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مسامهة ادلدارس الدينية الباكستانية يف تعليم احلديث النبوم كعلومه
زلمد أنور زلمد غين *

مقدمة:

احلمد هلل رب العادلني كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلني كخامتهم؛ زلمػد كعلػى هلػه كأصػااهه كمػ
تبعهم هإحساف إىل يوـ الدي أما هعد؛
فػػإ اف احلػػديث النبػػوم عػػو م ػ أعاػػم العلػػوـ كالانػػوف م انػػة كأحاهػػا كأكلعػػا هػػالتعلام كالتعلػػيم؛ ل ونػػه

األصل الثاين للتشريع اإلسالمي هعد كالـ اهلل سباانه كتعاىل كل ونه كسيلة دلعرفة كفهم كالـ اهلل اجمليد.
ادلدارس الدينيػة يف شػبه الاػارة اذلنديػة ذلػا شػهرة كبػملة يف عػا اليػوـ .عػتت ادلػدارس تتابػع ناامػا تاليػديا
يف ادلناعج اليت تدرس فيها كقد كضعت قبل حوايل أرهػع قػركف مػع تعػديالت ةاياػة يف هعػن ا وانػى .كيسػمى
()1
هػ(منهج الدرس الناامي) نسبة إىل الشيخ نااـ الدي السهالوم.
كعػػو اسػػم كاحػػد لعػػدة منػػاعج ل ػػوف كػػل منامػػة ذلػػا مػػنهج خػػا لػػا ي ب ػ يف ادلػػدارس التاهعػػة ذلػػا؛
خيتلف ع غملت يف ادلاررات مث خيتلف ادلنهج ادلارر للبنات ع منهج البنني أيضا فمنهج البنات فيه شػيء مػ
التخايف.
)(2
اأما مارر احلديث كعلومه فال خيتلف يف ادلدارس التاهعة لتنايمػات أأعػل السػنة كا ماعػةأ األرهعػة

إل اختالفا ةاياا يف أمساء ال تى فاط .ل مارر كفاؽ ادلدارس الشيعة خيتلف متاما .فػال دػد كل كتاهػا كاحػدا
تتا فيه مدارس الشيعة مع مدارس أعل السنة كمجاعة.
كقمت هدراسة عتت ادلناعج ادل باة يف ادلدارس الدينية كحبثت ع أجوهة األسئلة التالية:
عل أع ي لدراسات احلديث حاها األكفر م الدراسات اإلسالمية؟
عل ادلنهج ادلارر جيعل ال الى راسخا يف علم احلديث؟
ما عي ا وانى اليت حتتاج إىل إعادة النار فيها؟
فهػػتا الباػػث يتاػػدث ع ػ ادلػػنهج الدراسػػي احلػػديثي ادلاػػرر يف ادلػػدارس الدينيػػة يف هاكسػػتاف؛ حيػػث قمػػت فيػػه

هدراسة حتليلية دلناعج الوفاقات ادلدرسية كهيانت ا وانى اليت حتتاج إىل إعادة النار فيها.

أوال :منهج "وفاق المدارس العربية" الدراسي للحديث النبوي وعلومه

()3

ال تى الدراسية لتعليم احلديث النبوم كعلومه يف مدارس تاهعة لوفاؽ ادلدارس العرهية كاآليت:

*أستاذ مساعد مبركز الشيخ زايد اإلسالمي جامعة هشاكر هشاكر هاكستاف
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مقرر قسم البنين:
ادلرحلة

ادلتوف

العامة

جوامع ال لم زاد ال البني

اخلاصة

رياض الصاحلني

العالية

هثار السن

العادلية

الصػػااح السػػتة كلهػػا موة ػ اإلمػػاـ شرح خنبة الا ر
مشػ اة ادلصػػاهي
مالك كموة اإلماـ زلمد شرح معاين اآلثار لل ااكم

()4

()7

علوـ احلديث

()5

-

()6

كتاب اآلثار

()8

()10

مسند اإلماـ األعام

خمل األصوؿ

()9
()11

مقرر قسم اللبنات:

ادلرحلة

ادلتوف

العامة

جوامع ال لم زاد ال البني

اخلاصة
العالية
العادلية

علوـ احلديث
-

رياض الصاحلني مش وة ادلصاهي

()13

ش ػػرح مع ػػاين اآلث ػػار ( )12موةػ ػ اإلم ػػاـ زلم ػػد
جامع الًتمتم( )14سن أيب داكد الصاياني

مادمة ادلش وة خمل األصوؿ
تيسمل مص ل احلديث

)(15

ميزات هذا المنهج:

إذا نارنا يف عتا ادلنهج كجدنا له عدة ميزات منها:
 oاعتمػػاـ خػػا هاحلػػديث النبػػوم؛ فسػػتة عشػػر كتاهػػا توجػػد فيػػه للاػػديث كعػػتا ح ػ كافػػر للاػػديث
النبوم.
 oاعتماـ ه مهات ال تى؛ فادلواد ادلاررة فيه يعترب م أمهات ال تى احلديثية.
 oاعتماـ هعلوـ احلديث؛ ثالثة كتى تدرس يف أصوؿ احلديث.
التدرج؛ فال تى ادلاررة يف ادلراحل الهتدائية صغملة سهلة كقليلة كيف ادلراحل العالية كثملة كصعبة.
o
ا
 oاةمئنػػاف كبػػار العلمػػاء م ػ عػػتا ادلػػنهج؛ خ ػػالؿ دراسػػيت ادليدانيػػة للمػػدارس كجػػدت أرهػػاب ادلػػدارس
الدينية كأساتتة احلديث الشريف كعلومه أكثرعم م مئنني ع عتا ادلنهج.

مالحظات ومؤاخذات على هذا المنهج:
عناؾ هعن ادلالحاات على عتا ادلنهج منها:

 غياب مادة علوـ احلديث م ادلنهج فيما عدا ادلرحلة العالية كالعادلية.
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 ادلواد ادلاػررة يف علػوـ احلػديث كأصػوله قليلػة جػدا .ل توجػد فيػه كتػى علػم الرجػاؿ كا ػرح كالتعػديل
كغمل ذلك .نعم فيهػا اةػالع علػى مصػ لاات ا ػدثني كتعرياػات ألقسػاـ علػوـ احلػديث ل ػ عػتا
ل ي اي للرسوخ يف علوـ احلديث.
 ادلرحلة الثانية لل البات اليت تسمى هاخلاصة ل يدرس فيها كتاب للاديث كل لعلومػه؛ فال البػات يف
عتت ادلرحلة ينا ع ع احلديث كعلومه دلدة سنتني.
 ال تػػى ادلاػػررة يف ادلرحلػػة العادليػػة عػػي أمهػػات ال تػػى كعػػي كثػػملة ج ػ ادا هنسػػبة مػػدة تدريسػػها؛ كعػػي
سنتاف .ككجدت ال الب كاألساتتة يشت وف قلة ادلدة ادلاررة.
 عدـ اةمئناف هعن العلماء م عتا ادلنهج كإف كانوا قليلني.
 عدـ العتماـ حبا احلديث فليس عناؾ كتاب مارر يف عتا ادلنهج للاا ميػع ادلػدارس مػا عػدا
أجوامػػع ال لػػمأ للماػػيت زلمػػد شػػايع .كعػػو كتيػػى صػػغمل كتبػػه ل ةاػػاؿ .كمجػػع فيػػه أحاديػػث سلتصػػرة
هل األجزاء احلديثية م جوامع ال لم.

ثانيا :منهج تنظيم المدارس باكستان الدراسي للحديث النبوي وعلومه:

()16

مقرر قسم البنين:
ادلرحلة

العامة

علوـ احلديث

ادلتوف

--

--

()18

اخلاصة

رياض الصاحلني( )17مسند إماـ أعام

العالية

مش وة ادلصاهي

()19

العادلية

موة ػ اإلمػػاـ مالػػك موة ػ اإلمػػاـ زلمػػد شػػرح معػػاين اآلثػػار شرح خنبة الا ر
أصوؿ التااي كالتخريج
لل ااكم هثار السن ال تى الستة

--

مادمة ادلش اة
احلديث

()20

تيسمل مص ل

()21

مقرر قسم البنات:
علوـ احلديث

ادلرحلة

ادلتوف

العامة

األرهعني النوكية رياض الصاحلني

()22

--

()23

مادمة تتكرة ا دثني

اخلاصة

رياض الصاحلني

العالية

مش وة ادلصاهي

العادلية

مسػند اإلمػػاـ األعاػػم  .هثػػار السػػن
( .)27موةػ ػ ػ ػ اإلم ػ ػ ػػاـ زلمػ ػ ػػد ( .)28أه ػ ػ ػواب سلتػ ػ ػػارة م ػ ػ ػ ال تػ ػ ػػى
()30
الستة( .)29شرح معاين اآلثار

()24
()25

()26

مادمة ادلش اة تيسمل مص ل
 .موةػ األمػػاـ مالػػك تتكرة ا دثني

103

األضواء50 :33

مسامهة ادلدارس الدينية الباكستانية يف تعليم احلديث

ميزات هذا المنهج:
 oاعتماـ خا

هاحلديث النبوم؛ ف رهعة عشر كتى تدرس فيه للاديث.

