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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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منوذجا
التعليم عن بُعد عند احمل ِّدثِني ُّ
التحمل واألداء ً
النية بنت بدر بن غزاي العضياين
دّ .

أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبرميالء ،جامعة شقراء

املستخلص:

تعــاجل هــذه الدراســة موضــوع التعليــم عــن بُعــد عنــد أهــل احلديــث يف مســألة التحمــل واألداء ،وهتــدف إىل بيــان إمكانيــة التحمــل واألداء عــر وســائل

التواصــل والبــث املباشــر املعاصــرة ،ويكتســب البحــث أمهيــة كبــرة يف خضــم تطــور التواصــل االجتماعــي ،والتعليــم واالجتماعــات عــن بُعــد ضمــن ضــرورة التباعــد

االجتماعــي الــذي يكتســح العــامل بســبب فايــروس كــوروان ،ومــن خــال هــذه الدراســة جنــد أن العلمــاء أجــازوا التحمــل مــن وراء حجــاب ،ويعــد التحمــل

واألداء عــر هــذه الوســائل املعاصــرة عمليــة تعليميــة متكاملــة األركان ،خــا احتــاد املــكان ،وال يضــر ذلــك مــادام إمكانيــة الرؤيــة والســماع واملشــاركة بــن الشــيخ
والتلميــذ متوفــرة ،كمــا ميكــن للطالــب أو الشــيخ أن يتحمــل أو يــؤدي عــر املشــافهة واملشــاهدة عــن بُعــد كل مــن طــرق التحمــل واألداء التاليــة :الســماع مــن

لفــظ الشــيخ ،والقـراءة عليــه ،واإلعــام ،واإلجــازة ،واملناولــة ،ويــؤدي عــر املراســلة عــن بُعــد كل مــن طــرق التحمــل واألداء التاليــة :اإلجــازة مكاتبـةً ،واملكاتبــة،
والوصيــة ،والوجــادة.

التحمل ،األداء ،البث املباشر.
الكلمات املفتاحية :التعليم عن بُعد ،اإلجازةّ ،
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Distance Education of Hadith Narrators: Endurance and Performancee as a Model
Dr. Alniyra bint Badr bin Ghazai Al-eudyanii
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, College of Science and Humanities, Shaqra University

Abstract:
This study deals with the topic of distance education among Hadith scholars in the issue of
endurance and performance. The study aims to demonstrate the potential for endurance and
performance through contemporary means of social media and live broadcasting. The research
gains a great importance in the midst of the development of social media, education and
distance meetings within sweeps the world due to the Corona virus (COVID19). Through this
study, we find that scholars have authorized endurance from behind a veil, and the endurance
and performance through these contemporary means is an integrated teaching process, except
the union of the place, and does not harm this as long as the possibility of seeing, hearing and
sharing between the sheikh and the student is available. The student or sheikh can also endure
or perform through distance and observation of both the following methods of endurance and
performance: hearing from the Sheikh’s utterance, reading on the Sheikh, informing, giving
permission, handling, and performing through the distance both the following methods of
endurance and performance; writing permission, writing, will, and finding.
Keywords: Distance Education – Permission – Endurance – Performance - Live Broadcasting.
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املق ِّدمة
رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
احلمد هلل ّ
فإن علم احلديث من أرقى علوم الشريعة؛ إذ خيص كالم املعصوم  ،وهو األصل الثاين من أصول الدين ،فجميع العلوم اليت
تتعلق به تنال شرف منزلته الرفيعة.
املشرع إىل األمة ،ولوال ذلك مل يصل إلينا الدين ،وال تناقل السلف
كما أن التحمل واألداء يُعد السبيل الوحيد لنقل العلم من ّ
اترا إىل يومنا هذا.
رضي هللا عنهم القرآن متو ً
لذلك؛ فقد اهتم العلماء بضبط طرق التحمل واألداء ،وبيان أنواعها ومراتبها.
موضوع البحث وأمهيته:
أمام زحف التطور العلمي والتكنولوجي يف عصران هذا ،ال يستطيع أهل العلم أن يقفوا مكتويف األيدي ،فسوف يشملهم ما يغزو
فقربت البعيد ،ومجّعت املتفرق،
العامل من وسائل التواصل والتعليم بني الناس ،وقد انتشرت يف عصران وسائل التواصل االجتماعيّ ،
فكانت هذه الربامج كأهنا جمالسهم اليومية ،بل وأصبحت كثري من الدول جتنح إليها يف اجتماعاهتا ،ال سيما يف ظروف الطوارئ،
وكذا اجلامعات واملراكز التعليمية يف برامج التعليم عن بُعد ،فكان لز ًاما علينا أن ندرس إمكانية استخدام هذه الوسائل يف حتمل الرواية
تعد جمالس حك ِ
يف علم احلديث الشريف؛ حيث ُّ
ْميّة تتوفر فيها األركان األساسية للعملية التعليمية ،خال احتاد املكان؛ حيث أهنا
ُ
تعتمد على التعليم عن بُعد.
مشكلة البحث:
 ما مفهوم التعليم عن بُعد ،وما هي وسائله؟ وهل تتوفر أركان العملية التعليمية من خالله؟ما هي طرق التحمل واألداء عند أهل احلديث؟ما هي طرق التحمل واألداء اليت ميكن أن تقوم على بُعد أو قرب ،أو كليهما؟ما هي طرق التحمل واألداء ابملشافهة واملشاهدة عن بُعد؟-ما هي طرق التحمل واألداء ابملراسلة عن بُعد؟

أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق عدة أهداف أبرزها:
 بيان مفهوم التعليم عن بُعد ،ووسائله ،ومدى جناحه يف العملية التعليمية.بيان طرق التحمل واألداء عند أهل احلديث. بيان طرق التحمل واألداء اليت ميكن أن تقوم على بُعد أو قرب ،أو كليهما.بيان طرق التحمل واألداء ابملشافهة واملشاهدة عن بُعد.بيان طرق التحمل واألداء ابملراسلة عن بُعد.حدود البحث:
يقتصر حبثي هذا على موضوع طرق التحمل واألداء يف علم احلديث الشريف ،ومدى إمكانية حتقيق التحمل واألداء عرب وسائل
التواصل املعاصرة ،وسأتناول يف طرق التحمل واألداء هذه من النصوص واملعلومات ما خيص إمكانية حتقيقها عن بُعد عرب هذه
الوسائل املعاصرة ،مع ذكر مفهومها دون االستفاضة بتفاصيل وفروع هذه الطرق.
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منهج البحث:
يعتمد منهجي يف البحث على املنهج االستقرائي التحليلي؛ حيث أقوم جبمع النصوص اليت تفيد إمكانية حتقيق التحمل واألداء
عن بُعد ،وأحللها ،واستنتج منها أهداف البحث.

