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 ملخص البحث
 عريي  عر  شههي ارمياز  الرمية   ي تخلم  عمدا  الرل َم اسإلماي   ي هذا الرري  يهدف هذا البحث إىل

اليت َت مَّ إنشلؤهل خّرةرًل ين شجل خدي  احلديث النبوي ين تخلم  جوانبه وه مّّت نواحةه. مث ييزِّ  البحُث و 
عألةسه وشهدافه  عمى عريي  "يرهد دراللت احلديث النبوي" )إهنلد(  ي يللة يل  ويلحدَّث عن عواعث

 هوإجنلزاعه ويشلريره  وعن الدور الذي قلم عه هذا ارمرهد  ي خدي  احلديث النبوي  ي هذه البماد  ي عقييب
 روح بنلل  عألموب يُ  عن طييق اللألة  الرمي  فةه  و ي عمويه ويسلئمه وقضليله  لمنلس وعةسريه هلم 

  الرريي  ارمللح .الرري  يع اللخدام الوللئل 
 

 يياز . احلديث النبوي. الرل َم اسإلماي . يللة يل. منوذج. الرري احللضي. لمات االفتتاحية:الك
 

 المقدمة:
احليُد هلل ربِّ الرلرمني  والرَّماُة والسَّماُم عمى شهيف ُييل ممةه  وخلَت شنبةلئه: حميد ارمرطفى األيني  وعمى 

 ةليني  وي من للر عمى ينهلجهم  واقلفى آثلرهم إىل يوم الدين. آله اْلخ ة  مي مة الطةبني الطلهيين  وصحلعله الُغّي ارم
احلديث النبوي" ي ن شعظم الن ِّر مم اليت خصَّ اهلُل لبحلنه وعرلىل هبل هذه األي  م دو  "وعرد: فإ َّ 

   زيل شنه ييآٌة صلدقٌ  حلةلعه ارمبلرز  غريهل  وهو جميوعٌ  نلطقٌ  عظةيٌ  ألقوال وشفرلل وعقيييات النيب 
 ولريعه الر مط ية  زذلك شنه يردٌر فذٌّ فييٌد الللنبلط األحكلم. 

وهذه يكييٌ  َ يكلب اهلل عبلرك وعرلىل إالَّ ْللَت شنبةلئه وشعظم ُرُلمه حميد عمةه شفض مُل الرَّماة وشَت مُّ 
لٌّ ي مذُزي لنل ين شحلديث ج  م  شو ن مطَّم ع ين اللسمةم  إذخ ال يُوج مد ألحٍد ين األنبةلء واليُُّلل السلعقني ل  هم وشقواهل 

خماله عمى هؤو  حةلهتم  فمم يكلب اهلل  عرلىل البقلء م واْلمود م ألحلديثهم  زيل زلبه ألحلديث نبةِّه 
 ارمرطفى عمةه الرَّماُة والسَّمام  وو مع مد حبفظهل  ي زللعه الر ي   إذ قلل:              
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     :ُي"  ي هذه اآلي   هو القيآُ  الكيمُي  وقد ف"  [9]احلجي عكفَّل اهلُل عرلىل حبفظه  وهذا يسلم م الذِّزخ
فظ م احلديث النبوي شيضلً لكونه عةلنلً له وعفسرياً.   ينه ح 

  وي ن شجل هذا الوعد اسإهل ؛ فقد ظلَّ احلديث النبوي إىل يوينل هذا  حمفوظًل ين الدَّّس واللحيي
واالنلحلل  علليغم ين إثلرة  شعداء اسإلمام الكثري م ين الشبهلت والشكوك  ي االحلجلج عه. وقةَّ  اهلُل ع َّ 
وجلَّ لمذبِّ عن هذا اسإرث النبوي ومحليل ه رجلاًل شز فَّلءاً  ي زل عري ويري  الذين وقفوا حةلهتم ونفولهم 

رموم م  ووضروا له  شصواًل وقواعد م  حّت ُخد م م هذا الرمُم ْلديله  ودرلوا زل جلنٍب ين جوانبه  وشوجدوا له ال
  ي يشلرق األرض ويغلرهبل خديً  لةس هلل نظرٌي  ي علريخ الرموم اسإنسلنة  مجرلء.

ٍ  لبر  شهّم ارمياز  الرمية  ارمرلصية  ي تخلم  عمدا  الرل َم  وهذا البحُث  ي صدد عرييٍ  ُيوج م
يرهد ع"لكبرية  ي خدي  احلديث النبوي ين ه مّّت نواحةه  مث عرييٍ  يولٍَّع اسإلماي   اليت ُعيفت عرنليلهل ا

دراللت احلديث الشيي " )إهنلد(  شحد ارمياز  الرمية  ارمهي   ي يللة يل  الذي اهلهي مبسلمهلعه الرمية  
يل عرييفلٍت ارميةَّ ة  وشنشطل ه الفّرلل   ي خدي  احلديث النبوي. وحيلوي البحث عمى يبحثني  يريض شوهلُ 

ُيوج م ًة ألههي وشهّم يياز  احلديث النبوي  ي الرل َم اسإلماي   ويسمَّط الضوء م عمى شهداف وإجنلزات زلٍّ 
ينهل. شيَّل ارمبحث الثلين فهو يلنلول عرييفًل يولَّرًل رمرهد دراللت احلديث الشيي   ي يللة يل  ويلحدَّث عن 

م نُ ب مذاً عن عرييفلٍت وجة ٍة رمطبوعلهتل. وخيلم البحث خبلمت  ع مذُزي شهمَّ شهدافه وشنشطله وإجنلزاعه الرمية   مث  يقدِّ
 النللئج اليت عوصَّل إلةهل البلحثل  ين خمال إعداد هذا البحث.

