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 النبوي الحديث في ماليزيا على الوافدين العلماء جهود
 نموذجا   خلف الرحمن عبد نجم الشيخ الدكتور

 

 علي سلطان حامد الجالبنة
aboanas1985s@gmail.com 

 

 ملخص البحث
م عبد الشيخ الدكتور جن :يتناول هذا البحث ترمجًة خمتصرًة للعاِلم الَبّحاثة، احملقِّق املؤلِّف

، ومن أساتذة (يف ماليزيا حالياً  املقيمنياملشهورين )و  الرمحن خلف، أحد علماء العراق
يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. مث يرّكز البحث على التعريف  البارعني احلديث

جبهوده املبذولة يف خدمة احلديث النبوي يف ماليزيا أثناء إقامته فيها عن طريق التدريس 
 يف.والتأل

 

 المقدمة
منها تبنيها  ،ماليزيا رغم بعدها عن مهبط الوحي أو حىت عن دول الُعرب إال أهنا تتميز بأشياء بالدإن 

يف نظر -لعلماء فحول كان هلم دور بارز يف خدمة الدين عموًما وعلم احلديث خصوًصا، وما ذاك 
 ،هورًا بمتَ َقدُّمم األيامم وتعاقب الليايلإال بسبب حبهم للدين وأهله، ويزداد هذا األمر وضوًحا وظ -الباحث

فكم أقامت على أرضها من جامعات متخصصة يف الدراسات اإلسالمية والفكرية، وكم فيها من مؤسسة 
وكم يعقد فيها من دورات ألجل هذا الشأن، أما املؤمترات العلمية  ،تعليمية تسعى لنشر العلم والدين

 ث وال حرج...ات واخلربات فحدِّ اليت تستقطب أصحاب الكفاء ،املتخصصة
عن  احلديثوحىت ال يكرب املقال، أو يكثر الكالم فتمَّلُّ النفوس واألحالُم سيكون حبثي هذا يف 

يف جمال املخطوطات والرتاث اإلسالمي... نعم  عمرَه ووقَته الذي بذل، املعاصرين احلديث علماء كبار  أحد
جنم عبد الرمحن خلف، أحد مشاهري العلماء العراقيني،  الشيخ ق املرّبِّ إنه األستاذ الدكتور احملدث احملقق املدق

ومنارات العلم، فقد قام جبهود عظيمة يف خدمة الدين وإحياء الرتاث اإلسالمي من خالل دروسه وندواته 
 العلمية. حياتهومؤلفاته وحتقيقاته، إال أن علم احلديث كان له احلظ األوفر يف 
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وهذا البحُث خيص هبذا العاِلم ، بأمثاله من العلماء الوافدين عليهاتفتخر أن  البالدفيحق هلذه 
سااماته العلمية يف ، والثاين مبتعريف سريته الذاتيةالَعَلم، وقد قسمت حمتوياته يف مبحثني، أوهلما يتعلق ب

 خدمة احلديث النبوي الشريف.
 

 :المبحث األول: سيرته الذاتية والعلمية
 :وكنيته ومولده ونشأتهسمه ونسبه المطلب األول: ا

يكىن بأّب  .، الرَّواشديُّ البغداديُّ، الكرخيُّ بن مخيس جنم بن عبد الرمحن بن خلفامسه ونسبه وكنيته: 
  .أسامة

 .م يف مدينة بغداد5511لد عام وُ مولده: 
اهلل تعاىل بناء معروف وكان والده رمحه  نشأ يف مدينة بغداد يف أسرة فاضلة معروفة بالصيانة واخلري.نشأته: 

 ومقاول يف البناء، وجده خلف رمحه اهلل كان بناء كذلك.
 :دراسته قبل المرحلة الجامعيةالمطلب الثاني: 

للعلم  همث شرح اهلل صدر ، مخس سنوات ه آنذاكعمر وكان  كتاتيب تعلم التالوةصغره يف   يف الشيخ جنم انتظم
األكادميية العلم الشرعي مع العلوم  يدرس فيهكان وقد   يف بغداد، اإلسالمي فالتحق باملعهد ،الشرعي
على جل علماء بغداد  درسفلقد  فيه، جعلى كبار علماء بغداد حىت خترَّ  الشيخ ومن خالله درس، احلديثة

والعالمة الكردي ، عالمة العراق وفقيهها اللغوي الكبري شاكر البدريكما الزم بعض أكابرهم أمثال  ،تقريباً 
والشيخ العاِل ، واألستاذ املتفنن احلافظ املقرئ املرّب مزاحم طالب العاين، فسر الزاهد البيلساين اجلداحلافظ امل

والشيخ العاِل املرّب املقرئ عبد الرافع املصري والشيخ  إمام مسجد الضباط، واملرّب الكبري حممود املصري
، الكبيسي محدوالشيخ الفقيه الدكتور ، ث صبحي السامرائيوالشيخ احملدِّ ، احلافظ املقرئ سيبويه املصري

الشيخ املرّب و ، واألستاذ العاِل النحوي سعيد طوبان ،والشيخ املرّب الفاضل الصاحل احملسن غازي السامرائي
واإلمام الرباين الزاهد العابد ، والشيخ الفقيه مفيت العراق جنم الدين الواعظ ،عبد الوهاب السامرائي الفاضل