إجراءات البحث:
 .1أقــوم جبمــع طــرق التحمــل واألداء يف علــم احلديــث ،وفــرز مــا ميكــن حتقيقــه يف البُعــد ،أو القــرب ،أومعــا.
كليهمــا ً

 .2أقــوم بتعريــف طــرق التحمــل واألداء ،وبيــان مفهومهــا ،ومــا يفيــد حتقيقهــا ،واختيــار نصــوص العلمــاء الــيتفيــد إمكانيــة التحمــل واألداء عــن بُعــد.
 .3أخــرج األحاديــث أصـ ًـول ،فــإن كان احلديــث يف الصحيحــن أو أحدمهــا أكتفــي بــه ،وإال فأقــوم بتخرجيــهمــن الكتــب التســعة ،مــع بيــان درجتــه ابختصــار.
 .4حبثــي خيــص إمكانيــة التحمــل واألداء عــن بُعــد ،وابلتــايل فــإين لــن أســتفيض بتفاصيــل هــذه الطــرقوفروعهــا ،وأكتفــي مبــا حيقــق أهــداف البحــث.
تقسيمات البحث:
قسمت حبثي هذه إىل مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،وفهارس:
املقدمة :وذكرت فيها موضوع البحث وأمهيته ،ومشكلته ،وأهدافه ،وحدوده ،وإجراءاته.
املبحث األول :تعريف مصطلحات البحث :وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم التعليم عن بُعد ووسائله املعاصرة.
املطلب الثاين :تعريف التحمل واألداء.
املبحث الثاين :طرق التحمل واألداء يف علوم احلديث :وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :طرق التحمل واألداء عن قرب (املشاهدة ،من وراء حجاب).
املطلب الثاين :طرق التحمل واألداء القائمة على القرب والبُعد بني الشيخ والتلميذ.
املطلب الثالث :طرق التحمل واألداء عن بُعد بني الشيخ والتلميذ.
املبحث الثالث :الطرق املعاصرة للتحمل واألداء يف علوم احلديث :وفيه مطلبان:
املطلب األول :التحمل واألداء ابملشاهدة واملشافهة عن بُعد.
املطلب الثاين :التحمل واألداء ابملراسلة عن بُعد.
اخلامتة :وفيها خالصة البحث ونتائجه.
الفهارس.
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املبحث األول :تعريف مصطلحات البحث
املطلب األول :مفهوم التعليم عن بُعد ووسائله املعاصرة:

أول :مفهوم التعليم عن بُعد:
ً
التعلم عن بُعد " "Distance Learningطريقة تعليمية بوسائل معاصرة ،تعتمد على تقريب التواصل بني املعلم والطالب،
أوالشيخ والتلميذ ،الَّل َذين فرق بينهما املكان.
احدا.
الكل ينشد
وقد تباينت عبارات العلماء والباحثني يف تعريفه ،غري أن َّ
مقصدا و ً
ً
ف التعليم عن بُعد أبنه" :يشمل كافة أساليب الدراسـة ،وكـل املراحـل التعليمية اليت ال تتمتع ابإلشراف املباشر واملستمر
وعُِّر َ
من قبل معلمـني حيضـرون مـع طالهبم داخل قاعات الدراسة التقليدية ،ولكن ختضع عملية التعليم لتخطـيط وتنظـيم وتوجيه من قبل
مؤسسة تعليمية ومعلمني" (سوهام ،2005 ،ص.)17
ٍ
عملية تعليمية ال حيدث فيها اتصال مباشر بني الطالب واملعلم ،حبيث يكوانن
"أي
ويعرف اليونسكو التعلم عن بُعد أبنهُّ :
متباعدين زمنيًا ومكانيًا ،ويتم االتصال بينها عن طريق الوسائط التعليمية اإللكرتونية أو املطبوعات" (بوشعالة ،2020 ،فقرة .)6
ويؤخذ على هذا التعريف أنه ال يشمل التعليم املباشر عرب وسائل التواصل احلديثة؛ حيث يتحد الزمن وخيتلف املكان فقط،
وذلك عرب تقنية الفيديو املباشر.
عرفت اجلمعية األمريكية التعليم عن بُعد أبنه" :تقدمي التعليم أو التدريب من خالل الوسائل التعليمية االلكرتونية ،ويشمل
وقد ّ
ذلك األقمار الصناعية، والفيديو، واألشرطة الصوتية املسجلة، وبرامج احلاسبات اآللية ،والنظم والوسائل التكنولوجية التعليمية
املتعددة،ابإلضافة إىل الوسائل األخرى للتعليم عن بُعد" (بوشعالة ،2020 ،فقرة .)7
أيضا أبن" :التعليم العابر للحدود هو حقل علمي انشئ حديثًا ،وهو يعرف على أنه حالة يكون فيها املتعلمون يف بلد
وعُرف ً
خمتلف عن البلد الذي توجد فيه املؤسسة التعليمية" (واالس ،2008 ،ص.)21
وميكن أن أعرفه أبنه :عملية تعليمية حديثة كاملة األركان ،غري أهنا تفتقد إىل وحدة املكان بني املعلم والطالب ،فقد تكون مباشرة
عرب تقنية الفيديو ،يشارك من خالهلا الطالب ويناقش ،وقد تكون غري مباشرة عن طريق التسجيل أو املراسلة.
اثنيًا :الوسائل املعاصرة للتعليم عن بُعد:
ٍ
جامعات أوروبية وأمريكية ،كانت ترسل مواد التعليم املختلفة
بدأت فكرة التعليم عن بُعد أواخر سبعينات القرن املاضي من قبل
للطالب عن طريق الربيد ،وتشمل؛ الكتب ،وشرائط التسجيل ،وشرائط الفيديو لشرح املواد وتدريسها ،وابلنمط نفسه كان يتعامل
الطالب مع الفروض والواجبات الدراسية ،مع اشرتاط هذه اجلامعات على الطالب أن أيتوا إىل اجلامعة موعد االختبار النهائي فقط،
والذي حتسب عليه العالمة .ويف أواخر الثمانينات تطور األمر؛ ليصبح التواصل بني املعلّم وطالبه عن طريق التلفاز واحملطات اإلذاعية
(احليلة ،2001 ،ص.)73
مث مع ظهور اإلنرتنت أصبح يف البداية الربيد اإللكرتوين هو وسيلة التواصل بني الطالب واملعلم حىت بداية القرن اجلديد؛ حيث
سهلت من عمليّة التواصل والتعليم،
عصر االنفجار املعريف ،فأصبحت هناك املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف هذا اجملال؛ حيث ّ
ووفرت حلقات النقاش واالتصاالت املباشرة عرب املواقع والربامج املتخصصة يف ذلك؛ إذ أاتحت املنصات والغرف االفرتاضية للشيخ
وجها لوجه عرب البث املباشر.
والطالب املشافهة واملزامنة واملناقشة والتلقي ً
وتوجد العديد من أساليب التعلم عن بُعد ،ولكل زم ٍن وسائله اخلاصة ،ويعرب كل أسلوب من هذه األساليب عن مرحلة معينة
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من مراحل التفاعل التعليمي يف أثناء تطور التعليم عن بُعد .وبسب التطور املتزايد يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ انعكس
ذلك على التوسع يف استخداماهتا التعليمية ،وظهور أساليب جديدة أكثر فعالية للتعليم عن بُعد ،ومن أهم األساليب اليت أثبتت
جدارهتا يف التعلم عن بُعد اآليت:
 .1أسلوب التعليم ابملراسلة:
هو إرسال املادة املطبوعة إىل املتعلم ،ومن مث يقوم املتعلم ابلتعليق عليها وطرح األسئلة واالستفسارات حوهلا ومن مث إعادهتا إىل
املعلم .ويعد الربيد إلكرتوين اآلن الوسيلة األساسية يف عمل شبكة اإلنرتنت ،كما يعد هذا األسلوب من األساليب التقليدية للتعلم
عن بُعد؛ إذ تفصل بني املعلم واملتعلم مساحة مكانية؛ وذلك من أجل ملء الفراغ التعليمي .وهذا األسلوب ميكن أن مينح األفراد
فضل عن إمداد العاملني بقاعدة بياانت يف أماكن عملهم.
الكبار فرصة التعلم اجلامعيً ،
 .2أسلوب الوسائط املتعددة غري املتزامنة:
يعتمد هذا األسلوب على استخدام النص املكتوب من قبل الدارسني ،من خالل التسجيالت السمعية والبصرية ابستخدام
األقراص املرنة أو املدجمة أو اهلاتف والبث اإلذاعي أو التلفزيوين غري املباشر ،وتؤدي الطباعة العنصر األساسي ملناهج التعلم عن بُعد،
وقاعدة تنطلق منها كافة النظم أو األساليب األخرى لتقدمي اخلدمات ،وهناك أشكال طباعة خمتلفة ،مثل املرجع ،وأدلة الدراسة،
والكتب املنهجية.
 .3أسلوب البث املرئي املباشر "املؤمترات املرئية":
هو أسلوب مشابهٌ ألسلوب التعليم الذي جيري داخل الفصل؛ من حيث السماع واملشافهة ،واملشاهدة املباشرة ،غري أن املتعلمني
يكونون بعيدين (منفصلني) عن معلميهم وزمالئهم؛ إذ يرتبطون بشبكات االتصال اإللكرتونية عالية القدرة ،كاليوتيوب ،والفيس
بوك ،والزوم ،وغريها من الربامج ،والكل يستطيع أن يرى ويسمع من املعلّم ،ويوجه األسئلة ،ويتفاعل مع املوضوع املطروح من
قبل املعلم .ويلزم يف هذا األسلوب إعداد املادة العلمية والوسائط ،وكذلك تدريب املد ِّرس على سرعة االستحواذ على انتباه املتعلم
فعال.
واهتمامه ،مع تدريب املعلم واملتعلم على استخدام التكنولوجية بشكل ّ
 .4أسلوب البث الصويت املباشر:
وهو يعتمد على السماع املباشر من الشيخ من وراء حجاب ،ويستطيع الطالب أن يناقش ويسأل ،غري أن املشاهدة غري متوفرة،
ويكون عرب االتصال اهلاتفي ،أو البث الصويت املباشر عرب وسائل التواصل االجتماعي احلديثة ،كالفيس بوك ،واليوتيوب ،والزوم،
وغريها من الربامج.
 .5أسلوب التعليم االفرتاضي:
يتم يف هذا األسلوب نقل املادة العلمية واالتصال بني املعلم واملتعلم ،وذلك من خالل الويب والربيد اإللكرتوين ،وعلى الرغم من
أن هذا األسلوب التعليمي حديث العهد ،فإنه يف ازدايد مطرد ،لدرجة أن التعلّم عن بُعد ال يقصد به يف أغلب األحوال إال هذه
التقنية ،ويتم فيه إعداد برامج علمية وتعليمية أكادميية متكاملة ،وقد يكون االتصال بني املعلم واملتعلم بشكل متزامن أو غري متزامن،
مسموعا ،ومسي افرتاضيًا؛ لعدم احلضور الشخصي يف الواقع أثناء التلقي والتعليم" (إسكندر والغزاوي ،2003 ،ص.)40
ومرئيًا أو
ً
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املطلب الثاين :تعريف التحمل واألداء:
أول :تعريف التحمل:
ً