 في اإلسالمي العاَلم في النبوي الحديث بخدمة المختصَّة العلمية المراكز أشَهر   األول: المبحث
 الحاضر: العصر
 جبهود قليت واليت اسإلماي   الرل َم  عمدا  تخلم   ي الرمية  ارمياز  ين الكثريُ  الرري هذا  ي عألَّس وقد
 وهذا تخلمف . ووللئل يلنّوع  عطُُيق عنه  والدفلع   ارمسميني  عني وإحةلئ ه النبوي احلديث نشي  ي ُُمّة ة طةب 
 شو الرلل ميّ   ارمسلوى عمى إيَّل احلديث خدي   ي يميوسٌ  علرزٌ  دورٌ  هلل اليت ارمياز  عمك شه ممِّ  عر  عن ُيوج م ٌ 

 اسإقمةيّ :
 السعودية: في ( أ  ) 

وقد عألَّس  ي هذه البماد ارمبلرز  الرديُد ين ارمياز  الرمية  اْللص  ْلدي  احلديث النبوي  وين شعيزهل 
 وشههيهل:
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 علم عألةُسه َت مَّ  :1المنوَّرة ينةبالمد اإلسالمية الجامعة في النبوية والسِّْيرة السُّّنة خدمة "مركز (  1
 إصدارُ  ارميز : هذا إجنلزات شهمّ  وين . اليلول مبدين  اسإلماية  اجللير   ي م(6991)  ه6041
 الخُيدجم م . اآليل احلللب شقياص عمى األحلديث يلو  ويولوع    اليواة  يولوع   

ئتخ  اليت :2بالرياض "وعلومها ةنّ للسُّ  السعودية العلمية الجمعية" (  2   ي  م(4441) ه6041 علم شُنش 
ُوعيفت هذه اجليرةُ  عكثري ين  عللييلض. اسإلماية  لرود عن حميد اسإيلم جلير   ي الدين شصول زمة 

النشلطلت الفرلل   ي خدي  احلديث يثل: إجياء  الدراللت الرمية   ي السُّن  وعمويهل. واللألة   والرتمج   
دوري  عمية  حمكَّي  لمبحوث والدراللت  ي جملل السُّن  وعمويهل. وعقد  الندوات  والنشي  فةهل. وإصدار  جمم 

واحلمقلت الدرالة  والدورات علللرلو  يع يياز  خدي  اجملليع  ي اجلليرلت. وعقد  ارمؤمتيات  ي السُّّن  
 وعمويهل  وارمشلرز  فةهل. 

عبد العزيز آل َسع ود للحديث النبوي  (  "َمْجَمع خاِدم الحرَمين الشريَفين الملك سلمان بن  4

ين  صفوةً  مُّ ضُ ي م  عمي ٌّ  جممسٌ  لهيكو    و  لوف يُنش مأ مبدين  اليلول  الذي: 3الشريف" بالمدينة المنوَّرة
 .عميلء احلديث الشيي   ي الرل َم 

 مصر: في ( ب ) 
ئ  ي هذه البماد  الكثرُي ين ارمياز  والمِّج مل  الرمية  ارمخلر  خبدي  احلديث النبوي  واليت هلل جهوٌد  وقد شُنش 

 طّةبٌ   ي طبلع  زلب يفةدة لمحديث النبوي ونشيهل  ي الرل َم اسإلماي   وي ن شعيز عمك ارمياز  والمِّجل :
َرة "مركز (  7  يُرلب م  الذي :4بالقاهرة األوقاف بوزارة اإلسالمية للشؤون األعلى بالمجلس والسُّّنة" السِّي ْ

م م  ئ البماد هذه  ي  ٍ يؤلَّس شقد م  مجعُ  خديلعه: شعيز وين .م(6914) ه6739 علم النبوي احلديث ْلدي  شُنش 
  ي ارملنّوع  ارمولوعلت وإصدارُ  ينهل. تخللراتٍ  وعيمج ُ  ُيوج م اً  هيحلً  وهيحهل وعبويبهل النبوي  األحلديث
  وعمويه. احلديث

                                                           
  و"عدوين السن  497  494انظي: "االجتلهلت ارمرلصية  ي درال  السن  النبوي   ي يري وعماد الشلم" لمدزلور حميد عبد اليزاق شلود  ص:  6

 .776خي  يوج " لسةد عبد ارملجد الغوري  ص: النبوي  وحيز  اللرنة  واللألة  فةهل عب القيو  اهلجيي: عيض علر 
 عرييفهل يسليدٌّ ين ارموقع اْللص هبل. 4
 .774انظي: "عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص:  7
 .777. و"عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 439  439انظي: "االجتلهلت ارمرلصية" لأللود  ص:  0
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 اليت :5بالقاهرة األزهر جامعة في اإلسالمية لبحوثا بمجمع النبوية" والسِّْيرة السُّّنة بحوث "لجنة (  8
 زلبٍ   وإصدارُ  والسرية السن  حول ارمؤمتيات عقدُ  إجنلزاهتل: شه ممّ  وين م(.6916) ه6794 علم عألَّست
 فةهيل.

 :6بالقاهرة األزهر بجامعة اإلسالمي لالقتصاد كامل  صالح بمركز الشريفة" النبوية السُّّنة "لجنة (  9
 زلب  إدخللُ  شوهليل: شييين:  ي المجن  هذه ينج ات وعليثَّل م( 6994) ه6044 علم تعألَّس اليت

 النبوي . لألحلديث ارمخلرية ارمولوع  عيلُ  والثلين: اآليل  احلللب عمى احلديث
 م(4440) ه6040 علم عألَّس الذي :7بالقاهرة النبوية" والسِّْيرة للسُّّنة الشريف األزهر "مركز (  11
 والسرية السن  جملل  ي عللبحوث النهوضُ  شهدافه: شهمّ  وين األزهي. جبلير  اسإلماية  البحوث جميع  ي

 دراللتٍ  وإصدارُ  اْلللص. األصةل جوهيهل  ي وجتمةُلهل والشوائب  الفضول ين جتييدهل عمى والريلُ  النبوي  
  والسرية. السن   ي واْللص  لمرلي  عريي ٍ 

 المغرب: في ( ج )
 عكوينُ  شهدافهل:شعيز و  ( م6910ه )6797عألَّست علم  اليت :8بالرباط الحسنية" لحديثا "دار (  1

 .عميلء رالخ  القدم  ي احلديث النبوي و ي الرموم الشيعة  عيويلً 

الذي : 9" بالَعَراِئشرةطِ ة العَ رَ ي ْ ان للدراسات واألبحاث في الحديث الشريف والسِّ طَّ مركز ابن القَ ( "  2
 إعيازُ م( مبدين  "الريائش" الواقر   ي مشلل غيب ارمغيب. وين إجنلزاعه: 4441ه )6043علم َت مَّ عألةُسه 

   ي النسق ارمري ي اسإلماي  وعماقلهل نَّ يوقع السُّ  إعيازُ جملل احلديث النبوي. و إلهلم ارمدرل  ارمغيعة   ي 
عرىن عللدراللت واألحبلث  ي احلديث  " لف م الشِّ " ل الم م ي  ت م  ر ٍ يلخرّ  دوري ٍ   ٍ جممَّ  إصدارُ و  عللقيآ  الكيمي.

