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اليكتالبمقذ!ة

الله"رسولىكلىوال!ئتلاملضلاةودثهالهـحمد

الندوقيال!سنيعليالح!سىأبوالعلأمةالإلعملاميةالدعوةفقيدا.فكا:وبعد

بجميعالح!اضرعصرنافيألفواالذين،الأفذاذالعلصاءهؤلاءققةمنوأحدآ

تلكمنواحدكلوتيصنيفتأليففيبدلوهمأدلواثم،والعلميةالنقليةالعلوم

علىدليلوخير.أخيرةقرونمنذالإل!ماموذاكالجدغهذاندروقد،العلوم

،القزاءإلىاليهـرمبتقدليمهانسعدالتي8هذالندوقيال!حسنأبيالإماممقدماتذلك

،والسيرة،والفقه،والحديث،التفسحرمنشئقحوضوعابفيتتنؤعوالتي

باعطوذالمقدماتهذهخلالمقويتجثى،ذلكوغيروالأدب،والتاريخ

إلىمالئةالحاجةفكانت.لكهـتبهاق!ذمالثيوالفنونالعلومفيكعبهوكلؤصاحبها

أحهـاالعملبهذاللقياميتهئألمللأسفولكن،مستقلكتالبفيالمقدماتهذهجمع

تماديعلىالعظيمةوإفادتهالقصوىأهميتهرغم-اللهرحمه-الإمامتلامذةمن

بعضجمعإلى!العلماءندوة-العلومدار"طلابأحهـدسعىوقد،السنوات

فكان،المقدماتمنكبيرعددفاتهبحيمث،طباعتهافيتسزعولكنه،المقدمات

ليل.بحاطبأشبهكمله

"العلماءندوة"فيدراستيأثناءالندويالإماممقدماتبجمعبدأثق!دوكنث

الطالبذاكعملليوقعفحين.التفرغكلالعمللهذاأتفزعأنأستطعلمولكني

علىالتعليقمعوذلك،جهـديدمنالمقدماتتلكبجدعأقومأنالمفيدمنرأيث

ذكرمع،الموضوعاتحسبإياهاومرتبأ،المقدماتصاحبعباراتمغلقات

هذاأسلكأنألستطعلمولكني.الإماملهقذمالذيالكتابصاحبترجمةمننبذة



العلميةالبحوثوبإعدادبالدراسةانشغاليبسببالكتابهذاأجزاءجميعفيالمنهج

.الكتابهذاأجزاءيطالعلمنجليأذلكيتضحكما،أثناءها

به.وينفع،لوجههخالصأالعملهذايتقبلأنتعالىاللهأسأل

هـ)fYnالحراممحرم42حيدرآباد

م5752شباط/'1

كتبه

الندويالغوريزكرياأحمدسيد



ترجمة

النذويالحسنأبيالعلأمة

تعالى-اللهرحمه-

،البارعوالأديب،المجذدوالمفكر،الحكيموالداعية،العظيمالمرتيهو

والعايم،الشلفونموذج،الأفةورتاييئ،الهندوعلأمة،القديروالكاتب

الحسنيعليالحسنأبوالستدالشيخ:المجاهدوالراهد،الكاملوالحبر،العامل

النافعة،والمحاضرات،الرائقةوالزسائل،الفائقةالكتبصاححث،الندوي

،واللأمذهبيونوالمذهبيون،والمتصؤفونالسلفئونعليهأجمعوالذي"

.(1)1(والمعاصرونوالتقليديون

وأسرته:ونسبهاسمه

إلىنسبهينتهي،الحسنيالدينفخربنالحيعبدبنالحسنأبوعلىهو

الحسنبن،المحضاللهعبدبنالزكيةالتفصذيمحضدبنالآشترعبدالله

رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميربنالأكبرالسبطالحسنالإمامبن(المثئى)

عنهم.للها

الأميرهوالهجريالسابعالقرنأوائلفيالأسرةهذهمنالهنذاستؤطنمنأؤل

.هـ(776سنةالمتوفى)المدنيالدينقطبالسيد

الذي،الحسنيالحيئعبدالسئدالطبيبالعلأمةالكبيرالهندمؤوخوالده

وبهجةالخواطرنزهة"القيملمؤلفه"الهندخقكانابن"لقببجدارةاستحق

.القرضاوييوسفالدكتورقاله)1(



وعمالقتهم،الهندفيالمسلمينأعلامعنمجقداتثمانيفي"والنواظرالمسامع

(.,")الأعلاممنالهندتاريخفيبقنالإعلام"باسمأخيرأطعغ

،النادراتالمربيات،الفاضلاتالستداتمنفكانت-اللهرحمها-وأيدتهأقا

نظمتوقد،الشعزتقرض،الكريمللقرآنوالحافظات،المعدوداتالمؤلفات

!ي!.اللهرسولمدحفيالأبياتمنمجموعة

ونشأته:مولده

عامالموافقاهـ)333محرم6فيالنوزالندويالحسنأبوالعلأمةأبقحز

الشماليةالولايةفي"تيرئل!زائي"مديريةقزبالواقعة"كلآنيمتة"بقرية(ام419

."ئشبتزلزاأ"

حيثالكئابفيدخلثم،البيتفيالكريمالقرآنمنالابتدائيةدراستهتذأ

فيالهندفيالشريفةالبيوتاتأبناءشأن(والفارسيةالأردوية)اللغتينمبادىغتعفم

عامالجليلوالدهتوقيإذوالعاشرةالتاسعةبينيتراوحعمرهوكان،العصرذلك

العليعبدالدكتورالأكبروأخوه،الفاضلةأفهتربيتهفتؤلى.ام(اهـ)341239

.الندويالعلامةوتربيةتوجيهفيالفضليرجعوإليه)2(الحسني

عامأواخرفي)3(اليمانيالأن!صاريمحقدبنخليلالشيخعلىالعربيةدراستهبذأ

الأستاذعلىوتخقحمقفيهتوشغثئم،العربيالأدبفيمستفيدأعليهوتخزج،م2491

.م5391عامالعلماءندوةإلىمقدمهعندال!زاكشي)4(الهلاليالدينتقيالدكتور

)1(

)2(

(r)

()4

.بيروت،حزمابندارفي،ضخمةمجقداتثلاثفي

القلمدارطبع،()63ص"وكتبشخصيات"كتابهفيالندويالعلأمةعنهكتبماانظر

بدمثق.

كثير،ابندارطغ)281(ص"ومشاهيرهمالمسلمينأعلاممن"فيترجمتهانظر

بدمثق.

فيبسجلماسةؤلذ،العصرهذافيالعربيةاللغةعلماءكباروأحد،البخاثةالعلأمةهو

وقرأ=الهندإلىسافر،معتقدآالسلفيةواتخذتركهاثم،صوفيةنثأةونثآ،المغرب



الجامعتة:دراسته

آنذاكعمرهيتجاوزولم،ام279عامالعربيالأدبفرعلكهنؤبجامعةالتخق

فيالليسانسشهادةمنهاونال،سنأالجامعةطلبةأصغروكان،عامأعشرالأربعة

العربيةالققةفيتعتبركتبأالجامعةفيدراستهأيامخلالقرأ،وآدابهاالعربيةاللغة

الإسلاميةالفكرةوشرحالدعوةبواجبالقيامعلىأعانهمقا،والأردوية

مكنتهالتي؟الإنجليزيةوتعقتم،العصريةبالثقافةالمثففةالطبقةوإقناع،الصحيحة

والفكر.والأدبالتاريخفيبهاالمؤلفةالكتبقراءةمن

الشريفالحديتوقرأام929عامالعلماء-ندوةالعلومبدارالتخقثئم

شيءمعحرفأحرفأ(الترمذيوسنن،داودأبيوسنن،ومسلم،البخاريصحيح)

،الطؤتيهيأا(خانحسنحيدرالشيخالمحذثالعلأمةعلىالبيضاويتفسيرمن

عليأحمدالمشهورالمفشرالعلأمةعلىالكريمالقرآنلكاملالتفسيزودرس

حسينالمجاهدالعلأمةدروشوحضر،ام329هـ/ا351عاملاهورفياللأفوري

العلومفىارفيإقامتهخلالالترمذيوسننالبخاريصحيحفيالقذنيأ2(أحمد

أيضأ.القرآنوعلومالتفسيرفيمنهواستفاد،ديوبند

التدريس:يي!فكفي

ندوة-العلومدارفيأستاذأوغتن،ام349عامالتدريسسلكفيانخزط

.والأدبالتفسيرلمادتيالعلماء

الصادرةالعربيةوالمجلأتالضحفمنالعلومدارفيتدريسهخلالواستفاد

وأدبائهاوغلمائها،وأحوالهاالعربيةالبلادعلىعرفهمفا،العربيةالبلادفي

)\(

)2(

فيالعربيةاللغةكليةفيفيهاإقامتهخلالأستاذأوعين،يومئذمحاثيهاكبارعلىالحديث

هـ.ا704عامالبيضاءبالدار-اللهرحمه-توفي،العلماءندوة-العلومدأر

الحسني،الحيعبدللعلأمة!الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام9فيترجمتهانظر

.بيروت،حزمابندارطغ،1821:ص،3:ج

.)923(ص"ومشاهيرهمالمسلمينأعلاممنداكتابفيترجمتهانظر



والمفكرينالدعاةمنالمعاصوينكتبجمنأيضاواستفاد،كثبعنومفكريها

ال!ممياستين.والزعماءالغربوفضلاءالعرب

والإصلاحية:الدعوتةنشاطاته

علىفيهاتعز!،م9391عامالهندفيالدينيةللمراكزاستطلاعيةيرحلةقام

محمدالشيخاللهإلىوالداعية،)1(فؤيىيالزأيالقادرعبدبالئهالعارفالمرلتيالشيخ

الصلةعلىوتميئ،حياتهفيتحؤلنقطةالتعزفهذاوكان،الكائذفقوي)2(إلياس

فوريالرأيالشيخمحنالروحيةالتربيةوتقفى،المحتومالأجلوافاهماحتىبهما

الذعوةبواجبالقيامفيالكاندهلويبالشيخوتأشى،ومجالسته؟صحبتهمنواستفاد

للتربيةمتتابعةدعويةوجولاترحلاتفيطويلازمنأوقضى،المجمتعوإصلاخ

وخارجها.الهندفيالدينيوالتوجيهوالإصلاخ

والستةالكريمالقرآندرسحلقاتلتنظيمالإسلاميةللتعليماتعركزأأشسق

عاموالهندوسالمسلمينبينالإنسانيةرسالةحركةوأشس،امء439عامالنبوية

عاملكهنؤفيالعلماء-ندوةالعلومبدارالعلميالإسلاميوالمجمع،ام519

.ام959

عام(أترابرديش)الشماليةللولايةالدينيالتعليمهيئةتأسيسفيشازك

،ام649عامالهندلعمومالإسلاميالاستشاريالمجلستأسيسوفي،ام069

.ام729عامالهندلعمومالإسلاميةالشخصيةالأحوالهيئةتأسيسوفي

والتأليف:كاالكتابةمعرحلته

المصريرضارشيدالستدللعلأمة"المنار"مجقةفيبالعربيةمقالبأؤل!كت!ت

عمرهوكان،الشهيدعرفانبنأحمدالسيدالإمامشخصيةحول!اماعام

1;)

)2(

.)925(ص!ومشاهيرهمالمسلمينأعلاممن"فيترجمتهانظر

.)233(ص!ومشاهيرهمالمسلمينأعلاممن"فيترجمتهانظر
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رأىلقامستقلككتابرضارشيدالعلأمةنشرهثم،عامأعشرأربعة--آنذاك

به.العربكتابكبارإعجاب

وتاذ!شهيدأحمدسيوة)اسقهيحملأم379عامبالأردويةكتابأؤلةلهظقز

عديد!طبعاتلهوصدر،وباكستانالهندفيوا!علميةالدينيةالأوساطفيعامأقبولأ

بعد.فيما

بعتوانقيهاكتا!أؤلهوطقز،بالعربيةالمدرسيةالكتبتأليفسلسحلةيدأ

القراءةو!للأطقال"النبيينقصصو!،أم549عام!العربأدبمقمختارات"

والجامعاتالمعاهدمقزراتفيالكئحههذهجميعوقزر،أم؟49عام"الراشدة

الهندية-القارةوشب!هالعرببلادفيالإسلامية

،44!امعام"؟المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا!المشهوركتاقيأل!

.الهـق!رن)1(هذافيص!درتالتيالكئشهأفضلمنعذالذي

وأئقى،أبم3569عامدمشقبجامعةالشريعةكئيةفيزائرأأستاذأدجميئ

بعدن!ث!رت"الإسلاميالفكرتاريخفيوالمجذدونالتجدي!"بعنوانمحاضرات

فيوالدعوةالفكررجال"باسممجفداتأربعفيمستقلكتابشكلفيذلك

."الإسلام

وكتابه،م5891عام"والقاديانيةالقادياني"بعنوانالقابتانيةحولكتابهألفت

وكتابهام659عام"الإسلاميةالأقطارفيوالغربيةالإسلاميةالفكرةبينالصراع"

العقيدةو"،ام769عاملماالنبويةالسيرةو"،ام679عام"الأربعةالأركان"

أبيبنعليئالمؤمنينأميرليميرةفي"الفزتضىو"ام089عام"والسلوكوالعبادة

9عام-عنهاللهرضي-طالب AAام.

عليها:والإشرافالإسلاميةوالجرائدالمجلأتلتحريررئاسته

العلماءندوة-العلومدارمنالصادرةالعربية"الضياء"مجقةتحريرفيشازك

.-اللهرحمه-المباركمحمدالأستاذ:البصيرالناقدالداعية،المفكرالمربيقالهكما(1)
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مجفةوآضحذز،م0491عامأيضأهنهاالصادرةالأردويةأالندوة9وم!جفةم3291عام

والدعوةالأدبفيمقالابوكتب،ام489عامبالأردوية!تغ!ئيرختات!باسم

الزسالة!":!ودمشقهصرمنالصابىرةالعربيةالمجلأتأقهاتفيوالفكر

حضارةو"الخطيبالدينمحبللأستاذ!الفتحو"الزثاتحسنأحمدللأستاذ

.المصويرمضانسعيدللدكتور،المسلمون9والشباعيمصطفىللدكتور"الإمعلام

وأشرف،ام629عامبالأردويةأجمفتتذاي!جريدةإصدارعلىأشزت

،ام559عاممنذالصادرةالعربية!الإسلاميالبعث9مجهـفةإصدارعلىكذلك

تعميرحياث!"ومجهـلة،ام959عامهنذالصادرةالعربية!الرائد"وجريدة

فيالعلماءندوة-العلومدارمنتصدروكفها،ام639عاممنذالصادرةالأردوية

.(الهند!،لكهـنؤ

رحلاته:

علىعاملأ،الحسنةوالموعظةبالجكمةالثهإلىداعيةوالغربالشرقإلىساقز

كلفيالبتاءالإيجابيئوبالعمل،والمقروءةالق!فوعةبالكلمةايإسلامكلمةإعلاء

واجمظأ،ومخاورأومحاثأ،،محاجمرأ،اللهسبيلفيللآفاقجؤابأ،مجال

الجامعيةوالمجامع،العلميةالمجالسفىوالفكوبالرأيومشاركأ،وهاديأ

.فيها)1(والندواتوالمؤتمرات،الإسلاميةوالمؤشسات

يم:تكرويرتقلى

بهاتصفلمامراسلأعضوأوالأردنوالقاهرةبدمشقالعربيةاللغةمجمغانتخته

ولمساعيه،والإسلاميةالعربيةالثقافةميادينفيالدقيقوالبحث،الجثمالجفممن

الإسلامي.الغربيالأدبفيالمشكورةالمكثفة

عليالحسنأبيالعلامةرحلات!كتابالخافقينفيالدعوئةرحلاتهعلىللاطلاعاقرأ(')

الماجدعبدسيدإعداد!لقاءاته-انطباعاته-محاضراته-مشاهداتهالندويالحسني

بدمئق.كثيرابندارطبع،الغوري
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المنؤرةبالمدينةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسفيعضوأاخيير

Aعامتأسيسهامنذ I Yام.

