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 العلماء الوافدون إلى ماليزيا وجهودهم في تطوير الدراسات الحديثية فيها
 نموذجا   ير آباديالليث الخ بوأالشيخ محمد 

 

 1أحمد خورشيد الصديقي
aks28j@gmail.com 

 

 
 ملخص البحث

يهدف هذا البحث إىل تعريف شخصية الشيخ األستاذ الدكتور حممد أيب الليث القامسي اخلري آبادي، 
يَّزة يف بالد  وإبراز ما قام به يف ماليزيا أثناء تدريسه يف اجلامعة اإلسالمية العاملية من جهود علمية ُمم

نبوي وعلومه عن طريق التدريس والتأليف العلمي. واعتمد الباحث يف هذا البحث خدمة احلديث ال
على املناهج اآلتية: االستقرائي، والتحليلي، والتقوميي، فبدأ بتعريف الشيخ اخلريآبادي من أهّم جوانب 

عنه من حياته العلمية والذاتية، مث تناول إبراَز جهوده يف خدمة احلديث النبوي، ومساعيه يف الدفاع 
األفكار اهلّدامة والنظريات املشوِّهة. وتوصَّل البحث إىل أن الشيخ اخلريآبادي قد ساهم يف هذا اجملال 
املبارك مسامهًة فّعالًة، وأجنز فيه إجنازاٍت علميًة متميزًة مفيدًة، وهلا أثٌر ملموٌس يف تطوير الدراسات 

 احلديثية يف ماليزيا.
 مقدمة:

نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال إن احلمد هلل، حنمده و 
مضل له، ومن  يضلله فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا 

بسنته إىل يوم حممدا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه، وعلى آله، وصحبه، وذريته ومن اقتفى أثره، واسنت 
 الدين.

أما بعد، فإن اهلل تبارك وتعاىل قد قّيض خلدمة حديث نبيه الكرمي عليه الصالة والسالم، صفوًة من  
عباده الذين أجهدوا أنفسهم يف العناية به، واحلماية له، وتوفري كل اإلمكانيات لتصدي أي هجوم لصرحه، 

عظيم، وتتابعت هبم الدهور يستخرجون كنوزه إثراًء هلذه فتعاقبت هبم األزمان حيمون هذا املصدر الثرّي ال
األمة فكرًا، ومنهًجا، ومعرفًة، ومبادَئ، ودساترَي، حىت وصل إلينا نقيا صافيا عن درن الريبة والشك، توالت 

 عليه اهلجمات، ولكنَّ محايَة اهلل أمنع، وانصبت عليه الغارات، ولكنَّ حفظ اهلل أقوى.
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والعنايِة هبا حريٌّة بأن  ملسو هيلع هللا ىلصة اليت سخَّرها اهلل تعاىل حلماية أحاديث رسوله الكرمي وهذه الصفوة املختار  
من أي هبوب معاٍد هلا، وذلك بقراءة  ملسو هيلع هللا ىلصيمقَتدى عملمهم، وتمقَتفى آثارهم يف الوقوف حلماية سنة رسول اهلل 

دينا معشِر املشتغلني حياهتم، وإمعان النظر يف مساعيهم العظيمة اليت صبوا ممَهجهم فيها، ِلَكي تتوفر ل
بالدراسات احلديثية وسيلةم ثبات واستقامة أمام املوجات التشكيكية اليت نواجهها جتاه السنة النبوية وعلومها، 

 وعلومه. ملسو هيلع هللا ىلصولكي تكون لدينا أسوة نتأّسى هبا يف القيام خبدماتنا حلديث رسول اهلل 
خلدمة حديث نبيِّه املصطفى  ة اليت استخدمها اهللوالشيخ حممد أبو الليث اخلريآبادي من تلك الصفوة املبارك

، فقد وقف عمرَه خلدمة هذا العلم املبارك، وساهم جبهوده املشكورة يف نشر الدراسات عليه الصالة والسالم
احلديثية وتطويرها مسامهًة علميًة فعالًة، وهي تتميز باجّلدية واالبتكار،  وحسن أسلوب العرض، والشمولية 

ويل، وغزارة العلم يف اخلطاب، فال بد أن تدرس تلك اجلهود دراسة وافية تتضح هبا املعامل مع عدم التط
 للجيل األمة لالستفادة منها، واإلفادة هبا من بعدهم.

مل سبق إىل الدراسة عنه أحد من والتعريف بالشيخ والدراسة جلهوده يف الدراسات احلديثية موضوع بكر، 
وء على ذلك، واإلشعاع التعريفي على جوانب مهمة من جهوده ما قد ، فالباحث يريد تسليط الضقبل

 .ملسو هيلع هللا ىلصيبعث مّهه وهّم الطلبة اآلخرين للقيام خبدمة سنة رسول اهلل 
التعريف بشخصية الشيخ اخلريآبادي الذاتية والعلمية، مث إبراز جهوده يف تطوير  يتناول وهذا البحث

 الدراسات احلديثية يف ماليزيا.
 :لعلميةاالشيخ الخير آبادي ومكانته  ترجمةالمبحث األول: 

 :المطلب األول: اسمه ونسبه ونسبته
  .هو حممد أبو الليث اسمه:
حممد أبو الليث بن احلاج مشس الدين بن حممد يعقوب بن حممد حسن، وينتمي إىل أسرة عربية  نسبه:

 .استوطنت اهلند قبل قرون، تنحدر من ساللة سيدنا أيب أيوب األنصاري 
: ينتسب الشيخ إىل قرية "خري آباد" يف مديرية أعظم جراه آنذاك، ويف مديرية "مئوناته هبنجن" حاليا، سبتهن

 .2الواقعة يف اجلنوب الشرقي من مدينة "لكناؤ" عاصمة الوالية الشمالية "أترا براديش"

                                                           
أستاذ يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، يف مكتبه يف اجلامعة، كواالملبور،  األستاذ الدكتور حممد أيب الليث اخلري آبادي،مقابلة مع  2
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 :المطلب الثاني: مولده
، يف قرية 1م1591ق للثامن من أكتوبر سنة هـ، املواف1121وملد الشيخ يف التاسع وعشرين من حمرم سنة 

 "خري آباد".
 دراسته من المرحلة اإلعدادية إلى الجامعية:المطلب الثالث: 

 .بدأ الشيخ حياته العلمية يف مدرسة قريته "منبع العلوم"، فأكمل فيها مراحل اإلعدادية، واملتوسطة، والثانوية
يف  ودرسهـ، 1131لوالية الشمالية )أتر برديش( يف اهلند عام رحاله إىل مدينة "مراد آباد" يف غرب ا مث شدَّ 