  .النبوي  والسرية
 األردن: في ( د )

                                                           
 .773. و"عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 491  497انظي: "االجتلهلت ارمرلصية" لأللود  ص:  1
 . 773. و"عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 494  499انظي: "االجتلهلت ارمرلصية" لأللود  ص:  1
 .779. و"عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 764  766انظي: "االجتلهلت ارمرلصية" لأللود  ص:  3
 .779" لمغوري  ص: انظي: "عدوين السن  النبوي  9
 .779انظي: "عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص:   9
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 خدي  شجل ين يلخرِّر  عمية  مجرة  وه  :11بَعّمان التُّراث" وإحياء الشريف الحديث "جميعة (  1
  م(.6997) ه6067 علم عألَّستخ  الرتاث  زلب  ونشي وتقةق   ارمطهَّية  السُّّن  وإحةلء الشيي  احلديث

 يشلريع م  شجن  وقد م( 6999) ه6069 علم عألَّس الذي :11بَعّمان النبوية" السُّنَّة دراسات "مركز (  2
 اللرنةف "  الدلةل ورجلله: الشيي  النبوي احلديث يولوع  "يشيوعُ  وينهل: احلديث   ي ضخي ً  عمية ً 

 ارمولوعلت ين وغريهل ارمللة "  ارمرليمات شحلديث و"يولوع  السلع "  وشهياط الف ت م  شحلديث و"يولوع 
 اجمللل. هذا  ي والدارلني الرميلء عني والع وانلشلر جةد عقبول حظةت اليت والكلب

 قطر: في ( ه  ) 
 علم  ي عألَّس الذي :12قطر بجامعة اإلسالمية والدراسات الشريعة بكلية والسِّْيرة" السُّّنة بحوث "مركز
 هذا إجنلز له يلةسي َ لكن النبوي  لمحديث يولوع ٍ  دُ إعدا يهليه: شعيز وين م( 6994) ه6044
 الرظةم. الرمي  ارمشيوع

 :الهند في (  ز  ) 
ةُ  البماد هذه  ي شُنشئت  احلديث نشي  ي ولبقهل عييلدهتل ُعي ف متخ  وعرمةية ٍ  عمية ٍ  ويؤلَّسلتٍ  دينة ٍ  يياز  ع دَّ
 طييق عن شو واللرمةم  اللدريس طييق عن ذلك شزل  لواء اهلجييني  عشي واْلليس الياعع القين مني  ي النبوي
 ارمياز : عمك شهمّ  وين ونشيه  عُياثه إحةلء

(  وعُرلب م هذه اجللير  شزب م ييزٍ  م6911) ه6497 علم عألَّست اليت: 13( "دار العلوم ِدي  ْوبَ ْند"  1
 ال  ي اهلند فحسب  عل  ي جنوب آلةل زمه.للدريس احلديث النبوي 

م(  واهلهيت عرتزة هل 6911ه )6497عألَّست علم  اليت: 14َمظاِهر العلوم" بَسهارَنْ ف ور جامعة( "  2
عمى عدريس احلديث النبوي عرف  خلص   وقد للهم خيِّجيو هذه اجللير   يسلمهً  عميةً  فرللً   ي هذا اجمللل 

 عن طييق اللرنة  واللألة .
م( مبدين  "لكنؤ" 6997)ارموافق ه 6764عألَّست  ي علم : 15نَْدَوة الع لماء" بَلْكنؤ -( "دار العلوم   3

 . ي مشليل اهلند
                                                           

 .704. و"عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 744  746انظي: "االجتلهلت ارمرلصية" لأللود  ص:  64
 .704  و"عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 741  741انظي: "االجتلهلت ارمرلصية" لأللود  ص:  66
 .706. و"عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 499  499لهلت ارمرلصية" لأللود  ص: انظي: "االجت 64
 .676  649انظي: "ارمسميو   ي اهلند" لمشةخ شيب احلسن الندوي  ص:  67
 .676انظي: "ارمسميو   ي اهلند" لمندوي  ص:  60
 .679  679انظي: "ارمسميو   ي اهلند" لمندوي  ص:  61
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يُدرَّس  ي هذه اجلليرلت  مجةُع الرموم النقمة  والرقمة  ارمقيَّرة  حسب"ارمنهج النظلي " ارمريوف  ي 
خلص   عماد اهلند ينذ القدمي  مث يُدرَّس فةهل للئُي زلب احلديث ين الرحلح والسُّن من وارموطأ  ي ييحم 

وقد خيَّجت هذه اجلليرلُت مجوعًل زبريًة ين الرميلء ارمليكِّنني ين احلديث النبوي ُعس ميَّى عدورة احلديث. 
 وعمويه  الذين هلم يسلمهلت عمية  جمةم   ي هذا اجمللل.

وإىل جلنب عمك اجلليرلت وارمدارس  فقد للمهت زذلك عرُ  ارمؤلَّسلت وارمياز  الرمية   ي 
  النبوي   ي هذه البماد  عن طييق طبلع  زلبهل حمقَّقً  ويرحَّحً  وينقَّحً   مث نشي هل  ي شرجلء خدي  السُّنّ 

(  و"اجملمس الر مي "  رخآعلد )الدَّز منخ الرل َم اسإلماي   وينهل اجلديي عللذزي: "دائية ارمرلرف الرثيلنة " حب مةخد م
ةخل  عداهب 

وي لمبحوث و"ييز  البحوث"  ي اجللير  السَّم مف ّة  ع  ب  من ملر مسخ  و"ييز  الشةخ شيب احلسن النَّدخ
ُظ مفَّيخفُ وخر.  والدراللت اسإلماية " مب 

 باكستان: في ( ح )
 :16الدينية المدارس أوال :
اليت عرلين خبدي   ارمدارس الدينة و  ارمياز  الرمية  علزسلل  ين شزب الدول اسإلماية  ين حةث عدد دّ عُ ر م 

ُمخل مل   الخي مدار س" خ مريخ  "جلير  وارمياز : ارمدارس عمك يقّدي  وين عألةفلً احلديث النبوي عدريسًل و   مب 
 الفلروقة " و"اجللير  زياعش     ي علؤو  عب  منُ وخري اسإلماية " الرموم و"جلير  زياعش "   الرموم دار "جلير و

