيء فيها بال ُ
طرق ً
واألولى أن يكون العكس ،واألولى أن يكون العكس؛ ألن األصل التحمل ثم األداء ثم بعد ذلك

يرتاح وينتهي من هذه اإلشكاالت التي وقعت سواء كانت في المتن أو في األصل أو في النظم،
قدم طرق
وقع فيها أشياء وخلط ،وتقديم وتأخير ورجوع إلى سابق وهكذا .مما يمكن تالفيه لو َّ
التحمل كغيره ،كابن الصالح ومن دار في فلكه َّ
قدم طرق التحمل ثم يتبعها بصيغ األداء ،على
ٍ
كل نحن ملزمون بأن نتبع الناظم كما تبع صاحب األصل ،فيقول:



معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

اااااااااان ِعْناااااااااا َ ْا ِإل ْماااااااااا َ
"أرَف ُع َهااااااااااا َمااااااااااا َكا َ
ْ
ْ
أخَبَرِ ااااااااااااااا ْ َقر ُأتااااااااااااااا َهااااااااااااااا َ ا ِل َمااااااااااااااا ْ
الضا ِ
َّ
اااااااامْ ِر َكاَ اااااااااا
َفااااااااا ْن َج َمعااااااااا َ ِفااااااااا

3

3

3

َوَثاااااااااااااِ ْاأل ْل َفااااااااااااا ِ ِفاااااااااااا َحااااااااااااا ِ األ ََدا
ْ
ُ
ِ ِ
ااااااام َع ْ
بَن ْفساااااااا أ ْ
َمَلااااااااى َعَلااااااااى َماااااااا ْ َي ْسا َ
ُثاااااااااااا ُقا ِ
ااااااااااار َي ْو ًمااااااااااااا َعَل اااااااااااا وأَ ااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ُ ِمْناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ".
أسا
ْ
َ
يعني أنه أرفع المراتب وأصرحها ما كان في حال اإلمالء لما فيه من التثبت والتحفظ ،يعني أرفع

وأعلى طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ ،وأعلى هذا النوع ما كان في حال اإلمالء ،لما يلزم
ٍ
حينئذ ِِّ
يحرر
إمالء على طالبه فإنه
عليه من تحفظ الشيخ والطالب ،ألن الشيخ إذا كان يملي
ً
إلقاء من غير إمالء ،فإنه يملي كيفما اتفق .وثاني
وينقح قبل أن يملي ،بخالف ما إذا كان يلقي ً

أحيانا بصيغة األداء
األلفاظ أي صيغ األداء أخبرني وقرأت عليه،
أحيانا يأتي بطريق التحمل و ً
ً

أت عليه لمن
ومع ذلكم لم يتحر لي وجه لترتيبها عنده ،وثاني األلفاظ أي صيغ األداء أخبرني وقر ُ
ق أر بنفسه على الشيخ ،يعني هذا في حال العرض على الشيخ ،فإن جمع في الضمير كأخبرنا أو

قرأنا فهو كقول السامعُ :قرِئ على الشيخ وأن أسمع ،والتعبير بما ُيعِِّين المراد كقول :ق أر ُت وقرأنا
وقرئ على الشيخ أولى من إطالق حدثنا وأخبرنا وغير ذلك ،لماذا؟ ألنه أفصح بصورة الحال ال

شك أن أرباب التحري والورع في األداء يلتزمون ما يبين المراد ويوضحه ،ففي حال السماع
أت على فالن أو قرئ على
يقول:
سمعت أو حدثني فالن ،في حال القراءة على الشيخ يقول :قر ُ
ُ

فالن وأنا أسمع ،أجاز بعضهم إطالق حدثنا وأخبرنا في حال القراءة على الشيخ ،ومنهم من