 .الفقه، وعلوم العربية، واإلنشاء، واملنطقالكبار جامعة حياة العلوم مبراد آباد على أستاذهتا 
، يف بالد اهلند الشيخ إىل اجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند، اليت تعترب أكرب املراكز التعليمية األهليةمث 
 ، والفقهوأصوله ، واحلديثوأصوله على أساتذهتا األجالء ومشاخيها الكبار، التفسريَ  الشيخ رس فيهاود

مثل الصحيحني، والسنن ، والعقائد، وعلوم العربية، واملنطق، والفلسفة، وقرأ عليهم كتب السنة: وأصوله
ىي الليثي واإلمام حممد بن احلسن برواية اإلمام حي نيئ، وشرح معاين اآلثار لإلمام الطحاوي، واملوطاألربعة

، والشمائل النبوية للرتمذي، وحصل على اإلجازات العالية فيها، واستجاز منهم يف رسالة "األوائل الشيباين
حىت أكمل مرحلة الفضيلة فيها، وحصل  يف هذه اجلامعةالسنبلية" لسائر كتب السنة، وواصل الشيخ سريه 

 .م1515املوافق هـ 1135عام  4على شهادة "الفضيلة"
م ، والتحق هناك بكلية احلديث الشريف يف اجلامعة اإلسالمية، وخترَّج 1521مث رحل إىل املدينة املنوَّر سنة 

 .على املرتبة األوىلبتقدير ُمتاز ( م 1531املوافق ) هـ 1411يف احلديث، عام  9ليسانس فيها بشهادة 
ونال شهادَة املاجستري بتقدمي أطروحته ة املكرمة، يف جامعة أم القرى مبكمث واصل دراساته العليا  

ونشرت هذه الرسالة يف دولة قطر، بعناية "حتقيق ودراسة كتاب الزهد لإلمام هنَّاد بن السري"،  اليت عنواهنا:
 . م1531يوليو  3هـ، املوافق 1411الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري، عام 

                                                           
 قمت بتحويل التاريخ امليالدي إىل اهلجري عرب برنامج التحويل، وأثبته على حساب ذلك. 1
النظامي"، والطالب اخلريج هبذا  نهجللمتخرجني من املعاهد واجلامعات اليت تلتزم يف التعليم "نظام امل " هي الشهادة اليت متنحفضيلةشهادة "ال 4

الكليات الشرعية، واالقتصادية اإلسالمية، واالجتماعية، يف لمتخرجني ل -بل أكثر  -املنهج التعليمي، احلاصل على شهادة الفاضل يكون كفؤا 
 املعرفية. كفاءةبنظام التعليم اجلديد من حيث الغزارة العلمية، وال باجلامعات اليت تلتزم ئيةوالقضا

 على نظام السنوات، و"بكالوريوس" على نظام الساعات. .B. A"ليسانس" اسم شهادة  9
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 بعنوانيف جامعة أم القرى نفسها، وكانت أطروحة رسالة الدكتوراه واصل دراسة الدكتوراه يف احلديث مث 
عام وحصل شهادة الدكتوراه "اجلزء الثامن من بيان مشكل اآلثار لإلمام الطحاوي: دراسة وحتقيق"، 

 .1بتقدير ُمتاز هاتني املرحلَتني  زام، واجت1552
 :المطلب الرابع: شيوخه وأساتذته

املشايخ  أكابر يف كل مراحل دراسته على فتتلمذمنذ بداية حياته العلمية، صِحَبه التوفيقم وحسنم احلظ 
: الشيخ موالنا فخر الدين أمحد ، وكان أشهرهم وأبرزهم يف احلديث النبوي يف دار العلوم ديوبندواألساتذة 

 .2الشيخ فخر احلسن الكنكوهي، و الشيخ حممود احلسن الكنكوهي، و املراد آبادي 
الشيخ محاد بن حممد ملدينة املنورة فأشهرهم: الشيخ حممد أمان بن علي اجلامي، و أما أساتذته يف ا

، والشيخ الدكتور عمر حممد فالتة، رمحهم اهلل الدكتور عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف، والشيخ األنصاري
ي، والشيخ الدكتور مجيعاً. والشيخ الدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي، والدكتور أكرم ضياء العمري العراق

 سعدي اهلامشي، حفظهم اهلل تعاىل.
وأما أساتذته يف مكة املكرمة فأبرزهم: الدكتور حممد حممد أبو شهبة املصري، واألستاذ الدكتور سيد أمحد 
صقر املصري، والدكتور حممد عبد املنعم القيعي املصري، رمحهم اهلل تعاىل، والدكتور حممد أمحد يوسف 

)الذي أشرف على رسالة املاجستري(، والدكتور حممد حممد أمحد الشريف )الذي أشرف على القاسم املصري 
 رسالة الدكتوراه(.

 :الخامس: انشغاله بالتدريس واإلفادة بالمطل
انشغل الشيخ اخلريآبادي بالتدريس واإلفادة إثر خترجه من اجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند  مبدرسة 

خترَّج على ئمري" من أعمال "أعظم جراه"، واستمر يف التدريس فيها سبع سنوات، و اإلصالح مبنطقة "سرا
 العامل البحاثة الدكتور حممد أمجل اإلصالحي.: هم وأنبغهممئات من الطالب اهلنود آنذاك، وأشهر يديه 

والسنة يف وبعد حصوله على الدكتوراه من جامعة أم القرى مت تعيينه أستاذًا مساعدًا بقسم دراسات القرآن 
مث إىل م، 2111 ، مث ترقَّى إىل درجة "أستاذ مشارك" يف عام م1551عام اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا 

 .3حىت اآلن "، وما زال يعمل على هذه الدرجةبروفسور" درجة
                                                           

 .4، صنبذة عن حياتياخلريآبادي،  1
ت يمعَطى ملن جييزه الشيخ يف رواية احلديث عن ، )ثـَبَ اإلجازة المسندة لرواية كتب الحديث الشريفاملصدر السابق؛ والشيخ اخلريآبادي،  2

 .1طريقه( ص
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 أشهر تالمذته من ماليزيا:
، من خمتلف بلدان العاملَ  لبةيف هذه املدة أكثر من عشرة آالف طالب وطا ي الشيخج على يدخترَّ لقد 

