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The Hadith (Prophet’s traditions) and its sciences are being taught in
many public and private institutions of higher education at Bangladesh.
Though the Syllabus of these universities and institutions follow different
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methods in teaching Hadith and its sciences. The main aims of this
research are to highlight the developments in the curriculum of Hadith
studies at the universities according to the requirements of the time.
In order to reach this objective, the researcher studying the prevailing
curriculum in Bangladesh universities on the two main axes: showing
the Bangladeshi universities’ curricula in teaching Hadith studies.
Evaluating of the present curriculum and its positive and negative
effects among the students. Finally, the researcher suggests some of
the new ideas that could help to revise the curricula of Hadith studies.

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،نبينا حممد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
فال شك أن السنة النبوية الشريفة هي املصدر الثاين من مصادر التشريع يف
اإلسالم بعد القرآن الكرمي ،وهي الدليل واإلرشاد للنجاح والفالح للمسلم يف حياته
الدنيوية واآلخرية ،فأمهيتها لن تنفد مهما طال الزمان ،أو تقدمت األمة اقتصاديا
أو تقنيا ،بل تزداد قيمتها كلما تبغي األمة الرشد والتقدم ،ومن هنا كان الصحابة
رضوان اهلل عليهم أمجعني يتناوبون النزول على النيب صلى اهلل عليه وسلم ألخذ
سنته ،يقول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  ((:كنت أنا وجار يل من األنصار يف
بين أمية بن زيد ،وهي من عوايل املدينة ،وكنا نتناوب النزول على رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،ينزل يوما وأنزل يوما ،فإذا نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي
وغريه ،وإذا نزل فعل مثل ذلك)). 1
وكذلك كان الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني يرحلون من مكان إىل
مكان آخر من أجل السنة النبوية ،ومن ذلك رحلةُ الصحاىب اجلليل جاب ِر ب ِن ِ
عبد اهلل
رضي اهلل عنه شهرا إىل ِ
عبد اهلل بن أُنيس رضي اهلل عنه يف الشام من أجل حديث
ً
 .1البخاري ،حممد بن إمساعيل1422( .هـ) .صحيح البخاري .حتقيق :حممد زهري بن ناصر .السعودية .دار طوق النجاة .ج .1ص
 .92رقم احلديث .98
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واحد ،فعن جابر رضي اهلل عنه قال (( :بلغىن حديث عن رجل مسعه من رسول
شهرا
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاشرتيت ً
بعريا ،مث شددت عليه رحلي ،فسرت إليه ً
حىت قدمت عليه الشام ،فإذا عبد اهلل بن أنيس فقلت للبواب :قل له جابر على
قلت :نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقىن واعتنقته ،فقلت:
الباب فقال :ابن عبد اهلل!! ُ
حديثا بلغين عنك أنك مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف القصاص
فخشيت أن متوت ،أو أموت قبل أن أمسعه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يقول( :حيشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غُْرًل بـُْه ًما قال :قلنا وما
بـُْه ًما؟ قال :ليس معهم شيء ،مث يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا امللك ،أنا
الديان ....احلديث)).2
ومل يكن االهتمام ِ
بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مقصورا على
الصحابة رضوان اهلل عليهم ،بل سار املسلمون ِمن ِ
بعدهم على خطاهم ،وحذوا
َح ْذ َوهم فتـنـاقلـه ــا الثقات األثبات من بعدهم جيالً بعد جيل ،بعناية فائقة وحرص
كبري.
وقد كان لعلماء شبه القارة اهلندية (هند ،وباكستان وبنغالديش) جهود
جبارة يف محل السنة النبوية ونشرها وخدمتها ،حيث رحل كثري من علماء هذه
البالد إىل بالد احلجاز وأخذوا العلم ال سيما علم احلديث من علماء مكة واملدينة