وحْالانً فـهو َْممول َِ
وحَّلَه
وحَلَه َعلَى األَمر َْي ِملُه َحْ ًل ْ
فانَ َم َل :أَ ْغراه بِِه؛ َ
وحيلَ ،
"حَ َل الشيءَ َْي ِملُهُ َحْ ًل ُ
التحمل :لغة :من َ
َُ َ
ِ ِ
ِِ
وتَ َّم َل بِِه َو َعلَْي ِه
وحَ َل فَُل ًن َ
احتَ َم َل َّ
الصنِ َيعةَ :تـََقلَّدها َو َش َكرها ،وُكلُّه ِم َن احلَ ْملَ .
َعلَى األَمر َْتم ًيل وحَّ ًال فـَتَ َح َّملَه َتَ ُّم ًل وت َّم ًال ،و ْ
اج ِةْ :اعتَمد" (ابن منظور1414 ،ه.)175/11 ،
ِف َّ
اع ِة َو ْ
الش َف َ
الَ َ
شيخا ،سواء كان ذلك األخذ ابملباشرة ،أو
ويف اصطالح احملدثني" :أخ ُذ احلديث عن الغري ،وهذا الغري يسمى يف عرف احملدثني ً
الواسطة بطريق من طرق التحمل اليت تعارف عليها احملدثون" (ابن الصالح1406 ،ه ،ص128؛ النووي ،1985 ،ص.)54
فمثال املباشرة" :أخذ الصحابة احلديث املرفوع من النيب  ،وأخذ التابعني املوقوف من الصحابة رضي هللا عنهم".
ومثال الواسطة" :كل حمدث يتلقى احلديث عن شيخه ابملناولة أو اإلجازة أو حنوها من طرق التحمل ،إىل رسول هللا  يف
املرفوع ،أو الصحايب  يف املوقوف ،أو التابعي يف املقطوع" (أبو شهبة ،د.ت ،ص.)94
اثنيًا :تعريف األداء:

"أدى الشيءَ أوصلَه ،وأدى َديـْنَه أتديةً أي قضاه" (ابن منظور1414 ،ه.)48/1 ،
األداء :لغة :اإليصال ،يقالَّ :

ويف اصطالح احملدثني" :يراد ابألداء رواية احلديث للغري بعد حتمله من الشيخ ،وتبليغه ملن حيمل عنه ،وهذا الغري يسمى يف عرف
احملدثني بطالب احلديث" (البغدادي ،د.ت ،ص76؛ العسقالين1421 ،ه؛ ص ،147القاري ،د.ت ،ص.)664
املبحث الثاين :طرق التحمل واألداء يف علوم احلديث
اتفق علماء أهل احلديث على مثان طرق للتحمل واألداء ،وهي" :السماع من لفظ الشيخ ،والقراءة ،واإلجازة ،واملناولة ،واملكاتبة،
واإلعالم ،والوصية ،والوجادة" ،وهذه الطرق منها ما هو حضوري؛ أي تتم عن طريق اجتماع الطالب ابلشيخ والسماع منه مباشرة،
سواء ابملشاهدة أو من وراء حجاب ،ومنها ما يكون غيابيًا ،ومنها ما ميكن حتققه ابلقرب أو البعد على ح ٍّد سواء ،وسأذكر ذلك
يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :طرق التحمل واألداء عن قُرب( ،املشاهدة ،من وراء حجاب):
حضوري؛ حبيث جيمع الشيخ والطالب مكا ٌن واحد مشافهة ،سواء كان ابملشاهدة أو
ويتم من خالهلا تلقي احلديث من الشيخ
ً
من وراء حجاب ،وهذه الطرق هي:
أول :السماع من لفظ الشيخ:
ً

للمروي من لفظ الشيخ" (ابن الصالح1406 ،ه ،ص132؛ السخاوي1424 ،ه157/2 ،؛
هو عبارة عن "مساع الطالب
ِّ
السيوطي ،د.ت ،ص.)181
وهذا الطريق عند أهل احلديث هو أعلى صيغ التحمل وأرفعها منزلة إبطالق ،وهو املعتمد عند مجهورهم.
ظاهرا لطالبه يشاهدونه ،وبني أن يكون غري ظاهر ،كأن يسمعونه من وراء حجاب،
وال فرق يف السماع بني أن يكون الشيخ ً
فيعرفونه من صوته وهو حيدث ،أو من إعالم أحد العدول أو طالب الشيخ أبنه فالن فيعرفونه.
ونصوص العلماء متوافرة يف ذلك ،ومنها:
قال ابن الصالح (1406ه)" :يصح السماع ممن هو وراء حجاب ،إذا ُسع صوته فيما إذا حدث بلفظه ،أو إذا عُرف حضوره
مبسمع منه فيما إذا قرئ عليه ،وينبغي أن جيوز االعتماد يف معرفة صوته وحضوره على خرب من يوثق به" (ص.)149