.م7191عامتأسيسهامنذالإسلاميةالجامعاترابطةفيعضوأاختير

ماذا"القئملمؤلفه،ام59nعامالعالميةفيصلالملكجائزةلاستلاماختير

.!؟المسلمينبانحطاطالعالمخسر

.م8191عامكشمثرجامعةمنالآدابفيالفخريةالدكتوراهشهادةمنح

م.عامبلندنالإسلاميةللدراساتأوكسفوردلمركزرئيسأاختير

والتأليفوللبحثالإسلاميةالحضارةلبحوثالقليهيئالمجمعفيعضوأاختير

.(الأردن)عفانفيوالتحقيق

.م8491عام(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبلرابطةعامأرئيسأاختير

،المشكورةومساعيهالحثيثةوخهوده،حياتهحولكبير"أدبيةندو!أييقت

،ام99qعام"تركية9إستانبولفيوالأدبالدعوةمجالفيالعظيمةومفاخره

والإسلامي.العربيالعالمأنحاءمنوالأدبية،الدينيةالشخصياتكبرىفيهاحضرت

ومآثرهالجليلةاهـلخدماته941لعامالإسلاميةالشخصيةجائزةلاستلاماختير

الإماراتلحكومةالعهدولىالجائزةإليهوقذتم،الإسلاميةالدعوةمجالفيالعظيمة

.المكتومراشدبنمحمدالشيخشفؤالمتحدةالعربية

اعترافأوذلك،ام899عام،الإسلاميةلخدماتهجائزةبرونائيسلطانلهمنح

أنجزهاالتيالمتميزةلخدماتهوتقديرآ،العظيمةالإسلاميةوالفكريةالعلميةبمكانته

الإسلامي.والفكر،العظيمةالإسلاميةالدعوةمجالفي

والمجامع:للجامعاتوعضويتهرئاسته

ومجامع،إسلاميةجامعاتلجذةوالعضويةالرئاسةالندويالعلامةتؤلى

علىومنها،وخارجهالإسلاميالعالمفيدينيةومراكز،دعويةومنطمات،عربية

:المثالسبيل
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ترأشمنذالعالميةصفةأخذتائتي)العلماءندوة-العلوملدارالعامالأمين

الإسلاميةالدراساتبشؤونتفتثماثتيالعالمجامعاتمعظمعلىوتقؤقت،أماتتها

.(والعربية

.(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبرابطةرئيس

.(الهند)لكهنؤفيالجفميالإسلاميالمجمعرئيس

.(إنجلترا)الإسلاميةللدراساتأوكسفوردمركزرئيس

الهند.لعمومالإسلاميةالشخصيةالأحوالطهيئةرئيس

.(أئزاتزبئش)الشماليةللولايةالذينيالتعليمهيئةرئيس

المكرمة.بمكةالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلسعضو

.بالقاهرةالإسلاميةللدعوةالعالميالأعلىالتأسيسيالمجلسعضو

بدمشق.العربيةاللغةمجمععضو

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمععضو

الأردني.العربيةاللغةمجمععضو

البيت(آل)مؤشتسةالإسلاميةالحضارةلبحوثالققيهيئالمجمععضو

.بالأردن

.(المغرب)بالزباطالإسلاميةالجامعاترابطةعضو

.المنؤرةبالمدينةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسعضو

آتاذبإشلآمالعالميةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسعضو

.(باكستان)

.(الهند)لإسلاميةايؤتئدبالعلومبدارلاستشارياالمجلسعضو

الإسلامية،الجامعاتمنلكثيروالعضويةالرئاسةالعلامةتولىذلكوعدا

الإسلاميالعالمفيوالتربيةالتعليمولخان،الدعويةوالمنطماتالدينيةوالمراكز

وخارجه.
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ته:وفا

عمرهمنوالثمانينالسادسةعنمفاجئؤقلبييمانوبيماغمحت-الله-رحمهتوقيئ

الفكرمجالفيالجليلةوالخدمات،العظيمةوالمآثرالقيمةبالأعمالالحافل

هـا042عامالمباركرمضانشهرمن23فيالجمعةيوتموالأدبوالذعوة

."تيرثليزائي"رأسهمسقطفي(م9991عامديسمبرشهرمنيومآخروكان)

حواليكذلكوصفى،الغائبصلاةالإسلاميالعالمأنحاءفيعليهضقي

الشريفينالحرمينفيالعالمأصقاعمختلفمنالوافدينالمسلمينمنملايينخمسة

وأسكنهبهاوتغفده،واسعةرحمةاللةرحمه،الجشاءصلاةبعدرمضان!2في

جنانه.فسيح

وخففه:خففه

فيمهيبأوقورأ،اللوننقى،العودونحيل،البدننحيف-أدثهرحمه-كان

دقيقةونبراته،نفاذةعميقةنظراته،اليشردائمالوجهطفق،فظاظةأوعبوسغير

بحة.فيها،أخاذة

.الطبقاتكافةمنمحبوبأودودأ،للخيرمحبأ،هادئآ،التواضعجثمكأن

فيمثالآكان،للجميعالخيريضمرالذي،الخلوقالورعللعالممثلخيزكاف

الاستقامة،وفي،الإصلاحإلىالدعوةفيالنادرةوالجرأةوالتواضع،النزاهة

الحق.علىوالحرمحى

التكف!ويكره،وفراشهوطعامهثيابهفييتخفف،الكاذبةللمظاهرعدؤأكان

،شيءكلفوقبربهثقتهكانت،حياتهفيوزنأللماليقيمولا،الزائدةوالمجأ(هملة

العميقوإخلاصه،الأمثالمضرببهئؤمنماسبيلفيالنضالعلىمثابرتهوكانت

.الآخرونيفشلبينما،تجاحهسزكان

فراغه،وأوقاتخلواتهفيالكتابصحبةعلىحريصأ،المطالعةدائتمكان

وبكتب-سلامألفألفصاحبهاعلى-السيرةبكتبوالعنايةالاهتمامسم!يدوكان

.والأدبوالتاريخالسلف
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العربية،اللغةمنعجيمببتمكننيمتازوكان،الكلامبليغ،اللسانفصيخكان

القلب،وتستهوي،السامعتلفتاللفظيةتراكيبهوكانت،للأدبرفيعوتذؤقي

البحثبالتطرقإذاذلكومع،الملتهبالعاطفيالعنصرأسلوبهعلىيغلبوكان

وأمتع.وأفادأجاد

أنحاءمنالناسمنمئاتيؤفهوكان،رمضانفيوالاجتهادالعبادةشديذكان

زاويؤإلىرمضانفيهيقضيالذيالمكانويتحؤل،ويقومونمعهويصومونالهند

.والعبادةوالسهر،والتلاوةبالذكرعامر؟

يرىوأن،الأرضعلىسائدأالإسلاتميرىأن-اللهرحمه-آمالهأعظممنكان

حاربواالذينمناللهانتقامويرى،ويستبشرنفسهيسفيحتىمقهورةالباغيةالدول

المسلمين.وأذلواالإسلاتم

مؤلفاته:

،السيرةفيممتعةورسائل،قيمةمؤلفات-الله-رحمهالندويللعلأمة

بالعربتة:منهاالأشهرهومالهنانذكر،والتراجم،والأدب،والذعوة،والفكر

النبوية.السيرة-ا

المدينة.إلىالطريق-2

.(للمبتدئيناوسقمعليهاللهصفىالنبيينخاتم-سيرة3

.(عنهاللهرضيطالبأبيبنعليسيدناسيرةفي)المرتضى-4

.(مجقداتأربع)الإسلامفيوالذعوةالفكررجال-5

الله.إلىودعوتهالكاندهلويإلياسمحمدالشيخالكبيرالداعية-6

وكت!ب.شخصيات-7

!؟المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا-8

الإسلامية.الأقطارفيالغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالصراع-9

الإنسانية.علىوفضلهالحضارةفيوأثرهالإسلام-51
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جديد.منالإسلامإلى-11

فلسطين.وقضية-المسلمون12

.والسيرةالقرآنفيالدعوةأدبمنروائع-13

والسنة.القرآنضوءفيالأربعةالأركان-41

.والشلوكوالعبادةالعقيدة-51

.الحزةالإسلاميةالتربية-16

القرآنية.الدراساتإلىالمدخل-17

الحديث.دراساتإلىالمدخل-18

رهبانئة.لا-رتانية91

وتحليل.دراسةوالقاديانيالقاديانية-02

.(الذاتيةسيرتهفىأجزاءثلاثة)الحياةمسيرةفي-12

ء(مجقدان)العربأدبمن-مختارات22

23-jjإقبالائع.

.الإيمانريخهئتإذا-24

الهند.في-المسلمون25

العربي.الشرقفيسائحمذكرات-26

.(للأطفالاالنبئينقصص-27

.(للأطفالاالإسلاميالتاريخمنقصم!-28

والئحوثوالمحاضراتالمقالاتمئات-والكتبالمؤلفاتهذهغيروللعلأمة

موضوعاتوفيوالتراجم،والأدب،والذعوة،والفكر،النبويةالسيرةفي

العلأمةئراث،سلسلةفيومنقحةمصخحةونشرناهاجمعناهاوقد،مختلفة

:الآنحتىمنهاصدرفقد!الندوي
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)1(

(Y)

-(مجقداتثلاثأوالذعوةالفكرفيإسلاميةمحاضرإت-

.(مجفدان)والذعوةالفكرفيإسلاميةمقالات-

قرآنية.دراسات-

النبوية.السميرةفيمقالات-

ومشاهيرهم.المسلمينأعلاممن-

الإسلامية.والتربيةالتعليمفيأبحاث-

والتربية.الإسلاميةالحضارةفيأبحاث-

والمستشرقين.الاستشراقفيبحوث-

.الندويالحسنيعليالحسنأبىالحلأمطرحلات-

.الإسلامفيالمرأةمكانة-ا

.والزؤساءالأمراءإلىصريحةخطابات-ا

.()1اشضجتات_ا

.()2(أجزاءثلاثة)الندويالحسنأبيالإماممقامات-ا

يخغغكغك

يرجع؟وأديبأومربيأ،ومفكرآ،داعيةوشخصيتهحياتهعلىالاطلاعمنالاستزادةيريدمن

عبدلسيد"الأديبالمربيالداعيةالمفكرالإمامالندويالحسنيعليالحسنأبو"كتابإلى

بدمثق.كثيرابندارطبع(الثالثةالطبعة)الغوريالماجد

سيدتحقيق،الندويالحسنأبيللعلامة!النبويةالسيرة"منهنامنقولةبزقتهاالترجمةهذه

بدمثق.كثيرابندارطبعة،الغوريالماجدعبد
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قيمةكلمة

النذويالحسنأبيىللعلامة

التقديماتأدبفي

صدجمتيأو،كبييرعاليمأومعاعبرلمؤلفبكتاصبتقديمإن"

تحقيقأأومجاملةالكاتمببهيقومتقليدئأعملأليس،عزينر

ولهما،وتزكيةشهاد!إئه،إرضائهأوالناشرأوالمؤلفلرغبة

بالخقشهادةمنيتحؤلوقد،ومسؤولتئهماوآدابهماأحكافهما
فش

فيوألفتكيحتمافيمكانيهوبيافي،علميأتقييمأالكتابوتقييم

الكتابهذاإخراجفيالمؤلفمجهوبوقذى،موضوعه

وأ،تجارتؤشف!ر؟إلىالتحقيقىأوالتأليفيئعملهفيونجاحه

قيمتهفيفقد،المديحشعراءمنشاعيرمن5وإطرامدحقصيدة

.والروحالحياةمنويتجزدوالأدبيةالعلمتة

علىأضوأءوإلقاء،معلوماتزيادةهواالتقديما

ب!يقومكافيهالمؤئفبحياةوعلى،ومقاصدهالكتابموضوع

ا!عقلئتكوينهوعلى،ومصيرهعصيرهوفي،المعاصرينالعلماء

!ذآفيالتأ!يفإلىدفعتهالتيوالدوافع،العلميئونشوئه

مج!م!وعهأو؟مو!وكهقيواسعؤمكتبؤوجوبرغتمالموضوع

التغ!فييكونولا؟الموض!ع!ذافيألفتالتيالكتبمن

إذاببئأفيجيذيهيخقىأدةيمكقومدحتقوي!كلماتيمامجموغ

مؤتقه.وأسئمأسفهغتو
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صلةموضوعهوبينللكتابالمقذمبينتكونأنمنئذفلا

فيه،ألفوماللموضوعوافيةدراسةأو،ذوقيةأوعلمئة

علىالاطلاعمنيمكنه،المؤلفوبينبينهكذلكوثيقوارتباط

موضوتجفيالكتافيكانإذا-والعاطفيئوالعلميئالعقليئتركيبه

.-دعوفيأوفكرفيأوأدبيأوعلميئ

فيه،وتفانيهواختصاصهلموضوعهإخلاصهمدىوعلى

الاختصاصأصحابمنوأخلإهما،وا!دينالعلمفيوزسئوخه

دينيموضوعفيالكتابكان-إذابفضلهمالمغترففيه

ذلك.إلىوماوالفقهوالحديثكالتفسير

وتجاوصب،اندفاععنالتقديمهذايكونأن-ويجب

،الكتابهذاقراءةبعدالمقذمنفسفينشةتلرغبيماوتحقيقأ

بحيث،لهوصتي!رهاإليهوتخئبها،التقديمهذاكتابةعلىتحئه

مشاعيروإبداء،خقأداءفيمقضرأنف!هاعتترعنهاامتتعإذا

هووذلك،قضاهامايعقوبنفسفيوحاجة،وانطباعاب

.")1(وفائذئهأثزهلهالذيالمئصفالطبيعىالتقديم

.61(-06ص)،الندويللعلامة:الأدبفينظرات(1)
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مقذماثة

الكريمالقرآنحوللدراس!ات

طالب.أبيبنلمك!يئ:السبعالقراءاتفيالتبصرة-كتابا

الةفقوفي.اللهوليئشاهللإمام:الثفسيرأصولفيالكبيرالفوز-2

الكائذفقوفي.زكريامحمدالمثعيخللمحذث:القرآنفضائل-3

القراهي.الحميدعبدللعلأمة:القرآناقسامفيالإمعان-4

الضابوني.عليمحمدللشيخ:التفاسيرصفوة-5

مسعودمحمدللمقرئ:القرآنتجويدفيالبيانرياض6-

.التذويالغزيزي

21





الشبعحا!لقراءاتلافيالتبصرةكتاب

/طالبأله!بنمكيمحفدأبيالمقرىءللإمام

القزطبيالقئزوافيالقيسيمختاربنمح!دبنخفوش

هـ374سنةالمتوفى)

التذويغوثمحمدالمقرىءالدكتورتحقيق

تقديم

الشعيخالأستاذسماحة

الندويالحسنيعليالحسنأبي
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والمحققالمؤنفترجمةمننبذة

المؤئف:ترجمةمننبذة

محمد:أبو،القيسيالأندلسيمختاربنمحمدبنحموشطالبإبراهيمبنمكيهو

بلادبعضفيوطافهـ،355عامفيهاولد.القيروانأهلمن،والعربيةبالتفسيرعالم،4مقرى

عامفيهاتوفي،بجامعهاوأقرأوخطبقرطبةسكنثم.بهاوأقرأبلدهإلىوعاد،المشرق

هـ.437

منها:،كثيرةكتم!له

.القرآنإعرابمشكل-ا

وعللها.القراءاتوجوهعنالكشف-2

النهاية.بلوغإلىالهداية-3

السبع.القراءاتفيالتبصرة-4

.الأخبارفيالمنتقى-5

.والمنسوخللناسخالإيضاح-6

.القراءاتفيالموجز-7

.والمنسوخالناسخفيالإيجاز-8

.التلاوةلتجويدالرعاية-9

.القراءاتفيالإبانة-01

وبلى.كلأشرح-))

.)1(لرحلتهجامعفهرس-21

.(7/682)للزركلي:معلالأا(1)
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المحقق:ترجمةعننبذة

مواليدمن،الندويغوثمحمدالدكتورالأصتاذ:المحقق،القارىء،الداعية،العالمهو

.(الهند)"آثذهراتزدئش!ولايةفيالواقعة"تئخثذة،مديريةمضافات

أساتذتهاومن،خاصةالندويالعلأمةمنفيهادواستهأثناءواستفاد،العلماءندوةفىذرسن

انعقدتوالتي،العالميةيمالكرالقرآنمسابقةفىالندوةفيالتخزجبعدشارك،غامةيومئذالكبار

تحقيقبتقديمالدكتوراهعلىحصلحتى،آلهندجامعاتفيدراستهتابع.ام649عامماليزيافي

الجامعاتفيقبولأنالوالذي،طالبأبيبنلمكي"السغالقراءاتفيالتبصرة"كتاب

المقيمينالمسلمينمنبدعوةأمريكاإلىسافرثم،منهاجهافيوقرر،العربيةالبلادفيالإسلامية

،والتقذمالرقيمنكثيرةأشواطأقطعقدالآنوهو،بذلكاللهووققه،إسلاميمعهدلإنثاءهناك

الكثير.بهوانتفع

فيالتبصرة"آنفأالمذكورتحقيقهمنها،الحديثوفيالقراءاتفيوتأليفاتتحقيقاتوله

1(الصحابياتمسانيدو""المؤمنينأمهاتمسانيدو""النساءمسانيد"وإعداده"السبعالقراءات

الدعويةللأعمالمتفرغالآنوهو،مختلفةموضوعاتفيومحاضراتمقالاتلهذلكوغير

أمريكا.فيالإسلاميةالجالياتبينوالإصلاحية
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آف!جمثآلر!فألئزر

تقديم

الندويالحسنأبيالكبيرالداعيةبقلم

بعد:أفا،اصطفىالذينعبادهعلىوسلامدئهالحمد

"القراءة"علىيقومالذيالوحيوإن،الوحيعلىيقومالذيالذينفإن

4أؤفينزل،بالقراءةبالأمر-الأقلعلىقرونخمسة-مذةمنهانقطعماويتصل

الهاشميئالمطلبعبدبقاللهعبدبنمحمدالزسلخاتيمعلىجزاءغارفيوحي

آترآ2بئلاصغقبئينآقيلنتنطق*صقققآلذىزئكبآستير%فرأ):تعالىبقولهمفتتحأ،!ي!القزشي

.(4-ا:العلقأ!وبآلق!مخف!آلئزى*ل!!!لاكرتمآؤزئك

الصحيفةقراءةعلىمركزةحامليهوعنايةعنايتهتكونبأنخليقالدينهذاإن

وعلى،وقراءت!احفظهاوعلى،الفححفخاتمةفكانت،السماءمننزلتالتي

التيالأحرففعنوالبحث،وتحقيقهاوضبطها،وتصحيحهاالقراءةهذهإتقان

والأمانةوالدقةالصحةوتحزي،العلمهذاعنتنبثقالتيالعلوموتدوين،بهانزلت

ومن،رجاليإلىرجاليومن،محصيرإلىعصيرومن،جيلإلىجيلمننقلهافي

فيم،إلىفيمومن،صدبىإلىصديىومن،كتاب!إلىكتالبومن،طبقبماإلىطبقؤ

،يفترقانفلا،العلم!ذاتاريغالأمةهذهتاريغيرافقوأن،لسانيإلىلسابئومن

بل،وشيطانإنسانأو،حدثانأوفتنةأو،نسيانأوغفلةبينهماتخولولا

نقيين،صحيحينمحفوظينالعصرهذاإلىيصلاحتى،بعضيىفيبعضهايتداخك

هذهتاريخويحفظ،نزولهعصرفيفر!ءكماالعصرهذافيالقرآنفيقرأ،صافيين

وتغليظات،وترقيقاقيوتفخيمات،ولينابهمزابمنوتفاصيلهاالقراءة

YV



مممحيغ!أيعنيسمعلموذلك،مسخلأشري!كأنهcووقفبووصل!،وإمالاب

تعالى:لقولهتفسيوكفهوذلك!ومتيماديتنأيأو،إنسمانيكت!ابأو،ص!ماويه

علينائهعيان)تتدالىوقوله،9:الحجرأ!ألذكررأفالبما!نفالرنهنوةنحنإئا!

القراءأتعلمفيلدكئبا!أوسعمنمكعتبةتكنؤئتولذلك،17:القيامةأ!آدقةاتبما

أمة"أيتاريخفين!ظيرلهايوج!دلاالس!بع

الإمامالسمغر!ءالعلامةللشيخ"السبعالمقراءاثفيالتبصرةكمتاب"يمانولما

القزطبيالقيزوانيالقيسيمختهـارب!نممحمدبنخفوشطالبأبيب!نميكئيمحيمدأبي

ب!مزايااز-و-،ال!موضوعهذافيأه!مهاومنالكنتبأقدمجمن،(4371ال!ثوفى)

الأصسيملمةالعفنهذأمواجعمنويعتبر،المحجهـةوؤض!موحالسهولةمنها؟ك!ثير؟فني!

هذا"عليهالاعتمافىكانالذي"التيسير"كتابصاحبالدانيوالإمام،الأولى

به،4الاعتناوجب،"التبهـصرةكتاب"صاحبتلاميذمق،قروقيطيلةالعفن

هذةجعلمماولكن،الدارسينوحلقات،الطالبينأيديبمثن!اولوجعله،وفشره

فقد،الباحثينأنظارعنوتواريهالكتابهذائدورةهي،معقمدةعسيرةالمهقة

باسشبولعثصانيةنورمكتبةفيإحدأهم!ا،لهمالاثالثةمخطوظتانلهكانت

فيالمخطوطتانوكانت،بخيذزآبادالنظاميةال!جامعةمكتبةفيوالأخرى،أتركيا)

ومقارنه.ومواجع!،وتصحيحوضب!،وتنقيحتدحقيؤإلىحاجيما

حفظفيطويلباعوله،التذويغوثهحمدالأستاذأخانااللهقئضهنالك

الكريمالقوآنلتلاوةالعالميةالمسابقةفيالتفؤقيجائؤةنالوقد،وتجويدهالقوآن

فيالقراءاتمسابقاتفيمامنليكولطاختيزوقد،(ماليزيا)كؤالآتضبورفي

علىطويلصبروله،والتفؤقبالبراعةالفنهذاأهللهشهد،موارأالهندعاصمة

دأئرةفياشتغالهذلكعلىأعانه،الأصولمعومراجعتهاالمخطوطاتقراءة

تحقيقفيالعلميةالمؤشساتكبرىهيالتي،آبادحيدرفيالعثمانيةالمعارف

القدامى.للمؤلفيقالخطيةالنادرةالكتبونشرالمخطوطات

فيهاجمع،السبعالقراءاتفنعنفيهابحثإضافيةمقذمةؤضعوقد

مهمتهإكمالسبيلفيزاروقد،الموضوعفيدسمةوم!واب،اليمةمعلهـوماب
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هذافج!اء،أيضأالأجشبيةالمكتباتمنواستفادال!دفيالرئيسيةالعلميةالمكئتبال!

هذأف!ولذحهـفةومراجعيماوتنفيحتمحجعمننالهوماالعلميةالدقذمةهذهبعدالكتالب

الفراءاتفيالثبصرةك!تاب"كامممهوجاء،الموضويمهذأفيوغفذة،الفن

وللمصفع،والعلحاءوالصوئهـف!جق،والقزاءالحفاظدعوالثوللمؤئف!السسبع

.وآخوأأولأدتهوالحمد،وت!ديرهسالفقبهذاالمعنييقإعجمالبوالمعلق

Nسنةاالمباركرمضانكرة r 9 A!ا!عدويالحسسث!عل!الحسممنأبو
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الكبيرالفوز

في

التفسيرأصول

الذفتوياللهؤييشاهللإمام

وتحقيقدراسة

بؤريالتالنأحمدسعيد

الهند()ئؤتئدبالعلومبدارالشريفالحديثأستاذ

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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المؤلفترجمةمننبذة

وجيهبنالرحيمعبدالفيضأبيالشيخبنأحمدالدينقطباللهولي،العزيزعبدأبو:هو

بنعمرالأعظمالفاروقالىالأبمننسبهينتهي،الهندي،الذهلوي،الفاروقي،الدين

عليه.اللهرحمةيىضاكاظمموسىالهمامالإمامإلىالأمومن؟عنهاللهرضيالخطاب

الشماليةالولايةأعمالمننكرمظفرب!ديرية(فقت)"بهقت"قويةهـفيا141سنةفيولد

الهند.في(.!.ول)

فيبدأثم،السابعةالسنةفيالكريمالقرآنوأتم،عممرهمنالخامسةالسنةفيالدراسةبدأ

.العاشرةالسنةفيالجاميللعارفالضيائيةالفوائدفختم،والعربيةالفارسية

،عمرهمنعشرةارلخامسةفيالمدرسيةالكتبمنوفرغوالدهمنتعلمقد-اللهرحمه-وكان

والتعليم.التدريسإجازةوالدهمنلهوحصلت

فانتفعالسيالكوتيأفضلمحمدالشيخزمانهفيالحديثإمامإلىتعليمهأثناءفييختلفوكان

منوجزءأالترمذيللإ!امال!نبويةوالشمائلالبخاريالإمامصحيحعليهوقرأ،الحديثفيبه

المصابيع.مشكاة

ابنذاكإذهواهـوكان143سنةإليهافرحل،الشريفينالحرمينزيارةإلىنفسهتاقتثم

بنمحمدطاهرأبيالشيخعلىوتتلمذ،عامينهناكوأقام،السنةتلكفيفحج،سنةثلاثين

والموطأ،،الستةالكتبأطرافعليهوقرأالبخاريصحيحمنهفسمع،المدنيالكرديإبراهيم

الكتب.بقيةإجازةمنهوتناول،محمدللإمامالآثاروكتاب،الدارمىللإماموالمسند

دروسوحضر،المكيالمالكياللهوفدالشيخعن!الكموطأوأخذ،المباركةبمكةوردثم

منهوسمع،البخاريصحيخيدرسكانحين،أيامآالمكيالقلعيالحنفيالدينتاجالشيخ

الإجازةوأخذ،عدهومعضلاتهاالمذكورةالكتبمشكلاتوحل،وغيرهاالستةالكتبأطراف

الكتب.لجميعمنه

كثيرخلقبهوانتفع،عامآثلاثينويصنفيدرساهـفمكث145سنةالهندإلىوعاد

الهند.أعيانمنف!صارواعليهوتخزجواجماعةعليهوقرأ،عددهميحصىلا
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تقريظ

الندويالحسنأبيالعلأمةالكبيرالداعيةبقلم

تعالىاللهرحمه

)1(

ثوريةتجديديةقأثرة"التفسيرأصولفيالكبيرالفوز"الدهلويالإمامكتابإن

أوساطفيالكريمللقرآنوالتدثرالفهمقلكةوإنشاء،القرآنإلىالدعوةصددفي

وإنه،الإسلاميةللأمةالإصلاحعاطفةوإيقافي،والمثقفينالعلموأصحابالخاصة

بابه.في(علمناحسبالعامرةالإسلاميةالمكتبةفي)فريدلكتاب

بعضإلاهيوما-عامة-بصورةمستقلشيءالتفسيرأصولفيئوجدلا

وأتفاسيرهممقدمةفيالمفسرينبعضيذكرهاالأصولمنوشيءوالضوابطالقواعد

الدهلويالإمامكتابكانوإن.سطوربضعةفيوالتأويلالتفسيرفيمنهجهميبيان

أساسيةنقاطكلهولكنه،مختصرآوجيزآأيضآ"التفسيرأصولفيالكبيرالفوز"

مشكلاتعانىجليللعاليمقيمةنادرةمذكرة-الحقيقةفي-وهو،جامعةوكقيات

الخبير.المجمبممارسةومارسها،القرآن

وإن،العويصةوالمسائلالمشكلاتهذهؤاجهمنإلأقذرهحقيقدرهولا

وإدراكهووجدانهذوقهعلىبناءالدهلويالإمامسجلهاالتيوالكلياتالأصولبعض

الكتبفيالصفحاتمئاتبمطالعةعليهاالحصوليمكنلا،القرآنلمغزى

مئةصحيح،يليبماالكتابهذامقدمةفيالدهلويالإمامتصريحوإن،الأخرى

المئة:في

بلطفهتعالىالله-عاملهعبدالرحيمبناللهوليئ،اللهإلىالفقيريقول"

-4521/)،الندويالحسنأبيللعلأمة!الإسلامفيوالدعوةالفكررجال"منمأخوذ)\(

.م4002هـ-ا425عام،بدمشقكثيرابندارطبع،(524
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النافعةالفوائدأقيدأنليخطر،الحكيمكتابهمنبابآعلىاللهفتحلماإنه:-العظيم

يفتحالقواعدهذهفهممجردأنوأرجو،وجلعزاللهكلامتدبرفيإخوانيتنفعالتي

فيأعمارهمقضوالووأنهم،تعالىاللهكتابمعانيفهمإلىواسعآطريقآللطلاب

-الزمانهذافيأقلأنهم-علىالمفشرينعلىقراءتهاأوالتفسيركتبمطالعة

."المترابطةوالقضاميقالضابطةالقواعدبهذهتظفرونلا

وخصائصيىوموضوعاتهالكريمالقرآنمقاصدفيالدهلويالإمامكتبهماإن

المتأخرينكتبسيمالاالبشريةالمؤلفاتعنوتمئزهواختلا!ه،ومنهجهأسلوبه

-اليوم-فيهيشعرألأيمكن،معدودةقليلةكلماتفيالنزولوأسباب،الدراسية

،جديدةونظرابآراءعشرالثانيالقرنفيكانتولكنها،والابتكاربالجدة

.الأوساطمنكثيرفيمجهولةغريبةالآراءهذهتزالولا

بأسبابالمتعلقةالرواياتكثرة-نتيخةهائلوفرقكبيرتقص!هناكوقعلقد

المتأخرةالقرونشعارأصبحكانالذي؟عليهاوالتركيزأهميتهاعلىوالتأكيدالنزول

!كفيوجمبرهبعظاتهوالانتفاعوقصصهالعظيمالقرآنقضامينمنالاستفادةفي-

.وقضاياهوأوضاعهالعصرظروفعلىوتطبيقها،التاريخأدوارمنودورغصر

وكشف،الكثيفالستارذلذوالتنقيحالتحقيقبهذاالدهلويالإمامأزاحفلقد

ورونمه.وبهايهالكريمالقرآنتجمالعن

:"الكبيرالفوز":كتابهمنالأول!البابفيالدهلويالإماميقول

بقضةالمخاصميماوآيابالأحكا!آياتمنآيةكلالمفشرينعامةزبطوقد"

.النزولسببهيأنهاوظثوا،نزولهسببفيتروى

وإزالؤ،البشريةالنفوسلتهذيمبكانإنما،الكريمالقرآننزولأنوالحق

.الفاسدةوالأعمالالباطلةالعقائد

فيالباطلةالعقائدوجودهوالمخاصمةآياتنزولفي-إذآ-الحقيقيفالسبمب

المخاطبين.نفوس

الفاسدةالأعمالووجودالمظالمشيوعهوإنما،الأحكامآياتنزوليوشتمب

فيهم.
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تيقظهمغدلمهوإئما(وبالموتوأيامهاللهبآلاء)التذكيرآياتنزولوسبمب

شيكونوما،الموتوحوادثوأياميمااللهآلاءمنعليهويمزونيرونبماوتتئههم

هائلة.وقائعمنبعده

لهافليس،المفسرونبيانهاتجشمالتيالجزئيةوالقصصالخاصةالأسبال!أفا

منبحادثتعريضعلىتشتملالتيالكريمةالآياتبعضفيإلاذلكفيدخل

ترقبفيالتعريضهذابعدالقارىءيقعبحيث،قبلهأوكيمالنبيعهدفيالحوادث

القصةببسطإلاترفبهيزولولا،سببأوحادثأوقصةمنوراءهكانلماوانتظار

.")1(النزولسببوبيان

عليهابالردالكريمالقرآنتكفلالتيالمزقفيالضعفمواضعبيانوإن

وانحرافهاضلالهاوأسباب،الأصيلةالصحيحةوآرائهاوأفكارهابعقائدهاوالتصريح

علىالأمورهذهوتطبيقاتفاقوبيان،الأسبابهذهوتاريخ،للحقيقةفهمهاوسوء

يوجدلاالذجمأالك!ريمالقرآنلقهمالأولالأساسهو،المسلمينطبقاتبعض

الييوجدكماالكبيرةالتفاسيرمنأيفيالوضوحبهذا-والإيجازالاختصاررغم-

.الكتابهذا

والتطبيقالئسخفيوالمتأخرينالمتقدميناصطلاحاتبينالقزقشزحوكذلك

الصحابةبينالتفسيريةالخلافاتوخل،والمنسوخةالناسخةالآياتبينوالتوفيق

.النادرةالجيدةالدهلويالإمامبحوثمن،والتابعين

معالقرآنيةالآياتبعضمطابقةلعدمتوجيبمامنالدهلويالإمامذكرهماوإن

درشمنوأهميتهقذرهتعير!،لهاموافقيهاوعدمالمعروفةالظاهرةالنحوقواعد

مدرستيبينالنحويةالخلافاتعلىواسعازوعلهوكان،النحوتدوينتاريخ

.والبصرةالكوفة

الضعفمواطنعلىخلالهمنيطلعالقارىءأنالكتابهذاميؤانأكبومنوإن

القديمةوأمراصهاوالمقلوالشعوبالضالةوالمرقالسابقةالدياناتفيالحقيقية

.4-3:ص،الأولالباب:الكبيرالفوز(1)
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عصر،كلفيالمسلموالمجتمع،المسلمينأجيالويوفق،الموروثيماوجمللها

نفسها،وتحاسب،الكريمالقرآنمرآةفيؤجههاترىأنالمختلفةالأمةوطبقات

المتوارثةضعفهاومواطنالقديمةوالفرقالدياناتأمراض!تتسرلتألأفيوتفكر

عليهم.صامتةبخطئتدخلولا،إليهم

.(01:الأنبباءأ!آقلآدعملودصكربمتمييم!ئباإيكغآئزتخآلقذ)

ء+6صثفي*
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الإمعان

القرآنأقسامفي

تأليف

القزاهيالحميدعبدالإمام

الشاميةالدار-القلمدار

بيروت-دمشق
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المؤنفترجمةمننبذة

:,--(ortq-0128)القزاهىالحميدعبدالشيخ:الفغويمماالأديب،المفشرالعلامةهو

خالابنوكان،بالهندتزابيشعأتزا)ولاية(كزهأعظم)مدينةقرىمن(قيرئها)قريةفيؤلد

،القرآنفحفظ،العلمطلبفيتزغزغبعدماواشتغل.النعمانيشبليالشيخالمؤزخالعلامة

فيها.وبرع،الفارسيةاللغة-الهندفيالشريفةالعائلاتأبناءكدأب-وقرأ

أكبركانوهو،الئغمانيلثمئليالشيخأخيهبعطففاستظل،العربيةبطلبذلكبعدواشتغل

ومنطقها،وأدبهاولغتها،ونحوهاصرفهامنكفهاالعربيةالعلوتممنهفأخذ.سنينبستمنه

الفقيهحلقةفيوجلس.)1(المتحدةالولاياتعلممدينة(تكنؤ)إلىسافرثم.وفلسفتها

التعاليقصاحباهـ(403)تالقكتويالحيعبدالحسناتابيالشيخالإمامالمحاث

المفلقوشاعرهاالعربيةاللغةإماممنالعربيالأدلتوأخذ،(لافوراإلىازتحلثم.المشهورة

الحماسةشارح(هـ\r.4)تال!هازئفوريالح!نفيضالأديبالشيخالعصرذلكفي

.والإنثاءالشعرفيأقرانهوفاق،العربيةالآدابفيفبرع،(اللغاتثلاثيشرحآوالمعققات)

علىالقصائديقرضفكان.شواردهاوقتمق،فعصلاتهاغقدوحل،كفهاالجاهليةدواوينقرأ

وفصحائهم.العربئقغاءشبكعلىالرسائلويكتب،الجاهلئينمنوال

الإسلامية.غيثكزةكليةفيودخل.سنةعشرينابنوهو،الإنكليزيةاللغةعلىعزجثم

مجمعفصار.الحديثةالفلسفةفيوامتاز،(آبادإله)جامعةمنأ-بشهادةسنينبعدونال

.!تتغسافيلأتتنهماتررخو)البحرين

معفمأنصحمت،رياضهمنورتع،جياضهمنواستقى،العلمطلبمنؤطزهقضىوبعدما

وأل!،وكتمت،سنينفيهافدزس.السندعاصمةبكراشي)2(الإسلامبمدرسةالعربيةللعلوم

وأنشد.وقزض

)1(

)2(

.!ئشتزبأثزا"اليوتمئ!فى

.Karachiكراتشيمدينة
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مكافي،كلمنعلومهوجمع،جهيماكلمنفيهوالنظر،ودرسهالقرآنتدئزإلىانقطعثم

وتئم،نشروهقاولفث،العلماءمنفاتماأخذعلىضيهثوهوومات.عمرهأكثرفيهفققحى

عنتحثأيتدفقوصدزه،بالقرآنعلمأينئعلسائهفكان.يحفقوهلمماوتحقيتي،شتتوهما

النظامومن!قة،بيائهمرئبالقرآنأنيعتقدكانوهو.معضلاتهعنكشفأيجريوقلفه،مشكلاته

فلو.الكلاممقتضىورعايةوالبلاغةالحكمةعلىبنيوآيهشؤرهمنوتأخرتقدمماوكل.آياته

.الكلامبلاغةوفسدت،النظاملبطلقذمماوأخرأخرماقذم

منالمفشرونبهأتىوماالمضصعنفأعزض،بعضأبعضهيفشرالقرآنأنيرىوكان

الفرقانوتأويلالقرآننظام"سماهالذيتفسيرهفيدأبهكانهذا.والعجائبالزخارف

مباحثه.فيبهافاستمتع.والنصارىاليهودكتبفيالنظرحسنوكان."بالفرقان

اللغةأستاذيومئذوكان.الإسلاميةغيئكزةبكليةالعربيةللغةمعلمأام709سنةوانتجمت

وهو،العربيةمنهاستكملفالمستشرق.هارويز)1(يوسفالشهيرالألمانيالمستشردتىبهاالعربية

أعوامأ،هناكوبقي.(آبادإله)بجامعةالعربيةللغةأستاذأئمحمتسنينوبعد.العبرانيةعليهقرأ

التيالنظاميةالأميريةالعربيةالعلومدارلمدرسةرئيسأ(الذكن)آبادخيذرإلىمنهاانتقلحتى

وولاتها.البلادقضاةتخربمكانت

قريتهمنقربفيألشسقدوكان،العلمإلىوانقطع،بيتهولزم،خدمتهمناستقالثم

.!الإصلاحمدرسة"سفيتدينيةعربيةمدرسة

شبليالشيخلأخيهتذكارأأشستالتي"المصئفيندار"دالمديرينللجنةرئيسأوكان

والتدوين،،التأليففيفراغهأوقاتيبذلوكان.مؤشسيهاأحدهوفكان،النعماني

خاطرهفسمح.حولهالملتفينتلامذتهعلىدروسهوإلقاء،ومعانيهالقرآنفيوالنظر

فيالأوائليجمعهلمماالعفاةعلىوفزق،علومهمنالقدماءبهبخلبماالمتدفق

صحفهم.

الأجل.أتاهحتىالعملمنالبرهذاإلىمنقطعآاللهرحمهكان

بالعربية:المطبوعومنها،والأرديةوالفارسيةبالعربيةكثيرةمصنفاتوله

الذبيح.هومنفيالصحيحالرأي-ا

(1)Horovitsم(1391)تهوروفتسجوزيف.أ.
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.القرآنأقسامفيالإمعان-2

.القرآنمفردات_3

.القرآنمنشؤيىتفسير-4
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آلزصضألزخمفألئزتجر

تقل!يم

الئدويالحشنيغليئالخسنأبيالسئدالجليلالأستاذ:بقلم

وسفم.وآلهعليهاللهصفىاللهرسولعلىوال!لاموالفحلاةلئهالحمد

فيالمتدبريناهتماتميسترعيموضوعآالقرآنأقسامموضوعكانفقد.بعدأقا

ودقائقه"ولطائفهوحقائقهمعانيهعنوالكشف،بتفسيرهوالمعنسينالقرآن

الذهننإلىيتبادرمالأن؟وتفصيلبسطفيالموضوعهذافيالبحثإلىويدعوهم

يثبتهأنويريدالمتكلميذعيهماعلىبهالمق!ماستشهادهوبشيءالإقساممن

أجلهووالله.بهالمقسملتعظيمالقسمأنالأذهانفيواستقزشاعوما.ويؤكده

قولهفيؤكد،وضئعهخفمهمنهوبشيءيقسمأنعنوأغنىوأسمى،وأعلى

والمستبعدالغريبمنيكنفلم.وحفآوصوابآ،وعدلآصدقآبقولهوينطق؟تعالى

كانكما،وضخاميماواتساع،وقامؤقيميماذاتمكتبةالموضوعهذافيتتكؤنأن

.أخرىقرآنتيماموضوعابفيالشأن

فيمفضلآواسعآكفردآكتابآ-واطلاعهجملمهحدودفي-يجدلمالكاتبولكن

نأمنوأؤشغأضحخئموالعلميةالدينيةالإسلاميةوالمكتبة-الخطيرالموضوعهذا

تأليف")1(القرآنأقسامفي"التبيانكتاقيإلا-واستقصاهابهاأحاطأنه:مذتجيذعي

هـ(751م)الخؤفيثة)2(قيمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمدالدينشمسالعلامة

)1(

)2(

.(الثذويالعلأمة01الرياض-الحديثة"الرياضمكتبة"طبعةالكاتبأمام

الذقشقيالرزعيسعدبنأيوببنبكرأبيمحقدبنالذينشمسالعلامةالإمامهو

التاريخفيوالدعاةالعلماءكبارأحد،هـ(751-)196الخؤفييةقئمبابنالمعروف

المذهب-فيوتففه،وغيرهالتابفميميالشهابمنسمع،دمثقفيووفاتهمولده،الإسلامي
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علىمؤلشميعلميئمففبماكتاصبأول-التقديمكلمةكاتمبعلمحدودفي-وهو

بهاوالمقسمالأقساملأنواعواستعراضبى،القرآنفيوالتدبرالعميقةالدراسة

وتحزيه،للقرآنوتذؤقهالمؤلفدراسةغفقعلىتذذ؟القرآنفيومواردها

بجميعوالإحاطةوالاستيعابالشمولالكتابسماتومن.والاتزانللاقتصار

ابنالحافظالإسلامشيخشيخهفيهمبما،ال!قفبأقوالوالاستشهاد،القرآنأقسام

ص-)1(
،الأقسامهذهفيهاؤزدتالتيال!وزةفيفشرأحياناالمؤلففيهيتوشعتيميه

لطائفذلكأثناءوتجيء.ببعضبعضهاآياتهايربطالذيالرباطإلىويشير

بيانفيجاءبمامناسبةذاتبأبياتأحيانأويستشهد،وتاريخيةتفسيريةوغوامض

)1(

الذيوهوالإسلامعلومفيوتفئن،الحزانيتيميةابنالإسلامشيخعنوأخذ،وأفتىوبرع

ابنيقول،وعذبوأهين،دمشققلعةفيمعهوشجن،علقهونشر،تيميةابنممتستهذب

وأصوله،والفقه،ومعانيهوالحديث،الدينوبأصولبالتفسيرعارفأكان،:رجب

والإنابةبالذكرولهجىوتألهعباد؟ذاوكان،العلومهذهفييجارىلا،والكلاموالعربية

كثيرةتصانيفله،علمأمنهأوسعرأيتولا،ذلكفيمثقهأشاهدلماللهإلىوالافتقار

،'(6/68:الذهب)شذرات،العبادخيرهديفيالمعادزاد:منها،وغزيرة

.028(6/:)الأعلام

الخزانيالنميريالخضرالقاسمأبيبناللهعبدبنالشلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدهو

.الإسلامصشيخ،الإمام:تثميةابنالدينتقي،العئاسأبو،الحنبليالذمشقي

والدهمعفقدتم،البلادعلىالئتاراستولىأنإلىبهاونشأهـ،661سنة(خزان)فيولد

فقصدها،بهاأفتىفتوىأجلمنمصرإلىطلبوقد.واشتهرفنبغ(دمشق)إلىوأهله

إلىفسافرأطلقثم.(الإسكندرية)إلىونمل،مذةف!جنأهلهامنجماعةعليهقتحامل

دمشقبقلعةمعتقلأومات،أعيدثموأطلقهـ،072سنةبهاواعتقلهـ،712سنةدمشق

V2سنةالقعدةذيمنالعشرينالإثنينليدة A-%جنازته.فيكلهادمشقفخرجت

،والأصولالتفسيرفيآية،الدينفيإصلاحداعية،الحكمةفنونفيالبحثثحزكان

.متقاربانولسانهقلمه،اللسانفصيخ

بينالفرقانو،،السنةمنهاجو"!الإيمانو"!الفتاوىمجموع":منهاكثيرةتصانيفوله

مجموعةو"،الرسولشاتمعلىالمسلولالصارمو"،الشيطانوأولياءالرحمنأولياء

رفعو"،،والوسيلةالتوشلو"،،الإسلامفيالشرعيةالسياسةو"،والمسائلالرسائل

وغيرها.،الأعلامالأئمةعنالملام
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علىوالاطلاعالحديثفنفيالمؤكفاختصاص!الكتابفيويتجفى.المؤلف

منيرتجىمقاوذلك-الرجالوفن،وأسانيدرواياتمنتضقنتهومامصادره

الآياتفهمفيئفيدعلومعلىالمؤلفوازوع-الخؤفيتةقئمابنكالحافظمؤلفب

النفس.وعلمالأجساموعلمكالظمثالقرآنيالإعجازوإثبات

ضوءفي،جديدمنالموضوعهذاتناولإلىملخةماشةالحاجةكانتولكنه

المتبضرينبعف!قالكمافالقرآن-تحديذولالهانهايةلاالتيالقرآنيةالدراسات

تزككم":قيلوكما،"عجائبهتنقضيولاجذتهتئلىلا"القرآنفيوالمتدترين

العربية،اللغةلآدابالشاملةالعميقةالدراساتضوءفيوكذلك-"للايخر4الأؤ

الشقاوتةللضحفالمقارنةالدراساتضوءوفي،الأؤلينالعربكلامومناهج

سليمانالسيدالعلامةأستاذنايقول-كماالمؤلف!كانوقد.القديمةوالديانات

العربيةبالعلومعالمأكان(،يبغيانلابرزخبينهماو)البحرينمجمع"التذوي)1(-:

أخذعلىميهسثوهوومات..والإنكليزيةالعصريةالعلومفيوفاضلأ،والدينية

.")2(يحفقوهلمماوتحقيق،ش!حتتوهماولئم،نشروهماول!،العلماءمنفاتما

)1(

)2(

،الندويسليمانالسيدالشيخ:المتكفموالمحذث،الفقيهوالمفشر،الكبيرالعلامةهو

علىعهدهفيالإسلاميالعالمعلماءكباروأحد،"النبويةالسيرة"فيالمؤلفينكبارمن

وتنؤتج.،بحمغفةوب،عليمشغةمعوالتأليف،الكتابةمنالمكثرينومن،الإطلاق

،مذةفيهابالتدريسقامثم،يومئدأساتذتهاكبارعلى-العلماءندوة-العلومدارفيدزسن

والفصلحين،،والكتاب،والمفكرين،العلماءمنطيبةنخبةخلالهايديهعلىتخزقي

الليثأبيوالأستاذ،الندويمسعودوالأستاذ،الندويالحسنأبيالعلامةأمثال

وضعفيوشازك،عمرهأواخرهفيباكستانإلىانتقل.وغيرهم،الندويالإصلاحي

دام،التعليميةومعاهدها،جامعاتهاعلىوأشرف،الوليدةللحكومةالإسلاميالدستور

كتمبوله.(امهـ)539ا373عامتعالىاللهرحمةبهاستأثرتأنإلىالعلميةنشاطاتهعلى

كتالتعليهالاطلاعفيللتوشعاقرأ).والتاريخ،السيرةفيوالأردية،بالعربيةقيمة

محمدللدكتور"الندوئينوشيخ،عصرهفيالهندعلماءأمير:الندويسليمانالسيدل

.(بدمشقالقلمدارطبع،الندويأكرم

.التذويسليمانالسيدللعلامةالمؤلفترجمةمن
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القرآنيةالمكتبةعنتنوب-قيمتهاوجمترقامتها!ضرعلى-الرسالةهذهفجاءت

للقريحة،مفتقةلطائفعلىاحتوائهامع،خاضبمابصفبماالقرآنأقسامموضوعفي

جديد.منفيهوالتدئرالقرآنفيالدراسةلإمعانومثير؟وفنير؟

رئيسيةشبهاتوهي.القرآنأقسامعلىالثلاثالشئهاتأؤلأالمؤلفثذكر

بهأجابماأؤلأذكروقد.القزاءمنوالسطحيينالناسأوساطخواطرفيتدور

إصابتهوعدم،وجاهتهإلىارتياحهعدموذكر،انتقدهوقد،الزازي)1(العلامة

والنقدية،العلميةوشجاعته،تحليلهوقؤو،الحاذذكاؤهذلكفييتجفى.الهدف

ثناءالقتمابنالعلامةطريقعلىوأثنى.العربكلامأساليبعلىالواسعواطلاعه

وشجاعته،واثزانهإنصافهعلىتدكمماأدبيةهادئةمناقشةناقشهوقد.إجماليأ

التوسئع.منبشيء"والنقدالاعتراف"الموضوعهذاتناولوقد.النقديةالعلمية

سبيلعلىالجوابفيالكتابهذاطريق"بعنوانمستقلأبابأعقدوقد

وأعقبه.دلالاتالأقسامهذهإنالعلماءبعضقوذفيهأئدوقد."الإجمال

طثهمهو،منهيخرجوالمالذيوالمضيقعنهمتنخللمالتيالغفةولكن":بقوله

الذيالباطلالطنهووذلك،محالةلابهالمقسمتعظيمعلىمشتملأالقسمبكون

ذلكبعدذكروقد."للشبهاتومنشأ،القرآنأقسامفهمعلىحجابأصار

القسممننوعوأنها؟دائةآياتإلاليستبالمخلوقاتالقرآنأقسامأن"بالإجمال

."التعظيميةللأقساممباين

وطز!ه،وحديثأقديمأإليهالناسوحاجة،القسمتاريخعنتخثوقد

منالثلاثةالمتشعبةومفاهيمهالأصليومفهومهالقسمكلماتمعانيوبئنالمتنوعة

-Ott):الزازيالدينفخراللهعبدابو،الثيميالحسينبنالحسنبنلمحقربنمحمدهو)1(

قزشىوهو.الأوائلوعلوموالمنقولالمعقولفيزمانهأوحد،المفشرالإمامهـ(606

وقد.،هزاة"فيتوفي.نسبئهوإليها"الرقي"ومولده،"طتيرشتان"منأصله،الئسب

تفسيرمنها.شهيرةكثيرةمصئفاتوله،يتدارسونهاحياتهفيكتبهعلىالناسأقبل

1f/"الوفيات"فىترجمتهانظر).مجفداتثمانيفي!الغيبمفاتيح"المعروف V f،

.r(663/:"الإعلامو"،1/454:!السعادةمفتاحو"
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تأريخ"بعنوانمستقلأبابألذلكوعقد.المجزدوالاستدلالوالتقديسالإكرام

أؤلفيمعناهحقيقةعلىوالدلالة،المختلفةوطرقه،إليهالناسوحاجةالقسم

وأساليب،العربكلامأساليبعلىالواسعاطلاعهعلىيدذبال!وهو."الأمر

ونؤه.والدياناتوالثقافات،واللغاتوالآداب،والأممالشعوبمنغيرهم

دراستهعلىتدكمما،القديمةللفححفالترجماتبعضفيالأخطاءببعض

كلامعلىالواسعواطلاعه،المختلفةوالدياناتالسماويةللصحفالعميقةالمقارنة

إلأليسالقسمأنذلكمنواستنتج.بأبياتهموالاستشهاد،الأولينالعرب

بهالمقسمإليهضتمإذاأفا.موضعكلفيبهالمق!متقدييرإلىيحتاجولا،للتأكيد

.وبشعائرهتعالىبالئهكانإذاإلاالتعظيئممنهئرادولا.للإشهادهوفإئما

القسم:أنواغوذكر

علىوالقسم.والمخاطبوالمتكقمبهللمق!مالإكراموجهعلىالقسئم:منها

الجاهلتينللشعراءكثير؟بأبياتالبابهذافياستشهد.بهللمقميممالتقديسوجه

الجاهلي.الشعرعلىالواسعاطلاعهعلىتذذمما

الأقسامنوعإلىالأقربوهو،بهبالمقسمالاستدلالوجهعلىالقسئمومنها

العرببأبيابذلكفياستشهدوقد.والتساؤلاتالشئهاتعنوأبعد،القرآنية

شرحثم.الئونانبلغاءمنالأؤلينكلاممننماذقيذلكفيوعرض،الأؤلين

منفيهماعلىالقرآننفسمنالمأخوذةالأدلةوذكر،الاستدلاليالقسمدلالات

يدورالذيوالمحور،الكتابهذاتأليفمنالغايةوهي،الاستدلاليةالأقسام

ذكرثم.الغاياتعلىوتطبيقها،القرآنمنالأمثلةذكرفيالمؤلفثوتوشتع"حوله

القسمفيمابعضوذكر.القرآنأقسامتأويلفيالصحيحالوجهخفاءأسباببعض

ولطائفها.البلاغةأبوابمن

والتشئع،القرآندراسةفيالعميقالطويلالتدئربينالكتافيهذاجمعوقد

مكنوناتعنوالتعبير،والبلاغةالبيانأساليبعلىالواسعوالاطلاع،بروحه

والأساليبالسماويةالضخفتعبيرابعلىوالاطلاع،مختلفؤلغاتفيالضمير

العربيللكلاموتذؤقيواسعواطلاع،للدياناتمقارنةدراسةمع،البيانيةالدينية

or



بعضإزاحةبينيجمع-حجمهجمغرعلى-الكتال!هذافجاء.الجاهليوالشعر

منثرتيماماد؟وبين،القرآنيالإعجازمنالصنفهذاعلىطرأتالتيالحجب

يتأتىولا.العربيالبيانوأساليبالبلاغةقنمنمستقذ؟وئكمب،الأدبيةالأصول

لقنالصحيحالتذوقوبين،بهوالاشتغالالقرآنفيالتدئربينجمعلقنإلاذلك

الأجنبيةاللغاتبعضدراسةمنوالتشئع،العربيةاللغةفيوالبيانوالمعانيالبلاغة

وذلك.والتعفقالعقلورجاحةالفكرسلامةوبين،القديمةالسماويةوالضحف

.يشاءمنيؤتيهاللهفضل

تضدرلكتاب-القيمةوضئيلةقصيرةكانتمهما-تقديمكلمةكتابةفإن،وبعد

بمقاليويتحفى،اللهرحمهالقزاهىالحميدعبدالعلامةمثلنابغيماضليععالبمقليممن

العلامةالكبيرالعصرهذامحققأستاذناقلمعنيصدرالكتابهذاصاحبترجمةفي

ذلكمعولكئه،السطورهذهلكاتب4وتطاوشزفاللهرحمهالتذويسليمانالسيد

قلممنتصدر،بالفضلبشهادةوقيالم،العلميةالكتابهذاقيمةلمعرف!محاولة

بعلومالمشتغلينحقوقببعضوقيام،القرآنيللتفسيرمدرستهتلاميذمنتلميل!

عمله.منخيرالمرءونئة.القرآن

التدوفيالحسنيعليالخسنأبوهـا124المرخبرجبمن52
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القرآنفضائل

تأليف

الكائذفقويزكريامحمدالشيخالمحذثالعلامة

الدينياتإشاعةإدارة

الهند()دلهي
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المؤنفترجمةمننبذة

1315)،الكائذفقوييحىمحمدالثيخبنزكريامحمدالعلامةالكبيرالمحدثالثيخهو

بالدينبالتمشلثوأسلافهايىجالهاافتاز،والدينالعلمفيعريقيماأسر؟فيولداهـ(204-

المجاهدةوشذةالهفةبعلوالدينيةالعلوموطلب،اللهكتابجفطعلىوالحرص،فيهوالضلابة

يحىمحمدالثيخوالذهوكان.شقاسفهاعفيوالرهدالأمورمعاليإلىوالانصرافالنفسوقوة

وتوزيعها،كتبهونشروالدينالعلملخدمةعمزهققى،المخلصينالعلماءكبارمنالكاندهلوي

.الأسرةهذهفيمستمزةوالاينالعلمميزةتزالولا

أحمدرشيدالعلامةالرئانيالإمامالثيغوأذزكحكيميمادقيقيماوتربيهتامتصؤفيفيونشأ

أشذوالدهوكان،اختصاصيىمنوالدهوبينبينهلما،الأبويوعطفهبحنافيوشجذ،الكنكؤهى

بالتعليم.منهبالتربيةاعتناء

الداعيةعفهمنوالفارسيةالعربيةالفغةمبادىءوأخذ،السابعةالسنةفيالكريتمالقرآنخمط

اهـ،328سنة"شهازثفؤر"إلىوالدهمعائتقلثم،الكائذفقويإلياسمحمدالثيخالكبير

بهواشتغل،والقالببالقلبعظيمأإقبالآالعلمعلىوأقتل"العلومقطاهر"بمدرسةللالتحاق

.متفرغوقلمبعالييمابهفةة

،كبيرآتهثؤآتهئأوقدالكاندهلوييحىمحفدالثيخوالدهعلىالثريفالحديثدرشتذأ

لرغبته،غايؤوأغطتمهفهأكبزالحديثأضتخاليومذلكوفي،طويلآدعاءالدرسآخرفيودغا

والدهعلىالصحاحوقزأ،الحديثبشيخالأمرآخرفيفاشتقر،اسمهعلىغلببهيعرفوشعارأ

للحديثدراستهوخلال،المدرسةهذهفيالحديثدروسيلقيكاناتذي(ماجهابنسحننغير)

،الشقازئفوريأحمدخليلالثيخالكبيروالمرئيالجليلبالعالمائصلالعلوممظاهرمدرسةفي

،البخاريصحيح"عليهقرأثم،بركتهومفيضعلومهوتالثمزخلفائهأكبريكونأناللهقذزالذي

الحديث.فيمنهتلقاهبماوطابوحفلهـ،ا334سنة"الترمذيجامعو"

وهوالأستاذلدىالحديثيقرأأننفسهعلىوأؤتجت،الحديثدروسفىبالوضوءتفتزمكان

انتقضإذاوكان،الأصلهذاعلىفتهازاالدرسفيزملائهأحدمعهذاعلىواتفق،وضوءعلى

لأجوبتهاالأستاذيتصذىكيالأسئلةبعضالأستاذإلىزميلهقذمللوضوءذهبأحدهما4وضو
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منشيءيفوتلئلاالأستاذإلىالسؤالتقديموكان،الدرسقاعةإلىويرجعزميلهيتوضأحتى

ليتوضأ.ذقتالذيعنالحديث

سنآ،الأساتذةأضغرمنوهواهـ،335سنة!العلوممظاهرجامعة!فيمدرسأالشيخعتن

التدري!.أولوفيالعمرفيأمثالهإلىعادةئسندلاللحديثكتسبأقاتتدريقإليهوأسند

التقيعفيمكانأويجد،ع!الرسولجوارفيالحماميلقىأناللهمنداعيأمتمنيأالشيغكان

رجبشهرآخرفيالمحتومالأجلوأتاهأفنتتهاللهحقققد،الكرامالبيتوأفلالصحابةبجوار

البلدهذافيكبيبرلعاليمالناسرآهققماغفيبروجمعظييمجمعفيجنازتهشتعتاهـ.204عام

.الكرامالبيتأهلبجوارال!قازئفورىأحمدخليلالكبيرالمحدثشيخهبجوارودفن.الكريم

مؤلفاته:أشهرمن

ل!.طالإمامموطاشرحالمسالكأوجزا-

.البخاريجامععلىالذزاريلامع2-

والتراجم.الأبواب3-

.الترمذيجامععلىالذزيالكوكب4-

.عتي!)1(النبيوعمراتالودامجخة5-

باختصايى.،الغوريالماجدعبدلسيد!الهندفيالمحذثينأعلام!منمأخوذةالترجمة(1)

OA



آف!يثألرخمفألئزير

الكتابتقديم

التذويالحسنيعليالحسنأبيالشيخفضيلةبقلم

وصحبهوآلهمحقدالمرشلينستدعلىوال!لاموالضلاةالعالمينرلثدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانتيغهمومن،أجمعين

عنوانتحت"الأربعةالأركان"كتابهفيالسطورهذهكاتمثقالفقد!بعدأفا

هنا:ننقلهما"النبوةوختمغ!يرالرسولوفاةبعدوالقرآنالضلاةفضل

والقلوبالنفوشوتملأ،العالمهذاعلىئشرقؤفاجةشمسأالنبؤةكانت"

وأكثروقتبأقلفيوثيقأقوئأزئطأبخالقهاوتربطها،وحياةوقؤة،وحرارةنورأ

والغفلة.والغواية)1(الجهلحضيضمن-الخيربهاللهأراد-قنوتنقل،عدب

الهمة،وعلؤوالطموحوالحكمةالعلمذزىإلىوالضلالةالمعرفةوشوء،والتطالة

والولاية.القربمنازلأعلىوإلى،والكمالالوصولمدارجأقصىوإلى

على!ك!عممحقدبعثةكانتحتىعليهماللهصلواتودعواتهمبعثاتهمواتصلت

هيدعوتهوكاتت،الرشلشخصياتأقوىهيشخصيتهفكانت،الزسلمنفترة

ختأالشديذالعداءيحؤلالذيالأعظمالإكسيزهيصحبتهوكانت،الدعواتأتتم

الناشوكان،إليهووصولأبهوأنسأ،منهفزبأمنهوالوحشةاللهعنوالئغذ،وتفانيأ

،لحظابفيينتقلونوكانوا،الكفزبائيالتئازبهميفزكأتماصحبتهفييشعرون

وكان،واليقينالإيماندرجاتأعلىإلىوالتخمينوالطن،الدينفيالشأمن

والولاية.القربمنازلوقطع،تعالىبالتهالاتصالسببأقوىأفتهفي!كقيموجوده

الجهل.أدنىأي:ألجهلحضيض(1)
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ومامحفد)غيرهلحياةقدركمانهايةالكريمةالحياةلهذهقذرتعالىاللهولكن

نعمتهبهوأتتم.ديتهبهوأكمل(144:عمرانآلأ!آلرشملقئ!ينظمتقذرسموورلإلأ

بينأ!آقيشلغتئمؤرجيتيغمتىغقتكئمؤآتمشتدينكئمثكثمآكتقتآلؤم!و:فقال

آلئهزسموذوثبهنزجالكئمقنأصلإآتآمحضذفاكان)والرسللأنبياءابهوختتم31:المائدةأ

وأ،جديدلوحيبالأرضالسماء4اتصاوانقطع(04:الأحزابأ!ألتيئنوضات!

،النبؤاتانقطاعيتركهالذيالفراغهذايملأأنبذلافكان،جديد؟رسالؤ

وثيقأربطأبالحقالخلقويربط،الدنياهذهمنالزسلوخاتمالأنبياءآخروانتقال

ويلهب،عاطفتهمويشعل،روحيةوقؤةوحكمة،إيمانأصدوزهمويملأ،مباشرأ

القربومنازل،واليقينالإيماندرجاتأعلىبهويصلون،قلوبهمتجذؤة

والولاية.

بالحيا؟يتدققالذيالخالدالمعجزالكتابهووالخليفةالجؤض!ذلكوكان

تزخرالتي"والصلاة"،عجائمهتنقضيولا،جذتهتبلىلاوالذى،والقؤة

إليه،والوصولبالتهالصلةربطفيوالتأثيرالفضلىمنولها،كذلكوالحيويةبالقؤة

المخلصونوصلوبهما،الدينفيآخرلشيءليسماوالولايةالقزبمنازلوقطع

واليقين،الإيمانفيمكانةإلىوجيلعصبركلفيالأفةهذهمنوالمجاهدون

ذكا4إليهايصللا،والولايةوالقزب،والزوحانتةوالرئانية،والمعرفةوالعلم

ولا،والإحصاءالقذيفوتعدبفيزالواوما،والحكماء4العقلاوقياس،الأذكياء

فيالدافقةالصافيةوالزوحانية،والنشاطوالجذة،والحياةالنمؤيفيضانيزالان

،جديد؟وبعثؤجديد؟نبؤ؟عنالأمةهذهبهماتستغني،وأجيالهاالأمةهذهنفوس

عهودمنعهدكلوفي،حياتهاأدوارمندوبىكلفيبهمرتبطةبالئهمتصلةوتعيش

إلىوتمذ،روحيةوقؤة،قلبيةرابطةوالصلاةالقرآنمنلنفسهاتستمذ،التاريخ

حقآدئهنمهوجهدؤا):تعالىاللهيقولولذلك،والهدايةالدلالةيذالمعاصرالعالم

سمقنكمهوإترهيوأبيكتمفقةحرص!مقآلذيهزنماغقتكؤجعلوماآتجتبنكد!هوجهاب-

آلفهلهؤةفآقيموأألئاييىعلىيث!هدآولكونوأخمييهؤلثم!يداآلرشمولىليكونهداوفىقتلمنآلم!لمين
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.(1()78:لحجاأ!آل!صحل!ترنغرآتقؤلممؤتئكؤقنغمهؤلآلئهوآغخصمؤاآلزبهؤةاتوأوة

بالنواجذ،عليهماعاضمة،الوثيقينالركتينبهذينمتم!كةالأفةوظقت

وقنالأرضقاللهيرثحتىهكذاذلكوسيظل،الأجيالبعد4الأجيايتوارثهما

عليها.

الشريعة،انبثقتفمنه،الدينلهذاوالأساسوالمصدرالأصلهوالقرآنوكان

الإسلاميةالحياةوانبثقت،والفضائل،والأخلاق،والعبادات،العقائدوانبثقت

فقدبهاستمسكقن،الوثيقوالرباطوعبابهالرلتبينالممدودالحبلوهو،كقها

لها.انفصاتملاا!وثقىبالعزوةاستمسك

قديمأكتابهاعلىأمؤلأيتعرفلمالكتابهذاعلىبغير؟الأقةهذهعرفتوقد

وحفظه،تلاوتهعلىوحرصيى،والهتامالغزامحذتقغتبهشغفبوشذة،وحديثأ

وإتقافيضب!من،خدمتهفيوتفتنن،ومعانيهبلفظهوتذؤقيسبيلهمافيوتفابئ

وجو؟عنالقناعوكشف،لآياتهوتفسيبر،لكلماتهوإيضاءوشرح،للفخاته

والتكت،العلميةاللطائفواستخراج،الفقهيةالأحكامواستنباط،إعجازه

وفطنة4الأذكياقذاهإلىيصللا،الزوحيةوالحقائقالاجتماعيةوالفوائد،البلاغثة

التيالكبرىالإسلاميةالمكتبةاستعرضقمنإلاقدزهيقذرولاويسبربسهولؤالعقلاء

.القرآنإلىوتزيينها،وتوسيعها،تكوينهافيالفضليرجع

علومولا،واشتقاقيغريمبعلمولا،وصردتنحوكانلماالقرآنفلولا

لهايوتجدلاالتيالعربيةوأسرارالفروقوكتبالمعاجمهذهدؤنتولا،البلاغة

القراءةوعلموأصولهالتفسيرعلمعنفضلأ،لغؤأممنوفيأمؤأممقفينظيو

توشتعتثمكفهاالعلومهذهنشأتفقد،القرآنعلىيتأشسالذي،والتجويد

عنوصيانته،أغراضهوفهم،معانيهمعرفةسبيلوفي،القرآنسبيلفيوتضخمت

كما،المحزفينوتحريفالدخالينودجل،العابثينوعبث،والقخنالتحريف

تفسيرأذلككلوكان،والدينالعلمتاريغبذلكوشهدالأولىللفححفذلكوقع

بدمثق.كثيرابندارطبع(79-ص)69،الندويللعلامة:الأربعةالأركان(?)
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!)1(شات!علئتاإبئتم)/!!في!قزءاتبمافأشعقرأته2دإذاا!7إ،ؤقزةاتاتهعوغلئناإن):تعالىلقوله

.[91-17:الفيامةأ

.،9:الحجرأ!تهولخفنهوآلذنزوإتاترتنآتخنإتا!:لقولهقأوجمضذا

،وتلاوةحفظأالكتاببهذاالاشتغالفيعجيمبشأنالأقةلهذهكانوقد

وعجائبهوتصاريفهالحمتقؤةفهمقنإلايفهمهلا،وتقزبأوتعئدأ،وتصنيفأوتأليفأ

كلفيفيهاكانفقد،والغزامالحمبعاطفةوإرضاءالتسليةطرقإبداعفيوتفئنه

المتئمين،والعشاق،المكثرينوالقزاء،المتقنينالحفاظمنعددوجيلعصبر

هذا،الشماءونجوتم،الذفتاءورمال،التطخاءحصىأحصىقنإلايحصيهملا

ولهجاتهقراءتهوطرقوحروفهلألفاظهفضبطهمالكيففيأقا،الكئمفي

نقطبما،عنيغفلونولابحرفييجفونلاصدورهمفيإتاهوجمعهملهواستحضارهم

يتخطىذلكفكل،ذلكمنوأكثر،واحل!يوبموفيواحد؟ليلبمافيلهوختمهم

كشبعنيرهمولمالقوتمهؤلاءئخايطلممنيبعثوقد،العقوذويحترالقياش

ولا،مستفيف!وأمرمتواترخبرولكنه،أحيانأونفيهذلكصحةفيتشكلئعلى

فيهطغتالذيالعصرهذافي،تقريبأإسلافيبلل!كلفي4وأمثانماذجلهتزال

حفظإلىالذؤاجميفيهوضعقت،الغرائمفيهوكفت،الهقمفيهوتقاضزت،المادية

كالمعاينة.الخبروليس،وإتقانهالقرآن

والتنافسبهوالتعئدوقراءتهحفظهفيالهفةشموإلىالدواعيأقوىمنكانوقد

،والملالوالسآمةوالكلالبالتعبالشعوروعدمالعملهذاعلىوالمثابرةذلكفي

فيولجامعهلقارئهاللهأعذوما،الترغيبوأحاديثالفضائلمنذلكفيؤزدما

الأجر،وعظيم،الثوابجزيلمنوخادمهولناشره،ومعلمهولمتعلمهصدره

وما،الدنيافيوالؤتجاهةوالحرمة،الآخرةفيوزئفى،اللهعندالرفيعةوالمنزلة

.والمغفرةالرحمةمنعليهووعد،المثوبةومنالرضامنلهاللهضمن

وقد،الافلوياللهوليالإسلاملشيخ!التفسيرأصولفيالكبيرالفوز"رسالةفيذلكاقرا)\(

بدمشق.كثيرابندارفي،التاتثفوريسعيدالشيخوشرحبدراسةطبعت
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أقوىباعمثوالمجتمعاتالأممتاريخوفيوالنفسالأخلاقعلمفيئغرفولم

المؤمنةالنفوسعندوالثوابالأجرفيوالطمع،"والاحتسابالإيمان"باعثمن

هذاقيمةوالمصحيحونوالمرئونوالمعقمونالعلماءغرفوقد،المتديهنةوالأمم

.والأخلاق،والعبادات،الأعمالفضائلفيفألفوا،الباعثهذاوقؤةالدافع

وتقويتهالنبيلالدافعهذاإثارةفيكبيرفضللهاكان،كثيرةكتبأوالمعاملات

تناولهوقدالمش!ري)1(للعلامة"والترهيبالترغيب"كتال!أشهرها،وتغذيته

ومصير.عصبركلفيبهواعتنوا،والتلخيصبالتنقيح4العلما

تزهدوأن،منابعهتجفتوأن،الدافعهذاتضعفتأنالأمةهذهعلىوحظر

منه،والتشئع،بهوالتذؤق،بهوالتعئدوقراءتهالقرآنحفظفي-اللهقذرلا-الأمة

قراءته،منوالإكثاروضحئطهحفظهفيوالتنافس،والنهارالليلآناءبهوالاشتغال

إليها،الدعوةوضعفتعلمهاوقل،الفضائلهذهجهقتإذاإلاذلكيكونولا

القحادين،القرآنعنالمعؤقينالمثبطيندعوةوظهرت،وإذاعتهانشوهاوانقطع

والحاجات،العصرممبالتعليملخطبالمهولين،بفضلهالمستخفين،سبيلهعن

التعليملتحصيلوالأوقاتالقؤىجميعصرفيمنذلكيستلزموماالاقتصادية

الذفن،ييهلالطغرفيالقرآنحفظبأنوالقائلين،المعاشوعلومالعصري

الدعوةهذهأثرتوقد،ذلكعكسىالواقعأنمع،القؤىويزهق،القريحةويخمد

-)581المئدريالدينزكيئمحمدأبوالقويعبدبنالعظيمعبدالحافظالعلامةالإمامهو)1(

والإسكندرية،،ؤخزان،ودمشق،بمكةالحديثسمع،الشاممنأصفه،هـ(656

علىعاكفأسنةعشريننحوبهاوانقطع،بالقاهرةالكاملئةالحديثدايىقشتخةوتولى

عديتمكان،وغيرهماالجثددقيقوابن،الذفتاطيتخرجوبه،والإفادةوالدرسالتصنيف

فييكنلم":الذهبيقال،فنونهاختلافعلىالحديثعلممعرفةفيعصرهفيالنظير

سننو)مختصر،إمسلمصحيح"مختصر:منهاتصانيف!له،!منهأحقأزمانه

عليهالسيوطيوألف"والترهيبالترغيبو!،أالمجتبى"سفاهاللؤلؤيبرواية!داودأبي

انظر)التعليقاتبعف!عليهأيضآوللمنذري،أالمجتبىعلىالربىزهرة:شقاهكتابأ

،)5/80:!الشافعيةو"طبقات،13/212(:،والنهايةالبداية":فيترجمته

9u277(5/:!الذهبشذرات.
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ومنزذ،الوحيمهبطكانتالتيالعربيةالبلادفيهامماالإسلاميةالبلادجميعفي

كله.العالمومعلمة،القرآن

ؤأقققالكائذفقوفييحيىبنزكريامحمدالعلامةشيخناذلكأفرغوقد

بهوشغفهالقرآنعلىغيرتهبشذةعرففقد،حساببكللذلكفحسب،مضجغه

كيفعلممنخصوصأ،وعاشرهسيرتهعرفمقذلكعرف،لهتلاوتهوكثرة

وقد")1(المسالكأوجز"لمقدمةتقديمنافيعنهكتبناهماقرأأو،رمضانيقضي

حكمأمرهم"الذينالكبارالشيوخأحدعليهاقترحإذ؟الواقعلهذامتألمأكان

القزاءقلوببينالخيطهذايعيدالقرآنفضائلفيكتابأيؤلفأن((غنموطاعتهم

،الكتابهذاحفظعلىعزائقهموتشخذ،هقمهمويرفع،الكتابوهذا

فنشط،لأجلهخطببكلواستهانةذلكفيوالتنافس،اللهإلىبهوالتقزب،وقراءته

فيوالتأليفالحديثبتدريساشتغالهبحكملهميسورأكانالذيالتأليفلهذا

القرآنيذوقهوبحكم،ومراجعهالموضوعهذامصادرعلىاطلاعهوي!عةمقاصده

نتشزفالذيالمباركالتأليفهذاذلككلنتيجةفكان،أقرانهبينبهامتاؤالذي

يدعولافهو،وعملوإخلاصيىذوقيعنضذرأنهتأثيرهفيال!زكانوقد،بتقديمه

به.ويؤمنيتذؤقهلاشيءعلىتدثولا،بهيعمللاشيءإلى

بعدمرةالهندفيطبعهيعادوهوقرفينصفبنحوالتأليفهذاعلىمضىوقد

وقد،التبليغوجماعاتالتعليموحلقاتالدينيةالأوساطفيانتشارهويكثر،مر؟

وهي،"التبليغ"بتسقىالتيالدعوةحركةعلىوالمشوفينتلاميذهبعضىشعر

العربيةاللغةإلىنقلهإلىالحاجةبمسيس،العربيةالأقطارمنكثيرفيالآنمنتشرة

القرآنتحفيظإلىالدعوةفيهاضعفتالتيالعربيةالبلادفيبهالانتفاعتعئمحتى

هنالككانتوإذا،سابقأذكرناهاالتيالعواملبتأثيرالأخيرالعهدفيبهوالعناية

فيأنهاشكفلا،القرآنبحفظقائمةالعنايةتزالولاالقرآنتعفيموكتاتيمبمدارول

بعيدأمدمنذضعفقدالفضائلعلمفإن،دينيؤومشخعاتإيمانيؤتغذيؤإلىحاجؤ

العمل.فيذلكوأثرالإسلاميالعالمفي

.()912صفحةفيالمقدمةهذهانظر(?)
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العزيزأختيابنالمشروعهذاوإنجازالشريفالغرضهذابتحقيققاموقد

الكتابهذالمؤلفوحتآ،اللهإلىبهتقزبآالئذوي)1(الحسنيرشيدواضحالسيد

لهيكونوأن،الجليلالعملهذافيمساهمأيكونأنعلىوجزصآ،لهوتقديرآ

،والتقوىالبزعلىوالتعاون،المعروفعلىوالإعانة،الحقإلىالدلالةثوالث

تجقتقدوالعربيةالأرديةللغتينمتذؤق،بالعربيةكاتباوهوقيايمخيزبذلكفقام

1(الإسلاميالبعث"مجقةفييكتبهاالتيمقالاتهفيوإجادتهالكتابيةمقدرته

")2(العقليةوالعلومالدين"لكتابنقلهفيالترجمةفيوبراعته"الرائد"وصحيفة

هذهقرأثوقد،قليليمامد؟فيوأتقه،التذوي)3(الباريعبدمولاناالكبيرللأستاذ

المسلمينبهااللهنفع،للطبعماثلةالآنوهاهي،واستحسنتهاحرفآحرفآالترجمة

أجزيضيعلاوالله،القاصرينهممبهاورفع،المؤمنينصدوربهاوشرح

المحسنين.

التذويالحسنيعليالحسنأبو

هـا293الأولىجمادىمنبقينلخمس

)2(

(r)

الهند-تريليراي،عرفاتدار

الثاني.الجزءفي،العربيالأدبتاريخ!مقدمةأولفيترجمتهانظر

.،العقليةوال!قوىالدين"بحنوانالقلموحيدازأخيرأطبعته،مراتعدةالكتابصدرقد

الثاتي.الجزءفيأوالحياةالتصؤفبين،مقدمةأولفيترجمتهانظر
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التفاسيرصفوة

الكيريمللقرآلطتفسير

،الطتري:التفمي!يركتبأوثقمنم!تمد-والمعقولالمأثورتينتجامع

ؤغيرقاالمحئطالتحر،كثيرابن،الآلوسيئ،القرطبيئ،الكشا!

واللغوئة.التيانئةبالوجوهالعنايةقع،خديثوتنظيم،مي!ربأسلو!ث

تألئف

الضابونيعليمحمد

الإشلامتةوالذراشابالشرئغةبكلتةالأشتاذ

العزيزغئدالملك-جاجمغةالمكزمةقكة

لأولاالجزء

فابإشر

والذراشابالبخوثمكتب

الفكردارفي
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المؤنفترجمةمنثبذة

عاموالعلماءالعلمبلدالشهباءحلببمدينةسوريافيالصابونيعليمحمدالثيخولذ

حلب.علماءكبارمنفوالده،بالعلمعريقةأسر؟منام039

فيالكريمالقرآنوحفظ،والدهيدعلىالدينوعلوموالفرائضالعربيةعلومالشيختلقى

سورياعلماءكبارعلىدراسةللشيخوكان،مبكرةسنفيوهوالثانويةفيحفظهوأكملالكتاب

.الأجلاءالشيوخعلىتلقيهفيراغبأ،للعلممحبآنشأقدفهوأظفارهنعومةمنذ

أحمدالثيخوفضيلة(الشهباءعالم)ليراجنجيب،الثيخفضيلةشيوخهأبرزمنكانوقد

الثيخوفضيلة،الطئاخراغبالثيخوفضيلة،الإدلبيسعيدمحمدالثيخوفضيلة،الشفاع

وكان،العصرذلكفيالأفاضلوالشيوخالعلماءمنوغيرهم(القراءشيخ)خياطةنجيبمحمد

.والبيوتالمساجدفيالشيوخبعضأيديعلىخاصةدروسآيحضر

الشهادةعلىحصلولما،الحكوميةالمدارسفيالنظاميةالدراسةالفحابونيالثيختلقى

العلميميولهتوافقلمولما،واحدةسنةفيهافدرسالتجارةوثانويةإعداديةإلىانتسبالابتدائية

الإعداديةهجر-البنوكفيتجريالتيالربويةالمعاملاتأصولالطلابفيهايعلمونكانوالأنهم-

ت!فىكانتالتيالشرعيةالثانويةالىوانتقل(زملائهعلىالأولكانفيهاترتيبهأنمع)التجارية

والثانوية.الإعداديةدرسوفيها،حلبمدينةفي(الخسروية)

علىبالقاهرةالأزهرجامعةإلىالسوريةالأوقافوزارةابتعثتهبتفؤقيالثانويةدراستهأنهىولفا

دراسةأتئمثم،ام529عامبتفوقمنهاالشويعةكليةشهادةعلىفحصل،الجامعيةللدراسةنفقتها

القضاءتخصصفيالعلمية)شهادةعلىحاصلأالأزهرمنام549عامفتخرجالتخصص

الدكتوراهشهادةتعادلوهي،العصرذلكفيالشهاداتأعلىالشهادةهذهوكانت(الشرعي

.وامتيازبتفوقنالهاوقد،حاليأ

ثانوياتفيالإسلاميةالثقافةلمادةأستاذآفعين(سوريا)بلدهإلىمصرفيدراستهبعدرجع

.ام629عامإلىام559عاممنذسنواتثمانيالتدرش!فيوبقي،المعفمينودورحلب

بكليةللتدري!سوريافيالتربيةوزاوةمنمعارآأستاذأالسعوديةالعربيةالمملكةإلىانتدب

علىوكان،المكزمةبمكة(القرىأئم)بالجامعةالتربيةوكلية،الإسلاميةوالدراساتالشريعة
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علىوتخرج،عامآوعشرينثمانيقاربمافيهافدزس،آنذاكالمملكةإلىالسوريةالبعثةرأس

الطويلة.الفترةهذهفيالجامعةأساتذةيديه

بعضتحقيقإليهتسندأنالقرىأمجامعةرأتفقدوالتأليفالبحثفيالعلميلنثاطهونظرأ

الإسلامي،التراثوإحياءالعلميالبحثمركزفيعلميأباحثآفعينالإسلاميالتراثكتب

النخاسجعفرأبيللإمام(القرآنمعاني)ئ!قىالتفسيرفيعظيبمكتالبتحقيقفيفاشتغل

،أجزاءستةفيالكتابخرجوقد،الأكملالوجهعلىبتحقيقهفقامهـ(338سنةالمتوفى)

الإسلامي.التراثوإحياءالعلميالبحثمركز-المكرمةبمكةالقرىأمجامعةباسموطبع

الطويل،العلميمثوارهفيألفهاوالعربيةالثرعيةالعلومشتىفيعديدةمؤلفاتللشيخ

أنحاءشتىفيالعلمطلاببينواسعأوانتثارأقبولأولاقتمجالانهافىالكتبأهئممنفكانت

والملاويةوالفرنسيةوالإنجليزيةكالتركيةمختلفةلغاتإلىمنهاالعديذوترجتم،الإسلاميالعالم

الجامعة،فيتدريسهأثناءبعضهاألفوقد،الإسلاميالعالملغاتمنوغيرهاوالهوساوية

.)1(للتأليفوتفزيخه،التدريسمنانتهائهبعدالآخروالبعض

قذمهاوالذي،الخئذزآباديالقادرياللهفهيمسيدالفاضلللأخالدكتوراهرسالةمنمقتبسة)1(

العثمانيةالجامعةإلى!التفاسيرصفوةفيومنهجهالصابونيعليمحمدالشيخ"بعنوان

.م7002عام(الهند)بحيدرآباد
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النذويالخسنيعليالحسنأبيال!ثممخسماحةكلمة

الهند-بقكنوالفلماءتذؤةرئيسن

وآلهمحقد،المرشيينسيدعلىوالشلاموالقحلاة،العالمينر!لثهالحمد

أجمعين.وصحبه

هوالأولىالإسلاميالتأليفعصورفيالسائذالعلمىالاتجاةكانفقد:وبعد

فيالمؤلفينكت!بفكانت،الموضوعفيووويقيلمالكلالشاملالاستيعاد

كانتوإن.علميبمابموسوعابأشبهوالتاريخ،والسيرة،والحديث،التفسير

منالعلميةالثروةهذهصيانةأعظمهافوائاالشائعوالأسلوب!الاتجا؟لهذا

أخذتفقدذوقهإلىوأقربأوفقهومااختيارمنالقارىءوتمكين،الضياع

فييحاروالمتوشطالمبتدىءالطالبأنوهي-العصرهذافيخصوصأ-مشكلة

واحا،4قوفيهيرسخفلاذهئهويتشتت،الصوابإلىالأقوالأقرباختيار

منكثيوماذولذلك،والمذاهبوالآراءالأقوالمنملتقبماغاب!فيويجدنف!ه

أقربواختيار،الموسوعيةالكتبهذهمنالانتقاءإلىعصبركلفيالمؤلفين

طقتؤعلىكبيروفضل،عظيمةفائدةالكتبلهذهفكانت،وأقواهاالأقوال

العلم.

الوقمبلقصرالتأليفمنالأسلوبهذاإلىالعصورأحوجمنالعصرهذاوكان

محمدالشيخفضيلةالفاضلصديقناكانلذلك،الأذهانيوتشئتالهقيموضغف

طقبةعلىؤفرفقد"التفاسيرصفوة"كتابهوضعفيالتوفيقكلموققأالضابونيعلي

التفاسير،وخلاصةدراستهغضارةهوماإلىبيدهموأخذ،طويلأوقتأالتفسيرعلم

لقنممارسئهوخ!تت،ذوفهوسلم،دراستهتوشعتمنإلاذلكعلىيقدرلا
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خيرآاللهجزاه،التفسيربقنوالمشتغلينالعلمطلبيماشكربذلكفاستحق،التدريس

عمله.وتقبلوأثابه

التذويالحسنيعليالحسنأبوالمكرمةمكة

هـا4693/لم9
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البيانرياض

القرآنتجويدفي

تأليف

التذويالغزيؤيالستارعبدمسعودمحفدالمقرئ
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المؤنفترجمةمننبذة

درساهـ.493عاممواليدمن،التدويالعزيزيمسعودمحمدأسامةأبوالأستاذهو

الليسانس،منفيهاوتخزج،العلماءندوة-العلومدارإلىتوخهثم،بلدهمدارسفيالابتدائية

فيدراستهأثناءلازموقد.الجامعةنفسمنالعلياالدراساتشهادةفيهونالالفقهفيتخضصثم

حياته.آخرفيبهيصفيوكان،كثيرأمنهواستفادالندويالعلامةالعلومدار

بالعربية:العلميةأعمالهومن،العالمأنحاءمختلففيدعويةرحلاتوله

.القرآنتجويدفيالبيانرياض-ا

وميزاتها.الحنفيالفقهمراجع-2

واحكامها.ومسائلهاالصلاةفيالإمامة-3

والالمث.الثرعبينالتدخين-4
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ألزيألر!فألئزر

تقديم

التذويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالشيخالعلامةسماحة

النبتين،وخاتمالمرشلينستدعلىوالشلاموالضلاةالعالمينرلتدئهالحمد

الذين.يومإلىبدعوتهمودعابإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحقد

حتيمامختلفؤلغاتعلىالتعزففيمشاركةلهمنعلىيخفىفلا:بعدأقا

منكثيرأبأنبينهامنتتمئزالعربيةاللغةأن:بهاويتقفمفيهاويؤلفبهاينطقدارجيما

خفقتة،المخارجهذهتكونوقد،خاضةوأصوات،خاضةمخارجلهاحروفها

،والقحاد،والقحاد،والذال،والحاء،كالثاء،وشفويةلسانيةتكونوقد

منومتشابهاتهاأخواتهابينمنبهاينطق،والهاء،والغئن،والطاء،والطاء

والشين،والرايوالذال،والهاءالحاءبينفيتمتز،خاصقوئطتيخاصقمخرج

.والطاءوالثاء،والفحادوالذال،والقحاد

اللغةهذهبطبيعةجهقهأثتت،الئطقفيوالاختلافالتمييزبهذاإنسانأخلفإذا

الرسولمفيهاوتطق،الأبدإلىالباقيالأخيرالمغجزكتابئفيهااللهأنزلالتيالفريدة

جهلهعلىوتزقن،العالممكتباتأعظممنمكتبةفيهاوتكؤنت،!حمالأعظئم

نفسه.إلىوأساء،وخزلمحه

حروفآخرعلىالممثزةالحركاتووجود،بالإعراباللغةهذهتتمئزثم

منبعدبومعرفتناجملمناحدودفي-نظيرلهيوتجدلاالذيالإعرال!وهذا،الكلمات

لهئوتجدلاالذيالعظيمالواسعالنحوعلئممنهتكؤن،لغيماأفيفي-العالملغات

إنسانآخلوإذا،المعروفةالعالملغاتمنلغيمافيودراستناعلمنايطاقفينظير

مكانتهسقطت-والمنصبوالجاهوالشهرةوالفضلالعلممنمكانئهكانتمهما-
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ولاجمقةلهتقتلواولم،شررأإليهالناسونظر،الأسماعوقخته،العيونوازدرته

.غذرآ

النفس،وقواجسالخواطروإبداءالمضقراتعنالتعبيرشأنكانإذاوهذا

العلماءأو،والمؤلفينالأدباءأحدعباراتمنبعبار؟الاستشهادأوالشعروإنشاد

الأنبياءأفضلعلىسماوابسبعفوقمناللهأنزلهبكتاب!فكيف؟والمعلمين

الله،إلىبهويتقزب،ويتقىويقزألمحقظغ!حممحقدالنبمينوخاتموالمرشلين

،البيانوأساليبوالثغات،والمكانالرماناخلافعلى،وبرهانأحخةوليكون

مقرونأوالآذانوالأسماع،والأذواقالقلوبعلىالخاصقالتأثيزفيهاللهأودعوقد

الخاصة،العربيةالفقوتةطبيعتهاعلى،بالكلماتبالئطقواحتفافي،صخا5بأدا

ئريلا!آتقزةانؤزتل):القرآنيتلوولمن،لنبيهمخاطبأوتعالىتباركاللهقالولذلك

والأداءالنطقصخةمنكثير؟معافيعلىتحتويالترتيلوكلمة،(4:المزملأ

والسكينة.والهدوء،والفهموالتدئر،لاحتراموالإجلالوا

واهتمابمعنايؤبكلالكريمالقرآنقراءةإلىوالحقاظالقزاءعنايةائجهتلذلك

إخلاليكلعنبعيدأ،وطبيعتهوتقط،أضالتهعلىوقراءته،والئطقبالأداء

الأداءمنحقهاالآياتعليهااحتوتالتيالحروفجميعوتوفية،الأداءفيوتقصيبر

الشقاهتة،الخليطةالحركاتأوالعجمتةالزطانةعنبعيدين،والتمييزوالنطق

القذ،فيالتمئزمنالعربيةالحرودتبهامتازتوما،والترقيقالتفخيمبينمممزين

اللهبإرادةذلكواستمز،الوقفوعدموالوقف،والإدغام،والإظهار،القذوعديم

تصديقأهذاعصرناإلىالدنياهذهآخرإلىوفصمهنالطعلىالكتاب!هذاببقاءوضمانه

.(9:الحجرأ!لخفظوتهآلوكأوإتاترتنآإئانخن):تعالىلقوله

والمؤلفينوالمعلمينالعلماءعناية-وتقديرهالله-بإرادةبذلكواقترنت

كتابيأ،وتوجيهاتهوتعليماته،وأحكامهوقواعدهالعليمهذابتدوينوالمحققين

فيالشفزةوشق،الموضوعهذافيوالمؤلفاتالكتبفيوتحقيقأوبحثأ،وتأليفيأ

إلاالموضوعبهذايتصلفيماكبيرةولاصغيرةيغادرواولم،وحققواودققوا،ذلك

علميأومكانئهاقضفهالها،عظيمةواسعةمكتبةبذلكتكؤنتحتى،أحصوها
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كتب!منعليهتتضفنما4إحصايسهللا،وقيمةوقامة،ويىفةودقة،وبحثيأ

.()1وبحوب

جز4ضذروالتي،بقيمتهايستهانلاالتيالموفرةالذهبيةالشلسلةهذهومن

الئضجمنالساميةوالمكانة،العاليةال!نيبلغولميشتهرلممنقلممنمنها

1(القرآنتجويدفيالبيانرياض"كتاب،والتأليفبالتعليموالاشتغال،والشفرة

وقد،ال!قازئفوريالئذويالعزيزيال!ئارعبدمسعودمحقدالمقرىءتأليف

على-وتوشئعواكتماليدراسيماوأثناء،مبكر؟ليمنفيألفالذي-الكتالثهذااحتوى

وجاءت،مفهويممبشطسهلبطريؤوأحكامه،وأصولهالفنهذاقوأعدمقالفهئم

تتني.سهلوتعريفبشرحمعوالقواعدللمصطلحاتوفهارس4جداوفيه

والخفافي،الفزاءحاجةأضحتذتفقد،وأوانهمكانهفيالكتالثهذاجاءوقد

القواعدمعرفةإلى،المساجدفيوالأئقة،المدارسفيالدينيةالعلوموطقبيما

هذافيألفماعلىالأضواءإلقاءمععالقنلهذاالبدائيةوالتعليمات،الأساسية

والتضفعالقنهذادراسةفيالتوشئغومقذرهالقنهذالطالبيتستىحتى،الموضوع

مجالفيالعاملينوثوال!،القرآنخدمةأجروللمؤلف،ولازيمممكننحدإلىمنه

والذارسين.الطقتةوشكر،الدين

)1(

هـا164الحرامالحجةذي92/

ام699مايو18/

التذويالحسنيعليالحسنأبو

لكهنؤالعلماءندوةالعلومدار

أهم:بعنوانلهنقدمالذيالكتابفيالموضوعهذافيالكتبمنكثيراسماءجاءتوقد

والمصادر.المراجع
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مقذماته

الحديتكتبلشروح

زكريامحمدللمحذث:مالكموطأإلىالمسالك-أوجزا

.الكائذفقوي

الحيعبدللإماممحقد:موكلأعلىالممخد2-التعليق

.القكتوي

القاضيللفقيه:"مسلمصحيح"لشرحالمفهمفتح3-تكملة

العثماني.تقيمحمد

الشيخالفقيهللمحذث:داودأبيسننشرحفيالمجهودبذل-4

.الشقازئفوريأحمدخليل

وؤحسحبانللشيخ:الأخلاقتهذيبشرحالأعلاقروائع-5

.التذويالقدس
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مالكموطأإلىالمسالكأوجز

تأليف

الكائذفقويزكريامحمدالمحذثالإمام

القلمدار

بيروت-دمشق
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آلزصألرخفألئزر

)1(الكتابتقديم

الئدويألخشييئغليئألخشنأليآلشينيالغلاقيماقمحيلةبقلم

النبيينوخاتم،المرشلينسيدعلىوال!لاموالقحلاة،العالمينرلتدئهالحمد

لواءوخقلة،والستةالكتابخقطةأصحابهوعلى،المحخلينالغزقائد،محقد

الإسلامعنينفونالذين،الراسخينالعلماءمنبإحسانتبعهمومن،الذين

الجاهلين.وتأويل،المبطلينوانتحاذ،الغالينتحريفت

عهدهاأؤلفي-الأفةهذهاللهأئقتمالتيالعلوممنالحديثعلمفإن،بعدأقا

،ونشرهونقلهوتدوينهحفظهسبيلفيوالجهاد،بهالعناية-نبيهاوفاةإثروعلى

يتصلمابكلوالاهتمام،وإتقانهضبطهفيوالتنافس،وجمعهتلقيهعلىوالتهالك

هذابصيانةوعنايتهاللهحكمةفيهتجفت،واضحأقوئآإلهامآوفنوفيعلويممنبه

لهتستطيعولا،مصدزهالأقةتعرفلانفسيأدافعآذلككانحتى،وإكمالهالدين

فلا،الظاهرفيعنيفآقوئآسوقآالغايةهذهنحويسوقهاسائقأوكأن؟دفعآولاقهرآ

فيوتجد،ووطأتهبثقلهتشعرفلا،الباطنفيلطيفآرفيقآ،مقاوقتهتستطيع

فتهؤن،راحةتعدلهالاوراحة،تذةتعدلهالاتذةلهوالاستجابةإليهالانسياق

،والمسافاتالأبعادسبيلهافيوتقصر،والمشفاتالمتاعحبعليهاذلكلأجل

مكايئإلىمكافيمنونقله،أهلهمنوروايتهوحفظه،مظاتهمنطلبهعلىوتتدفق

ئغزفلا،والعبادالبلادنوابغومن،والشعوبالأممأذكياءمنوجيوش!4سيو

وثقافيما.عليمتاريخفيولا،وحضار؟أمؤتاريخفينظيرهم

عنايؤقذىعلىساطعآوئزهانأ،الإلهيةالأسرارمنجم!زآذلككلوكان

اللهقضىالتيالشريعةوبهذه،الزسالاببهااللهختمالتيالرسالةبهذهتعالىالله

.!القرآنفضائل"مقدمةأولفيالمؤلفترجمةشتقتقد(1)
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الإلهاموهذا.والأجيالالعصورلجميعوعمومهاوانتشارها،وخلودهاببقائها