 وأنبغ أبرزأكتفى هنا بذكر و  .واستناروا بواسطته بنور الوحيني، فمنهم سابق باخلريات، ومنهم مقتصد، ومقل
 هم:الذين أشرف الشيخ على رسائلهم يف الدكتوره واملاجستري، و  من ماليزيا، طالبه
شغل منصب اإلفتاء يف مدينة (، ويUSMKيف ) اً مشارك اً يعمل أستاذ :الدكتور حممد عصري .1

 . "برليس" حالياً 
 بروناي. السلطان عمر الشريف يف  يف جامعة اً يعمل أستاذالندوي: الدكتور سيوطي عبد املناس  .2
 مستشار ديين لرئيس وزراء ماليزيا. :الدكتور فتح الباري .1
 يف اجلامعة الوطنية ماليزيا.  للحديث يعمل أستاذاً  :الدكتور فضالن حممد عثمان .4
يف جامعة العلوم اإلسالمية  حماضراً للحديثيعمل الندوي: الدكتور أ. إروان سنرتي بن ذو القواعد  .9

 مباليزيا.
الدكتور حممد مستقيم بن حممد ظريف: يعمل أستاذًا مشاركًا يف جامعة العلوم اإلسالمية بنيالئي  .1

 ماليزيا.
 زهر الدين ين ناوي القامسي )ماليزي(. األستاذ .2

ون من الطالب املاليزيني الذين درسوا على الشيخ، وحظوا بتوجيهاته السديدة وإرشاداته القيمة وغريهم الكثري 
 أثناء إعدادهم لرسائل اجلامعية حتت إشرافه. 

كما أنَّ الكثري من الطالب من خمتلف بلدان العامَل استجاز من الشيخ يف احلديث، ومنهم عدد   
 .5كبري للطالب املاليزيني

 مكانته العلمية:: سسادال بالمطل
أتقن الشيخ اخلريآبادي مجيع العلوم الشرعية، من التفسري، واحلديث، والفقه، وأصول هذه العلوم إتقاناً  
كاماًل، وبرع فيها براعًة تامًة، كما تشهد بذلك مؤلفاته وكتاباته، غري أن الذي أمعطي من علو اهلمة واجلهبذة 

وتوضيحا، وترتيبا جديدا، وإحياًء لرتاثها قّل أن يوجد له مثيل يف يف علوم احلديث، والكتابة فيها شرحا، 

                                                                                                                                                                             
 .2)مذكرة شخصية(، ص السيرة الذاتية للدكتور أبي الليث اخلري آبادي، 3
 م.12/11/2112 ، يف مكتبه باجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا،محمد أبي الليث الخير آباديمقابلة مع األستاذ الدكتور  5
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العامل املعاصر، فلم تشهد ديار اهلند منذ عقود كثرية مثل الشيخ اخلريآبادي يف تسهيل الرتاث احلديثي للجيل 
ى ميزان اجلديد، واإلبداع يف ربط معاصره بقدميه، ودراسة االجتاهات القدمية واحلديثة عنه، مث غربلتها عل

يحمي بذلك النشأة األوائل، مث متييز الصحيح من السقيم، وإبداء الزيف الذي يبطنه بعض االجتاهات ل
اجلديدة عن جراثيم الريب يف السنة الشريفة، يتجلى هذا كله لكل من يقرأ كتب الشيخ، ويتأمل يف كتاباته، 
أو يستمع إىل حماضراته ودروسه، يتسم كل ذلك بدقة النظر، والتحري الشديد للقول الصواب، وسعة 

تقعيد، والسهولة يف التطبيق والتمثيل، وما إىل ذلك االطالع على املصادر واملتعلقات، والعمق يف التأصيل وال
ُما يلمسه القارئ والسامع سواًء كان من املبتدئني يف الشأن، أو ذوي كفاءة عالية فيه. فلقد فتح عليه من 

 التدقيق والتحقيق يف علوم احلديث الذي خيص اهلل به عباده اجملدين املخلصني.
لم واإلدراك مبدارك الطالب بأنه كمّلف يف اجلامعة اإلسالمية العاملية وميكن معرفة مْنزلته الفائقة يف الع 

 بكالوريوس) اجلامعية الثالث للمراحل وعلومه باحلديث اخلاصة القسم مباليزيا، بوضع مجيع مقررات
 .11ويطورها جديدة مواد يضع يزال وال م،2111 قبل حىت التفصيلية خططها وعمل ،(ودكتوراه وماجستري

 :سابع: ُخلُقهالمطلب ال
عمِرف الشيخ بني معاصريه وتالميذه بأخالق فاضلة، وسجايا كرمية، وسلوك حسن، حيّبه من جالسه مرّة، وال 
يبغضه من طالت مالزمته له، يمذَكر دائما بسهولة بكرمي خلمقه، ومجيل معاشرته، وال يمعلم منه أنه عامل أحدا 

، شاهٌد بذلك من الَزمه طول املالزمة، ومن قّلت اسياق بأذية، أو أساء إىل أحد، أو قال ألحد كالما
 صحبته له.

كّل من جالس الشيَخ، أو اجتمع معه يف حمفل، أو تلمذ لديه، يذكره حبسن اخللق، وسعة   سهولة الطبع:
الصدر، وطالقة الوجه، واالبتسامة الدائمة، قّل أن يدخل فصال حملاضرة من غري ابتسامة، وقّل أن يقابله 

ممَلح، طليق الوجه عندما يراه أحد، لطيف ـ، اشتهرت دروسه بالسهولة والويستبشر به ميازحه شخص فال
الكالم عندما حياور أحداً، ينبسط مع الناس، وخاصة حينما يكون بني طالبه، ميازحهم ويضاحكم، فيمبعد 

م، ال أعرف أحدا ، وبذلك يقّرهبم من العلم والفه-إذا كان الدرس صعبا  -عنهم شعور امللل يف الدرس 
 . حضر درسه مث مل يبتسم

                                                           
 .4)مذكرة شخصية(، ص يرة الذاتية للدكتور أبي الليثالس اخلري آبادي، 11
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ه، شديد ؤ يف واجباهتم، حيمل هّم دراستهم وخترجهم كأهنم أبنا لطالبهكثري املساعدة   وإضافًة إىل ذلك فهو
 احلرص للتسهيل عليهم من غري مداهنة يف أمر العلم، وال مساهلة يف أمر الكفاءة املعرفية. 