املنورة ،مث رجعوا إىل بالدهم وتفرغوا لتعليمها ونشرها وخدمتها.3
فقد اعرتف العلماء األفاضل هبذه اجلهود ،حيث قال العالمة احملقق عبد
العزيز اخلويل يف سنة 1347هـ( :وال يوجد يف الشعوب اإلسالمية على كثرهتا
واختالف أجناسها من َّ
وف احلديث قسطه من العناية يف هذا العصر مثل إخواننا
 .2الشيباين ،أمحد بن حنبل2001( .م) .مسند أمحد بن حنبل .حتقيق :شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد وآخرون.السعودية.مؤسسة
الرسالة.ج.52ص .134رقم احلديث .16042
 .3سيد حممد خالد علي احلامدي2015( .م) .تاريخ علم احلديث يف اهلند .مراجعة :أورنك زيب األعظمي .شبكة األلوكة
.ص.20
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مسلمي اهلند ،أولئك الذين وجد بينهم حفاظ للسنة دارسون هلا على حنو ما كانت
تدرس يف القرن الثالث ،حرية يف الفهم ونظر يف األسانيد) . 4وقال األستاذ رشيد
رضا يف سنة 3531هـ ( :ولوال عناية إخواننا علماء اهلند بعلوم احلديث يف هذا
العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق ،فقد ضعفت يف مصر والشام والعراق
واحلجاز منذ القرن العاشر للهجرة حىت بلغت منتهى الضعف يف أوائل هذا القرن
الرابع عشر). 5
وال تزال جهود علماء اهلند متواصلة يف خدمة هدي رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم الذي هو هدي اهلل لعباده يف دين اإلسالم احلنيف ،وقد تعددت
حفظ و ٍ
أساليبهم ومناهجهم يف خدمة السنة النبوية عرب العصور من ٍ
كتابة ومج ٍع
وتلخيص ،ودر ٍ
اسة و ٍ
ٍ
ٍ
استنباط ،وتأسس العديد
وتضعيف ،وشرٍح
وتصحيح
وتدوي ٍن
ٍ
من املعاهد واملدارس لتدريس السنة النبوية والعلوم الشرعية األخرى.
الشعبيّة حيث إهنا كانت جزءا من اهلند ،وهلا ما للهند
ومجهوريّة بنغالدش ّ
السنّة النّبويّة ،فتأسس فيها العديد من اجلامعات
من إسهامات بارزة يف خدمة ّ
احلكومية وغري احلكومية اليت تعتين بتدريس السنة النبوية وما يتعلق هبا من العلوم،
وإن كانت املواد اليت تدرس يف هذه اجلامعات ختتلف من جامعة إىل أخرى.
الجامعات في بنغالديش وعلم الحديث
يرجع تاريخ دراسة احلديث وعلومه يف بنغالديش إىل حني فتح هذه البالد
السلطان حممد خبتيار اخللجي (هو أول من فتح «بنغال») .وقد أنشأ حممد خبتيار
اخللجي عدة مدن جديدة كما أنشأ عدة مدارس لتدريس العلوم اإلسالمية السيما
 .4جملة الداعي الشهرية ،العدد :يونيو /أغسطس 2014م .
 .5فنسنك1978( .م) .مفتاح كنوز السنة  .ترمجة  :حممد فؤاد عبد الباقي .الهور ،باكستان .إدارة ترمجان السنة مطبعة معارف.
صق
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القرآن واحلديث ،يقول عنه املؤرخ فرشته (( :إنه أنشأ مدينةً جديد ًة على أنقاض
مقرا حلكومته ،وبىن هبا
مدينة «نديا» يف «بنغال» مساها« :رنغ فور» ،واختذها ً
املساجد ،واخلانقاهات ،واملدارس اليت شهدت رقياً وازدهاراً كبريين)). 6
فبدأت عناية علماء بنغالديش بالسنة النبوية إىل جانب القرآن الكرمي ،فقد
رحل كثري من علماءها إىل بالد شىت السيما بالد احلجاز واهلند ومصر من أجل
أخذ اإلجازة العالية يف السنة النبوية والتخصص فيها ،كما قام العديد منهم خبدمة
السنة النبوية من حيث اجلمع والشرح والتأليف والتدريس ،كما وضعت السنة النبوية
كمادة أساسية ضمن املواد الدراسية يف برنامج كثري من املعاهد واجلامعات احلكومية
واألهلية ،إسالمية وغري إسالمية اليت أسست عرب الزمن.
على الرغم من مساحة بنغالديش املتواضعة 147,570كم 55,599/
ميل توجد حاليا فيها أكثر من مائيت ومخسني جامعة أكادميية ،ثالث وعشرون منها
جامعة حكومية ،والباقي كلها أهلية ،ومن بني اجلامعات احلكومية جامعة واحدة
فقط توصف باإلسالمية ،وهي اجلامعة اإلسالمية كوشتيا ،والباقي جامعات عامة
وبعضها خمصصة لبعض الفنون واملهارات ،كما أن من بني اجلامعات األهلية هناك
جامعات معرتفة لدى احلكومة رمسيا وجامعات غري معرتفة لدى احلكومة رمسيا،
وفيما يلي أمساء بعض أشهر اجلامعات احلكومية واألهلية. 7
أمساء اجلامعات احلكومية يف بنغالديش
.1

University of Dhaka

.2

Rajshahi University

.3

Bangladesh Agricultural University

.6

حممد أبو القاسم هندوشاه1832( .