اءة عليه أو فيما قرئ عليه وأنا أسمع وهكذا.
أجازها بالتقييد ،يقول :حدثنا فالن قر ً
والقراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند جمهور العلماء َّ
وشذ من أبى ذلك من أهل العراق،
واشتد إنكار اإلمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على
السماع من لفظ الشيخ ،بعضهم بالغ فرجح العرض القراءة على الشيخ على السماع من لفظه
وإن كان األصل في الرواية هو السماع ،لماذا؟ قالوا في حال السماع من لفظ الشيخ قد يخطئ
الشيخ لكن ال يج أر الطالب في أن يرد على شيخه ،وقد يجهل فال يرد عليه ،أما في حال القراءة
على الشيخ فإذا أخطأ الطالب القارئ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه ،هذا وجه ترجيح القراءة
والعرض على الشيخ على السماع .ومنهم من يقول هما سواء ،وهذا اختاره اإلمام البخاري،
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وصرح به في أوائل صحيحه ونقله عن قوم .يقول :ثم لفظ اإلنباء ثم لفظ أنبا أسمع منه ثم لفظ
األنبا ،ثم من صيغ األداء ثم ثم اإلنباء مرادف اإلخبار ال في العرف.
ااااااااااار لَ ِفااااااااااا اْلعااااااااااار ِ
"مااااااااااا اَر ِد ُ ِ
اإل ْخَبا ِ
ُ
ِباااااااااااااا َكعاااااااااااااا ْ إلَّ ِماااااااااااااا اْلم ِ
عاصا ِ
ااااااااااااار
َ
َ ُ
ااااااااااااااااااان ِمااااااااااااااااااا َ المااااااااااااااااااا َ ِل ِ
إلَّ إ َذا َكا
َ
ُ
ااااااااااااااار
اااااااااااااو اْل ُمخ َ
َوق اااااااااااااا َقاااااااااااااااُلوا ُ
ُ
وها َ
اااااااااارًة ِفااااااااااا اْل ُع ْما ِ
اااااااااار
ااااااااااو َي ُ اااااااااااو ُن َما َّ
وَلا ْ

فهااااااااااااااو ِلمااااااااااااااا أج ْزَتاااااااااااااا فاساااااااااااااا ْ ِ
َ
ْ
َ
َف َعاااااااااا َ ِل َمااااااااااا ُي ْساااااااااام ُ ِعْناااااااااا َّ
النااااااااااا ِ ِر
ِ
اك اْلمْلاااااااااااا ِب ِ
اااااااااااما َ عناااااااااااا َ َذ َ ُ
َفاااااااااااا َ َسا َ
َّ ِ
ااااااااااااااار
اااااااااااااار َلااااااااااااااا ُيخ َا
إن اللقااااااااااااااااَ َشا ْ
ُ
َوِفْ ااااااااااااا َتفصااااااااااااا َلااااااااااااا َ ْيَنا َيجا ِ
اااااااااااار ْ ".

سمعت وحدثنا
سمعت وحدثنا وأخبرنا لفظ اإلنباء ،لفظ أنبأنا ،يلي الصيغ الصريحة،
يعني يلي
ُ
ُ

وأخبرنا يليها أنبأنا .واإلنباء مرادف لإلخبار من حيث األصل من حيث اللغة اإلنباء مرادف
{ول ُيَن ِبُئ َك ِم ْث ُ َخ ِب ٍر}[سورة فاطر ،]14 :ومنهم من يقول إن
لإلخبار ،كما في قوله تعالىَ :
اءُلو َنَ .ع ِ َّ
النَبِ اْل َع ِظ ِ}
اإلنباء اإلخبار بالشيء المهم ،والنبأ هو الخبر العظيمَ ،
{ع َّ َي َ َس َ
[سورة النبأ ]1:2 :نعم ،بخالف الخبر الذي ليس بعظيم فال يقال له أنبأ .وهو بمعنى اإلخبار

{ول ُيَن ِبُئ َك ِم ْث ُ َخ ِب ٍر} [سورة فاطر ]14 :كما أن حدثنا مثل
من حيث اللغة كما في قوله تعالىَ :
َخَب َارَها} [سورة الزلزلة .]4 :لكن حدثنا
{ي ْو َم ِئ ٍ ُت َح ِ ُث أ ْ
أخبرنا في الجملة ،كما في قوله تعالىَ :
أخص من أخبرنا ،باعتبار أن التحديث يختص بالمشافهة ،بخالف اإلخبار ،فهو أعم من
المشافهة ،فمن قال لعبيده :من حدثني بكذا فهو حر فإنه ال يعتق إال من حدثه مشافهة ،ومن
قال لعبيده :من أخبرني بكذا فهو حر فإنه يعتق إذا أخبره مشافهة أو مكاتبة أو بإشارة أو بنصب
خص سمعت
عالمة وغير ذلك مما يفيد المراد .هذا من حيث األصل وإال فاالصطالح قد ِّ

خص أنبأ بما
وحدثنا بما تحمل بطريق السماع واإلخبار بطريق القراءة على الشيخ و ً
أيضا العرف ِّ
تحمل بطريق اإلجازة .وأما عن فكثر استعمالها لدى الرواة بأي طر ٍ
يق من طرق التحمل،
استعملها كثير من الرواة عن بما يتحمله الطالب بأداء ما تحمله الطالب بأي طريق من طرق
التحمل .فإذا تحمل بطريق السماع قال عن فالن ،وإذا تحمل بطريق العرض قال :عن فالن ،إذا
تحمل بطريق اإلجازة قال :عن فالن ،وهكذا .فليس لها طريق يخصها ،وإن خصها المتأخرون
باإلجازة نعم ،كثر استعمالها في األزمان المتأخرة فيما تحمل بطريق اإلجازة ولذا يقول الحافظ
العراقي -رحمه هللا -ماذا؟ من يجيب؟
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وكثر