شرة ملن عاشره، وحبيب الصحبة ملن صاحبه، كل ذلك من غري تراٍء الشيخ كرمي العكما أن : كرم الِعشرة
افة لزائريه يف مكتبه أو مسكنه، حّبب إليه الكرمم يوال تكلف، يعامل تالميذه كما يعامل أبناءه، كثري الض

 .والضيافة
يرى : ليس غريبا على من جيالس الشيخ، أو جيتمع معه يف اجتماعات، أو جتمعه معه أي صلة أي التواضع

من طبيعته ومزاجه، فإذا تكلم، تكلم  التواضع متمثال يف حديثه، وكتاباته، وأفعاله، إذ قد تكّون ذلك جزءً 
الصغري والكبري، ويقّرب الصديق واملعادي، وإن كتب شيئا ال ترى فيه التطاول،  -مع حقّيته  -بكالم يؤنس 

 ال على املتقدم الكبري، وال على املعاصر السوي.
 

 :في تطوير الدراسات الحديثية في ماليزيا لثاني: جهود الشيخ الخير آباديالمبحث ا
يقتضي مساحة واسعة،  يف بالد ماليزيا الكالم عن جهود الشيخ اخلريآبادي يف تطوير الدراسات احلديثية

نوعت أوسَع ُما يسمحم للباحث اإلطارم الرمسي للورقة العلمية، إذ أن جهوده مل تنصب يف منحى واحد، بله ت
أنواعا عديدة، وظهرت على املنصة العاملية حسب تقاضي الظروف واألوضاع اليت عايشها الرتاث احلديثي، 
وحسب ما تبصرته فراسة الشيخ اخلريآبادي من مدى حاجة علوم احلديث، فينبغي للباحث أن حيدد حتريره 

تمع املاليزي على وجه اخلصوص، إذن يف إطار جهوده التطويرية اليت بذلت يف ماليزيا، ولتلبية حاجيات اجمل
( الدروس 2( التأليف والكتابة، )1حماور رئيسية: ) ثالثةيقّسم الباحث كالمه عن هذه اجلهود يف 

 ( اإلجازات.1واحملاضرات )
 :المطلب األول: مؤلفات الشيخ الخيرآبادي

عرب وسيلة التأليف والكتابة، فلقد ساهم الشيخ اخلريآبادي بقدر كبري يف تطوير الدراسات احلديثية يف ماليزيا 
تنوعت مؤلفاته وحبوثه وورقاته العلمية من حيث العلوم احلديثية اليت تناوهلا فيها، وحاول من خالهلا إهناء 
األزمات اليت تعانيها الدراسات احلديثية، من االجتاهات الفكرية غري السديدة، وموجات تشكيكية، 

، وهدف من خالل 11مو عدلذين بضاعتهم يف هذا الشأن شبه املوتدخالت من ِقبل غري املؤهلني، وا

                                                           
 .4(، ص2111هـ/1412، 1، )ماليزيا: دار الشاكر، طاتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهاانظر: اخلريآبادي،  11
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جمهوداته التأليفية إىل توعية سليمة علمية للجيل املتعلم، وتأسيس أسس املعرفة الصافية هلم ما حيميهم من 
ا يقودهم إىل اجلادة املستقيمة، مبالتلوث الفكري املعاصر جتاه الرتاث اإلسالمي، وتزويدهم من العلم واحلجة 

ا ميّيزهم عن اآلخرين، ويفّوقهم. فليستعرض الباحث أهم مؤلفاته وكتاباته إبرازا مبإثرائهم يف هذا اجملال و 
 لدورها يف تطوير الدراسات احلديثية، وتعريفا مبحتواها.

 علوم الحديث أصيلها ومعاصرها: -1
 مقرَّرات عدة جامعات ماليزية وقد حظي هذا الكتاب بقبول وانتشار كبري بني الطالب املاليزيني، وأمدِخل يف

. كما نال طبعاته، فبلغت إىل مثاين طبعات يف ماليزيا وحدها ت، حىت تعدد12جامعات برونايويف بعض 
وكذلك حظي القبول من العامل كله على  هذا الكتاب قبواًل كبرياً بعض البلدان منذ طمبع يف بريوت والقاهرة.

لى منوال قدمي تعودته النفوس والطبائع، بل اختري له منهج يمرَبط وجه العموم، وذلك ألن الكتاب مل ينسج ع
به بني القدمي واملعاصر، مع التوضيح والتسهيل، والتمثيل والتطبيق، وصمّمم حبيث تسهل االستفادة منه 
للمبتدئني يف دراسة علوم احلديث، ويستغين عن حمتوياته املتضلع فيها، يقول الشيخ اخلري آبادي: " فهذا 

حماولة لربط املاضي باحلاضر، وربط صلة هذه األمة برتاثها ‘‘ علوم احلديث أصيلها ومعاصرها’’كتاب ال
اإلسالمي، خاصة السنة املطهرة، وما انبثق عنها من علوم، وتنبيهها إىل أمهيته، وتذكريها بأن دور الرتاث مل 

ث مشروحًة باألمثلة التوضيحية؛ ولو ينته بعد،... وحاولت جهد املستطاع أن تكون مجيع مسائل علوم احلدي
مبثال واحد، ومتسلسلًة آِخذًة بعضها ببعض، وممَزوََّدًة ببعض الرسوم التوضيحية واْلممَسهِّلة، وبلغٍة سهلٍة، 
وبأسلوٍب مبسٍَّط، كل ذلك تسهياًل لقمرَّائنا األحباب، خاصًة لطلبتنا األعزَّة على كافة املستويات؛ فهَم هذه 

 .11احلديث" وقواعدها وأصوهلا" املادة "علوم
ومل يقتصر الشيخ اخلريآبادي على مجع القدمي واجلديد، والتسهيل فقط، بل زاد يف علوم احلديث  

مباحث مل ختطه أيدي األوائل يف هذا الشأن، أحرز هبا قصب السبق لنفسه، يقول الشيخ: "وزدت على 
مثل مباحث: تعريف معاصر للمحدِّث،  -ذلك واحلمد هلل على  -علوم احلديث بعض املباحث ألول مرة 

وتنسيق جديد ملكانة السنة التشريعية واملعرفية، وترتيب مبتكر حلفظ السنة، وصياغة جديدة لألسباب 
املقصودة للوضع يف احلديث، وزيادة األسباب غري املقصودة للوضع يف احلديث، واألحاديث الصاحلة للرتقية 

