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 :ملخص

احلديث النبووي يف تركيوا منوذ ميوام اجلمهوريوة علم يف هذا البحث حال  تناولت          
ت إىل ركوووووود توووودريىت احلوووووديث حوووووىت عوووووام م، حيووووث تو ووووول  2015الرتكيووووة حوووووىت عوووووام 

 وموود تنو عوت منوواهق ودوور  توودريىت احلووديث الثمانينووا .م، مث  بلو  الووذروع ب وود 1953
بووود مدرسوووتدس اادرسوووة الوووس ت تمووود تووودريىت ااتووووا ال د وووة واحووورتام ال لموووا   يف تركيوووا

وجهوووودهم يف تووودريىت احلوووديث، واادرسوووة ال  ليوووة الوووس ت تمووود ااووونهق ال  لووو  الوووذا ، 
باالنتاووار حووىت عوواد  وب وود عصوور الثمانينووا  بوود   كليووا  الاووري ة وااوودار  الاوورعية

يوجووود اما موووا ي وووارن سوووتة و ووواند كليوووة حيوووث علوووم احلوووديث كهوووابمي عهووود  مووود ا ، 
 إهليا .

Abstract:  

       I undertook in this research the state of Prophetic 

Hadith in Turkey since the establishment of Turkish 

Republic until 2015; concluded that there was inactivity of 

tuition of Prophetic Hadith until the year 1953; reaching 

climax after the 1980s  . Methodologies and approaches of 

Prophetic Hadith varied into two doctrines;the first doctrine 

depends on Ancient Corpus, appreciating  Scholars and 

their efforts in tuition  Prophetic Hadith; the second is the 

cognitive doctrine that depends on Cognitive subjective 

Methodology.After the 1980s, Sharia colleges and schools 

spread about ,therefore, Prophetic Hadith recurred to its  

previous era; there are about eighty six Sharia colleges. 
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 :مقدمة

احلموود ر رنا ال ووااد والصووالع والهووالم علوومح ااب ووو، رعووة لل ووااد، وعلوومح  لوو       
 ، وب د؛بإحهاا إىل يوم الدينو حب   مج د، وَمن تب هم 

بينوة  لل وور ا، إا  علوم احلووديث مون  هووما ال لووم الووس ي  توا وياووتة   وا، فالهوونة م  فو     
ووا عنايووةوهلووذا اعتووا ال لمووا   ورثووة ابنبيووا ، ين لوووا سوون ة  م  ه وو، فوَ  ووا علوومح موودا الَّيموواا    

علووومح فتلوووف  حياتنوووا حنتوووال إليهوووا يفسوويد اارسووولد دوا أريوووف  و تَّيييوووف، وهووو  الوووس 
ياوووَّي هوووذا الووودين ال  ووويم  ت وووافر علووومح بووو ا   ؛ لواننوووا و عرامنوووا ولةاتنوووا وبلوووداننا، وهوووذا دوووا   

عربا  و عاجم، وعلمح مرا ال صوور فكواا  ،و  وهلم  لواهنم؛ علمح اختالف خدمت  البار
ابعوواجم؛ الووذين دف هووم لووذل  إ وواهنم  ب وو  ديث النبوووي ورواتوو موون خوولع علمووا  احلوو

 ت ومل تتوموف تلو  اجلهوود حوىت يومنوا هوذا، فكل موا تطوو ر  ال لووم وتوس وو ،سوالمهموإ
اا وووووارف موووووي   ار سوووووبحان  وت ووووواىل علموووووا  فلصووووود، ويف كووووو  ب وووووا  ابر   دموووووة 

تنو عوووت  سوووالي  ، وللمهووولمد باوووك  خوووا ، و ة، وتف يلووو  يف احليووواع اإلنهوووانيمديووونه
جهم، فف  ال دمي كانت ت  د اجملوالىت يف البيوو   و هريىت احلديث ومناال لما  يف تد

ت سهووت اجلام ووا   وكوواا موون تلوو  اجلهووود  ا  ااهوواجد، مث  تطووو ر احلووال إىل ااوودار ، 
ويف كو   ؛ ومنها احلديث النبويعلوم  واا اهد ودور ال لم لدراسة هذا الدين مبختلف

الَّيموواا وااكوواا، فوو ث ر ىلوو  علوومح   لَ فوورتع َّي ووَّي  دراسووة احلووديث النبوووي موون حيووث عووام  
فووو  اجلمهوريوووة ع يف دراسوووة احلوووديث، فَّي وااووونهق اات بَووومي ووو وووايل ىلووو  الت  ابجيوووال الوووس ت  

الرتكية احلديثة مر   دراسوة الاوري ة اإلسوالمية عام وة واحلوديث النبووي الاوريف باوك  
 هور ىلو  يف ، وبود  يخا  ب وروف ماسوية،  ث ور  علومح انتاوار  وسوالمة فهمو  ون لو 

احليواع وتدريهوها ويف فرتع ا مهوينا  بود   علووم الاوري ة بوال ودع إىل  اجلي  احلاضر،
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اولووووة تاووووويه ، يف ، إال  ا  هووووذا ال لووووم الاوووريف امتوووود   إليوووو  ب ووو  ابيووووادي حم  للنوووا 
ووو   االستاووورا  والدراسوووا  الةربيوووة، ف هووور موووا ي وووال هلوووا  حماولوووة منهوووا إىل الهووول يف رَك 

، ورد  احلووووديث وانت وووواد  بنووووا   علوووومح ال  وووو  النبوووووي  ليووووة يف دراسووووة احلووووديثاادرسووووة ال 
حيوووث دبوووع كتوووان  موووا يهوووممح )ال ر نيووووا( مث   ظهوووورالاخصووو  الوووذا  لكووو  دار ، 

عووت مليوووا نوووري مووا يَّييوود علوومح  رب وود دب ووة، وو ا  )اإلسووالم الووذي يف ال وور ا( لووووو ياووار
إغفوووال دور ال لموووا  اات ووودمد كالاووواف    وسووو مح الوووب   إىل، نهوووخة منووو  بووود النوووا 

بالت ووودم  النبووووي و عووود والبخووواري وغووولهم مووون كبوووار ال لموووا ، فبووود   دراسوووة احلوووديث
، ويف هووذا (1)درسووة الت ليديووةااو والتوسووع، ولكوون يف منهجوود عووام دس اادرسووة ال  ليووة، 

هووري البحووث حنوواول الوموووف علوومح تطووور دراسووة علووم احلووديث وتدريهوو  ب وود تةييوو  م
مووون الوووب  ، مث جهوووود ال لموووا  يف الرتمجوووة والتووو ليف يف عهووود اجلمهوريوووة، و خووولا  علووومح 

 مناهق ال لما  والدارسد يف الت ام  مع احلديث النبوي الاريف.

  أهمية البحث:

إا  البحث يف تاريخ دراسة احلديث النبوي وتدريه  يف بلد إسالم   عجم        
هذ  الدولة الكبلع بالهنة النبوية الس يص  عدد  ي طينا تصو را  عن مدا عناية

  ااهلموا فيها نهبة ، وياكا سب د مليوا نهمة حاليا  سب ة و  كثر من سكاهنا إىل 
كلية شري ة،  م ارنة علمح ما كانت علي  مب  ميام اجلمهورية؛  ي   86%، وفيها 98

  علمح  ثر ىل  من تضييمي، وما جا يف عهد ال ثمانيد، مث  ب د ميام اجلمهورية الرتكية
التطور الهريع ب م ارنة تل  الفرتع، مث  عن مناهق الت ليم ال لوم الدينيةوحماولة إب اد 

________________________________________________________ 
 تطلمي هذ  التهمية علمح من يدر  احلديث اعتمادا  علمح الكت  ال د ة؛ حمرتما  علمهم وم درا  جلهودهم. (1)
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، وعنايتها بالت ليم م2002ب د عام  ب د استالم حكومة ال دالة والتنمية  مام احلكم
 باك  عامٍّ، مث ت ليم ال لوم الارعية باك  خا .

 مشكلة البحث:

ال ائمووووة ب وووود الدولووووة ال ثمانيووووة  ي ب وووود عوووووام -إا  النوووواظر إىل اجلمهوريووووة الرتكيووووة      
جيوووود  ا  دراسووووة الاووووري ة اإلسووووالمية والهوووونة النبويووووة الاووووريفة موووور   مبراحوووو   -م1923

حماربووووة الاووووري ة و عصوووويبة، وىلوووو  موووون خووووالل عوووود ع  مووووور، منهوووواس منووووع اللةووووة ال ربيووووة، 
ال  ليوووة ون ووود احلوووديث بال  ووو  الوووذا ، وم ل وووة عووودد  اإلسوووالمية، وانتاوووار  تبوووا  اادرسوووة

درو  احلديث، وانتاار مناهق تدريىت احلديث النبوي والت ام  مع الهونة النبويوة مون 
وووور ف، حووووىت يف مهوووو لة اإلمووووالل موووون شوووو ا علمووووا  احلووووديث  منطلوووومي غووووري  و ع لوووو    

 اات دامد.

اظرس موووا هوووو واموووع دراسوووة ومووون خوووالل موووا سوووبمي تووول  لنوووا عووود ع  سووو لة يهووو هلا النووو     
وتووودريىت احلوووديث النبووووي يف اجلمهوريوووة الرتكيوووة ب ووود ميوووام اجلمهوريوووة إىل اما  وكيوووف 
خيووودم احلوووديث النبووووي الاوووريف فيهوووا  وموووا هوووو مووونهق ال لموووا  ابتووورا  يف الت امووو  موووع 
الهوونة النبويووة  وهوو  يوجوود هلووم  ثووار علميووة يف علووم احلووديث  سووتحاول هووذ  الدراسووة 

نوة توربا اجلهوور بود ب  هوذ  ابسو لة وغلهوا، وت ودمي  وورع واضوحة لبنوا  لَ  اإلجابة علمح
 الدراسا  ال ربية والرتكية، سي ما ب د االنفتاح ال لم  الرتك  يف امونة ابخلع.
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 مسوغات البحث:

م مل 2001إا  تركيوووا بلووود إسوووالم  عريووومي، لووو   ثووور  يف شوووىت اجملووواال ، ف بووو  عوووام       
، وعدد موادا احلديث للبكوالوريو  ال ت ريبا   كلية  20  شري ة سوايكن يف تركيا كليا

كليووة إىل  ا و وو  عوودد   66م مت  افتتوواح مووا ي ووارن 2002تت وود ا موواد تد، وب وود عووام 
مو  عوة علومح واحودمث و واند حماف وة تركيوة،  -، اما كليوة شوري ة  86الكليا  ما ي ارن 

، وا داد  عوووودد درو   -يوووووا نهوووومةمل 70والت ووووداد الهووووكا  يصوووو  إىل  كثوووور موووون 
احلوديث النبووي، وعودد خرجيو  الكليووا  مون ااتخصصود يف احلوديث النبووي. كووذل  
و جد منهق عام ي اوب  إىل حودٍّ كبول مونهق ااهتاورمد واادرسوة ال  ليوة يف الت امو  موع 

 ، حووىت مووال ب وو   سوواتذع احلووديثس إا  الاوواف  ة النبويووة ومووع ال لمووا  اات وودمدالهوون
 غلوووومي علووووم احلووووديث، ومووووا يوجوووود اما موووون مووووواند الروايووووة بإمكاننووووا تهووووميتها )مووووواند 

 الااف  (، فهو مد مج د علم احلديث.

