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 مةالمقد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
( َوُقْؿ َربِّ َأْدِخْمِني ُمْدَخَؿ ِصْدٍؽ َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ َواْجَعْؿ ِلي ِمْف َلُدْنَؾ ُسْمَطاًنا َنِصيًرا)

 (ٓٛ)اإلسراء:

الحمد  رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف وعمى آلو وصحبو 
في سمسمتنا المباركة مع ُثمَّة مف أىؿ العمـ والخبرة مف أساتذة  لثةالثا ُمدارسةنقؼ مع ال أجمعيف،

عموـ الحديث في العالـ اإلسبلمي، التي أسعى فييا إلى إيصاؿ الخبرة والتوجييات مف أىؿ 
 مبة العمـ الجادِّيف، ففي مثؿ ىذه الُمدارسات نأخذ خبرة السنيفطالتخصص في عموـ الحديث إلى 

في  وجيودىـ في دراسة وتدريس عمـو الحديث يـ؛ وُعصارة أوقاتذة وأىؿ العمـمف األسات
ب عمـو الجامعات والمعاىد والمجالس العممية التي تشيد ليـ بالعمـ والفضؿ ، وأقدِّميا لطبلَّ

 الحديث.

 وفي ىذه الُمدارسة طرحُت عمى ُثمَّة مف األساتذة في العالـ اإلسبلمي السؤاؿ التالي:

ثم كيف يمكنو أن ور التي يجب عمى ُمدّرس عمم الحديث العناية بيا في زماننا، ما ىي االم
 يبدع في إيصال المعمومة وتسييل عمم الحديث عمى الدارسين؟

 

 دارسةخالصة المُ 

يجب عمى ُمدرِّس الحديث في العصر الحاضر مراعات عدة أمور؛ منيا: السعي إلى إيصاؿ 
، كذلؾ ، وعدـ االتجاه إلى إقرار المطوَّالتالعمـ دوف تعقيد المعمومة السيمة التي يحتاجيا طالب

وربط عموـ الحديث مع  ،ترغيب الطبلب بعمـ الحديث ومحبتو والرغبة في دراستوالسعي إلى 
استخداـ األسموب الميِّف مع ، و في التدريس واستخداـ أسموب التحفيز واليدايا العموـ المعاصرة،

 ات؛ كأجيزة الحاسوب وأجيزة العرض.لحديثة في إيصاؿ المعمومالطبلب، ثـ استخداـ األدوات ا
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 األردن(. -جامعة اليرموك -األستاذ الدكتور محمد العمري )أستاذ عموم الحديث
 

في  حفظو ا حوؿ ىذه التساؤالت، بدأ فضيمتو ٔمحمد العمرياألستاذ الدكتور  حواري معفي 
 ، فقاؿالميمة التي يجب عمى ُمدرس الحديث العناية بيا موربعض األ بياف مستيؿ حديثو في

 :حفظو ا

ـ ئـ قامالنصوص وىو ع نيا المتعمؽ بتوثيؽفي ظني أف مجاالت عمـ الحديث قد توسعت فم 
بذاتو ومنيا المنيج المستخدـ عند المحدثيف ومجاالتو كثيرة في التدويف واالنتقاء والشروط ومنيا 

  ما يتعمؽ بفيـ النص الشرعي ذاتو
وفيما يخص ىذه العمـو أرى أف آخرىا ىو االولى بالعناية لمدى حاجة األمة وأضاؼ حفظو ا: 

 ننسى أف حضارة اإلسبلـ مأخوذة مف السنة كوحي وفي كؿ إليو وخاصة في ىذا الزمف وال
في السنة مف  واحسب أف ما شئتواقتصاديا وسياسيا وقؿ ما  اجتماعيامياديف الحياة اإلنسانية 

الكنوز مما لـ نستطع بعد التعبير مف خبللو عف جماؿ االسبلـ وكمالو كثير مف خبل نظريات 
ظف أف المشتغميف بالحديث وحدىـ قادريف عمى الوفاء بيا معرفية و تعميمية البد مف طرحيا ال أ

  فوىذه نحوج أحوج ما نكوف إلييا اآلإال فيما يخصيـ مف أبعاد شرعية تخصصية 
المشتغميف فيو بعمـ ظف انيا مف عمـو التخصص الدقيؽ الذي يكفي أأما الجانباف االوالني ف

شتغميف بعمـ العمؿ ومدار الحديث وأشجار سيكونوف المرجع لزمبلئيـ كالم ىؤالءف الحديث عدد أل
األسانيد والتصحيح عند مف يرى أف ىناؾ مؤىميف لو في ىذا الزمف ولست منيـ اقوؿ ال أرى أف 

  ينشغؿ بيذا اال بقدر ما تدعوا إليو الحاجة
ف المصطمحات التي نتعامؿ بيا وباتت فيذا باب واسع أل -ي المصطمحأ-عمـو الحديث  وفي

نكر والمجيوؿ خذ مثبل الشاذ والم ،كذلؾ األوائؿفإنيا لـ تكف عند  محدداً  مثؿ مفيوماً في أذىاننا ت
ىـ صناع الصنعة وىـ خير مف ينبغي االلتزاـ بما  األوائؿبمعنى أف ) يأفقد كاف فييا غير ر 

ولذلؾ أرى أف الدراسات العميا ىي محؿ  (قالوه ولو مف خبلؿ التعامؿ لخصوصية مع كؿ منيـ
  .نظر مف حبلؿ التطبيقات لموصوؿ إلى نتائج أفضؿالبحث وال

                                                           
 الجميورية التركية حاليًا. عميد كمية الشريعة )سابقًا( وأستاذ عمـو الحديث في جامعة اليرموؾ، وفي ٔ
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وسعيا دوف أيسر والكتب و أف مف نة األولى فترة تدريسو كما ىو اآلالمصطمح لمسأما درس 
 ،اإلشارة إلى الخبلفات حتى يستحكـ عقؿ الطالب ويكوف عمى وعي بأىمية الخبلؼ بيف العمماء

 ؟أف يكوف لؤلستاذلكف كيؼ 
المسألة محكومة بفيـ االستاذ ووعيو وذوقو فيذا العاـ الذوؽ فيو شأف سبؽ و  صعب مف ماأفيذه 

لو في النفوس وخاصة أنو مف  تمكناعظيـ وليبدا االستاذ فيو مع الطبلب وىو يفترض جيميـ فيو 
ه ويشعر بحبلوتو مع تجاوز أحتى يستمر  رائحة  لوف وال طعـ وال لممبتدئعمـو اآللة وليس فيو 

تتمثؿ في تزايد القناعة بأف ىذه  والتيستاذ إلى تحقيؽ غايتو القمة لموضوعات لمتوصؿ اال
  األحاديث موثوقة نتعبد ا تعالى بيا

 بأبسطوكانت ولو  أما الطرؽ فمع ما يدرس في الجامعة فبل بّد مف درس لكتب الحديث سنداً 
 .ات وافادات مف االستاذ ففي ذلؾ خير كثيرميقتع أشكالو مع

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُمدارسات حديثيةة مسمس
 

 
6 

 

 ماليزيا(. -الجامعة العالمية اإلسالمية -)أستاذ عموم الحديثمحمد أبو الميث آبادي  األستاذ الدكتور
 

 :قاؿ فضيمتو ٕمحمد أبو الميث آبادياألستاذ الدكتور  وفي نقاشي مع فضيمة

  :عدة أمور؛ منيا ـو الحديث العناية بيا في زماننااألمور التي يجب عمى مدرس عممف 
 .مف التعريفات ما ىو المختار منيا دوف ذكر الخبلفات لمطمبةاألستاُذ  يذكر أف  -ٔ
 .ال يدرسيـ في محاضرة واحدة أكثر مف معمومتيف عمى األكثروأف  -ٕ
يدرس الطمبة دوف نظره في مذكرة أو كتاب، بؿ يوصؿ التحضير الجيد مف األستاذ، بحيث   -ٖ

 .إلييـ معمومات الكتاب أو المذكرة مما فيمو وىضمو
 بوربوينتفيو يتـ عف طريؽ استعماؿ التكنولوجيا المتطورة مثؿ عرض الدرس عمى وأما اإلبداع 