م) .تاريخ فرشته .لكناؤ ،اهلند .مطبعة نول كشور.ص 015

 .7انظر املوقع (.(http://www.isrt.ac.bd
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Bangladesh University of Engineering and Technology
Chittagong University
Chittagong University of Engineering and Technology
(CUET)
Comilla University
Dhaka University of Engineering and Technology
(DUET)

.4
.5
.6
.7
.8

Jahangirnagar University

.9
Khulna University of Engineering and Technology .01
(KUET)

Islamic University
Shahjalal University of Science & Technology
Khulna University
National University
Bangladesh Open University
Bangabandhu Agricultural University
Bangabandhu Sheikh Mujibur Medical University
Sher-e-Bangla Agricultural University
Patuakhali Science and Technology University,
Patuakhali

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.81
.19

Rajshahi University of Engineering and Technology
(RUET)

.20

Hajee Mohammad Danesh Science and Technology
University, Dinajpur

.21

م٢٠١٧  العدد ثالثة عشر،السنة الثانية عشرة
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Mawlana Bhasani Science and Technology University,
Tangail

.22

Begum Rokeya University, Rangpur

.23

أمساء اجلامعات احلكومية يف بنغالديش
North South University
Kasemul ulum Islamic university, patiya,Chittagong
Darul uloom Islamic university, hathazari, Chittagong
Bangladesh Islamic university
Jamiatul uloom al-islamia lalkhan Bazar,Chittagong
Al-jamiatul arabitul islamiah ,ziri,chittagong
Mazherul Uloom University , Chittagong
Independent University, Bangladesh
Darul Ihsan University
International Islamic University Chittagong
American International University - Bangladesh
Asian University of Bangladesh
East West University
Queens University
The University of Asia Pacific
The People's University of Bangladesh
Dhaka International University

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
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.20
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Brac University
Manarat International University
Bangladesh University
Begum Gulchemonara Trust University
Sylhet International University
Daffodil International University