منوذجا
النية بنت بدر بن غزاي العضياين :التعليم عن بُعد عند احمل ِّدثِني ُّ
ّ
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وقال النووي (" :)1985يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن ح ّدث بلفظه ،أو حضوره مبسم ٍع منه إن قُرئ عليه،
ويكفي يف املعرفة خرب ثقة وشرط شعبة روايته ،وهو خالف الصواب وقول اجلمهور" (ص ،)58وبذلك قال السيوطي (د.ت.)446/1 ،
ويرتجح جواز الرواية عن الشيخ من وراء حجاب ،مبجرد أنه يسمع الشيخ مباشرة مع معرفته إايه وإن مل يره ،ويدخل ضمن ذلك
السماع املباشر من الشيخ عن بُعد بتقنية البث املباشر سواء ابلفيديو واملشاهدة ،أو ابلسماع فقط؛ لتحقق أركاهنا :وهي :السماع
كما" ،وسأبني ذلك
من لفظ الشيخ مباشرة ومشافهة ابملشاهدة أو من وراء حجاب ،وأطلق عليها اسم "السماع من لفظ الشيخ ُح ً
يف املبحث الثاين -إن شاء هللا -مع األدلة على جواز السماع من وراء حجاب لنستدل هبا على جواز التحمل واألداء عرب وسائل
التواصل املباشرة واملعاصرة.
اثنيًا :القراءة:
قارئ يقرأ عليه من أحدمها ،سواء أكان
القراءة" :هي قراءة الطالب للمروي على الشيخ من كتاب ،أو من حفظه ،أو مساعه ً
الشيخ حافظًا ملا يقرؤه الراوي عليه ،أم مل يكن حافظًا ،بشرط أن ميسك بيده أصله أو ميسكه له ثقة" (البغدادي ،د.ت ،ص284؛
ابن الصالح1406 ،ه ،ص ،)137و(السخاوي1424 ،ه ،ص.)182
عرضا؛ ألن الطالب يعرض ما عنده من احلديث على شيخه كما يعرض قارئ
ويسمى هذا النوع من التحمل عند أكثر احملدثني ً
القرآن ما حيفظه على معلمه.
اثلثًا :اإلعالم:

ٍ
بشيء من مرويه من غري إذن له يف روايته عنه" (عياض ،1970 ،ص( ،)107ابن
الطالب لفظًا
الشيخ
تعريفه" :هو أن يـُْعلِم
ُ
َ

الصالح1406 ،ه ،ص.)175
كأن يقول الشيخ للطالب :أان رويت مسند أمحد عن فالن ،وال يقول له :اروه عين ،فإذا قال له :اروه عين كان مناولة بال إجازة.
قرب ومشافهة ،ويدخل ضمنه املشافهة احلك ِ
واإلعالم ال يكون إال عن ٍ
ْميَّة عن طريق وسائل التواصل املباشرة ابلبث والفيديو.
ُ
املطلب الثاين :طرق التحمل واألداء القائمة على ال ُقرب والبُعد بني الشيخ والتلميذ:
ويف هذا املطلب أذكر الطرق اليت جيوز فيها التحمل واألداء يف البعد والقرب عن الشيخ ،على ح ٍّد سواء ،وأبرزها:

أول :اإلجازة:
ً

"اإلجازة يف اللغة اإلنفاذ ،يقال :أجاز الشيء :إذا أنفذه" (ابن منظور1414 ،ه ،مادة :جوز).

ولإلجازة معنيان:
أوهلما" :مبعىن التسويغ واإلذن واإلابحة ،وهو هبذا املعىن ينصب فعلها مفعولني يتعدى إىل األول بنفسه ،وإىل الثاين حبرف اجلر
الذي هو الالم ،تقول :أجزت رواية مرواييت لفالن؛ مبعىن أحبت له ذلك وأذنت له ،وهذا املعىن هو املعروف واملشهور عند الناس.
فالن فأجازين؛
واآلخر :طلب املاء ،فتكون اإلجازة مأخوذة من اجلواز الذي هو طلب املاء الذي تسقاه املاشية واحلرث ،تقول :استجزت ً
فالن مرواييت؛ مبعىن
مبعىن طلبت منه ماء لسقي ماشييت وحرثي فأجابين وأعطاين ،وهي هبذا املعىن يتعدى فعلها إىل مفعولني بنفسه ،تقول أجزت ً
أعطيته ،وال حتتاج هبذا املعىن إىل تقدير مضاف حمذوف" (الطييب ،2009 ،ص106؛ السخاوي1424 ،ه219/2 ،؛ السيوطي ،د.ت.)465/1 ،
ويطلق احملدثون "اإلجازة" مبعىن اإلذن ابلرواية ،سواء أكانت رواية حديث أم رواية كتاب (الطييب ،2009 ،ص106؛ السخاوي،
1424ه.)219/2 ،
إذن ابللفظ مع املغيب ،أو يكتب له ذلك خبطه حبضرته أو
وعرفها القاضي عياض ( )1970بقوله" :اإلجازة :إما مشافهة أو ً
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َمغِيبِه ،واحلكم يف مجيعها واحد ،إال أنه حيتاج مع املغيب إلثبات النقل أو اخلط" (ص.)88
ومن ذلك يظهر لنا أن اإلجازة ميكن أن تكون عن بُعد ،وميكن أن تكون يف حمضر الشيخ سواء حقيقة؛ كوحدة املكان ،أو
حكما؛ كاملشافهة عن طريق وسائل التواصل املعاصرة ،كالبث والفيديو املباشر.
ً
وقال النووي (" :)1985والصحيح الذي قاله اجلمهور من الطوائف ،واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل هبا" (ص.)58
وقالالسيوطي(د.ت)":قالشيخنااإلمامالشمين:اإلجازةيفاالصطالحإذنيفالروايةلفظًاأوخطًا،يفيداإلخباراإلمجايلعرفًا"(.)467/1
ولإلجازة أربعة أركان ال تتحقق إال هبا ،وهي:
اجمليز :وهو الشيخ.اجملاز له :وهو الطالب أو الراوي عنه.اجملاز به :وهو الكتاب أو الرواية.الصيغة :وهي العبارة الدالة على اإلذن واإلجازة (ابن كثري ،1994 ،ص119؛ السيوطي ،د.ت.)467/1 ،اثنيًا :املناولة:
تعريفها" :هي أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من مرويه" (ابن الصالح1406 ،ه ،ص165؛ ابن كثري1994 ،؛ ص.)123
ِ
ُخر عن اإلجازة مع كونه على املعتمد أعلى; ألهنا جزء ألول نوعيه ،حىت قال ابن سعيد :إنه يف
قال السخاوي (1424ه)" :وأ ّ
معناها ،لكن يفرتقان يف أنه يفتقر إىل مشافهة اجمليز للمجاز له وحضوره" (.)289/2
وعبارة القاضي عياض" :وعلى التحقيق فليس هلا شيء زائد على اإلجازة للشيء املعني من التصانيف ،وال فرق بني إجازته إايه
أن حيدث عنه بكتاب املوطأ وهو غائب أو حاضر؛ إذ املقصود تعيني ما أجازه" (عياض ،1970 ،ص.)83
واألصل فيه ما علقه البخاري (1422ه)؛ حيث ترجم له يف كتاب العلم من صحيحه ،أنه -صلى هللا عليه وسلم -كتب ألمري
كتاب ،وقال له" :ال تقرأه حىت تبلغ مكان كذا وكذا" ،فلما بلغ املكان قرأه على الناس ،وأخربهم أبمر النيب صلى هللا عليه وسلم،
السرية ً
وعزى البخاري (1422ه) االحتجاج به لبعض أهل احلجاز ،كما احتج بقول مالك بن أنس" :نسخ عثمان بن عفان املصاحف
فبعث هبا إىل اآلفاق" (.)23/1
قال العيين (د.ت)" :وجه االستدالل به أنه جاز له اإلخبار عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مبا فيه ،وإن كان النيب -صلى هللا
عليه وسلم -مل يقرأه ،وال هو قرأه عليه ،فلوال أنه حجة مل جيب قبوله" (.)27/2
أيضا على جواز املناولة حبديث عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ،أن عبد هللا بن عباس أخربه
واستدل البخاري (1422ه) ً
رجل وأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين ،فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى ،فلما
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -بعث بكتابه ً
ممزق" (.)23/1
كل َّ
مزقه ،فحسبت أن ابن املسيب قال :فدعا عليهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -أن ُيَّزقوا َّ
قرأه ّ
أنواع املناولة:
للمناولة نوعان:
مقابل به ،أو حيضر الطالب أصل الشيخ ويقول له
فرعا ً
املناولة املقرونة ابإلجازة :وهي أن يناول الشيخ الطالب أصله أو ًالشيخ :هذا رواييت عن فالن فاروه عين ،أو أجزت لك روايته.
مقتصرا على قوله :هذا مساعي أو رواييت عن فالن" (ابن
املناولة اجملردة عن اإلجازة" :أبن يناوله أصله ،أو ما قام مقامهً
الصالح1406 ،ه ،ص165؛ العسقالين1379 ،ه.)154/1 ،
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هذا وإن املناولة كما تكون يف القرب مشافهةً بني الشيخ والطالب ،ميكن أن تكون عن بُعد كذلك؛ أبن يرسل الشيخ مروايته ،أو
كتابه إىل الطالب ويكتب له اإلجازة بروايته ،أو دون أن جييزه على حسب نوعي املناولة ،وبذلك تكون كاملكاتبة إذا كانت عن بُعد.
الصيغة الدالة على التحمل ابملناولة:
وشبيها هبذا
إيل كتابه،
ً
قال اخلطيب البغدادي (د.ت)" :كان غري واحد من السلف يقول يف املناولة :أعطاين فالن أو دفع ّ
القول ،وهو الذي نستحسنه" (ص.)330
فال بد من اللفظ الدال على الواقع ،قال السخاوي (1424ه)" :وهو مذهب علماء الشرق ،واختاره أهل التحري والورع"
(.)288/2
املطلب الثالث :طرق التحمل واألداء عن بُعد بني الشيخ والتلميذ:
ومن صيغ التحمل اليت تكون عن بعد بني الشيخ والتلميذ ،ولو كاان يف ٍ
بلد واحد ،غري أن املقصود ابلبُعد هو عدم حضور
ُ
الطالب يف جملس الشيخ ،ومن هذه الطرق:
أول :املكاتبة:
ً