 .واستخداـ لغة بسيطة وسيمة وباألمثمة، بأسيؿ ما يمكف

  

                                                           
 ماليزيا -أستاذ عمـو الحديث الشريؼ في الجامعة العالمية اإلسبلمية/ كوااللمبور ٕ
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 وجامعة الكويت حاليًا( -األستاذ الدكتور ياسر الشمالي )أستاذ عموم الحديث الجامعة األردنية
 ، قاؿ فضيمتو:حفظو ا ٖماليالدكتور ياسر الش وفي نقاشي مع فضيمة األستاذ

 :يعتني بما يمييجب عمى مدرِّس عموـ الحديث أف 
 .مراعاة مرحمة المتعمـ مف حيث المستوى والعمر .ٔ
 .تيسير وتسييؿ العمـ وذلؾ بعرضو واضحا موجزا بعيدا عف االختبلفات .ٕ
 .يراعي تنمية وترسيخ ميارة النقد لدى طالب العمـأف  .ٖ
 .د عف سوء الفيـ والغموييتـ بفقو الحديث ليبتعأف  .ٗ
نو مسؤوؿ عف غيره أشعاره إبمعنى  ،غرس الفكر التربوي والدعوي في تفكير الطالب أف .٘

 .نو مشروع مصمح وداعية وليس مجرد حامؿ لمعمـأو 
تعميمو فف الحوار واحتراـ الرأي اآلخر ومف ىنا يوجو لدراسة وقراءة كتاب رفع المبلـ  .ٙ

 لشيخ االسبلـ
 . ائؿ التقنية الحديثة مثؿ الحاسوب وكيؼ يستعمؿ البرامجربط طالب العمـ بوس .ٚ
مف الميـ توجيو طالب العمـ لقراءة واستماع رأي اآلخريف حتى تتوسع مداركو ويتحصف  .ٛ

  .مف اآلراء المخالفة
  مف الميـ استعماؿ األساليب المعينة عمى الفيـ مثؿ وسائؿ اإليضاح والبور بوينت .ٜ

 .وا ولي التوفيؽ

  

                                                           
3
 أستاذ علوم الحديث في الجامعة األردنية، وفي جامعة الكويت حالياً. 
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 فمسطين( -جامعة غزة اإلسالمية-الدكتور نافذ حمَّاد )أستاذ عموم الحديث المتميِّز األستاذ
 

 :، قاؿ فضيمتوحفظو ا ٗنافذ حمَّاداألستاذ الدكتور وفي نقاشي مع فضيمة و 

 أما األمور التي يجب عمى مدرس عموـ الحديث العناية بيا في زماننا، فأذكر نتًفا منيا، وىي:

لماـ ومعرفة بالعمـ الذي يدّرسو لمطبلب، أف يكوف لدى األست .ٔ اذ الجامعي نوع إحاطة وا 
َيْعرؼ أعبلـَ عمـ الحديث، ومناىَج المصنفيف في مصنفاتيـ، ومصطمحات العمـ، 

 ومدلوالتيا، وَيضبط األسماء واألنساب واألماكف، دوف تحريؼ أو تصحيؼ.

َـّ ُيَعّمـ، ومف المعموـ أْف فاقد الش وما أروع العناويف التي صاغيا ، يء ال يعطيوفَيْعمـ ىو أواًل ُث
 اإلماـ البخاري، والتراجـ التي دّبجيا َيراعو في كتاب العمـ مف صحيحو.

وال َيتـ لممدرس اإللماـ الواسع بغير القراءة المتواصمة في الكتب األصيمة، ومتابعة ما يصدر مف 
 كتب وبحوث ومقاالت لمعاصريف في مجاؿ تخصصو.

لمدرس سمت أىؿ العمـ، ففرؽ كبير عندي بيف مشتغؿ بصناعة عمـ أف يكوف سمت ا .ٕ
الحديث، مقتصر عميو، يكشؼ عف صحيحو مف سقيمو، ويتتبع رجالو، ويبيف عممو، 
ويدؿ عمى مواضعو، إلى غير ذلؾ مف الدراسات ألسانيده ومتونو، رواية ودراية، 

، وتخريًجا وجمًعا وتحقيًقا، وبيف آخر، أضاؼ إلى ذلؾ اتباعو ل مسنة النبوية ىدًيا ودالِّ
عمى المنيج الصحيح، حيث كاف الجيؿ النبوي، والقروف الُمَفضمة، َيقفو أثرىـ، وَيغترؼ 

 مف بحار عموميـ.

 فيكوف معّمًما بالحاؿ والفعؿ، كما ىو كذلؾ في المقاؿ.

فغير مناسب لشخص يشتغؿ في الدفاع عف السنة النبوية، ويكشؼ عف الصحيح والضعيؼ مف 
ديث، أف يقضي ُجؿَّ وقتو مع مواقع التواصؿ، وأشيرىا الفيس، فيما ال فائدة مف ورائو، بأف الح

 َيعرض مثبًل صوره الشخصية والعائمية في كؿِّ مكاف يتواجد فيو!!

                                                           
 فمسطيف. -غزة -أستاذ عمـو الحديث النبوي الشريؼ في الجامعة اإلسبلمية ٗ
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أف يشرح لمطبلب بمغة عربية فصيحة وسيمة في الوقت نفسو، فينتقى العبارات الواضحة  .ٖ
 لغامضة، والتَّقعُّر في الكبلـ، والتَّنطُّع في النُّطؽ.المفيومة لمجميع، ويتجنب األلفاظ ا

أف ُيمّثؿ لكؿ قاعدة مف قواعد عموـ الحديث، ومصطمح مف مصطمحاتو بأمثمة جديدة،  .ٗ
 ونماذج متعددة، وال يقتصر عمى األمثمة المكرورة في كتب عمـو الحديث.

مدى دقة التعريفات  أف يؤكد لمطبلب أىمية الدراسات التطبيقية، وأّنيا التي تكشؼ عف .٘
 والنظريات.

أف يكوف عمى دراية بالفروؽ الفردية بيف طبلبو، وما يتفاوتوف بو مف خصائص عقمية   .ٙ
أو مزاجية، فييتـ بيا ويراعييا عند تدريسو ليـ، بإعطاء كؿِّ طالب حقو مف االلتفات 

 والعناية، ويخاطب كؿ واحد بقدر فيمو. 
فبل يتأخر عنيا، وال يضيعيا فيما ال عبلقة لو  أف يمتـز بمواعيد دروسو ومحاضراتو، .ٚ

 بموضوع درسو.

، وفيما يتعمق بإمكانية أن يبدع المدرس في إيصال المعمومة، وتسييل عمم الحديث لمدارسين
 وبعض ما َتقدَّـ َيصمح أف يكوف جواًبا عمى ىذا التساؤؿ، فأقوؿ:

تقريب عمـ الحديث إلى يردد بعض األساتذة مصطمحات التبسيط والتيسير والتسييؿ، و  .ٔ
الطبلب، وَيحتجوف بما َيمحظونو مف َضعؼ عممي لدى أولئؾ الدارسيف، فيقرروف عمييـ 
تمخيصات ومختصرات ومذكرات ومبلـز يصوغوف فييا بعض القواعد الحديثية، وما أكثر 

 كتب القـو اليوـ.

ؿ لعموـ الحديث والذي أراه أف يسمو المدرس بالطبلب ويرتقي، بتعريؼ طمبتو الكتب األصو 
وفنونو وقواعده، فيؤرخ لمكبلـ في كّؿ عمـ مف تمؾ العموـ، وبداية التصنيؼ فيو، حتى يكوف 
الطالب عمى دراية ومعرفة بكتب العمماء األصوؿ، وليس أقؿ مف أف يكوف ذلؾ َمدخبًل لدراسة 

مف كؿِّ فصؿ المساؽ المتعمؽ بمباحث قواعد التحديث، في األسبوع األوؿ، أو في أوؿ أسبوعيف 
 دراسي. 

 وكذا في كؿِّ عمـ مف عموـ الحديث، ونوع مف أنواعو.
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أذكر يوـَ سألُت طالًبا حاصبًل عمى درجة امتياز مف كمية أصوؿ الديف، إذا ما كاف يعرؼ الكتاب 
المشيور بمقدمة ابف الصبلح، فأجابني أنَّو أوؿ مّرة يسمع بو. وىذا ينبغي أال ُيقبؿ عمى 

 اإلطبلؽ.

لكبلـ عف البمداف والبقاع، يحّدد المدرس لمطبلب مواقع المدف الجغرافية اليوـ، وفي ا .ٕ
وأماكنيا، وما اندثر منيا، وما تغير اسميا، والمسافات بينيا بالكيمو مترات، مستخدًما 

 الرسومات، أو صور خرائط الدوؿ المكبرة. 
بلب إلى البيئة التي وفي التعريؼ باألعبلـ وأئمة عمماء الحديث، يحاوؿ االنتقاؿ بالط .ٖ

عاش فييا اإلماـ، ومدى تأثره ببيئتو، وخاصة العممية، مما يساىـ في مزيد فيـ لتمؾ 
 الشخصية المتحدَّث عنيا.

وفي التعريؼ بالكتب، يعّرؼ المدرس طبلَبو العنواف الصحيح لمكتاب الذي عنونو بو  .ٗ
، وأىمية الكتاب وقيمتو بيف ا لكتب التي سبقتو أو التي مؤلفو، والعنواف المتداوؿ اليـو

جاءت بعده مما ُصّنؼ في ذلؾ الفف مف فنوف الحديث، وال مانع مف أف ُيعّرج األستاذ 
 بالتعريؼ بأفضؿ كتب المعاصريف في الموضوع.  

يشجع الطبلب عمى الرجوع لمكتاب الورقي، ويبيف ليـ أىمية ذلؾ وفائدتو، وأما البرامج  .٘
ما ليا مف فائدة في سرعة الوصوؿ لممعمومة، إال أّنيا  االلكترونية، وخاصة الشاممة، فمع

ساىمت في ضعؼ عممي لدى مف يقتصر عمييا، وخاصة غير الُمتمّرس، لما اشتممت 
مبلئية وتصحيفات ال نياية ليا إلى غير ذلؾ مما ال يخفى  ،عميو مف أخطاء طباعية وا 

 عمى األساتذة األفاضؿ. 
لدرس، ويموف في إيصالو المعمومات؛ بأْف يكوف أف ينوع في تعميمو الطبلب في قاعة ا .ٙ

سائبًل مّرة، وأخرى مجيًبا، وثالثة بالكتابة أو القراءة أو الرسـ، وغيرىا، مستخدًما الوسائؿ 
 المتنوعة التي ترفع مف مستوى الطبلب العممي.

يكوف والخبلصة أف تكوف لممدرس شخصيتو المؤثرة في االرتقاء بطبلبو، يحببيـ بعموـ الحديث، و 
 بحؽ معمًما بالمقاؿ، وقدوة مربًيا بالحاؿ والفعؿ.
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ىذا باختصار، فالموضوع يحتاج لتفصيؿ أكثر، ليس ىذا مكانو، وا اليادي إلى سواء السبيؿ، 
 والحمد  رب العالميف.
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 األردن(. -األستاذ الدكتور محمد الطوالبة )جامعة اليرموك
 حفظو ا، قاؿ فضيمتو: 5بةلحمد طوااألستاذ الدكتور موفي نقاشي مع فضيمة 

 قاؿ.يث بالواقع، وبالمثاؿ يتضح بالمربط عمـو الحديجب عمى مدرس الحديث  .ٔ
الَِّذيَف  *َفَبشِّْر ِعَبادِ ) :صصو، وقراءتو وىضمو، كما قاؿ تعالىثـ متابعة ما يصدر في تخ .ٕ

ـْ ُأوُلو اأْلَْلَبابِ َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ َفَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو ُأوَلِئَؾ الَّذِ  ـُ المَُّو َوُأوَلِئَؾ ُى  (يَف َىَداُى
 (ٛٔ-ٚٔ)الزمر:

 :ومةوفي مسألة توصيل المعم

عيـ في محبة المتعمميف وتقديرىـ والعيش م مثؿ منيج النبيتيجب عمى المدرس أف  .ٔ
 والتخفيؼ عنو. في ىموميـ

عاد .ٕ  كالرسـو والوسائؿ الحديثة. ،ة الكبلـ، ثـ استخداـ وسائؿ االيضاحثـ التأني والترفؽ وا 
ويسمـ عمييـ، وفي ىذا أثر عظيـ في حبِّ المعمـ  في وجوه الطبلب يحيييـ شَّ بُ وأف يَ   .ٖ

 .والمادة التي يدرِّسيا

  

                                                           
 جامعة اليرموؾ. -ديث الشريؼ في كمية الشريعةأستاذ عمـو الح ٘
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عود، ورئيس أستاذ عموم الحديث الشريف في جامعة الممك ساألستاذ الدكتور عمي الصياح )
 (صناعة الحديث :برنامج

 حفظو ا قاؿ: 6ستاذ الدكتور عمي الصياحوفي حواري مع فضيمة األ
أذكر  يعتني بيا في ىذا الزماف ىناؾ عدة أمور يجب عمى ُمدرِّس عموـ الحديث أف

 منيا:
التحضير الجيد لمطبلب سواء في المادة العممية أو في كيفية إيصاؿ المعمومة . ٔ

 .لممتمقي
حديث )التخريج/دراسة التطبيؽ العممي قدر المستطاع في جميع تدريس عمـو ال. ٕ

 (.األسانيد/الجرح والتعديؿ/العمؿ/مصطمح الحديث
 .جعؿ الطبلب خمية نحؿ أثناء المحاضرة: محاورة/ فتح كتب/ استنباط/نقد...الخ .ٖ
 .تطبيؽ جميع ميارات التدريس مف: عمؿ جماعي/فردي/مناقشة/ محاورة..الخ. ٗ
 .قطجعؿ الطالب يشارؾ بشكؿ فاعؿ وال يكوف متمقنا ف. ٘
 .الثناء عمى الطالب ومدحو .ٙ
محاولة التأكيد عمى سيولة عمـ الحديث لمف حسنت نيتو وسمؾ الطريؽ السميـ في  .ٚ

 .الطمب
 .تكميؼ الطبلب بالبحث واالستقراء خارج القاعة .ٛ
 .طرح مسائؿ حديثية يتحاور فييا الطبلب مع وجود األستاذ .ٜ

والمرئيات فيي تعد مف أساليب طمب العمـ توجيو الطبلب لبلستفادة مف الصوتيات  .ٓٔ
 .في ىذا الزماف خاصة لمف كاف بعيدا عف موطف العمـ العمماء

 .العناية بحضور المناقشات العممية. ٔٔ
 .معرفة البرامج التقنية وكيفية التعامؿ معيا. ٕٔ
مبلحظة الفروؽ الفردية بيف الطبلب بشكؿ دقيؽ وتنزيؿ الطبلب منزلتيـ والعناية  .ٖٔ

 .بتوجيو المتفوؽ لمزيد مف التطوير والتعمـ

                                                           
أستاذ عمـو الحديث الشريؼ في جامعة الممؾ سعود، ورئيس برنامج )صناعة الحديث(، والمشرؼ عمى برناج  ٙ

 جامع الحديث ورئيس تحرير مجمة الدراسات اإلسبلمية/ المممكة العربية السعودية.
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باإلضافة لما تقدـ: يتحمى المعمـ بالصبر وسعة الصدر واالبتسامة والتحمؿ مف  .ٗٔ
 .الطبلب ما بدر منيـ مف غير قصد
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 (وجامعة الكويت حالياً  -أستاذ عموم الحديث في الجامعة األردنيةاألستاذ الدكتور سمطان العكايمة )
 

 حفظو اهلل  7سمطان العكايمةالدكتور ع األستاذ وفي حواري م

ف يبدع في أثـ كيؼ يمكف  ،عناية بيا في زمننامور يجب عمى مدرس عموـ الحديث الأذكر عدة 
 :فقاؿ حفظو ا، مومة وتسييؿ عمـ الحديث لمدارسيفيصاؿ المعإ

 فظ حديث النبي جؿ حأمف  ؛ى قضية الذاكرة وسبؿ تنشيطياز المدرس عمف يركِّ أبداية ينبغي  
في الوقت الذي كاف و  ،لة الحفظ ميممةأف مسا  ف الذاكرة ضعيفة و أنتـ تبلحظوف فيو أفي زمف 

شرؼ مف الحفظ في أنو أظ الحديث النبوي عمى حفظ الصدر و فيو عمماؤنا يعتمدوف فيو حف
 الكتاب فنحف ينبغي عمينا

وسمية لحفظ ة المسابقات المقامإلكفيمة في تنشيط الذاكرة مف حيث تخذ كافة السبؿ ايف أ .ٔ
حياء التراث في األردف ، ونحف في جمعية الحديثالحديث النبوي الشريؼ ا كنَّ  الشريؼ وا 

نطور ىذه المسابقات الى ف ألكف ينبغي قد بدأنا ذلؾ في مسابقات حفظ الحديث النبوي 
 .عمى مف المستوى الذي نحف عميوأمستويات 

تاب ا سبحانو ف يراعي كذلؾ حفظ كأالمدرس الحديث النبوي ينبغي عمى وقبؿ حفظ  .ٕ
 فف يحفظ كتاب ا عز وجؿ ألأوؿ لطالب الحديث ف يكوف ىذا المشروع األأوتعالى و 

الكريـ ال ، الحديث لوال القرآف  ر حديث النبي ف يفسأبكتاب ا سبحانو وتعالى يمكف 
َأاَل ِإنِّي ُأوِتيُت اْلِكَتاَب ) :ؿيقو  الحديث و القرآف صنواف ال يفترقاف والنبي يمكف فيمو و 

وبالتالي ال يمكف الفصؿ بيف كتاب ا  ،ٛ(َوِمْثَمُو َمَعُو، َأاَل ِإنِّي ُأوِتيُت اْلُقْرآَف َوِمْثَمُو َمَعوُ 
 ،عز وجؿ وبيف الحديث النبوي الشريؼ حتى في قضية التوثيؽ وقضية الكتابة

ف يقوؿ الباحث مثبل أحديث الموضوعي ال يعجبني في ال اً شخصيوأضاؼ حفظو ا:   
، مف قاؿ بالفصؿ بيف فائدة واردة في ىذااآليات الواردة في ىذا في الفصؿ االوؿ االحاديث ال

                                                           
 وفي كمية الشريعة في جامعة الكويت حاليًا. -نيةأستاذ عمـو الحديث الشريؼ في الجامعة األرد ٚ
8
 .عن المقدام بن معد يكرب الكندي رواه أحمد 
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كتاب ا عز وجؿ وفائدة الحديث النبوي وبالتالي بعض الناس يسمؾ ىذا المسمؾ وىذا 
جسـ البحث الذي يريد  حاديث كميا فيف يأتي باآليات واألأوالصواب  ػ،ة نظري غمطيبوج

 .اف يكتب فيو

ف يركز المدرس عمى االنتفاع مف وسائؿ العصر وىذه الوسائؿ كفيمة أ كذلؾ ال بدَّ    .ٖ
بنشر السنة النبوية وحفظيا مف الموسوعات الموجودة عمى الساحة كذلؾ يتقف كيفية 

 .استخداـ الحاسوب تطويعو لمسنة الف ىذه اصبحت مف فرضيات العمـ وبدييياتو
التركيز عمى الدراسات البينية بيف الحديث النبوي وبيف غيره مف العموـ سواء العمـو  .ٗ

االنسانية اـ العمـو البحتة فاف الحديث النبوي ال يمكف اف يستغني عف ىذه العموـ بدءا 
مف المغة والتفسير والفقو والتربية وعمـ النفس وعمـ االجتماع حتى العموـ التي قمت لؾ 

بية نحتاج اف نربط الطب بالحديث النبوي نربط الفمؾ بالحديث النبوي نربط انو عموـ تجري
الجغرافيا بالحديث النبوي نربط التاريخ بالحديث النبوي كؿ ىذه ضرورية ، واوؿ ىذه 

عاـ  ٕ٘منذ زمف قبؿ حوالي  االمور التي ينبغي عمينا ربطيا بالحديث النبوي الفقو لذلؾ
ف الساحة قد تكوف مميئة طبلب حديث لكف ال ث الفقيو ألالمحدعداد مشروع إليج بأنا أو 

يستثمروف الحديث وال يعمموف ما فيو مف فقو والعكس صحيح طالب الفقو لكف ال يعرؼ 
ما اعترى ىذا الحديث مف عمؿ ومف رجاؿ ، ومتى كاف الفصؿ اصبل بيف الحديث وبيف 

را بالشافعي ثـ االماـ البخاري الفقو العمماء كانوا محدثيف فقياء بدأ مف االماـ مالؾ مرو 
ثـ ابو داوود ثـ الترمذي وىمـ جرا الى عصر ابف جرير الطبري الى عصر ابف كثير الى 
عصر ابف حجر ىؤالء كميـ كانوا يدمجوف بيف اىتماميـ بالحديث النبوي واىتماميـ 

درس بالمعارؼ االخرى مف فقو وتاريخ وتفسير ولغة وغير ذلؾ وعمى ذكر المغة البد لمم
اف يركز عمى ذكر المغة، النحو، الببلغة ، الصرؼ ،وما الى ذلؾ ىذه كميا تنقص 
طالب الحديث في زماننا ىذا ، بحيث انو ال يعي ما في الحديث لو سالت الطالب في 
البكالوريوس في الحديث التحميمي ما ىي التطبيقات الببلغية في ىذا الحديث صدقني انو 

 .االمورال يعرؼ شيئا مف مثؿ ىذه 
، ال بد مف دراسات تطبيقية و وسائؿ اسات التطبيقية في الحديث النبويثـ بعد ذلؾ الدر  .٘

توضيحية كذلؾ في ايصاؿ المعمومة الكثير مف المدرسيف ال يستعمؿ الوسائؿ 
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، ثـ ىذه اشرت ليا ) الدراسات التطبيقية ( ضرورية اليضاحية في توصيؿ السنة النبويةا
بؿ ال بد مف تحريؾ ىذه النظريات  ةلتنظير والنظريات الصامتفي ىذا اجدا ال يكفي 

 .لتكوف دراسات تطبيقية عمى كتاب معيف او عمى مصدر كعيف

بلـ والمسمميف وجزاكـ سنو وتعالى يوفقكـ لما فيو خير اإلوىذا ما جاؿ في خاطري وا سبحا
 وسمـ عمى نبينا محمد تحفزونا لمخير بارؾ ا في عمركـ وصمى ا نتـ دائماً أ ا خيراً 

 .جمعيفأوعمى آلو وصحبو 
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ورئيس قسم أصول  -ت األردنيةيأستاذ عموم الحديث في جامعة آل الباألستاذ الدكتور محمد مصمح الزعبي )

 (الدين في جامعة الشارقة حالياً 
 :، قاؿ فضيمتوحفظو ا 1األستاذ الدكتور محمد مصمح الزعبي وفي حواري مع فضيمة

ذي بدء يجب أف نعرؼ أف شرؼ التعميـ وحيازة فضائمو ليس مقصوًرا عمى وظيفة بادئ 
المعمـ أو المدرس أو المحاضر، بؿ ينبغي عمى كؿ مسمـ أف ال ينفؾ عف تعميـ الناس 

يقوؿ:   الخير، وال سيما أىمو وأقرب الناس إليو، وال يستييف أحدنا بعممو ميما قّؿ، فالنبي 
 .واه البخاري(( )ر بمغوا عني ولو آية)

ولعؿ أشرؼ العموـ التي ُيشتغؿ بيا بعد القرآف: الحديث النبوي الشريؼ ومف تصدى لتعميـ 
فبل بد أف يعتني ببعض اآلداب النفسية والمينية والتربوية التي تؤىمو لنيؿ  سنة رسوؿ ا 

 شرؼ المحدث أو مدرس الحديث ومف ىذه األمور

ثواب مف ا ال بد مف إخبلص النية؛ ألف أي عمؿ فحتى يناؿ األجر وال إخبلص النية: .ٔ
ميما كاف صغيرا أـ كبيرًا ال يقبمو ا ال بد أف يتوافر فيو شرطاف: النية الخالصة  
ف كانت شعوًرا داخمًيا، إال أنيا  وموافقة العمؿ لما جاء في شرع ا، والنية الصالحة وا 