 الرموم "دار إىل  الدرال وينهجهل واالعلقلدي الفكيي يشيهبل  ي ارمدارس هذه مجةع وينلي  عكياعش  
ع  منخد".   د يُ وخ

دوٌر يشكوٌر ويسلٍع حميودٌة  ي خدي  السُّّن  النبوي  وإحةلئهل وعدريسهل  وختييج   ارمدارس وهلذه
  الرلحل  م م   عفهم السَّ نّ عمى نشي الدعوة عمى ينهج الكللب والسُّ  عميلء يليكِّنني ين عمويهل  والقةلم  

 ارمرلصية.يلت لحدِّ ال اجه   ويو   اي احليزلت اهلدَّ  ويقلوي   
 ماليزيا: في ( ط ) 

 وين شهّم وشههي ارمياز  ارمخرَّر  لمدراللت احلديثة   ي هذه البماد: 
والذي لنلحدَّث عنه عش ء ين اللفرةل  ي  "معهد دراسات الحديث النبوي )إنهاد(" بِساَلْنج ْور: (6

 ارمبحث الثلين.

َراَجايَا:و (4 عكو  شزب م  ييزٍ  تخرٍَّص لمحديث النبوي عمى يسلوى  واليت لوف "دار الحديث" بب ت ْ
 البماد  ولوف يلّم عألةُسهل ين قبل "اهلةئ  ارمللة ي  لملنية  اسإلماية " )جلزةم(.

                                                           
 ن يواقرهل الرنكبوعة .عرييفلهتل يسليّدٌة ي 61
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وارمؤلَّسلت اللرمةية   ي تخلم  عمدا  الرل َم اسإلماي  والرييب  هذه عر  شههي ارمياز  الرمية  
 السُّّن  النبوي  عن طُُيٍق ه مّّت  ووللئل تخلمف .واليت قليت مبسلمه  فرلل   ي خدي  

 وعلومه: الحديث خدمة في وجهوده )إنهاد( الشريف الحديث دراسات معهد الثاني: المبحث
 الكوادر عوجود وزذلك والسن   القيآ  لدراللت ارمخرَّر  عأقسليهل ارمللة ي  اجلليرلت ين الكثريُ  ُعيف لقد

 شزلنوا لواء النبوي احلديث عمم ين ارمليكِّنني البلحثني واألزلدميةني اجلليرةني ةاألللعذ ين القوي  اللرمةية 
 ودورٌ  حثةث ٌ  جهودٌ  األقسلم للمك فكلنت اسإلماية   البمدا  تخلم  ين عمةهل الوافدين ين شو ارمواطنني ين
 الفرتة  ي جةدة ةعشهي  األقسلم عمك عر  حظةت وقد البماد  هذه  ي احلديثة  الدراللت عطويي  ي فرللٌ 

ارمؤمتيات والندوات والورهلت  وإصدار اجملمات احملكَّي   ونشي  عقد  ي اسإلماي  الرل َم  يسلوى عمى األخرية
 الكلب ارمخلر   ي احلديث النبوي  وهذه ية ٌة علفيَّد هبل جليرلُت هذه البماد  ي ينطق  جنوب هيق آلةل. 

"يرهد  ارمخرَّر  لمدراللت احلديثة   وين شههيهل وشعيزهل زيل شُنشئت  ي هذه البماد عرُ  ارمياز  
ما مجنخُوخر    شهداف م  ويذزي ارمرهد  هلذا جليرلً  عرييفلً  يريض ارمبحث وهذادراللت احلديث النبوي )إهنلد(" عس 

  ي ينشوراعه أله ممّ  ُيوج م ةً  عرييفلتٍ  يقدِّم مث فةه. الرمية  وإجنلزاع ه النبوي  احلديث جملل  ي وشنشطل مه عألةسه 
 عنه. والدفلع وقضليله  وعمويه  احلديث  يلو 

 الشريف": الحديث دراسات "معهد تأسيس عن نبذة األول: المطلب
ما مجنخُور" الواقر   ي غيب يللة يل  وهو يلبع ين حةث اسإهياف واللنظةم لمكمة   يقع هذا ارمرهُد  ي والي  "ل 

(  اليت زلنت عُري مف قدميًل عللم "الكمة  اسإلماية  KUISويئس" )زع"اجلليرة  اسإلماية  الرلرمة  ارمريوف  
م  وقطرت  ي فرتة قررية هوطًل زبريًا ين اليق  4441عسماجنور"  مث توَّلت إىل زمة  جليرة  يسلقم  علم 

س واللقدم  ي مجةع جملالت الرمم وفنو  ارمريف   حبةث شصبحت الةوم م يفخيًة لوالي  لماجنور عأليهل. وي مدرُ 
 فةهل اآل  م حنو عشية آالف طللب وطللب  ين ارمواطنني والوافدين.

داعؤ ليي حميد خري وقد شلَّست الكمة  اجلليرة  اسإلماية  الرلرمة  هذا ارمرهد م  ي حييهل عمبةً  رمقرتح      
 اللطبةق عأمهة  ياجملليع ارمللة   عوعة   يعدور فرلل  األلبق حلكوي  والي  لماجنور( لةقوم الوزراء زبري) طويو
الدفلع  جبلنب  الكيمي القيآ  عرد ثل ٍ  عشييع زيردر وإعياز  يكلنلهل احلةلة   ي النبوي  لألحلديث الريم 
  .63حييلهل عن
م  وهن  ارمرهد ينذ شول يوم عألُّسه 4449 علم إعييل  ي ههيفرتحةبًل مبقرتحه َت مَّ عألةس هذا ارمرهد      

 عةسَّي له ين الكوادر والوللئل.  ْلدي  احلديث النبوي حسبيل
                                                           

 .714  716. وانظي: "عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 4  6علخلرلر وعريف ين دلةل ارمرهد  ص:  63
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 المطلب الثاني: أبَرز  أهداف المعهد وأنشطته وإنجازاته في خدمة الحديث النبوي:
 ) أ ( أهدافه:

الدفلُع عن احلديث النبوي  ي يللة يل عإزال  الشبهلت ارمثلرة حوهلل واليَّّد عمى شصحلهبل  وإعياُز  (6
 يع عرد القيآ  الكيمي.يكلنله  وعرييُ  شمهةله زيردر ثل  لملشي 

 عمبةُ  حلجلت اجملليع ارمللة ي فةيل يشلبه عمةه ين إهكلالت علرمق عفهم احلديث النبوي. (4
 ختييُج البلحثني اْلباء  ي جملل احلديث النبوي وعمويه  ي يللة يل. (7

 عكمةُ  الرميلء ارملخرِّرني علألة  الكلب  ي احلديث النبوي وعمويه وقضليله ارمسلجدَّة.   (0

عيمجُ  الكلب والدراللت عللمغ  ارممايوي   واليت علنلول يوضوعلٍت جديدًة  وعُرلل ج القضليل ارملنوّع   (1
 ارمسلجدةَّ  ي احلديث وعمويه.