 منهجية البحث:

بووو س و وووف  دام منهجووود، ااووونهق الو وووف  و مصووودت تضووو  هوووذ  الدراسوووة اسوووتخ      
الاوووورعية،  اجلام ووووا  وااوووودار كحوووال دراسووووة احلووووديث يف اجلمهوريووووة الرتكيووووة عمومووووا ؛  

م، مووووووون خوووووووالل مراكوووووووَّي اا لومووووووووا  2015 -م1923للفووووووورتع الَّيمنيوووووووة اامتووووووودع بوووووووود 
يلوووو  لتحليوووو  هووووذ  اا لومووووا  والدراسووووا  الرتكيووووة ااتوووووافرع، مث  اسووووتخدام ااوووونهق التحل

، وبيووواا واموووع دراسوووة احلوووديث وتدريهووو  يف اجلمهوريوووة الرتكيوووة، وإبووورا  النتوووائق ون ووودها
 ااطلوبة.
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 ة:الدراسات السابق

موون خووالل البحووث يف مواعوود البيانووا  وااكتبووة اإلسووالمية مل  مووف علوومح دراسووة        
عربيووة ت بوودا  حووال دراسووة احلووديث يف اجلمهوريووة الرتكيووة، وموون خووالل مهوول  ابكاد يووة 
بينهم ومفت علمح عد ع دراسا  تركية تصف حال احلديث يف الفورتع ال ثمانيوة ابخولع 

 (Türk Modernleşmesiب نووووااس (1)للةوووة الرتكيووووةخا  وووة، ويوجووود  وووث با

Sürecinde Hadis ilminin Genel Durumu)  وم ناهووا )احلالووة ال امووة
ولكوون عنووواا الدراسووة ال يتطووابمي  يف عصوور عمليووة التحووديث الرتكيوة(، للحوديث النبوووي

موووع مضوووموهنا، ففووو  الدراسوووة أووود ، الباحوووث عووون علوووم احلوووديث يف ال هووود ال ثموووا  
م، ويف  خوور البحووث أوود ، عوون ب وو  الكتوو  1923م إىل 1870موون الفوورتع ابخوول 

 احلديثية اارتمجة يف بداية عهد اجلمهورية.

سووووووووتا س مدرسووووووووة  ن وووووووورع، وهووووووووو  ووووووووث مناووووووووور للباحووووووووث إبووووووووراهيم    ةالثانيوووووووو الدراسووووووووة
(IbrahimUsta)  جام ووووووووووووووووة بينكووووووووووووووووول  -يف جملووووووووووووووووة م هوووووووووووووووود كليووووووووووووووووة االهليووووووووووووووووا

باللةوووة اباانيوووة، مموووت  برتمجتووو  إىل ال ربيوووة، ، وهوووو BingölÜniversitesi))الرتكيوووة
وهوووو  وووث يتحووود ، عووون ناووو ع اادرسوووة ال  ليوووة يف  ن ووورع و هوووم  فكارهوووا وعلمائهوووا يف 

 ته ة  فحا .

الدراسووة الثالثووةس ااهوولع التارخييووة للدراسووا  احلديثيووة ابكاد يووة يف تركيووا ومومفهووا موون 
احلوووديث النبووووي الاوووريف لنووودوع  وهوووو  وووث م ووودم د. مووود عاشووومي م وتلوووو، التحوووديا ،

________________________________________________________ 
 ال دد الثا ، تركيا.، 2م، الهنة الثانية اجمللد 2007مناور يف جملة ال لوم اإلسالمية عام  (1)
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راسووا  ، وهوو  موون  فضوو  الد1037 -1017 م، دي، 2005صوور، وأووديا  ال 
 .واالختصار يف ب   اجلوان  حول ااوضو  علمح مصور فيها

 خطة البحث:

 مه مت البحث إىل م دمة وثالثة مباحث وخاَّة، علمح النحو ام س

 غا  البحث، ومنهجية الباحث.وفيها  مهية البحث، وماكلت ، ومهو المقدمة: 

وفي  عر  تارخي  لوامع دراسوة احلوديث النبووي يف اجلمهوريوة الرتكيوة  المبحث األول:
 م.2015حىت عام  1923منذ عام

 وفي   هم الدراسا  وااؤلفا  احلديثية الرتكية يف علم احلديث. المبحث الثاني:

 اادرسة الرتكية احلديثة.وفي  مناهق تدريىت احلديث و هم علما  المبحث الثالث: 

 وفيها  هم  النتائق والتو يا . والخاتمة
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 المبحث األول

عرض تاريخي لواقع دراسة الحديث النبوي في الجمهورية التركية منذ 
 م2015حتى عام  1923عام

ب وود هوودم ا الفووة ال ثمانيووة يف بدايووة ال وورا ال اوورين، بوود  ظهووور تيووار  ووارن           
اإلسووالم، ويتبووا ال لمانيووة كموونهق حيوواع، ظن ووا  موونهم  ا  ال لمانيووة وإب وواد الوودين هووو مووا 

، وكووواا مووون  ثوووار ىلووو  يف اجلمهوريوووة الرتكيوووة احلديثوووة الوووس والتحض ووور ي وووود إىل اادنيوووة
م 1924 علنوووت اجلمهوريوووة الرتكيوووة مانونوووا  يف  وحركتووو   مامهوووا مصوووطفمح كموووال  تووواتور 

ااؤسهوووا  الت ليميوووة بالدولوووة ارامبتهوووا والتضوووييمي عليهوووا ومنوووع مجيوووع يووونع  علووومح ربوووا 
مانوا توحيووووود موووووا ب ووووورف بووووووو) تووووودريىت ااوووووواد الدينيوووووة يف ااووووودار  احلكوميوووووة وا ا وووووة

، اللةوووووة ال ثمانيووووووة تاووووورين الثوووووا  مت إلةوووووا  1ااوافووووومي  1928، ويف عوووووام التدريهوووووا (
ووو مث  ىلووو   د ا حيوووثبيوووة، والتحوووو ل إىل احلوووروف الالتينيوووة بووودال  مووون  احلوووروف ال ر  تفك 

الووووس كانووووت مهووووتخدمة  انوووو  ال ربيووووة عنوووود ااتخصصوووود  وهتموووويلمث يف اللةووووة ال ربيووووة
بهوب  منوع الدراسوة  ضو ف يف الدراسوا  اإلسوالميةواانادمي احلدودية موع ال ورن، مث  

 د ا  و لها إىل دريمي مهدود. بةل اللةة الرتكية

الوس توتع ف وا بتودريىت  -هد تدريىت ابئموة وخالل هذ  الفرتع، وا لت م ا       
شوووورع  مهووووموح لوووو  يف  تدريهووووها وعملهووووا كم هوووود -وتوووودري  ابئمووووة ثووووال، سوووونوا 

ويف الفورتع نفهوها  م.1949اجلمهوريوة ف وا، مث  افتتحوت كليوة اإلهليوا  يف  ن ورع عوام 
هودهوا ب يت اادار  الت ليدية ابهلية الس كانوت منتاورع يف الفورتع ال ثمانيوة توا و  ج
  عيود يف ت ليم الاري ة باك  سراي يف البيو   و اادار  يف ال ورا، ويف ا مهوينا  
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، وب وودها بوود    ب وود إغالمهووا سوواب ا   موودار  ابئمووة وا طبووا  الثانويووة الاوورعية افتتوواح
 .  علمح ما سنذكر  الح ا   كليا  الاري ة باالنتاار علمح نطا  ضيمي

ووم اجلهووود يف        توودريىت احلووديث النبوووي يف هووذ  الفوورتع علوومح ثالثووة و كننووا  ا ن  ها
 لهاسجهود ُن  م ل ها مث  نفصا 

ااوووودار  الت ليديووووة ا ا ووووة )اادرسووووة الكالسوووويكية(، والووووس هتووووتم  بتوووودريىت علوووووم  -1
الاوووري ة واللةوووة ال ربيوووة عووون دريووومي تووودريىت ااتووووا باإلجوووا ا  الاووورعية وباإلسوووناد 

 .(1)ااتص  إىل كبار ال لما  اات دمد
 

موودار  ابئمووة وا طبووا س وهوو  ااوودار  احلكوميووة الاوورعية الووس  كوون للطووالن  -2
 دراسة ال لوم الارعية فيها كدرو  إجبارية.

 
 اجلام ا  وكليا  الاري ة. -3

________________________________________________________ 
اادار  الكالسيكية( هو مصطلح يطلمي علمح اادار  ا ا ة   و مصطلحس )مدرسة،  و مدرسة ت ليدية،  (1)

والتكايا الس مامت منذ ال هد ال ثما  وما  الت إىل اما، وينفمي عليها النا  من الصدما  والتلعا ، 
نتهابا  وهو ما تهمح ب  ويلتحمي  ا الطال  ب د إهنائ  الصف الهاد  ااتوسا، ويب مح يكم  دراست  ا

الدولة، وال يدر  يف هذ  اادرسة إال ال لوم الارعية واللةة ال ربية، ويب مح يف اادرسة دائما  كمدرسة 
داخلية حىت ينه  مرحلة الثانوية، وي خذ الطالن اإلجا ع بااتوا الارعية باإلسناد إىل ال لما  ال دما  يف 

ف   اإلسالم ، فف  عموم شر  تركيا يدرسوا الف   الااف  ، ويف غرن شىت  ال لوم، و كثر ما ت تين ب  ال
تركيا يدرسوا الف   احلنف ، و كن اعتبار هذ  اادار  ه  ما حف ت تدريىت الاري ة اإلسالمية وتريق 

 .الطالن ب د اهنيار ا الفة ال ثمانية وبداية حماربة الاري ة اإلسالمية من م ب  ال لمانية يف تل  احل بة
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 المطلب األول: المدارس التقليدية

وهو  موودار   هليووة خا ووة   ناو   موود ا  منووذ ال هوود ال ثموا  مبووا ياووب  ااوودار         
والتكايا ال لمية، وين فمي عليها النا   و  هو  ال لوم مون  ودماهتم، وب يوت أواف  علومح 
توووودريىت علوووووم الاووووري ة واللةووووة ال ربيووووة علوووومح دري ووووة توووودريىت ااتوووووا الاوووورعية واإلجووووا ع 

ا بتودريىت علووم احلوديث النبووي الاوريف علومح باإلسناد، وتتلخع دراسة احلوديث فيهو
ور الطوالن والكتوان، ففو  اارحلوة ابوىل يودر  الطوالن كتوان  مهتويا  حه  ع م 
الرتغيوو  والرتهيوو  كووامال ، مث  كتووان ريووا  الصوواحلد، ويف اارحلووة الووس ب وودها يوودر  
رح الطالوو  علوووم مصووطلح احلووديث؛ خا ووة اان ومووة البي ونيووة باووروحها ال د ووة، كاوو

موووال علووو  ال ووواري، وب ووودها وبوووة الف َكووور وشوووروحها، مث  يف ااهوووتوا ابعلووومح يبووود  شووورح 
البخووواري ومهووولم كوووامال ، وهكوووذا يف بوووام  كتووو  الهووونة النبويوووة، كمدرسوووة )  وووف ة( يف 

 .كر شر  تركيا، وغلها من اادار مدينة ديار ب

 المطلب الثاني: مدارس األئمة والخطباء.

اوو   اجلديوود ب وود ميووام اجلمهوريووة مانونووا  ي  وورف ب ووانوا )توحيوود   وودر جملووىت ال       
م، ومبوجوو  هووذا ال ووانوا  ناوو ت موودار  ابئمووة وا طبووا  1924التدريهووا ( عووام  

لتوودري  َموون ي وووم باإلمامووة وا طابووة وهوو  ااوودار  الاوورعية الثانويووة الووس توودر  اللةووة 
مدرسوة  29ا، فافتتحوت مبوجبو  ال ربيوة والاوري ة اإلسوالمية يف مجيوع مراحلهوا و وفوفه

م و جوووة تنوووامع عووودد 1932-1931يف شوووىت  حنوووا  اجلمهوريوووة، ويف ال وووام الدراسووو  
-1951عوام  الطالن وعدم اإلمبال عليها  غل ت هذ  اادار ، وب يت مةل وة حوىت

افتتووووواح مووووودار  ابئموووووة وا طبوووووا  يف سوووووب ة حماف وووووا ، وبووووود   بتخوووووريق  م مت  1952
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، وتنتاوووور يف  حنووووا  تركيووووا، وشووووهد  إمبوووواال  متَّيايوووودا  م1957ل ووووام دال وووا اعتبووووارا  موووون ا
 .  (1)وسري ا  لت لم ال لوم اإلسالمية

وهوووووووذ  ااووووووودار  ت ووووووووم بتووووووودريىت ب ووووووو  درو  احلوووووووديث النبووووووووي منوووووووذ افتتاحهوووووووا يف 
ا مهوينا ، ويف كو  فوورتع تتةول خططهووا ودروسوها، مووع اااف وة علوومح الطوابع ال ووام يف 

ال ربيووة والاووري ة اإلسووالمية، ويف الن ووام ال وودمي كوواا علووم احلووديث توودريىت علوووم اللةووة 
)وفيوو  2)وفيوو  مصووطلح احلووديث(، حووديث 1ديثالنبوووي ي وودر   علوومح ثالثووة موووادس حوو

)وفيوووو  عوووور  عووووام لتوووواريخ احلووووديث وعلوموووو   3ااهووووتوا الثووووا  للمصووووطلح(، حووووديث
والهونن وتوو   ومؤلفات (، ويدر  الطال  ب   ابحاديث اانت اع من كت  الصوحاح 

 علمح بام  ااواد.

م   بح هنوا  موادع إجباريوة واحودع 2015 م ا يف  خر خطة والس   مر   يف عام       
يف احلوووديث أتووووي علووومح م ووودما  حوووول نبووووع حممووود  ووولمح ار عليووو  وسووولم وباوووريت ، 
وبوووام  الكتوووان حوووول علوووم مصوووطلح احلوووديث، والكتوووان مووون تووو ليف  هوووة  سووواتذع 

 وووفحة، وهنوووا  موووادع اختياريوووة يووودر  فيهوووا  144ديث، وي وووع يف متخصصووود يف احلووو
 .(2) حاديث منت اع من كتان ا.د  كريا غولر

وت  وووود  هووووذ  ااوووودار  الثانويووووة ااتوووونف ىت لل ووووذين يريوووودوا توووودريىت  بنووووائهم الاووووري ة       
يهووا اإلسووالمية وعلومهووا، إى إا  ااوودار  احلكوميووة ال اديووة التاب ووة للحكومووة ال ت وودر   ف

________________________________________________________ 
     الت ليمية  ها حىت يومنا هذا، جملة الدراسا ين رس مصطفمح  وجال، ثانوية ابئمة وا طبا  منذ ت سيه  (1)

 .254-251،  6م، عدد1999الدينية، إسطنبول،       
 (2) http://dogm.meb.gov.tr/www/ders-kitaplari/icerik/15 



 

 

 م علمية حمكمة، جام ة مطر2016هو /1438( خريف 2ال دد  34جلة كلية الاري ة والدراسا  اإلسالمية )اجمللد  
  

-363- 
 

مووادع الاووري ة اإلسووالمية،  و مووا يو َ وود  شووي ا  إسووالميا ، انطالمووا  موون علمانيووة الدولووة الووس 
 .(1)ينع  عليها الدستور إىل اما

 ث: كليات اإللهيات وعلوم الشريعةالمطلب الثال

ميمت ب د هودم ا الفوة الس     -احلكوما مع التضييمي واالن طا  الذي حاولت       
دارست  علومح ال لووم اإلسوالمية وتدريهوها؛ إال  ا  اهلي وا  ال اموة ال املوة يف  -ال ثمانية
فيوة، لكون باوك   و   اسوت ناف عملهوا خ  ل لوم اإلسوالمية كانوت موادرع علومح جمال ا

بدايووة التوودريىت ابكوواد   للحووديث النبوووي كوواا موون )دار و كننووا ال ووول إا   ومالحوومي،
او ت يف ال هود ال ثموا  مواكبوة حلركوة التطوور ، حيوث  ن1900الفنوا الاواهانية( عوام

م موووووووانوا )توحيووووووود 1924والتةريووووووو  حينهوووووووا، وب ووووووود إ ووووووودار جملوووووووىت الاووووووو   عوووووووام 
التدريها ( الذي  لةمح ن ام اادار  الت ليديوة الوس كانوت سوائدع يف ال هود ال ثموا ؛ 

دار الفنوووووووا ووووووو )تاب ووووووة ل إسوووووطنبول ناووووو ت مبوجووووو  هووووووذا ال وووووانوا كليووووووة اإلهليوووووا  يف 
 إسووووطنبولم، وب وووود أويوووو  دار الفنوووووا الاوووواهانية إىل جام ووووة 1924عووووام (اهانيةالاوووو

م   غل وووت كليوووة اإلهليوووا  الوووس كانوووت يف دار الفنووووا،  جوووة عووودم 1933 احلاليوووة عوووام
وجوووود الطلبوووة، ومت  افتتووواح مؤسهوووة للدراسوووا  اإلسوووالمية بووودال  عووون كليوووة اإلهليوووا  يف 

إلسوالمية(، وموا لبوث  ا   غلومي هوذا اا هود ال ام نفه  ع ر ف باسم )م هود الدراسوا  ا
م مت  افتتواح مهوم الدراسوا  اإلسوالمية يف  ن وورع، 1949ويف عوام  م،1936 يضوا  عوام 

مث  يف هووذ  الفوورتع بوود   كليووا  اإلهليووا  باالنتاووار، ولكوون علوومح نطووا  ضووياميمث بالنهووبة 

________________________________________________________ 
الاري ة  م  مر   و ارع الرتبية والت ليم دروسا  اختيارية يف اادار  احلكومية ال ادية يف 2015يف عام  (1)

والهلع النبوية،  الكرمي، ،  يث  كن للطال  دراسة ال ر ااإلسالمية بدعم من رئيىت اجلمهورية  ردوغاا
 والاري ة اإلسالمية، واللةة ال ربية كدرو  اختيارية.
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ووووم اجلمهوريووووة الرتكيووووة، وات هووووا  رم تهووووا، وعوووودد سووووكاهنا ا سووووب ة يفووووو  لووووذي لك ووووَل َحج 
وحوودها مرابووة سووب ة عاوورع مليوووا نهوومة، وكانووت  إسووطنبولسووب د مليوووا نهوومة، ويف و 

هووووذ  الكليووووا  ال يهوووومح هلووووا ب خووووذ عوووودد كبوووول موووون الطووووالن، حيووووث كانووووت مجيووووع 
 الكليا  يف ىل  الومت ال ت خذ مبجموعها  كثر من م س دال .

إناووا   ر  ابئمووة وا طبوا  مت  ولهودا احلاجوة هلووؤال  الطوالن ااتخرجوووا مون مودا       
، م، والذي يتبع لوو ارع الرتبيوة والت لويم1959عام  إسطنبولاا هد اإلسالم  ال ايل يف 

وبووود   هوووذ  اا اهووود باالنتاوووار يف ااووودا الرتكيوووة حوووىت و ووولت  انيوووة م اهووود يف هنايوووة 
ل ريبوووة منهوووا ااجلام وووا  الهوووب ينا ، وموووا لبثوووت  ا  مت  أويلهوووا إىل كليوووا  اإلهليوووا  يف 

 .(1)م؛ ب د دمق ب ضها وإغال  ب ضها امخر1982يف اادا يف عام 

)اادينوة اا روفوة  حماف ة مونياتتاح اا هد ال ايل اإلسالم  يف م مت اف1962ويف عام    
م مت  افتتووواح كليوووة اإلهليوووا  يف 1966مبدينوووة موالنوووا جوووالل الووودين الرومووو (، مث  يف عوووام 

انضومت إىل جام وة سولجو  لتصوبح كليوة  1982اجلام ة وتريق  ول دف ة، ويف عام 
إهليوووا  ر يوووة تاب وووة إىل جام وووة سووولجو ، وتةووول ا هوووا حاليوووا  إىل جام وووة ُنوووم الووودين 

م مت  افتتوووواح اا هوووود اإلسووووالم  يف مدينووووة بور ووووة، ويف عووووام 1975 عووووام ويف  ربكوووواا.
وب وووود هووووذا التوووواريخ بوووود   الكليووووا   م مت  افتتوووواح كليووووة اإلهليووووا  يف اجلام ووووة.1982

 .(2)باالنتاوار خا وة يف غورن تركيووا، حوىت و و  عوددها عاوورين كليوة يف نوواح  تركيووا

________________________________________________________ 
التحديا ، كتان  ابكاد ية يف تركيا ومومفها من د عاشمي، ااهلع التارخيية للدراسا  احلديثيةموتلو،  م (1)

 .1024م، دي،   2005ندوع احلديث النبوي الاريف وأديا  ال صر، 
 (2) https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lahiyat_Fak%C3%BCltesi). 
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النبوي الاريف فيها جيود ها تن هوم  والناظر إىل هذ  الكليا  ال د ة وتدريىت احلديث
 إىل مهمد علمح حه  توج   اإلدارع وال مادع فيهاس

كليوووا  هتوووتم بتووودريىت احلوووديث النبووووي ومووووادا ، فتكووووا ا طوووة فيهوووا عووودع موووواد  -1
يف  (1)جام وة ُنوم الودين  ربكوااو  إسطنبولمرمرع يف للحديث النبوي الاريف، ك

-ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ)و داغ يف بور وووووووةول ووووووومونيوووووووا وجام وووووووة    

BURSA)،  فتكووووا الووودرو  يف الهووونة ابوىل والثانيوووة إجباريوووة )الهووونة ابوىلس
مصطلح احلديث م هم علمح فصلد دراسيد، والهنة الثانية دراسة ب و  متووا 

 للحديث وشرحها(، ويف الهنوا  ابخلع تكوا هنا  مواد اختيارية.

لثووووة والراب ووووة بوامووووع مووووادع واحوووودع وكليووووا  ت وووووم بتوووودريىت احلووووديث يف الهوووونة الثا -2
)ساعتد يف ابسبو ( للهونة الثالثوة، وموادتد للهونة الراب وة، بواموع  ربوع سواعا  

 للهنة الراب ة، وىل  يف جام ة  ن رع علمح سبي  ااثال.

وإىا ن رنوووا اما إىل ا طوووا الدراسوووية يف كليوووا  اإلهليوووا  يف اجلام وووا  الرتكيوووة       
اند كليوووة، ومو عوووة علووومح اااف وووا  الرتكيوووة، حيوووث عمووود  الوووس تصووو  إىل سوووتةمث و ووو

حكومة حَّين ال دالة والتنمية علمح فتح جام ة يف ك  حماف ة ب د تةيول موانوا شور  
، ويف كووو  جام ووووة حكوميوووة ال بووود  موووون وجوووود كليووووة (2)م2007فوووتح اجلام وووا  عووووام 

________________________________________________________ 
(1) http://www.konya.edu.tr/ilahiyat 

م كاا هنا  مانوا ال يهمح بفتح  ي جام ة إال بار  وجود كلية تربية حىت يهمح بافتتاح جام ة، 2007عام مب   (2)
ومل يكن هنا  يف ك  حماف ة جام ة، وب د إ دار  مر من احلكومة بإلةا  هذا الار  مت  افتتاح جام ة يف ك  حماف ة 

ر الت ليم اجلام   ب دع عوام ، منهاس مبول كافة الطالن يف تركيا ت ريبا ، وات ه ت رم ة اجلام ا  ب دها، وانتا
ت ريبا ، إما يف البكالوريو ،  و الكليا ، ومنها وجود رات  شهري للطال ، ومنها ت دمي تههيال  يف نواح  احلياع  
 .كافة للطالن، وس   احلكومة يف نار الت ليم، حىت   بحت اجلام ا  الرتكية يف م دمة جام ا  الار  ابوسا
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النبووي الاوريف، إهليا ، ُند  يف هوذ  الكليوا  تباينوا  واضوحا  يف عودد موواد احلوديث 
 وىل  ي ود إىل سببدس

وو  عمووادع الكليووة -1 ت ليوو  مووواد احلووديث النبوووي حيووث  كوون ل مووادع الكليووة ، توج 
ووو  الكليوووة وعمادهتوووا؛ و كووون ىلووو  إىل ثالثوووة موووواد  و مووواد تد ف وووا  حهووو  توج 

دع تووواريخ احلوووديث،  و متوووووا ومهووواس   وووول احلوووديث )مصوووطلح احلوووديث(، وموووا
 ضمن إدار عدد ااواد اا ررع من الت ليم ال ايل.احلديث، ويب مح ابمر 

عدم إلَّيامية الت ليم ال ايل ب دد م  د  لك  مادع ومهم، إمنا يتفمي اجلميع علمح  -2
عدد الهاعا  الس جي   ا ي خذها الطال  يف درجة الليهانىت 

ساعة، حيث ي طل  من ك ا مهم نهبة م وية،  190)البكالوريو ( وه  
عدع  مهام، ك هم التاريخ اإلسالم ، ومهم الفلهفة  فف  ك  كلية يوجد

(، Temel Islam Bilimleri)اإلسالمية،ومهم ال لوم اإلسالمية ابساسية

%، ومهم احلديث النبوي 30ونهبة ك  مهم يف الكلية جي   ا ال تَّييد عن 
الاريف هو يف اب   يف مهم ال لوم اإلسالمية )ك هم   ول الدين يف 

، وهذا ال هم يضم  ع د ع تصصا مث كالتفهل، وال ر ا، والف  ، البالد ال ربية(
ث هذ  النهبة، مث  توج   ال مادع واحلديث، فتتحك م بنهبة عدد مواد احلدي

. للكلية  باك  خا ٍّ
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وو  ال مووادع فيهووا إىل االهتمووام باحلووديث        ويف ب وو  الكليووا  اما الووس يكوووا توج 
ن الهنة النبوية والدفا  عنها؛ يكوا يف ك  فصو  موادع النبوي الاريف، وت ليم الطال

للحووديث النبوووي الاووريف كجام ووة بينكووول يف واليووة بينكووول، وجام ووة حوور اا يف واليووة 
حيث ي خذ الطالن يف ك  فص  دراسو  موادع للحوديث   ورفا، وغلها من الكليا .

الثالثوووة والراب وووة النبووووي إجباريوووة، وىلووو  علووومح مووودا  انيوووة فصوووول دراسوووية، ويف الهووونة 
ع )ماكال  احلوديث  تطرح ب   ااواد االختيارية يف احلديث النبوي الاريف، كماد

 النبوي(، ومادع دراسة يف سنن  ي داود.

 وخالل الفصول الثمانية اإللَّيامية، تتو   الدرو  علمح النحو ام س

 الهوووونة ابوىلس ي خووووذ الطالوووو  فيهووووا مصووووطلح احلووووديث النوووووي الاووووريف، وي هووووم -1
الكتوووان علووومح فصووولد، وال يلوووَّيم ااووودر  بكتوووان، ومووون الكتووو  اانتاووورع اما يف 
التدريىت اجلام  س كتان تيهل مصطلح احلديث اموود الطحواا، ومود تورجم إىل 

وكتووان  وكتووان   ووول احلووديث لاسووتاى الوودكتور إ اعيوو  لطفوو  جاموواا، الرتكيووة،
  يف جام ووووة ان وووورع(، اانهووووال احلووووديث يف علوووووم احلووووديث لاوووورف ال ضوووواع )ي وووودر  

وكتوووووان علوووووم   وووووول احلوووووديث البووووودي   ووووولي كربوووووا   وغلوووووو )ابسوووووتاى يف كليوووووة 
، ويف هذ  الفرتع يدر  الطالن يف جام وة مرمورع كتوان اإل واا اإلهليا  يف  ن رع(

 .من  حيح البخاري

الهوووونة الثانيووووةس يوووودر  الطالوووو  فيهووووا مووووادع توووواريخ احلووووديث النبوووووي وعلوموووو ، ويف  -2
كتان تواريخ احلوديث النبووي بعود يوجوال ) سوتاى احلوديث النبووي ال موم يدر   

، ويف يف جام ووة مرموورع(،  و كتووان توواريخ فنوووا احلووديث اموود عبوود ال َّييووَّي ا ووويل
 . جام ة مرمرع اما يدر  الطالن كتان ابدن من سنن  ي داود
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رب د الهنة الثالثةس ت در  مواد شروح احلديث، فيختار ابسوتاى ب و  ااتووا كواب -3
النوويووة  و ب وو  ابحاديووث فياوورحها، وب وو  ابسوواتذع ي وووم بتوودريىت  حاديووث 

 االحكام. 

الهونة الراب ووةس تكووا فيهووا موادع  خووال  احلووديث،  و شورح كتووان فرعو  موون فوورو   -4
الكتوووووو  الهووووووتة، ككتووووووان ابدن موووووون سوووووونن  ي داوود،  و كتووووووان الرمووووووا  موووووون 

 البخاري، وك   ىل  ي ود لتوج   ابستاى.

وهكذا مد ي خذ ب و  الطوالن يف ب و  كليوا  اإلهليوا  مرابوة عاورع درو  يف      
احلووووديث النبوووووي كجام ووووة بينكووووول، وموووود ي خووووذ ب وووو  الطووووالن ثووووال، درو  ف ووووا  

و الطووووابع ال ووووام للجام ووووا  وسووووكاريا وغلمهووووا، وهوووو إسووووطنبولومرموووورع و  كجام ووووة  ن وووورع
 اإلهليا  علمح ثالثة درو س وتتو   هذ  الدرو  اإلجبارية الثالثة يف كليا  الرتكية

 علم مصطلح احلديث، ويهممح يف تركيا )احلديث و  ول (. -1
 تاريخ احلديث و دبيات . -2
 شرحمث لب   ابحاديث. -3

فوووال تووودر  موووادع التخوووريق إال كووودر  اختيووواري، وكوووذل  موووادع  حاديوووث ابحكوووام،  
  وغلها من ااواد احلديثية.

 مووا موون جانوو  الدراسووا  ال ليووا، ففوو  م  ووم اجلام ووا  يوجوود دراسووا  عليووا يف      
احلووووديث النبوووووي الاووووريف، خا ووووة اااجهووووتل،  م ووووا الوووودكتورا  فياوووورت  وجووووود  سووووتاى 
للحديث  و  ستاىين مااركد حىت يتم  فتح الودكتورا ، ومون خوالل تتب وع عودد خرجيو  



 

 

 م علمية حمكمة، جام ة مطر2016هو /1438( خريف 2ال دد  34جلة كلية الاري ة والدراسا  اإلسالمية )اجمللد  
  

-369- 
 

م ُنوووود عووودد الرسوووائ  يصوووو  إىل 2015م إىل عوووام 1953الدراسوووا  ال ليوووا منووووذ عوووام 
، ففووووو  دراسوووووة  عووووود ها ثالثوووووة بووووواحثد إلحصوووووا  رسوووووائ  (1)رسوووووالة 1000 كثووووور مووووون 

اااجهتل والدكتورا  وكت  الرتفيع إىل  ستاى اااار  وابسوتاىية و و  ال ودد منوذ عوام 
دراسووووة علميووووة متخصصووووة يف احلووووديث النبوووووي  868م عوووودد 2010إىل عووووام  1953

، وب ووود هوووذا التووواريخ  -ل ودكتوووورا  وكتوووان للرتفيوووع ابكووواد  بووود ماجهوووت-الاوووريف 
والبحووث يف  ي توواريخ وأووت  ي  (isam)(2)يهووتطيع  ي باحووث الوودخول إىل مومووع 

مهووووم ك هووووم احلووووديث وم رفووووة الرسووووائ  وعناوينهووووا واا لومووووا  الكاملووووة عنهووووا، حووووىت 
نوواا  دروحتو   و  الرسائ  الس ميد الكتابة، حيوث جيول الن وام  الطالوَ  علومح تهوجي  ع

كتابووو  يف اجلام وووة، والوووس بووودورها ترسووو  م لوماهتوووا هلوووذا ااركوووَّي الوووذي جيووود الباحوووث فيووو  
البحووو، ال لميووة والرسووائ  والكتوو  يف شووىت اجملووال ، وهووو مووا ياووب  مركووَّي االوو   مجيووع

 فيص  يف ااملكة ال ربية اله ودية.

 
________________________________________________________ 

(1)   Ismail (İlahiyat fakulteleri Tezler Katalugu /407-773) 

وهو مركَّي علم  تابع لاوؤوا الديانوة يف تركيوا، وا و  مركوَّي البحوو، اإلسوالمية، و  ناوة يف بدايوة ابمور  ودف دعوم  (2)
الرتكيوووة( ودعوووم وإخووورال ااوسووووعة اإلسوووالمية الرتكيوووة )وهووو  موسووووعة إسوووالمية م رفيوووة مرتبوووة علووومح احلوووروف اب ديوووة 

م، ومت  افتتواح ااركوَّي لودعم 1993م ومت  دجم  موع مديريوة ااوسووعة اإلسوالمية عوام 1988الباحثد،   ناة ااركَّي عام 
البوواحثد يف ال لوووم اإلنهووانية باووك  عووام، وال لوووم الاوورعية باووك  خووا ، وهووو مركووَّي ي وودم خدمووة للبوواحثد عوون 

نبول، وهوو  مكتبووة ضووخمة تضووم   مهووا  الكتوو  يف كوو  فوونٍّ، وكووذل  ت وودم دريوومي ااكتبووة ال امووة التاب ووة لوو  يف إسووط
خدمة تصوير الكت  والرسائ  ال لمية ااناورع باىت اللةا  للباحثد، وك  ىل  به ر رمَّيي، كذل  يتميَّي ااومع 

موا  الوت ميود  م إىل اما الوس انتهوت، والوس1953اإللكرتو  للمركَّي بت دمي خدمة م رفوة الرسوائ  ال لميوة منوذ عوام 
الكتابة يف تركيا، وىل  با الطال  عندما خيتار موضو  رسوالت  يرسو  اا هود ااهوؤول يف اجلماعوة بياناتو  إىل و ارع 
الت ليم ال وايل وبودورها ترسو  البيانوا  إىل موموع ااركوَّي، كوذل  يهوتطيع كو  باحوث م رفوة البحوو، ال لميوة ااك موة 

بحوث يف ااوموع، وهوو موموع سوه  التنواول اون لو  م رفوة باللةوة الرتكيوة وي ود مون ااناورع يف ك  تصع عن دريمي ال
 /(.http://www.isam.org.tr) موا ااراكَّي وااوامع ال لمية يف تركيا وااومع هوس
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 المبحث الثاني

 في علم الحديثأهم الدراسات والمؤلفات الحديثية التركية 

 )الترجمة والتأليف(

يف ال هوووود ال ثمووووا  كانووووت حركووووة التوووو ليف والرتمجووووة ناووووطة جوووودا ، ويكفوووو   يووووارع       
ااكتبة الهوليمانية وتوبكواي  و  ي مكتبوة عام وة متخصصوة يف ااخطودوا  والوس يبلو  

ة للمخطودوووا  يف  حنوووا  تركيوووا؛ يكفووو   يارهتوووا عوووددها  انيوووة وعاووورين مكتبوووة حكوميووو
للوموووف علوومح ال وودد اهلائوو  موون ااخطودووا  ال ربيووة وال ثمانيووة يف شووىت  اجملوواال ، وموود 
مامووت احلكوموووة احلاليوووة برتمووويم و رشوووفة وتصووووير كثووول مووون ااخطودوووا  وت ووودمي خدموووة 

بوود  يوودي  ، عوودا عوون وجووود عوودد كبوول موون ااخطودووا  (1) ووث يف مومووع و ارع الث افووة
كبوووار ال لموووا ، ف لووومح سوووبي  ااثوووال يف مدينوووة ب تلووويىت يوجووود مدرسوووة ت ليديوووة )يف مريوووة 

ن التاب ة للمدينة( لتدريىت الطالن ويتبع هلا مكتبوة تضوم   كثور مون  لفو  فطودوة     وخ 
 يف شىت ال لوم اإلسالمية غل مؤرشفة يف  رشيف احلكومة، وهكذا يف  حنا  تركيا. 

ا  فوورتع احلكووم ال ثمووا  كوواا الطووابع ال ووام هووو الركووود ال لموو  يف شووىت  وب وود انتهوو       
 جماال  ال لوم وخا ة الارعية، واناةال النا  بالهياسة واحلرون.

يف فوورتع مووا ب وود ال ثمووانيد وميووام اجلمهوريووة بوود   احلكومووا  مبحاربووة الاووري ة و       
اإلسوالمية ب وود ع دوور ، منهوواس فصو  الوودين عوون اا اهوود واجلام وا ، ومنووع اللةووة ال ربيووة 
________________________________________________________ 

وي دم ااومع خدمة البحث عن  ي (https://www.yazmalar.gov.tr/kutuphane.php) ااومعس (1)
 فطودة وكافة اا لوما  ااطلوبة و ماكن وجودها.

https://www.yazmalar.gov.tr/kutuphane.php
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دراسووة وتدريهوووا ، حووىت م نوووع ابىاا باللةووة ال ربيوووة، ود باوومي ىلووو  علوومح التووو ليف الرتمجوووة، 
ن النوووا ، ونهوووبة ااهووولمد يف الدولوووة اضوووطر   الدولوووة ولكووون موووع الضوووةا اجملتم ووو  مووو

للتخفيوووف علووومح النوووا  فووو مر  برتمجوووة ب ووو  الكتووو  وتووو ليف ااؤلفوووا  أوووت إشوووراف 
 احلكومة وبتكليف ب   ابشخا ، و كننا  ا ن ه م ىل  يف مطلبدس

 المطلب األول: الترجمة

م اجلمهوريوووة ولتخفيووووف اسوووتمر   عمليوووة الرتمجوووة منووووذ ال هووود ال ثموووا ، وب وووود ميوووا     
 Babanzade) الضوووووةا الوووووذي ر تووووو  احلكوموووووة مووووون النوووووا  مت  تكليوووووف  عووووود ن ووووويم

Ahmet Naim )  د الصوريح لصوحيح وهو ترمجة كتان )التجري و ارع الث افة من م َب
ترمجوووة كتوووان  سس  وال  هووو و  حديثيوووة موووام  عووود ن ووويم ب ووود ع  عموووال، و البخووواري( للَّيبيووودي
، وهوو بتكليوف مون و ارع الث افوة فتصور  وحيح البخواري للَّيبيودي )التجريود الصوريح( 

كتووان ريووا  الصوواحلد ووضووع م دمووة   ة، ثالثووا س ترمجومجووع  لووف حووديث وشوورحهاثانيوا س 
ترمجووووة  ديث، ف امووووت و ارع الث افووووة بطباعووووةلوووو  يف جملوووود كبوووول تاووووتم  علوووومح علوووووم احلوووو

، (1)م1948 -1928وكووواا ىلووو  بووود عوووام، يف اثوووين عاووور جملووودا   )التجريووود الصوووريح(
وو كننا ال ول إا  هذ  ابعمال احلديثيوة الثالثوة هو  موا و   سونة مون  25د خوالل  ول ج 

    ميام اجلمهورية.

 

________________________________________________________ 
(1) http://www.yeniumit.com.tr/konular  /  Mehmet Emin Erişirgil, İslâmcı Bir 

Şairin Romanı, s. 258. Bu yazıda zorunlu olmadıkça alıntılar için dipnot 

verilmemiştir. Diğer referanslar için bkz. Hüseyin Hansu, Babanzade Ahmed 

Naim Bey, Kaynak Yayınları 2007  

http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopfWGxYTOAhWMJ8AKHYplC3AQFggtMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.kitapyurdu.com%2Fyazar%2Fbabanzade-ahmet-naim-%2F12112.html&usg=AFQjCNGJAhI-tu_EAStJRFVNMEpeuZLC1Q&sig2=tmuVVh0j8uXHzF0EF45uyg&bvm=bv.127521224,d.ZGg
http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopfWGxYTOAhWMJ8AKHYplC3AQFggtMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.kitapyurdu.com%2Fyazar%2Fbabanzade-ahmet-naim-%2F12112.html&usg=AFQjCNGJAhI-tu_EAStJRFVNMEpeuZLC1Q&sig2=tmuVVh0j8uXHzF0EF45uyg&bvm=bv.127521224,d.ZGg
http://www.yeniumit.com.tr/konular


 

 

 د. ثامر حتاملة                                    عصر اجلمهورية    2015حىت  1924نذ دراسة علم احلديث النبوي يف تركيا م 
 
 

 -372- 
 

 م وووا ترمجوووة  م هوووا  كتووو  احلوووديث عموموووا  ف ووود تووو خر  إىل عهووود مريووو ، فجوووا       
 Mehmed)  البخوووووواري ومهوووووولم علوووووومح يوووووود حمموووووود سوووووووفو  وغلووووووو ترمجووووووة  ووووووحيح

SOFUOĞLU)،  حيوووث جوووا   وووحيح البخووواري يف سوووب ة عاووورع جملووودا ، و وووحيح
وهوو عوامل -م ، كموا موام  عود داود  وغلوو 1986مهلم يف  انية جملدا  وىلو  عوام 

باوووورح  ووووحيح مهوووولم وترمجووووة  حاديثوووو  إىل اللةووووة الرتكيووووة يف سووووتة  -يف علووووم احلووووديث
، مث  ب   اله ووالممووع شوورح  باالسووتفادع موون س وو ، كمووا مووام برتمجووة )بلوووغ ااوورام((1)جملوودا 

ماموا م ووا  برتمجووة ريووا  الصوواحلد، كمووا موام حمموود عيوود ار بتح يوومي ) ووحيفة مهووام بوون 
 .(2)م1967منب ( وترمجها كمال كوشتاو عام 

وهكذا بد  انتاار ترمجة الكت  اب ولية و مهوا  الكتو ، وت ورجم ب ودها كتوان       
م،  وكتوان 1976)تال جامع اب ول من  حاديث الرسوول( ترمجو  بكور  واد  عوام 

)جووامع اب ووول بحاديووث الرسووول( البوون ابثوول وفتصوور  البوون الووديبع مووام برتمجتهمووا  
 (MuhsinKoçak) وحمهووووون كوجوووووا  (KemalSandıkçı)  ووووواندمج  كموووووال
 Hanifi)فوو   كوود يم، كووذل  توورجم فتصوور ابوون الووديبع الووودكتور حن2008عووام 

akın،)  كما مام إبراهيم جاناا برتمجة وشرح فتصورا  الكتو  الهوتة مون كتوان ابون
جملودا ، ووضوع يف م دموة ااوسووعة هوذ س  18الديبع، ونارهتا  حيفة  مواا الرتكيوة يف 

 .(3)اجمللد ابول ونصف الثا  م دمة يف علم مصطلح احلديث النبوي

________________________________________________________ 
(1) http://www.benlikitap.com/Imam-MUSLIM,LA_455-8.html#labels=455-8  

 .264يوجال،  عد، تاريخ احلديث،   (2)
  .264يوجال،  عد، تاريخ احلديث،   (3)

http://www.benlikitap.com/Mehmed-SOFUOGLU,LA_867-9.html
http://www.benlikitap.com/Mehmed-SOFUOGLU,LA_867-9.html
http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwqbbDxoTOAhXjBsAKHV1nD00QFggpMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kitapyurdu.com%2Fyazar%2Fs-kemal-sandikci%2F41188.html&usg=AFQjCNEdUGDWOyrC7NRc7_ogIcO6IQfaGg&sig2=jgN5I_MxPEg0dBuGTZSY1w&bvm=bv.127521224,d.ZGg
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-5r2xoTOAhXlJcAKHSJpCQ4QFggrMAY&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmuhsin_kocak&usg=AFQjCNG3Nwis3l8OVHR56WphFfQ1yzVGJg&sig2=G6kZg2NJ8o1K73PAeTvzGA&bvm=bv.127521224,d.ZGg
http://www.benlikitap.com/Imam-MUSLIM,LA_455-8.html#labels=455-8
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كتووان )فووتح البوواري يف فتصوورع ل كمووا مووام  هووة  سوواتذع يف الفوورتع ابخوولع برتمجووة       
شرح  حيح البخاري( البن حجر ال ه ال ، وجا   ترمجت  يف  هة عارع جملودا ، 

 س، وهم(1)ذع متنوعوا بد مهم احلديث والف   والتفهلوابسات

Beşir Eryarsoy – Dr. Halil ALDEMIR – Dr. İshak AKTEPE 

– Mehmet ODABAŞI – Soner DUMAN. 

برتمجووة كتووان )اانهووال  (M. Beşir Eryarsoy)كمووا مووام حمموود باوول  ريارسوووي 
 .(2)بارح  حيح مهلم بن احلجال يف اثين عار جملدا  

وهكذا بد   ترمجة كت    ول الهونة ب ود الثمانينوا  باالنتاوار،  ولكون ب و  ن وع  
يف مهوو لة ترمجووة كتوو  مصووطلح احلووديث، فووإىل اما مل يوورتجم منهووا سوووا وبووة الفكوور 

، وكتووووان )علوووووم (Talat KOÇYİĞİT)ييكيووووتوشوووورحها علوووومح يوووود دل ووووت مووووول 
دمل كانووووووووواحلوووووووووديث ومصوووووووووطلح ( للاووووووووويخ  وووووووووبح  الصوووووووووا  ترمجووووووووو  حممووووووووود ياوووووووووار 

(MehmetYaşar Kandemir)
كتور وكتووان )تيهووول مصوووطلح احلوووديث( للووود ، (3)

رماا باسم )  ول احلديث اجلديود( فوضوع ااول ال وري حممود الطحاا، ترمج  مجال  ي
يف نصوووف الكتوووان، والنصوووف الثوووا  للكتوووان جوووا   ترمجتووو  بالرتكيوووة ودبوووع إىل اما 

 .إسطنبوليف  (RAĞBET)ثال، دب ا  يف دار رغبة للنار 

________________________________________________________ 
(1) http://www.benlikitap.com/Fethul-Bari-Sahihi-Buhari-Serhi-15-Cilt-Ibni-

Hacer-Askalani,PR- 151.html .  

(2) http://www.benlikitap.com/Sahihi-Muslim-Serhi-El-Minhac-12-Cilt-

Takim,PR-1502.html  

(3) http://www.yasarkandemir.com/eserleri  

http://www.benlikitap.com/Fethul-Bari-Sahihi-Buhari-Serhi-15-Cilt-Ibni-Hacer-Askalani,PR-%20151.html
http://www.benlikitap.com/Fethul-Bari-Sahihi-Buhari-Serhi-15-Cilt-Ibni-Hacer-Askalani,PR-%20151.html
http://www.benlikitap.com/Sahihi-Muslim-Serhi-El-Minhac-12-Cilt-Takim,PR-1502.html
http://www.benlikitap.com/Sahihi-Muslim-Serhi-El-Minhac-12-Cilt-Takim,PR-1502.html
http://www.yasarkandemir.com/eserleri
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وهوو عوامل  (1)حممود ديو  اوكيوتل(Muhammed Tayyib OKİÇ)وي  ود       
جووووا  موووون البوسوووونة ب وووود احلوووورن ال اايووووة الثانيووووة إىل تركيووووا )وهووووو موووون   وووو  تركوووو ( موووون 
مؤسهوو  علووم احلووديث يف كليووا  اإلهليووا  يف تركيووا، فهووو  ول بروفيهووور دخوو  كليوووة 
اإلهليووا  يف جام ووة  ن وورع، وي  وود  مؤسهووا  لكليووا  اإلهليووا  يف حماف ووة  رضووروم ومونيووا 

م   بح  ستاىا  للحديث النبوي الاريف يف  ن ورع، وتور ل 1949، ويف عام إسطنبولو 
حيووث  شوورف عليوو  يف رسووالت  الوودكتورا  الووس  ييكيووت علوومح يوود  فيمووا ب وود دل ووت مووول 

 م.1957( وىل  عاممجع ابحاديث النبوية وتثبيتها بالكتابةكانت ب نواا )

( Mehmet Said HATİPOĞLu)كموا تور ل حممود سو يد خطيو   وغلوو     

الووذي ي ووود  يف ال صوور احلوووديث موون  هوووما  عمووودع علووم احلوووديث الاووريف عنووود ابتووورا ، 
( وىلو  عوام الفكر الن دي اإلسالم  ونا ع علم ن ود احلوديثرسالت  ب نواا )وكانت 
 م، وبإشراف الدكتور حممد دي   وكيتل. 1962

وبد  حممد دي  بالتدريىت يف ع د ع جام ا  يف  حنوا  تركيوا، ن ورا  ل  لوة ابسواتذع،      
اس كتوان ب نوواا ولرتبت  ال لمية وس ة علم ، ومن  هوما مؤلفاتو  يف علوم احلوديث مؤلفوا

) وووث ب ووو  مهوووائ  علووووم احلوووديث(، والثوووا  )ب ووو  مهوووائ  علووووم التفهووول وعلووووم 
 .م1959وكانت تل  ااؤلفا  يف عام احلديث(، 

وكوووذل  كانوووت مووون  وائووو  رسوووائ  الووودكتورا  يف خدموووة احلوووديث النبووووي الاوووريف      
وكانووت  -ت لوويىتوهووو تركوو  اب وو  والناوو ع موون مدينووة ب  -رسووالة الوودكتورا  لفووؤاد سووَّيكد 

________________________________________________________ 
(1) http://mtayyipokic.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/16/750202/icerikler/pr

of-dr-  muhammed-tayyip-okic-kimdir_406900.html .  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehmet_Said_Hatipo%C4%9Flu&action=edit&redlink=1
http://mtayyipokic.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/16/750202/icerikler/prof-dr-%20%20%20%20%20muhammed-tayyip-okic-kimdir_406900.html
http://mtayyipokic.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/16/750202/icerikler/prof-dr-%20%20%20%20%20muhammed-tayyip-okic-kimdir_406900.html
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، وب ووودها بووود  يف عمووو  موسووووعة الووورتا، (1)م1954عوووام  ب نوووواا )مصوووادر البخووواري(
ال ووري ف  وودر  ول جملوود منهووا ب وود سووفر  )هروبووا ( إىل  اانيووا، حووىت و وولت موسوووعت  

 )تاريخ الرتا، ال ري( ثالثة عارع جملدا .

م 1923اامتودع منوذ عوام  و كننا ال ول  ا  هوم  علموا  احلوديث يف هوذ  الفورتع الَّيمنيوة
 İZMİRLİ) إىل عصووووووور الثمانينوووووووا  هووووووومس  عووووووود ن ووووووويم، ا موووووووليل إ اعيووووووو  ح ووووووو 

İSMAİL HAKKI)، ك  عوووود عوووودي  كهوووو (AHMED HAMDİ 

AKSEKİ)، يوروكوواا حمموود  اهوود الكوووثري، يوسووف ضوويا (YUSUF ZİYA 

YÖRÜKAN)، حمموود ييكيووت حمموود ديبوو   وكيووتل، فووؤاد سووَّيكد، دل ووت مووول ،
 .(2)س يد خطي   وغلو

بووووود  التووووو ليف يف منتصوووووف الثمانينوووووا  وموووووا ب ووووودها يف ، المطلبببببب الثببببباني: التبببببأليف
كتابوووو  )ا ووووطالحا  ييكيووووت  مصووووطلح احلووووديث باللةووووة الرتكيووووة فصوووون ف دل ووووت مووووول 

 ABDULLAH) م، وعبوووووووووووووود ار  يووووووووووووووودينل 1985احلووووووووووووووديث( وىلوووووووووووووو  عوووووووووووووووام 

AYDINLI)  م، و ون ف 1987 ن ف )مامو  ا طالحا  احلديث( وىل  عام
م، وكتوووووان )ا وووووطالح 1992جمتوووووو  وغوووووور )موسووووووعة ااصوووووطلحا  احلديثيوووووة( عوووووام

عوووام  (AHMET YÜCEL) ظهوووور  وتطوووور ( للووودكتور  عووود يوجوووال-احلوووديث
م،كوووووووذل  كتابوووووووو  )اجلهوووووووود والدراسووووووووا  يف خدموووووووة احلووووووووديث ون ووووووود ( عووووووووام 1996
 .  (3)م1998

________________________________________________________ 
(1) http://www.marefa.org/index.php/  

 .254ين رس يوجال،  عد، تاريخ احلديث،   (2)
 .267ااصدر الهابمي،   (3)

http://www.marefa.org/index.php/
http://www.marefa.org/index.php/
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م، 1993)  وول احلوديث(  (SMAİL LÜTFİ ÇAKAN) انكااولطف  تاو 
م، و)منهجيوووووة احلوووووديث يف 2003و)مووووونهق التثبوووووت يف احلوووووديث( عبووووود ار  يووووودينل  

م ؛ وكتابووووو  )علوووووم   وووووول احلوووووديث 2006فكووووور اإلسوووووالم (  ووووولي كربوووووا   وغلووووووال
 م.2002البدي (

وكووووذل    ووووونافت مصووووونفا  يف  دبيوووووا  احلووووديث     
 (2)وتووووواريخ احلوووووديث النبووووووي (1)

لطفوووو  تاووووانكاا ) دبيووووا  احلووووديث(، وجمتووووو  وغووووور و وعلوموووو  لكثوووول موووون ااووووؤلفد كوووو
) دبيوا  احلووديث(،  (ÖMER ÖZPINAR) ) دبيوا  احلوديث(، وعموور  و بينوار

وكتووان )توواريخ احلووديث( للوودكتور  عوود يوجووال، وموود دبووع الكتووان  رب ووة عاوورع دب ووة 
كم وور ر دراسوو  لوودر  توواريخ احلووديث يف كليووا  اإلهليووا  يف إىل اما، ن وورا  العتموواد   

 حنووووووا  تركيووووووا، ولطووووووول بووووووا  ابسووووووتاى يف التوووووو ليف والتوووووودريىت، وغوووووولهم موووووون ااووووووؤلفد 
 .(3)وااصنفا 

________________________________________________________ 
ااصنفا  كت   دبيا  احلديث ي صد  اس الكت  الس تتحد ، عن مناهق ااداثد يف كتبهم، و نوا   (1)

 يف هذ  الكت ، مث  كيفية تريق احلديث من ك  كتان.
وه  الكت  الس تتحد ، حول تاريخ احليث النبوي وتطو ر ، وكتابة احلديث وت ييد ، وااراح  الس مر   (2)

فيها احلديث النبوي، مث  هم ااؤلفا  يف ك ا مرحلة، وكيفية ت ام  ااذاه  الفكرية مع احلديث النبوي، 
ثوا( امد  بو  هو،  و كتان )تاريخ غ لها من تاريخ فنوا احلديث، وهو ما ياب  كتان )احلديث واادا

 فنوا احلديث( للخويل.
 وما ب دها. 268يوجال،  عد، تاريخ احلديث،   (3)   
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ومووا يلفووت الن وور  ا  التوو ليف كلوو  جووا  باللةووة الرتكيووة، وال يوجوود  ي كتووان كتبوو        
امكوون  ا يرتمجوووا موون ال ربيووة إىل الرتكيووة، علمووا   حوود ابتوورا  باللةووة ال ربيووة، بينمووا موون ا

  ا  كثلا  منهم َمن  ىه  إىل البالد ال ربية وَدر    ا او َدَرَ  فيها.

وب وود هووؤال  ال لمووا  بوود  علووم احلووديث ينتاوور باووك  بطوو  ، إىل فوورتع الثمانينووا ؛   
وب ووووودها بووووود  النموووووو باوووووك  سوووووريع، حوووووىت انتاووووور يف عهووووود حكوموووووة ال دالوووووة والتنميوووووة 
وافتتاحهم اجلام ا  وكليا  اإلهليا  يف م  م حماف ا  تركيا، و  وبح اما يف تركيوا 

 سووتاى(، وغلهووا موون الرتوو  ال لميووة والبوواحثد  مرابووة م ووة  سووتاى يف علووم احلووديث )برتبووة
واااوووووتةلد يف علوووووم احلوووووديث، وااراكوووووَّي البحثيوووووة، واا اهووووود، ودور ال ووووور ا، وااووووودار  

 الت ليدية، ومدار  ابئمة وا طبا .

عودا عوون اهتمووام شووؤوا الديانووة )و ارع ابوموواف( ب لووم احلووديث وخا ووة منووذ مرابووة      
 MEHMET) َّيلوفيهور يف علم احلديث حممد موورمال ست سنوا ؛ وىل  لت ل د  

GÖRMEZ)  منصووب  كوورئيىت لاووؤوا الديانووة، ولوجووود كثوول موون  سوواتذع احلووديث يف
 كليووا  اإلهليووا  وااراكووَّي البحثيووةشووؤوا الديانووة باإلضووافة إىل عملهووم يف اجلام ووا  و 

م ومووووون خوووووالل الن ووووور يف عووووودد الرسوووووائ  ال لميوووووة والكتووووو  احلديثيوووووة ااصووووون فة منوووووذ عوووووا
رسوووالة علميوووة )ماجهوووتل ودكتوووورا (، كوووذل   868م وجووودنا 2010م إىل عووام 1953

 .(1)الكت  الس ت  د م للرتفيع من رتبة علمية إىل رتبة  علمح

________________________________________________________ 
جي  علمح الدكتور نار  تاى ماار ، ومن ماار  إىل  ستاى؛يف ن ام الرتفيع يف تركيا من رتبة  ستاى مهاعد إىل  س (1)

ثالثة   ا، علمية يف  م  ت دير، وت ليف كتان يف ح   التخصع ي دام  مع ملف ، مع اجتيا  امتحاا يف  حد 
عار لةا  عااية، ويرس  االف إىل الت ليم ال ايل، وترسل  و ارع الت ليم ال ايل إىل  هة  ساتذع، وإىا مت ال بول 

 ل  مناماة لكتاب  من هذ  اللجنة، فإا مت  مبول  يتم  ترفي   إىل الرتبة ابعلمح.من  غلبية ابساتذع ت  د  
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 كننوووا ال وووول  ا  اجلهوووود برعايوووة حكوموووة حوووَّين ال دالوووة والتنميوووة ت وووافر  وتكاتفوووت 
يف فتلوف اانوابر ال لميوة، حلماية ونار علوم الاري ة باك  عامٍّ، وعلم احلديث منها 

ابتووووودا   مووووون ااووووودار  الت ليديوووووة و ووووواح احلكوموووووة هلوووووا باالسوووووتمرار، مث  مووووودار  ابئموووووة 
وا طبوووا ، مث  عووون دريووومي فوووتح كليوووا  اإلهليوووا  يف  حنوووا  اجلمهوريوووة، ودباعوووة الكتووو  

كيووا وال خيفوومح علوومح ااط ل ووع  ا  الت لوويم يف تر  وتو ي هووا، ودعووم البوواحثد ودووالن ال لووم.
جم وووا  يف ااراحووو  كاف وووة، ابتووودا  مووون الت لووويم االبتووودائ  إىل مرحلوووة الووودكتورا ، عووودا عووون 
وجود م ا مث شهري للطال ، فكانت ك  هذ  ال وامو  مت وافرع سوببا  يف انتاوار ال لوم 
ن لدراسووة علوووم الاووري ة، وعلووم احلووديث النبوووي يف كليووا   باووك  عووام، وااووا  الطووال 

لطووووالن إىل ا ووووارل، واسووووت بال الطووووالن لتدريهووووهم علوووومح نف ووووة اإلهليووووا ، وابت ووووا، ا
 احلكومة سنويا  مبا ال ي   عن عارع  الف دال  يف برنامق اانح الرتكية.

 المبحث الثالث

 م علماء المدرسة التركية الحديثةمناهج تدريس الحديث وأه

اجلمهوريوووة تنو عوووت  سوووالي  تووودريىت احلوووديث النبووووي الاوووريف يف تركيوووا يف عهووود       
تنو عا  ملحوظا ، وجا  هذا التنو   حه  ااكاا واا لم، وبوال موم  كننوا  ا نبوين علومح 
ووم  منوواهق  مووا سووبمي يف منوواهق توودريىت احلووديث النبوووي حهوو  مكوواا التوودريىت، ون ها

 التدريىت إىل منهجدس

، وهووو  موووا ي تمووود مووونهق كبوووار ال لموووا  اات وووودمد، المبببنهج العلمبببي األول: المبببنهج
حووورتام جهوووودهم يف خدموووة احلوووديث النبووووي، وت تمووود مبووود  تووودريىت ااتووووا احلديثيوووة وا

اانهق الكالسوويك   و الت ليوودي، وهووو مصووطلح يطلوومي وت وورف يف تركيووا اما بووال د ووة 
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علووومح َمووون يتبوووع الكتووو  ال د وووة ويهوووتم   وووا، موووع احووورتام  را  وجهوووود ال لموووا  ال ووودما ، 
لصوووالح وغووول ، وهووو  موووا تت ب ووو  ااووودار  خا وووة الصوووحيحد، وكتووو  ااصوووطلح كوووابن ا

ابهليووووة مجي هووووا، كووووذل  هوووو  دووووابع عووووامة يف عوووودد موووون الكليووووا  كجام ووووة مرموووورع يف 
، وجام ووووة بينكووووول، وجام ووووة ُنووووم الوووودين إسووووطنبوليف  إسووووطنبول، وجام ووووة إسووووطنبول

 ييكيووت  ربكوواا يف مونيووا، وغلهووا موون الكليووا ، خا ووة بوود دووالن ا.د دل ووت مووول
 سة مد ا ، وهو من  شا  ىل  ومام علي .رائد هذ  اادر 

 المنهج الثاني: المدرسة العقلية

 و مدرسة االهتمام بال ر ا الكرمي  كثر من الهنة، كوا الهنة ظنيوة الثبوو ، ويف      
الكت  ااوجوودع اما كالبخواري ومهولم كثول مون ابحاديوث الضو يفة وااوضووعة الوس 

 عمهوم(، كوذل  ي ولوواس إا  كتو  مصوطلح احلوديث تالف الوامع وال    )علمح حدا 
نامصوووة ااوضووووعا ، وغووول مكتملوووة ااووونهق، فليوووَّيم إعوووادع اديووودها مووون كتووو    وووول 

روجهووا موون كليووة اإلهليووا  يف ويطلوومي عليهووا اسووم )مدرسووة  ن وورع(، لاووهرهتا وخ (1)الف وو 
 . ن رع

________________________________________________________ 
ورائد هذ  الفكرع اللوفيهور خلي كربا   وغلو يف كلية اإلهليا  يف  ن رع، ول  كتان )علم   ول احلديث البدي (،  (1)

  اب ول ااوجودع كلها مبنية وهو كتان من  ربع م ة  فحة؛ يتحد ،  في  حول اديد   ول ااصطلح، كوا هذ
علمح   ول احلديث الس أد ، عنها الااف   يف كتاب  الرسالة، ومل يتم  اديدها ب د، ويف كثل من ااوضوعا  فيها 
ن ع كااتواتر واحلديث الصحيح وغل ، وجي  إكمال هذا الن ع من كت    ول الف  ، مث  عر  ك  حديث علمح 

لت عائاة  م ااؤمند، فه  كانت ت ر  احلديث علمح ال ر ا والفهم للحديث، فكانت ترد   ال    وال ر ا، كما ف 
 ك  حديث ال يوافمي ال ر ا وال   ، وهم يهلوا علمح هذ  اا ولة علمح حدا  عمهم.
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  توووووايوحهووووود  (1)وكووووواا رائووووود هوووووذ  اادرسوووووة وبانيهوووووا حممووووود سووووو يد خطيووووو   وغلوووووو
(HÜSEYİN ATAY)

، مث  َمووون توووب هم وتتلموووذ علووومح  يوووديهم، دوووا  خوووذ  (2)
َت لامد، كوا الدكتور حممد س يد من  وائو  مون  ب   انتاارا  بد  وسا 

 
الكليا  واا

توور ل يف مهووم احلووديث وب وودها بوود  بالتوودريىت يف مهووم احلووديث، وكوواا حهوود  توواي 
 مثل  ولكن يف مهم الفلهفة وعلم الكالم.

 وسا  ابكاد يد يف كليوا  اإلهليوا  ب   وبد   هذ  اادرسة باالنتاار بد      
ع ب    فكارهم يف فكرع اديود الفكور اإلسوالم  مون خوالل و مهامها، حيث تتلخ  

________________________________________________________ 
، م يف مدينة بوردور الرتكية، كاا والد  عااا  م روفا  باسم خطي  خوجا1933حممد س يد خطي   غلو من مواليد  (1)

در  يف  ن رع عل  يد الدكتور حممد دي   وكيتل، وعم  م يدا  عند  يف الكلية، مث حص  علمح الدكتورا  عام 
(  بإشراف الدكتور حممد دي ، الفكر الن دي اإلسالم  ونا ع علم ن د احلديثم وكانت رسالت  ب نواا )1962

نيب حممد والوح  غل ال ر ا، ن د االا، ل  عدع كت  و و، علمية، من  هما كتب س  ن د احلديث، حضرع ال
الث ايف احلديث ، ابحاديث االجتماعية ب د وفاع النيب حممد إىل ال صر ابموي، والفهم الصحيح لإلسالم وال يل 
ب ، وترجم عد ع كت  إىل الرتكيةس مث  كتان)ااذاه  اإلسالمية( وكتان )ال  يدع اإلسالمية وف هها( جلولد  يهر، 

اإلسالم( ال كومت ، وكتان)اإلسالم( هنري ما ، وغلها من الكت ، ومن  هما  وث  ال لميةس ن د  الهيدع وكتان)
عائاة للحديث النبوي، ن د ال لما  للبخاري ومهلم، ميمة اإلسالم احلديثة، وب   الدكتور حممد س يد مدرسا  

 م. 2000ت اعد  يف عام م حىت 1958للحديث النبوي يف كلية اإلهليا  يف  ن رع منذ عام 
م يف حماف ة ريَّيا الرتكية علمح البحر ابسود، در  الثانوية والبكالوريو  يف جام ة 1930حهد  تاي من مواليد  (2)

م ودر  1956بةداد يف ال را ، در  علوم الاري ة هنا  علمح  يدي اااايخ ال راميد، مث عاد إىل تركيا عام 
الفلهفة، وكانت رسالت  ب نواا ) سىت اإل اا يف ال ر ا(، ىه  يف منحة إىل  الدكتورا  يف كلية اإلهليا  يف مهم

م، كما ىه  ب دها إىل  مريكا يف جام ة شيكاغو للبحث وت لم 1962إسرائي  لت لم ال لية ادع سنتد عام 
، مث عميدا  لكلية م1979االُنليَّيية ادع سنة و انية  شهر،   بح  ستاىا  و ول رئيىت ل هم الفلهفة يف  ن رع عام 

م، ي  د  من 1989م، دعت  اله ودية لتدريىت مادع الفلهفة ادع  ربع سنوا  عام 1980اإلهليا  يف  ن رع عام 
ابتاتوركيد الذين يت ص بوا اصطفمح كمال  تاتور ، ول  كتان )اديد الدين و موال مصطفمح كمال  تاتور  يف 

، ول  كثل من االعمال ال لمية، حيث ترجم م ا  ال ر ا الكرمي إىل ىل (، ول  كتان )الفهم اجلديد لإلسالم(
 الرتكية، وو لت مؤلفات  إىل مرابة ثالثة وسب د كتابا .
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إعادع الن ر يف االا، الفكري الذي و ولنا عون دريومي ااؤلفوا  يف ال لووم اإلسوالمية، 
 ، إى إا  الفكوور االعتووَّيايل ال وودمي كوواا رائوودا  يف مهوو لة وكوو   ىلوو  عوون دريوومي أريوور ال  وو

أريووور ال  ووو ، وعنووودما مت  تةييووو  دور الفكووور االعتوووَّيايل واا تَّيلوووة مت  تةييووو  دور ال  ووو ، 
حيووووث يَّيعموووووا  ا  مهووووو لة أريوووور ال  ووووو  يف الت اموووو  مووووع النصوووووو  مهوووو لة ماوووووروعة 

ث يصووولها علووومح ال  ووو  مارسوووتها عائاوووة  م  ااوووؤمند؛ حيوووث كانوووت ت ووور  كووو   حووودي
 وال ر ا فإا وافمي ت م  ب ، وإا مل يوافمي ال    ال ت خذ .