عميو رقابًة داخميًة وخشيًة روحيًة، تنعكس  تمثؿ عامبًل يضبط سموؾ المحدث، ويفرض
 عمى سموكو الخارجي، فينتج عف ذلؾ: إتقاُف العمؿ، وحفظ األمانة، وصيانة التبلميذ.
فعمى المحدث أف يحذر كؿ الحذر مف االشتغاؿ بالحديث ألغراض دنيوية، كاألجر أو 

 .قيؽ منزلة،  أو مصمحة ميما كانتالثناء أو تح

ؿ العمـ يعمميـ األخبلؽ وأفضؿ وسيمة لتعميميـ ذلؾ التربية بالقدوة، : فقبالحسنةالقدوة  .ٕ
فيوافؽ قولو عممو وأف يكوف عامبل بما يعممو ، فبل يكذب قولو فعمو، ألف العمـ يدرؾ 
بالبصائر، والعمؿ يدرؾ باألبصار، وأرباب األبصار أكثر، فإذا خالؼ العمؿ العمـ منع 

سخر الناس بو، « ال تتناولوه فإنو سـ ميمؾ»مناس: الرشد، وكؿ مف تناوؿ شيًئا، وقاؿ ل
                                                           

اإلمارات العربية -األردف/  ورئيس قسـ أصوؿ الديف في جامعة الشارقة–أستاذ الحديث في جامعة آؿ البيت   ٜ
 حاليًا.
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شياء وألذىا لما لوال أنو أطيب األ»واتيموه، وزاد حرصيـ عمى ما نيوا عنو، فيقولوف: 
د الطبلب في مكتبو فبل ينياىـ عف التدخيف مثبل ثـ يدخؿ عميو أح، «كاف يستأثر بو
ذا بو يدخف ﴾، ولذلؾ كاف قاؿ ا عز و جؿ: ﴿َأَتْأُمُروَف النَّا، وا  ـْ َس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَف َأْنُفَسُك

وزر العالـ في معاصيو أكثر مف وزر الجاىؿ، إذ يزؿ بزلتو أناس كثر، ويقتدوف بو، 
  «.مف سف سنة سيئة فعميو وزرىا ووزر مف عمؿ بيا»و

وعمى المعمـ أف يتصؼ بما يدعو إليو العمـ مف األخبلؽ »وقاؿ السعدي رحمو ا: 
مة، والتنزه عف األخبلؽ الرذيمة، فإنو أحؽ الناس بذلؾ، لتميزه بالعمـ، ألنو قدوة، الجمي

ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوةٌ  والناس مجبولوف عمى االقتداء بأىؿ العمـ. قاؿ تعالى: ﴿َلَقْد َكاَف َلُك
 َكِثيًرا﴾. َحَسَنٌة ِلَمْف َكاَف َيْرُجو المََّو َواْلَيْوـَ اآْلَِخَر َوَذَكَر المَّوَ 

وأف ال يبخؿ عمى طبلبو بما آتاه ا مف عمـ، لقولو تعالى: ﴿ِإفَّ الَِّذيَف  عدـ كتماف العمـ: .ٖ
 ِإالَّ َيْكُتُموَف َما َأْنَزَؿ المَُّو ِمَف اْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَف ِبِو َثَمًنا َقِميبًل ُأوَلِئَؾ َما َيْأُكُموَف ِفي ُبُطوِنِيـْ 

ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ﴾النَّاَر َواَل ُيكَ  ـْ َوَلُي ـُ المَُّو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّيِي قاؿ ابف الجوزي رحمو ، مُِّمُي
، وفي «ىذه اآلية توجب إظيار عموـ الديف منصوصة كانت أو مستنبطة»ا: 

إنكـ تقولوف أكثر أبو ىريرة عف »الصحيحيف عف أبى ىريرة رضي ا عنو أنو قاؿ: 
الموعد، وايـ ا! لوال آية في كتاب ا ما حدثت بشيء أبًدا ثـ تبل: ﴿ِإفَّ   النبي 

ِئَؾ الَِّذيَف َيْكُتُموَف َما َأْنَزْلَنا ِمَف اْلَبيَِّناِت َواْلُيَدى ِمْف َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِلمنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأولَ 
ِعُنوَف﴾ ـُ البلَّ ـُ المَُّو َوَيْمَعُنُي مف ُسِئَؿ عف ِعْمـٍ َفَكَتَمُو َأْلَجَمُو : »...وقاؿ رسوؿ ا َيْمَعُنُي
 «.ا ِبِمَجاـٍ مف َناٍر يوـ اْلِقَياَمةِ 

ذا سئؿ عف شيء ال يعممو أف يقوؿ:  الجرأة في قوؿ الحؽ ،عدـ الخوض فيما ال يعمـ: .ٗ وا 
إماـ   ، دوف خجؿ أو وجؿ فقد قاؿ اإلماـ مالؾ رحمو ا كاف رسوؿ ا «ال أعمـ»

المسمميف وسيد العامميف ُيسأؿ عف الشيء فبل يجيب حتى يأتيو الوحي مف السماء، 
العمـ ثبلثة: كتاب ناطؽ، وسنة ماضية، »وصح عف ابف عمرو رضي ا عنيما قاؿ: 

ال يستحي َمف ال يعمـ أف يتعمـ، وال يستحي »وعف عمي رضي ا عنو قاؿ: ، «وال أدرى
وعف أبى موسى رضي ا عنو قاؿ: ، « يعمـ أف يقوؿ: ا أعمـمف تعّمـ إذا ُسئؿ عما ال
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ياه أف يقوؿ ما ال عمـ لو بو فيصير مف المتكمفيف » مف عمَّمو ا عمًما فميعممو الناس، وا 
فقيؿ: أال «. ال أدري»وسئؿ الشعبي رحمو ا عف مسألة فقاؿ: ، «ويمرؽ مف الديف

إف المبلئكة لـ تستحي إذ قالت: »ف؟ فقاؿ: تستحي مف قولؾ ىذا وأنت فقيو العراقيي
 سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا.

مراعاة حاؿ الطبلب أو المخاطبيف ومخاطبتيـ بحسب حاليـ: فيخاطب الناس عمى قدر  .٘
حدثوا »قاؿ عمي رضي ا عنو: ، عقوليـ ويتنزؿ بمستوى الخطاب لمقدر الذي يفيمونو

وقاؿ ابف ، «ف، أتحبوف أف يكذب ا ورسولو؟!الناس بما يعرفوف، ودعوا ما ينكرو 
..وقاؿ ابف مسعود  «.وال ينبغي أف يعمف ما ال يحتممو عقوؿ العواـ»الجوري رحمو ا: 
ـْ ِفْتَنةً )رضي ا عنو:  ـْ إال كاف ِلَبْعِضِي (، ما أنت ِبُمَحدٍِّث َقْوًما َحِديثًا اَل َتْبُمُغُو ُعُقوُلُي

فعمى المعمـ أف ينظر إلى ذىف المتعمـ، وقوة استعداده، أو » وقاؿ السعدي رحمو ا:
ضعفو، فبل يدعو يشتغؿ بكتاب ال يناسب حالو، فإف القميؿ الذي يفيمو وينتفع بو خيٌر 
مف الكثير الذي ىو عرضة لنسياف معناه ولفظو. وعمى المعمـ أف ُيمقي عمى المتعمـ مف 

دراكو، وال يخمط المسائؿ بعضيا ببعض، التوضيح وتبييف المعنى بقدر ما يتسع فيمو إل
وال ينتقؿ مف نوع إلى آخر حتى يتصور ويحقؽ السابؽ، فإف ذلؾ درؾ لمسابؽ، ويتوفر 

  «.الذىف عمى البلحؽ

الطبلب بمثابة األبناء لممعمـ فعميو أف يترفؽ بيـ ويخاطبيـ ف الرحمة والشفقة بالمتعمميف: .ٙ
لممشايخ والمعمميف  يينبغ»سعدي رحمو ا: ييـ قاؿ المخاطبة األب ألبنائو ويصبر عم

أف يحسنوا إلى طبلب العمـ ويصبروا عمى ما يكوف منيـ، والمطؼ بيـ، لئبل يتضاعؼ 
فقد روى أبو ىريرة رضي ا ، الصبر، وتحصؿ النفرة عف العمـألميـ وىميـ، فيضعؼ 

