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:إعداد 
الدكتور عبد الملك غزالي

مدرس الحدیث وعلومھ بالجامعة اإلسالمیة الحكومیة 
لمبونج–

lizarazra70@gmail.com:البرید اإللكتروني

مقدمة
:الشرعيةالنصوصمنالدارسنيموقف

احلرفيون1.
الليرباليون2.
املعتدلون3.
الفئةتكوينيفملموسأثرهلايكونأناإلسالميةاجلامعاتفعلىالواقع،هذاظلويف

اإلسالمية"اهللاهدايةشريف"جامعةجهودتعاىلاهللابإذنسنعرض.املعتدلة
واملوادالدراسةأهدافخاللمنوعلومهاحلديثتدريسيفجاكرتايفاحلكومية
واحلديث،التفسريقسمالدينأصولكليةيفالتدريسيوالنشاطاملقررةالدراسية
دراسةيفخاصةالقسماجتاهوعامةوالكليةاجلامعةاجتاهذلكخاللمنلنلتمس
وعلومهاحلديث
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جاكرتا-حملة عن جامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية 

سنةيوليومن1يفرمسيااحلكوميةاإلسالميةاهللاهدايةشريفجامعةفتحت
Akademi(احلكوميةالدينيةالكليةآنذاكامسهاوكان.جاكرتايفم1957

Dinas Ilmu Agama(فقطموظفيهالبعضالدينيةالشؤونوزارةأسستهااليت
آنذاكالكليةحتتويحيثاحملافظات،منغريهامنجاكرتامنكانواسواء
خاصقسمإىلباإلضافةالعربيةاللغةوقسمالشريعة،قسممهاقسمني،على

.اجلنودأئمةإلعداد
اإلندونيسيةاإلسالميةللجامعةفرعاأوتابعةزالتماالكليةلكن
)Universitas Islam Indonesia(يوكجاكرتايفاملوجودة)Yogjakarta(جاوا

.الوسطى

الدينأصولقسمتأسيسمتم1962نوفمبري5يف.
كليةوهيكليات،مخسللجامعةفأصبحالكلياتبعضتأسيسمتم1988عامويف

كليةإىلباإلضافةجاكرتا،يفكلهاالدعوة،وكليةالشريعة،وكليةاألدب،وكليةالرتبية،
.كليمانتانجزيرةيف)Pontianak(فوتيانكحمافظةيففرعهلااليتالرتبية
كلياتباستقاللينص11رقماجلمهوريةرئيسمنالقرارصدرم1977عامويف

Sekolah(اإلسالميةللدراساتاحلكومياإلسالمياملعهدشبهفأصبحتالفروع

Tinggi Agama Islam Negeri(
ناسوتيونهارونالدكتوراألستاذتوىلوملا)Prof. Dr. Harun Nasution(رئاسة

البعضمساهابلاجلديد،عصرهااجلامعةدخلت،)م1984-1973(اجلامعة
اإلسالميالفكرجماليفجتديدمناألستاذبهقامملاوذلك،"التجديديةاجلامعة"بـ

املوادعهدهيففأدخلتاملعتزيل،باملذهباملسبوغةالعقالنيةبأفكارهاشتهروالذي
مثالغربية،اجلامعاتإىلاحملاضرينببعثةقامكمااجلامعية،املقرراتضمنالفلسفية
.العلياالدراساتأيضاعصرهيففتحت
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رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها
تتميزواليتالعاملياملستوىعلىاجلامعاتاحدىلتكوناهللاهدايةشريفجامعةتأمل:الرؤية

.واإلندونيسيواإلسالميالعلميبالتكامل
:الرسالة

تمعوترقيةالعلملتنميةواملناسبةباجلودةمتتازواليتاجلامعاملستوىعلىبالرتبيةالقيام.1 ورفاهيةا
.البلد

.ومسؤويلوتكاملوجديمنظمبشكلاجلامعياملستوىعلىبالرتبيةالقيام.2
:األهداف

.اخلرجينيجودةعلىتؤثراليتوالتعليمالرتبيةعمليةترقية.1
تمعوخدمةالعلميةواالنتاجاتالبحوثعمليةترقية.2 سبيليفاجلامعةجودةترقيةألجلا