استعمال

عن

في

ذا
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الزمن

إجازة

وهو

بوصل

5

ما

5

قمن

بفتح الميم ،وعن محمولة على السماع بالشروط المعروفة عند أهل العلم أال يكون الراوي الذي
أدى بصيغة العنعنة معروًفا بالتدليس ،أما إذا عرف بالتدليس فال بد أن يصرح بالتحديث أو
ثانيا أن يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه ولو مرة على األقل ،ومسلم -رحمه هللا -يكتفي
السماعً ،
بالمعاصرة .ومثل عن في الحكمَّ :
أن فهي محمولة على السماع بالشرطين المذكورين ،وحكى
بعضهم أن َّ
أن منقطعة حتى يبين الوصل ،قال الحافظ العراقي:
أن حكاااااااااااااااااااااااا عاااااااااااااااااااااااا
وحكاااااااااااااااااااااااا َّ
وللقطاااااااااااااااااااا

حااااااااااااااااااااى البرديجاااااااااااااااااااا

فالجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااووا
ُ
ح ااااااااى يباااااااا

الوصاااااااا فاااااااا ال خااااااااري

أن وعن قال َّ
فرق بين َّ
صرح به
أن منقطعة وعن متصلة بالشرطين المعروفين ،وهذا ِّ
منهم من ِّ

البرديجي وأخذه وأخذ التفريق ابن الصالح ،من قول اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة في مثل

حديث عن عمار عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي -صلى هللا عليه وسلم-
مر بي النبي -صلى
مر به ،قال :هذا متصل .عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر قالِّ :
ِّ

مر به النبي -صلى هللا عليه وسلم-
ًا
هللا عليه وسلم .-وقال :عن محمد بن الحنفية أن أن
عمار ِّ

قال هذا منقطع .فع از الحكم باالتصال واالنقطاع الختالف الصيغة .أخ ًذا من حكمهم على السند
األول والثاني ،ولذلك يقول الحافظ العراقي :كذا له ولم يصوب صوبه.

يعني ما وقف على السبب الذي من أجله حكم هؤالء باالنقطاع .في السند األول الذي حكم له
باالتصال محمد بن الحنفية تابعي ،يروي القصة عن صاحبها ،فهي متصلة ،وفي الطريق الثاني
الذي حكم عليه باالنقطاع محمد بن الحنفية تابعي يحكي قصة لم يشهدها فحكم عليه باالنقطاع
مرد ذلك إلى الصيغة .إ ًذا هذا ظاهر ،ظاهر يا إخوان؟ ظاهر؟ هاه؟ ظاهر وال ال؟ إي لكن
فليس ِّ

ما أدري وراك ،هاه؟
طالب...:

مر بي النبي -صلى هللا
إي ،السند األول يقول عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر قالِّ :
عليه وسلم .-هذا اإلسناد متصل ،محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحب الشأن عن
صاحبها ،فالسند متصل ،قالوا هذا متصل ،الثاني أو ثبت في الرواية األخرى قال :عن محمد بن
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مر به النبي -صلى هللا عليه وسلم -قالوا هذا منقطع ،فابن الصالح فهم من
ًا
الحنفية أن
عمار ِّ
اختالف الحكمين أن مرده اختالف الصيغتين ،و َّ
أن ،ومثله البرديجي حكم باستمرار ،ابن الصالح
ومرد
أخذه عن اإلمام أحمد ويعقوب بشيء من هذا المثال ،ولذلك حكم انقطاعها مطلًقا نعم،
ِّ

التفريق في الحكم بين الروايتين ليس مرده الصيغة ،وإنما سببه أنه في الطريق األول محمد بن

الحنفية يروي القصة عن صاحبها ،فهي متصلة ،عن عمار ،عن محمد بن الحنفية عن عمار
أنه مر به النبي -صلى هللا عليه وسلم -أو قال :مر بي النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-القصة
عمار مر به
ًا
متصلة .في الطريق الثاني أو في الرواية الثانية قال :عن محمد بن الحنفية أن

النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-قالوا :منقطعة؛ ألن محمد بن الحنفية تابعي ولم يشهد هذه
القصة ،فاإلسناد منقطع ،فابن الصالح ع از التفريق في الحكم بين الطريقين إلى اختالف
الصيغة ،ولذا قال الحافظ العراقي -رحمه هللا :-كذا له ولم ُي ِِّ
صوب صوبه يعني ما وقف على
فرق بين الحكم.
السر الذي من أجله ِّ
طالب...:
نعم.
طالب...:
يعني لم ُي ِِّ
صوب لم يصب المحز نعم .والكالم في السند المعنعن كالم طويل ًّ
جدا ،استوفاه اإلمام
مسلم في مقدمة الصحيح ،وأطال في التشنيع على من قال باشتراط ثبوت اللقاء واستدل بأحاديث
اتُّفق على أنها صحيحة ومع ذلك ما رويت إال بالعنعنة ،ولم يثبت أحد ممن تكلم في الرواة أن
أن رواتها ثبت لقاؤهم ممن من بعضهم .ومع ذلكم فإن اإلمام مسلم روى هذه األحاديث الثالثة
في صحيحه بالتحديث ال بالعنعنة ،نعم بصيغة التحديث.
طالب...:
هذه األحاديث الثالثة.
طالب...:
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َّ
أن .ال ،لما أقول لك أقول لك مثالً أنا أحدثك بقصة مثالً أنت ما شهدتها ،نعم ،فأنت تقول :عن
فالنا حصل له كذا متصل وال
فالن أنه حصل له كذا ،متصل وال منقطع؟ لما تقول أنت أن ً
منقطع؟ أنت ما حضرت القصة ،نعم ،أنت ما حضرت القصة وأنا ما حدثتك إ ًذا منقطع .فرق

بين الصيغتين.
طالب...:
كيف؟ لكن منقطع منقطع الثاني منقطع أنت تحكي قصة لم تشهدها وال ُح ِِّدثت بها.
طالب...:
عمار قال له كذا ،انتهى اإلشكال .صار
ًا
ال ،األصل يعني لو قال :عن محمد بن الحنفية ،أن

مار مر به النبي -صلى هللا عليه وسلم-
متصل ،مثل األول ،لكن عن محمد بن الحنفية أن ع ًا

حدث عن قصة ما شهدها.
طالب...:
نعم.
طالب...:

هو البخاري يقول بهذا ،لكن يستبعد أن أن هذه األلفاظ الشنيعة يقولها في حق شيخ يعظمه
وتخرج به ،واستفاد منه الفوائد المعروفة ،الذي ،حتى قيل :لوال البخاري ما راح مسلم وما جاء،
ِّ

ومع ذلك يقول ما يقول؟ فقالوا :لعله يقصد علي بن المديني.
طالب...:

بال شك .معروف معروف .هو التماس وإال ال لم يصرح بهذا وال ذاك.
طالب...:
هو استدل بهذه األحاديث الثالثة ،يقول :ال تروى إال بالعنعنة.
طالب...:
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ومع ذلك هو رواها في صحيحه بالتحديث .على ٍ
كل العلماء مختلفون في أيهما أرجح قول مسلم
أو قول البخاري ،لكن الذي اختاره ابن حجر وغيره من المحققين أن رأي اإلمام البخاري أرجح،
ال شك أنه أحوط للرواية أحوط للرواية ،لذلك ُرِِّجح ،من وجوه الترجيح لصحيح البخاري على
صحيح مسلم أنه يشترط اللقاء بخالف مسلم يكتفي بالمعاصرة.

طالب...:
ما نقول أرجح ،قد تقول صحيح ،نعم ،ويحكم باالتصال بالمعاصرة كما قاله بعض أهل العلم لكن
ما يقال أرجح وأقوى.
طالب...:
وهللا اللقاء إذا ثبت ال شك أنه أقوى ،نعم .اختاره الحافظ ابن حجر وال شك أنه أحوط.
طالب...:
ٍ
ٍ
ِ
حديث على حده ،مثل عن وأن قال ،إذا
رجح ،كل
على كل القرائن لها مدخل في هذا ،القرائن تُ ِّ