وقاؿ عمر (، عنؼفوا، فإف المعمـ خير مف المعمموا وال تعن)قاؿ:  عنو أف رسوؿ ا 
وال تكونوا مف جباري تواضعوا لمف عممكـ، وتواضعوا لمف تعمموف، »رضي ا عنو: 

إنما أنا لكـ مثؿ : » يجرييـ مجرى بنيو قاؿ رسوؿ ا »وقاؿ الغزالي: ، «العمماء
، بأف يقصد إنقاذىـ مف نار اآلخرة، وىو أىـ مف إنقاذ الوالديف ولدىما مف «الوالد لولده
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لدنيا، ولذلؾ صار حؽ المعمـ أعظـ مف حؽ الوالديف، فإف الوالد سبب الوجود نار ا
  «.والمعمـ سبب الحياة الباقية الحاضر والحياة الفانية،

ومف شفقتو بيـ أف يتواضع ليـ ويحسف إلييـ، وال يتجّبر عمييـ وال يحتقرىـ كما كاف ىو 
لس الفقير والمسكيف، وكانت ىدي النبي صمى ا عميو وسمـ ؛ يتواضع ألصحابو، ويجا

إف ا أوحى »، وكاف يقوؿ: تأتيو اأَلَمة مف نساء المدينة وتأخذه لحاجتيا، وال يتردد 
  «.إليَّ أف تواضعوا، حتى ال يفخر أحد عمى أحد، وال يبغَي أحد عمى أحد

فما مف أحد إال وىو راض عف ، توجيو الطبلب لما يناسب قدراتيـ دوف جرح مشاعرىـ .ٚ
سبحانو في كماؿ عقمو وأشدىـ حماقة وأضعفيـ عقبل ىو أفرحيـ بكماؿ عقمو. فقد  ا

وكاف يونس ، قيؿ: اختر كؿ إنساف لمفف الذي يستطيبو، فبقدر شيوتو يكوف نفاذه فيو
يختمؼ إلى الخميؿ يتعمـ منو العروض فصعب عميو تعممو، فقاؿ لو الخميؿ يوما: مف أي 

ـْ تستطِ  ففطف يونس لما  ، ْع شيًئا فدْعو وجاوْزه إلى ما تستطيعُ بحر قوؿ الشاعر: إذا ل
وسأؿ أفبلطوف بعض تبلمذتو عف مسألة لـ تكف تميؽ  ، عناه الخميؿ فترؾ العروض

كاف يغني  روى أف طالباً ويُ  ،س  ىميا فمكؿ تربة غرس ولكؿ بناء أُ بحالو، فقاؿ: لست مف أ
حد المعمميف وقاؿ لمطالب ىؿ لؾ في فناء المدرسة فأحضره المدير وىـ بضربو فتدخؿ أ

ه وأعطا ُمقرئاً يؿ واتوقع انؾ ستصبح اف تسمعنا شيئا مف القرآف ثـ قاؿ لو صوتؾ جم
فوقع ذلؾ الفعؿ موقعا حسنا في قمب الطالب واجتيد في قراءة القرآف ولـز  )لاير(ألؼ 

ماما لمسجد مف أكبر المساجد في الرياض عا صمة القراء حتى أصبح قارئا مشيورا وا 
 المممكة العربية السعودية ويقصده الناس لسماع قراءتو انو الشيخ زايد آؿ عطية 

إسداء النصح لمطبلب: فبل يدع مف نصح المتعمـ شيًئا، وذلؾ بأف يمنعو مف التصدي  .ٛ
لرتبة قبؿ استحقاقيا، والتشاغؿ بعمـ خفي قبؿ الفراغ مف الجمي، ثـ ينبيو عمى أف 

ى ا تعالى دوف الرياسة والمباىاة والمنافسة، و يشجعو الغرض بطمب العمـو القرب إل
عمـ التفسير وعمـ الحديث، وما كاف األولوف يشتغموف بو  عمى تعمـ عموـ اآلخرة، مثؿ:

مف عمـ اآلخرة، ومعرفة أخبلؽ النفس، وكيفية تيذيبيا؛ فإذا تعممو الطالب وقصد بو 
الوعظ واالستتباع، ولكف قد يتنبو في  الدنيا فبل بأس أف يتركو، فإنو يثمر لو طمًعا في
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أثناء األمر أو آخره إذ فيو العموـ المخوفة مف ا تعالى المحقرة لمدنيا المعظمة 
لآلخرة....ىذا بشكؿ عاـ أما بالنسبة لمحديث فيو أقساـ كذلؾ فيختار لمطالب ما يناسبو 

فييا...قاؿ السعدي: مف ىذه األقساـ التي يظف األستاذ اف الطالب يتقنيا وأنو سيبرع 
 وعمى المعمـ النصح وبث العمـو النافعة بحسب اإلمكاف.

بحيث يمجأ بعض المدرسيف الى تعظيـ أىمية  أال يسفو العموـ في غير تخصصو: .ٜ
تخصصو والحط مف قدر العمـو التي ال يدرسيا ويقمؿ مف أىميتيا، فالمحدث ال يقمؿ أبدا 

حمقات يأخذ بعضيا بحجز بعض لتشكؿ عقدا  مف عموـ التفسير والفقو والعقيدة فكميا
كما أف المحدث إذا كاف متخصصا في فرع مف فروع عمـ الحديث أال ينقص مف ، فريداً 

 أىمية الفروع األخرى

فعمى المحدث أو المعمـ  التركيز عمى أىمية الجانب الديني  وتنميتو في نفوس الطبلب: .ٓٔ
تربية، فيو منارة ييتدي بيا المربي في أف ال ينسى منيج القرآف والسنة في التعميـ وال

حياتو، بؿ إننا ال نربي األجياؿ إال عمى العبودية  سبحانو وتعالى ، ونحاوؿ أف نعد 
نما يتـ ذلؾ مف خبلؿ التربية  أمًة قانتة ، تخشى ربيا وتخاؼ يـو الحساب، وا 

فالمولود يولد عمى اإلسبلمية؛ التي تعنى بإعداد جيؿ مؤمف يحمؿ ىـ دينو وقضايا أمتو، 
وىذه الفطرة المسممة تحتاج لمف يربييا ، «كؿ مولود يولد عمى الفطرة: »الفطرة، قاؿ 

وينمييا ويتعاىدىا بالسقي والنظر والمتابعة، حتى تكبر وتنمو وتنبت نباتا حسنا. فميست 
نما ىي بناء  وظيفة المعمـ ىي سرد المعمومات والترتيب والتنظيـ والتصنيؼ فحسب، وا 

عداد النفوس بتزكيتيا وتعميميا ما ينفعيا إنما ُبعثت ألتمـ مكارـَ : »قاؿ ، العقوؿ وا 
، والمعمـ مبعوٌث في المؤسسة التعميمية لكي يعمـ مكاـر األخبلؽ ومحاسف «األخبلؽ

اآلداب، ويثبت في الجيؿ روح اإليماف وحب القرآف والسنة، وينشر رسالة ىذه األمة في 
ا بماضييا المجيد، ويبيف ليا عدوىا مف صديقيا، في زمف قد تسمط ىذه الحياة، ويذكرى

 فيو األعداء.

ويمكف لممحدث أف يبتكر وسائؿ تعميمية جديدة تناسب العصر وتناسب نوعية المتعمميف، 
كأف يوظؼ ميارات الحاسوب في إيصاؿ المعمومة مثؿ رسـ شجرة اإلسناد واستخداـ البور 
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لداتا شو وال ننسى ترغيب الطبلب بقراءة الكتب القديمة مف بوينت وعرض الشرائح بواسطة ا
مصادرىا وليس مف الحاسوب لمعرفة طريقة المؤلؼ في التبويب والتصنيؼ وربط الطالب 

لؤلسؼ مميئة باألخطاء، فبل نيمؿ الموسوعات  اإللكترونيةبالكتاب ألف المعمومات 
 .ركف إليياونستفيد منيا في اختصار الوقت ولكف ال ن اإللكترونية

 ومن أجل أن يكون المحدث أو المدرس متميزا عن غيره ال بد أن يراعي األمور اآلتية:

  أوال: في مجاؿ العبلقات اإلنسانية:

 أف يتحمؿ المسؤولية في مجاؿ العمؿ بجدية واضحة وفؽ ما يتطمبو الواجب. -ٔ

 التصرؼ بحكمة وأسموب صحيح في جميع المواقؼ  -ٕ

 عف غيرىا تميزا عقميا وخمقيا وأف يكوف مؤثرا أف يتمتع بشخصيتو متميزة -ٖ

أف يكوف ذكيا واسع األفؽ قادر عمى ابتكار خطط جديدة ووسائؿ عممية مبتكرة لموصوؿ  -ٗ
 إلي اليدؼ المنشود.