                                                           
 .1)مذكرة شخصية(، ص السيرة الذاتية للدكتور أبي الليث اخلري آبادي، 12
 .2م(، ص2119هـ/1411، 3، )ماليزيا: دار الشاكر، طاصرهاعلوم الحديث أصيلها ومعاخلريآبادي،  11
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ة لرتقية احلديث الضعيف غري تعدد الطرق، وعواضد غري صاحلة هلا، وغري الصاحلة هلا، وعواضد صاحل
زاد يف علوم دراية و وتعريف الضعف اخلفيف للحديث وأسبابه، وتعريف الضعف الشديد له وأسبابه، 

الزماين واملكاين يف السنة، وأخرى غريها كثرية  ينالبعدعلما خامسا جديدا، وهو علم  -أول مرة–احلديث 
 .14باحث كما سرياه القارئ الكرمي إن شاء اهلل العزيز"يف ثنايا امل

سن القبول بني حبالذي حباه اهلل  ،من أبرز مؤلفات الشيخوهو  تخريج الحديث، نشأته ومنهجيته: -2
أهل العلم، ولقد ساعد هذا التأليف بعد ظهوره يف نشر علم التخريج، وتسهيله، وتقريبه إىل املشتغلني 

، وال سيما ألنه كان إجنازا لشخص عاش مع هذا -كان من قبلم يعّد شعبا وِعرا   إذ -باحلديث الشريف، 
ثالثة وعشرين عاما طالبا، مث خمّرجا، مث مدّرسا يدرك مدى الصعوبة اليت يواجهها طالبه، من الفن أكثر 
ق عرّفه بسهل هذا الوادي وصعبه، وكشف عليه حاجيات الطالب ملعرفة ما ميّهد هلم طري األمر الذي

االشتغال هبذا العلم على الشكل الصحيح. يقول الشيخ اخلريآبادي: "من خالل هذه التجربة الطويلة كنت 
حباجة إلعداد كتاب منهجي يف التخريج، روعي فيه سهولة اللغة، وبساطة العرض،  -بإصرار  -أحس 

لك احلاجة وتكميال ملتطلبات تلبية لت‘‘ ختريج احلديث نشأته ومنهجيته’’ومشولية املسائل، فجاء هذا الكتاب 
 .19طالبنا الدراسية يف املرحلة اجلامعية البكالوريوس"

صاغ الشيخ اخلريآبادي كتابه هذا حبيث يرتقي بالقارئ إىل أعلى درجات الفهم واإلدراك جلزئيات  
جزئياته، ه و ؤ هذا الفن، مبينا تسلسله عرب التاريخ حىت وصل إىل العصر احلديث متمثال بعلم مستقل له مباد

ومل ميِش فيه يتتبع آثار السابقني إليه فيخطو خبطواهتم، بل استدرك به ما فات املؤلفني األوائل، وأبعد ما مل 
 .11يكن له كبري فائدة يف هذا اجملال

كبري يف األوساط العلمية، ودوٌر بارز يف نشر علم "ختريج احلديث"، وتقريِبه إىل   هلذا الكتاب أثرٌ و  
 بالدراسات احلديثية، حىت نرى اليوم أن مجيع جامعات ماليزيا باإلضافة إىل كثري من املدارس أذهان املشتغلني

 .12األهلية يف اهلند قررته يف املواد الدراسية لطالب الدراسات احلديثية

                                                           
 املصدر السابق. 14
 .9(، ص2111هـ/1412، 4، )ماليزيا: دار الشاكر، طومنهجيته نشأته الحديث تخريجاخلريآبادي،  19
 .41 - 15املصدر السابق، ص 11
 .1، صالسيرة الذاتية للدكتور أبي الليث اخلري آبادي، 12
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هذا الكتاب فريد من نوعه، وهو كوسيلة وقائية  اتجاهات في دراسات السنة، قديُمها وحديثُها: -3
لم والناشئ عما يمعربَّ عنه مبوجات تشكيكية يف السنة، أو حماوالت احلط من شأهنا، للجيل املتع

واالستخفاف هبا، وكأداة حصانة من أوبئة األفكار املنحرفة يف السنة النبوية، إذ ال ميكن أن يمتَقى من الشر 
باته كلَّ أو معظم االجتاهات إال مبعرفته، ومعرفته عالماته، وآثاره، وعواقبه، "فجاء هذا الكتاب ليقيد بني جن

اليت حصلت يف دراسات السنة حىت يومنا هذا، من قدميها وحديثها، وحاول أن يستقصيها حسب 
. إذ أنه حصيلة لتجارب مثانية أعوام من التدريس، 13اإلمكان، وإن فاتته فال يفوت الكثري إن شاء اهلل"

 .15واإلدراك مبا يدور يف أذهان الطلبة
اجتاهات املستشرقني يف السنة مبجرد بيان  فيه مل يتناول الكتاب أن مؤلِّفههذا  حماسنومن  

وأشبع يف الرد  -وتوضيح، بل دّون من الردود ما يكفي مناعًة للمرء من الشك واالرتياب، مثل ما تعقب به 
من   ، ومثل ما عّلق به21على نظرية املستشرق جولد زيهر الذي يدعي أن احلديث نتيجة للتطور الديين -

 .21كلمات تفنيدية على دعوى كارل بروكلمان وكولسون عن احلديث النبوي الشريف
ولقد ساهم هذا الكتاب مبسامهة كبرية يف التطوير مبعرفة اجتاه أهل السنة واجلماعة عن احلديث  

النبوي الشريف، واجتاهات أخرى منحرفة كليا أو جزئيا، وأدى دورا كبريا يف خلق حصانة لدى الطالب 
بإقبال كبري من العلماء  ِظيَ ملبتدئني يف الدراسات احلديثية، ولدى املشتغلني هبا من أمد طويل، وحَ ا

والطالب، واهتمت اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا لندرة موضوعية الكتاب، وجدارة مؤلفه بطبع هذا 
 الكتاب. 

