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 في خدمة الحديث النبوي وجهودهالنَّْدِوّي الشيخ أبو الحسن 

 
 سيد عبد املاجد الَغْوريد. 

 معهد دراسات احلديث النبوي
 ة اإلسالمية العاملية بسالجنور )ماليزيا(ياجلامعالكلية 

samghouri@gmail.com 
 

ص البحث:  ملخَّ
 ، وداعيًة موهوباً، ومفّكرًا إسالميًا كبرياً، ومؤلِّفاً شهرياً عاِلمًا النَّْدِوّي لشيخ أبو احلسن علي احلسين كان ا
التأليف العلمي والتقدمي و  التدريس عن طريق مسامهًة جيدةً  خدمة احلديث النبويجمال يف  وقد ساَهمَ  ،ُمكِثراً 

واشتهر بُعُلوِّ أسانيده يف احلديث، فاستجاز منه عدٌد كبرٌي من علماء العاََل  لكتب احلديث وعلومه ورجاله،
بالدراسة أو  َل ََيْظَ  من جوانب شخصيته العلمية الفذَّة فإنَّ هذا اجلانَب املهمَّ  رغم ذلكلكن  اإلسالمي.

، ثالثة مباحثى يف هذا البحث، الذي يشتمل عل ي حفزين على تَناُول هذا املوضوعالتعريف، األمُر الذ
الثاين بعنايته باحلديث النبوي دراسًة وتدريساً، أمَّا  يتعلَّقو الذاتية والعلمية،  النَّْدِويّ ما بجرةمة الشيخ أولُ  ص  يَُ 

، مث عن طريق التأليف العلمي والتقدمي لكتبه احلديث النبوي خدمةتعريف جهوده يف على  الثالث فهو يركِّز
 .ةاملهمَّ  إليه من النتائج تُ وصَّلتتضمَّن أهمَّ ما تَ  خامتةٌ  هذه املباحثَ تلي 

 هود. التدريس. التأليف. اجلاحلديث النبوي. الندوي.  الكلمات االفتتاحية:
 

 المبحث األّول: نبذٌة عن سيرته الذاتية والعلمية:
 :ودراسته ه: مولداألّولالمطلب 

 م(1923ه )1341عام  ،الندالواقعة يف مشايل  "شيردابأتر "بوالية  َكاَلن"  ايَ كِ تَ "يف قرية  النَّْدِويّ الشيُخ  ُولد
 ُكتَّابِ   تلقَّى العلوَم الشرعية االبتدائية يفو  .معروفة باحلسب والنسب والعلم والفضل علمية ودينية يف أسرة

 " عامِديُ ْوبَ ْند" بلدة سافر إىل مث .لكنؤب لندوة العلماء دار العلومأكمل دراسَته للعلوم الشرعية يف مث  قريته.
على كبار  احلديَث والفقهَ وقرأ أثناءها ، عدَة أشهر  "دار العلوم اإلسالمية" مكث يف حيث ، م1932
 .1أساتذهتا

 : في مجال التدريس:الثانيالمطلب 

                                                           
ر الداعية المربِّي األديب النَّْدِويّ أبو الحسن انظر: الغوري، سيد عبد املاجد،  1  .163، 151 ، و146، ص:اإلمام المفكِّ
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 َ ، واحلديثَ  س فيها التفسريَ ودرَّ ، ه1353 عام مدرِّسًا يف "دار العلوم لندوة العلماء" النَّْدِوي   الشيخُ  ُعّيِّ
  .لدارالعلوم، وألَّف لا بعَض الكتبالدراسية  وشارك يف وضع املناهج املنطق.علَم ه، و العريب وتاريَ  واألدبَ 

 اإلسالمي واألدب ،التعليمو  الدعوة إىل اهلل تعاىل، والفكر اإلسالمي، والجربيةيف  كما ُدعي إللقاء احملاضرات
 يف بلدان العاََل اإلسالمي، العربيةو  اإلسالمية يف عدد من اجلامعات ،الدينية والعلميةوغريها من املوضوعات 

و"جامعة ، "جامعة امللك سعود"، و"رةاملدينة املنوَّ باجلامعة اإلسالمية "، ويف سوريا "دمشقجامعة " :ومنها
 . 2يف اململكة العربية السعودية " بالرياضمّيكلية املعلِّ "وبن سعود اإلسالمية،  حممَّداإلمام 

 :ه في مجال الدعوة اإلسالمية: جهودالثالثالمطلب 
، فسخَّر ألداء هذه العلمَ  تعاىل منذ رزقه اهللُ  العمل يف جمال الدعوة اإلسالميةعلى  النَّْدِوي  الشيُخ  دأب

ه، وعاش حياتَه كلَّها َيمل مهوَم هذه املهمِة اجلليلة، ويُوِصلها للناس عن املهمة العظيمة قلَمه ولسانَه ونشاطَ 
والغرب، وكذلك عن طريق مؤلَّفاته رحالت  شاسعًة يف بالد الشرق بطريق حماضراته اليت قام ألجل إلقائها 

ته يراعةُ  الدعاة يف هذا العصر. وقد ُكتبت  اليت ما زال لا تأثرٌي كبرٌي يف نفوس الُقرَّاء، وتُ َعد  من أنفس ما دَّبَّ
  .3ومنهِجه فيها تعاىل ُة رسائل جامعية يف التعريف َّبهوده يف الدعوة إىل اهللدَّ عِ 

سات التعليميةلرئاسته : الرابعالمطلب   :والعلميةعضويته للمجامع اللغوية و  لمؤسَّ
لعديد  من املؤسَّسات التعليمية واجملامع العلمية يف الند وغريها، مثل: رئاسة "دار  رئاسةَ ال النَّْدِوي   الشيخُ  توىلَّ 

يف و"رابطة األدب اإلسالمي العاملية"  ،وغريمها يف الند العلوم لندوة العلماء"، و"اجملمع اإلسالمي العلمي"
بعض اجملامع اللغوية  عضوًا يف انُتخبكما  بريطانية.يف " مركز أكسفورد للدراسات اإلسالميةو" ،السعودية

 ،والعراق دنر " يف كلٍّ من دمشق والقاهرة واأل"جممع اللغة العربية واملراكز العلمية يف خمتلف البلدان، مثل:
 رابطة العاَلَ لواجمللس التأسيسي يف األردن،  "سة آل البيت(لبحوث احلضارة اإلسالمية )مؤسَّ اجملمع امللكي "و

 .4بعضويته تتشرَّفوغريها من اجملامع واملراكز الدينية والعلمية اليت كانت ، يف السعودية اإلسالمي
 

 

 

 : تكريمه بالجوائز واألوسمة:الخامسالمطلب 
                                                           

 .181، ص: املرجع السابق  انظر: 2
يف الدعوة اإلسالمية" للباحث رياض السيد عاشور، قدَّمها إىل جامعة األزهر لنيل درجة املاجستري  النَّْدِوّي  "جهود الشيخ أيب احلسن ومنها:  3

" للباحث عبد اهلل حممد تسليم النيبايل، قدَّمها إىل جامعة أم القرى وجهوده يف الدعوة إىل اهلل النَّْدِوّي  منهج الشيخ أيب احلسن يف الدعوة، و"
 ه.1432اجستري يف الدعوة اإلسالمية عام مبكة املكرمة لنيل درجة امل