 oاعتماـ ه مهات ال تى؛ فادلواد ادلاررة عي م أمهات ال تى احلديثية.
 oاعتماـ هعلوـ احلديث؛ مخسة كتى تدرس يف أصوؿ احلديث.
ػدرج؛ فال تػػى ادلاػػررة يف ادلراحػػل الهتدائيػػة سلتصػػرة صػػغملة سػػهلة كقليلػػة كيف ادلراحػػل
 oالتػ ا
العالية كثملة كصعبة.
 oاعتمػػاـ هػػالتااي كالتخ ػريج كا ػػدثني؛ فايػػه مػػادة يف أصػػوؿ التااي ػ كالتخ ػريج كمػػادة يف
تتكرة ا دثني.
 oاةمئنػػاف كبػػار العلمػػاء م ػ عػػتا ادلػػنهج؛ خػػالؿ دراسػػيت ادليدانيػػة للمػػدارس التاهعػػة لتناػػيم
ادلدارس كجدت كبار العلماء كأساتتة احلديث كعلومه كلهم م مئنني ع عتا ادلنهج.

مالحظات ومؤاخذات على هذا المنهج:
 ادلػواد ادلاػػررة يف علػػوـ احلػػديث ل ت اػػي للضػػركرة .فهػػي ي لػػع ال الػػى علػػى مص ػ لاات
ا دثني كتعرياات ألقساـ علوـ احلديث كل مي الرسوخ يف علوـ احلديث منها.
 ادلرحلػػة األكىل للبنػػني كتسػػمى هالعامػػة ل يػػدرس فيهػػا مػػادة للاػػديث كل لعلومػػه؛ فيػػا حبػػتا
لو كضعوا األرهعني النوكية يف عتت ادلرحلة كما كضعوت يف منهج البنات.
 ال تػػى ادلاػػررة يف ادلرحلػػة العادليػػة عػػي أمهػػات ال تػػى كعػػي كثػػملة كصػػعبة جػ ادة هنسػػبة مػػدة
تدريسها كعي سنتاف.
 عػدـ العتمػػاـ حباػ احلػػديث فلػيس عنػػاؾ كتػػاب ماػػرر للااػ مػ قبػػل ادلنامػػة يف عػػتا
ادلنهج ميع ادلدارس التاهعة ذلتت ادلنامة.

ثالثا -المنهج الدراسي لرابطة المدارس:

()31

مقرر قسم البنين:
علوـ احلديث

ادلرحلة

ال تى ادلاررة يف احلديث

العامة

األرهعوف النوكية زاد ال البني

--

اخلاصة

رياض الصاحلني

--

العالية

هلوغ ادلراـ مش اة ادلصاهي

العادلية

موة ػ اإلمػػاـ مالػػك شػػرح معػػاين اآلثػػار موة ػ اإلمػػاـ زلمػػد
ال تى الستة

()32

-تيسمل مص ل احلديث
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مقرر قسم البنات:
ادلرحلة

ال تى ادلاررة يف احلديث

العامة

األرهعوف النوكية زاد ال البني

اخلاصة رياض الصاحلني

()33

علوـ احلديث
-مادمة شرح ادلش وة
تيسمل مص ل احلديث (الًتمجة هاألردية)
تيسمل مص ل احلديث
مادمة يف علوـ احلديث للشيخ الدعلوم

العالية

مش اة ادلصاهي

العادلية

أهػ ػواب سلت ػػارة مػ ػ ال ت ػػى الس ػػتة( )34موة ػ ػ اإلم ػػاـ مادمة صاي مسلم
مالك( )35موة اإلماـ زلمد

ميزات هذا المنهج:
o
o
o
o
o
o

اعتماـ خا هاحلديث النبوم؛ ف رهعة عشر كتاها تدرس فيه للاديث.
اعتماـ ه مهات ال تى؛ فادلواد ادلاررة فيه م أمهات ال تى احلديثية.
اعتمػػاـ هعلػػوـ احلػػديث؛ خاصػػة قسػػم البنػػات فيػػه ثالثػػة كتػػى ألصػػوؿ احلػػديث .مث جعل ػوا انيػػة كتبػػا
إضافية مهمة للم العة يف علوـ احلديث.
التدرج؛ حيث جعلوا ال تى الصغملة السهلة يف ادلراحل الهتدائية ك الصعبة يف ادلراحل العالية.
ا
اة ػػالع ال ػػالب عل ػػى ال ت ػػى ادلاي ػػدة يف ع ػػتا اجملػ ػاؿ حي ػػث جعلػ ػوا ع ػػتت ال ت ػػى للم الع ػػة كإف
يدخلوعا يف ادلنهج مباشرة.
اةمئنػػاف كبػػار العلمػػاء م ػ عػػتا ادلػػنهج؛ خػػالؿ دراسػػيت ادليدانيػػة للمػػدارس كجػػدت أسػػاتتة احلػػديث
الشريف كعلومه أكثرعم م مئنني ع عتا ادلنهج.