تعريفها:
املكاتبة" :أن يكتب الشيخ إىل الطالب شيئًا من حديثه أو مروايته أو تصنيفه أو نظمه ،والطالب حاضر ببلده أو غائب عنها،
سواء كانت الكتابة ابتداء من الشيخ إىل الطالب ،أو جو ًاب لسؤال الطالب أن يكتب له الشيخ ،وسواء كانت الكتابة خبط الشيخ
نفسه أو خبط غريه أبمره"(عياض ،1970 ،ص84؛ السخاوي1424 ،ه3/3 ،؛ السيوطي ،د.ت ،ص.)480
قال النووي (1985م)" :هي أن يكتب الشيخ مسموعه حلاضر أو غائب خبطّه أو أبمره" (ص.)64
وقال ابن الصالح (1406ه)" :وهي أن يكتب الشيخ إىل الطالب ،وهو غائب شيئا من حديثه خبطه ،أو يكتب له ذلك وهو
حاضر .ويلتحق بذلك ما إذا أمر غريه أبن يكتب له ذلك عنه إليه" (ص ،)173وكذا قاله القاضي عياض ( ،1970ص.)84
وفسر السخاوي (1424ه) احلضور مبعىن "أن يكون يف بلد الشيخ ال مبجلسه وإال أصبحت مناولة" (.)3/3
حضوري عن قرب يف جملس الشيخ،
وبذلك تكون املكاتبة كاملناولة إذا كانت املناولة عن بُعد ،غري أن األصل أن تكون املناولة
ً
واملكاتبة عن بُعد.

اثنيًا :الوصية:

تعريفها" :أن يوصي الشيخ عند موته ،أو سفره لشخص بكتاب من كتبه اليت يرويها" (ابن كثري ،1994 ،ص ،)126و(ابن

الصالح1406 ،ه ،ص127؛ النووي ،1985 ،ص.)65
كأن يقول الشيخ :أوصيت لفالن بن فالن بكتايب كذا ،أو بكتاب صحيح البخاري ،وهو أحد مرواييت ،وهكذا.
حكم الرواية هبا:
اختلف يف حكم الرواية هبا على قولني:
القول األول :عدم جواز الرواية هبا؛ وهو قول كافة العلماء؛ ألنه ال فرق بني الوصية هبا وابتياعها بعد موته يف عدم جواز الرواية
إال على سبيل الوجادة (عياض ،1970 ،ص.)116
واستثىن اخلطيب (د.ت) من عدم اجلواز" :أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من
مساعاته؛ فإنه جيوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها :أان وثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك يف أحاديث اإلجازة" (ص.)352
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القول اآلخر :اجلواز ،وقد روي عن ابن سريين ،وهو رأي بعض السلف يف رواية املوصى له بذلك الكتاب عن املوصي ،وشبهوا
ذلك ابملناولة وابإلعالم ابلرواية .قال ابن الصالح (1406ه)" :وهذا بعيد ،وهو إما زلة عامل أو متأول ،إال أن يكون أراد بذلك روايته
ابلوجادة ،وهللا أعلم" (ص.)127
صيغ األداء:
إيل فالن بكذا" ،أو "حدثين فالن وصية" ،وإن تقدمت الوصية إجازة فهي كما سبق يف كالم اخلطيب (د.ت):
يقول" :أوصى َّ
فإنه جيوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها :أان وثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك يف أحاديث اإلجازة" (ص ، )352و(ابن
كثري ،1994 ،ص.)126
اثلثًا :ال ِوجادة:
ِ
ودا...وأان واجد للشيء قادر عليه ،وهو
"و َج َد"َ ،و َج ْدتُهُ أَج ُدهُ ِو ْج َد ًان ِبلْ َك ْس ِر َوُو ُج ً
معناها :ال ِوجادة لغة" :بكسر الواو ،مصدر َ
موجود مقدور عليه" (الفيومي د.ت.)648/2 ،
اصطالحا كما قال القاضي عياض (" :)1970أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه ،ومل يلقه أو لقيه ومل
وهي
ً
يسمع منه ذلك الذي وجده خبطه ،وال له منه إجازة وال حنوها" (ص.)116
حكم الرواية والعمل هبا:

أما الرواية :فقال عياض (" :)1970إهنم اتفقوا على منع النقل والرواية ابلوجادة اجملردة" (ص.)118