ر الداعية المربِّي األديبالنَّْدِوّي أبو الحسن انظر: الغوري،  4  .327، 325، ص: اإلمام المفكِّ
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تقديرًا ملسامهاته اجلليلة يف خدمة اإلسالم  واألومسة العلمية من اجلوائز العامليةالعديَد  النَّْدِوي   الشيخُ  ُمِنح
جائزة الشخصية و" م(1980)املوافق ه 1400امللك فيصل العاملية" لعام  جائزة" ، مثل:واملسلمّي

سلطان  - جائزة السلطان حسن البلقية"، ويَب من إمارة دُ  (م1998)املوافق ه" 1419 لعاماإلسالمية 
 ،"من الدرجة األوىل )األيسسكو( مة اإلسالمية للجربية والعلوم والثقافةام املنظَّ سَ وِ "نفسه، و عاملل "بروناي
 .5من اجلوائز العاملية واألومسة العلميةالعديد وغريها 

 : مؤلَّفاته:السادسالمطلب 
تتميَّز مبواد اليت الفكر والدعوة واألدب، و و  الدين يف جماالت وكثافِة مؤلَّفاته هنتاجِ إرة ابغز  النَّْدِوي   ُعرف الشيخُ 

 ،مئة وسّتة وسبعّي غلَ فقد ب َ  هاأمَّا عدُد جمموع .دمسة من السرية النبوية وتاريخ اإلسالم وحضارة الغرب
يف القرآن  روائع من أدب الدعوة"، و"رية النبويةالسِّ " ها وأشهرها، وهي:أبرز  عشرة  من أكتفي هنا بذكر

باحنطاط  ماذا خسر العاَلَُ "، و"رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم"، و"األركان األربعة"، و"ريةوالسِّ 
املسلمون وقضية ""، وراع بّي الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالميةالصِّ ؟"، و"املسلمّي
 .6"روائع إقبال""، والطريق إىل املدينةو""، لألطفال قصص النبيّي"، و"فلسطّي

 : وفاته:السابعالمطلب 
يف مسقط رأسه "تكيا كالن"،  ز مخس ومثانّي عاماً،ناهِ يُ  ر  مُ عن عُ  قلبية   إثر نوبة   -رمحه اهلل تعاىل  - تُويفِّ 

  .7رمحه اهلل تعاىل رمحًة واسعةً ، (م1999ديسمرب  31املوافق: ه ) 1420عام رمضان  23يف و 
 : ثناء العلماء عليه:الثامنالمطلب 

أكابر و العلماء  فطاحل معاصريه من الكثريين منواملدح له كلماُت  على الشيخ النَّْدِويّ كثرت يف الثناء 
 من بعض تلك الكلمات. الدعاة واملفكِّرين، وهذه شذراتٌ 

: عرفُته يف شخصه ويف قلمه، النَّْدِويّ أبو احلسن  (: "السيده1385األستاذ سيد قطب )تيقول 
املسلم، وعرفُت فيه الرجَل الذي يعيش باإلسالم ولإلسالم، وعلى فقه  جّيد   املسلم والعقلَ فعرفُت فيه القلَب 

 .8لإلسالم، وهذه شهادٌة هلل أودِّيها"
: "احلمُد هلل النَّْدِويّ يف رسالة  خاصَّة له إىل الشيخ ه( 1417وقال الشيخ عبد الَفتَّاح أبو ُغدَّة )ت

وَّاكم، وأرانا فيكم صفحات  ُمشرَِقًة من تارينا العلمّي اجمليد، وعلمائنا السَّالفّي األجماد، الذي أقامكم فينا وق َ 
                                                           

 .329، 328، ص: املرجع السابقانظر:  5
 .821، 705، ص: املرجع السابقانظر:  6
 .337، 335، ص: املرجع السابقانظر:  7
 .3، ص: النَّْدِويّ " للشيخ أيب احلسن قصص النبيينمن تقدميه لكتاب " 8
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حبمد اهلل النموذَج الرفيَع للتذكري بأولئك األسالف الذين آتاهم اهلُل ُحبَّه يف قلوهبم،  -وما زلتم  -فكنتم 
 ."9وُحبَّ الناِس لم مبا أحّبوا اهلَل ورسوَله 

اُس عندي أصناٌف ثالثٌة، منهم َمن أُِحب ه وأحجرمه، النَّ ه(: "1420الطَّْنطاوي )ت عليّ  وقال الشيخ
ومنهم َمن أحجرمه لِعلمه وفضله، ولكين قد ال ُأِحب ه لغلظته وثقِل ظلِّه، ومنهم َمن ُأِحب ه ولكين ال أحجرمه، 

 .10واحجرامي"فكان أبو احلسن من النَّفر القليل الذين أَْولَْيُتهم ُحِّبِّ 
أحَد أعالم الدعاة إىل اإلسالم يف عصرنا  -رمحه اهلل  -وقال الشيخ يوسف القرضاوي: "لقد كان 

حه من املؤّهالت واألدوات ما مكَّنه نَ بال ريب وال جدال، واحلق : أنَّ اهلل قد آتاه من املواهب والقدرات، ومَ 
 .11والدعاة"من احتالل هذه املكانة الرفيعة يف عاََل الدعوة 

اإلسالم، وأقطاب الدعوة اإلسالمية والفكر  ذلك من الكلمات الكثرية لفحول علماء وغريُ 
ثناًء عليه، وتنويهًا َّبهوده  النَّْدِويّ اإلسالمي، وأساطّي العلم واألدب يف هذا العصر، واليت ِقيلت يف الشيخ 

 املخلصة العظيمة يف خدمة اإلسالم واملسلمّي.
 

 :دراسًة وتدريساً  الحديث النبويب عنايتهالمبحث الثاني: 
 :النبوي دراسته لكتب الحديثالمطلب األول:  

أُمَّهاِت كتِب احلديث  ه(1361)ت ي  نكِ ط وْ ر حسن خان الدَ يْ حَ  الشيخ احملدِّث على النَّْدِوي  الشيُخ  قرأ
الجرمذي" قراءًة مستوعبًة "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم"، و"ُسَنن أيب داود"، و"ُسَنن النبوي مثل: 

ْهَلِوّي نذير حسّي  حممَّدمن تالمذة حمدِّث الند الشيخ  ي  نكِ وْ الط   وكان الشيخُ  .ومتدبّرةً  ، ه(1320)تالدِّ
مالزمًة  النَّْدِوّي   الشيخُ  الَزَمهقد و . ه(1250بن علي الشَّوْكاين )ت حممَّداإلمام  تالمذة تالميذِ من كذلك و 

 .12منه أميا استفادة يف علم احلديثشديدًة، واستفاد 
ثها اجلليلعدَة أشهر   هادار علوم ث يفكَ ، ومَ "ِديُ ْوبَ ْند" بلدة ل إىلحَ مث رَ  وعاِلمها  ، وقرأ على حمدِّ

هذين  ييرو  كانو ، البخاري" و"جامع الجرمذي" صحيحَ "( ه1377)ت حسّي أمحد املدين الشيخ الكبري
 .13واحلجازدين يف الند سنِ مُ عن أكابر احملدِّثّي والْ  الكتاَبّي

                                                           
 .90، 89، ص: النَّْدِويّ رسائل األعالم إلى العالمة أبي الحسن ، حممد الرابع احلسين، النَّْدِوّي   9

 (.8/125، )ذكرياتالطنطاوي، علي بن مصطفى،  10
ر الالنَّْدِوّي أبو الحسن الغوري،  11  .21، ص: األديب المربِّي داعيةاإلمام المفكِّ
 166، ص1ج براني جراغ )المصابيح القديمة(،، النَّْدِويّ انظر: أبو احلسن  12
شخصيات ، النَّْدِويّ . وأبو احلسن 246، 245، ص: العالم المربي والداعية الحكيم النَّْدِويّ أبو الحسن ، النَّْدِويّ انظر: حممد اكرم  13

 .27، صوكتب
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 ه(1353عبد الرمحن اْلُمَبارَْكُفْورِّي )ت حممَّدالشيخ  من احملدِّث النَّْدِوي  كما استجاز الشيُخ 
نذير احلسّي  حممَّد يروي عن احملدِّث الشيخ  وكانصاحب "حتفة األحوذي بشرح جامع الجرمذي"، 

ألنه َل يَ ْبَق يف طول  ؛، وهذه مزيٌة كبريةٌ وغريمها ه(1327)ت ن األنصاريسِ الدهلوي، والشيخ حسّي بن حمُ 
 .14بسبب تأخ ر وفاته النَّْدِويّ الند وعرضها أحٌد يروي عن الشيخ املباركفوري مع الشيخ 

 : تدريسه للحديث النبوي:الثانيالمطلب 
يف  مدًة من الزمن ي"ر البخا "صحيحمن بتدريس احلديث النبوي من أبواب  خمتارة   النَّْدِوي   وقد قام الشيخُ 

،  من ةميع الكتب الستةىَل وْ األُ  الصفحاتِ كما كان يدرِّس بدايَة كلِّ عام  دراسيٍّ ،  "دار العلوم لندوة العلماء"
، وقد استمرَّ على هذا الدأب حىت له من كبار أساتذة احلديث اليت حصلت أسانيدهميع َّب طالبَ اليز يُ  مث

 وفاته.
 :النبوي إجازته في الحديث: الثالثالمطلب 

ن، مَ واليَ  بكبار علماء الند مسلسلةً  ،وّ لُ يف غاية اإلتقان والعُ أسانيٌد عاليٌة يف احلديث النبوي،  النَّْدِويِّ للشيخ 
ة تّ السِّ  الكتب مصنِّفيإىل  ه(852)ت ّي، إىل احلافظ ابن حجر العسقالينّي الشريفَ ثي احلرمَ إىل حمدِّ 
ه الواسعة يف األقطار اإلسالمية؛ العلمية الرفيعة، وشهرتِ  النَّْدِويِّ  ملكانة الشيخِ ولذا السبب، مث نظرًا . وغريها

يفتخرون ويعتّزون أن  وا فكان فقد َحِرَص كثرٌي من أهل العلم على االتِّصال بأسانيده، والروايِة عن طريقه،
 .15النَّْدِويّ عن أمثال الشيخ  تصل أسانيُدهم إىل رسول اهلل ت

نَّة النبوية وحرُصه على العمل بها:الرابعالمطلب   : اتِّباُعه للسُّ
 النبوية ننَ على تطبيق الس  ، وحسَن الفقِه له، وشديَد احلرِص باحلديث النبوي كثرَي العنايةِ  النَّْدِوي   كان الشيخُ 

وكان يرى  الن ْصح لطالبه بالتمس ك والعمل هبا.، ودائَم ات حبسب قدرته واستطاعتهواملستحبَّ  الشريفة واآلثار
ة نَّ تها عن احلديث النبوي والس  بَ سْ األمة اإلسالمية وحركاهتا التجديدية واإلصالحية لن تستغين يف حِ  أنَّ 

 .16رةاملطهَّ 
 

 المبحث الثالث: جهوده في خدمة الحديث النبوي:

                                                           
 .246، ص: العالم المربي والداعية الحكيم النَّْدِويّ أبو الحسن ، النَّْدِويّ حممد اكرم   14
 ، ص: د   ه .نفحات الهند واليمن بأسانيد الشيخ أبي الحسن، النَّْدِويّ حممد أكرم   15
 (.1/131) :رجال الفكر والدعوة في اإلسالم، النَّْدِويّ انظر: أبو احلسن   16
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عن طريق التأليف فيه والتقدمي لكتبه،  النبوي يف خدمة احلديث النَّْدِويِّ  يتناول هذا املبحُث جهوَد الشيخِ 
ماته اليت كتبها لكتب  فاملطلُب األّوُل يص بتعريف كتبه يف احلديث، وأّما املطلب الثاين فيعرِّف َّبميع مقدِّ

 .ورجاله احلديث وعلومه
 في الحديث النبوي:كتبه : األّولالمطلب 

مسامهٌة علميٌة جيدٌة يف خدمة احلديث النبوي من خالل التأليف وكتابة األحباث واملقاالت  النَّْدِويِّ  للشيخ
وقد كتب العديَد من املقاالت والكتب بالعربية  .يف هذا امليدان هباع ، وطولِ هالععن سعة اطِّ اليت تُنبئ 

  واألردوية يف هذا اجملال، أكتفى هنا بذكر ما ألَّفه منها بالعربية، وهي:
 : المدخل إلى دراسة الحديث النبوي الشريف (1

اإللي وحكمة  رّ السِّ عن  فيه الشيخُ حتدَّث  يف موضوعه، جداً  مفيدٌ  على ِصغر حجمه هذا الكتاب
يف  علماء األمة جهودَ  وأبرز فيهالنبوي وبقائه وعناية األمة به،  يف وجود علم احلديث تعاىل اهلل

من تراةمهم  بأصحاب الكتب الستة، ونبذةً  زاً وجَ تعريفًا مُ  عرَّفمث دراسة احلديث النبوي وتدوينه، 
فات يف احلديث، وجهود األئمة يف اجلرح أخرى من املصنَّ  ذكر جماميع علىج مث عرَّ . همصوخصائ

 الشريف باحلديث حاجة األمة يف هذا العصر إىل االحتفاظ حتدَّث عنمث  .والتعديل وعلم الرجال
يف حجية احلديث وإنكار  على املؤامرة اخلبيثة على اإلسالم بالتشكيك والتنبيهِ ، املطهَّرةة نّ والس  

 املفيدة لطالب احلديث النبوي. بعض التوجيهاتب الكتابَ  مث ختم .السنة
  :دور الحديث في تكوين المناخ اإلسالمي وصيانته (2

 رابطة العاَلَ  احملاضرات يف مقرّ يف قاعة  النَّْدِوّي   علميٌة ألقاها الشيخُ  حماضرةٌ  الكتابِ  هذا أصلُ 
أمام خنبٌة ممتازة من العلماء  ( ه1410مته عام ظّ يف مومسها الثقايف الذي نَ ) مبكة املكرَّمة اإلسالمي

ذات  عةً متنوّ  هامةً  موضوعات   الكتابِ يف  تناولوقد . الوافدين من خمتلف بلدان العاََل اإلسالمي
على حيويتها وقدرهتا على  كياهنا، واحملافظةِ   بعث األمة، وصيانةِ النبوي يف  بدور احلديث وثيقة   صلة  

  .يات يف كل العصور األجيالالتحدِّ  مواجهة
 مقاالت من وى هذا الكتاب على جمموعة نفيسةتَي :النبوي الشريف في الحديث نظراتٌ  (3

 .فات حديثيةؤلَّ مل اليت كتبها النَّْدِوّي  مقدمات الشيخ و 
، وَل يتأتَّ له اإلكثاُر من التأليف يف هذا  النبوي ألَّفها بالعربيةبعٌض ِمن كتبه يف احلديث  هوهذ