وكثري من تلك اجلامعات وخاصة أهلية تعتمد مناهجها الدراسية على تدريس
كتب السنة النبوية الرتاثية األصلية كالصحيح للبخاري والصحيح ملسلم والسنن أليب
داود والسنن للرتمذي والسنن للنسائي وغريها من كتب احلديث ،وكان منهج دراسة
احلديث يف معظمها هتتم مبنهجي التلقي واإلجازة بالسند عن املشايخ يف مواد السنة
النبوية ،ومها املنهج السائد يف كثري من اجلامعات يف البالد اجملاورة لبنغالديش مثل
اهلند وباكستان وسريلنكا.
	حياول هذا البحث دراسة منهج دراسة احلديث السائد يف جامعات
بنغالديش ،ويناقشها من حيث إجيابياهتا وسلبياهتا ،وسيربز البحث املزايا واملالمح
املوجودة يف تلك املناهج فيما يتعلق مبواد السنة ومقرراهتا وكذا موافقتها ملقتضيات
العصر وعدمها كما يتوخى البحث إىل كشف اخللل والسلبيات يف تلك املناهج
السائدة ،فاهلدف من هذا البحث يف احلقيقة هو التخطيط واملعاجلة وتطوير منهج
تدريس السنة النبوية يف اجلامعات السيما اجلامعات اإلسالمية ،اليت حنن يف حاجة
ماسة إليها.
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مناهج تدريس مواد السنة النبوية في جامعات بنغالديش
لقد حظت مادة احلديث الشريف وعلومه يف كثري من اجلامعات ببنغالديش
باهتمام كبري ال سيما اجلامعات اإلسالمية ،وإن اختلفت املناهج وبرامج تدريسها
منذ أمد بعيد حسب اجتاهات املؤسسني والقائمني عليها ،ولكن أغلب اخلالفات
ترجع إىل الظاهر والشكل أعين األساليب والوسائل ،وتتفق يف اجلوهر واملضمون،
وميكن لنا أن نقسم جامعات بنغالديش من حيث اجتاهاهتا ومناهج تدريس مواد
السنة النبوية فيها إىل أربعة أنواع:
النوع األول :جامعات أهلية متمسكة بالمنهج التقليدي:
توجد يف بنغالديش جامعات أهلية عديدة تتمسك باملنهج التقليدي يف
تدريس املواد العلمية مثل جامعة دار العلوم معني اإلسالم هاهتزاري ،وجامعة قاسم
العلوم فتية وجامعة مظاهر العلوم وغريها ،وعدد هذه اجلامعات يرتاوح ما بني مخسني
إىل ستني مدرسة ،واملدارس التابعة هلا تزيد عن ثالثة آالف مدرسة .ويف احلقيقة أن
هذه اجلامعات أسست على غرار جامعة دار العلوم ديوبند يف اهلند ،وتتبع مناهجها
وسياستها يف أغلب اجملاالت ،وتعترب "جامعة دار العلوم" أكرب وأقدم جامعة إسالمية
أهلية يف شبه القارة اهلندية ،أنشئت يف  /15حمرم 1283هـ املوافق  /31مايو
1867م يف مدينة ديوبند بشمايل اهلند ،على بعد  150ك،م من مدينة ِ
"د ْهلِي"
عاصمة اهلند هبدف ختريج علماء متضلعني يف شىت العلوم اإلسالمية وتثقيف أبناء
املسلمني بالقرآن والسنة بقدر أكرب. 8
فهذا النوع من اجلامعات تعتين باملنهج القدمي وهو ما يوصف باملنهج
التقليدي ،ويقال هلذا املنهج أيضا " درس أو منهج نظامي" نسبة إىل مؤسس هذا
 .8خوندكار أبو نصر حممد عبد اهلل جهانغري2000(.م) .مناهج التعليم اإلسالمي ومدارسها يف بنغالديش :تاريخ ومقارنة .جملة
دراسات اجلامعة اإلسالمية ،اجمللد الثامن ،اجلزء الثاين ،يونيو 2000م .ص.10
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مل نظام الدين ،حيث يركز يف هذا املنهج تدريس الطلبة الكتب الرتاثية يف
املنهج ّ
مجيع املراحل الدراسية وهي االبتدائية والثانوية ،والعالية ،ففي املرحلة العالية أو العاملية
وهي املرحلة اليت تسمى بـ دورة الحديث وهي تعادل بالبكالوريوس يف اجلامعات
الرمسية عند رأي البعض ،وتعادل مباجستري يف رأي اآلخرين ،ويف هذه املرحلة يدرس
الطلبة الكتب احلديثية الرتاثية مباشرة ال سيما الكتب الستة :الصحيح لإلمام البخاري
ولإلمام مسلم ،والسنن لإلمام أيب داود والرتمذي والنسائي واملوطأ لإلمام مالك
حبذافريها ،وينتهي منها يف سنة واحدة ،وخيصصون تقريبا مخس ساعات أسبوعيا
لكل كتاب ،وعادة يستخدم األساتذة ساعات إضافية صباحا ومساء ألن األوقات
الرمسية ال تكفي لالنتهاء من الكتاب ،ويف هناية السنة تقام حفلة تسمى" حفلة
ختم البخاري" خيتم فيها كل الكتب مع صحيح البخاري ،وإليك توضيح املواد
واملقررات يف اجلدول التايل.
جدول المواد والمقررات لمرحلة دورة الحديث
المادة
احلديث
احلديث
احلديث
احلديث
احلديث
احلديث
احلديث
احلديث
احلديث

المقرر
الصحيح لإلمام البخاري
الصحيح لإلمام مسلم
سنن أيب داود
سنن الرتمذي
سنن النسائي
سنن ابن ماجه
مشائل اإلمام الرتمذي
موطأ اإلمام مالك
موطأ اإلمام حممد