الشيخ على اقرتاح من األستاذ أعدَّه  :فيه المصنفين وأشهر وعلومه الحديث مصطلحات معجم -4 
الدكتور عبد احلميد أبو سليمان )الرئيس األسبق للجامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا( لطالب الدراسات 

 وبكتابة واألداء، التحمل وبألفاظ واملروي، والراوي بالرواية متعلقة احلديثية، اهتم فيه جبمع مصطلحات
 املقبول احلديث وأقسام والتعديل، اجلرح ومبراتب والتعديل، اجلرح لفاظوبأ املتقدمني، احملدثني عند احلديث

 مجع فيه كما. احلديث يف وباملصنفات احلديث، وبدراية واملنت، السند وبصفات وصفاهتا، واملردود والضعيف
                                                           

 .9، صت في دراسات السنةاتجاهااخلريآبادي،  13
 املصدر السابق. 15
 .92 - 91املصدر السابق، ص 21
 .11املصدر السابق، ص 21
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 إىل الكتاب حديثية، وقسم مصطلحات أيضاً  هو غريها أو لقب أو كنية أو نسبة من احملدثون به اشتهر ما
 الثاين حديثياً، والقسم مصطلحاً  521 عددها وبلغ وعلومه، احلديث مصطلحات يف األول القسم: قسمني

 مصنِّفاً  391 عددهم وبلغ غريها، أو لقب أو نسبة أو بكنية وعلومه احلديث يف املصنفني من اشتهر فيمن
 .ومؤلِّفاً 

 الشيخ في موضوعات متفرقة:مؤلفات 
ريآبادي تسد فراغا كبريا يف املكتبة احلديثية؛ إذ إن مؤلفاته وإن مل تكن باكورة وال تزال مؤلفات الشيخ اخل

تلك العلوم اليت ألفت فيها، إال أهنا متتاز جبّدة التدوين، وغزارة املواد، وسعة اإلحاطة مبصادر الفن، وسهولة 
ها من الكتب، وهبذا املواضيع، وانسياب بعضها ببعض ُما يضفي جدارة وأحقّية وميزة ملؤلفاته على غري 

 علوم يف التبحر يف اآلسيوي الشرق يف نظري هلا ليس االعتبار يقول الشيخ الدكتور عادل خان: "شخصية
 . وليستعرض الباحث مؤلفاته األخرى باختصار فيما يلي: 22خبدمته" والقيام احلديث،

ضمن  املكرمة، مكة مي،اإلسال العامل رابطة نشرته ،القرآن في واالقتصادي المالي النظام أسس -9
 .م1551 ،115 العدد ،"احلق دعوة" سلسلة

 يف 1القرآن دراسة ملادة مقرر كتاب) الكريم القرآن من األخيرة الثالثة لألجزاء التفاسير رحيق -1
 .م2111/ه1424 ،1ط مباليزيا، العاملية اإلسالمية باجلامعة البحوث مركز ،(اجلامعة

 ملادة مقرر كتاب) ،الكريم القرآن سور من وطه مريم، اإلسراء، وبة،الت للمائدة، التفاسير رحيق -2
أَلَّف  .م2114/ه1429 ،1ط مباليزيا، العاملية اإلسالمية باجلامعة البحوث مركز( اجلامعة يف 2القرآن دراسة

 يف والسنة القرآن دراسات قسم يف" 2و 1القرآن:  دراسة" مادتَ  طلبة حلاجة الشيخ هذين الكتابني نظراً 
 الطلبة تعريف يتضمَّن فيهما، تدريسمها املقرَّر للسور خمتصرٍ  تفسريٍ  إىل مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة
 يف اجلهود لتوحيد ونظراً  الثابتة، النُّزول أسباب وذكر الغريبة، املفردات وشرح بإجياٍز، السور مبقاصد

رأى  منها، البعض أو السور تلك الناس عموم فظوحل وأهدافهما، ولطبيعتهما أسئلتهما، ووضع تدريسهما،
 رحيقها، املتعددة التفاسري من فيه يرتشف خمتصراً ( Textbook) مدرسياً  كتاباً  يؤلف أن املؤلف

                                                           
 م.21/11/2112مقابلة مع الشيخ الدكتور عادل خان آفريدي يف مكتبه باجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا  22
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 ،"اجلاللني تفسري"و للسيوطي،" املنثور الدر"و ،"كثري ابن تفسري" خاصة خالصتها، منها ويستخلص
 .21وغريها" السعود أيب تفسري"و "البيضاوي تفسري"و ،"القرطيب تفسري"و
 .الحديثي النقد ميزان في شعبان من النصف ليلة في المرويات -3
 الشاكر . نشرهتما دارالحديثي النقد ميزان في عاشوراء يوم العيال على التوسعة في المرويات -5

  .م2111/ه1424 عام مباليزيا،
من شعبان، وقضية التوسعة على العيال يوم  تناول الشيخ يف هذين الكتابني قضية إحياء ليلة النصف

 عاشوراء بالبحث والتحقيق، ومجع األحاديث الواردة فيهما، وخرجهما، مث تكلم على القضيتني مبا تليقان.
م، أعد 2111/ه1424 عام مباليزيا، الشاكر نشرته دار ،استعمالها وطريقة شكلها الترقيم عالمات -11

 ب بطريقة سهلة إىل معرفة عالمات الرتقيم، مواضعها، وكيفيتها.املؤلف هذا الكتاب لتوجيه الطال
 النذيري، القامسي أمحد مجيل للشيخ أصل الكتاب تأليفٌ  ،الرجال بين للمصافحة المسنونة الطريقة -11

 ماليزيا، برحد سنديرين السالم دار قام الشيخ اخلريآبادي بتعريبه مع إضافات علمية عليه، نشرته فوستاك
 .م2119 ،1ط

 .م2111 /ه1421 عام ماليزيا، باجني، الشاكر، نشرته دار ،والتطبيق النص بين اللحية إعفاء -12
تكلم فيه عن قضية أصبحت الفتة لألنظار يف العصر الراهن، وهي قضية قدر اللحية، وهل األخذ من 

 أطرافها سنة أم إرساهلا؟
: شركات قبل من املعدة الليزر أقراص يف جعوالمرا المصادر من ورد لما النافع المفهرس المعجم -11

 ونسبتها ومؤلفيها أمسائها يف األخطاء وتصحيح الكلم، وجوامع ،2و 1الشاملة واملكتبة والعريس الرتاث
 للنشر جاهز وهو. 2521 فيها الكتب وعدد قرصاً، 21 يف ومؤلفيها الكتب ألمساء فهرس هذا إليهم،

 .متاماً 
 .24، مل يطبع بعده2114 العزيز عام عبد ألفه البنه األصغر ،النووية األربعين شرح -14

                                                           
مباليزيا،  العاملية اإلسالمية البحوث اجلامعة كواالملبور: مركزالكريم، ) القرآن من األخيرة الثالثة التفاسير لألجزاء رحيق مقدمةاخلريآبادي،  21
 .م(2111/ه1124، 1ط
 .2 - 1، صالسيرة الذاتية للدكتور أبي الليث اخلري آبادي، 24
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إىل جانب إنتاج الشيخ الوفري املميز ذلك يف احلديث النبوي، فإنه قد شارك أيضاً بقوته اإلبداعية يف الكتابة 
والتحرير يف إعداد ورقات وحبوث علمية، ذات مادة علمية غزيرة تعاجل قضية من قضايا السنة املعاصرة، أو 

ط خطوط توجيهية ألصحاب الدراسات احلديثية، أو تدرس اجتاها خاصا بإجيابياته وسلبياته، أو تقرتح خت
حلوال ملشكلة تتعرض هلا السنة، وغريها من كثري من األعمال اليت أسهمت إسهاما عظيما يف تطوير 

اث يف خمتلف اجملاّلت الدراسات احلديثية يف ماليزيا خاصة، ويف العامل عامًة، وقد نمشرت مجيع تلك األحب
 العلمية احملكَّمة وغريها.