 اجملال املبارك بسبب كثرة انشغاله بالدعوة إىل اهلل تعاىل، وعمِله الدؤوب يف معاجلِة القضايا اإلسالمية.
ماته لكتب الحديث وعلومهالثانيالمطلب   :ورجاله : مقدِّ
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ماِت تلك الكلمات التعريفية أو التمهيدية اليت   يف مستهلِّ الكتاب، وهي تشرح منهجَ  ُتكَتبيُراد باملقدِّ
اليت ارتكز  املصطلحاتِ  تبّيِّ مرادَ و  ،فيه، وطريقَته يف تصنيفه أو تأليفه، وتفسِّر الكلماتِ  املؤلِّفِ أو  املصنِّفِ 

 .همن استنباط خاصًة إذا كانت جديدةً  ،هار ذكرَ كثِ ، ويُ املؤلِّفُ  عليها
 مسعة  طيبة   اذ شخصاً بذلك  يكلِّف يف بعض األحايّي هه، ولكننفسُ  مؤلُِّف الكتابِ املقدِّمَة يكتب و 

يف كتابه،  هيقرِّظ فيها عملَ و ، صاحبه من بناًء على طلب   لكتابه ، فيكتب مقدِّمةً ومكانة  مرموقة   علمية   وشهرة  
 .ابقة من تصحيح أو استدراكالذي أضافه على مثيالته من األعمال السَّ  واجلديدَ ح مزاياه، ويوضِّ 
 لكتب الحديث: هماتقدِّ مُ خصائص  أّواًل:

، 17أحَد أكثر العلماء املعاصرين تقدميًا للكتب يف موضوعات دينية متنّوعة النَّْدِويّ كان الشيخ أبو احلسن 
، فقد قدَّم لنحِو مخس وعشرين كتابًا من  مقدِّماتهوكان لكتب احلديث النبوي نصيٌب أوفر وحظٌّ أكرب من 

؛ بل إثراُء الُقرَّاِء ها التزكية فحسبوكلها غنيٌة علمياً، َل يكن غرضُ  رجاله،تَ رَاِجم احلديث وعلومه و كتب 
  مبعلومات علمية قيمة عن الكتاب وصاحبه.

مْنزلَة  ُُتَلِّي: أهنا خصائص عديدة، ومن أمهِّهالكتب احلديث وغريه  النَّْدِويّ قّدمات الشيخ ملو
م ز مكانَة الكتابِ كعبه يف اجملال الذي ألَّفه الكتاَب، وُتربِ   وَتشَهد على ُعُلوّ املؤلِّف الدينية،   العلمية، وتقدِّ

 .كاته وفوائدهمسائله ونُ  وُترِبز أهمَّ  ،لهدقيقاً  وصفاً خمتصراً 
 
 
 
 
 

ماته لتعريٌف وجيٌز ب: ثانياً   :ورجاله كتب الحديث النبوي وعلومهمقدِّ
يلي حسب الجرتيب  فيمافأذكرها  وما يتعلَّق به النبوييف احلديث  النَّْدِوي   أمَّا الكتب اليت قدَّم لا الشيخُ 

 املوضوعي:
 مقدماته لشروح كتب الحديث: ) أ ( 

                                                           
قد طُبع يف دار ابن كثري بدمشق يف ثالثة  يف كتاب  مستقلٍّ، النَّْدِويّ فقد قام َّبمع ةميع تلك املقدِّمات الدكتور سيد أمحد زكريا الَغْورّي   17

 ".النَّْدِويّ م(، بعنوان: "مقّدمات اإلمام أيب احلسن 2010ه )1431أجزاء، عام 
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"، وهي: الكتُب اليت يشرح فيها أصحاهُبا متوَن احلديِث، ويفسِّرون غريَب ألفاِظها، "الش ُرْوُح" ةمُع  "َشرْح 
ويوضِّحون َمعانِيه، ويتكلَّمون على أسانيده ِمن حيث الصِّناعة احلديثية، ويبيِّنون ما ُيستنَبط منه من أحكام  

 :النَّْدِوّي   لا الشيخُ ة اليت قدَّم شروح احلديث املهمَّ  وهذه بعضُ  .18وما ُيسَتفاد منه
  ه(:1402)تالكاْنَدْهَلِوّي للشيخ محمد زكريا  "مالك أوجز المسالك إلى موطأ اإلمام" (1

وهو ِمن أوسع وأمشل الشروح املطبوعة على "موطأ اإلمام مالك بن أنس"، َشَرحه املؤلُِّف شرحاً ممزوجاً 
لذا الكتاب مقدمًة  النَّْدِوّي  مع نّص "املوطأ"، يُغين عن مئات الشروح واحلواشي. وقد كتب الشيخ 

شأة علم احلديث وتطو ره يف الند. حافلًة مبعلومات مفيدة عما يص باملوطأ، مث بتاريخ نعلميًة قيمًة، 
مث حتدَّث عن أهّم جوانب من السرية الذاتية والعلمية ملؤلِّف الكتاب، وعن ُحبِّه وشغفه باحلديث 

 النبوي، مث ذََكر بعَض خصائص شرحه للموطأ.
  ه(:1304)ت يّ وِ نَ كْ عبد الحي اللَّ  لإلمامد رحمه اهلل" د على موطأ اإلمام محمَّ جَّ مَ مُ التعليق الْ " (2

قدَّم له تعليقات  كتبها املؤلُِّف على أحاديث املوطأ حسب الغرض واحلاجة، و هذا الكتاب عبارٌة عن 
مَته بكلمة قيمة لإلمام النَّْدِويّ بناًء على طلب  من حمقِّقه الدكتور تقي الدين  النَّْدِوي   الشيخُ  ، وبدأ مقدِّ

ْهَلِويّ شاه ويل اهلل  ومزية "املوطأ" بّي كتب احلديث، مث أشار إىل أَهّم يف أمهية  ه(1176)ت الدِّ
 باين يْ روايات املوطأ، مث ذكر سبَب اختياِر اإلمام اللكنوي روايَة اإلمام حممد بن احلسن الشَّ 

لشرحها لذا الكتاب، كما نوَّه بشخيصة اإلمام عبد احلي العلمية الَفذَّة، ومكانته  ه(189)ت
بإبداء إعجاب  كبري  له هبذا الكتاب ومؤلِّفه، وكذلك  َخَتم املقدمةَ السامية يف احلديث النبوي، مث 

 شكر  وتقدير  حملقِّقه على إخراج الكتاب.
 ه(:1323الَكْنُكوهي )ترشيد أحمد  " للشيخراري على جامع البخاريالدَّ  المع" (3

هذا الكتاب جمموعٌة من أمايل وحتقيقات الشيخ الكنكوهي، قيَّدها تلميذه الشيخ حممد ََيْىي 
، شرحًا وافياً الكاْنَدْهَلِوّي شرِحها ابُنه الشيخ حممد زكريا ب، مث قام ه(1334)ت الكاْنَدْهَلِوّي 

 ا يف كتاب آخر، كما بّيَّ وأضاف إليه نَُكتًا بديعًة، وحتقيقات  نادرًة، وفوائَد قيمًة يتعذَّر وجوُده
لذا الكتاب مقدمًة رائعًة  النَّْدِوي   اإلمام البخاري وأسراره يف تراةمه لصحيحه. وقدَّم الشيخُ  قاصدَ م

ماته وأقواها لكتب احلديث، وقد تكلَّم فيها عن مكانة "صحيح البخاري" وفقِه  تُ َعد  من أنفس مقدِّ
ًا يف غاية الروعة واجلمال، وذكر أنه أعَظُم املؤلَّفات تقديراً، كالم مصنِّفه يف تراةمه ألبواب الصحيح

، مث تعرَّج على ذكر على ما لعلماء  وأعالها مْنزلًة وأكثرها شهرًة، وأكثَ ُر الكتبِ  شروحًا وتعليقات 
                                                           

 .299،  ص: يةمعجم المصطلحات الحديثالغوري، سيد عبد املاجد،  18
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 ِوّي الكاْنَدْهلَ الند من االهتمام الكبري هبذا الكتاب من نواح  خمتلفة ، مث أشاد بعمل الشيخ حممد زكريا 
 يف خدمة هذا الكتاب.

 :الكاْنَدْهَلِويّ محمد زكريا  شيخلل "األبواب والتراجم للبخاري" (4
حممد زكريا، شرح فيه ةميَع أبواب وتراجم "صحيح البخاري"، وقدَّم  للشيخوهو من املؤلَّفات اجلليلة 

اعتناء علماء احلديث هبا ، وحتدَّث عن أمهية تراجم أبواب صحيح البخاري، وعن النَّْدِوي   له الشيخُ 
تأليفًا وشرحاً، مث َسَرد بعَض أهمِّ ما أُلِّف يف هذا املوضوع قدميًا وحديثاً، مث ذكر بعَض األمثلة من 

 فقِه اإلمام البخاري يف تراةمه، مث عرَّف مبا لعلماء الند من كتب  يف هذا املوضوع.
 :العثماني محمد تقيللشيخ  بشرح صحيح مسلم" ملهِ مُ تكملة فتح الْ " (5

ِمن أحسن الشروح املعاَصرة لصحيح ه( 1369 أمحد العثماين )تيُعترَب "فتح امللهم" للشيخ َشب ِّرْي 
 ، َيتوي على الكثري من الفوائد الغزيرة والن َكت القيمة واللطائف النفيسة اليت تتعلَّق لكونه ُمْسِلم 

، وقد بَ َلغ إىل كتاب النِّكاح فقط، مث قام بتكملته لكن َل يتيسَّر له إكماُل هذا الشرحبالصحيح، 
الشيُخ حُمَمَّد تَِقّي العثماين، اليت احتوت على مباحث بديعة دقيقة، وفوائد مبتكرة، وقد تناول فيها 
عددًا كبريًا من القضايا الفقهية املستجّدة، وأزال ما أُثري حول بعض األحاديث من الش ُبهات 

لذا الكتاب تلبيًة لرغبة صاحب التكملة، وبدأ مقدِّمَته بذكر ما يتفرَّد  النَّْدِوي   يخُ قدَّم الشوالش كوك. 
به "صحيح مسلم" من املزايا بّي كتب احلديث، مث حتدَّث عن أهّم خصائص "فتح امللهم"، مث أثىن 

 على تكملة الكتاب وعلى ما حوته من  املباحث احلديثية والفقهية املفيدة.
 ه(:1323الَكْنُكوهي )ترشيد أحمد  للشيخ "ي على جامع الترمذيرِّ الكوكب الدُّ " (6

جامع الجرمذي"، ل"هذا الكتاب عبارٌة عن جمموع إفادات وإمالءات الشيخ الَكْنُكْوهي من دروسه 
، وترةمها بالعربية، مث اعتىن بتحقيقها والتعليق عليها الكاْنَدْهَلِوّي ةمعها تلميُذه الشيخ حممد َيىي 

لذا الكتاب مقدمًة علميًة ضافيًة، عرَّف  النَّْدِوّي  . قدَّم الشيخ الكاْنَدْهَلِوّي ابُنه الشيُخ حممد زكريا 
الجرمذي تعريفًا خمتصراً، أبرز فيه مكانته وأمهيته بّي كتب الس َنن، وذكر ةملًة من  َّبامعفيها 

 علماء األحناف يف خدمة هذا خصائصه ومزاياه، مث ما ألِّف عليه من الشروح، مث ذكر تقصريَ 
الكتاب شرحًا وحتشيًة، حيث ال تُوَجد لم شروٌح وحواش  على هذا الكتاب إالَّ القليل، األمُر الذي 

ي( بتحقيقه وتعليقاته، مث أشاد رِّ على إخراج هذا الكتاب )أي الكوكب الد   حفز الشيَخ حممد زكريا
من الفوائد والفرائد القيمة،  حممد زكريامبا أضاف إليه الشيخ هبذا الكتاب وال سيما  النَّْدِوي   الشيخُ 

 والنكت والتحقيقات العلمية النادرة.
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َهارَنْ ُفْوري خليل للشيخ "بذل المجهود على سنن أبي داود" (7  ه(:1346)ت أحمد السَّ
هذا الكتاب شرٌح واف  لسنن أيب داود، يتضمَّن حبوثًا قيمًة يف علم الرواية والدراية، وشرحًا جامعاً 

يف مستهّل مقدمته لذا الكتاب عن "سنن أيب دواد"  النَّْدِوي   حتدَّث الشيخُ لألحاديث النبوية. 
ها بّي تلك الكتب، وأورد ومكانتها ومْنزلتها بّي دواوين السنة وجماميع احلديث، وذكر أهمَّ خصائص

العديَد من أقوال األئمة يف الثناء عليها، مث سرد أمساَء أهّم شروح  لا. مث تكلَّم عن "بذل اجملهود"، 
، مث سلَّط الضوَء على املنهج الذي سلكه تأليف هذا الشرحِ ه على ر الدوافَع اليت حفزت مؤلِّفَ كَ وذَ 

مَته بذ تأليفهاملؤلِّف يف  كر أبرز ميزات هذا الشرح بّي الشروح األخرى للس َنن. مث عرض ، مث ختم مقدِّ
 عدَة مناذج من خصائص منهج املؤلِّف يف شرح أحاديث السنن يف هذا الكتاب.

 :النَّْدِويّ ُروح الُقدس سحبان  يلألستاذ أب "روائع األعالق" (8
 عرَّف الشيخُ  ه(.1341هذا الكتاُب شرٌح ملنت "هتذيب األخالق" للشيخ عبد احلي احلسين )ت

مته له بأصل النَّْدِوي   اًل، مث حتدَّث عن شرحه، فعن بعض خصائصه، وأبدى الكتاب أوّ  منت يف مقدِّ
فات على إعجابَه باملنهج الذي اختاره املؤلُِّف يف شرحه لألحاديث، وال سيما ما يتعلق منه بالصِّ 

 طريقة السََّلف.
ماته لكتب متون الحديث والمختَصرات فيه: ) ب (  مقدِّ

يَّنة  يف موضوعات خاصَّة، عَ رات تلك الكتب اليت انتقى فيها أصحاهُبا األحاديَث من أبواب  مُ ختصَ مُ الْ باملراد 
 يف هذا النوع فهي: النَّْدِوّي  من كتاب  أو كتب  مشهورة . أمَّا الكتب اليت قدَّم لا الشيخ 

 ه(:1341)ت عبد الحي الحسني للشيخ "تهذيب األخالق" (9
نوال كتاب "رياض الصاحلّي" لإلمام أيب زكريا َيىي بن ، ألَّفه على مِ النَّْدِويّ الشيخ  لوالدهذا الكتاب 

، وأورد فيه جمموعًة من األحاديث املتعلِّقة بتزكية النفوس، وهتذيب ه(676شرف الن ََّوِوي )ت
بإخراج هذا الكتاب، فقدَّم له، وتكلَّم يف مقدمته عن أمهية  النَّْدِوي   األخالق. وقد اعتىن الشيخُ 

