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طرق التحمل ،وصيغ األداء
طرق حتمل احلديث مثانية ،وهي:

السماع  -القراءة )عرض( -اإلجازة  -املناولة  -الكتابة  -اإلعالم  -والوصية  -والوجادة

 -1السماع
أ -صورته :أن يقرأ الشيخ ،ويسمع الطالب؛ سواء قرأ الشيخ من حفظه ،أو كتابه ،وسواء مسع
الطالب ،وكتب ما مسعه ،أو مسع فقط ومل يكتب.
ب -رتبته :السماع أعلى أقسام طرق التحمل عند اجلماهري.
جـ -ألفاظ األداء :مسعت ،أو حدثين.

 -2القراءة
ويسميها أكثر احملدثني "عرضا"
أ -صورهتا :أن يقرأ الطالب ،والشيخ يسمع؛ سواء قرأ الطالب ،أو قرأ غريه وهو يسمع ،وسواء كانت
القراءة من حفظ ،أو من كتاب ،وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه ،أو أمسك كتابه هو ،أو
ثقةٌ غريُهُ.
ب -حكم الرواية هبا :الرواية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بال خالف
ج -رتبتها :اختلف يف رتبتها على ثالثة أقوال:

 -1مساوية للسماع :روي ذلك عن مالك ،والبخاري ،ومعظم علماء احلجاز والكوفة.
 -2أدىن من السماع :روي ذلك عن مجهور أهل املشرق" ،وهو الصحيح".

 -3أعلى من السماع :روي ذلك عن أيب حنيفة ،وابن أيب ذئب ،ورواية عن مالك.

جـ -ألفاظ األداء :أخربين
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 -3اإلجازة:
أ -تعريفها :اإلذن ابلرواية ،لفظا أو كتابة.
ب -صورهتا :أن يقول الشيخ ألحد طالبه" :أجزت لك أن تروي عين صحيح البخاري".
ج -أنواعها :لإلجازة أنواع كثرية ،سأذكر منها مخسة أنواع ،وهي:
 -1أن جييز الشيخ معينا ملعني :كأجزتك صحيح البخاري ،وهذا النوع أعلى أنواع اإلجازة اجملردة
على املناولة.
 -2أن جييز معينا بغري معني :كأجزتك رواية مسموعايت.
د -حكمها:
أما النوع األول منها ،فالصحيح الذي عليه اجلمهور ،واستقر عليه العمل ،جواز الرواية والعمل
هبا ،وأبطلها مجاعات من العلماء ،وهو إحدى الروايتني عن الشافعي.
وأما بقية األنواع فاخلالف يف جوازها أشد وأكثر ،وعلى كل حال فالتحمل والرواية هبذا الطريق
"أي اإلجازة" حتمل هزيل ،ما ينبغي التساهل فيه.
هـ -ألفاظ األداء:
 -1األوىل :أن يقول" :أجاز يل فالن".
 -2وجيوز :بعبارات السماع والقراءة مقيدة ،مثل" :حدثنا إجازة" ،أو "أخربان إجازة".
 -2اصطالح املتأخرين" :أنبأان"
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 -4املناولة:
أ -أنواعها :املناولة نوعان:
 -1مقرونة ابإلجازة :وهي أعلى أنواع اإلجازة مطلقا ،ومن صورها :أن يدفع الشيخ إىل الطالب
فار ِوهِ عين ،مث يبقيه معه متليكا ،أو إعارة؛ لينسخه.
كتابه ،ويقول له :هذا رواييت عن فالنْ ،

 -2جمردة عن اإلجازة :وصورهتا :أن يدفع الشيخ إىل الطالب كتابه مقتصرا على قوله :هذا مساعي.
ب -حكم الرواية هبا:

* أما املقرونة ابإلجازة :فتجوز الرواية هبا ،وهي أدىن مرتبة من السماع ،والقراءة على الشيخ .وأما
اجملردة عن اإلجازة :فال جتوز الرواية هبا على الصحيح.
جـ -ألفاظ األداء :األحسن :أن يقول" :انولين" أو "انولين ،وأجاز يل" إن كانت املناولة مقرونة
ابإلجازة .وجيوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة ،مثل" :حدثنا مناولة" أو "أخربان مناولة وإجازة".
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 -5الكتابة:
أ -صورهتا :أن يكتب الشيخ مسموعه حلاضر ،أو غائب ،خبطه ،أو أمره.
ب -أنواعها :وهي نوعان:
مقرونة ابإلجازة :كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ،وحنو ذلك.
جمردة عن اإلجازة :كأن يكتب له بعض األحاديث ،ويرسلها له ،وال جييزه بروايتها.
جـ -حكم الرواية هبا:
* -أما املقرونة ابإلجازة :فالرواية هبا صحيحة ،وهي يف الصحة والقوة كاملناولة املقرونة.
وأما اجملردة عن اإلجازة :فمنع الرواية هبا قوم ،وأجازها آخرون .والصحيح اجلواز عند أهل
احلديث؛ إلشعارها مبعىن اإلجازة.
هـ -ألفاظ األداء:
 -1التصريح بلفظ الكتابة :كقوله" :كتب إيل فالن".
 -2أو اإلتيان أبلفاظ السماع والقراءة مقيدة :كقوله" :حدثين فالن كتابة" ،أو أخربين فالن كتابة".

 -6اإلعالم:
أ -صورته :أن خيرب الشيخ الطالب أن هذا احلديث أو هذا الكتاب مساعه.
ب -حكم الرواية به :اختلف العلماء يف حكم الرواية ابإلعالم على قولني:
 -1اجلواز :وهو قول كثري من أصحاب احلديث والفقه واألصول.
 -2عدم اجلواز :وهو قول غري واحد من احملدثني وغريهم ،وهو الصحيح؛ ألنه قد يعلم الشيخ أن
هذا احلديث روايته ،لكن ال جتوز خللل فيه ،نعم لو أجاز بروايته جازت روايته.
ج -ألفاظ األداء :يقول يف األداء" :أعلمين شيخي بكذا"
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 -7الوصية:
أ -صورهتا :أن يوصي الشيخ عند موته ،أو سفره لشخص بكتاب من كتبه اليت يرويها.
ب -حكم الرواية هبا:

 -1اجلواز :وهو قول لبعض السلف ،وهو غلط؛ ألنه أوصى له ابلكتاب ،ومل ِ
يوص له بروايته.
 -2عدم اجلواز :وهو الصواب.
إيل فالن بكذا" ،أو "حدثين فالن وصية".
جـ -ألفاظ األداء :يقول" :أوصى َّ

ادةُ:
 -8ال ِو َج َ
أ -صورهتا :أن جيد الطالب أحاديث خبط شيخ يرويها ،يعرف الطالب خطه ،وليس له مساع منه ،وال
إجازة.
ب -حكم الرواية هبا :الرواية ابلوجادة من ابب املنقطع ،لكن فيها نوع اتصال.
جـ -ألفاظ األداء هبا :يقول الواجد" :وجدت خبط فالن ،أو قرأت خبط فالن كذا" مث يسوق اإلسناد
واملنت.
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