اف يتحمى بالصبر والقدرة عمى كظـ الغيظ في المواقؼ الصعبة وأف يتجنب كثيرا مف  -٘
 الظف 

واشراؾ كؿ مف يتأثر باتخاذ القرار ما أمكنو  رارقاعدة االشتراؾ في اتخاذ الق أف يوسع -ٙ
 .ماداـ قادر عمى مثؿ ىذا االشتراؾ ذلؾ

أف يحتـر اآلخر ميما كاف ومعاممتو باحتراـ وأال يجعؿ مف اآلخريف وسيمة لتحقيؽ  -ٚ
 أغراضو الشخصية.

  ثانًيا: في الجانب العممي والميني:

 ومتابعة الجديد في ميداف تخصصو. أف يكوف متمكنا مف المادة العممية التي يقدميا،-ٔ
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االطبلع عمى طرؽ التدريس القديمة والحديثة ومتابعة  كؿ جديد ومفيد في ميداف -ٕ
 تخصصو.

 االبتكار والتجديد في األعماؿ النظرية، وطرؽ القياس والتقويـ. -ٖ

 ضية.تعزيز وترسيخ لغة الحوار بينو وبيف طبلبو وزمبلئو فاختبلؼ الرأي ال يفسد لمود ق -ٗ

متابعة المادة العممية التي يدرسيا وتقسيميا تقسيما عادال عمى أياـ التدريس وفقا لخطة  -٘
 منيجية محكمةلا

  :ثالثا: في مجاؿ األخبلؽ

 مور اآلتية:يستحب لممحدث أف يراعي األ

إلقاء السبلـ عمى الطبلب حيف دخولو بوحيف خروجو ويوجو نظر الطبلب إلى رد  -ٔ
 السبلـ 

تبسمؾ في »لشيخ عمى الطمبة بوجو مبتسـ لقوؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ: ؿ اإقبا -ٕ
 «.وجو أخيؾ صدقة

بخطبة الحاجة التي كاف الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ يفتتح بيا كبلمو  ابتداء المحاضرة -ٖ
 الصبلة عمى النبي.إف أمكف أو يختصرىا ويقتصر عمى الحمدلة و 

المشاركة باستعماؿ الكبلـ الطيب: فيقوؿ لمطالب  تحفيز الطبلب وتشجيعيـ عمى -ٗ
المحسف: أحسنت، بارؾ ا فيؾ، ويقوؿ لمطالب المخطئ: أصمحؾ ا وىداؾ، فالرسوؿ 

 «.الكممة الطيبة صدقة»صمى ا عميو وسمـ يقوؿ: 

اجتناب التجريح و االستيزاء، ألف الطبلب يتعمموف مف المعمـ الكبلـ الطيب، والكبلـ  -٘
 ئ.السي

  .تنبيو الطمبة المنشغميف بأمور أخرى -ٙ
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، فبل يسمح لمطالب بالسؤاؿ قبؿ طمب اإلذف، وال يجاب عف سؤالو إذا سأؿ تنظيـ األسئمة -ٚ
 بغير أذف.

 مراعاة اآلداب اإلسبلمية ليتعمميا الطبلب، كتشميت العاطس ورد السبلـ ونحوه -ٛ

ر بمظير جميؿ بدوف تكبر أو خيبلء االىتماـ بالمظير والنظافة في المباس، والظيو  -ٜ
ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف »عمبًل بقوؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ: 

إف ا جميؿ يحب »، قيؿ: إف الرجؿ يحب أف يكوف ثوبو حسًنا، ونعمو حسنة، قاؿ: «كبر
 «.الجماؿ، الكبر: بطر الحؽ وغمط الناس

مدرس الفصؿ بيف الجنسيف داخؿ القاعة كأف يضع في الفصوؿ المختمطة يراعي ال -ٛ
مف القاعة بحسب ما الطبلب في األماـ والطالبات خمفيـ أو يجعؿ كؿ منو في جانب 

 .تقتضيو الحاجة

وفي الختاـ ىذا محض اجتياد فإف كاف صوابا فمف ا واف كاف غير ذلؾ فمني ومف 
 .الشيطاف فاستغفر ا وأتوب إليو

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُمدارسات حديثيةة مسمس
 

 
26 

 

 (المممكة العربية السعودية -جامعة اإلمام محمد بن سعودلدكتور نصر البنا )فضيمة األستاذ ا
 

 حفظو ا، قاؿ فضيمتو:  91وفي نقاشي مع فضيمة األستاذ الدكتور نصر البنا

صوؿ الديف ويترتب ألعمـو التأسيسية لطالب الشريعة و عمـو الحديث كما ال يخفى عميكـ مف ا
يرة عند قراءة الطالب في كتب الشروحات الحديثية وكذلؾ عمى معرفتيا وفيميا حؿ اشكاالت كث

 : كتب الفقو وعمى المدرس ليذه المادة العناية بما يمي
 . اختيار الكتاب المناسب لممرحمة التي يريد التدريس فيو فالمبتدئ في المتخصص. ٔ
يعيشو  محاولة ضرب األمثمة سواء مذكورة في الكتاب أو أمثمة قد تكوف مف الواقع الذي. ٕ

 . الطالب
يقـو المدرس بربط البلحؽ بالسابؽ فمثبل عند تعريؼ الشاذ مر معنا في تعريؼ الصحيح . ٖ

  ()واف ال يكوف شاذا
محاولة المدرس ربط الطبلب بالكتب القديمة وذلؾ بعمؿ ابحاث مبسطة عف الموضوع . ٗ

 . المطروح وىذا يعزز المعمومة
 .  سيما فبعض الطبلب قد يتياوف فيياتركيز المدرس عمى أىمية المادة ال. ٘
 . ضيحية أثناء الشرحلمادة ويستعمؿ بعض الرسومات التو قد يقـو المدرس بشرح ا. ٙ
  .قراءة المادة بعد شرحيا والتركيز عمى ذلؾ .ٚ
 . حضار الطبلب الكتاب المطموبإ .ٛ
لطبلب عمى وقبؿ ذلؾ حث الطبلب عمى تحضير المادة مف أكثر مف مرجع وىذا يساعد ا .ٜ

 . فيـ المادة
 . واخيرا ىذا ما عندي وىو جيد المقؿ

 
 .نصر البنا .فائؽ االحتراـ والتقدير مف محبكـ د اواقبمو 

  
                                                           

 المممكة العربية السعودية. -عود بي الرياضأستاذ عمـو الحديث النبوي الشريؼ في جامعة اإلماـ محمد بف س ٓٔ
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 األردن(. -جامعة اليرموك -الدكتور محمد زىير المحمد )رئيس قسم أصول الدين
 

 ضيمتو:حفظو ا، قاؿ ف ٔٔالمحمد محمد زىيروفي نقاشي مع فضيمة األستاذ الدكتور 

  ف تدرس لمطالب بعد كتاب ا عز وجؿأىـ العمـو التي ينبغي أمـ الحديث مف ع
 : وطبلب الحديث صنفاف

: فالتركيز في حقيـ عمى متوف االحاديث حفظا وشرحا ومف ذلؾ غير متخصص - 
 . االربعوف النووية ورياض الصالحيف وايضا مختصر البخاري ومختصر مسمـ وشروحيا

  :صناؼأمتخصص وىـ  - 
ف يراعى في أولى ء ممزموف مف حيث الواقع بمقررات، واألممتحؽ بمدرسة أو جامعة وىؤال - أ