 دروس الشيخ الخيرآبادي ومحاضراته: :ثانيالمطلب ال
من أهم الوسائل التعليمية اليت هي التدريس وإلقاء احملاضرات أدىل الشيخ اخلريآبادي بدلوه يف إحياء علوم 

فر منها لنفسه، فال يزال يدّرس يف السنة وتطوير دراسات احلديث يف ماليزيا وخارِجها، وأحرز حظا أو 
م إىل يومنا هذا يف خمتلف املراحل اجلامعية من مرحلة 1551اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا منذ عام 

البكالوريوس، وماجستري، ودكتوراه، ودّرس من خالهلا مواد خمتلفة يف علوم احلديث والتفسري، وتعلم على 
وطالبة من خمتلف بلدان العامل، ومن عجيب أمره أنه تعلم لديه جيل مث يديه أكثر من عشرة آالف طالب 

 جيل من بعده، أي اآلباء واألمهات، مث أبناؤهم وبناهتم. 
وحلسن أدائه هلذا املنصب الكرمي، ومجيل سلوكه مع الطالب، وسهولة درسه، وحماولته إيصال املعلومات إىل 

نزل يف الكالم، وتسهيل اللغة مع إدراج الكلمات اإلجنليزية ذهن أضعف طالب يف الفصل، ما يدفعه إىل الت
واملاليزية ُما يعرفه، وجتديد النشاط يف الطالب بطرائف وممَلح، فاز جبائزة أفضل مدرس على مستوى كلية 

 عام الثاين من الدراسي الفصل ( ثالث مرات: أوالها: يفKIRKHSمعارف الوحي والعلوم اإلنسانية )
 الفصل م، وثالثتها: ويف2119/2111 من عام الثاين الدراسي الفصل انيتها: يفم، وث2114/2119
 .29م2115/2111 من عام األول الدراسي

 المطلب الثالث: مشاركة الشيخ الخيرآبادي في المؤتمرات والندوات:
ية وشارك الشيخ أيضا يف أكثر من عشر ندوات ومؤمترات حديثية بكلماته العلمية، أفصح خالهلا عن أمه

الدراسات احلديثية، وأمهية التطور فيها، وكيفية التوقي عن االنزالق يف املزالق الفكرية فيها، وأّكد كذلك على 
أمهية االحتجاج بالسنة، وضرورهتا يف التشريع اإلسالمي، وحّذر من تقسيمها إىل تشريعية وغري تشريعية، 

                                                           
 .4املصدر السابق، ص 29
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تمع املاليزي وغريه من اجملتمعات الوافدة إىل فكان لكل ذلك دور بارز يف خلق وعي حديثي سليم عند اجمل
هذه اجلامعة، وحتبيب احلديث النبوي وعلومه إىل قلوب أبنائها وبناهتا، وسيجزيه اهلل عن جهوده مبا هو 

 أهله، وسيذكر الباحث أهم املؤمترات اليت شارك فيها بكلماته العلمية فيما يلي:
 يف املؤمترات والندوات كما يلي:وشارك كممْلٍق للكلمة االفتتاحية الرئيسية 

 القرآن فقه اليت عقدها قسم اإلسالمية، والتقاليد الوحي ملعارف دولية لندوة رئيسة افتتاحية كلمة  -1
 بناء يف احلديث مكانة" كواالملبور، بعنوان الوطنية، اجلامعة اإلسالمية، الدراسات أكادميية كلية واحلديث،

 .ه1/2/1419 املوافق م5/12/2111" اإلسالمية احلضارة
نظمته كلية أصول الذي افتتاحية ثانية رئيسة للمؤمتر العاملي للسّنة النبوية والتحديات العصرية، كلمة   -2

بعنوان "السّنة النبوية والتحديات  الدين، جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية، بروناي دار السالم،
 م.2114/سبتمرب/11 – 11 املوافقهـ 1419/ذي القعدة/11 - 19العصرية" 

 اإلسالمية، الدراسات أكادميية ، الذي نّظمته"مسند" الدويل النبوية السنة ملؤمتر رئيسة افتتاحية كلمة  -1
 حبث وتقدمي ورقة .م2111 يوليو/ 4-2 ،"املعاصرة وحتدياهتا النبوية السنة" بكواالملبور، بعنوان ماليا جامعة

 .فيه "املعاصرة التحديات مواجهة يف قريش من األئمة حديث"
بعنوان ، ية جباكرتاماإلسالمية احلكو  شريف هداية اهلل جامعةنظمتها  دولية لندوة كلمة افتتاحية رئيسة -4
 .م21/11/2111-21، "التعليم واالقتصاد، واملعاملة :احلديث يف القضايا املعاصرة مرونة"
 اإلسالمية، الدراسات أكادميية ، الذي نّظمته"4مسند" الدويل النبوية السنة ملؤمتر رئيسة افتتاحية كلمة -9

-11 ،"اجتاهات املدارس املعاصرة يف دراسة السنة النبوية: النظرية والتطبيق" بكواالملبور، بعنوان ماليا جامعة
 .م2112 أكتوبر/ 11
اعية والفكر جتماملؤمتر الدويل العلمي الثالث للعلوم االيف  -بإذن اهلل–وسوف يلقي كلمة افتتاحية  -1

حتت عنوان: "حنو جتديد الفكر اإلسالمي وتطوير الذي يعقد  (ISSCITU 2018اإلسالمي )
، أكادميية الدراسات اإلسالمية املعاصرة )أسيس(، جامعة التكنولوجيا والعلوم بريليس، والذي تعقده املفاهيم"

 13)  ، بتاريخالعاملية مباليزيامسجد السلطان حاجي أمحد شاه، باجلامعة اإلسالمية  بالتعاون مع مكتب