تلك  العلوم واملعارف يف من اً أصناف الشيخ درس عليهم الذين وغريهم ،مسربت اجلميلي القدوة احلاج علي
، والشيخ صبحي السامرائي ،بأسانيده كالشيخ شاكر البدري فَ رم أغلبهم ممن عُ  هوقد أجاز  ،الفرتة من عمره

 على بغداد من األعالمكما واستفاد من الوافدين  تعاىل. ميع إىل رمحة اهللاجل فقد انتقل ،رمحهم اهلل مجيعاً 
 .من بالد اهلندالندوي  علي احلسين ؛ منهم الشيخ اإلمام الرباين القدوة أبو احلسنواملشاهري
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على عدة إجازات حديثية يف كتب السنة من خنبة من العلماء بالسند املتصل إىل  الشيخ وقد حصل
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

 ،م55٩١إىل سنة األكادميية، أي  ةياجلامعمن بغداد للدراسة  هوكانت هذه الفرتة كلها قبل خروج
 .اإلعدادية والثانويةالدراسة فرتة وهي 

 المطلب الثالث: دراسته األكاديمية:
 علىودرس فيها  م،55٩١عام  – وكانت تسمى وقتذاك كلية اإلمام األعظم - بكلية الشريعة الشيخ التحق

يسي، والدكتور عبد اهلل اجلبوري، والدكتور حممود املصري، وغريهم ممن  علمائها األفذاذ كالدكتور محد الكب
 كانوا أساتذة فيها وقتذاك.

م، وكان 55٩1  وخترَّج فيها عام جامعة األزهر بالقاهرة، التحق بكلية أصول الدين يفبعد ذلك 
األزهر جامعة  مث بعد ذلك أكمل يف .احلديث النبوي الشريف هناك يف صختصَّ وقد   األول على دفعته،

دبلوم الدراسات عليا يف احلديث النبوي، حيث أجنز سنتني دراسيتني كاملتني، مث شرع يف إعداد نفسها 
أطروحة املاجستري يف ختصص احلديث، بعنوان: " القسم السادس من سنن النسائي املتضمن كتاب اجلهاد، 

 .وكتاب احلج واملناسك، دراسة وحتقيق"
الشيخ األكرب املرّب عبد احلليم  بعلمائها األعالم أمثاللقي مصر، وقد  وأثناء إقامة الشيخ يف

حممود، والشيخ حممود خليل احلصري، والشيخ احملدث املسند جنيب املطيعي، والشيخ املؤرخ اللغوي الكبري 
مة حممود شاكر، والشيخ احملقق املتفرد سيد صقر، والشيخ املفسر املتفنن حممد متويل الشعراوي، والعال

احملدث موسى شاهني الشني، والشيخ الداعية واخلطيب املتميز عبد احلميد كشك، والشيخ الفقيه عبد الغين 
، وكان يصر على (وكان العمدة يف الكتب واملصادر وقد أفاد منه كثرياً  "،حجية السنة"صاحب )عبد اخلالق 

 تسمية الشيخ جنم باجملاهد كلما رآه، رمحه اهلل ورمحهم مجيعا. 
كان ملصر دور كبري يف التنضيج والتعليم يف الكم والكيف والوفرة والنوعية، وأهم ما كسبه   لقدو 

 الشيخ بعد لقاء العلماء الكبار هو االنفتاح على الكتب واملصادر واملراجع.
اجلامعة األردنية  يف بالد األردن ليدرس فيها املاجستري الثاين يف كلية الشريعةإىل مث رحل الشيخ 

ن،  وإعداد أطروحة ماجستري يف القرآن وعلومه يف حتقيق ودراسة "كتاب الناسخ واملنسوخ" لإلمام عبد بعما
  .م5511م وحىت 5515الرب ابن الشحنة، وذلك يف سنة واحدة من العام اجلامعي 

مث رحل الشيخ بعدها إىل تونس اخلضراء؛ ليأخذ املاجستري الثالث يف علم احلديث النبوي سنة 
اجلامعة التونسية، وكانو يسمون املاسرت دكتوراه املرحلة يف ن كلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين م م5511
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مث  .الثالثة، وكانت يف "اإلمام ابن أّب الدنيا وحتقيق ودراسة كتاب الصمت وآداب اللسان" - أو احللقة -
، وكان عنواهنا: "الصناعة امعةمن نفس اجلم 5511أكمل بعدها الدكتوراه يف احلديث النبوي الشريف عام 

 احلديثية يف السنن الكربى لإلمام البيهقي". 
 المطلب الرابع: عمله واشتغاله بالتدريس: 

عمَّان، واليت تعد باجلامعة األردنية بكلية الشريعة يف يف التدريس اجلامعي األكادميي  عمل   لَ أوَّ بدأ الشيخ 
-5511للحديث النبوي الشريف وعلومه يف الفرتة  تاذاً عنيِّ أس حيث ،أكرب جامعة يف بالد األردن

مث انتقل بعد ذلك إىل مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليكون أستاذ احلديث النبوي  .م551٩
م، وقد ساهم 5555-551٩الشريف وعلومه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ومكث فيها يف الفرتة 

والسرية النبوية باجلامعة، لربجمة احلديث ورجاله على احلاسب اآليل، كما كان  يف أعمال مركز خدمة السنة
 يدرس يف املساء يف فرع جامعة اإلمام حممد بن سعود يف املدينة.