.الرتبيةجماليفاملنافسة
.اجلامعةداخلوالكلياتاملؤسساتبنيوالتكاملالتعاونترقية.3
اشىتيفاجلامعةتدبريترقية.4 .جماال

لمحة عن كلية أصول الدين. 
أسستهيإذاهللا،هدايةشريفجامعةيفالكلياتأقدممنالدينأصولكليةتعد

م1962نوفمبريمن5يف
كليةفأصبحتاستقلتمث(.الدعوةعلمقسمالكليةفتحتم،1964عامويف

)مستقلة
األديانمقارنةوهوآخرقسماالكليةفتحتم1967عامويف
والفلسفةالعقيدةقسموهوآخرقسماالكليةفتحتم،1982عامويف
واحلديث،التفسريقسموهوآخرقسماالكليةفتحتم1989عامويف
األقساملتلكالعلياالدراساتبرنامجالكليةفتحتم،2012عامأغسطس31ويف

الثالثة
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رؤية الكلية ورسالتها
:  الرؤية

واحلديثوالتصوف،والتفسرياإلسالمية،والفلسفةالكالم،علمجماليفوالتقدمالتفوق
.األديانومقارنة

:الرسالة 
اإلسالمية،والفلسفةالكالم،علمجماليفوالبحثوالتدريسبالدراسةالقيام.1

األديانومقارنةواحلديثوالتصوف،والتفسري
االبحوثكميةترقية.2 والتصوف،والتفسرياإلسالمية،والفلسفةالكالم،علميفوجود

األديانومقارنةواحلديث
والفلسفةالكالم،علمجماليفوخارجهااجلامعاتداخلاملؤسساتمعالتعاونترقية.3

األديانومقارنةواحلديثوالتفسريوالتصوف،اإلسالمية،
تمعخدمةترقية.4 .ا

حملة عن قسم التفسري واحلديث
الدراسيالعاممنوبدءام،1989عاممارسمن1يفواحلديثالتفسريقسمتأسيسمت

.القسمهذايفلاللتحاقالتسجيلفتحم1989/1990
سنواتعشرمضىمثمرة،ألولالتخرجحبفلةالقسمقامم1993ديسمبريمن10ويف

أوطالبا675بلغخرجييهعددبأنالقسمسجلم2002/2003الدراسيالعاميفوبالتحديد
.الباكلوريوسملرحلةطالبة

الخرجینعدد مرحلة
طالبا50 2008

طالبا109 2009

طالبا154 2010

طالبا164 2011

طابا200 2012

طالبا238 2013
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رؤية القسم ورسالته وأهدافه
:  الرؤية

يروم القسم إىل أن يصري مركزا للدراسة والتعليم وتنمية العلم يف جمال التفسري واحلديث بأبعاده 
.اإلسالمي واإلنساين واإلندونيسي

:الرسالة
القيام بالرتبية والتعليم وتنمية العلم يف جمال التفسري واحلديث نظرية وتطبيقا. 1
.احملافظة على الرتاث واالنفتاح جتاه اجلديد من املناهج. 2
.القيام بالتكامل بني العلوم الشرعية والعلوم اإلنسانية. 3
تمع. 4 .القيام بالبحث والدراسة من منطلق دراسة التفسري واحلديث ألجل تنمية العلم وخدمة ا
.  املسامهة يف سبيل حتقيق سالم العامل ورفاهية األمة اإلنسانية. 5

:األهداف
تربية الطلبة ليكونوا جيال متحلني باألخالق القرآين. 1
.إعداد كوادير بشرية عاملة وقادرة على حل مشاكل األمة وفق تعاليم القرآن واحلديث. 2
. إعداد املفسرين واحملدثني. 4