إعداُد يوقع الوق  عمى اسإنرتنت لألعيلل احلديثة  للسهةل الوصول إىل األحلديث النبوي  حّت يلم  (1
  .69عنظةيهل وعبويبهل وعيمجلهل

 طته:) ب ( أنش

عشغةُل يشيوع  تفةظ يلو  األحلديث النبوي   ي مجةع الكمةلت الدينة  والرمية   ي "الكمة  اجلليرة   (6
 اسإلماية  الرلرمة " وزذلك  ي ارمرلهد الشيعة   ي والي  لماجنور.

عنسةق الرماقلت الرمية  وعوطةدهل يع الرميلء والبلحثني ارمشلغمني علحلديث النبوي  ي جليرلت  (4
 د يللة يل وخلرجهل  ي البمدا  اسإلماية  والريعة .ويرله

إعداُد ارمقيَّرات الدرالة   ي احلديث النبوي وعمويه لمكمة  اجلليرة  اسإلماية  الرلرمة  ولمدورات  (7
 الرمية  اليت عرقدهل الكمة .

 إصداُر اليللئل وارمطويلت الشهيي  ارملرمق  علحلديث النبوي  ي ارممايوي . (0
 حلديث النبوي  ي ارمسلجد وارمرلهد الرمية   ي والي  "لماجنور".إقليُ  دروس ا (1
 .69إيداُع دروس احلمقلت الرمية  عمى يوقع اسإنرتنت تت إهياف ارمرهد (1

 ) ج ( إنجازاته:

                                                           
 .714  716. وانظي: "عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 7علخلرلر وعريف ين دلةل ارمرهد  ص:  69
 .714  716السن  النبوي " لمغوري  ص: . وانظي: "عدوين 1  0علخلرلر وعريف ين دلةل ارمرهد  ص:  69
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َو مت  عمى عألةس هذا ارمرهد إالَّ يدٌة قرريٌة  يع ذلك فقد اللطلع عأ  يقوم عأعيلٍل قةيٍ  خديً  
إ  زلنت صغريًة  ي حجيهل لكنهل عللنظي إىل تقةقهل لألهداف ارميجوَّة زبريًة لقةيلهل لمحديث النبوي  وه  

 جتيل فةيل يأيت: وشمهةلهل  وه 
إنشلُء يوقع اسإنرتنت لميرهد  الذي يريِّف جبيةع شنشطله وإجنلزاعه الرمية   زيل يوفِّي مجةع م شعداد  (6

  جمم  "احلديث" جملنلً.
للم "احلديث"  ي ثماث لغلت الريعة  وارممايوي  واسإنكمة ي   وهتلم هذه إصداُر جمم  عمية  فرمة  ع (4

اجملمُ  عنشي البحوث ارملرمق  علحلديث وعمويه  وقد صدر عددهل األول  ي ههي يولةو علم 
م  وال ع ال عردر هلل األعداد عللليياٍر  ي ههي مي "يونةو" و"ديسيب"  وعُرلب م هذه اجملمُ  4466

 ت اللخررة   ي الدراللت احلديثة .شُوخىل م اجملماَّ 
 عقُد الندوات الرمية   ي احلديث النبوي  علللرلو  يع شههي جليرلت يللة يل. (7

  .44نشُي زلب احلديث النبوي وعمويه عللمغ  الريعة   وعيمجُلهل عللمغ  ارممايوي  (0
 المطلب الثالث: منشورات المعهد في موضوعات مختصة بالحديث وعلومه وقضاياه:

د قلم ارمرهد عطبلع  ونشي عدة زلب يفةدة ختص مبلو  احلديث  وعريي  عمويه  ويرلجل  قضليله  وعيمج  وق
 شعمايه  واليَّدِّ عمى الشبهلت والشكوك فةه. 

ل مو يَّلت ارمرهد  ي ذلك زمه:  واللألة    هلم هلمنلس وعةسريُ  احلديث النبوي وعمويه عقييبُ وزل  ين ش موخ
 البسةط    ية  ارمةسَّ  المغ    اللخدامُ و  .ارمللح  الرريي  يع اللخدام الوللئل للب الرري م عألموب ين الرمي  فةه

 الروير   ي عموم احلديث. سلئلارم  ين اللخفُّ و  .صُ اليت يفهيهل غري ارملخرِّ 
 ولنقوم فةيل يم  علقدمي نُ ب مٍذ عن عرييفلت عمك الكلب حسب ارموضوعلت.

 

 ) أ ( في متن الحديث النبوي:
 ه(:893"مختصر صحيح البخاري"للشيخ أحمد بن أحمد الزبيدي )ت  (  1

ين شحسن تخلري صحةح البخلري" ع"ارمريوف  يُرلب م "اللجييد الرييح ألحلديث اجلليع الرحةح" 
ين غري عكياٍر  وجرمهل حمذوف  م األللنةد؛  " الرحةح" وقد جيَّد فةه صلحُبه شحلديث تخلريات "الرحةح" 
 يث ين غري يشّقٍ . وهلذا السبب اخللره ارمرهُد لرتمجله عللمغ  ارممايوي   وطبره  ي جممَّدلةسهل حفظ األحلد

 TERJEMAHAN MUKHTASAR SAHIH AL-BUKHARI م  عرنوا :4464علم 
 ه(.256أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري )ت( "األدب المفرد" لإلمام   2

                                                           
 .714  716. وانظي: "عدوين السن  النبوي " لمغوري  ص: 4  6علخلرلر وعريف ين دلةل ارمرهد  ص:  44
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اليت علنلول صفوًة ين األحلديث النبوي   ويريض ين خماهلل شهمَّ  وهذا ين شهّم وشنفع زلب ارملو   ي احلديث
جوانب احلةلة النبوي  اليت ينبغ  لميؤينني االهليلم واالقلداء هبل. ونظياً ألهةي  هذا الكللب  وإفلدعه ارميجوَّة  