قال ابن الصالح (" :)1406إال أن فيه شوب اتصال بقوله :وجدت خبط فالن" (ص.)178
وصرح ابن كثري (" :)1994أبنه ليس من ابب الرواية ،وإمنا هو حكاية عما وجده يف الكتاب" (ص.)128
وأما العمل ابلوجادة فقد اختلف العلماء فيه على ثالثة أقوال:
القول األول" :األكثر من احملدثني وفقهاء املالكية على عدم العمل هبا قاله عياض" ( ،1970ص.)117
القول الثاين :لبعض األصوليني من فقهاء الشافعية كاجلويين ،واإلسنوي ،وجوب العمل هبا حيث ساغ ،قال النووي (:)1985
"وهذا هو الصحيح الذي ال يتجه هذه األزمان غريه ،وهللا أعلم" (ص.)66
القول الثالث :نسبه البعض للشافعي وهو اجلواز (عياض ،1970 ،ص120؛ ابن الصالح ،1406 ،ص178؛ ابنكثري ،1994 ،ص.)128
إميان؟ قالوا :املالئكة،
وقد استدل ابن كثري ( )1999للعمل ابلوجادة بقوله -صلى هللا عليه وسلمُّ :-
"أي اخللق أعجب إليكم ً
قال :وكيف ال يؤمنون وهم عند رهبم؟ وذكروا األنبياء ،قال :وكيف ال يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا :فنحن ،قال :وكيف ال
تؤمنون وأان بني أظهركم؟ قالوا :فمن اي رسول هللا؟ قال :قوم أيتون بعدكم جيدون صح ًفا يؤمنون هبا" ( .)167/1واحلديث (رواه
احلسن بن عرفه يف جزئه املشهور ص  ،52والبيهقي يف دالئل النبوة )538 / 6 ،من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،ويف
إسناده :إمساعيل بن عياش احلمصي وهو خملط يف روايته عن غري أهل بلده ،كما يف التقريب ،ص ،34وفيه أيضاً :املغرية بن قيس
البصري ،قال فيه أبو حامت :منكر احلديث .انظر" :اجلرح والتعديل  ،228-227/1/4وتعقبه ابن كثري قائالً :ولكن قد روى أبو يعلى
يف مسنده ،وابن مردويه يف تفسريه ،واحلاكم يف مستدركه ،من حديث حممد بن أيب محيد ،وفيه ضعف ،عن زيد بن أسلم ،عن أبيه،
عن عمر ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،مبثله أو حنوه .وقال احلاكم (املستدرك :)85/4 ،صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه ،وقد روي
حنوه عن أنس بن مالك مرفوعا ،وهللا أعلم).
قال ابن كثري (" :)1999فيؤخذ منه مدح من عمل ابلكتب املتقدمة مبجرد الوجادة" (.)141/1
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منوذجا
النية بنت بدر بن غزاي العضياين :التعليم عن بُعد عند احمل ِّدثِني ُّ
ّ
التحمل واألداء ً

قال البلقيين (د.ت)" :وهو استنباط حسن" (ص.)295
املبحث الثالث :الطرق املعاصرة للتحمل واألداء يف علوم احلديث
يف خضم االنفجار املعريف الذي خييّم على هذه األرض؛ حيث حوهلا إىل قرية صغرية ،وما تشهده دنيا اليوم من وسائل التواصل
املعاصرة عرب شبكة االنرتنت ،جند أن غالب اجملالس واملؤمترات الدولية ،واملنصات العلمية ،بل واالجتماعات العائلية واألسرية؛
ْميَّة ،عرب وسائل البث والفيديو ِ
أصبحت حك ِ
املباشر.
ُ
وازدادت وترية استخدام تلك الربامج يف خضم جائحة كوروان اليت ختيم على العامل؛ حيث أصبح التباعد االجتماعي ضرورة
قانون يعاقَب على تركه من قبل احلكومات.
صحية ،بل أصبح ً
وعليه ،فقد خدم هذا التطور العلمي واملعريف العلماء من حيث التحمل واألداء ،فأ ِ
ُنشئَت اجلامعات االفرتاضية ،ومنصات التعليم
بعيدا عن ذلك جمالس العلم والرواية عند أهل احلديث واإلسناد.
عن بُعد ،وليس ً
وسأذكر يف هذا املبحث الطرق املعاصرة للتحمل واألداء يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :التحمل واألداء ابملشاهدة واملشافهة عن بُعد:
أول :توصيف املسألة:
ً
أنتج التطور العلمي واملعريف واملعلومايت الرقمي برامج هائلة ومتنوعة يف نقل الصوت والصورة عرب البث املباشر؛ حيث يسمع
ويشاهد الطالب شيخه وأستاذه مزامنةً ويتلقى منه ،ويف وقتنا املعاصر أصبح هذا البث مشرتًكا بني الشيخ والطالب لتوفر هذه الربامج
بني يدي مجيع املستخدمني ،فيستطيع األستاذ أو الشيخ أن يناقش الطالب وحياوره ،وجييب عن تساؤالته.
فتكون العملية التعليمية هلذه الطريقة متوفرة األركان:
 .1الشيخ .2 .الطالب .3 .املزامنة .4 .السماع .5 .املشاهدة .6 .إمكانية املناقشة واحملادثة.
ويبقــى موضــوع وحــدة املــكان؛ حيــث مل يكــن يف زماهنــم أن تتوفــر إمكانيــة املشــاهدة والســماع إال عــن قــرب ،إال علــى ســبيل
الكرامــة وخــرق العــادة.
لذلــك أهــم مــا يلــزم توفــره هــو املزامنــة حــال الســماع ،أي أن يســمع مــن شــيخه مباشــرة ،وهــذا الشــرط حمقــق يف حــال البــث أو
االتصــال املباشــر الصــويت أو املرئــي.
اثنيًا :األدلة على جواز التحمل ابملشافهة عن بُعد:
ما ذكره العلماء من جواز السماع والتحمل من الشيخ من وراء حجاب ،وهو ما قرره مجهور العلماء قدميًا من عدم اشرتاطبعيدا
رؤية الشيخ لصحة السماع ،فله أن حيدث عن شيخه مبجرد مساع صوته ومعرفته ،سواء كان من وراء حجاب ،أو كان ً
عن الشيخ يف جملس السماع فال يراه وإمنا يسمع صوته أو صوت املستملي ،قال ابن كثري (" :)1994وقد كانت اجملالس
تعقد ببغداد ،وبغريها من البالد ،فيجتمع الفئام من الناس ،بل األلوف املؤلفة ،ويصعد املستملي على األماكن املرتفعة،
ُ
ويبلغون عن املشايخ ما ميلون ،فيحدث الناس عنهم بذلك ،مع ما يقع يف مثل هذه اجملامع من اللغط والكالم .وحكى
جيدا استفهمها من جاره" (.)116/1
األعمش :أهنم كانوا يف حلقة إبراهيم إذا مل يسمع أحدهم الكلمة ً
وهذا يشبه السماع الشفهي من الشيخ ،بل ورؤيته عرب البث املباشر مادامت مزامنة السماع متوفرة.
و"عن ابن عيينة :أن أاب مسلم املستملي قال له :إن الناس كثري ال يسمعون ،قال :أال تسمع أنت؟ قال :نعم ،قال :فأمسعهم"
(ابن الصالح1406 ،ه ،ص.)148
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وعدم مساعهم من اململي هو بسبب كثرة الناس وبعد الطالب عن الشيخ؛ فيتجوزون بسماعه من املستملي أو من جاره ،فكيف
ابلسماع من فم الشيخ عرب هذه الوسائل املعاصرة اليت تنقل صوت الشيخ وصورته مباشرة وكأنه قريب منه!
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ي ابْ ُن أُِّم َمكْتُ ٍوم" (البخاري1422 ،ه،
حديث ابن عمر عن النيب " :إ َّن ب َلًل يـُنَادي بلَْي ٍل ،فَ ُكلُوا َوا ْشَربُوا َح َّت يـُنَاد َ .)127/1احتج به العلماء على جواز التحمل واألداء مبجرد مساع صوت الشيخ دون رؤيته ،فإن الصحابة -رضوان هللا
عليهم -كانوا يسمعون صوت بالل دون رؤيته ،فكيف إذا مت مع السماع الرؤاي!!
شرعا أن يشهد له بذلك ،وال حرج
الشيخ عرب هذه الوسائل املعاصرة إذا حتقق من إتقان الطالب وقراءته ،ومسع منه ،جاز له ًيف أن جييزه بناء على هذا السماع منه؛ ألن اإلجازة نوعُ شهادة ،ولذلك تسمى الوثيقة اليت تثبت خترج الطالب ابجلامعة أو
أبحد الشيوخ؛ شهادة ،والشهادة مبناها على العلم ابملشهود به .قال القرطيب (- )1964رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لقوله
ك سر َق وما َش ِه ْد َن إَِّل ِبَا علِمنَا وما ُكنَّا لِْلغَي ِ ِ ِ
تعاىلِ ِ ِ :
ِ
ني[ يوسف:]81:
ب َحافظ َ
ْ
ْ
َ ْ ََ
ارجعُوا إ َل أَبي ُك ْم فـَُقولُوا َيأ ََب َن إ َّن ابـْنَ َ َ َ َ َ
وشرعا ،فال تسمع إال ممن علم،
"تضمنت هذه اآلية جواز الشهادة أبي وجه حصل العلم هبا ،فإن الشهادة مرتبطة ابلعلم ً
عقل ً
وال تقبل إال منهم ،وهذا هو األصل يف الشهادات ،وهلذا قال أصحابنا :شهادة األعمى جائزة ،وشهادة املستمع جائزة ،وشهادة
ط فالن -صحيحة ،فكل من حصل له
األخرس إذا فهمت إشارته جائزة ،وكذلك الشهادة على اخلط -إذا تيقن أنه خطّه أو خ ّ
العلم بشيء جاز أن يشهد به" (.)426/11
اثلثًا :طرق التحمل واألداء اليت يصح فيها املشافهة عن بُعد:
من الطرق اليت ميكن أن تكون عن بُعد مشافهة ابملشاهدة أو السماع فقط:
 - 1الســماع مــن لفــظ الشــيخ :فيمكــن للطالــب أن يتحمــل عــن شــيخه مشــافهة سـواء ابملشــاهدة ،أو ابلســماع املتزامــن مــع