مالحظات ومؤاخذات على هذا المنهج:
 غيػػاب مػػادة علػػوـ احلػػديث خاصػػة قسػػم البنػػني ل يػػدرس فيهػػا إل كتػػاب كاحػػد كعػػو تيسػػمل مص ػ ل
احلديث.
 ال تػػى ادلاػػررة يف ادلرحلػػة العادليػػة عػػي أمهػػات ال تػػى كعػػي كثػػملة ج ػػدة هنسػػبة مػػدة تدريسػػها كعػػي
سنتاف.
 عدـ العتماـ حبا احلديث فليس عناؾ كتاب مارر للاا .
 الت رار يف مارر علػوـ احلػديث للبنػات؛ حيػث تػدرس كتػاب أتيسػمل مصػ ل احلػديثأ مػرتني م اػرة يف
ادلرحلة اخلاصة هاألردية كمرة الثانية يف ادلرحلة العالية هالعرهية.
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رابعا -منهج وفاق المدارس السلفية الدراسي للحديث النبوي وعلومه :

()36

قسم البنين:

ادلرحلة

ادلتوف

العامة

خنبة األحاديث

اخلاصة

مش اة ادلصاهي

العالية

جامع الًتمتم سن أيب داكد

تيسمل مص ل احلديث

العادلية

صاي البخارم كصاي مسلم
موة اإلماـ مالك

شرح خنبة الا ر السنة كم انتها يف التشريع اإلسالمي

()37

هلوغ ادلراـ

()38

سن النسائي

علوـ احلديث
أصوؿ احلديث

()39

اص الحات ا دثني

()40

()41

قسم البنات:
ادلرحلة

كتى ادلتوف

العامة

هلوغ ادلراـ له حجر العساالين
()44

()42

مش وة ادلصاهي 2

علوـ احلديث
أصوؿ احلديث

()43

اص الحات ا دثني

()45

اخلاصة

سن النسائي

العالية

جامع اإلماـ الًتمتم

تيسمل مص ل احلديث

العادلية

الصاي ا امع لإلماـ البخارم

شرح خنبة الا ر

ميزات هذا المنهج:
o
o
o
o
o

o

فارركا انية كتى ادلتوف للبنني كمخسة للبنات.
اعتماـ خا هاحلديث النبوم؛ ا
العتماـ ه مهات ال تى؛ فادلواد ادلاررة يعترب م أمهات ال تى احلديثية.
العتمػػاـ هعلػػوـ احلػػديث كالتػػدرج فيػػه؛ فجعل ػوا يف كػػل مرحلػػة أقػػل الشػػيء كتاهػػا كاحػػد لعلػػوـ احلػػديث
فهناؾ مخسة كتبا ماررة يف أصوؿ احلديث.
حس ػ الًتتيػػى؛ فاػػي كػػل مرحلػػة جعل ػوا كتػػاهني للاػػديث ككتاهػػا لعلػػوـ احلػػديث .كيف ادلرحلػػة األخػػملة
ثالثة كتبا للاديث ككتاهني لعلوـ احلديث.
التدرج؛ فاي ادلراحل الهتدائية جعلوا كتبا صغملة كسهلة كالصعبة يف ادلراحل العالية.
ا
اةمئناف كبار العلماء على عتا ادلػنهج؛ خػالؿ دراسػيت ادليدانيػة للمػدارس كجػدت كبػار العلمػاء كلهػم
م مئنني ع عتا ادلنهج .كالرسم البياين التايل يبني ل م عتا ال الـ.

مالحظات ومؤاخذات على هذا المنهج:
 ادل ػواد ادلاػػررة يف علػػوـ احلػػديث قليلػػة .اتػػاج إىل إعػػادة الناػػر فيهػػا حيػػث ل يسػػتوعى مجيػػع أقسػػاـ
علوـ احلديث كل ي اي للرسوخ يف علوـ احلديث.
 إخراج سن اه ماجه م ادلنهج كعو م الصااح الستة.
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 عػػدـ العتمػػاـ حباػ احلػػديث كإف كػػاف هعػػن ادلػػدارس يهػػتم هػػه .فلػػيس عنػػاؾ كتػػاب ماػػرر للاا ػ
ميع ادلدارس.