يف احلديث النبوي الشريف وعلومه  جامعة الريموك يف مدينة إربد، أستاذاً  وعمل يفمث رجع لألردن 
 م.5551-5555يف الفرتة 

ىل ماليزيا ليكون أستاذا للحديث النبوي الشريف وعلومه يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مث رحل إ  
 م5551-5551

 مث بعد ذلك إىل جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات العربية املتحدة ليكون أستاذاً 
جامعة اإلمارات العربية م، مث انتقل بعد ذلك إىل 1001-555٩للحديث النبوي الشريف وعلومه يف الفرتة 

املتحدة ، كلية الشريعة والقانون، بقسم الدراسات اإلسالمية، ليكون أستاذا للحديث النبوي الشريف 
 م.1055-1001وعلومه يف الفرتة 

 مث انتقل بعد ذلك إىل جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، كلية دراسات القرآن والسنة ليكون أستاذاً 
 م.105٩م وما زال فيها حىت وقت كتابة هذا البحث 1055ريف وعلومه منذ الشالنبوي للحديث 

لنشر العلم واملعرفة يتبني لنا مدى انتفاع شرحية   الشيخوبعد عرض اجلامعات العاملية اليت تنقل بينها 
  فهو اسم على مسمى... ،النجم هكبرية من طلبة العلم يف هذه اجلامعات يف شىت بقاع العاِل من علم

 لب الخامس: أهم خصائصه وصفاته ومزاياه:المط
لكل من تعامل معه،  إن من أهم ما مييز الدكتور جنم هو أخالقه الفاضلة وتواضعه الواضح، ويظهر هذا جلياً 

وقد يكون هناك أكثر من سبب إال أن السبب الرئيس يف نظر الباحث بعد الرتبية الصاحلة هو مداومة 
 ؛والذين يف مقدمتهم اإلمام ابن أّب الدنيا ،ليه وسلم وصحبة تراجم العلماءمطالعته حلديث النيب صلى اهلل ع
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أول كتاب حققه البن أّب الدنيا كان يف إذ إن الشيخ جنم يعد من أكثر الناس اهتماما به وبرتاثه، بل إن 
ملخطوطات، يف علم ا ينواملستشار  نيالعاملي اءاخلرب  ، وكذلك فإن الشيخ جنم يعد من أهميوسور مرحلة البكال

رئيس حترير جملة املخطوطات والوثائق هو وصاحب أكرب مكتبة شخصية للمخطوطات األصول يف العاِل، و 
 ...يف ماليزيا

 :المبحث الثاني: مساهمته العلمية في خدمة الحديث النبوي الشريف
 مؤلَّفاته وتحقيقاته في الحديث النبوي:المطلب األول: 

 ) أ ( التأليف العلمي.
املوسوعة أردنا الكالم عن اإلجنازات العلمية للشيخ فإن أول ما ينبغي التنويه إليه يف هذه املساامات هو:  إذا

املشروع هذا و  "،الراصد للحركة التصنيفية يف الرتاث املخطوط واملطبوع واملفقودب"املسماة  العلمية الضخمة
 .رون السبع األوىلمن الق الدكتور جنم فيها وانتهى جملد،( 500 )ىلإرمبا يصل 

وهي  ،العلمية قد ربت على اخلمسني ما بني مطبوع وخمطوط الشيخمث بعد ذلك نقول إن تآليف 
 على أنواع: تأليف، وحتقيق، وحبوث علمية، وأخرى متت حتت إشرافه.

 فأما إجنازاته العلمية املؤلفة فهي:
 م،5551 عام يف مصر، الوفاء دار وقد طبع يف :البيهقي لإلمام الكربى السنن يف احلديثية الصناعة (5

 صفحة. ٩51 يف

 البشائر وقد طبع يف دار :احلديث علم يف سزكني لفؤاد العرّب الرتاث تاريخ على استدراكات (1
خمطوطة  1000صفحة، وقد استدرك فيه ما يقارب  11١ يف م،1000عام  بريوت،ب اإلسالمية

 .على فؤاد سزكني

 عام  بدمشق، القلم وقد طبع يف دار :الكربى السنن صاحبو  واحلديث الفقه شيخ البيهقي اإلمام (1
 صفحة. 101 يف م،555١

عام  بالرياض، الرشد وقد طبع يف مكتبة :املستشرقني ومطاعن احملدثني صناعة بني املنت نقد (١
 صفحة.101 يف م،555١

 1٩5 يف م،5515 عام الراية وقد طبع يف دار :الكربى السنن لرجال والتعديل اجلرح معجم (1
 فحة.ص

 صفحة.11١ يف م،5515عام  الراية، وقد طبع يف دار للبيهقي: الكربى السنن من اإلسناد علوم (1
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 الرشد وقد طبع يف مكتبة :البيهقي لإلمام الكربى السنن يف احلديثية الصناعة مواضع كشاف (٩
 صفحة. 1١ يف م،5515 عام الرياض،ب

 وقد طبع يف مكتبة :فيها ملنهجه نقدية دراسة مع الكربى السنن كتابه يف البيهقي اإلمام موارد (1
 صفحة. 15 يف م،5550، عامالرياضب الرشد

 جهود من االستفادة خالل من واخلفي اجللي لإلرسال االصطالحي الضبط استقرار ضرورة (5
 اخلاص وآفاق واقع احلديث علوم كتاب يف شرنُ  حمكم وهو حبث :احملدثني من واملتأخرين املتقدمني
 .م1001 اإلمارات،يف  دّبب والعربية، اإلسالمية الدراسات بكلية الدولية لندوةل املقدمة بالبحوث

