
 
 

 د. أحمد إدريس عودة "أبو بالل"                                قوتهاوترتيبها بحسب  واألداءل مَُّحَتال وطرق أقسام
 حكم الرواية والعمل بها األلفاظ الطريقة م

 السماع من الشيخ -1
 )بإمالء وبدون(

 ،  حدثني، سمعت.حدثنا -
 ...شاهدت رأيت،ألفاظ الحس والمشاهدة:  -

 عند الجمهور. أرفع الطرق هي و  ،صحيحة
 .من السماع بدون إمالء والسماع بإمالء أعلى

2- 
 القراءة على الشيخ

)العرض أو عرض 
 (القراءة

ُ اااارى علااااى  خبرنااااا،  اااارأت علااااى فااااالن، أوأ -
 فالن وأنا أسمع.

أو أخبرناااااا فاااااالن  اااااراءة عليااااا  وأناااااا  حااااادثنا -
 . أسمع

 صحيحة
 عند الجمهور. السماعطريقة وتلي 

3- 

المناولة المقرونة 
 جاةةباإل

 ناولني وأجاة لي ناولني وأجاةني، -
 .ويجوة الرواية والعمل بها، صحيحة .وأجاةة   مناولة   أو أخبرني حدثني -

المكاتبة المقرونة  .بعد السماع والقراءة وهي في المرتبة الثالثة
 باإلجاةة

  وأجاةني. كتب إلي   -
جاةة   مكاتبة   يأو أخبرنحدثني  -  .وا 

4- 

  :ةالمجرداإلجاةة 
 ُمَعيَّن   أ. إجاةةُ 

 لُمَعيَّن.
ُمَعيَّن   ب. إجاةةُ 

 غير ُمَعيَّن.ب

 أنبأنا. -
 . إجاةة   يأو أخبرن يحدثن -

 .يجوة الرواية والعمل بهاو  ،صحيحة
اإلجاةة هي أعلى أنواع لُمَعيَّن"  إجاةة ُمَعيَّن"و

بعد  في المرتبة الرابعةهي و  .الُمَجر دة عن المناولة
المقرونة المكاتبة و  والمناولة ،ةوالقراء ،السماع
 .باإلجاةة

5- 
 المناولة المجردة 

 عن اإلجاةة
 .ناولني -
 .حدثني أو أخبرني مناولة   -

 كانت جواب ا ذاإبها ويجوة الرواية  ،صحيحة
فال   سماع  نَّ ما إذا ناول  ولم يخبره أَ ، ألسؤال

 .تجوة الرواية
 .بعد اإلجاةة المجردة المرتبة الخامسةفي هي و 

 المكاتبة المجردة -6
 عن اإلجاةة

 .كتب إلي  فالن -
 .مكاتبة   أو أخبرني ،حدثني -

إلشعارها بمعنى  ،وتجوة الرواية بهاصحيحة 
 مسلمأمثلة في الصحيحين وخاصة لها و  ،اإلجاةة

 .أعلمني شيخي بكذا - اإلعالم -7
 .أو أخبرني فالن إعالما   ،حدثني -

 .دم جواة الرواية بهاع :الراجح
ال      د ُيِعِلم الشيخ أن هذا الحديث روايت  لكننَّ لَ 
 روايت  لخلل يعرف  في هذا الحديث.جوة يُ 

 وهي تلي المكاتبة المجردة.

 أوصى لي فالن - الوصية -8

الوصية تفيد  نَّ لَ  ،الرواية بهاجواة عدم  :الراجح
 ، وهذا أمر غير اإلخبارتمليك النسخة كالبيع

 بمضمونها.
في دفعها ل   نَّ ، لَ ة البعض الرواية بهاجوَّ و د 
 من اإلذن. نوع

 الِوَجادة -9
 وجدت بخطِ  فالن. -
 . رأت بخطِ  فالن -
ط  عن فال -  ن.وجدت في كتاب فالن بخِ 

طع، ولكن ة بها: من باب الحديث المنقيالروا -
 َوَجدُت بخط فالن.في  َشْوُب اتصال  بقول : 

ها: واجب عند حصول الثقة بهذا العمل ب -
 الحديث الموجود.

 ا