الدينأصولكليةفيوعلومهالحديثتدريسمنهجواقع
والحديثالتفسيرقسم

املنهج،عناصرمجيعحتديدعلىالرتبوينيبنيكاملاتفاقيوجدال“
التعريفاتأنيؤكداملعاصرالرتبوياألدبفإنذلكمنالرغموعلى
الرتبويةاألهداف:اآلتيةالعناصرحولتدورللمنهجأعطيتاليت

التعليميةاألساليباملنهجية،املعرفةأشكالأواحملتوىالعامة،
”.التقييمالتعّلمية،

القدسجامعة:عّمان(اإلسالميةالتربيةتدريسأساليباملفتوحة،القدسجامعة
.10ص،)1996املفتوحة،
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ااجلامعيالتعليممرحلةيفاحلديثلدراسةالعامةاألهدافأما :اآليتيفتتمثلفإ
.األخرىاإلسالميةالعلومفروعجانبإىلاملتكاملةاإلسالميةالشخصيةبناءيفاملسامهة1.
ومواجهةاملشكالتمعاجلةعلىالقادرةالنبوياحلديثبعلماملسلحةالشخصيةإجياد2.

.التحديات
.وعلومهاالنبويةالسنةجماليفوعلمياً سلوكياً الذايتالنموعلىاملتعلممساعدة3.
.عنهماوالدفاعوعلومها،النبويةالسنةحفظعلىاملتعلمقدرةتنمية4.
تمعيفاحلديثيةالثقافةنشرجماليففاعلحضورحتقيقعلىاملتعلممساعدة5. .ا
التعاملوكيفيةالنبويةبالسنةاخلاصةاملعلوماتمصادرإىلالوصولعلىاملتعلمقدرةتنمية6.

.معها
.وعلومهاالشريفةالنبويةالسنةجماليفالناقدالتفكريمهارةاملتعلمإكساب7.
.اخلريجلدىواملهينالعلميالنموحتقيقالتعلم،يفاالستمراريفالرغبةترسيخ8.
.ذاتياً وأدائهتعلمهتقييممنمتكنهاليتاملعايرياملتعلمإكساب9.

.جمتمعهتنميةيفالفاعلةاملشاركةعلىالقدرةاملتعلمإكساب10.

املواد األساسية واإلضافية على مستوى اجلامعة والكلية
وحدة اسم المادة وحدة المادةاسم

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

اللغة اإلندونيسية
علم الكالم

مدخل في الفلسفة
أصول الفقه

األديان في العالم
المنطق

مدخل في الفلسفة اإلسالمية
علم االجتماع الديني

منهج البحث
كتابة الرسالة العلمية

فلسفة المعرفة

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1اللغة العربية 
1اللغة اإلنجلزية 

مدخل في علوم القرآن
مدخل في علوم الحديث
تاريخ الحضارة اإلسالمية

العقيدة واألخالق
التربية الوطنية
تالوة القرآن

العبادة
التبليغ

2اللغة العربية العربية 
2اللغة اإلنجلزية 

46 موعة ا
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املواد التخصصية
وحدة اسم المادة وحدة المادةاسم

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3
3

دراسة نصوص كتب التفسري واحلديث
التفسري االجتماعي

منهج دراسة التفسري واحلديث
منهج فقه احلديث

تفسري األحكام
حديث األحكام

التقاريب احلديثة يف دراسة القرآن واحلديث
دراسة املستشرقني حول القرآن واحلديث

)يف القرآن واحلديث(هرمنيوطيقا ومسيوطيقا 
كتب التفاسري اإلندونيسية

منهج استنباط األحكام من القرآن واحلديث
كتابة البحث) تدريب(عملية 

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

منهج التفسري
علم رجال احلديث

حتفيظ القرآن
إعجاز القرآن

دراسة يف كتب التفسري
دراسة يف كتب احلديث

قواعد التفسري
ختريج احلديث

معاين احلديث/علم متون
علوم القرآن

علوم احلديث
منهج نقد احلديث

تفسري العقيدة
حديث العقيدة
حتفيظ احلديث

80 موعة ا

املواد اإلجبارية واالختيارية

الوحدات االجباريةالمواد
4 اجتماعيةميدانيةدراسة.1
6 األخريالبحثكتابة.2
10 موعة ا

الوحدات )المادتيناختيارمنبدال(االختياريةالمواد
3
3
3
3

)Enterpreunership(األعمالريادة1.