 صفحة.١0 يف م،1001 عام اإلسالمية، املنار وقد طبع يف مكتبة :االجتماعي النفاق (50

مقرر دراسي يف كلية القرآن والسنة،  وهو :التوضيح والبيان يف شرح أحاديث خري األنامكتاب  (55
 م.1051/1051ر بدار شاكر يف كواالملبور، سنة (، وقد نش1) يثملادة حد

مقرر دراسي يف كلية القرآن والسنة، ملادة  وهو :كتاب التيسري يف شرح أحاديث البشري النذير (51
 م.1051/105١(، وقد نشر بدار شاكر يف كواالملبور، سنة 5) حديث

ادة علم التخريج، نشر وهو مقرر دراسي يف كلية القرآن والسنة، مل :كتاب الوجيز يف علم التخريج (51
 م.105١بدار شاكر يف كواالملبور، ماليزيا، سنة 

ألّب حممد  :املختصر التام ألحاديث عمدة األحكام من كالم خري األنام عليه الصالة والسالم (5١
 م.105١عبد الغين املقدسي، وقد نشر بدار شاكر يف كواالملبور، ماليزيا، سنة 

قرر دراسي يف كلية القرآن والسنة، ملادة علم التخريج، وهو م :كتاب موضوعات حديثية خمتارة (51
 م.1051نشر بدار شاكر يف كواالملبور، ماليزيا،

إعداد كتاب املؤمتر الدويل األول للمخطوطات والوثائق التارخيية املتضمن األوراق البحثية املقدمة  (51
 م.1051للمؤمتر يف تركيا أكتوبر 

 م.105١ عام ماليزيا، طُبع يف :وطاتاملدخل إىل علم التحقيق ودراسة املخط  (5٩

 م.1051 عام ماليزيا، اضرات يف دراسة وحتقيق املخطوطات: طُبع يفحم (51
 ) ت ( حتقيقاته لكتب احلديث:

 ة فهي:وأما إجنازاته العلمية احملققَّ 
 الغرب وقد طبع يف دار :(ه115ت) الدنيا أّب البن "اللسان وآداب الصمت" حتقيق كتاب (5

 صفحة. ٩1١ يف م،5511 عام بريوت، اإلسالمي
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 عام ،(السعودية) بالدمام القيم ابن وقد طبع يف دار :الدنيا أّب البن "العيال"حتقيق كتاب  (1
 مصر.يف  باملنصورة الوفاء دار يف ثانية طبعة طبع كما جملدين، يف صفحة، 5011 يف م،5550

 البشري، دار يف طبع وقد ،ياالدن أّب البن "واألحزان السرور وأعقاب االعتبار كتاب" حتقيق كتاب (1
 .صفحة 5١0 يف م،5551 عام

يف  م،5511عام  بالرياض، الراية دار يف طبع وقد الدنيا، أّب البن البغي" ذم كتاب" حتقيق كتاب (١
 .( صفحة511)

 عام بالرياض، الرشد مكتبة يف طبع وقد الدنيا، أّب البن األشراف" منازل يف حتقيق كتاب"اإلشراف (1
 .( صفحة١1١يف ) م،5550

 م،5515 بالرياض، عام الراية دار يف طبع وقد الدنيا، أّب البن املسكر" ذم كتاب" حتقيق كتاب (1
 .( صفحة555يف )

 يف لقاهرة،ال االعتصام دار يف طبع وقد  ،الدنيا أّب البن "والنميمة الغيبة ذم" حتقيق كتاب (٩
 .صفحة11١

 الكرمي يوسف بن مرعي لإلمام "ميةتي ابن اجملتهد مناقب يف الدرية الكواكب" حتقيق كتاب (1
( 151) يف م،5511 عام ببريوت، اإلسالمي الغرب دار يف طبع وقد ،(ه5011ت) احلنبلي
 .صفحة

 الكرمي لإلمام "النسب شرف على العلم وشرف العرب فضل يف الذهب مسبوك" حتقيق كتاب (5
 صفحة.501 يف م،5550 عام الرياض،ب الرشد وقد طبع يف مكتبة أيضاً:

 درا يف طبع وقد الكرمي أيضاً، لإلمام "تيمية ابن على األئمة ثناء يف الزكية الشهادة" بكتا (50
 .( صفحة551) يف م،5511 الفرقان،

 لإلمام "األخيار من والنميمة الغيبة حترمي يف ورد فيما األبصار ونزهة األخيار حتفة" حتقيق كتاب (55
عام  تونس،ب سالمة بو طبع يف دار وقد النابلسي، القرشي حممد بن صاحل بن حممد ابن حسن

 .وغريها مصر يف طبعات عدة طبع وقد صفحة، ٩5 يف م،551١

 وقد طبع يف دار احلنبلي، رجب ابن احلافظ لإلمام "والتعيري النصيحة بني الفرق"حتقيق كتاب  (51
 .( صفحة15) يف وغريها، مصر يف طبعات عدة وطُبع ،بدمشق للرتاث املأمون

وقد  الصغاين، احلسن بن حممد بن احلسن الفضائل أّب لإلمام "الصغاين موضوعات" حتقيق كتاب (51
 ( صفحة.٩5) يف وغريها، مصر ويف بريوت،ب نافع طبع يف دار
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 وقد ،(ه 555ت) السيوطي الدين جالل لإلمام "الشهادة أسباب يف السعادة أبواب" حتقيق كتاب (5١
 بريوت يف طبعات عدة طبع وقد صفحة،1٩ يف م،551٩ عام ،بالقاهرة القيمة املكتبة يف طبع

 .وغريها

  السيوطي، بكر أّب ابن الرمحن عبد الدين جالل لإلمام الصمت" يف السمت حتقيق كتاب"حسن (51
 .( صفحة1١م، يف )5511ببريوت، عام  للرتاث املأمون دار يف طبع وقد

كَّمة، احملالَّت رة يف اجملما عدا هذه املؤلَّفات والتحقيقات فإنَّ له العديد من األحباث العلمية املنشو و 
 وال يسعين ذكُرها يف هذه العجالة.