، واستدلَّ ر أهنا من املقاصد اليت كانت لا بعثُة نبيِّنا حممد كَ هتذيب األخالق وتزكية النفوس، وذَ 
لِّفت د أمساَء بعض الكتب اليت أُ رَ يف إثبات ذلك بعديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، مث سَ 

 مدى اهتمام األُمَِّة هبا، مث عرَّف هذا الكتاَب وبّيَّ خصائَصه.أشار إىل يف هذا املوضوع، و 
  ه(:1363)ت الكاْنَدْهَلِويّ " للشيخ محمد إلياس من مشكاة المصابيح "األبواب المنتخبة (10

يف هذا الكتاب أحاديَث بعض أبواب "مشكاة املصابيح"  الكاْنَدْهَلِويّ انتقى الشيخ حممد إلياس 
اليت ختص بفضائل األعمال، وَتصُلح للقراءة يف احللقات ه( 741لإلمام اخلطيب التِّرْبِْيزِي )ت
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الدعوية جلماعة الدعوة والتبليغ الشهرية، لتكون زاداً للدعاة وحتفًة للمبلِّغّي. مث قام الشيخ حممد إنعام 
بإفراد تلك الكتب واألبواب، مث التعليق عليها والشرِح لا، لكن ه( 1416)ت َلِوّي الكاْنَدهْ احلسن 

َل ُتسِعفه كثرُة أشغاله الدعوية إلكمال هذا العمل، فقام بتكملته الشيخ حممد إلياس البارَْه بَ ْنَكوي. 
مته له عن الشيخ حممد إلياس  النَّْدِوي   حتدَّث الشيخُ  وعن جهوده العظيمة يف  الكاْنَدْهَلِويّ يف مقدِّ

، ومتس ِكه يف ذلك مبا جاء يف الكتاب تعاىل تأسيس اجلماعة مث انقطاعه إىل نشر الدعوة إىل اهلل
والس نَّة، مث عن انتقائه األبواَب من "مشكاة املصابيح"، مث عن عمل الشيخ إنعام احلسن فالشيخ 

 ذي سلكاه يف الشرح والتعليق عليه.  الباره بنكوي يف خدمة هذا الكتاب، وأثىن على املنهج ال
 الكاْنَدْهَلِويّ ة للدعوة إلى اهلل": للشيخ محمد يوسف تَّ فات السِّ "األحاديث المنتخبة في الصِّ  (11

 ه(:1384)ت
جمموعة طيبة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، اليت يعتمد عليها َيتوي هذا الكتاب على 

التذكري بكلمة التوحيد، وفرائض العبادة،  ة، وهي:تَّ أصول سِ  الدعوة اإلسالمية، القائمة على منهجُ 
 اليت األصولُ  تلك ،، وإكرام املسلموفضيلة العلم، وتصحيح النية، واإلخالص يف القول والعمل

الشهرية أشدَّ  إىل اهلل تعاىل، واليت تلتزمها "ةماعُة الدعوة والتبليغ" للدعو أساسيةً  ل مبادئَ شكِّ ت
، وةَمَع فيها اآليات القرآنية الكاْنَدْهَلِويّ االلتزام. وقد ألَّف هذا الكتاَب الشيُخ حممد يوسف 

، الكاْنَدْهَلِوّي واألحاديث النبوية املتعلقة بتلك األصول، مث اعتىن بإخراجه حفيُده الشيخ حممد َسْعد 
مته: أنه نوَّه فيها هبذه بناًء على رغبة   النَّْدِوّي  وقدَّم له الشيخ  ُمِلحَّة  منه، وخالصُة ما جاء يف مقدِّ

اجلماعة وأنشطتها الدعوية، وحتدَّث عن أمهية التزام الدعاة بتلك األصول الستة اليت وضعتها 
اجلماعُة. مث ذكر أن املؤلِّف قد قام هبذا العمل باستيعاب واستقصاء، فجاء الكتاُب ال كمجموعة 

 ؛ بل كموسوعة كاملة يف هذا اجملال.فحسب والتوجيهات الرشيدة لعمل الدعوة للمبادئ واأُلُسس
 

 
 

ماته للكتب ذات موضوعات متفرّ  ) ج (  قة في الحديث:مقدِّ
،  النَّْدِوي   الشيخُ  قدَّميُعىَن هبا تلك الكتب اليت ال تنضوي حتت موضوع واحد يف احلديث. وقد  لِعدَّة كتب 

 كاآليت: ومنها  
  ه(:458أحمد بن الحسين اْلُخْسُرْوَجردي )ت يّ قِ هَ ي ْ ب َ مام الالكبير" لإل"الزهد  (12
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 األحاديث النبوية من ةمعًا طيباً  ه اإلمامُ مؤلِّفُ  فيهأودع  ،من الكتب املهمة يف بابه يُ َعّد هذا الكتاب
يف و بالعمل قبل بلوغ األجل،  النفس والوى، واملبادرةِ  خمالفةِ و  ،األمل وقصرِ  ،يف الزهد الشريفة واآلثار

 النَّْدِوي   ، وقدَّم له الشيخُ النَّْدِويّ وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور تقي الدين  .الورع والتقوى
مقدمًة قيمًة حتدَّث فيها عن الزهد أنه كان من مسات العلماء الربانيِّّي يف كل زمان، مث حتدَّث عن 

 يف ُحْسن اختيار موضوعاته، مث نوَّه بعمل احملقِّق يف حتقيق الكتاب. الكتاب وأثىن على مؤلِّفه اإلمام
 ه(:1384)ت الكاْنَدْهَلِوّي "حياة الصَّحابة": للشيخ محمد يوسف  (13

جململ  هفض فيه مؤلِّ تعرَّ  وهو كتاٌب غينٌّ عن التعريف، يُ َعّد من أشهر الكتب اإلسالمية املتداولة، وقد
مث انطالقهم بعد ذلك  ،إىل اهلل تعاىل لم تهدعو مث ل ،  رسول اهلل الفجرة اليت عاشها أصحابُ 

ذلك من صفاهتم  وغريِ  ،هم لذا العمل، وهجرهتم وجهادهم وصربهم وإنفاقهم وإيثارهمبّ للدعوة وحُ 
مته لذا الكتاب  النَّْدِوي   هذا الكتاب القيِّم. ألقى الشيخُ يف  املؤلِّفُ أوردها  اليتاحلميدة  ضوءاً يف مقدِّ

على تاريخ الدعوة اإلسالمية يف العهد النبوي، مث حتدَّث عن شغف مؤلِّف هذا الكتاب بأخبار  سريعاً 
، ومَسَّاه "حياة الصحابة"، مث أثىن على هذا  الصحابة  حىت أنه استطاع أن يمعها يف دفيت كتاب 
 الكتاب.