طرح المادة العممية ليؤالء عمى حسب مستوياتيـ الدراسية والتدرج سواء ما يتعمؽ ذلؾ بمتوف 
، لكف عادة ما نوصي باختيار األحاديث المتعمقة حاديث او عموـ الحديث حفظا وشرحاً اال

  .(اآلدابد ، العبادات( ، وأيضا )االخبلؽ(، و)العقائالديف ) بأصوؿ
نو قميؿ في زمانا فانيـ أيظف وال  ممتحؽ بشيخ او عالـ يجمس بيف يديو يعممو ويفيمو - ب
 . ، ولعؿ ىذا الصنؼ ترتبط المادة العممية ومنيجيا بمنيج الشيخ ومستواه العمميكثر

 : ىلكف نوصي مف يطمب ذلؾ بالتركيز عم
لو صمة بإصبلح النفس  ، وكؿ مافقو الحديث وما يشبيو، االعجاز العممي، دالئؿ النبوة  -

 (.الدعوةأو الغير )
شرح الحديث عمى النمط الموضوعي فقراءة االحاديث ذات الموضوع الواحد قراءة واحدة   -

 . ومعاممتيا وحدة واحدة يقدـ صورة صحيحة عف االسبلـ عموما والسنة خصوصا

 

 

 

                                                           
11
 المملكة األردنية الهاشمية. -جامعة اليرموك -ورئيس قسم أصول الدين -أستاذ علوم الحديث في كلية الشريعة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُمدارسات حديثيةة مسمس
 

 
28 

 

 
 :لىإوالخاصة والقريب والبعيد فيرجع  أما وسائل ايصال عمم الحديث لمعامة *

 .ة المدرسىمَّ . ٔ

 . ، وال بد مف الحرص عمى توفيرىامكانات الماديةاإل. ٕ 
 جيزة العرض في قاعات التدريسأساسيات استخداـ صبح مف األأنو أف نعترؼ أيجب  . ٖ

 .)أجيزة الداتاشو(
يصاؿ المعمومة إـ الرسوـ والمخططات البيانية في ىمية استخداأؾ كما ال يقؿ عف ذل .ٗ

، وصارت الجامعات المتقدمة تختصر الكتب كثرأقؿ ، وتركيز أقؿ ، وبمساحة أبتكمفة 
، لممبتدئيف ، فاف كثرة المعمومات ، وخاصة( ورقةٓٓ٘إلى  ٓ٘ٔقؿ )ألطويمة بكتب حجـ ا

 . لغير متمكنيف مف المبتدئيف، ونوعيا في الوقت الواحد تشتت ذىف اوطوليا
، فنتعامؿ معيا لضغوط والتعقيدف نعترؼ بواقع نعيشو مف كثرة المشاغؿ واأيجب . ٘
، فبل اجد احسف مف اليوتيوب والتسجيبلت الصوتية في ايصاؿ المعمومات خاصة يجابيةإب

 عات، وخارج قاغمبية ىـ خارج قاعة الدرساو مف ال يعرؼ مستواه العممي فاأللمبعيديف 
 . الندوات والمؤتمرات

 : يصاؿ المعمومةإأىـ ما يراعى في  فَّ إ. ٘
 الجاذبية –السرعة ج  -االختصار ب - أ

 .وا الموفؽ لمصواب
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كمية العموم  -الجامعة العراقية -)أستاذ عموم الحديثاألستاذ الدكتور رائد يوسف 
 اإلسالمية(

  

 سف حفظو اهلل؛ قال فضيمتو:وفي نقاشي مع فضيمة األستاذ الدكتور رائد يو 
ومخاصمة الخاصة واتياـ  ،فيو بيف جيؿ العامة ،مـ الحديث عمـ جفاه الكثير مف الناسع

 بعض األمور؛ منيا: فعمى حامؿ ىذا العمـ ،الخصوـ

 .اإلفادة مف طرائؽ التدريس الحديثة واستخداـ المناسب منيا .ٔ
كاديمية مثؿ ي مؤسسة أف كاف الدرس فإف ،استخداميا حسب المرحمة والمكاف ثـ .ٕ

عمى مدرس المادة استخداـ أساليب وطرؽ تختمؼ عف  فَّ أرى أالجامعات والكميات ف
 .الدرس الحديثي القديـ

مدرس الحديثي حتى ال يضيع عمينا المحافظة عمى الطرؽ القديمة ل فَّ أوال ننسى   .ٖ
 .رثىذا اإل
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 جامعة بنكول التركية( -لييات)كمية اإل الدكتور ثامر عبد الُميدي حتاممة غفر اهلل لو 
 

 وأخيرًا أذكر ىنا مشاركتي الشخصية:
مف خبلؿ ما رأيتو في كبلـ األساتذة الفضبلء، ومف خبلؿ ما عايشتو في قاعات 

 :القوؿالتدريس طالبًا ومدرِّسًا )في الجامعات والمراكز الشرعية( يمكنني 
وصدؽ، حتى يبارؾ ا لو يجب عمى األستاذ مراقبة نيَّتو دائمًا، والعمؿ بإخبلص  .ٔ

 في عممو وعممو.
قراءة بعض الكتب التي تتحدث عف آداب  قبؿ البدء بالتدريس ال بدَّ عمى كؿِّ مدرس .ٕ

( لمخطيب البغدادي، وكتاب الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعالشيخ، ككتاب )
ماـ وكتاب )زغؿ العمـ( لئل)جامع بياف العمـ وفضمو( البف عبد الَبر القرطبي، 

 .الذىبي
ال بدَّ عمى األستاذ مف السعي إلى التجديد والتطور، عمى المستوى الشخصي: في  .ٖ

كثرة القراءة والمطالعة والمشاركة في الندوات والمحاضرات، ثـ مف خبلؿ تعمـ 
، مما بعض العمـو التي يمكف أف تخدـ عمـو الحديث، كعمـو الحاسوب، واالنترنت

 .اً يتضح عمى مستواه العممي الحق
مف مراعاة التدرج في التدريس، فيبدأ األستاذ بطرح الدرس متسمسبًل، ويبدأ  ال بدَّ  .ٗ

 بتبسيط األمور حتى يرغب الطبلب بالدرس ويشتاقوف لو.
إقرار الكتب السيمة في لغتيا، والصحيحة في معموماتيا، والمراعاة بيف القديـ  .٘

 والحديث.
قة في إيصاؿ الم .ٙ عمومة، خاصة في بعض المواد التي استخداـ أساليب حديثة ومشوِّ

 .، وتخريج الحديث ودراسة األسانيدصطمحـ بالصعوبة؛ كعمـ المُ سِ تتَّ 
أف ال يبقى األستاذ يحتكر مادة معينة في تدريسو، بؿ ال بدَّ مف تغيير المواد في كؿ  .ٚ

فترة، خاصة في التدريس الجامعي، فبعض األساتذة دائمًا يدرس عمـ المصطمح 
 ، بؿ ال بدَّ مف اتقاف تدرس عموـ الحديث كافة.أو مادة أخرى فقط
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تضميف الدروس بعض المواعظ واآلداب وِسَير السمؼ الصالح، والتشويؽ لقراءة  .ٛ
 بعض الكتب ومطالعتيا.

محاولة إقامة بعض المسابقات في عمـو الحديث، كحفظ البيقونية، أو األربعيف  .ٜ
 النووية، وغيرىما.

عمـ رحبلت عممية في الدولة التي يعيض فييا المدرس، رحبلت شخصية لو لمقاء  .ٓٔ
لعمـ الذيف لـ يتسفَّ لو الدراسة عمييـ، ثـ رحبلت مع بعض الطمبة المجتيديف أىؿ ا

إلى ىؤالء العمماء، مما يترؾ أثرًا طيبًا في شخصية الطالب في ُحبِّ عمـ الحديث 
 وأىمو.

التحضير الجيد قبؿ الدرس، وعدـ القراءة مف الكتاب إال عند الحجاة، بؿ يجب  .ٔٔ
مف حفظو، مما يعطي احترامًا وثقة بو بيف  عمى األستاذ تدريس المادة غيباً 

 الطبلب.

 

 وآخر دعوانا أف الحمد  رب العالميف.

 كتبيا وأعدَّىا

 د.ثامر عبد الُميدي محمود حتاممة

 جامعة بنكوؿ التركية -األستاذ المشارؾ في قسـ الحديث

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page