احلديــث فقــط ،مــن قبيــل الســماع مــن وراء حجــاب -أي مســاع دون رؤيــة-
أيضــا أن يتحمــل عــن طريــق الق ـراءة علــى الشــيخ عــر وســائل التواصــل املباشــرة ،فجميــع أركان
 - 2الق ـراءة :ميكــن للطالــب ً
القـراءة علــى الشــيخ متوفــرة يف هــذه الوســائل املعاصــرة ،خــا وحــدة املــكان ،ومل جنــد مــن اشــرطها أو أوقــف صحــة الســماع عليهــا
كمــا ســبق بيانــه.
فالسماع من لفظ الشيخ ،أو القراءة عليه حاصلة يف وقتنا هذا عرب وسائل التواصل املباشرة ،فقد يظهر الشيخ عرب البث املباشر
الزوم (...)zoomوغريها من وسائل التواصل ،وقد يظهر
املرئي واملسموع يف برانمج يوتيوب ( )You tubeأو الفيس بوك ،أو عرب ّ
صواتً فقط كما حيصل عرب هذه الربامج ،وعرب االتصال اهلاتفي أيضاً ،أو عرب الواتس أب ،أو التيليجرام ،وغالباً يستخدم املشايخ
برانمج ( )Mixirالستيعابه أعداد كبرية من الطالب واملستمعني ،وهذه الربامج استخدمتها غالب دور احلديث اليت تعقد جمالس
السماع عن بعد على حمدثي العصر ومسنديهم ،وأبرز هذه الدُّور اليت تعقد جمالس السماع عرب برانمج فيس بوك ،وبرانمج (:)Mixir
دار احلديث يف كركوك.)/https://www.facebook.com/groups/208358573716369( :
دار احلديث القادرية.)https://www.facebook.com/groups/daralkadiriya( :
ملتقى الرواية واإلسناد (.)/https://www.facebook.com/hadith.1437
فقد عقدت عشرات اجملالس وحضرها املئات من طلبة العلم من خمتلف أحناء العامل ،ومتت إجازهتم مبا مسعوه.
كما أن غالب اجلامعات بسبب جائحة كوروان أصبحت تناقش رسائل املاجستري والدكتوراه عرب البث املباشر والتعليم عن بعد،
مستخدمة برانمج ( ،)zoomوبعض اجلامعات انتخبت برامج خاصة هلا يف التعليم.
قرب ومشافهة ،ويدخل ضمنه املشافهة احلك ِ
 - 3اإلعالم :اإلعالم ال يكون إال عن ٍ
ْميَّة عن طريق وسائل التواصل املباشرة ابلبث
ُ
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النية بنت بدر بن غزاي العضياين :التعليم عن بُعد عند احمل ِّدثِني ُّ
ّ
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والفيديو ،فإذا جاز السماع والقراءة فمن ابب أوىل جيوز اإلعالم جبامع صحة اخلطاب وجواز حتمله.
ويكون اإلعالم عرب وسائل التواصل أبن خيرب الشيخ عرب البث طالبه مبروايته ،وأسانيده.
إذن ابللفــظ مــع املغيــب ،أو يكتــب لــه ذلــك خبطّــه حبضرتــه أو َمغِيبِــه ،واحلكــم يف مجيعهــا
 .4اإلجــازة :وتكــون إمــا مشــافهة أو ً
واحــد ،إال أنــه حيتــاج مــع املغيــب إلثبــات النقــل أو اخلــط" (عيــاض ،1970 ،ص.)88
ففــي البــث املباشــر ابلرؤيــة؛ يتــم التوثــق ابملشــاهدة ،ومــن خــال الســماع املباشــر؛ يتــم التوثــق إذا عــرف الشــيخ مــن صوتــه أو مــن
تعريــف الثقــات لــه ،وعــن طريــق املراســلة املباشــرة عــر الواتــس أب أو التيليجـرام وحنوهــا مــن الوســائل املعاصــرة؛ يتــم التوثيــق عــن
طريــق التحقــق مــن رقــم الشــيخ وحنــوه.
ـاب مــن مرويــه (ابــن الصــاح1406 ،ه؛ ابــن كثــر1994 ،؛ الســيوطي ،د.ت).
 .5املناولــة :وهــي أن ينــاول الشـ ُ
ـب الكتـ َ
ـيخ الطالـ َ
وميكــن أن تتــم املناولــة عــر وســائل التواصــل مباشــرة عــر إرســال الكتــاب إىل الطالــب عــر اإلمييــل ،أو احملادثــة املباشــرة عــر الواتــس
أب أو التيليجـرام وحنومهــا مــن وســائل التواصــل املتنوعــة.
ابعا :ضبط التحمل واألداء عن بُعد:
رً
حرص العلماء على الدقة يف ألفاظ التحمل واألداء ،حىت تكون معربة عن حقيقة ما مت ،ولذلك كانوا يعربون :بـ حدثين ،وحدثنا،
وأخربين ،وأخربان ،وحدثنا قراءة عليه ... ،وغري ذلك من األلفاظ اليت يظن من مل يعرف مصطلح احملدثني أهنا مرتادفة ،والواقع أهنا
متباينة ،وقد فرق العلماء بينها (ابن الصالح1406 ،ه ،ص70؛ السيوطي ،د.ت ،ص.)181
مثل :حدثين
فينبغي ملن جييز طالبًا أو حيدث عن شيخ عرب وسائل االتصال احلديثة ،أن يبني ذلك يف ألفاظه :فيقول الطالب ً
الشيخ عن طريق اهلاتف وأجازين ..أو يقول :مسعت من الشيخ مشافهة عرب البث املباشر يف فيس بوك ،أو عرب حسابه على يوتيوب،
وحنو ذلك.
أو يقول الشيخ :قرأ علي الطالب عن طريق اهلاتف ..وقد أجزته ..وحنو ذلك.
ففي ذلك اقتداء ابلسلف واألئمة يف اختيار األلفاظ املعربة عن حقيقة احلال ،مع ما يف ذلك من االحتياط وإبراء الذمة؛ حىت
ال أييت أحد ويقدح يف هذه اإلجازة أبن الشيخ والطالب كاان يف بالد متباعدة ومل يلتقيا.
وال شك أن السماع مباشرة من الشيخ يف املكان نفسه -اجملالس احلقيقية -أقوى من السماع عرب اجملالس احلكمية االفرتاضية،
وقد ذكر أبو بكر احلازمي (1359ه) من وجوه الرتجيحات بني األحاديث؛ ترجيح السماع مباشرة عن السماع من وراء حجاب،
فقال" :أن يكون أحد الراويني مجع حالة األخذ بني املشافهة واملشاهدة ،والثاين أخذه من وراء حجاب ،فيؤخذ ابألول؛ ألنه أقرب
عبدا ،فرواه القاسم بن حممد ،وعروة بن الزبري،
حرا أو ً
إىل الضبط ،وأبعد من السهو والغلط ،وهلذا ملا اختلف يف زوج بريرة هل كان ً
حرا ،كان املصري إىل حديث القاسم
عبدا ،ورواه أسود بن يزيد عن عائشة :أن زوجها كان ًّ
عن عائشة :أن بريرة أعتقت ،وكان زوجها ً
وعروة أوىل؛ ألهنما مسعا منها من غري حجاب" (.)13/1
ويف هذا تصريح ابعتبار السماع والتحمل عن بُعد أو من وراء حجاب دون مشاهدة الراوي ،ولكن هو مبرتبة أقل من املشاهدة،
وال خالف يف ذلك.

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،18-1جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

15

املطلب الثاين :التحمل واألداء ابملراسلة عن بُعد:
وميكن أن تكون املراسلة بني الشيخ والطالب متزامنةً؛ أي مباشرة عرب وسائل احملادثة والدردشة املعاصرة :كالواتس أب والتيليجرام
واملاسنجر وحنوه ،وميكن أن تكون عرب املراسلة غري املتزامنة؛ كاملراسلة عرب الربيد اإللكرتوين وحنوه من وسائل املراسلة غري املتزامنة.
ومن أنواع طرق التحمل واألداء اليت ميكن أن تتحقق عرب هذه الوسائل املعاصرة:
 - 1اإلجــازة مكاتبـةً :ويتحقــق ذلــك عنــد كتابــة الشــيخ اإلجــازة للطالــب وإرســاهلا إليــه عــر الربيــد اإللكــروين ،أو عــر
الدردشــة يف الواتــس أب ،أو التيليجـرام ،أو غريهــا مــن وســائل التواصــل ،وميكــن أن يكتبهــا الشــيخ وينشــرها عــر حســابه
علــى تويــر ،أو فيــس بــوك ،أو يف موقعــه اإللكــروين عــر الويــب.
 - 2املكاتبــة :وميكــن أن يكتــب الشــيخ مســموعه ومرويـّـه للطالــب عــر الدردشــة املباشــرة يف برامــج احملــاداثت اإللكرتونيــة
كالواتــس أب ،والتيليجـرام ،وحنوهــا ،أو يرســلها لــه عــر الربيــد اإللكــروين.
 - 3الوصيــة :وميكــن للشــيخ أيض ـاً أن يوصــي عنــد موتــه ،أو ســفره لشــخص بكتــاب مــن كتبــه الــي يرويهــا ،وال فــرق
أن تكــون الوصيــة عــر رســالة إلكرتونيــة يرســلها ألحــد ،أو يكتبهــا يف ورقــة وخيفيهــا ،أو حيفظهــا يف أرشــيفه اإللكــروين.
أيضــا عــر الوســائل املعاصــرة أبن يقــف علــى كتــاب شــيخه ومروايتــه عــر صفحــة شــيخه
 - 4الوجــادة :وهــي جائــزة ً
الشــخصية يف فيــس بــوك ،أو تويــر ،أو موقعــه اإللكــروين ،أو يقــف عليــه عــر مواقــع التواصــل أو املواقــع واملكاتــب
عمومــا ،بعــد البحــث يف حمــركات البحــث اإللكرتونيــة ،بشــرط أن يكــون فيــه مــا يــدل أن هــذا مــن مــروايت
اإللكرتونيــة ً
شــيخه خبت ـ ٍم أو حنــوه مــن حقــوق النشــر املعروفــة.
اخلامتة
وبعد أن َّمتم هللا تعاىل يل هذا البحث املتواضع ،ميكن أن أسرد خالصة البحث وأهم النتائج والتوصيات:
التعليم عن بُعد يُعد عملية تعليمية متكاملة األركان ،خال احتاد املكان.ال يضــر بُعــد املــكان بــن الشــيخ والطالــب مــا دامــت إمكانيــة الرؤيــة والســماع واملشــاركة بــن الشــيخ والتلميــذ متوفــرة،وهــذه أبــرز عناصــر العمليــة التعليميــة الــي يتــم مــن خالهلــا حتمــل العلــم وروايتــه.
ميكــن للطالــب أو الشــيخ أن يتحمــل أو يــؤدي عــر املشــافهة واملشــاهدة عــن بُعــد كل مــن طــرق التحمــل واألداءالتاليــة :الســماع مــن لفــظ الشــيخ ،والق ـراءة عليــه ،واإلعــام ،واإلجــازة ،واملناولــة.
-وميكــن للطالــب أو الشــيخ أن يتحمــل أو يــؤدي عــر املراســلة عــن بُعــد كل مــن طــرق التحمــل واألداء التاليــة :اإلجــازة

مكاتبـةً ،واملكاتبــة ،والوصيــة ،والوجادة.
ينبغــي للطالــب أن يبــن طريــق حتملــه عــن شــيخه إن كان عــر اهلاتــف ،أو البــث املباشــر املرئــي والصــويت ،أو البــثفضــل ذكــر مــكان شــيخه ،ومكانــه هــو ،وكل
الصــويت فقــط ،مــع ذكــر الربانمــج الــذي اســتعمله يف التحمــل ،كمــا يُ َّ
وحتملهــا.
ذلــك مــن وجــوه ضبــط الروايــة ّ
كمــا أنــي أوصــي الباحثــن ابلعنايــة التامــة مبســألة التعليــم عــن بعــد ،ودراســة ضوابطهــا ومظاهرهــا ،وتفــادي خماطرهــا؛ ملــا هلــا مــن
األمهيــة يف هــذا العصــر ،وأوصــي القائمــن علــى إدارة التعليــم العــايل والتعليــم اجلامعــي أن يدعمـوا التعليــم عــن بُعــد مبزيــد مــن العنايــة
واالعـراف الرمســي ،وينشــئوا مؤسســات تعليميــة خاصــة للتعليــم عــن بُعــد.
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