  :يّ وِ لَ هْ دَ محمد زكريا الكانْ  للشيخ"  رات النبيمُ عُ جزء اع و دَ ة الوَ جَّ "حَ  (14
من املدينة املنوَّرة إىل مكَّة  َيتوي هذا الكتاب على وقائع الرحلة املباركة اليت قام هبا رسوُل اهلل 

عند سياق هذه الرحلة  املكرَّمة، فِمىَن وَعَرفات، ورجوِعه إىل مكَّة، مث قفولِه للمدينة. وقد ذكر املؤلِّفُ 
وحبوثاً تارييًة وفوائَد علميًة وحتقيقات  حديثيًة يتعذَّر  -على مذاهب األئمة األربعة  -أحكاماً فقهيًة 

يف مقدِّمته لذا الكتاب عن أمهية "احلّج" يف دين اإلسالم   النَّْدِوي   وجوُدها يف ِسواه. تكلَّم الشيخُ 
، وعن أمهية تأليف الكتاب يف هذا املوضوع، مث ذََكر ما ت النِّبِّ كالمًا رائعاً، مث حتدَّث عن عمرا

 .املهمَّة امتاز به هذا الكتاُب من اخلصائص
 
 

 :النَّْدِويّ ما تحقَّق منها وما يتحقَّق": للدكتور َوِلّي اهلل  "نبوءات الرسول  (15
املتحّققة وغري املتحّققة بعد، اليت بلغ  يف هذا الكتاب بدراسة ةميع نبوءات الرسول  قام املؤلِّفُ 

مَته  النَّْدِوّي  ( نبوءًة. حتدَّث الشيخ 188عدُدها ) عن أمهية الجركيز على التضل ع  لذا الكتابِ يف مقدِّ
يف احلديث النبوي والتمك ِن من علومه، ملعرفة ما ورد يف تلك النبوءات من صحة األحاديث 
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، وأشاد َّبهد املؤلِّف يف إعجابَه هبذا الكتاب -الشيُخ  - أبدى وَضْعفها، مث الدراسة عنها. مث
 .تأليفه

 :النَّْدِويّ "الروائع والبدائع في البيان النبوي" للشيخ محمد نعمان الدين  (16
وُخطَبه  درس املؤلُِّف يف هذا الكتاِب اجلوانَب األدبيَة والبالغيَة يف بعض أحاديث رسول اهلل 

مته  النَّْدِوي   وأدعيته وجوامع َكِلمه ورسائله دراسًة جيدًة، مث عرض مناذَج كلٍّ منها. ذكر الشيخُ  يف مقدِّ
لذا الكتاب تقصرَي الُكتَّاب واملؤلِّفّي يف عدم تناولم مثَل هذا املوضوع املهّم يف كتاباهتم ومؤلَّفاهتم، 

ن خصائص األدب اجلاهلي وغريه. مث أثىن على جهد يجركَّز على بيا همحيث كان ُجّل اهتمام
 املؤلِّف يف تأليف يف هذا الكتاب، ولفِته األنظاَر إىل جوانب فنية وبالغية يف األدب النبوي.

ماته لكتٍب في علوم الحديث: ) د (  مقدِّ
سن" و"الضعيف"، علوم احلديث" تلك األصول والقواعد اليت يُ تَ َوصَّل هبا إىل معرفة "الصحيح" و"احلب"يُراد 

وما يَ ّتِصُل بذلك من معرفة معىن الرِّواية وشروطها وأقسامها، وحاِل الر َواة من حيث اجلرح والتعديل، 
مقدِّمات  لبعض من  النَّْدِوي   . وقد كتب الشيخُ 19ةوَموالِيدهم ووفياهتم، وغري ذلك من العلوم واملباحث املهمَّ 

 هذه العلوم، وهي كاآليت: يف كتبال

  :يّ وِ نَ كْ اللَّ  للشيخ عبد اْلَحّي بن عبد الحليم" في مختصر الجرجاني "ظفر األماني (17
خمتصرًا من  ه( 816هذا الكتاب يف األصل شرٌح للُمختَصر الذي ألَّفه الشريُف علي اجْلُرجاين )ت

 عبد احليّ  ، مث هنض بشرحه الشيخُ ه(743كتاب "اخلالصة يف أصول احلديث" لإلمام الطِّْيِّب )ت
، وحتدَّث يف النَّْدِويّ على رغبة  من حمقِّقه الدكتور تقي الدين  النَّْدِوي   اللكنوي، وقدَّم له الشيخُ 

مقدمته عن أمهية "علم مصطلح احلديث" وعن اعتناء علماء احلديث به يف كل عصر، مث عرَّف هبذا 
 بّي كتب علوم احلديث َة املؤلَّفالكتاب ومؤلِِّفه الشيخ عبد احلي اللكنوي تعريفًا خمتصراً، وذكر أمهي

 بالثناء عليهما. العلمية ومكانَة املؤلِّف
 

 :النَّْدِويّ للدكتور تقي الدين  "رجال الحديثعلم " (18
يف  دِّهمم ورَ بولِ ن حيث قَ مِ  احلديثِ  اةِ وَ بأحوال رُ اليت تعرِّف  ةِ يَّ لِّ ث الكُ باحِ مَ عن الْ  جال" عبارةٌ لم الرِّ "عِ 

تناول املؤلُِّف يف هذا الكتاب بعضًا من تلك  .20ما يَ تَِّصُل هبم ما يُوِصل إىل ذلك وسائرِ  رِوايته،

                                                           
 .368، 367ص: معجم المصطلحات الحديثية، الغوري، سيد عبد املاجد،   19
 .24، ص: ر في علم الرجالالميسَّ الغوري، سيد عبد املاجد،  انظر:  20
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، وحتدَّث يف بداية مقدمته له عن أمهية "علم الرجال" بّي علوم النَّْدِوي   املباحث، وقدَّم له الشيخُ 
 احلديث، مث عن املباحث اليت عرَّف هبا املؤلُِّف يف هذا الكتاب.

مات ) ه  (  ه لكتب األثبات:مقدِّ
فيه  َيَمع  وهو: الفهرس. أمَّا يف اصطالح أهل احلديث فرُياد به: الكتاب الذي ،"ثَ َبت  " ةمعُ "األثْبَات" 

، وهي  النَّْدِوي   اليت قدَّم لا الشيخُ  كتبُ الو  .21ه أسانيَده للكتب اليت قرأها على شيوخه إىل مؤلِّفيهامؤلِّفُ 
 كاآليت:

 "إمداد الَفتَّاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبد الفتَّاح" للشيخ محمد بن عبد اهلل آل رشيد:  (19
ة احْلََلِّب )ت ، ه(1417استقصى املؤلُِّف يف هذا الكتاب أسانيَد احملدِّث الشيخ عبد الَفتَّاح أيب ُغدَّ

أن يقدِّم لذا الكتاب، فكتب ، فرغب منه املؤلُِّف يف النَّْدِويّ الذي كان على صلة علمية قوية بالشيخ 
ه بدار العلوم لندوة العلماء،  -رمحه اهلل تعاىل  - مقّدمًة قصريًة، حتدَّث فيها عن عالقة الشيخ أيب ُغدَّ

 مث عن زياراته العلمية املتكّررة لا، كما أثىن على عمل املؤلِّف يف تأليف هذا الكتاب.
 :النَّْدِويّ " للدكتور محمد أكرم الهند واليمن بأسانيد الشيخ أبي الحسن"نفحات  (20

على  ، وتَ ْرَجَم لرجالا، وقد أثىن الشيخُ النَّْدِويّ أسانيَد الشيخ أيب احلسن  يف هذا الكتابِ  ةَمَع املؤلِّفُ 
قيامه هبذا العمل العلمي، وتتب ِعه لكتب الجراجم والسِّرَي، خصوصًا مبا جاء فيه عن أساتذة احلديث 

 ية وعربية )خاصًة اليمن( وشبه القارة الندية. وأئّمته يف بالد إسالم
ثين وتراجمهم: ) ز ( ماته لكتب ِسَير المحدِّ  مقدِّ

رين لبعض الكتب اليت تناولت تراجَم بعض احملدِّثّي الكبار من املتقدِّمّي واملتأخِّ  النَّْدِوي   قدَّم الشيخُ 
 مناً مع غريهم، ومن تلك الكتب:إمَّا على وجه اإلفراد لم بالتأليف، أو ضِ  ،واملعاصرين