خامسا :المنهج الدراسي لوفاق مدارس الشيعة:

خيتلػػف ادلػػنهج الدراسػػي ادل بػ يف مػػدارس الشػػيعة يف هاكسػػتاف عػ مػػنهج ادلنامػػات األرهػػع األخػػرل
فػػإف مػػنهجهم يف الغالػػى مػػنهج احلػػوزات العلميػػة يف إيػراف ألف أكثػػر علمػػاء الشػػيعة يف هاكسػػتاف قػػد رجػوا مػ
تلػػك احلػػوزات العلميػػة اإليرانيػػة فبن ػوا ادلػػنهج الدراسػػي دلدارسػػهم علػػى ػػج مػػا رج ػوا عليػػه يف احلػػوزات العلميػػة
اإليرانية مع فارؽ يسمل يف هعن ادلواد حبتؼ أك زيادة أك تغيػمل حسػى ماتضػى فػركؼ الزمػاف كادل ػاف ك تلػف

أمساء ادلراحل الدراسية أيضا )46( .كصورة منهج احلديث كعلومه كما يلي:
ادلرحلة

ادلدة

العامة

سنتاف

اخلاصة سنتاف
العالية

سنتاف

العادلية

سنتاف

ادلارر يف احلديث

علوـ احلديث

أرهعوف حديث احلديث ادلوضوعي
ج البالغة)( (47كلمات قصار)

ج البالغة (م توهات خ بات)
أصوؿ كايف

)(51

-)(48

--

أصوؿ احلديث
دراية احلديث
)(50
أك دركس يف علم الدراية
معجم الرجاؿ ا زء األكؿ

)(49

)(52

ميزات هذا المنهج:

يدرسوف يف احلديث ج البالغة فال الب يتعلموف احلديث كالبالغة معا.
 oا مع هني مادتني؛ ا

 oالعتماـ هاحلديث كعلومه معا كإف كاف قليال.
 oاةمئن ػػاف كب ػػار العلم ػػاء الش ػػيعة عل ػػى ع ػػتا ادل ػػنهج؛ خ ػػالؿ دراس ػػيت ادليداني ػػة دلدارس ػػهم كج ػػدت أكث ػػر
علمائهم م مئنني إىل حد ما ع عتا ادلنهج.

مالحظات ومؤاخذات على هذا المنهج:
 عػػدـ العتمػػاـ هال تػػى الصػػاياة عنػػدعم .كعػػي أرهعػػة  :الصػػاي ال ػػايف م ػ ل اضػػرت الاايػػه
هتتيى األح اـ الستبصار فيما اختلف م األخبار.
 ع ػػدـ العتم ػػاـ ه ت ػػى الرج ػػاؿ ذل ػػم  .كع ػػي مخس ػػة  :رج ػػاؿ الربق ػػي رج ػػاؿ ال ش ػػي رج ػػاؿ الش ػػيخ
ال وسي فهرست الشيخ ال وسي رجاؿ النجاشي.
 عدـ العتماـ حبا احلديث؛ فليس عناؾ أم كتاب مارر للاا يف ادلنهج.
عتت عي ادلناعج الدراسية ادل باة يف ادلدارس الدينيػة التاهعػة لداعػات سلتلاػة ككجػدت أغلػى األسػاتتة كشػيوخ
احلديث راضني ع عتت ادلناعج حيث ةرحت عليهم سؤال خالؿ دراسيت ادليدانية يف تلػك ادلػدارس؛ عػل أنػتم
راضني ع عتت ادلناعج ادل باػة يف ادلػدارس الدينيػة؟ فوجػدت عػددا كبػملا راضػني متامػا عنهػا كمػا كجػدت مجاعػة
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منهم راضني إىل حػد مػا .كيوجػد أنػاس ذلػم مالحاػات علػى عػتت ادلنػاعج ل ػ عػددعم قليػل ل يزيػد عػ عشػرة
يف ادلائة (.)%10
كالرسم البياين التايل يبني نتيجة الدراسة:

هل أنت راض عن املهنج املقرر ؟
12
10
عدد الشيوخ

8
6
4
2
0
راض إلى حد ما
اإلجابة

راض تماما

غير راض على اإلطالق

أمػػا هنسػػبة احلصػػوؿ إىل اذلػػدؼ م ػ دراسػػة احلػػديث كعلومػػه؛ كعػػو ترسػػيخ ال ػػالب يف علػػم احلػػديث
ركايػػة كدرايػػة فسػ لت شػػيوخ احلػػديث؛ عػػل ادلػػنهج ادلاػػرر يرسػػخ الػػدارس يف علػػم احلػػديث؟ فػػاختلاوا يف ا ػواب
كجواب أغلبهم كاف يف اإلثبات.
كاخلري ة التالية تبني نتيجة الدراسة كالنسبة ادلئوية هني األجوهة:
الم

الم رر ير

الطال

عل الحدي

إلى حد ما

ل ػ كثػملا مػػا نسػػمع مػ أرهػػاب ادلػػدارس الدينيػػة أف ادلنػػاعج الدراسػػية ادل باػػة يف ادلػػدارس الدينيػػة عػػي ليسػػت
لًتسيخ ال الب يف علم معني م العلوـ الشرعية هل عي لتسلي ال الب هالعلوـ األساسية اليت اتاج إليهػا ال ػالب يف
تعلاػ ػػم العلػ ػػوـ الشػ ػػرعية كدراسػ ػػة ال تػ ػػى كادلصػ ػػادر الشػ ػػرعية ككػ ػػتلك إةػ ػػالع الػ ػػدارس مببػ ػػادئ كأساسػ ػػيات أعػ ػػم العلػ ػػوـ
الشرعية.