 ) ج ( إشرافه على الرسائل اجلامعية: 
أشرف على عشرات الرسائل من  هحيث إن ،حتت إشرافه فهي كثرية جداً  الرسائل اجلامعية اليت أُعدتأما 

الكليات  لتخرج يفاصة بااخل مئات البحوث طلبته يف مرحليت املاجستري والدكتوراه، كما وأشرف على
الرسائل العلمية ملرحليت املاجستري والدكتوراه،   طخلط اً وممتحن اً مناقشواجلامعات اليت عمل هبا، وكان وال زال 

كما وأشرف وناقش مئات الرسائل العلمية ملرحليت املاجستري والدكتوراه، وأخريا فإن الشيخ حفظه اهلل قام 
 الت العلمية الدولية احملكمة.بتحكيم املئات من البحوث يف اجمل

 الدورات العلمية المحلية والدولية. مشاركته في المطلب الثاني:
قد نفذها  ،وهذه الدورات العلمية كثرية جدا وهي متنوعة ال يسع املقام لذكرها وهي دورات تدريبية وعلمية

العلمي يف ماليزيا رأى الباحث وألجل أن البحث مقصور على النشاط  ،يف البالد العربية واإلسالميةالشيخ 
وهذه  أن األفضل اإلعراض عنها وفسح اجملال لكثري من األشياء األخرى املهمة يف هذا البحث الضيق.

الدورات العلمية على أنواع؛ فمنها جمالس يف الرواية وأخرى يف الدراية، وأخرى عبارة عن دورات تدريبية يف 
 املة، أو غري ذلك ...فن املخطوطات، أو استخدام املكتبة الش

 اجملالس العلمية:) أ ( 
 أما اجملالس العلمية اليت عقدها الشيخ يف ماليزيا؛ فمنها:

جملس علمي يف شرح وقراءة كتاب "صحيح اجلامع الصغري لإلمام السيوطي" يف املسجد اجلامع  (5
 جبامعة اليونيتني، استمرت أربع سنوات.

امع" يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، يف قاعة جملس علمي يف شرح وقراءة كتاب "صحيح اجل (1
 االجتماعات يف كلية دراسات القرآن والسنة، استمرت مخس سنوات.
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جملس علمي يف شرح وقراءة كتاب "صحيح اجلامع" يف بناية "أو يو جي" يف كواالملبور يف مسجد  (1
 املبىن، خاصة للجالية العربية يف ماليزيا، استمرت مخس سنوات.

 ب ( جمالس الرواية:) 
 الواحد عبد بن الغين األحكام" لإلمام عبد أقام الشيُخ جملَس مساع مع اإلجازة يف كتاب"عمدة (5

 م.105١-55-11، وكان يف (ه 100 ت) اجلماعيلي املقدسي

يِّ اأَلْصبَ  أََنس   ْبنم  اْلُمَوطَّأ"، وثنائيات املوطأ لإلمام َمالمكم " أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب (1 حم
 م.1051-1-5(، وكان يف ه5٩5)ت

حنبل"، وكان يف يوم اإلثنني  بن أمحد اإلمام أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب"ثالثيات مسند (1
م، يف جامعة العلوم اإلسالمية )اليوسيم(، كلية القرآن والسنة، الطابق 1051-1-11املوافق 

 الرابع، قاعة االجتماعات.

 النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أّب ة يف كتاب "األذكار" لإلمامأقام جملس مساع مع اإلجاز  (١
 م.1051-5-15، وكان يف (ه1٩1ت)

 الرازي الدين فخر الكبري" لإلمام التفسري الغيب أو أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب "مفاتيح (1
 م.105٩-50-55، وكان يف (ه101 ت)

 حممد بن أمحد البخاري" لإلمام صحيح لشرح الساري دأقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب"إرشا (1
-شعبان-11، وكان يف يوم األربعاء (ه 511ت) املصري القسطالين امللك عبد بن بكر أّب بن

م، يف جامعة العلوم اإلسالمية )اليوسيم(، كلية القرآن والسنة، 105٩-1-1١ه ، املوافق 5١1٩
 الطابق الرابع، قاعة االجتماعات.

-10القرآن" لإلمام النووي، وكان يف  محلة آداب يف مساع مع اإلجازة يف كتاب" التبيانأقام جملس  (٩
 م.105١-١

باهلل" لإلمام ابن أّب الدنيا، وكان يف يوم األحد  الظن أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب "حسن (1
، كلية م، يف جامعة العلوم اإلسالمية )اليوسيم(105٩-5-50ه ، املوافق 5١11-ذي احلجة-55

 القرآن والسنة، الطابق الرابع، قاعة االجتماعات.

الدنيا، وكان يف يوم  أّب الدنيا" لإلمام ابن أّب البن أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب"اليقني (5
 م.105٩-50-1األحد املوافق 
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يات الدنيا، و"رباع اللسان" لإلمام ابن أّب وآداب أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب"الصمت (50
 ابن أّب الدنيا يف كتاب الصمت".

النووية" لإلمام النووي، وكان يف يوم اجلمعة املوافق  أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب"األربعني (55
 م.5-105١-1١

أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب "الفتح الكبري يف ضم الزيادات إىل اجلامع الصغري" لإلمام  (51
 م.1051-1-٩النبهاين، وكان يف يوم  يوسفالسيوطي، للشيخ  الدين جالل

 البيقوين فتوح بن حممد بن البيقونية" للشيخ عمر أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب"املنظومة (51
 م.1051-1-51، وكان يف يوم األربعاء (ه 5010 حنو املتوىف) الشافعي الدمشقي

 بن علي بن أمحد بكر لإلمام أّب الرواية" علم يف أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب "الكفاية (5١
 م.1051-1-١، وكان يف (ه ١11ت) البغدادي اخلطيب أمحد بن ثابت

 احلسن حممد أّب والواعي" لإلمام الراوي بني الفاصل أقام جملس مساع مع اإلجازة يف كتاب"احملدث (51
 .(ه 110ت) الرامهرمزي خالد بن الرمحن عبد بن

 نة ما يقارب الثالثني جملسا حديثيا مع اإلجازة هبا.وغريها حىت بلغت اجملالس يف كتب الس
 المطلب الثالث: المؤتمرات العلمية.
، بل لقد كان هو يف كثري من األحيان من ينظمها، أو يكون العلميةلقد شارك الشيخ يف كثري من املؤمترات 

ا، وهذا يدل على تقدم باع عن إدارهتا وتنفيذ الدورات التدريبية املتخصصة فيه رئيسا هلا، أو يكون مسؤوالً 
 ومن هذه املؤمترات ما يأيت: الشيخ وفقه اهلل يف هذا اجلانب.

جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية يف  مؤمتر الوحي أساس التمدن يف كلية القرآن والسنة، املشاركة يف (5
 م.11/5/1055-15الفرتة 

/ يف مركز 1051/ 11/1-11"يف الفرتة 1يف املؤمتر القرآين السنوي الدويل الثاين " مقدس  املشاركة (1
 .حبوث القرآن يف جامعة ماليا

/ يف الفرتة  1املشاركة يف املؤمتر الدويل للبحوث يف الدراسات اإلسالمية الدورة الثانية / إسريس  (1
 .يف جامعة ماليا م،51-51/1/1051

لقانون يف جامعة العلوم والقانون يف كلية الشريعة وا الثاين للشريعةاملشاركة يف املؤمتر الدويل  (١
 م.٩/1/1051-1يف الفرتة  اإلسالمية املاليزية،
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 ودراسة يففهرسة وتعريفا ووصفا  وتفسريه،املشاركة يف الندوة الدولية حول خمطوطات علوم القرآن  (1
 .يف مركز البحوث يف جامعة ماليا بالتعاون مع بيت احلكمة ببغداد م،10/1/1051-15الفرتة 

 5/ 11-11متر الدويل الثالث حول اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي، يف الفرتة ؤ امل املشاركة يف (1
 جبامعة ماليا. القرآن،يف مركز حبوث م 1051/

مؤمتر السنة النبوية ملهمة اإلبداع والتطور يف كلية دراسات القرآن والسنة يف جامعة املشاركة يف  (٩
 م.15/55/1051-11الفرتة  املاليزية. يفالعلوم اإلسالمية 

ماليا السنة النبوية وحتدياهتا املعاصرة، يف جامعة  (1املشاركة يف مؤمتر السنة النبوية الدويل )مسند  (1
 م.1051/ ١/٩-1الفرتة  يف

ندوة "الوسطية يف القرآن والسنة وتطبيقاهتا املعاصرة يف اململكة العربية السعودية وماليزيا"  املشاركة يف (5
ية باملدينة املنورة بالتعاون والتنسيق مع جامعة ماليا مباليزيا بتاريخ واليت نظمتها اجلامعة اإلسالم

 م.11/5/1051

يف جامعة العلوم " املشاركة يف مؤمتر الوحي أساس التمدن بعنوان "القرآن رائد النقلة احلضارية (50
 م.15/55/1051-10اإلسالمية املاليزية، كلية دراسات القرآن والسنة يف الفرتة 

-11لندوة العاملية عن أثر اإلعجاز العلمي للقرآن يف العلوم ووحدة األمة يف الفرتة املشاركة يف ا (55
م، تنظيم املعهد العلمي لوحدة املسلمني، اجلامعة اإلسالمية العاملية، مركز حبوث 11/1/105١

 القرآن، اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

م، 50/١/105١-1لوسطية يف إطار املقاصد الشرعية يف الفرتة املؤمتر الدويل تفعيل ا املشاركة يف (51
 والذي كان برعاية رئيس وزراء ماليزيا داتو حممد جنيب بن حاج عبد الرزاق.

" يف مركز حبوث القرآن يف جامعة ماليا يف  ١القرآين الدويل السنوي "مقدسؤمتر امل املشاركة يف (51
 م.51/١/105١-5١الفرتة 

-11يف الفرتة بني  5١11ج الكربى الدولية يف مكة املكرمة حلج عام املشاركة يف ندوة احل (5١
 م.10/5/105١

يف كلية دراسات القرآن والسنة يف أساس الوسطية وملهم تطور األمة" السنة "املشاركة يف مؤمتر  (51
 م.1٩/55/105١-11الفرتة  املاليزية. يفجامعة العلوم اإلسالمية 

للقرآن الكرمي، والسنة الشريفة املنعقد يف اجلامعة اإلسالمية العاملية  املشاركة يف املؤمتر العاملي الثاين (51
 م.1051مارس  51-51
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املشاركة يف املؤمتر الدويل األول لإلدارة والتدريب والتنمية البشرية )كمتحدث رئيسي( املنعقد يف  (5٩
 م.50/1/1051-5فندق ميليا كواالملبور بتاريخ 

لإلدارة والتدريب والتنمية البشرية بورقة علمية املنعقد يف فندق ميليا  املشاركة يف املؤمتر الدويل األول  (51
 م.50/1/1051-5كواالملبور بتاريخ 

املشاركة يف مؤمتر الوحي أساس التمدن املنعقد يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، كلية دراسات  (55
 م.٩/50/1051-1القرآن والسنة يف الفرتة 

 األول للمخطوطات والوثائق التارخيية، املنعقد يف جامعة الدراسات املشاركة يف املؤمتر الدويل (10
اإلسالمية املاليزية، كلية دراسات القرآن والسنة باالشرتاك مع املعهد العلمي املتقدم للدراسات، يف 

 م.1٩/١/1051-11الفرتة 

فطاين يف  ، يف جامعة1051سوان “أساس الوسطية وملهم تطور األمة السنة "املشاركة يف مؤمتر  (15
 كلية دراسات القرآن والسنة يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية  تايالند والذي أقيم بالتعاون بني

 م.1/50/1051-١الفرتة  وجامعة فطاين يف تايالند. يف

اإلنسانية  وخدمة األمة واقع تطوير يف ودورها اإلسالمية للدراسات الثالث الدويل املشاركة يف املؤمتر (11
 كواالملبور املاليزية العاصمة يف دولية تعليمية ومؤسسات حكومية جامعات جمموعة هظمتن والذي

 م.105٩إبريل  15- 11

 جمموعة هنظمت والذيماليزيا  يف التارخيية والوثائق للمخطوطات الثالث الدويل املشاركة يف املؤمتر (11

إبريل  15-11 بوراملاليزية كواالمل العاصمة يف دولية تعليمية ومؤسسات حكومية جامعات
 م.105٩

 م.1051ات والندوات والورش العلمية يف تركيا سنة مؤمتر لل املشاركة يف املوسم الدويل (1١

 م.105٩ات والندوات والورش العلمية يف كواالملبور مؤمتر لل املشاركة يف املوسم الدويل (11
 

 ولقد شارك الشيخ في رئاسة الجلسات في كثير من المؤتمرات؛ ومنها:
والقانون يف كلية الشريعة والقانون يف جامعة العلوم اإلسالمية  الثاين للشريعةاملؤمتر الدويل جلسة يف  (5

 م.1051/ ٩/1-1الفرتة  املاليزية، يف

 ماليا يفالسنة النبوية وحتدياهتا املعاصرة، يف جامعة  (1جلسة يف مؤمتر السنة النبوية الدويل )مسند و  (1
  م.1051/ ١/٩-1الفرتة 
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يف  م،1051/ 5١/1-51"يف الفرتة 1ؤمتر القرآين السنوي الدويل الثاين " مقدس جلسة يف املو  (1
 مركز حبوث القرآن يف جامعة ماليا.

يف جامعة العلوم " جلسة يف مؤمتر الوحي أساس التمدن بعنوان "القرآن رائد النقلة احلضاريةو  (١
 م.15/55/1051-10اإلسالمية املاليزية، كلية دراسات القرآن والسنة يف الفرتة 

" يف مركز حبوث القرآن يف جامعة ماليا يف الفرتة  ١جلسة يف املؤمتر القرآين الدويل السنوي "مقدسو  (1
 م.105١/١/51-5١

يف كلية دراسات القرآن والسنة يف أساس الوسطية وملهم تطور األمة" السنة "مؤمتر  جلسة يفو  (1
 م.1٩/55/105١-11الفرتة  املاليزية. يفجامعة العلوم اإلسالمية 

" يف أكادميية الدراسات اإلسالمية يف جامعة 1جلسة يف املؤمتر القرآين الدويل السنوي "مقدس و  (٩
 م.1/1/1051-1ماليا يف الفرتة 

جلسة يف املؤمتر الدويل األول للمخطوطات والوثائق التارخيية، املنعقد يف جامعة الدراسات و  (1
االشرتاك مع املعهد العلمي املتقدم للدراسات، يف اإلسالمية املاليزية، كلية دراسات القرآن والسنة ب

 م.1٩/١/1051-11الفرتة 
 أيضا فإن الشيخ حفظه اهلل شارك في رئاسة مجموعة من اللجان، منها:

رئيس حترير  (5
 جملة املخطوطات والوثائق واملكتبات الدولية التخصصية احملكمة.

مدير حترير و  (1
 ة.جملة أصول الشريعة التخصصية الدولية احملكم

مدير حترير و  (1
 1051-105١جملة معاِل القرآن والسنة احملكمة 

ومستشار  (١
 وعضو إدارة حترير يف العديد من اجملالت احملكمة املتخصصة الدولية.