ثين" للدكتور تقي الدين  (21  :النَّْدِوّي  "اإلمام البخاري: إمام اْلُحفَّاظ والمحدِّ
تناول املؤلُِّف يف هذا الكتاِب سريَة اإلمام البخاري العلمية والذاتية باختصار، وعرَّف بآثاره العلمية 

أن يقدِّم له،  - دته يف كلِّ ما كتبه وحقَّقه من الكتبكعا  -النَّْدِوّي تعريفًا وجيزاً، ورغب من الشيخ 
مًة قصريًة تكلَّم فيها عن املكانة العلمية السامية لإلمام البخاري بّي احملدِّثّي، وعن   فكتب الشيخُ  مقدِّ

كتابه "الصحيح" بّي كتب احلديث. مث أشاد باملؤلِّف يف حسن ةمع أخبار سرية هذا اإلمام اْلَُمام 
 .وعرِضها باختصار، ُيالِئم مستوى القارئ املعاصر غري املتخصِّص يف علم احلديث

ثين" للشيخ عبد العزيز بن ولي اهلل  (22 ْهَلِوّي "بستان المحدِّ  ه(:1239)تالدِّ
                                                           

 .182، ص: معجم المصطلحات الحديثيةالغوري،   21
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ألَّفه بالفارسية، وَل يكمله، ، وتفصيل   ها ببسط  كتب احلديث وتراجم أهلِ ل فهرس   مبثابة هذا الكتابُ 
طلب  منه، وبدأ على  النَّْدِوي   ، وقدَّم له الشيخُ النَّْدِويّ وقد نقله إىل العربية الدكتور حممد أكرم 

مَته بذكر جهود مباركة لعلماء اإلسالم يف وضع الكتب واملصنَّفات يف احلديث، وما  الشيخُ  مقدِّ
، مث حتدَّث عن خصائص هذا الكتاب وعن مكانة على تَعاُقب األزمان يف تعريفها من الكتب لِّفَ أُ 

 مؤلِّفه العلمية.
ث الكبير الشيخ خليل أحمد األ (23 للشيخ محمد الثاني  "يّ رِ وْ فُ ن ْ ارَ هَ نصاري السَّ "العالَّمة المحدِّ

 ه(:1402)ت النَّْدِويّ الحسني 
تناول املؤلُِّف يف هذا الكتاِب سريَة احملدِّث الفقيه الشيخ خليل أمحد األنصاري )صاحب "بذل 

مًة طويلًة تُ َعد  من  النَّْدِوي   اجملهود يف حلِّ سنن أيب داود"(، وقدَّم له الشيخُ  أفضل مقدماته مقدِّ
للكتب، حتدَّث فيها عن بعض أكابر علماء املسلمّي يف الند وجهودهم الدعوية واإلصالحية، مث 

 أسهب وأطنب يف الكالم عن الشيخ خليل.
حياته ومنهجه في الدعوة" للشيخ محمد الثاني الحسني الكاْنَدْهَلِوّي "الشيخ محمد يوسف  (24

 :النَّْدِويّ 
لذا الكتاب  النَّْدِوي   دِّث الداعية الشيخ حممد يوسف. كتب الشيخُ وهو كتاب ضخم يف سرية احمل

مقدِّمًة طويلًة َل يكتب مثَلها لكتاب  آخر غريه يف حدود علمي، وأبرز فيها بعَض جوانب خفية من 
، ورحالته تعاىل حياة الداعية، وحتدَّث عن بعض مزايا شخصيته، مث ذكر ُوْلَعه وُحبَّه للدعوة إىل اهلل

 ، مع االشتغال بالتصنيف والتأليف يف احلديث.لشاسعة يف سبيل نشرهاا
ثين في الهند في القرن الرابع عشر الهجري وآثارهم في الحديث وعلومه"  (25 "أعالم المحدِّ

 للباحث:
تناول املؤلُِّف يف هذا الكتاِب تراجَم موسَّعًة لسبعة  من كبار احملدِّثّي يف الند يف القرن الرابع عشر 

لذا الكتاب من  النَّْدِويِّ  الجري مع تعريف وجيز مبؤلَّفاهتم يف احلديث وعلومه. وتُعترَب مقدِّمُة الشيخِ 
للكتب قبل أيام من وفاته. ذكر الشيُخ يف مقدمته لذا  -رمحه اهلل تعاىل  -آِخر املقدِّمات اليت َكَتبها 

والِفنَت والفساد، مث نوَّه َّبهود بعضهم يف نشر  لكتاب دوَر علماء احلديث والس نَّة يف حماربة الِبدَع
احلديث يف بالد الند، وعكوِفهم على خدمته عن طريق التدريس والتأليف واإلفادة، إىل أن تبوَّأت 

دارة يف نشر هذا العلم املبارك يف كل العاََل اإلسالمي. مث أشاد مبجهود مكانَة الصَّ  هذه ال بالدُ 
 كتاب. املؤلِّف يف تأليف هذا ال
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 خاتمة البحث:
يف جمال النَّْدِوّي يخ أيب احلسن علي احلسين َّبهود الش التعريفَ  املتواضعِ  يل يف هذا البحثِ  اهللُ  هذا ما يسَّر

 ، وهي:اليت توّصلُت إليها من خالل إعداد البحثالنتائج  وهذه بعضُ خدمة احلديث النبوي الشريف، 
 وأحدَ  إىل اهلل تعاىل، الدعوة أعالمِ أبرَز ، و اإلسالم علماءِ  أشهرَ كان   النَّْدِويّ أنَّ الشيخ أبا احلسن  (1

له  .األدب اإلسالمي، وأكابر املؤلِّفّي اإلسالميّي يف هذا العصر ، وُروَّادِ الفكر اإلسالمي أقطابِ 
ملشاكل  والتحليلِ  ،فه م أسرار الشريعةض العميق يف تَ وْ ة العلمية وبالغَ قَّ تتميَّز بالدِّ مؤلَّفاٌت كثريٌة 

 وقضايا العاََل اإلسالمي ووسائل معاجلتها. 
، مث أنَّه أخذ احلديَث النبويَّ عن أجّلة علمائه اْلُمسِندين (2 ، وقرأ عليهم أمهاِت كتبه قراءَة َتدب ر  ووعي 

فقد حرص كثرٌي من ، من الزمن. ونظرًا إىل أسانيده العالية يف احلديث النبوي قام بتدريسه مدةً 
 . اإلسالمي على االستجازة منهعلماء العاَلَ 

على  باالحتواء مقدِّماته لاوتتسم أنَّه قدَّم لنحِو مخس وعشرين كتابًا من كتب هذا العلم املبارك،  (3
معلومات  مفيدة ، واستدراكات  قيمة ، وإضافات  مهمة . وهذا إن دلَّ على شيء  فإمنا يَُدل  على 

 لى رجاله ومصادره. ه الواسع عه الكامل من علومه، واطِّالعِ ك نِ َتضل عه التاّم يف احلديث النبوي، ومتََ 
القبول والنفع به، هذا البحث، وختامًا أسأل اهلل تعاىل أن يكتب له  جُ وهذا ما توّصلت إليه نتائ

على خامت أنبيائه وأفضل ُمرَسليه حممد املصطفى، وعلى آله اخلِْرَية الطيبّي، وأصحابه الُغرَّ  والصَّالُة والسَّالمُ 
 امليامّي، وكلِّ من تبعهم بإحسان ودعا بدعوهتم إىل يوم الدين.
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