الوصف
كامال
كامال
كامال
كامال
كامال
كامال
كامال
كامال
كامال
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النوع الثاني  :جامعة أهلية معاصرة:
توجد هناك بعض اجلامعات اإلسالمية األهلية غري متمسكة باملنهج
التقليدي بل هلا منهج خاص متقدم ومعاصر ،ومن أشهرها اجلامعة اإلسالمية
شيتاغونغ ( ،)IIUCوهي جامعة أهلية عاملية حديثة ومعرتفة هبا لدى احلكومة
البنغالديشية ،أسست عام  1995كجامعة حملية ( )IIUCيف إطار مبادرة
خاصة يف ظل غياب مؤسسات التعليم العايل على أساس الرؤية اإلسالمية للحياة
يف القطاع العام ،ويف عام  2000متت املوافقة على ترقية اجلامعة على املستوى
الدويل ،وغري امسها إىل اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ ( .)IIUCويف عام
 2004مت االعرتاف  IIUCباعتبارها واحدة من  9أفضل اجلامعات اخلاصة من
قبل فريق رفيع املستوى عينته احلكومة من قبل رئيس جلنة املنح اجلامعية ،ووافقت
احلكومة على ختول اجلامعة ملنح درجات علمية يف خمتلف التخصصات على برامج
البكالوريوس والدراسات العليا.9
وتوجد يف هذه اجلامعة مخس كليات وأكثر من مخسة عشر قسما يف داخل
هذه الكليات ،ففي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يوجد قسمان :قسم علوم
القرآن والدراسات اإلسالمية ،وقسم علوم احلديث والدراسات اإلسالمية ،وإذا نظرنا
إىل املقررات الدراسية لقسم علوم احلديث والدراسات اإلسالمية جند أهنا تدرس
طالهبا يف مرحلة البكالوريوس املواد اآلتية يف احلديث وعلومه:
علوم
احلديث
()1

دراسات
يف
صحيح
مسلم

دراسات
يف
صحيح
البخاري

علوم
احلديث
()2

األحاديث األحاديث األحاديث األحاديث
املختارة املختارة املختارة املختارة
من سنن
من سنن من
من
صحيح أيب داؤد صحيح النسائي
مسلم
البخاري

 .9انظر موقع اجلامعة بعنوان . (https://www.iiuc.ac.bd):
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األحاديث
األحاديث أ حا د يث علم
املختارة من األحكام ا حلد يث ا ملختا ر ة
النبوي يف من املوطأ
سنن ابن
شبه القارة لإل ما م
ماجه
مالك
اهلندية
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االستشراق الوضع يف األحاديث
وا حلد يث احلديث ا ملختا ر ة
من اجلامع
النبوي
للرتمذي

النوع الثالث :جامعة حكومية إسالمية:
لألسف ال توجد يف بنغالديش إال جامعة واحدة إسالمية حكومية يعين
مدعومة من قبل احلكومة مائة يف املائة ،وهي اجلامعة اإلسالمية ،كوشتيا ،بنغالديش،
وقد انشئت مؤخرا حتت ضغط من الشعب عام 1976م ،ووضع حجر أساسها
رئيس بنغالديش سابقا جنرال حممد ضياء الرمحن.
تضم هذه اجلامعة حاليا مخس كليات وعشرين قسما ،ومن بني هذه
الكليات كلية أصول الدين والدراسات اإلسالمية اليت تضم األقسام اآلتية :قسم
القرآن والدراسات اإلسالمية ،قسم الدعوة والدراسات اإلسالمية ،قسم احلديث
والدراسات اإلسالمية. 10
منهج تدريس مواد احلديث يف هذه اجلامعة خيتلف عن اجلامعات األهلية،
حيث يركز يف هذه اجلامعة يف مرحلة البكالوريوس واملاجستري يف قسم احلديث
والدراسات اإلسالمية على تدريس املقتبسات من الكتب أو األبواب املختارة من
الكتب احلديثية الرتاثية ،مع إضافة بعض املواد املتعلقة واملهمة بعلم احلديث.

 .10انظر موقع اجلامعة بعنوان.) http://www.iu.ac.bd( :
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المقررات الحديثية في مرحلة البكالوريوس:
املواد األساسية يف مرحلة البكالوريوس  04مادة ،جند منها تقريبا عشرين مادة مقررة
متعلقة باحلديث وعلومه ، 11وإليك اجلدول التايل:
السنة األوىل
السنة الثانية
السنة الثالثة

السنة الرابعة

الرتم األول

)1

مصطلح احلديث

الرتم الثاين

)1

علوم احلديث ()1

الرتم األول

)1سنن النسائي

الرتم الثاين

)4علوم احلديث ( )5 .)2جامع الرتمذي

الرتم األول

 )6الصحيح لإلمام البخاري ( )7 .)1الصحيح لإلمام
مسلم ( )8 .)1السنن البن ماجه واملستدرك للحاكم)9 .
تاريخ علم احلديث