احلديثكتب)Digitizing(رقمنة2.

التفسريكتب)Digitizing(رقمنة3.

اخلطابة4.
12 موعة ا
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املالحظات
دقيقة،45تساويالواحدةفالوحدةالفصل،يفالتدريسمدةعنعبارةهيالتدريسوحدة

.دقيقة90تساويفالوحدتان
موادسبعأوستبنيوذلكوحدة،24و20بنيدراسيفصلكليفالطالبةأوالطالبيأخذ.
الدراسيالفصلآلخروامتحانالدراسيالفصللنصفامتحانامتحانان؛دراسيفصللكل.
عددفيكونلقاءات،سبعةبعد-- الفصلآخرأمالفصللنصفكانسواء—االمتحانيعقد

.واحددراسيفصلمدةمرة14مادةلكلاللقاءات
دراسة"مادةبينهامناليتوحدة130منانتهائهبعداألخريالبحثخطةتقدميللطلبةيسمح

."اجتماعيةميدانية
الشاملاالمتحانمنوكذلكاملوادمجيعمنصاحبهجناحبعداألخريالبحثمناقشةتقام

)comprehenship exam(وكذلكالعامليةاالجنلزيةاللغةوامتحانالتخصصية،للمواد
.العامليةالعربيةاللغةامتحان

عن —سواء كانت حكومية أم أهلية-ولعل مما تتميز به اجلامعات يف إندونيسيا
غريها من اجلامعات يف معظم دول العامل هو وجود املادتني اإلجبارتني مها 

دراسة ميدانية اجتماعية ) 1(
.كتابة البحث األخري) 2(

Tri Dharma Perguruan(تعد املادتني تطبيقا وتدريبا لواجبات اجلامات الثالث 

Tinggi (وهي:
الرتبية والتعليم1.
إجراء البحوث العلمية2.
تمع3. خدمة ا
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بعض موضوعات الرسائل اجلامعية للطلبة بالقسم
م2014موضوع الرسائل الجامعية لمرحلة البكالوريوس عام  رقم

النبويالحديثمنظورمنالماليةاألوراقبيع 1
والمتنالسنددراسة:"الجمعةيومماتلمنالعذابتخفيف"حديث 2
النبويالحديثمنظورمنالرياضة 3
النبويالحديثمنظورمنوالمالهيالطريففيالجلوس 4
النبويالحديثمنظورمنالصدقة 5
الرئاسةفيالكالميوسلمعليهاهللاصلىالنبيأسلوب 6

موضوعيةدراسة:العطشعنالواردةاألحاديث 7
النبويالحديثمنظورمنالصالةفيالرجلعلىالمرأةإمامة 8

والمتنالسنةدراسة:"جنابةشعركلتحت"حديث 9
موضوعيةدراسة:النبويالحديثفيوالنباتالحيوان 10
والمتنالسنددراسة:للمعتدةالتبرجتحريمعنالحديث 11
وتحقيقتخريج:والجاءواألهلالمسلمحقوقباب:الدينعلومإحياءمختصرفيأحاديث 12

:ميكن تصنيف موضوعات الرسائل حسب الدراسات اآلتية
دراسة التخريخ والتحقيق سواء كانت حلديث معني أم لبعض األحاديث يف  . 1

كتاب معني
دراسة موضوعية سواء كانت حلديث معني أو جمموعة األحاديث. 2
)Living Sunnah(دراسة ميدانية أو أصطلح بالسنة احلية . 3
دراسة الشبهات وردها. 4



3/23/2019

10

بدراسةتتعلقواليتواحلديثالتفسريقسممنالصادرةاجلامعيةالرسائلتتبعناوقد
يفالرسائلبعضإالاللهمومنصفة،معتدلةمعظمهاأنفوجدناوعلومه،احلديث
اجنداألديانمنغريهمعاإلسالمعالقةعنتتحدثواليتالتفسريدراسة أ

:الدينيةالتعدديةبصبغةمصبوغة
Pluralisme Agama dalam Al-Qura’an: Telaah terhadap

Tafsir Departemen Agama)حتليليةدراسة:القرآنيفالدينيةالتعددية
للطالبم2007عاماملاجستريرسالة)إندونيسياالدينيةالشؤونوزارةلتفسرينقدية
عزيزي،جوهر

Perspektif Al-Qur’an tentang Pluralitas Umat Beragama
عبدللطالبم2007عامالدكتوراهرسالة)القرآنمنظورمنالدينيةالتعددية(

.املقسط

النشاط التدريسي

:  يتكون النشاط التدريسي يف املرحلة اجلامعية بصورة رئيسية من
 أستاذ املساق ( عضو هيئة التدريس. (
التعّلمية -الطالب، وهو املستهدف بالعملية التعليمية.
التعلمية -طرائق وأساليب التدريس اليت سيتم من خالهلا تنفيذ اإلجراءات التعليمية

.املقرتحة لتحقيق األهداف
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إعداد التدريس
قبل دخول بداية الفصل الدراسي ال بد أن يعد احملاضر برامج الدراسة وختطيطها 

)course outlines(اليت حتتوي على:
ا- اسم املادة، وعدد وحدا
وصف املادة وأهدافها-
)Concept Mapping(العرض اإلمجايل للمادة -
موضوع الدراسة لكل لقاء مع اإلشارة إىل املراجع واملصادر-
احلضور ) 1: (تقييم الدراسة الذي حيتوي على األمور اآلتية يف كثري من األحيان، وهي-

.  االمتحانان؛ نصف الفصل الدراسي وآخره) 3(الواجب والعرض ) 2(

خطوات التدريس وأساليبه
:عند اللقاء األول يف الفصل يعمل احملاضر ما يلي

يعرف نفسه أمام الطلبة-
يوزع أوراق برامج الدراسة على الطلبة-
يتفق مع الطلبة يف تقرير نظام الدراسة-
موعة أو الفرد، لكن هذا التوزيع ال يفرتض أن يكون يف - يوزع الواجبات على الطلبة سواء كانت على مستوى ا

.  اللقاء األول، بل قد يكون يف اللقاءات التالية

أما اللقاءات التالية وما بعدها فينتوع احملاضر يف اختيار أساليب التدريس وتطويرها، منها ما مسي بــ
:، وخطواته كاآليت)active knowledge sharing" (بأسلوب توزيع املعرفة املتفاعل. أ

.يوزع احملاضر حبثا أو مقاال على الطلبة حول دراسة حديث من األحاديث.  1
.يكلف احملاضر مبناقشة املقال املوزع وتقييمه إجيابا وسلبا. 2
.يكلف كل طالب بكتابة حبث أو مقال يشبه املقال املوزع. 3
.يقدم كل طالب مقاله أمام الفصل يف حدود ربع الساعة، مث يفتح باب املناقشة ملدة عشرين دقيقة. 4
اية اخلصة. 5 . يقوم احملاضر بتعقيب املقال وتقييمه مث تسليمه إىل صاحبه يف 
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من أساليب التدريس
:أسلوب العرض النقدي يف القضايا احلديثية، وخطواته كاأليت. ب

يعرف احملاضر يف بداية الفصل الدراسي بعض املؤلفات احلديثية اليت حتتاج إىل نقد، سواء  . 1
.كانت من أعمال املستشرقني أو احلداثيني

، مث يكلف كل )حيتوي كل فرقة على ثالثة أو أربعة طالب(يوزع احملاضر الطلبة إىل عدة فرق . 2
.فرقة بقراءة كتاب قراءة نقدية

يسجل كل فرقة انتقاداته على الكتاب يف مقال مث توزيعه إىل زمالئه واحملاضر بأسبوع واحد . 3
.قبل التقدمي حىت يتسىن هلم تقييم املقال وكتابة املالحظات واملداخالت