روى التلميذ عن شيخه بصيغة قال ،ما قال حدثنا وال أخبرنا ،يعني كما قال اإلمام البخاري :قال
هشام بن عمار ،وهشام بن عمار من شيوخه روى عنه أحاديث أربعة أو خمسة ،بصيغة
التحديث في نفس الصحيح ،وفي موضع قال :قال هشام بن عمار .فمنهم من قال هذا منقطع
ألن لو كان متصل تلقاه اإلمام البخاري من غير واسطة من غير واسطة عن هشام بن عمار
علقه عنه تعليًقا
لقال :حدثنا يعني على الجادة لكن لما عدل عن الجادة إلى قوله :قال عرفنا أنه ِّ
ولم يسمعه منه ومنهم من يقول :إن قال في مثل هذا الموضع حكمها حكم عن ،يشترط لها
يصح ،يحكم لها باالتصال بالشرطين المعروفين ،أما الذي لشيخه ع از بقال فكذي كخبر المعازف
ال تصغ البن حزم المخالف .بعد هذا يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
اااااااااااااوَل ِن ُيطَلاااااااااااا ُ ِفاااااااااااا اْل ُمَن َاوَلاااااااااااا
"َ
َ ْ
ِبأَّ ااااااااااااااا َيااااااااااااااارو َوفااااااااااااااا ِ
اإل َجاااااااااااااااا َ
َشاااااااااااااا َف َه ِن ُتطَلااااااااااااا ُ ِفااااااااااااا ِ
اإل َجاااااااااااااا َة
ْ
َوإَّ ماااااااااااااااااا ِف َهاااااااااااااااااا ُيَقاااااااااااااااااا ُ َك َ َباااااااااااااااااا

طوا ِ
اإل ْذ َن ِلماااااااااا َقاااااااااا ْ َ َاوَلاااااااااا
واَشاااااااااا ََر ُ
ِ
أجاااااااااااااااااا َ
أَرَفااااااااااااااااا ُ أْ اااااااااااااااااوا ٍ ل َماااااااااااااااااا َ
َّ
ااااااااااااالل ْف ِ لَ ِفااااااااااااا ِتْلاااااااااااااك ِباْل ِ َ َاباااااااااااااة
ِبا
ااااااااااحف ْ ُهاااااااااا ِ ي َ َمااااااااااا َتاااااااااار ُم َّ
رتَبااااااااااا
َفا ْ
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َهااااااااااااااا َ ا َو َش
ااااااااااااااار ُ اإل ْذ ِن ً
ْ
َ ِ
ِو َجا
إع َ َمااااااااااااااااااااا ْ
اااااااااااااااااااااد ًة َوصاااااااااااااااااااااَّ ْ ْ
ماذا؟

9

9

9

ِ
ِف َماااااااااااا َأتاااااااااااى ِم َّماااااااااااا َي َا
ااااااااااار ُ اْل َعاااااااااااال ُ
امااااااا ْ ".
أجاااااااا َ اْل َع َّ
ماااااااا لااااااا َفااااااا َ َك َمااااااا ْ َ

طالب...:
ِوجادة و ِ
صيَّته إعالَ َمه إال فال ،نعم؟
َ ًَ َ
طالب...:
ما راجعت للمخطوط أنا ،على ٍ
كل ُيراجع ،هذه طبعة دار السالم كثيرة األخطاء ،كثيرة كثيرة.
طالب...:
إي.
طالب...:
ما تُرى مر ًتبا ،ما تراه ر ًتبا ماشي ماشي.
ِللمجهو ِ
المع ومِ
َكان
"أَو
و َ
َ
فيما يروى بطريق المناولة ،نسرد هذا سرد ما عاد به شيء.

َه َ ا

أصح

اْلَق ْو ِ

ِف

َ

العُلومِ".
ُ

طالب...:
هناك؟
طالب...:
وال يكون مرة في العمر وفي تفصيل لديهم يجري؟ بالنسبة21:30مسألة تحتاج إلى تفصيل ،فيما
يروى ،..فالن ناولني أو مناولة أو أنبأنا مناولة إلى آخره ،هي التي تدل على المراد ،والمناولة أن
ملكا أو إعارة مع التمكين من النسخة ،أو مع عدمه على
كتابا من مرويه ً
يعطي الشيخ الطالب ً

قول ،شريطة أن يأذن له في الرواية أن يأذن في الرواية لمن قد ناوله ،بأن يروي عنه ،أما إذا
خلت المناولة عن اإلذن يقول :هذا صحيح البخاري يعطيه إياه ،من مرويه فاروه عني ،شريطة


10

شرح قصب السكر()8

10

أن يأذن له في الرواية يجيزه مع المناولة ،لكن إذا خلت عن اإلجازة المناولة المجردة عن اإلجازة
هذه قيل بصحتها عند بعض أهل العلم واألصح أنها باطلة ،يقول الحافظ العراقي.
طالب...:
تصح واألصح باطلة ،وفي
يعطيك كتابه فقط .يقول الحافظ :وإن خلت عن إذن المناولة قيل
ُّ
اإلجازة يقول :أجازني ،أو يقول :أنبأنا ،كما َّ
تقدم ،أو يقول أخبرني إجازة ،أو أخبرني أو حدثني
فيما أذن لي فيه ،وعلى ٍ
كل اإلجازة أنواعها كثيرة ،إجازة معين بمعين ،معين في غير معين،
المعلقة بشرط ،اإلجازة
يجيز لغير معين بوصف العموم ،اإلجازة لمجهول أو بالمجهول ،اإلجازة
ِّ
للمعدوم ،اإلجازة للطفل ،إجازة ما لم يسمعه المجيز ،إجازة المجاز ،هذه أنواع مفصلة في علوم
الحديث البن الصالح وما دار في فلكها .أطلقوا المشافهة في اإلجازة المتلفظ بها ،يعني إذا قال
الشيخ :أذنت لك أو أجزت لك أن تروي عني كذا أطلق بعض المتأخرين شافهني بكتاب كذا أو
بحديث كذا ،مما قد يظنه السامع أنه رواه عنه بطريق السماع .ومنهم من أطلق حدثنا وأخبرنا وال
وجرح به بعض أهل العلم.
شك أن هذا تدليس شنيع ُ
طالب...:
ال ما هو مسألة هذا الكتاب ،إلى من يراه إلى من يقف عليه ،لكن أنت تروي عنه بطريق اإلجازة
أو بطريق الوجادة؟ أنت وجدت بخط الشيخ أو مثالً خطاب الشيخ الذي ال تشك فيه الذي بلغ
بطريق التواتر أن هذا خطاب الشيخ أنت ترويه وجادة ما ترويه إجازة.
طالب...:
وجادة إي.
طالب...:
على ٍ
كل يأتي إن شاء هللا شيء من هذا .وأطلقوا المشافهة في اإلجازة المتلفظ بها ،وكذا المكاتبة
في اإلجازة المكتوب بها يعني إذا كتب له كتابة أجازني أجزت فالن أن يروي عني كذا أطلق
بعضهم أن يقول :كتب إلي فالن .مع أن المكاتبة وهذه الصيغة كتب إلي إنما تقال في حال
ِّ
المكاتبة فيما تحمل بطريق المكاتبة إذا كتب الشيخ إلى الطالب بشيء من مرويه يقول :كتب إلي
ِّ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري


11

1
11

1

السنة بكثرة بين المكاتبة
فالن ،وال شك أن المكاتبة أقوى من اإلجازة؛ ألنها موجودة في الكتب ُّ
من الصحابي للتابعي ومن التابعي لمن دونه وهكذا .وكذا المكاتبة في اإلجازة المكتوب بها وهو
موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخالف المتقدمين ،فإنهم يطلقون هنا فيما كتب به الشيخ
من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم ال ،ال فيما إذا كتب إليه باإلجازة فقط وإنما
أيضا اإلذن كالمناولة ،بالرواية وكذا
يقال في المكاتبة :كتب إلي فالن ،وفي المكاتبة يشترط ً

اشترطوا في الوجادة ،والوصية بالكتاب واإلعالم ،وإال فال عبرة بذلك كاإلجازة العامة وللمجهول

وللمعدوم على األصح في جميع ذلك قاله الحافظ .إذا عرفنا هذا فطرق التحمل تحمل الحديث
ثمانية هي ماذا؟ من يعدها؟ طرق التحمل على الترتيب؟
طالب...:
نعم .أنت إي.
طالب...:
هذا األول؟
طالب...:
السماع من لفظ الشيخ ،القراءة على الشيخ.
طالب...:
أقول لك على ترتيبهم ألن ألن المناولة ما تتم إال بإجازة ،إ ًذا فال بد من معرفة اإلجازة قبل
المناولة .نعم.
طالب :اإلجا ة ،المناولة ،ال ابة ،المناولة ،ال ابة.
الكتابة والمكاتبة.
طالب :الوجادة الوص ة اإلع م.
طيب ،صورة السماع من لفظ الشيخ؟
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طالب :صورة أدائها يعن ؟
ال ،التعريف التعريف.
طالب :أن الش خ يلق والطالب يسم .
السَّنة بهذا
نعم الشيخ يحدث والطالب يسمع وهذا هو األصل في الرواية ،وغالب ما روي من ُّ
ِ
حدث
الطريق بطريق من لفظه -عليه الصالة والسالم .-فالرسول -عليه الصالة والسالمُ -ي ِّ

والصحابة بسمعون وينقلون .وفي هذه الحالة إذا كان المروي بطريق السماع للراوي أن يقول:
سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن فالن وقال فالن وقال لي فالن إلى غير ذلك من الصيغ.
وكلها ليس فيها شيء من التدليس .نعم ،والطريق الثاني :القراءة والعرض على الشيخ وصورتها
لحظة لحظة غيرك.
طالب...:
صورة العرض صورة القراءة على الشيخ أن يق أر الطالب والشيخ يستمع ،واشترط بعضهم ماذا؟
اإلقرار ،فإذا قال للطالب وهو يقرأ :حدثك فالن بن فالن عن فالن يقول :نعم ،نعم؟ ومنهم من
قال :ال يشترط ،إذا سكت يكفي.
طالب...:
إي ال بد إي وإال وش معنى ،وإال منقطع في جميع الصور إي وإال يصير منقطع ما يصير
طريق تحمل .اآلن الدروس التي تق أر في عند الشيوخ إذا لم يكن له بها رواية ما ينفع ،لكن لو
قدر أن الشخص عنده إجازة بجميع الكتب فقرئت عليه هذه الكتب قراءة هل للطالب أن يروي
عن الشيخ؟ هو ما أذن له في الرواية ما أجازه .يعني مثالً الشيخ عنده يروي صحيح البخاري
فجاء طالب وق أر صحيح البخاري على هذا الشيخ كله.
طالب...:
أبدا.
وال وال تعرض له ً
طالب...:
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أقوى من اإلجازة أقوى مما لو أجازه إجازة ،هذا يروي عنه بطريق العرض ،ومثله لو كان الشيخ
ِ
يحدث عنده رواية بصحيح البخاري مسك صحيح البخاري في المسجد يق أر على الناس ،هذا أرفع
ِّ

أيضا .ما يحتاج أن يأذن له في الرواية.
ً
طالب...:

أن يقول نعم بس .حدثك فالن بن فالن بن فالن ،قال :نعم.
طالب...:
أبدا.
ما يلزم ً
طالب...:
نعم إي.
طالب...:
ال ،تعرف تعرفه.
طالب...:
أثبات أثبات مطبوعة ومتداولة ومعروفة.
طالب...:
فالنا
فالنا يحدث بصحيح البخاري أو سمعت ً
ما يلزم إجازة ،أنت إذا وقفت عليها تقول :سمعت ً
يقول :حدثنا فالن عن فالن.

طالب...:
بدون ما يجيزك إي.
طالب...:
نعم.
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أو بسنده نعم ما في بأس .خالص.
طالب...:
إي يشترط أن يكون البخاري كله .ما أدري أينفع حديث أن تمسكه ها الحين وتقول.
طالب...:
ال أثر لها في الواقع ،ال أثر لها في الواقع ،ال تفيد صحة وال ضعف وإنما هي لمجرد إبقاء
سلسلة اإلسناد ،يعني ال شك أن الذي يعتني بها فيه دليل على أنه عنده شيء من العلم لكن إذا
أدت إلى أن يتعالى ويتكبر على الناس وعنده إجازات متصلة وعنده كذا سماعات هذا ما ينفعه
شيء .ما ينفعه شيء.
طالب...:
للسنة في القرآن ما توسعوا ،ما
اإلجازة مثل الشهادة ،اإلجازة شهادة ،لكنهم توسعوا فيها بالنسبة ُّ
يجيزون إال شخص ضابط .وال يكتفون بعرض بعض القرآن دون بعض .نعم ال بد أن يق أر القرآن
السَّنة تسامحوا في اإلجازات وأجازوا للعامي وأجازوا للطفل ،أجازوا للمعدوم ،أجازوا
كامل ،في ُّ
لمن يشاء فالن ،أجازوا لمن قال ال إله إال هللا ،أجازوا ألهل اإلقليم الفالني ،كل هذا يزيدها
ضعفا هذا.
ً
طالب...:
وش يشترط؟
طالب...:
وش تق أر تق أر حديث حديثين؟
طالب...:
هذه ُوجدت قبل سبعة قرون ،يعني في طريق الشيخ حماد من يقول هذا الكالم.
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لكن في طريقه في أثناء الطريق من يقول هذا الكالم ،أجزت لفالن ومن يولد لفالن.
طالب...:
السَّنة وتدوينها وتحريرها ما عاد ما لها فيمة إال في لمجرد
من يبق ،المقصود أن أن بعد استقرار ُّ
إلقاء سلسلة اإلسناد ،وليتبين أن هذا الشخص له عناية وله ،لكن ال بد أن يقترن به شيء من
معرفة الصنعة وإال وجودها أقل من عدمها .وعلى ٍ
كل اإلجازة مثل ما سمعنا أنواع :إجازة معين،
تعريفها اإلذن بالرواية المفيد لإلخبار اإلجمالي عرًفا .اإلذن بالرواية المفيد لإلخبار اإلجمالي
عرًفا .يعني ال لغ ًة وال شرًعا ،ما يفيد إخبار ال لغة وال شرع ،وأقواها إجازة معين بمعين يعني
أجزت فالن بن فالن بكتاب كذا .ثم يليه إجازة المعين في غير معين ،إجازة أجزت فالن بن

فالن أن يروي مروياتي ،أو يروي عني مسموعاتي ،أو ما في ثبتي وهكذا ،وثم بعد ذلك صور
توسعا غير مرضي ،المناولة يناوله الكتاب يقول :هذا الكتاب هذا صحيح
وأنواع توسعوا فيها
ً
البخاري فاروه عني ،إما يعطيه إياه ملك ،هبة ،أو يعطيه إياه إعارة أو يعطيه إياه فيتصفحه مع
عدم التمكين من النسخة والخالف في هذه قوي .لكن ال بد من اإلذن مع المناولة ،وإذا خلت عن
اإلذن فهي باطلة ،ثم يليها المكاتبة.
طالب...:
ثبته يعني أسانيده أسانيده .نعم ،األثبات ويقال له ثَبت وال ثََبت؟ ثََبت ثََبت .هاه؟
طالب...:
وثبت الكتاب الذي فيه
نعم سبب وأسباب ،ثََبت أما ثَبت ثقة حافظ ،ثبت لفظ توثيق فهمت؟ َ

أسانيد الشيخ.
طالب...:

الثبت والفهرسة بمعنى واحد.
اآلن الورقة التي فيها المراجع ما في إشكالَ .
طالب...:
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طالب...:
فهرسة ُع ِِّرَبت.
طالب...:
يثبت فيه .بهذا
إي إي .ما في بأس .ما في بأس ال ما في إشكال ،يعني هذه الموضع الذي َ

المعنى صحيح.
طالب...:

إي يكتب يكتبها .ال كثير .إي جريدة.
طالب...:
جريدة هذه.
طالب...:
جريدة مثل صحيفة مثل ،ما فيها .يلي المناولة المكاتبة ،بأن يكتب إذا قلنا مكاتبة يعني مفاعلة،

ٍ
وحينئذ
شيئا من مرويه أو مرويه ثم يكتب إليه الشيخ بذلك،
يكتب الطالب للشيخ ،يطلب منه ً

يقول المكتوب إليه :كتب إلي فالن ،وهي متصلة وثابتة في الصحاح ،من الصحابة من التابعين
ِّ
فمن دونهم ،إلى شيوخ األئمة .وفي البخاري كتب إلي محمد بن بشار .ثم يليها الوصية بأن
ِ
محدث بكتبه أو بكتابه إذا مات بأن يعطى فالن ،وهذا إذا خال عن اإلذن
يوصي الشيخ يكون ِّ

فالرواية بها ال شك أنها ضعيفة .ومثلها اإلعالم ،فيما لو أعلم الشيخ الطالب بأن هذا الكتاب من

روايته ،مجرد إعالم ،يقول :أنا عندي رواية في صحيح البخاري ،هذا صحيح البخاري أنا أرويه
بأسانيده ،بعضهم أجاز الرواية بهذا ولو لم تقترن باإلذن ،لكن الصواب أنه ال يصح إال إذا اقترن
معها اإلذن ،ثم آخر شيء الوجادة ،وهي أن يجد بخط شيخه الذي ال يشك فيه أحاديث ،وهذه
وإن قرر أهل العلم أنها منقطعة إال أن فيها شوب اتصال .شوب اتصال .وفي مسند اإلمام أحمد
كثير ما يقول عبد هللا :وجدت بخط أبي .فإذا كان الطالب يروي عن هذا الشيخ أحاديث ووجد
ًا

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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بخطه الذي ال يشك فيه يروي عنه هذه األحاديث بلفظ :وجدت بخط فالن الذي ال أشك فيه،
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد.
طالب...:
إي.
طالب...:
خلصت؟
طالب...:
على كتبه على كتبه.
طالب...:
وجادة.
طالب...:
لكن تشك أن تشك أن السلسلة الصحيحة لأللباني؟ نعم؟ إ ًذا تقول وجدت في كتاب فالن ال تقول
بخط فالن.
طالب...:
ما يلزم أنت ال تقول حدثني شيخي فالن ،ال تقل هذا ،أنت قل وجدت في كتاب فالن.
طالب...:
إذا تربى على كتبه.
طالب...:
والشرائط التي ال يشك في تقليد أصواتها وارد.
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