وموون  فكووار حمموود سوو يد خطيوو   وغلوووس رد  كوو  حووديث يووتكلم عوون الةيوو   و       
ابمور ااهت بلية و حاديث الفل ب د وفاع النيب  ولمح ار عليو  وسولم، حيوث إا  هوذ  

 .(1)م الةي  بحدابحاديث ت ار  اميا  الس تنف  عل

كذل  من  فكارهمس جيو  إعوادع الن ور يف ال واعود ااوضووعة يف الت امو  موع احلوديث 
النبوووي، إى إا  هووذ  ال واعوود نامصووة وغوول مكتملووة، وجيوو  إكماهلووا موون خووالل   ووول 
الف وووو ، حيووووث يوجوووود كثوووول موووون ااوضوووووعا  مل يووووتكل م حوهلووووا ااووووداثوا،  و مل يتف وووووا 

با  مت  مووون مواعوود مصوووطلح احلووديث، حيوووث عليهووا، ويف   ووول الف ووو  هوو  مواعووود  ضوو
مجيوووع الكتووو  يف مصوووطلح احلوووديث هووو  تكووورار اوووا كتبووو  الاووواف  ، وت ووود  ك  وووول لووو  
ف وووا، كوووذل  ي وووول خوووولي كربوووا  يف سوووؤال لووو  يف كتابوووو س هووو  يوجووود مواعووود ا رفووووة 
الصوووحيح  ف وووالس ال يوجووود مواعووود متفووومي عليهوووا بووود ااوووذاه  مجي هوووا، فوووال نهوووتطيع 

________________________________________________________ 
والكتان ب نواا  (-Hz.peygamber ve kuraan disi Vahiy/ baski 3-2012 10) ين رس (1)

وما ب دها، وهذا الكتان  10 تركيا،  –للنار،  ن رع  والوح  غل ال ر ا(   الثالثة، دار اوتو )حضرع حممد
 لف ال ر ا الكرمي الذي نفمح م رفةفي   حاديث الفل وابمور ااهت بلية مجي ها دوا استثنا ، إى ه  تا ينف 

 الةي  بحد.
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نا  مواعد منضبطة ا رفة الصحيح، إمنا ن رف الصوحيح مون خوالل عرضو  ال ول إا  ه
ومن  فكارهمس رد  ك  حديث ينت ع مون ااور ع   .(1)علمح كت  التواريخ والا ر وال   

كوهنووووا تووووالف ال وووور ا الكوووورمي والووووذو  وال  ووووو ، كحووووديث )خل ووووت ااوووور ع موووون ضووووولع 
)الاوووؤم يف ثالثوووةس ااووور ع ، وحوووديث (3)، وحوووديث ) كثووور  هووو  النوووار النهوووا ((2) عوووول(

، )لووووو كنووووت  موووورا   حوووودا   ا (5)، وحووووديث )ي طووووع الصووووالع ثالثووووة((4)والبيووووت والفوووور (
، وغلهووا مووون ابحاديووث، بةووو ا (6)يهووجد بحووود بموور  الَّيوجوووة  ا تهووجد لَّيوجهوووا(

الن وووووووور عوووووووون مصوووووووودرها، وموووووووودا  ووووووووحتها، ومبووووووووول ال لمووووووووا  هلووووووووا وت وليهووووووووا، وبيوووووووواا 
ادرسوة بوالفكر االعتوَّيايل يف إنكوار الاوفاعة وغلهوا مون .كذل  ت ث ر  هوذ  ا(7)م ناها

وكذل  ب فكار ااهتاورمد حيوث تورجم حممود سو يد خطيو   وغلوو   ،(8) فكار اا تَّيلة
________________________________________________________ 

 .414-413  ،2004ابيا ،   الثانية،  ن رع، ين رس خلي كربا   وغلو، علم   ول احلديث البدي ، دار كت (1)
الصحيح، كتان الرضا ، بان  / ومهلم،4890لو اع بالنها ، حديث خرج  البخاري، اجلامع الصحيح، كتان النكاح، بان ا (2)

 .3719الو ية بالنها ، حديث
الصحيح،   / ومهلم،298احلائ  للصوم، حدييث  خرج  البخاري، اجلامع الصحيح، كتان احلي ، بان تر  (3)

 .250بن ع الطاعا ، حديثكتان اإل اا، بان ن ع الةيماا 
ومهلم، 2703 خرج  البخاري، اجلامع الصحيح، كتان اجلهاد والهل، بان ما يذكر من شؤم الفر ، حديث (4)

 .5937الصحيح، كتان الهالم، بان الطلع والف ل وما يكوا ب  الاؤم، حديث 
علمح هذا  د  عائاة/ وىكر البخاري ر 1167يث خرج  مهلم، كتان الصالع، بان مدر ما يهرت ااصل ، حد (5)

 حلديث م ا  را  ب دم مبول  هلذ  الرواية وترجيح ر ي عائاة  م ااؤمند.
ويف البان ، مال  بو عيهمحس 1159 خرج  الرتمذي، اجلامع، كتان الرضا ، بان حمي الَّيول علمح الَّيوجة، حديث  (6)

دلمي بن عل  و م سلمة ويف و بن عبا  وعبد ار بن  ي  عن م اى بن جب  وسرامة بن مال  بن ج ام وعائاة وا
و نىت وابن عمر، وحديث  ي هريرع حديث حهن غري  من هذا الوج  من حديث حممد بن عمرو عن  ي سلمة 

و خرج  يف مهند ابن  ي  وىف / 12635مهند  نىت بن مال ، حديث عن  ي هريرع/ و خرج   عد، ااهند، 
 .وم اى وعائاة

 . 361-360، علم   ول احلديث البدي ،  ين رس خلي كربا   وغلو (7)
 وما ب د  358ااصدر الهابمي،   (8)
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ثول مون  مووال ااهتاورمد كت  ب و  ااهتاورمد، وكوذل  يهتاوهد خولي كورا  بك
ركيووووووا، وان هووووووم وهكووووووذا انتاوووووور  هووووووذ  اادرسووووووة ب فكارهووووووا و سوووووواتذهتا يف ت، و رائهووووووم

ابكاد يوا وال لما  بد هوذين اادرسوتد، وهكوذا يتو ثر الطوالن يف كليوا  اإلهليوا  
 بنا   علمح ما يطرح إليهم من  فكار، وكيفية دراسة احلديث النبوي.

 

  الخاتمة وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات:

ابمووود وعلووومح  لووو  احلمووود ر رنا ال وووااد، والصوووالع والهوووالم علووومح النووويب ابمووو ا       
ق الووس تو وو  إليهووا الباحووث، و ووحب   مج وود، وب وود هووذ  اجلولووة ن ووف مووع  هووم النتووائ

 سومنها

، وميووووام اجلمهوريوووة حاولوووت الدولووووة م1923يوووار الدولووووة ال ثمانيوووة يف عوووام ب ووود اهن -1
 حماربة الاري ة اإلسالمية من خالل ال لمانية.

الاووري ة   ووت  نَ اند الدولووة الووس مَ توو ث ر  دراسووة احلووديث النبوووي كثوولا  موون خووالل مووو  -2
 اإلسالمية وتدريهها.

كل فت احلكومة من خالل و ارع الث افة  عد ن ويم برتمجوة وتو ليف ب و  ابعموال  -3
ا  موون عووام  ،م1948م حووىت 1928الووس توودم احلووديث النبوووي وب وو  ماووروع  دتوود 

ة ريووا  صووت  عمالوو  يفس ترمجووة التجريوود الصووريح، ترمجووة  لووف حووديث، ترمجوووتلخ  
 الصاحلد.
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 وموووت مبكووور مث  حوالوووت إىل كليوووا  الاوووري ة فيموووا يف ةهووود اإلسوووالميااا  تافتتحووو -4
، 1933ام يف جام وووووة إسوووووطنبول مث   غل وووووت عووووو هليوووووا اإلافتتحوووووت كليوووووة و ، ب ووووود

 .1949عام  يف  ن رع وافتتحت كلية االهليا 
الت ليديووووة  هوووومة بووود ثوووال، جهووووا س ااووودار  كانوووت خدموووة احلووووديث النبووووي م   -5

 والتكايا، مدار  ابئمة وا طبا ، كليا  اإلهليا .
كانت مناهق تدريىت احلديث النبوي يف منهجد عام دس ااونهق الت ليودي ال وائم  -6

 لوو  علوومح توودريىت ااتوووا احلديثيووة ال د ووة مووع اإلجووا ا ، ااوونهق الثووا س ااوونهق ال 
 لة وااهتارمد.يف الت ام  مع احلديث النبوي، والت ثر بفكر اا تَّي 

كووواا حممووود ديووو   وكيوووتل اللوفيهووووور ابول يف تركيوووا، وعلووومح يديووو  تووور ل  وائوووو   -7
 ابساتذع يف تركيا، حيث ت ث روا ب .

بلوووو  عوووودد كليووووا  اإلهليووووا  اما مرابووووة سووووتة و وووواند كليووووة، وانتاوووور  ب وووود عووووام  -8
 م، ب د تةيل مانوا افتتاح اجلام ا .2007

التهو ة و هوم   ب د الثمانينا ، حيث ترمجوة الكتو ناطت حركة الت ليف والرتمجة -9
 شروحها، مع الت ليف يف ااوضوعا  احلديثية.

بلوووو  عوووودد ااؤلفووووا  يف علووووم احلووووديث مووووا ي ووووارن  لووووف مؤلووووف بوووود رسووووائ   -10
، وال ووودد يوووَّيداد باوووك  سوووريع ب ووود االنفتووواح احلضووواري علميوووة، وكتووو  متخصصوووة

 .الت ليم واست طان احلكومة لكفا ا  مبنح ت ليمية، وجمانية
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 التوصيات:

يو ووو  الباحوووث بتكثيوووف الدراسوووا  اإلسوووالمية باوووك  عوووام، واحلديثيوووة باوووك   -1
 .يف ال صر احلديث خا  حول تركيا

ابت ووا، دووالن متفووومد لووت ل م اللةووة الرتكيووة، وترمجووة ب وو   ال ربيووة علوومح اجلام ووا  -2
الكت  ااهمة، وخا ة الس هتاجم الهنة النبوية، وىلو  للودفا  عون الهونة النبويوة 

 وجهود ال لما .
علمح اجلام ا  واا اهد بنا  جهور للتوا   بد ااداثد ابترا  وال رن، خا  وة  -3

 ابوسا حيث البي ة نفهها. ا  اجلميع ي  د  من الار  
ماووهورع، وهوو  ترموود يف دووا  الووس مووا  الووت غوول م روفووة و هنووا  كثوول موون ااخطو  -4

 مكتبا  خا ة، أتال من يتتب ها ويفهرسها للباحثد.
يو وو  الباحووث بكتابووة رسووالة علميووة حووول موضووو  البحووث باووك   وسووع، حووىت  -5

يووة، ومنوواهق ابتوورا  يف ع الدراسووا  حووول اجلمهوريووة الرتكيووة وجهودهووا احلالتتوس وو
 الت ام  مع احلديث النبوي.

 

***** 
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 المصادر والمراجع:

  ،مصوووطفمح، ثانويوووة ابئموووة وا طبوووا  منوووذ ت سيهوووها حوووىت يومنوووا هوووذا، جملوووة  وجوووال
 .254-251،  6م، عدد1999، إسطنبولالدراسا  الت ليمية الدينية، 

  البةووا، دار ابوون  البخوواري، حمموود بوون إ اعيوو ، اجلووامع الصووحيح، أ يووميس مصووطفمح
 م.1987كثل، بلو ،   الثالثة، 

 رتمذي، حممد بن عيهمح، الهنن، أ يمي  عد شواكر، دار إحيوا  الورتا، ال وري، ال
 بلو ، د. ، د. .

 الثالثووة، دار حضوورع حمموود والوووح  غوول ال وور ا، خطيوو   وغلووو، حمموود سوو يد   ،
 .2012تركيا،  –وتو للنار،  ن رع  

 ااهند، مؤسهة مردبة، ال اهرع، د. ، د. .الايبا ،  عد بن حنب ،  

 دار كتابيوووا ،   الثانيوووة، ، علوووم   وووول احلوووديث البووودي ، كربوووا   وغلوووو، خووولي
 م.2004 ن رع، 

  موتلووووو،  موووود عاشوووومي، ااهوووولع التارخييووووة للدراسووووا  احلديثيووووة ابكاد يووووة يف تركيووووا
  ال صوور، ومومفهوا موون التحووديا ، كتووان نوودوع احلووديث النبوووي الاووريف وأووديا

 م، دي.2005

  ، .مهووولم، مهووولم بووون احلجوووال، الصوووحيح، دار اجليووو  ودار امفوووا ، بووولو ، د
 د. .
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 يوجووال،  عوود، توواريخ احلووديث، موون إ وودارا  كليووة اإلهليووا  يف جام ووة مرمووورع- 
 .م2014تركيا،   الراب ة عار،  -إسطنبول
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