)(53
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كم مالحاات العلمػاء علػى عػتت ادلنػاعج أنػه يع ػى للاػديث كعلومػه م ا مػا ادلناسػى يف عػتت
ادلناعج كيغلى عليها العلوـ العالية.

)(54

عتا ال الـ صاي هنسبة (الدرس الناامي) ادلنهج الدراسي األصلي التم كضعه الشيخ نااـ الػدي
السػػهالوم حيػػث كضػػع فيػػه كتػػاب كاحػػد فاػػط للاػػديث كمػػا مػاػر .ل ػ دلػػا أضػػافت دار العلػػوـ ديوهنػػد ال تػػى
الستة للاديث إليه ف ثر العتماـ هعلم احلديث إىل حد ما.
كجاءت هعدت تعديالت أخػرل مػ قبػل العلمػاء يف عصػور سلتلاػة كلػو ت املنػا يف ادلنػاعج ادلاػررة حاليػا

يتجلى أ ا عبارة ع سبعني أك أكثر كتى حلوايل اثنا عشر علمػا سلتلاػا منهػا (ثالثػة عشػر إىل انيػة عشػر) مػ

كتػػى احلػػديث كعلومػػه فبهػػتا التاػػدير ي ػػوف حػ احلػػديث كعلومػػه ( )%24مػ ادلػػنهج اجملمػػوع كل شػػك أنػػه
ح كافر.
كحاكلت أف أعرؼ موقف أساتتة احلديث كعلومػه عػ تلػك ادلنػاعج كعػتت ادلالحاػة فسػ لتهم؛ عػل
أع ي للاديث كعلومه م ا مػا ادلناسػى يف ادلنػاعج ادلاػررة ادل باػة يف ادلػدارس الدينيػة؟ فجػاءت أجوهػة سلتلاػة
كجواب أغلبهم كاف يف اإلثبات .اخلري ة التالية تبني النتيجة للدراسة.
هل أع

امل

املهنج املقرر؟

ككػػتلك س ػ لتهم عػػل يغلػػى علػػى ادلػػنهج العلػػوـ العاليػػة كعلػػم الااػػه فػػاختلاوا يف ا ػواب كج ػواب
أغلػػبهم كػػاف يف الناػػي ل ػ عػػدد كبػػمل مػػنهم كعػػو ( %45مػ اجملمػػوع) قػػاؿ هغالبيػػة الااػػه كالعلػػوـ العاليػػة علػػى
ادلنهج .كالرسم البياين التايل يوض نتيجة الدراسة:
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للمدار

الدي ي

ػتم هػالعلوـ ادلسػاعدة
كأيضا يالح على عتت ادلناعج الدراسية ادل باة يف أغلى ادلدارس الدينية أ ا هت ا

ػتم
كاواعػػد اللغػػة يف هادلراحػػل الهتدائيػػة أكثػػر م ػ العلػػوـ ادلاصػػودة هالػػتات كعػػي علػػوـ الاػػرهف كاحلػػديث كل هتػ ا
هاحلديث كعلومه إل يف ادلرحلة األخملة  -ادلرحلة العادلية -للتربؾ فاط.
كسػ لت أرهػػاب ادلػػدارس كشػػيوخ احلػػديث عػ السػػبى كاحل مػػة يف تػ خمل احلػػديث كعلومػػه إىل ادلرحلػػة
األخملة فجاءت أجوهة سلتلاة أكضاها م خالؿ الرسم البياين التايل:

الح م

ت ير درا

الحدي إلى المراح ال الي

طري
ال ل

ير الطل
ل
ال
يدر الحدي

ال ل

تدر
الم اعد
يدر الحدي

فػًتل أف أغلػػى األسػاتتة يػػرل أف ةالػػى احلػديث اتػػاج يف فهػم احلػػديث إىل علػػوـ أخػرل مػػا يسػػمى
هعلوـ مسػاعدة أك علػوـ هليػة فهػتت ادلنػاعج تراعػي التػدرج فػتطم
احلديث حىت يسهل عليهم الاهم كالستاادة منه.