 قلم ارمرهد عرتمجله إىل المغ  ارممايوي   ي لغ  لمس  وشلموب يبسَّط. ولوف علم طبلعله.
وهو شهه مُي يٍت  ي  :(ه676الن ََّووي )ت يحيى بن شرفأبي زكريا  إلماما( "األربعون النووية"   3

ينهل قلعدة عظةي  ين قواعد  حديثٍ  زلُّ و   عمى اثنني وشرعرني حديثًل حمذوف  اسإلنلد اهليلاحلديث  
ن ارمهيلت  واحلوت  ي اآلخية ش  يريف هذه األحلديث؛ رمل اهليمت عمةه ي وينبغ  لكل راغبٍ   الدين

وقد مت مّت عيمج  هذا الكللب عللمغ  ارممايوي   ي ارمرهد يع هيح وجة   عمةه ين اللنبةه عمى مجةع الطلعلت.
 م  عرنوا :4464لكل حديث. وطبره علم 

“HADIS EMPAT PULUH AN – NAWAWI DAN PENGAJARANNYA” 
 ) ب ( في علوم الحديث: 

فةيل يلرمَّق ف عأحوال السَّن مد وارمت ين حةث القبول واليَّّد  زذلك عأحوال اليواة يُياد هبل عمك الرموم اليت عريِّ 
 وقد شصدر ارمرهُد عدة م زلٍب  ي عريي  هذه الرموم  وه  زيل يم : عقبول روايلهم شو رّدهل.

 

 ( "الميسَّر في علم مصطلح الحديث" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  4
 

يبلحث عمم يرطمح احلديث  ي لغ  لهم  وشلموب يبسَّط  ويوضِّح يسلئم مه  يريض هذا الكللب مجةع
علأليثم  ارمشيوح  ارمنلقلة ين يرلدره األصةم   حبةث ميهِّد هذا الكللب لمطماب الطييق فةيل عرد إىل قياءة 

م 4461لم شيهلت الكلب  ي هذا الرمم قياءًة واعةً   ويُنشئ فةهم اليغب   ي اللخرص فةه. طبره ارمرهد ع
 ( صفحً   زيل شصدر شيضلً عيمجل مه عللمغ  ارممايوي  عرنوا :714 ي )

PENGENALAN ILMU MUSTALAH AL – HADITH. 
 ( "الميسَّر في علم الرجال" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  5

عمى يرلدر عياجم  رهيُرني "عمم اليجلل" عمى فهم لطلئ  األللنةد  وميكِّنه ين حّل يسلئمهل الدقةق   ويُطم  
اليجلل ارملنّوع . وهذا الكللُب يريِّف جبيةع يبلحث هذا الرمم  ي شلموب يبسط يع األيثم  واللدريبلت 

م  عرنوا : 4461اللطبةقة  ارمفةدة. وقد طبع ارمرهُد عيمج  م هذا الكللب عللمغ  ارممايوي   ي علم 
PENGENALAN ILM AL – RIJAL.د صدرت عن دار الشلزي عسماجنور عدة   شيَّل الطبر  الريعة  فق

 ييات.

 ( "مباحث تمهيدية في علم الجرح والتعديل" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  6
ُروع   ي عألة  هذا الكللب يياعلًة خلصً  رمسلوى الطماب ارمبلدئني  حةث ُعّيف فةه شهّم يبلحثه  ي لغ  

نهم ين اللخدام زلب اليجلل  وزذلك يع عوجةهلٍت لهم   وشلموب يبسط  يع عدريبلٍت عميةٍ  مُتكِّ 
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م  وهو يشليل عمى 4460لديدٍة عُرةنهم عمى اللوّلع  ي هذا الرمم. طبع ارمرهُد هذا الكللب علم 
 - PENGENALAN ILMU AL - JARH DAN AL ( صفحً   مث طبع عيمجل مه عللمغ  ارممايوي  عرنوا :644)

TAD’IL 

 ية" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.( "معجم المصطلحات الحديث  7
د الدارلني 4144حيلوي هذا الكللب عمى حنو ) ( يرطمح ين يرطمحلت عموم احلديث وفنونه  ويُيه 

( 114م  وحيلوي عمى )4464وطماب الرمم إىل عمك ارمرطمحلت عةسي وليع . طبره ارمرهد علم 
 .KAMUS ISTILAH HADISصفحً   زيل طبع شيضلً عيمجل مه علرممايوي  عرنوا : 

 ( " المعجم الوجيز أللفاظ الجرح والتعديل" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  8
ل يع ذزي حكم زل ينهل  وهيح عر  ينهل؛ لةكو  وصو  شلفلظ اجليح واللرديلع ةيجب يريِّف هذا الكللب

عمم اجليح " يهي   ي عبر  يبلحث ه ي يسلهم الكللبُ  فريِّ زيل ي  شلهل. م هللإلةهل شيسي وفهيه الطماب
م  وهو حيلوي 4463طبره ارمرهد علم  .شلفلظ اجليح واللرديل قليوا عوضعئي  الذين ويرتجم لأل " واللرديل
 ( صفحً .660عمى )
 

 ) ج ( موضوعات عاّمة في الحديث:
 ( "المدخل إلى دراسة السنة النبوية" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  9

لً  يوج ًة ألهم ارمبلحث  ي السُّّن  النبوي   يثل: يكلنلهل  ي الدين واللشييع  وضيورة  يلنلول هذا الكللب درا
االحلةلج إلةهل  ي زل ينهيل. زيل يريِّف عبر  القواعد ارمهي  اليت عُرني  ي فقه السُّّن   وزذلك يريِّف عأهّم 

عبر  ارمرطمحلت اليت يلم ين خماهلل  يرلدر السن  اليت يُيج مع إلةهل  ي االللدالل هبل  وزذلك يريِّف شيضلً 
احلكُم عمى األحلديث صحً  وحسنًل وضرفلً. وهذه يبلحث عللغ  األمهة   ي السن  ال يسلغين عنهل يسمٌم 

 ( صفحً   ولوف ُيردر عيمجل مه علرممايوي  عرنوا :669م  ويشليل عمى )4461يثقٌَّ . طبره ارمرهُد علم 
PENGANTAR PENGAJIAN AL-SUNNAH AL-NABAWIYYAH 

(  "تدوين السنة النبوية وتطوُّر التصنيف والتأليف فيها عبر القرون: عرض تاريخي موجز"   11
 للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.