 .م( يف فندق أديا، جزيرة النكاوي2113 مايو 1إىل  1)ه( املوافق لـ 1439شعبان
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وشارك بأوراق حبث يف مؤمترات كثرية حول مواضيع خمتلفة، وقضايا مستجدة يف احلديث النبوي الشريف 
 .21وعلومه

 اإلجازة الحديثية: :ثالثالمطلب ال
ن قبيل اجلهود التطويرية واإلثرائية يف نفس الوقت؛ إذ إن املعرفة الكافية يف الدراسات ميكن عد هذا اجلهد م

احلديثية ميكن حتصيلها من غري أن حيصل املرء على إجازة الرواية فيها، إال أهنا ميزة وزينة للمشتغلني بعلم 
ة واعتماد، واتصال بسلسلة احلديث، وقد كان اهتمام العلماء هبذا األمر عظيما، ليكون املتعلمون على ثق

، ويعظمم الفضلم والفضيلة 22، وتتابعت مؤلفاهتم يف تبيني هذا العلم وفضلهملسو هيلع هللا ىلصالسند بنيب الرمحة والرشاد 
تكون سلسلة اإلسناد متصفة بصفة العلّو، والشيخ اخلريآبادي ميتاز بني كثري من معاصريه بعلو إسناده؛ إذ 

كانوا فرسان هذا املضمار يف القرن املاضي، أصحاب أسانيد علية،   إنه قد حتصل على إجازة الرواية ُمن
 زكريا والشيخ حممد الكنكوهي، احلسن حممود املفيت والشيخ املرادآبادي، أمحد بن الدين فخر وهم: الشيخ
 عبد موالنا والشيخ حسن الديوبندي، شريف والشيخ األعظمي، الرمحن حبيب والشيخ املدين، الكاندهلوي

 أمحد نصري والشيخ األعظمي، احلق والشيخ إسالم املرادآبادي، احلسن فخر والشيخ لديوبندي،ا األحد
 البهاري، أمحد حسني والشيح الدهلوي، الديوبندي ميان والشيخ حممد القامسي، سامل حممد والشيخ خان،

النا حممد سامل . كلهم قد حلقوا بالرفيق األعلى إال الشيخ اجلهبذ مو 23عامل الديوبندي خورشيد والشيخ
 ، وال يزال رجال السنة يرحلون إليه هلذا الشأن.-أمّد اهلل يف عمره مع الصحة والعافية  -القامسي 
الشيخ اخلريآبادي مأل هذا الفراغ يف دول جنوب شرق آسيا خاصة، ويف العامل عامة بإجازة ثلة   

اليزي من هذا املنحى أيضا، ومتتاز إجازته كبرية من العلماء واملشتغلني باحلديث وعلومه، وأثرى اجملتمع امل
علوا ومشوال لسائر دواوين السنة عن الطريق املسند األكرب يف األلف الثاين يف العامل الشرقي الشاه ويل اهلل 

 .25-رمحة اهلل عليه  -أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي 
 

 الخاتمة:

                                                           
 .4 - 1املصدر السابق، ص 21
 .12هـ(، ص1413كراتشي: مكتبة الشيخ، د.ط، في األسانيد العالية، ) العناقيد الغاليةاملفيت حممد عاشق إهلي الربين البملَنْدَشْهري،  22
 .1، )ثـََبت يمعَطى ملن جييزه الشيخ يف رواية احلديث عن طريقه( صاإلجازة المسندة لرواية كتب الحديث الشريفالشيخ اخلريآبادي،  23
 م.12/11/2112، الخير آباديمقابلة مع األستاذ  25
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 صيات اآلتية:توصَّل الباحث من خالل إعداد هذا البحث إىل النتائج والتو 
 النتائج:
أن الشيخ حممد أبا الليث اخلريآبادي أحد العلماء املعاصرين املتمكِّنني من علم احلديث النبوي،  .1

وأحد األساتذة اجلامعيني البارعني فيه. ومن من خرِّجيي دار العلوم ديوبند الشهرية، حيث تتلمذ 
دراساته العليا يف بالد احلرَمني حيث  على فطاحل علمائها وأكابر شيوخها. مث وفَّق اهلل بإكمال

 تتلمذ على أجلة العلماء واملشايخ. 
أنه حصل على فرصة التعلم بعد اخلوض يف جمال التدريس ما منحه وعيا الستدراك ما فاته يف عهد  .2

 التعلم األول، وإكمال ما تبقى عنده غري كامل.
َمد، مع .1 رفعة املنزلة يف العلم، وعلّو الكعب  أنه يتحلى بأوصاف كرمية، وأخالق فاضلة، وسلوك حيم

 يف التعليم والتأليف والكتابة.
 أن جهوده تتمثَّل يف تطوير الدراسات احلديثية يف ماليزيا وخارجها يف ثالثة عناصر: .4

   الكتابة والتأليف: ولقد أبدع الشيخ يف تكوين املؤلفات وصياغة البحوث، وقضى بذلك
ة من اجلهود والعنايات. ومن أهم إجنازاته يف هذا كثريا ُما تتقاضاه الدراسات احلديثي

ومنهجيته"،  -اجملال: كتاب "علوم احلديث أصيلها ومعاصرها"، و"ختريج احلديث: نشأته 
و"اجتاهات يف دراسات السنة قدميها وحديثها". وعشرا من البحوث تتحدث عن قضايا 

 معاصرة يف السنة.
 واد، وسعة االطالع، ومشولية اخلطاب، وجّدة التدريس واحملاضرات: يتميز ذلك بكثافة امل

املوضوع، وسهولة العبارات، استفاد من خالهلا آالف من الطالب من خمتلف بلدان 
 العامل.

  اإلجازة احلديثية: يسد الشيخ هذا الفراغ بأسانيد كتب الرواية، واشتهار الرواة بالتقوى
ء الشعب املاليزي باخلصوص واألصلحية. ساهم الشيخ اخلريآبادي من خالهلا يف إثرا

 باإلسناد الذي هو ميزة هذه األمة املرحومة.
 التوصيات:
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ويف ختام هذا البحث أوصى بالتعريف بالشيخ اخلريآبادي من مجيع جوانب حياته الذاتية والعلمية أكثر ُما 
جلديَد واألصالة يف سعيتم إىل ذلك، وخاصًة بدراسة جامعة ملؤلَّفاته العلمية القيمة اليت تشمل الكثري من ا

 علم احلديث.
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