 وكذا شارك في عضوية العشرات من اللجان العلمية واإلدارية، منها:
عضو جلنة  (5

بحث، جبامعة العلوم اإلسالمية م وال يزال حىت وقت كتابة هذا ال1055الدراسات العليا منذ 
 املاليزية، كلية دراسات القرآن والسنة.
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عضو جلنة  (1
 التحقيق والنشر جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

عضو يف جلنة  (1
لتخصص "السنة النبوية وإدارة  والدكتوراه إعداد املواد العلمية واملساقات املقررة يف مرحلة املاجستري

 سالمية املاليزية.جامعة العلوم اإل 1055منذ عام  ع امللتميديا"و"القرآن م املعامالت"

عضو يف  (١
اللجنة التنظيمية ملؤمتر "السنة النبوية ملهم اإلبداع والتطور" والذي أقيم يف جامعة العلوم اإلسالمية 

 م.1051عام 

عضو يف  (1
 جامعة العلوم اإلسالمية يف أقيماللجنة التنظيمية ملؤمتر "القرآن رائد النقلة احلضارية لألمة" والذي 

 م.1051عام 

 يف عضو (1
 العلوم جامعة يف أقيم والذي" أساس الوسطية، وملهم تطور األمة السنة" ملؤمتر التنظيمية اللجنة

 م.105١ عام ، كلية دراسات القرآن والسنةاإلسالمية

 يف عضو (٩
 العلوم جامعة يف أقيم والذي" الوحي أساس التمدن" ملؤمتر " جلنة نشر البحوث" التنظيمية اللجنة

 م.1051 عام ، كلية دراسات القرآن والسنةاإلسالمية

عضو يف جلنة  (1
 م.105٩-1051البحوث والنشر يف كلية دراسات القرآن والسنة عام 

عضو يف  (5
 م.1051اللجنة العلمية للمؤمتر الدويل األول للمخطوطات والوثائق التارخيية 

عضو يف جلنة  (50
دويل األول للمخطوطات والوثائق التارخيية، املنعقد يف جامعة الدراسات البحوث والنشر املؤمتر ال

اإلسالمية املاليزية، كلية دراسات القرآن والسنة باالشرتاك مع املعهد العلمي املتقدم للدراسات، 
 م.1051

 التي نالها الشيخ حفظه اهلل تعالى في مسيرته العلمية، منها: الجوائزأهم  أخيرا  
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 م.1001ووسام رئيس مجهورية تركمانستان يف دراسة املخطوطات وحتقيقها عام  حصل على جائزة (5

الدويل للبحوث يف الدراسات اإلسالمية يف جامعة  حصل على جائزة البحوث املميزة يف املؤمتر (1
ماليا عن الورقة البحثية " منهجية التوازن السياسي يف التعامل مع احلكام يف ضوء القرآن الكرمي 

  .بوية" حمور السياسة الشرعيةوالسنة الن

 م.1/50/1051تكرمي من رئيس اجلامعة لألداء الوظيفي املميز بتاريخ  (1

( والدراسات اليت كتبت 111حلصول على شهادة حبث مميز عن الورقة العلمية "ابن أّب شيبة )ت (١
لمخطوطات عنه، وآثاره املطبوعة واملخطوطة واملفقودة، ومن عين هبا" يف املؤمتر الدويل األول ل

والوثائق التارخيية، املنعقد يف جامعة الدراسات اإلسالمية املاليزية، كلية دراسات القرآن والسنة 
وقد مت نشره يف م، 1٩/١/1051-11باالشرتاك مع املعهد العلمي املتقدم للدراسات، يف الفرتة 

بتاريخ ه وقد مت نشر واملكتبات لألحباث التَّخصصيَّة  العدد األول جمللة املخطوطات
 م. 51/50/1051

 .واحلمد هلل رب العاملني
 

 المصادر والمراجع:
أغلب املعلومات يف هذا البحث أخذهتا شفويا حيث إين تلقيتها من الشيخ املرتجم له، ومن آثاره بواسطة 

 الشبكة العنكبوتية.
 من خلف"، وهو عبدالرمحن جنم/د لمحققل( املخطوط حتقيق علم)عمل  ورشة من ملتقطة فوائد عن عبارة "تغريدة: بعنوان مقال (5

 الفقهية على هذا الرابط:  الشبكة يف وهو منشور العوضي، الرحيم عبد عادل األستاذ عمل
http://www.feqhweb.com/vb/t15613.html#ixzz4wxAoBJQx 

متلك عبد الرمحن جنم خلف لعدد من املخطوطات األصلية احملفوظة يف مكتبة امللك احلديث بعنوان: " أهل لتقىم مقال مكتوب يف (1
بالرياض، وهذا  العامة العزيز عبد امللك مكتبة يف خمطوطات مفهرس وهو اليحىي، كتبه األستاذ إبراهيم ض"عبد العزيز العامة بالريا

 رابطه: 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=315581  

ترمجة موجزة كتبها عنه الدكتور سيد عبد املاجد الغوري يف كتابه  "تدوين السنة النبوية وتطور التصنيف والتأليف فيها عرب القرون:  (1
 ه5١11، 5راسات احلديث الشريف يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور، طعرض تارخيي موجز"، )املطبوع يف معهد د

 .110م(، ص: 105٩ -
 

http://www.feqhweb.com/vb/t15603.html#ixzz4wxAoBJQx
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=315581