هذا الكللُب درالً  اللقيائةً  يوج ًة لللريخ زللع  السن  النبوي  وعدوينهل  ي الردر األول  مث للطوُّر يريض 
هل عب القيو  اهلجيي   يع عريي  زل ي من عيز  ي زل قي  ين عمك القيو  ين األئي  اللرنة  واللألة  فة

واحلفلظ واحملدِّثني  وليد  شهّم آثلرهم اجلمةم   ي احلديث النبوي  زيل يريِّف شيضًل عأهم يل ُصنِّ  ين شنواع  
 ( صفحً .790م  ويقع  ي )4463 ي زل ين عمك القيو . شصدره ارمرهُد علم  هلزلب
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 ( "مبادئ التعامل مع السنة النبوية" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  11
يلحدَّث هذا الكللب عن عةسري السُّّن  النبوي  وولطةلهل ومشولةلهل وواقرةلهل  وعيَّل هو واجٌب عمى ارمسميني 

للرليل يع حنوهل  وزذلك عيَّل ينبغ  هلم ين اسإرملم علرمبلدئ واأللللةلت اليت عُرةنهم عمى حسن ا
( 431م  ويقع  ي )4464نروصهل  وزلُّ ذلك ُيدع ميلً علألدل  ارمسليدة عللقيآ  والسن . شصدره ارمرهد علم 

 صفحً   وقد شصدر ارمرهُد عيمجله شيضلً علرممايوي  عرنوا : 
“ASAS – ASAS BERINTERAKSI DENGAN AL – SUNNAH AL – NABAWIYYAH”. 

 الحديث النبوي" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري. ( "الضوابط األساسية لفهم  12
واليت جيب عمى زل دارٍس له  يلحدَّث هذا الكللب عن عر  الضواعط ارمهي  لفهم نروص احلديث النبوي 

ين االلل ام هبل  فه  عشكِّل ينهجًل شصولةًل ُعسلنب مط عوالطله األحكلُم ين نروص األحلديث واآلثلر  في من 
طبره . واعط م عند درالله للمك النروص؛ يقع  ي ال َّل مل  ي اجلهلداعه  ي القضليل ارمرلصية.ال يُياع  هذه الض

 ( صفحلت.647م  وهو حيلوي عمى )4463ارمرهد  ي علم 
 " للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.التعريف الوجيز بمناهج أشهر المصنِّفين في الحديث( "  13

نلهج شههي ارمرنِّفني  ي احلديث النبوي  الذين وضروا زلب "ارمؤطَّآت" يريِّف هذا الكللب عرييفًل وجة ًا مب
و"الرِّح ملح" و"السُّن من" و"ارمرنَّفلت" و"ارمسلنةد" و"ارمرلجم"  زيل يُبز هذا الكللُب خرلئص م زلٍّ ين هذه 

لوي عمى م  وهو حي4463طبره ارمرهد  ي علم الكلب  ويذزي شهمَّ هيوحهل وتخلر مياهتل وشفضل م طبرلهتل. 
 ( صفحً .614)

 
 

 ) د ( في الدفاع عن الحديث النبوي والرد على الشبهات المثارة فيه:
 ( "حجية السنة النبوية في ضوء األدلة الشرعية" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  14

يمي  واألحلديث ين اآليلت الكاألدل  الشيعة  الواردة  ي إثبلت حجة  السن  النبوي  يقدِّم هذا الكللب مجةع م 
وشقوال السم   ي وجوب  الشييف  واآلثلر السَّن ةَّ  وإمجلع األئي  وارمرقول. مث يذزي يل نُقل عن الرحلع  

للسن . وزذلك يذزي اآليلت واألحلديث وشقوال السم   ي اللحذيي عن إنكلر حجة  السن  عالريل 
( صفحً . ولوف ُيرد ر عيمجل مه 667) م  وهو حيلوي عمى4463طبره ارمرهد علم واالحلكلم إلةهل. 
 علرممايوي  عرنوا :

AL-SUNNAH AL-NABAWIYYAH DARI PERSPEKTIF DALIL-DALIL SYARAK. 

 ( " إنكار السنة: تاريخه وِفَرقه ودوافعه" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  15
دمي  واحلديث  يع الدوافع اليت حف هتل عمى يريض هذا الكللُب علريخ م فلن  "إنكلر السُّّن "  ويريِّف عف ي مقهل الق

ذلك. مث ي  مُيّد عمى الشبهلت اليت شثلرهتل عمك الف ي مُق قدميًل وحديثًل  ي حجة  السن  ول وم الريل هبل  ويذزي 
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يبلدئ م عمك الف ي مق  ي إثلرة الشبهلت  ي السن   وغري ذلك ين ارمبلحث ارمفةدة اليت ال غ ىًن عنهل لطماب 
ههل السن  النبوي  الةوم. الشيير  ل ي يلت اليت عُواج  طبره ل فةهل ين إيقلظلت وعنبةهلت يفةدة هلم عن اللحدِّ
 ( صفحً . ولوف ُيرد ر عيمجل مه علرممايوي  عرنوا :611م  وهو حيلوي عمى )4463ارمرهد علم 

ANTI HADIS SEJARAH DAN DIMENSI 
 

 اره وضوابط معرفته وطريقة التخلص منه"( "الحديث الموضوع: أسباب اختالقه وخطورة انتش  16
 للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.