م حول املقال، وكذلك احملاضر. 4 .وبعد التقدمي، أعطى باقي الطلبة مالحظا
.   يعطى احملاضر املالحظات والتداخالت حول املقال بعد تقدميه أمام الفصل. 5

ا كاآليت. ج :أسلوب البحث عن املعلومات، وخطوا
.يقسم احملاضر طلبة الفصل إىل عدة فرق. 1
.يعطي احملاضر إىل كل فرقة أسئلة ويشري إىل بعض الكتب اليت ال بد من مراجعتها إلجابة األسئلة. 2
.يقدم كل فرقة األسئلة وأجوبتها أمام الفصل. 3
.يفتح احملاضر باب املناقشة للتعليق والتعمق حول األسئلة وأجوبتها. 4
اية اخلصة، يعلق احملاضر على ما جرى من املناقشة. 5 .ويف 

ا كاآليت. د :أسلوب املناظرة، وخطوا
.يقسم احملاضر طلبة الفصل إىل قسمني أساسني. 1
يطرح احملاضر أمام القسمني قضية من القضايا، قسم موافق على القضية وقسم آخر معارض على . 2

.قضية رئاسة املرأة على الدولة: على سبيل املثال. القضية
.ميثل احملاضر احلكم الذي يوسط بني الفريقني. 3
اية اخلصة، يستنبط احملاضر األرحج بني األقوال واآلراء. 4 .ويف 
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نتائج البحث
دراسةأهدافبأنقررحنيالقسموكذلكالكليةأحسنتفقداألهدافحيثمنأما.1

كواديروإعدادالقرآين،باألخالقمتحلنيجيالليكونواالطلبةتربية:هيواحلديثالتفسري
املفسرينإعدادوأيضاواحلديث،القرآنتعاليموفقاألمةمشاكلحلعلىوقادرةعاملةبشرية

.الكلمةمعاينبكلواحملدثني
الرتاثبنياجلمعإىلالتعليميةرسالتهيفالكليةقررتفقدالدراسية،املوادحيثمنمنأما.2

ناحيةمنممدوحأمروهذاواملناهج،واإلنسانيةاالجتماعيةالعلوميفجدومااإلسالمي
تبنتحيثاإلسالميةالدرساتيفدخيالمثةأنجيدالواقعأرضإىلالناظرلكنالتنظري،
والنصوصعموما،اإلسالميالرتاثلفهماملستوردةالفلسفيةواملناهجالنظرياتالكلية

للكوناإلسالمونظرةالعلميالبحثميزانيفصالحيتهاعدمإىلالنظردونالشرعية
دوربأنالقائلةالنظروجهةمنفينطلقالكليةيفاملستخدمالتدريسيالنشاطحيثمنأما.3

علىللمتعلمواملساعدهلا،واملوجهالتعّليمة،التعليميةللعمليةكالقائدالتدريسهيئةعضو
أسلوبسلكواالتدريسهيئةبعضلكنبنفسه،املرجوةاألهدافبلوغأجلمنالتعلم،
.التعّلميةالتعليميةالعمليةحمورهواحملاضربأنالقائلةالنظروجهةمنتنطلقاليتاخلطابة

توصيات البحث
:توصيات البحث

 ضرورة بذل املزيد من االهتمام بالدراسات اخلاصة بالسنة النبوية الشريفة وعلومها
. يف جمال املناهج وطرق تدريسها

 العمل على تطوير منهج دراسي للسنة النبوية يف املرحلة اجلامعية بل يف مراحل
.التدريس املختلفة وفق رؤية إسالمية شاملة

عقد مؤمترات السنة النبوية الشريفة وعلومها من جوانب إعجازية وأخرى تربوية.
 تربية أبناء املسلمني واألجيال الصاعدة تربية إسالمية مستقاة من القرآن والسنة

.ومفاهيم اإلسالم بشكل حيصن اجليل املسلم عن األفكار الدخيلة يف تراثنا
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شكرا على حسن استماعكم
والسالم عليكم
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