الرتم الثاين

)01الصحيح لإلمام مسلم ()11 .)2علم احلديث يف شبه
القارة اهلندية  )12مناهج احملدثني

الرتم األول

 )13شرح معاين اآلثار وشرح مشكل اآلثار )14 .املوطأ لإلمام
مالك ،وسنن الدارمي )15 .الصحيح البن خزمية ،والصحيح
البن حبان )16 .أصول التخريج ودراسة األسانيد

الرتم الثاين

 )71مسند أيب حنيفة ،ومسند الشافعي ومسند أمحد)81 .
الوضع يف احلديث )19 .السنن أليب داود )20 .اجلامع الصحيح
لإلمام البخاري (.)2

النوع الرابع :جامعات حكومية عامة :
هناك جامعات عديدة حكومية لكنها ليست إسالمية بل جامعات عامة،
مثل جامعة داكا ،وجامعة شيتاغونغ ،وجامعة راجشاهي ،ففي مثل هذه اجلامعات
ال توجد كليات إسالمية خالصة ،لكن يوجد يف بعض هذه اجلامعات أحيانا قسم
 .11انظر توصيف املواد جلامعة كوشتيا2011/2010( .م) .ص.7
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للدراسات اإلسالمية داخل كلية الفنون كجامعة داكا وجامعة شيتاغونغ .وضمن
هذا القسم يوجد برامج الليسانس واملاجستري والدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية،
كما تشتمل هذه الربامج على مواد السنة النبوية.
وفيما يلي توضيح مقررات احلديث وعلومه يف برنامج املاجستري يف قسم
الدراسات اإلسالمية ،جامعة شيتاغونغ: 12
المقررات
المواد التعليمية
اجلامع الصحيح لإلمام البخاري ( كتاب املغازي ،كتاب
احلديث ()1
املناقب ،كتاب التفسري)
اجلامع الصحيح لإلمام مسلم (كتاب احلدود،كتاب العقيدة،
احلديث ()2
كتاب اللباس والزينة)
سنن اجملتىب لإلمام النسائي (كتاب الطهارة ،كتاب النكاح،
احلديث ()3
كتاب عشرة النساء)
شرح معاين اآلثار لإلمام الطحاوي (كتاب الطالق ،كتاب
احلديث ()4
البيوع).
مناقشة هذه المناهج والمالحظات عليها
وإذا نظرنا إىل مناهج اجلامعات يف بنغالديش عموما نالحظ أن هذه
اجلامعات عامة ،واجلامعات اإلسالمية خاصة هتتم باحلديث وعلومه إىل جانب
القرآن وعلومه ،وإن كانت الربامج واملناهج لبعضها ختتلف عن بعض من حيث
التخطيط والتنظيم ،وأن أغلب هذه اجلامعات تعتمد على الكتب الرتاثية يف مقررات
 .12انظر توصيف املواد جلامعة شيتاغونغ2008/2007( .م) .مكتب اجلامعة .ص.75

74

السنة الثانية عشرة ،العدد ثالثة عشر ٢٠١٧م

تدريس احلديث كصحيح البخاري والصحيح ملسلم والسنن لإلمام أيب داود والرتمذي
والنسائي وابن ماجه واملوطأ لإلمام مالك .كما أن أغلب هذه اجلامعات يف تدريس
مواد احلديث تراعي جانيب السند واملنت للحديث معا ،وإن كان اهتمامها األكرب
على املنت.
ونالحظ أيضا أن هناك نوع من اجلامعات أال وهي اجلامعات األهلية
املتمسكة باملنهج التقليدي مل حيدث يف مناهجها احلديثية أي تعديل أو إضافات
حىت اآلن كما هو املطلوب وفق مقتضيات العصر ومتطلباته ،ومن جانب آخر
جند بعض اجلامعات اليت قامت بتعديالت كبرية يف مناهج دراستها -تستحق الثناء
والشكر -قد أثرت سلبا تلك التعديالت على األستاذ والتلميذ حيث يشعران
بتضخم املقررات الدراسية ،وذلك لعدم اختاذ اخلطوات والوسائل املتطورة املعاصرة
الالزمة يف عملية التعليم والتعلم كربط طرق تدريس السنة النبوية بالتقنيات الرتبوية
احلديثة.
على كل حال جند لكل املناهج السائدة يف بنغالديش بعض اإلجيابيات
وبعض السلبيات وإن كان مقدار اإلجيابيات والسلبيات خيتلف من منهج إىل آخر،
وفيما يلي بعض املالحظات اخلاصة يف املناهج واملقررات احلديثية حسب أنواع
اجلامعات.
النوع األول :مالحظات على منهج الجامعات األهلية المتمسكة بالمنهج
التقليدي:
مزايا هذا المنهج:
يعتمد على الكتب الرتاثية املشهورة يف تدريس احلديث.
أ-
ب -يهتم خبتم أغلب الكتب الستة املشهورة من كتب احلديث يف
أثناء التدريس.
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بعد هناية الدراسة يعطى للطلبة اإلجازة وشهادة التلقي من املشايخ.
يعد فرصة ملن يريد قراءة الكتب الستة مع املشايخ يف وقت قصري.

المآخذ على هذا المنهج:
صعوبة االستيعاب على الطلبة كل هذه الكتب احلديثية الرتاثية
أ-
الضخمة يف سنة واحدة.
		
ب -االهتمام باخلتم أكثر من الفهم يف تدريس هذه الكتب.
ت -عدم االهتمام بعلوم اجلرح والتعديل يف دراسة احلديث وشرحه.
ث -عدم االهتمام بتدريس الطلبة مصطلح احلديث يف هذه املرحلة.
ج -قلة االهتمام بأحكام احلديث من الصحيح واحلسن والضعيف
واملوضوع.
		
ح -عدم مراعاة النظام الرمسي للجامعة يف التدريس ،حيث يدرس كثريا
		يف خارج أوقات الدرس لالنتهاء من الكتاب.
خ -عدم إضافة املواد املستحدثة املفيدة يف اجلامعات األخرى.
د -عدم مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ،حيث تدرس الكتب
احلديثية الرتاثية مجيعا بأسلوب واحد.
		
النوع الثاني  :مالحظات على منهج الجامعات األهلية المعاصرة:
مزايا هذا المنهج:
إن هذا املنهج يعترب منهجا معاصرا ومتطورا حاول فيه اجلمع بني
أ-
القدمي واجلديد وإن مل يكن رمسيا.
		
ب -فيه تدرس الكتب الرتاثية احلديثية إىل جانب املواد األخرى.
ت -فيه بعض املواد الدراسية املستحدثة املتعلقة باحلديث وعلومه.
ث -حتديد األبواب أو الكتب املهمة من الكتب الرتاثية بدال من أن
تدرس مجيع الكتب أو األبواب.
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ج-
ح-
		
خ-
		
د-
		

تقسيم األبواب حسب جدول زمين من حيث الفصول الدراسية.
استحداث ماديت"دراسات يف صحيح البخاري" ،و"دراسات يف
الصحيح ملسلم" من املواد املهمة جدا.
وكذلك استحداث مادة "االستشراق واحلديث النبوي" ،وهي من
املواد اليت يقتضيها العصر احلديث.
االهتمام مبادة "علم احلديث النبوي يف شبه القارة اهلندية" وهي
مادة مهمة أيضا لطالب احلديث.

المآخذ على هذا المنهج:
هذا املنهج ال يساعد الطلبة على ختم الكتب الستة بالقراءة أو
أ-
السماع عن املشايخ.
		
ب -وبالتايل التوجد فيه شهادة اإلجازة والتلقي من املشايخ ،مع أمهية
اإلجازة يف علم احلديث.
		
ت -قلة االهتمام بأحكام احلديث من الصحيح واحلسن والضعيف
واملوضوع.
		
ث -عدم وجود مادة متعلقة بعلل احلديث ،مع أهنا مادة مهمة جدا
لطلبة علم احلديث.
		
ج -عدم وجود املادة املتعلقة بتخريج احلديث مع أن التخريج جزء
مهم يف علوم احلديث.
		
ح -عدم وجود املادة اخلاصة املتعلقة بدراسة اإلسناد وكيفية احلكم
على اإلسناد.
		
خ -عدم وجود مادة يف علم اجلرح والتعديل ،مع أن هذه املادة مهمة
جدا يف علم احلديث.
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النوع الثالث  :مالحظات على منهج الجامعات اإلسالمية الرسمية:
مزايا هذا المنهج:
إن هذا املنهج معرتف به رمسيا لدى احلكومة البنغالية.
أ-
ب -فيه اجلمع بني املواد القدمية الصاحلة واملواد اجلديدة النافعة.
ت -اختيار بعض الكتب واألبواب املهمة من ثنايا الكتب احلديثية
الرتاثية للدراسة.
		
ث -إضافة بعض الكتب احلديثية األخرى يف هذا املنهج إىل جانب
الكتب الستة املشهورة كسنن الدارمي والصحيح البن خزمية،
		
والصحيح البن حبان وغري ذلك.
		
ج -استحداث كثري من املواد اجلديدة املهمة يف علوم احلديث كمادة
أصول التخريج ودراسة األسانيد.
		
ح -يدرس فيه اجلزء الثاين من الصحيح لإلمام البخاري يف هناية
الدراسة يعين الرتم الثاين من السنة الرابعة حىت تكون للطلبة فرصة
		
إقامة حفل ختم البخاري.
		
المآخذ على هذا المنهج:
هذا املنهج أيضا ال يساعد الطلبة على ختم الكتب الستة
أ-
بالقراءة أو السماع عن املشايخ.
		
ب -فرصة التلقي والسماع كامل الكتاب توجد هنا بناء على رغبة
الطلبة واختيار األساتذة وليس من ضمن املنهج.
		
ت -عدم وجود املواد املتعلقة بالدفاع عن احلديث والشبهات حوله.
ث -عدم وجود مادة يدرس فيها كيفية استخدام التكنوجليا احلديثة
		يف تعليم السنة النبوية.
ج -عدم وجود مادة متعلقة بعلل احلديث ،مع أهنا مادة مهمة جدا
لطلبة علم احلديث.
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ح-
		

عدم االهتمام حبفظ احلديث ،فقلّما جتد الطالب الذين يدرسون
هذا املنهج حيفظون األحاديث اليت يدرسوهنا.

الخالصة
	الشك أن جمال القرآن والسنة يعد من أهم اجملاالت يف العلوم اإلسالمية ألهنا
تعد دستوراً للمسلمني ،لذلك ال بد أن تكون أهداف اجلامعات ال سيما اجلامعات
اإلسالمية من دراسة مواد القرآن والسنة هو تفعيل القرآن والسنة يف احلياة واجملتمع
وربطها بالواقع املعاصر واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف جمال دراستها ،لكي
تتحقق هذه األهداف املرجوة جيب أن تكون مناهج القرآن والسنة يف اجلامعات ال
سيما اجلامعات اإلسالمية مناهج متطورة مواكبة لعصر التطور العلمي والتكنولوجي،
وقادرة لبناء جمتمع إسالمي حضاري يتفاعل مع احلياة العصرية مبا ينسجم مع شرع
اإلسالم  .فتوجد يف بنغالديش جامعات كثرية هتتم بدراسة مواد احلديث ،سواء
كانت حكومية أو أهلية ،متتاز هذه اجلامعات بالتمسك واالهتمام الكبري بكتب
احلديث الرتاثية ،واالعتماد عليها مباشرة يف تدريس مواد احلديث بدال من الكتب
الفرعية أو األبواب املنتخبة من هنا وهناك.
كما أن منهج أغلب جامعات بنغالديش تساعد الطلبة يف احلصول على
التلقي ،ومساع أحاديث الكتب الستة من املشايخ ،وكذلك تساعد يف معرفة مناهج
املؤلفني هلذه الكتب وأساليبهم ،واخلتم بقراءهتا بني أيدي املشايخ ،واحلصول على
اإلجازة يف ذلك.
ومع وجود كثري من اإلجيابيات يف مناهج تدريس احلديث يف جامعات
بنغالديش يرى الباحث أنه يوجد بعض اخللل يف مناهج بعض اجلامعات ال سيما
اجلامعات األهلية املتمسكة باملنهج التقليدي ،وكذلك يوجد بعض اخللل يف اجلامعات
املنفتحة واملتطورة سواء أكانت احلكومية أم غري احلكومية ،من أمهها أهنا قليل
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االستفادة من التكنوجليا احلديثة يف جمال دراستها حيث ال حتتاج هذه اجلامعات
إىل ربط طرق تدريس السنة النبوية بالتقنيات الرتبوية احلديثة كإنشاء معمل لتعليم
احلديث ونصوص السنة النبوية ،وتعليم اسرتاتيجية إدارة املعلومات احلديثية يف عصر
التكنولوجيا احلديثة وغري ذلك .واهلل أعلم.
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