ال ػالب مػ العلػوـ ادلسػاعدة أكل مث تدرسػهم

األضواء50 :33
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مخلص البحث:

النتائج اليت توصلت إليها م خالؿ عتت الدراسة ف خلصها يف النااط التالية:
 .1هتتم ادلدارس الدينية يف الغالى هتعليم احلديث م حيث قراءة ادلتوف كمساعها كشرحها.
 .2ادلناعج الدراسية للاديث كعلومه يف ادلدارس الدينية عي يف الغالى منهج دار العلوـ ديوهند ناسه
مع هعن تعديالت خاياة فيه.
 .3جنات ادلدارس الدينية يف حتاي أعدافها م دراسة احلديث كعلومه إىل حد كبمل ل

الوضع

احلايل للمسلمني يف حاجة إىل مزيد م الت ور كاإلصالح.
 .4كجدت نشاةا يف علم احلديث يف ادلدارس الدينية فمستابل دراسة احلديث كعلومه ي وف هارزا إف
شاء اهلل.
 .5كما أف هعن جوانى ادلناعج الدراسية للمدارس الدينية حتتاج إىل مزيد م الت ور كالتجديد.
 .6كجدت م خالؿ ا هد كالدراسة ادليدانية أف دراسة هعن أعم الاركع يف علوـ احلديث مهملة يف
ادلدارس الدينية ككتلك يف ا امعات؛ كعلم الرجاؿ كعلم التخريج كعلم العلل كسلتلف
احلديث كمناعج ا دثني كغريى احلديث كغملعا.
 .7ل مي إضافة مواد أخرل يف ادلنهج ادلارر لالة ادلدة ادلاررة .كعتا يت لى م ادلسئولني صيص
الساعات يف ادلراحل ادلتادمة.
 .8ا انى الت بياي يف تدريس علوـ احلديث مهمل يف ادلدارس الدينية.
 .9ادلدة ادلاررة لدكرة احلديث قليلة ل ت اي لدارسة ادلنهج ادلارر .كاألمر ياتضي التوسيع فيها.
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الھوامش
 -)1انار :مہارایمیلعتاظنم.)70 (،
 -)2عم التي التزموا ةري السنة اليت كانت عليها الصااهة –رضي اهلل عنهم -قبل هدك البدعات كالعتزاؿ كالتشيُّع
كالرفن كغملعا( .موسوعة علوـ احلديث كفنونه)385/1 :
 -)3انار :نصاب تعليم كفاؽ ادلدارس العرهية هاكستاف ( .)14-7
 -)4للمايت زلمد شايع ادلتوىف سنة 1396ق.
 -)5للشيخ زلمد عاش إذلي الربين ادلتوىف سنة1422ق.
يدرس يف السنة األكىل كتاب األدب فاط كالسنة الثانية م كتاب ا هاد إىل اية كتاب
 -)6لإلماـ النوكم .ا
الدعوات.
 -)7مد ه علي النيموم (نسبة إىل أنيمىأ كعي قرية هاذلند متصلة هعايم ههاد) احلناي اذلندم ادلتوىف
سنة1322ق.
 -)8لإلماـ زلمد ه احلس الشيباين ال ويف صاحى اإلماـ أيب حنياة ادلتوىف سنة 189ق.
 -)9للشيخ خمل زلمد جالندعرم ادلتوىف سنة1390ق.
 -)10لإلماـ ا دث زلمد ه عبد اهلل اخل يى التربيزم ادلتوىف سنة (737ق) .لويل الدي اخل يى العراقي ادلتوىف عاـ
741ق.
 -)11للااف اه حجر العساالين ادلتوىف عاـ 852ق.
 -)12ادلارر عو كتاب ال هارة ككتاب الصالة فاط.
 -)13ادلارر عو م كتاب الن اح إىل كتاب العاياة.
 -)14كتاب العلل ل يدخل يف ادلارر.
 -)15للدكتور زلمود ال ااف أستاذ احلديث ه لية أصوؿ الدي
الشريعة كالدراسات اإلسالمية جامعة ال ويت.

جامعة اإلماـ زلمد ه سعود اإلسالمية .ككلية

 -)16انار الراهطhttp://tanzeemulmadaris.com/Syllabus.aspx?Path_Id=5:

شوعد

هالتاريخ2014/08/30 :ـ.
 -)17م كتاب األدب إىل اية هداب السار.
 -)18م هداية ال تاب إىل هخر كتاب ال الؽ.
 -)19ادلارر يف السنة األكىل (كتاب اإلمياف كتاب العلم كتاب ا نائز ككتاب البيوع) كالسنة الثانية (هاب قصا
كدية كهداب حدكد الرقاؽ).
 -)20للشيخ عبد احل الدعلوم (ادلتوىف سنة 1052ق).
 -)21للدكتور خال داد.
 -)22م هداية ال تاب إىل مالةاة اليتيم كالبنات.
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 -)23كتاب الوصية هالنساء إىل النهي ع تولية اإلمارة كالاضاء كم كتاب األدب إىل استاباب ادلصافاة.
 -)24كتاب اإلمياف العلم ا نائز الدعوات فضائل الارهف كليلة الادر كاآلداب الرقاؽ ما ال أكله عاياة
أةعمة ضيافة اللباس ادلعجزات كال رامات.
 -)25كتاب اإلمياف كاإلسالـ كالادر كالشااعة كالعلم.
 -)26استاباؿ الابلة – صالة الوتر ا نائز-النهاية.
 -)27العاياه الرضاع احلدكد.
 -)28م هداية ال تاب إىل كتاب الزكاة.
 -)29م صاي البخارم( :هدء الوحي اذلبة ادلناقى) .كصاي مسلم( :اإلمياف احلج الرضاع اللعاف) .جامع
الًتمتم( :األةعمة األشرهة الشمائل) .سن أيب داكد( :الوصايا اإلمياف كالنتكر الانت السنة) .سن نسائي:
(الن اح الزينة) .سن اه ماجه( :فضل م تعلم الارهف-م سئل ع علم ثواب الارهف-الدعاء األمر هادلعركؼ
الزعد – اية ال تاب).
 -)30الت بمل عند الركوع كالسجود كرفع اليدي هاب الوتر كتاب ال الؽ.
 -)31انار الراهط http://rabtatulmadaris.com/ur/syllabusb.php :شوعد هالتاريخ:
2014/08/30ـ.
( -)32م هاب األخالؽ إىل هاب النصياة) ك( م كتاب األدب إىل اية ال تاب).
( -)33ا زء األكؿ إىل كتاب اإلمارة) (كا زء الثاين كامال).
 -)34صاي البخارم (اإلمياف العلم ا هاد -مناقى) (ادلغازم الن اح الزعد كالرقاؽ الدعوات التوحيد).
صاي مسلم اجمللد األكؿ كامال كم الثاين(الاضائل -األمر حبس الا هاهلل ) .جامع الًتمتم ا زء األكؿ كامال كم
الثاين(إىل فضائل الارهف) .سن أيب داكد :م ا زء األكؿ كتاب الن اح كال الؽ) كم الثاين(األةعمة-الانت اآلداب –
إىل اية ال تاب ) .سن النسائي :م كتاب الزينة م السن الا رة إىل اية ال تاب .سن اه ماجه :م كتاب
الانت إىل هخر ال تاب.
 -)35م هداية ال تاب إىل هخر كتاب الصالة.
 -)36انار الراهط http://www.wmsp.edu.pk/index.php/nisab-book :شوعد هالتاريخ:
2014/05/06ـ.
 -)37للشيخ زلمد داكد الغزنوم.
 -)38حلاف اه حجر العساالين (م هداية ال تاب إىل اية كتاب احلج).
 -)39للشيخ زلمد أكيس النجرامي الندكم.
 -)40للشيخ سل اف زلمود.
 -)41للدكتور مص اى السباعي.
 -)42م هداية ال تاب إىل كتاب احلج.
 -)43للشيخ زلمد أكيس النجرامي الندكم.
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 -)44كتاب ال هارة فاط.
 -)45للشيخ سل اف زلمود ادلتوىف سنة 1995ـ.
 -)46انار :ادلنهج الدراسي لوفاؽ مدارس الشيعة .ادلدارس الدينية يف هاكستاف (  .)147-145كالراهط:
هالتاريخ:
شوعد
http://www.jamiatulmuntazar.com/tadreesinasab.php
2015/07/03ـ.
 -)47للشريف الرضي أيب احلس زلمد ه احلسني ه موسى ه زلمد ه موسى ه إهراعيم ه اإلماـ موسى ال افم
ادلتوىف سنة 406ق( .كعو رلموعة خ ى أممل ادلؤمنني سيدنا علي رضي اهلل عنه كأكامرت ككتبه كرسائله كح مه
كمواعاه)
 -)48ت ليف الاايه ا دث الشهيد الثاين زي الدي ه علي ه أمحد ا بعي العاملي ادلتوىف سنة 965ق.
 -)49رسالة سلتصرة تبني أقساـ احلديث كأح امه لسماحة هية اهلل العامى الشيخ جعار السبااين.
 -)50ت ليف :الدكتور السيد رضا مؤدب .نشر :مركز جهاين علوـ اسالمي (ايراف  -قم)
 -)51لثاة اإلسالـ زلمد ه يعاوب ال ليين ادلتوىف سنة 329-328ق.
 -)52معجم رجاؿ احلديث كتاصيل ةباات الركاة آلية اهلل السيد أيب الااسم ادلوسوم اخلوئي.
ت
 -)53انار  :أدینیدمارسروایاوردجتیدأ (  .)62دینیدمارسںیممیلعت( .)63
 -)54انار :أعلوـ احلديثأ للدكتور عبد الرؤكؼ فار ( .)741