 شلبلب  و  حةث يسمِّط الضوء م عمى علريخ ظهوره  يريض هذا الكللب عرييفًل جليرًل لمحديث ارموضوع
د الضواعط م ويبنيِّ حكم م روايله   اخلماقه    لررية انلشلر ارموضوعلت  ي هذا اخطور  له  وينبِّه عمىرمريف وحيدِّ

د إىلو  ينهل  ويقدِّم عرييفلٍت ُيوج م ًة لمكلب عن ارموضوعلت. طبره ارمرهد  ي علم طييق  اللخمص  يُيه 
 ( صفحً . زيل شصدر شيضلً عيمجل مه علرممايوي  عرنوا :643م  وهو حيلوي عمى )4463

“HADIS PALSU: KAJIAN RINGKAS KOMPREHENSIF” 

 

 ) ه  ( موضوعات متفرقة:
 

 وة حسنة" للشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي.( " أس  17
هذا زللٌب تخلر مٌي  ي الشيلئل النبوي   ي مُضّم قسطًل ين شخماق وعلدات ومشلئل النيب احلبةب واليلول الكيمي 

  يلحمَّى هبل ارمسمُم  ي حةلعه. وقد اللخيج ارمؤلُِّ  عمك الشيلئل ين عطو  زلب السِّرية النبوي   حميد 
 م  عرنوا :4466شلموٍب عرييٍّ ه مةٍِّق. قلم ارمرهد عرتمج  هذا الكللب علرممايوي   وطبره علم  وعيضهل  ي

“IKON TERBAIK” 
 ( صفحً .671وهو حيلوي عمى )

 " للدكتور عمر بن موفَّق النشوقاتي.باع السنة النبوية في الحياة اليوميةبرنامج اتِّ ( "  18
د ارمسمم م إىل عطبةق هذا الكللبُ  السُّن  النبوي   ي حةلعه الةوية   ويرمِّيه الكثري م ين الربلدات واآلداب  يُيه 

النبوي   ويذزي حديثًل صحةحًل  ي مجةع عمك اآلداب والربلدات. قلم ارمرهد عرتمج  هذا الكللب علرممايوي   
 م  عرنوا : 4449وشصدره علم 

“MENELADANI RASULULLAH S.A.W MELALUI AMALAN SEHARI SEMALAM”. 

 ( صفحً .39وهو حيلوي عمى )

 ( "إلى طالب العلم" للدكتور سيد عبد الماجد الغوري.  19
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م له نرلئح م  لطللب الرمم آداعلً قةيً  يهيً  ينبغ  له يياعلهتل  ي طمب الرمم الشيع  يبنيِّ هذا الكللُب  ويقدِّ
وي   وشقوال السم  الرلحل. طبره ارمرهد يفةدًة وعوجةهلٍت لديدًة  ُيدع مي  علآليلت القيآنة   واألحلديث النب

 ( صفحً .690  وهو حيلوي عمى )4467 ي علم 
 

 

 ج

 ) ز ( في سيرة أئمة الحديث وأعالمه: 
 ( " حياة اإلمام البخاري" للدكتور محمد فريد الرَّاوي.  21

ب  شص مّح زللٍب عرد  يلنلول هذا الكللُب لريًة تخلريًة لإليلم شيب عبد اهلل حميد عن إمسلعةل البخلري  صلح
زللب اهلل. ويسمِّط هذا الكللُب الضوء م عمى شهّم جوانب حةلعه الذاعة  والرمية . مث يريِّف جبيةع زلبه يع 
الرتزة  اْللص عمى عريي  زللعه "اجلليع الرحةح"  ويُبز خرلئر مه وي ايله  وزلُّ ذلك  ي شلموب عمي  

 ( صفحً .693  وهو حيلوي عمى )4449يمائم روح م الرري وذوقه. شصدره ارمرهد علم 
 

 خاتمة البحث:
هذا يل عأعَّى لنل  ي هذا البحث ارملواضع ين عسمةط الضوء عمى شهّم ارمياز  الرمية  ارمخرَّر  ْلدي  
احلديث النبوي الشيي   ي تخلم  عمدا  الرل َم اسإلماي   مث اللريي   ارمولَّع مبرهد دراللت احلديث 

  يللة يل( ين شهّم جوانبه  وقد عوصَّمنل ين خمال إعداد البحث إىل نللئج آعة :الشيي  عسماجنور ) ي
شنَّه يل ين عمٍد ين البمدا  اسإلماية  إالَّ وفةه عدٌد ين ارمياز  وارمؤلَّسلت ارمخرَّر  اليت شُنشأت  (6

يةً  ألجل خدي  احلديث النبوي ونشيه  واليت للمهت  ي خدي  اسإرث النبوي الرظةم يسلمهً  عم
فرللً  عوللئل عمية  يلنّوع  زلللدريس  واللألة  الرمي   واللحقةق لميخطوطلت  ويرلجل  القضليل 

 ارمسلجدة  ي هذا الرمم.

ش َّ لكثري ين شقسلم الكللب والسُّّن   ي جليرلت يللة يل  اهليليلً زبرياً  ي نشي احلديث وعمويه  و ي  (4
مك األقسلم ارمقرد م األول م لمدرال  عند الكثريين عطويي الدراللت فةه  حّت شصبحت عرٌ  ين ع

 ين الطماب الوافدين ين تخلم  البمدا  اسإلماية . 

ش َّ رمرهد دراللت احلديث الشيي  جهودًا يشكورًة  ي خدي  احلديث النبوي  ي هذه البماد  إذ  (7
هذا ارمرهد  ي يدة هو شّوُل ييزٍ  عمي ٍّ تخرٍَّص شُنشأ فةهل ألجل خدي  احلديث وعمويه  فقد قلم 

قررية ين عألُّسه عإجنلزات عمية  ُمةَّ ة  ي هذا اجمللل  عن طييق اللألة  الرمي   ي احلديث 
وعمويه  مث عيمج   زلبهل علرممايوي   مث إنشلء  جممَّ  حمكَّي  يلخرِّر   ي احلديث  واليت عبوَّشت يكلنً  
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طييق عقد الندوات وارمؤمتيات  ي الدراللت  يييوقً  عني اجملمّات الرمية  احملكَّي   وزذلك عن
 احلديثة .

 وهذه شهم النللئج اليت عوّصمنل إلةهل ين خمال إعداد البحث.
 

 أَهمُّ مراجع البحث:
: لمدزلور حميد عبد اليزاق شلود. دار الكمي  االتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر وبالد الشام (6

 م.4449 - ه6049. 6ديشق. ط -الطةب  

لسةد عبد  تدوين السنة النبوية وحركة التصنيف والتأليف فيها عبر القرون الهجري: عرض تاريخي موجز: (4
ه 6079. 6لماجنور.  ط -ارملجدالغوري. يرهد دراللت احلديث الشيي  )إهنلد(. الكمة  اجلليرة  اسإلماية  الرلرمة  

 م.4463 -

. 6لماجنور.  ط -)إهنلد(. الكمة  اجلليرة  اسإلماية  الرلرمة   يرهد دراللت احلديث الشيي  دليل المعهد: (7
 م.4466

 م.6999 - ه6044. 6ديشق. ط -لمشةخ شيب احلسن عم  احلسين الندوي. دار اعن زثري  المسلمون في الهند:


