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 رواية الحديث  وأثرها فياإلجازة 

Leave and its impact on the narration of the hadith 
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 الملخص:

. دراسةةةة ثدي ية تتعلح يحديث النبوي فمي مأل األهمية يم,ان، اإلجازة و أثرها في رواية الحديث النبويهذا المقال تحت عنوان: 

 الحديث عندنواعما و أثرها في رواية الحديث، الغاية مأل اإلجازة هي تتايع ثفظ أجازة و و المةد  مأل كتةايتةو هو ييةان معن  اإل

ا ذكر يعض العلماء  .الشةةيو ، والسةةعي لذلو، ووراثة األمر مأل  ةةيمي لتلميذت، فتسةةتمر هذت السةةنة أن سةةماا األثاديث أف ةةع ق ع 

مأل اإلجازة يما. وخص يع ةةةمم اسةةةتواء ابثنيأل ياألزمان المتلخرة التي ثسةةةع التسةةةامس فيما في السةةةماا مقارنة  مع المتقدميأل، 

اإلجازة هي إثدى طرق التحمع  .أولى مأل اإلجازة، وذلو لما يتحسةةةع للمسةةةتمع مأل فوا د عند ابسةةةتماا ومع هذا يبقى السةةةماا

والرواية عند المحدثيأل مأل أهع العلم، لذا تنوعت في معناها وأدا ما ياعتبارات ب تخرجما عأل معنى تحمع العلم عأل الشةةيو  في 

 كتب الحديث أو غيرها، مأل غير أن يسمع منو أو يقرأ عليو، الجملة. هي إذن المحدث لل الب أن يروي عنو كتايا مأل

وهذا أصةع معناها عند ابطالقووهذا أوسعما معنى واستخداما عند عامة المحدثيأل مأل أهع العلم، فمي: إذن في الرواية لفاا أو  

 كتاية، تفيد اإلخبار اإلجمالي عرفا.

 ابجازة،  المجيز، التحمع.، الحديث النبوي، الرواية :الکلمات المفتاحية
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Leave and its impact on the narration of the hadith 

Abstract: 

In the hadith, permission is the permission that a teacher gives to one of his trusted students to 

narrate a hadith, and there was a strong tradition in Islamic sciences, such as narrations of the Holy 

Qur’an and hadiths of the Prophet. So that the narrator can properly narrate it and thus demonstrate 

his learning in an academic environment. The purpose of permission in narrating the hadith is not 

to prove the authenticity of the hadith or to judge the validity or weakness of the hadith, but rather 

to prove the student’s narration of his teacher and the importance of the hadith. the talk. In the 

history of Islamic law, permits have taken many forms, sometimes manifesting in the form of 

violence and sometimes the narrator's tolerance. The highest degree of permission is for the teacher 

to give the book to his student with the permission that he wrote and taught in his handwriting. In 

giving permission, the teacher should be careful that if the student is weak, he is not allowed to 

narrate the hadith so as not to make a mistake in narrating the hadith. 

Key Words: Hadhtih al Nabawi, Narration, Permissive, Endurance، Permission. 

 

 المقدمة:

يوافي نعمو وي,افئ مزيدت، والسالة والسالم األتمان األكمالن على رسول الرثمة ومعلم األمة محمد الحمد هلل رب العالميأل ثمدا  

 . يأل عبد هللا، وعلى آلو وصحبو والتايعيأل لمم يإثسان إلى يوم الديأل

  يعد:ما أ

حدثيأل الکرام في هذا الباب و ألعلم مفقد اثببت أن أکتب موضوا ابجازات يرواية الحديث يايجاز ألعر  السواب عند ال

اخواني طلبة العلم النبوي الشريف ألني رأيت الفرق ييأل طلبة العلم في هذا الزمان منمم مأل ال ريقة المعتدلة فيو عس  أن ينفع 

ع  يئا مأل حسومنمم مأل أفرط في العناية يالرواية ولم ي ،والرواية عأل الشيو  واکتف  يالم العة خيرا  ک يرا   اإلسنادفرط في 

لمذا اثببت أن اکتب س ورا  موجزا  لينفع ال الب في مجال الحديث و أرجوا مأل هللا تعال  أن ينفعني و محبي الحديث  ،الفا دة

 النبوي الشريف .  
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  :أهمية البحث 

ابجازات مممة ل لب تتجل  أهمية کع يحث مأل موضوعو و موضوا هذا البحث هو ابجازة في الحديث النبوية، و الحح أن 

 الرواية و ابتسال و العلو، لذا ينبغ  ل لبة الحديث النبوية أن يعرفوا ابجازة و أثرها في رواية الحديث النبوي.

 :أسئلة البحث

 عدة اسئلة منما:إن  اء هللا تعالي سيجيب هذا البحث 

 جازة لغة و  رعا؟. ما معن  اإل .1

 النبوي صل  هللا عليو وسلم؟ثر في رواية الحديث أجازة . هع لإل .2

 ث,م مأل ين,ر عأل اإلجازة؟ .3

 ما هي ف يلة اإلجازة في رواية الحديث النبوي؟ .4

 الموضوع: اختيارسبب 

دال إلى وأل ير اإلعت،أثببت أن أکتب يموضوا اإلجازات يإيجاز ألعر  السواب المقرر عند أ متنا المحدي يأل في هذا الباب

العلم النبوي الشريف ألني رأيت التفاوت ييأل أهع العلم في زماننا في هذا األمر فمنمم مأل فرط فيو، يرجاء انتفاا إخواني طلبة 

 .في اإلسناد و اإلجازة و منمم مأل أفرط فلردت لبيان طريح متوسط في هذا الباب

 الدراسات السابقة:

و  ،أجمعيأل خداما يالقول و الفعع و ال,تايةإن هللا تعالي أوجد مأل علماء هذا الديأل، منذ عمد السحاية رضوان هللا تعالي عنمم 

لکأل أ اروا في  کتبا مستقالفي يعض الموضوعات يوجد  کع علم کتبا مستقال، يع لميذلوا جمودهم في  ت  المياديأل، و کتبوا في 

أجع ذلو  مأل المتقدميأل،لم أجد كتايا مستقال في هذا الباب مأل كتب  النبوي،جازة في الحديث کتبمم لتلک الموضوعات منما اإل

 يح ا مختسرا في هذا الباب. -طلبة العلم –أن أييأل إلخواني  أردت

 :المنهج

 وکذلک رجعت ال  کتب مس لس الحديث فجعلتما المادة األصلية للبحث . ،استفدت مأل کتب المس لس وابجازات .5

 ل  مواضعما .إيات القرانية المذکورة في البحث ألعزوت ا .6

 صلية .ألات األثاديث النبوية مأل مسادرها خرج .7

  .وثقت النقول يالجزء والسفحة .8

 .عالم المذکوريأل في البحث لشمرتمملم أترجم لأل .9

 

 :ثا  لغة و اص ال اإلسنادأن اکتب موجزا  يتعريف الحديث لغة واص الثا  و تعريف  يدأر او جوازه م يلهمية اإلجازةقبع أن نتکل
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 :الحديث لغة 

 في لغة العريية فلصلو الجديد نقيض القديم .للحديث معان 

 :الحديث اصطالحا  

 (1)ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليو وسلم مأل قول أو فعع أو تقرير أو صفة

 لغة: اإلسناد

مسدر للفعع ال الثي المزيد ))أسند(( مأل قولمم: أسندت هذا الحديث الى فالن أسندت اسنادا اذا رفعتو، وسند الى الشيء  اإلسناد

 سند غيرت.أواستند اليو يمعنى، و

 (.2)رض في قبع الجبع والوادي، ويلتي يمعنى المعتمدمعان، أ مرها: ما ارتفع مأل األوالسند ي لح على عدة 

 اصطالحا: اإلسناد

 . 3رفع الحديث الى قا لو( اإلسناد: )الخالصة يقولوعرفو ال يبي في 

 .(4ث,اية طريح المتأل( ) اإلسنادولو: )وعرفو الحافظ ايأل ثجر يق

 ( .5لشيء واثد(() اإلسنادوقال ايأل جماعة: ))المحدثون يستعملون السند و

 :اإلجازةتعريف 

 ( .6) إذا أنفذت الشيء:أجاز  يقال:هي مسدر أجازت ووزنما فِعالة  لغة اإلنفاذاإلجازة 

 .(7)" يمعنى اإلع اء، كما ي لقونو على اإلذن ياإلفتاء أو التدريساإلجازةي لح الفقماء "  وکذلک

 (.8جمالي عرفا )إلخبار اإليفيد ا خ للفاا او  ذن في التسر إهو  :وفي ابص الح

  :جازةإلکان اأر

 :التاليةكع إجازة ب يد مأل أن تتوفر فيما األمور 

                                                           
، 0ج:  ،م(0891)القاهرة: دار الكتب الحديثة، . السيوطي، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، تحقيق عزت عطية وموسى محمد علي،  1

 01ص: 

 2/222جمهرة اللغة، الناشر: دار العلم للماليين، بيروت،،هـ( المحقق: رمزي منير بعلبكي120أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي،).  2

. 

هـ(،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، الناشر: دار 0112محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )المتوفى: .  3

 ۰۳ص ،لبنان-بيروت-الكتب العلمية 

هـ(،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل 952 المتوفى:أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ).  4

 .08هـ (0022ناشر : مطبعة سفير بالرياض عام )األثر، المحقق : عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، ال

 . 0/02 ،التدريب الراوي. 5 

 ماده جوز . ،هـ () دار صادر، بيروت ـ لبنان : 711لعالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري ) ا. 6 

ألجزاء: عدد ا،الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،المحلی،الظاهرياألندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي . 7 

ت،الطبعة بيرو –الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبدالرزاق البوبکر الصنعانی، المكتب اإلسالمي ، 051/  8 02

 .0500011/  9 ،الثانية

 . ۲۰-۲/۲۲،تدريب الراويال. 8 
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 وهو مأل تولى التسر  يال وبية كالف ولي . :المجاز تسرفو -أ  

 وهو مأل يملو التسر  سواء أكان أصيال أم وكيال أم وليا أم وصيا أم قيما أم ناظر وقف . :المجيز -ب 

 وهو التسر  . :المجاز -ج 

   .(9)ما يقوم مقامما  واإلجازة أصيغة  :السيغة -د 

 

 :اإلجازةفضل 

ب يخفى لذي يسر ويسيرة، يع ب أظأل أثدا  م را حة العلم ين,ر ف لما، أو يجمع أمرها، فمي وهللا  اإلجازةو الرواية إن ف ع

 .سالسع العلم

فال يذكر العلم إب إذا ذكرت، وب يعر  العالم إب إذا عرفما، وب ، الثال وترثمقرونة يالعلم في السدر األول کانت اإلجازةف

 (.10)الباطع إب إذا صس سندهايميز الحح مأل 

هذا يوم كان العلم يلهلو، وكانت سوق الرواية قا مة، ومجالس التحديث عامرة، وكان الرجال هم الرجال؛ فعندها كان طالب العلم  

 يالتحديث.ب يبرز ييأل أقرانو إب يالرواية، وب يميز عأل غيرت إب 

تتزيأل مجالس العلم يوما إب يما وه,ذا؛ ثتى إذا دونت األثاديث وثفات، وصنفت ال,تب قامت عندها اإلجازات وغيرها  لم

 .لتلخذ طرا ح  تى في ثفظ هذت الساللة األثرية

 .أما اليوم فلم تزل غبارات سلفية تحتفظ يمذت اإلجازات وردا وصدورا، أخذا وع اء إب أنمم ييأل غرية وتغريب

 أن هللا تعالى خص هذت األمة ي الثة أ ياء، لم هللا: يلغنيذكر الخ يب البغدادي قول الحافظ أيي ي,ر محمد األصبماني رثمو وقد 

 (.11)، واألنساب، واإلعراباإلسناد قبلما:يع ما مأل 

يمم، وأنساب سلفمم م ع هذت ي,أل في أمة مأل األمم منذ خلح هللا أدم يحفاون آثار نب هللا: لموقال اإلمام أيو ثاتم الرازي رثمو 

 (.12)األمة

قال ايأل ثزم رثمو هللا وغيرت عأل الرواية واتسال السند: إن هللا خص يو المسلميأل دون سا ر أهع الملع كلما، وأيقات عندهم  

أل كان م غ ا جديدا على قديم الدهور، يرثع في طلبو إلى اآلفاق البعيدة مأل ب يحسي عددهم إب خالقمم، ويواظب على تقييدت

 . (13) الناقع قريبا منو

الذي ي لب الحديث يال سند كحاطب ليع، يحمع الح ب وفيو أفعى ب » قولو:وذكر القس الني عأل اإلمام الشافعي رثمو هللا 

 . (14)يدري

                                                           
، الكفاية في علم الرواية، تحقيق وتعليق: الدكتور ه 021المتوفى سنة  ،الحافظ المحدث أبى احمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي االمام.  9

 .  ۲/۲۲ ،التدريب الراوي ،۰۳۳الناشر دار الكتاب العربي،،أحمد عمر هاشم أستاد الحديث بجامعة االزهر

 . 29-25  ،الوجيز .10 

 قرة،أن –الناشر: دار إحياء السنة النبوية  ،شرف أصحاب الحديث ،بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديأبو بكر أحمد . 11 

(01). 

 .السابق  المرجع .12 

 .(2/220)الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجامعة المدّرسين بقم المشّرفة،  ،الملل والنحل الشيخ جعفر السبحاني،. 13 

 . 5/181 ،المواهب شرح. 14 
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 .(15)ل اا العلم اإلجازةإنما لو ي لت » قولو:وذكر السخاوي عأل اإلمام أثمد يأل ثنبع رثمو هللا  

مأل خسا ص هذت األمة، وهو مأل خسا ص اإلسالم، ثم هو في اإلسالم مأل خسا ص أهع  اإلسنادرثمو هللا وقال ايأل تيمية 

 . (16)السنة

 :اإلجازةفوائد 

 محالة.أن اإلجازة أمر ضروري في الرواية، يما تتم وت,مع، وإب كانت ناقسة ب   .１

 وروات.إب وقد ثسلو ال الب  عليو وسلمسل  هللا ابست, ار مأل المروي ثتى ب ي,اد أن يشذ ثديث عأل النبي .２

ثفاما لجميع مسنفات أهع اإلسالم، وذلو يدوام أسانيدها، واتسال رجالما؛ بنق اا اتسال السماا يالمؤلف، مع قدم  .３

 الدهر .

 ثفاما ألسماء ال,تب، ونسبتما لمؤلفيما . .４

 .لقال مأل  اء ما  اء :أنما ميزان ومعيار قبول الرواية وردها؛ ولوبها .５

 .أنسايا لل,تب راإلجازة تعتبأن  .６

 الرفح ي الب العلم ممأل ب يست يع السفر والرثلة، إلى كع يلد . .７

 :عند عامة السلفاإلجازةعمل 

، يع قد ث,ى يعض أهع العلم اإلجماا على صحتما، كليي الوليد ااإلجازة وقبولملقد أطبح جممور السلف والخلف على صحة 

 والقاضي عياض يأل موسى اليحسبي رثممما هللا تعالى. ،الباجي

عند فقماء الشرا المتسرفيأل في األصع والفرا، وعلماء  ةاإلجازة جا زفاعلم اآلن أن » :قال الحافظ أيو طاهر السلفي رثمو هللا

 الحديث في القديم والحديث، قرنا فقرنا، وعسرا فعسرا إلى زماننا هذا .

الفون فيما المبتدا الخبيث، الذي غرضو هدم ما أسسو الشارا، واقتدى يو السحايي والتايع، فسار ويبيحون يما الحديث، ويخ

 بزيا.فرضا واجبا، وثتما 

هو الحح الذي ب يسوغ خالفو، ومأل خالفو ففي خالفو مالمة، ومأل تعلح يو فالحجة الواضحة سلو، ويالعروة  عليو:وما درجوا 

تقرر، فإذا ثبت هذا و امتنع،الوثقى استمسو، والفرض الواجب اتبع، وعأل قبول قول لنا في قول مأل ب ين ح عأل الموى وفعلو 

تسمت ي,ع طريح إلى ما يدوم يو درسو  ركأل الشرا وأساسو، في سناداإلوصس يالبرهان وتحرر، ف,ع محقح يتحقح ويتيقأل أن 

 دراسو . ب ان

 وضيا و.ب يخفى على ذي يسيرة ويسر، دوام ما قد روي وصس مأل أثر، ويقاوة يما و وصفا و، ويمجتو  ااإلجازة كموفي 

ماا، ثم الس ذلو:إذ أعلى الدرجات في  ويجب التعويع عليما، والس,ون أيدا إليما، مأل غير  و في صحتما، وريب في فسحتما،

 .اإلجازةالمناولة، ثم 

 . (17)سماعا، أو مناولة، أو إجازة، إذ جميع ذلو جا ز كان:أن األصع في ذلو، معرفة الراوي، وضب و، وإتقانو على أي وجو 

                                                           
 . 222،، صفتح المغيث. 15 

 .( 1/11،منهاج السنة. 16 

 .  51-51ص  ،. الوجيز17 
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 بعض أسماء من ذهب إلى القول بجواز اإلجازة:  

 المتقدميأل: ألاإلجازة موكان ممأل يسحس 

عة وريي السختياني،وأيوب  والزهري، السدوسي،وقتادة يأل دعامة  عمر،ونافع مولى ايأل  ،الشاميوم,حول  البسري،الحسأل 

الي رثممم هللا تعوالترمذي  ،ومسلم ،والبخاري ،وأثمد يأل ثنبع ،والشافعي ،وايأل عيينة ،ومالو،واألوزاعي ،وايأل جريج ،الرأي

 .عزوجع

 :السنة وغيرها بعد تدوين كتب اإلجازةفوائد 

اإلجازات التي ارتسمت في الدفاتر، وأخذت عأل األكاير، وتسلسلت يرجال أهع العلم والت بت يعد تدويأل كتب السنة وغيرهاو ما  

ي هللا عليو صل إلى رجالو؛ ثتى يسع مرفوعا إلى النبي وابنتسابالسند،  اتسالهي إب تلكيدا لمنمج السلف السالس في ثفظ 

 . وسلم

اإلجازات إب رييبة الرواية، خرجت مأل نسلما، وتريت في ثجرها، ورضعت مأل لبنما ولبانما، فلما كانت الرواية قا مة ثية وما 

في زمانما استغنى أك ر أهع العلم عأل اإلجازات، ولما وقفت الرواية يعد التدويأل والتلليف قامت اإلجازات جذعة ييأل أهع العلم 

 ، وصمر السماا، والولد للفراش .إلى اليوم، فمي نسيبة الرواية

  اإلجازة أف ع مأل السماا، والسواب خالفو ق عاو :وقد قيع

وخص يع مم ابستواء ياألزمان المتلخرة التي ثسع التسامس فيما في السماا يالنسبة للمتقدميأل، ل,ونو آل لتسلسع السند؛ إذ هو 

ومع ذلو فالسماا إنما هو ثينئذ أولى، لما يستفاد مأل المسمع وقت  ثاصع ياإلجازة، إب إن وجد عالم يالحديث وفنونو وفوا دت،

  (.18)السماا، ب لمجرد قوة رواية السماا على اإلجازة

على أن ال بط في زماننا هذا؛ يع وقبلو مأل األزمان المت اولة قع وجودت في العالم، وعز وقوعو؛ فإن »يأل األثير رثمو هللا: قاب

ة قد أن ت,ون عندت نسخ :ماننا ـ المشمور يالرواية الذي ينسب نفسو لسماا الحديث في مجالس النقعغاية درجات المحدث ـ في ز

اسمو مذكور فيما، أو لو مناولة أو إجازة يذلو ال,تاب، فإذا سمع عليو  :قرأها أو سمعما، أو في يلدتو نسخة عليما طبقة سماا

 ( .19استمع إلى قار و، وكتب لو يخ و يقراءتو وسماعو )

توسع مأل توسع في السماا عأل يعض محدثي زماننا هذا الذيأل ب يحفاون ثدي مم، وب »وقال أي ا اإلمام البيمقي رثمو هللا 

 .(20)يحسنون قراءتو مأل كتبمم، وب يعرفون ما يقرأ عليمم يعد أن ت,ون القراءة عليمم مأل أصع سماعمم 

رنا إثبات الحديث المروي وتسحيحو؛ إذ ليس يخلوا فيو سند عمأل ب ليس المقسود يالسند في عس» :قال ايأل جماعة رثمو هللا

انا السلف المخسوص يمذت األمة فيما نعلم، وقد كف اإلسنادي بط ثفاو أو كتايو ضب ا ب يعتمد عليو فيو؛ يع المقسود يقاء سلسلة 

 (.  21)أو يع مممئونة ذلو، فاتسال أصع صحيس يسند صحيس إلى مسنفو كا ، وإن فقد اإلتقان في كلمم 

 :إجازة الصغير غير المميز

                                                           
 . ۲/۰۲۳ج ،فتح المغيث. 18 

 . 0/11 ،مقدمة جامع األصول. 19 

 . 2/120الناشر : الدار األثرية،  ،مناقب الشافعي ،أبو الحسن محمد بن الحسين إبراهيم األبري السجستاني. 20 

 . 10 ،دمشق -الناشر : دار الفكر  ،المنهل الروي،محمد بن إبراهيم بن جماعة . 21 
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، وقلة اإلسنادب  و أن إجازة السغير جا زة عند عامة أهع الرواية والحديث قديما وثدي ا، كع ذلو منمم ثرصا على قرب  

قات طبالوسا ط، وطلب العلو، كما كان العلماء، وأهع الحديث يس حبون صبيانمم إلى مجالس العلم، وي,تبون أسماءهم في 

 السماا؛ ليروا ما سمعوا عند الر د والبلوغ .

والذي أذهب إليو، وعليو أدركت الحفاظ » :يعد أن ذكر طرفا مأل خال  أهع العلم، قال :قال الحافظ أيو طاهر السلفي رثمو هللا

لمأل يجاز لو صغيرا كان أو كبيرا، فمي فا دة إليو  ساإلجازة تسأن  :مأل مشايخي، سفرا وث را، اتباعا لمذهب  يوخمم في ذلو

 (.22) إنما يسس الحبس والمبة لمأل عمرت سبع سنيأل :عا دة، كالحبس عليو والمبة لو، فال يح,م يفساد ذلو، ويقال

 يب والخكالنووي، والقاضي أيي ال يب،  :وإلى صحة إجازة السغير الذي ب يميز ذهب إليو جممور أهع العلم، وأكاير المحدثيأل

 البغدادي، وايأل السالح، والعراقي، والزركشي، وايأل ثجر العسقالني، والسخاوي، والسيوطي، وغيرهم ك ير ب يحسون .

يز ، أما المماإلسنادكلنمم رأوا ال فع أهال لتحمع هذا النوا؛ ليؤدي يو يعد ثسول األهلية؛ لبقاء »وقال ايأل السالح رثمو هللا: 

 .« واإلجازة لفال خال  في صحة 

ثسنة وسنة لمأل نشل منمم في ييوت علم وصالح، مما يرجى  :لألطفال عند عامة السلف، فمي أي ا ساإلجازة تسفإن كانت  :قلت

 . (23)خيرهم وصالثمم، وهللا ولي السالحيأل

 :اإلجازةانواع 

 أن يجيز لمعيأل في معيأل . .1

 أن يجيز لمعيأل في غير معيأل . .2

 العموم .أن يجيز لغير معيأل يوصف  .3

 المعلقة يالشرط.اإلجازةأن يجيز للمجمول أو يالمجمول ويتشبث يذيلما  .4

 أن يجيز للمعدوم . .5

 اذا تحملو المجيز .اجازة ما لم يسمعو المجيز ولم يتحملو أصال يعد ليرويو المجاز لو  .6

 (.24اجازة المجاز ) .7

 

 :اإلجازةأنواع  بيان

  :النوع األول

 ،قال قاضي عياض رثمو هللا فمذت عند يع مم التي لم يختلف في جوازها ،و أنواعمااإلجازةاجازة المعيأل لمعيأل هي أعل  وجوت 

 وقد سوی يع مم ييأل هذت وييأل ضرب المناولة .

                                                           
 . (29-25)الوجيز. 22 

 . ۳۸۱ص  ،علوم الحديث. 23 

اهر م -عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح،  معرفة أنواع علوم الحديث، المحقق: عبد اللطيف الهميم .  24

 .  ۲/۲۲ ،، التدريب الراوي۸۸م، 2112هـ /  0021سنة النشر:  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،ياسين الفحل
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و لو فلو أن يقول فيعندي اِذا عيأل المجيز للمجاز ما أجاز اإلجازةانما تسس  :وکذلک نقع مأل أيي مروان ال بني رثمو هللا )قولو( 

 . (25)ثدثني

 :النوع الثاني

وهو أن يجيز لمعيأل عل  غير المعيأل )المبمم( اذا لم يختص وب يعيأل الکتاب وب أثاديث کقولک قد أجزت لک جميع روايتي 

 أو ما صس عندک مأل روايتي .

 تعييأل روايات الشيم ومسموعاتو .يعد تسحيس  يئيأل يو ففي هذت وقع الخال  والسحيس جوازت و صحة الرواية والعمع 

 . (26)وهو قول األ مة السلف وهو مذهب الزهري و  عبة وال وري و غيرهم

  :النوع الثالث

يخو   وقد اعتبرها طا فة مأل الحفاظ والعلماء، فممأل جوزها الخ يب البغدادي، ونقلما عألأن يجيز لغير معيأل يوصف العموم   

ي,ر الحازمي عأل  يخو أيي العالء الممداني الحافظ، وغيرهم مأل محدثي المغارية رثممم القاضي أيي ال يب ال بري، ونقلما 

 .(27)هللا

 :النوع الرابع

لجماعة مسميأل ب يعرفو المجيز أو ب يتسفس أنسايمم وب  ابستدعاءففاسدة. وليس منما ما يقع مأل  يالمجمول، لاإلجازة للمجمو

 عدتمم، فإن هذا سا غ  ا ع، كما ب يستح ر المسمع أنساب مأل يح ر مجلسو وب عدتمم. 

 ذا ال,تاب لمأل أثب روايتو عني "ولو قال: " أجزت رواية ه

 ع ايأل ، وأيي الفأيي يعلى يأل الفراء الحنبليفقد ث,ى الخ يب جوازها عأل القاضي  ،أجزت لمأل يوجد مأل يني فالن لو قال: و

 . عمروس المال,ي

وذكر الخ يب أنو قال للقاضي أيي ال يب: إن يعض  أو محادثة، وكذلو ضعفما ايأل السالح ناإلجازة إذوقال: هذا يبنى على أن 

 . (28) الغا ب عنو، وب يسس سماعو منو لمأل يسس سماعو؟ فقال: قد يجيز اإلجازة إبأصحاينا قال: ب تسس 

 :النوع الخامس

 السغير. عاإلجازة لل فولنذكر معو  ،للمعدوماإلجازة

 هذا نوا خاض فيو قوم مأل المتلخريأل، واختلفوا في جوازت، وم الو: أن يقول: )أجزت لمأل يولد لفالن(.

يولد لو، أو أجزت لو ولولدك، ولعقبو ما تناسلوا(، كان فإن ع ف المعدوم في ذلو على الموجود يلن قال: )أجزت لفالن ولمأل 

 ذلو أقرب إلى الجواز مأل األول. ولم ع ذلو أجاز أصحاب الشافعي رضي هللا عنو في الوقف القسم ال اني دون األول.

                                                           
 ۲/۲۸۸،لبنان -بيروت  -أحمد بن المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، المحقق : إحسان عباس، الناشر : دار صادر.  25

. 

 : المصدر السابق. 26 

 .  ۰۰- ۲/۰۲،تدريب الراويال.  27

: دار المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث . 28

 . ۰۸-۲/۰۲التدريب الراوي   ۳۵۲مقدمة ابن صالح  ، ۳۲لبنان، –الكتب العلمية، بيروت 
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 كليمما. القسميألالو، وأيي ثنيفة رضي هللا عنمما أو مأل قال ذلو منمم في الوقف وقد أجاز أصحاب م 

مأل المحدثيأل المتقدميأل أيو ي,ر يأل أيي داود السجستاني، فإنا روينا عنو أنو سئع اإلجازة، فقال: " قد  اإلجازةال اني في  وفعع هذا

 أجزت لو، وألوبدك، ولحبع الحبلة  ". يعني الذيأل لم يولدوا يعد.

 .الحافظد أجازها الخ يب أيو ي,ر ايتداء، مأل غير ع ف على موجود: فق ماإلجازة للمعدووأما 

ألن اإلجازة في ث,م اإلخبار جملة يالمجاز، على ما قدمنات في ييان صحة أصع اإلجازة،  ،وذلو هو السحيس الذي ب ينبغي غيرت

 .(29) ماإلجازة للمعدوللمعدوم ب تسس ف,ما ب يسس اإلخبار 

 :النوع السادس

 إذا تحملو المجيز يعد ذلو. إجازة ما لم يسمعو المجيز، ولم يتحملو أصال يعد، ليرويو المجاز لو

 .عض المتلخريأل والعسرييأل يسنعونوهذا لم أر مأل ت,لم عليو مأل المشايم، ورأيت ير عأل القاضي عياض يأل موسى قال: أخب

ما روات إلى تاريخما، وما يرويو يعد، فامتنع مأل  عاإلجازة لجميثم ث,ى عأل أيي الوليد يونس يأل مغيث قاضي قرطبة أنو سئع 

 . (30) قال عياض: وهذا هو السحيس ،لذلو، فغ ب السا ع، فقال لو يعض أصحايو: يا هذا، يع يو ما لم يلخذت؟ هذا محا

 :النوع السابع

مأل ب يعتد يو مأل م ع أن يقول الشيم )أجزت لو مجازاتي، أو أجزت لو رواية ما أجيز لي روايتو(، فمنع مأل ذلو يعض 

 المتلخريأل.

أن ذلو جا ز، وب يشبو ذلو ما امتنع مأل توكيع الوكيع يغير إذن الموكع، ووجدت عأل أيي عمرو  والسحيس والذي عليو العمع

 جا زة  ". ةاإلجازة قوي ىاإلجازة علالسفاقسي الحافظ المغريي قال: سمعت أيا نعيم الحافظ األصبماني يقول: " 

الخ يب الحافظ تجويز ذلو عأل الحافظ اإلمام أيي الحسأل الدارق ني، والحافظ أيي العباس المعرو  يايأل عقدة ال,وفي،  وقال

والى في روايتو ييأل إجازات  عأل اإلجازة، ثتى ريمااإلجازةوغيرهما، وقد كان الفقيو الزاهد نسر يأل إيراهيم المقدسي يروي ي

 .(31) ثالث

 :محل اإلجازة

 جازة األفعالإ :ال اني ،جازة األقوالإ :األول :ال  قسميألاإلجازةينقسم محع 

 :أوال اجازة األقوال

 :وعند ذ يشترط في تلو التسرفات ،التسرفات القولية حاإلجازة تلح

فمو غير موجود  ،فبيع الميتة غير منعقد أصال ،الميتة عاإلجازة كبيفالعقد غير السحيس ب تلحقو  ،أن ي,ون قد وقع صحيحا :أوب

 (.32)تلحح المعدوم يالبداهة واإلجازة ب ،إب مأل ثيث السورة فحسب

 .(33)ذلو  داإلجازة يعوب تلحقو  ،، فإذا ردت فقد ي عاإلجازةويب ع العقد الموقو  وغير الالزم يرد مأل لو 

                                                           
 .  ۰۸-۲/۰۱تدريب الراوي ال ،۳۵۸-۳۵۸مقدمة ابن صالح . 29 

 . ۲/۰۲،تدريب الراويال. 30 

 . ۲۳-۲/۲۳تدريب الراوي ال. 31 

 . 1180/  1،مکتبة الحبيبيه ،کويټه ،(. بدائع الصنائعه 0018عالء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء، ). 32 

/  0،دار الفکر ،هـ(. رد المحتار على الدر المختار،بيروت۳۲۳۲)،ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي .33 

000 . 
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كمبة المريض مرض الموت فيما زاد على ال لث وكتسر  الف ولي  -أي موقوفا  -أن ي,ون التسر  صحيحا غير نافذ  :ثانيا 

 (.34)  وكالعقود غير الالزمة كالتي تنعقد مع الخيار عند مأل يرى جوازت

 ،في العقد  اإلجازة تسرألن  ،اإلجازة، فإن فات المعقود عليو فإن العقد ب تلحقو اإلجازةأن ي,ون المعقود عليو قا ما وقت  :ثال ا

 .(35)فال يد مأل قيام العقد يقيام العاقديأل والمعقود عليو 

 :إجازة األفعالثانيا 

 األفعال إما أن ت,ون أفعال إيجاد أو إتال  .

 إليو اإلمام أيو ثنيفة . وهو ما ذهب ،تلحقما اإلجازة بأن  :األول :أفعال اإليجاد اتجاهان کذلک في وفي

ويناء على ذلو فإن الغاصب إذا  .أل الحسأل وهو الراجس عند الحنفيةوهو ما ذهب إليو اإلمام محمد ي ،ااإلجازة تلحقمأن  :ال اني

فقد ذهب أيو ثنيفة إلى عدم يراءة الغاصب وأنو ب يزال ضامنا إذ  ،أع ى المغسوب ألجنبي يلي تسر  فلجاز المالو ذلو

أثمد أنمم يذهبون مذهب ، ورواية عأل مأل يعض فروا المال,ية والشافعية تلحح األفعال . والمفموم اإلجازة باألصع عندت أن 

 .أيي ثنيفة

 وعلع الشافعي والحنايلة لمذت الرواية يلن تسرفات الغاصب أمانة.وعلع المال,ية ذلو يلن الرضا يتسر  الغاصب ب يجعع يدت يد 

 وب يملو أثد إجازة تسر  ثرام . ،في العيأل المغسوية ثرام

وذهب اإلمام محمد يأل الحسأل إلى أن إجازة المالو لتسر  الغاصب صحيحة وتبرئ ذمتو وتسقط عنو ال مان والقاعدة عندت  

 (.36)واختلف علماؤهم في تخريج هذت الرواية عأل أثمد ،األفعال . وهو الرواية األخرى عند الحنايلة حاإلجازة تلحأن 

فإن فعع  ،فليس للولي أن يمب مأل مال السغير ؛ ألن المبة إتال  ،تلحح أفعال اإلتال  اإلجازة بواتفقت كلمة الحنفية على أن 

 لم تجز ؛ ألن اإلجازة ب تلحح أفعال اإلتال  . ،فإن يلغ السبي وأجاز هبتو ،ضامنا ذلو كان

نايلة فقد فرقوا ييأل ما إذا كان الولي أيا أو غير أب فإن كان أيا فال يعتبر وهذا هو ما يفمم مأل كالم المال,ية والشافعية . وأما الح

 أنت ومالو ألييو  :لحديث ،متعديا ألن لو ثح تملو مال ولدت

(37 ). 

 الرد على من أنكر اإلجازة

مأل أنواا الرواية والتحمع كما ذهب إليو جممور السلف والخلف؛ كان على طالب العلم أن يجتمد في اتباا السلف  ااإلجازة نوو

فإن كان األوا ع قد ثرصوا على اإلجازة، وسعوا إليما، مع وجود السماا وقتئذ، ،في ثرصمم على طلبما، والرثلة مأل أجلما

 يالسماا المتسع، وهللا المستعانوف,يف ينا والحالة هذت؟ وقد انعدمت الرواية 

 : ما فا دة اإلجازة، والسماا قد انق ع، واألثاديث قد دونت، وثفات؟وفقال القا ع

                                                           
 . المرجع نفسه  .34 

 . 100/  5حاشية ابن عابدين . 35 

 . 022 /  5حاشية ابن عابدين  ،دار المعرفة ،بيروت،هـ(.األم۳۰۲۰محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد هللا،) .36 

/  0.دارالفکر، بيروتالنبهاني. الناشر: لبنان .هـ(. الفتح الكبير. محقق: يوسف 800السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكرجالل الدين.) .２２

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، الناشر : دار  ،211

 .  ۰/۱۰الكتب العلمية،
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صل  هللا  سنة عايمة، خص هللا عز وجع يما هذت األمة دون غيرها مأل األمم، كما ثث عليما النبي :إن في اإلجازة اليوم :قيع لو 

 والسلف السالس كما مر معنا آنفا. عليو وسلم

أن كتب الحديث وغيرها لما دونت وثررت في الزمأل األول، لم ي,أل هذا مانعا مأل تحسيع الرواية والسماا،  :ثم اعلم رثمو هللا

ع في تحسي إب علو همة، و دة عزيمة :وطلب اإلجازة، ب في القرن ال الث، وب الرايع، وب ما يعدهما؛ يع ما زاد هذا عند السلف

  الرواية، وطلب اإلجازة؟و

، رثع إليو ك ير مأل العلماء والمحدثيأل ليلخذوت عنو سماعا ورواية وإجازة ؛ لعلممم »الموطل»وهذا اإلمام مالو رثمو هللا لما دون 

 (.38)ري,ونما سنة ماضية، وطريقة مرضية، أخذها الخلف عأل السلف، واألصاغر عأل األكاير قرنا يعد قرن، وعسرا يعد عس

 

 نتيجة البحث:

كان يمد  إلى توثيح العلوم المتم لة في ذلو الوقت  ،علمي ايت,رت علماء اإلسةةةةالم في يداية عسةةةةور الرواية اإلجازة مسةةةة لس

أي اإلذن في الرواية والمشةةةةةاركة في  ،يحسةةةةةع مأل خاللما الباثث على ثح الرواية ،يالقرآن ال,ريم ومرويات السةةةةةنة الم مرة

ن في ونال اإلذ ،فمأل نال إجازة في تالوة القرآن ال,ريم أو رواية ثديث أو كتاب فقد دخع صرح العلوم الشرعية ،الساثة العلمية

 المساهمة في نقع العلم ونشرت ييأل الناس.

يسةةةةحة السةةةةند أو ضةةةةعفووو وإنما المقسةةةةود  أسةةةةانيدها في إثبات سةةةةنة، أو الح,م ابعتماد على ليس المقسةةةةود مأل اإلجازات:

الحديث وروايتو، واإليقاء على ميزة هذت األمة في اإلسةناد، وتحسيع  ر  الرواية وابتسال ينسبةي ما، إلى رسول سةماا  منما

يع هذت هي الحال مأل قرون مت اولة، يعد انق اا عسةةر األ مة  هللا صةةلى هللا عليو وسةةلم، وهذا ليس قاصةةرا على عسةةرنا هذا،

 والجرح والتعديع.

في الدفاتر، وأخذت عأل األكاير، وتسةةةةةةلسةةةةةةلت يرجال أهع العلم والت بت يعد تدويأل كتب السةةةةةةنة هذت اإلجازات التي ارتسةةةةةةمت 

وغيرها؟و ما هي إب تلكيدا لمنمج السةةلف السةةالس في ثفظ اتسةةال السةةند، وابنتسةةاب إلى رجالو، ثتى يسةةع مرفوعا إلى النبي 

: األثاديث وغيرها يال زيادة أو نقسةةان، ثيث تسةةلسةةلت صةةلى هللا عليو وسةةلم... نعم، لقد ثفات لنا دواويأل كتب السةةنة وغيرها

يرجال أثبات، ويشةةةةةروط معتبرة عند أهع الحديث، في غيرها مأل الشةةةةةروط وابعتبارات الحدي ية، فعندها أقاموا سةةةةةوق الجرح 

ا يدل على ذلو موالتعديع، والتسحيس والت عيف، ف,ان ثينئذ القبول والرد، ولمم في كتب الرجال وال بقات، والجرح والتعديع 

ويشةمد، فلما وقفت دواويأل كتب السةنة وغيرها على رجالما ومسنفيما، ثينئذ أمأل أهع السنة والحديث مأل عبث العاي يأل، وكذب 

والتعديع، يع مدوا ثبع الوصةةع ييأل كتب السةةنة وغيرها، وييأل مأل  المفتريأل، وانتحال المب ليأل، فعندها لم يبسةة وا لسةةان الجرح

ليما، ثتى يبقى اإلسناد سنة ماضية يلخذت الخلف عأل السلف، واألصاغر عأل األكاير، ويبقى لألمة سندها خاصة أراد ابنتسةاب إ

 عأل سا ر األمم. 

 

                                                           
 . 10 ، صالرويالمنهل . 38 
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 األطروحات: 

 إلي عدة الوصايا:يعد ان وفقنا هللا تعال   لکتاية هذا المقال، نرجوا مأل اخواننا أن يتوجموا 

لم يُنسب مأل عندنا الي رسول هللا صلي هللا عليو وس ل,يالالتوجو ال,امع لإلسناد في الحديث النبوي  الديأل فعلينا. اإلسناد مأل  1

 ما لم يقلو. ا ئي

ثح واثد مأل المسلميأل غيرهم أن يسيب غير اجازت  ولم يشرا. اهتم الشريعة اإلسالمية في ك ير مأل األمور ياإلجازة  2

 .والمالصاثب الحح 

 ة يركةواألساتذاإلجازة مأل األكاير  واليوم أخذ السند،السلف السالس في ثفظ اتسال  تلكيدا لمنمجو. كان لإلجازة أهمية خاصة  3

 .وخير

 يع ي اإلجازة لمأل لم ي,أل أهال للعلم. أب. ن لب مأل العلماء العاام  4
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