الأحكاماستنباطوإلى،قزةالنبوقيالحديثحفظإلىالأفةلاندفاعسببأكانالذي

ونحوصرفيمنالقرآنمنالمئتثقةالعلومتدوينوإلى،أخرىقزةالفروعوتفريع

قزةالمدارسوتأسيسالمعاجمووضعالكتبتأليفوإلى؟ثالثةقزةوبلاغؤ

،الإيمانحقيقةوتحصيلالأخلاقوتهذيب،النفوسبتزكيةالعنايةوإلى،رابعة

القلوبمعالجةفي،النبويالظمتوتجديد،الإحساندرجةإلىوالوصول

أزكىأثققهمفاذلكغيرإلى،قواعدهوإرساءالعلمهذاأشسيىووضع،والنفوس

الإيمانفيحظأوأكثرها،والدينالعلمفيرسوخأوأعظمها،الأفةهذهنفوس

تفايىقهلااللهعنايةوأن،الدينهذاوإكمالالنبؤةختمدلائل)1(أجلىمنواليقين

.الأحيانمنحينيفيعنهيتخلفلاقذدهوأن،واحدةلحظة

يدخلالنبويالإزبهذامنمنقوصبىغيرنصيمبالإسلامبلادمنبلدلكلوكان

والفقهاء،والمدزسينوالأساتذة،والمبقغينوالذغاة،والفاتحينالغزاةمع

وكان،الهندبلادفيالإسلاميالفتحأوائلفيالحديثعلمفدخل،والمحذثين

،الشغدي)2(الضييحبنالزبئعاللهسبيلفيالمجاهدينمنإليهاؤقدقنجملةمن

"الإسلامفيصتفمنأولهو":لاالظنونكشف"فيالخقييئ)3(عنهقالالذي

)1(

)2(

)3(

.(الإلهائموهذا):أسطرقبللقولهخبر(أجلىمن):قوله

:التضري-خفصأبووقال-بكرأبو،الشغديصبيحبنالزبيع:المحاثالشيخهو

الزقاشي،ويزيد،الطويلوخقيد،البصريالحسنعنروى.قناةزيدبنشغدبنيمو!ى

،الثؤريسفيانعنهوروى.وغيرهمتجئربنومجاهد،المتانيوثابت،الرتيروأبي

بنوعاصم،إياسأبيبنوآدم،الطتالسئانالوليدوأبوداودوأبو،تفديوابن،وؤكيع

وغيرهم.،علي

الم!قعيئشهاببنالملكعبدمعخرجفيمن(ال!ئد)إلىغازيأخرجإته":الطتريقال

صالحأ،كان.اهـبالسند06سنةوفائهوكانتلمابهافماتالبصرةأهلفطؤعةمن

"الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلا!"فيترجمتهانظرمجاهدأ،عابدأ،صدوقآ

.(495-1/395!التهذيبتهذيبو"،1/54

مؤزخ-اهـ(760-01)17خليفةبالحاجيالمعروفالجلبيالكاتباللهعبدبنمصطفىهو
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وقد،بالإطلاقأولهميكنلمإذاالحديثعلمفيالمؤلفينأولجمنائهشكولا

هـ.ا65سنةالهندفيودلمحنمات

بقخمهمامتزجفقد،البلادهذهغزواالذينالعرقيالحديثعلمراققوقد

علماءغزو؟كلفيئرالمحقهموكان،الشريفتالعلتمهذامعهمفحملوا،ودجمهم

دولةفي)1(الحديثعلموانتشر،فيهاوماتالهنذسكنقنفيهموكان،محذثون

.)2(وحكمهمالعرب

)1(

)2(

فيكتابيةأعمالآتولى،القسطنطينيةفيووفاتهمولده،مستعرل!،الأصلتركى،بخاثة

بالموصل!9أبوهفماتبغدادإلىالجندرجالمنوكانأبيهمعوذهب،العثمانيالجيش

الكتبخزائنوزارخخعثم،الشامإلىرحل،"الآستانة"إلىعادثمبكرديارإلىفرحل

السنواتفيوانقطعاهـ()550كريتحربوشهد،،الآستانة"إلىوعاد،الكبرى

!والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف":أشهرهامصتفاتله،التدري!إلىالأخيرة

المعارفداثرة"فيترجمتهانظر،الكتابهذالجمععمرهمنسنةعثرينصرفوقد

/)138!الأعلامو"،7177/،بنجابطغ(أردو)في!الإسلامية A).

الحيعبدالسيدللعلامة!الهندفيالإسلاميةالثقافة"كتابعنمنقولةبلفظهاالعبارة

.(الندويالعلامة)13هص،دمشقطبعالحسني

فيهموكانت،والهندالإسلامبينالجقدواسطةوالتابعينالضحابةمنالمجاهدونكان

قال،الهندبلادفيالدينعلومنواةفهي،والآثارالأحاديثوزؤاةالعلمخقلةمنجماعة

الغزوفيوجيوشهمعسكرهمفيوكانإ:القاسمبنمحمدفتوحذكرفيكثيرابن

ينصرعظيمةلثمزبمةمنهمجيثيىكلفي،التابعينكبارمن،والعلماءوالأولياء،الصالحون

."دينهبهمالله

الدولةخاتمةإلىعنهاللهرضيالخطاببنعمرأياممنوهكذاهذاعلىتدذوتراجمهم

،والولاياتوالفتوحالغزواتفيوالآثارالأحاديثرواةمنجماعةتكونكانتالأموية

نأالطبيعيئفمن-الروايةطريقعلىالوقتهذافيالهندفييحذثوهالموإن-وأنهم

ولاةومنوالتابعينالضحابةدأبمنكانهوكماالمذاكرةطريقعلىبينهمفيمايحاثوها

ولاةيذكرخياطبنخليفةفإن،والعلموالدينالصدقأهلمنقاضيآكانمن(ال!ند)

وفي،الغئديجبلةبنحكيمعثمانبنعثمانأيامفيالئهندقضاةمنفغذوقضاتهمالخلفاء

هارونبنومحمد،التميميسعربنومجاعة،الكلابيأسلمبنسعيدالملكعبدأيام

-،الثقفيشريقبنالأخت!بنأشئدوابن،التيميمعمربناللهعبيدبنوعمر،الئقئري
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فيالإسلامعلومويبئون،الإسلاموأحكام،والسثةالكتابعلماةكانواالقضاةوهؤلاء

الهند.

ثمعنهاللهرضيعفانبنعثمانأيامفيالقفصبلادفيسكنواالمسلمينا!:هذاعلىوفيذ

فيهاوبنى،الهندبلادمنوغيرهماوبالمفتانبالذثتلللمسلميناختطالفاسمبنمحقدإن

،البيضاءمصرتثم،وقضاة.وخطباءأمراءلهموعينالمسلمينوأنزلها،مساجد

البلادهذهفييعيشونالمسلمونفكان،والمسلميقالإسلامبلادوالمنصورة،والمحفوظة

فإن،الثانيالقرنبدءفيالروايةطريقعلىالتحديثجرىحتىوثقافتهمعلومهمفي

السند،فيجمهوربنمنصوربيدالمقتولبجبيلالمشهورالققماعيأؤسبنعزازبنمحمد

.النضريالئنديبنبسربنقيسمنسمع

الهند،فيالثانيالقرنمنالثالثالعقدحدودفيللأحاديثروايةأول-نعلمفيما-فهذا

الروايةفيهاوجرتوالمحدثينالرؤاةمراكزصارتالهندبلادأن:رأيناماسرعانذلكوبعد

وقد":(الديبل)ذكرفيالخقوئقال.واللأفور،والقثضورة،والففتان،كالذئبل

بنعليحذثنا":الويبليالموازينيمحمدبنخلفوقال،"الرواةمنقولمإليهانسب

أهلمنجماعةمنهاخرج":لاهورذكرفيالقفقشئديوقال،"بالديبلالديبليموسى

أكثرالإسلامبلادمنبلدفيالرخالةرأيناما،:الحافظاللهعبدأبوالحاكموقال"العلم

وبلاد،والقثروان،الأندلسأهلمنجماعةرايتفقد-الأضئمالعباسأبايعني-إليهمنها

المشرقوأهل(اشميخابو)(طراز)أهلمنجماعةرأيثوكذلك،بابهعلىالمغرب

ئثت()وبلاد(مفتانو)(المنصورة)أهلمنالدنياعرضفيرأيثوكذلك،بابهعلى

(لثمئرازو)(فارس)أهلمنجماعةرأيتوكذلك،بابهعلى(لي!ج!تانو)

بلادفىوقبولآ،الدينفيوعلوآواشتهارآشرفأبهذافناهيك،بابهعلى(خوزستانو)

.الأنسابفيال!فعانيقالكذا،وعرضهاالدنيابطولالمسلمين

صئقين.الإسلامصدرفيالهندمنالعلمأهلوكان

بهم.وألحقوهمبلادالعربإلىالهندمنالمسلمونتجقبهمالذينالمواليأبناءمن(الأول)

وكلا.فيهاوسكنواالهندإلىقدمواالذينوالمسلمينالمجاهدينأبناءمن(والثاني)

الأموية:الدولةإلىمنهمذكرهوجدنامنبعضونذكر،الهندعلماءمنالضنفين

أماقة،وأبي،ان!عنيروي،تابعيئ:الثاميالئئديالإماماللهعبدبنقكخؤلا-

وغيرهم.وؤاثلة

أن!.عنسمع،تابعيئ:الئئديالرحمنعبد2-
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مالك.بنأنسعنيروي،تابعيئ:التئيلانيموسى3-

وابن،عباسابنعنروى،عمرمولى،تابعيئ:التيقمانيزيدأبيبنالرحمنعبد4-

عمر.

عمر.ابنعنروى،تابعيئ:البيلمانيحارث5-

التابعين.أتباعمن:البيلمانيالحارثبنمحمد6-

والنسائي،،البخاريقال،عمرآلمولى:الكوفيالبيلمانيالرحمنعبدبنمحمد7-

ا!حديث.فنكز:حاتموأبو

التابعين.أتباعمن:البيلمانيإبراهيمبنمحمد8-

.لإسلاماشيخ،التابعينأتباعمن:الأوزاعيالشئديالإمامعمروبنالرحمنعبد9-

بنشفلورأى،التابعينأتباعمن:القدنيالشئديالرحمنعبدبننجيحمعشرأبوا-.

عنروى،التابعينأتباعمن:التضيريال!ئديالذثبليالثقفيحقادبنالرحيمعبدا-ا

المشائخ.منوكان،الأعمش

التابعين.أتباعمن:ال!ئديبنالرحمنعبدا-2

ابنوعنعطاءعنروى،التابعينأتباعمن:التضريالشقانشماسبنسنديا-3

ليمئيرئن.

التابعين.أتباعمن:النفميريالشئديبسرينبنقئسا-4

1c_الكوفي.القيقانيمفسم

الكوفي.القثقانيمق!مبنإبراهيما-6

.التضريالقيقانيجمق!بمبنإبراهيمبنيىئجيا-7

.التضيريالقيقانيمق!مبنإبراهيمبنإسماعيل18_

.البصريالقيقانيمق!مبنإبراهيمبنإسماعيلبنإبراهيما-9

وابنالثؤريعنروى،التابعينأتباعمن:الشئديالتئ!يريالقزشياللهعبدبنيزيد0-2

جزئج.

التابعين.زمنفيكان:التضريال!ئديباببنلمحبيد1-2

وصاحب،المعتزلةشيخ،التابعينأتباعمن:التضريالشئديباببنلمحبيدبنعمرو22-

الغقرية.الفرقة

والغؤرية،الغرتيرتةالملوكعليهاوتغفبت،(الشند)بلادمنالعربدولةانقرضتولقا
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الغرنوئةالملوكعليهاوتغفبتال!ثدبلادمنالعربدولةانقرضتفلفا"

فيهاالحديثصار(التهروراءماو)(خراسان)منالناولوتتابع،والقؤرتة

والنجومالشعرالناسعلىوغلب،كغيربكغثقاءوعديمأ،الأحمركاليهئيريتغريبأ

قرونذلكعلىومضت،4والأصوالفقاالدينييماالعلوموفي،الرياضيةوالفنون

الشئيماعلومعنوالإضراب،اليونانحكمةالهندأهلصناعةصارتحتى،متطاولة

فيالحديثفينظرهمفضارىوكان،المفةعلىالفقهمنيذكرماإلاوالقرآن

السئة"مصابيح"إلىأحدترفغفإن،للضاغاني)1("الأنوارمشارق"

)1(

الناسيىعلىوغلب،غريبأفيهاالحديثصار(النهروراءماو)(خزاسان)منالناسوتتابع

ذلكعلىومضت،4والأصوالفقةالدينيةالعلوموفي،الرياضيةوالفنونوالنجومالشعز

فيالعلماءبعف!بهفؤزد،العلمهذابإفاضةالهندعلىتعالىاللهقنحتىمتطاولةقرو؟

العاشر.القرن

هـ.989سنةباحمدأبادالمتوفى،القكيباكثيراللهعبدبنالحسنبنالفغطيعبدكالشيخ

هـ.299سنةأبادبأحمدالمتوفى،المصريالدينبدربنأحمدوالشهاب

هـ.299سنةباحمدأبادالمتوفى،الحنبلىالفاكهيعليبنأحمدبنمحمدوالثيخ

هـ.919سنةبأحمدأبادالمتوفى،اتمصرىالمالكيالرحمنعبدمحمدبنمحمدوالثيخ

هـ.549سنةآبادبأكبرالمتوفى،الشيرازيالجشتيالدينرفيعوالثيخ

المدفونالمدنيالدينضياءوالشيخ،البغداديالحسنبنأحمدبنإبراهيموالشيخ

.بكاكوري

البذخشي.تففولوالشيخ

.أخرونهـوخفق189سنةآبادباكبرالمتوفى،القزويميركلانوالخواجه

وأخذوا،الشريفينالحرمينإلىرحلواألىالهندأهلمنالعلماءبعفنسبحانهاللهوققثم

العقد"منالتعليقهذافيمستفاد).كثيرخفقبهموانتفع،الهندإلىبهوجاؤواالحديث

،المتازكفوريأطهرللقاضي"والتابعينالصحابةمنفيهاوردومنالهندفتوحفيالثمين

.(الحسنيالحيعبدللعلامة"الهندفيالإسلاميةالثقافةو"

الدينرضيالحنفيالضماغانيالغقريالغذويحيدربنالحسنبنمحمدبنالحسنهو

(لافورافيؤيد،محدثآفقيهآوكان،اللغةفيعصرهأهلأعلمأحد:هـ(065-)577

-.ببغدادوتوفي،اليمنإلىورحلبغدادودخل،الشئدبلادمن(غزنة)بونشأ،بالهند
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وماالمحذثيندرجةإلىوصلأنه:ظن"المصابيحمشكاة"إلىأو،للتغوي)1(

.")2(بالحديثلجهلهمإلىذلك

الهندفيالمسلمينصلةكادتحتى،الخطمبوتفاقتمذلكعلى4الحاواستمز

فيتعيشالهندوأصبحت،للدينالأصلوالمصدر،الصافيالمعينهذاعنتنقطع

العلومزكبعنوتخقفت،العربيةالبلادفيوالكعليم!التأليفحركةعنعرليما

الدينشمسالشيخزارولما،منفصلأمستقلأعالمأوأصبحت،الإسلامية

آلقهالهجريالثامنالقرنفي)4(الخفجيالدينعلاءعهدفيالبلادهذه)3(المصري

لمحفةعلىالبلادهذهفيالفقهاءفيهايؤايخذالسلطانإلىرسالةفكتب،وأقرعهذلك

إلىالوصولعنالرسالةهذهمنعفياحتالواالبلادعلماءولكن،بالحديثالاعتناء

.0()السلطان

مناليهزامبالوافدينالبلادهذهاللهفأتخفت،الإلهيةالعنايةالهنذوأدركت

فيوذلكوإيران،والعراق،ومصر،وخضزقؤت،الحجازمن،المحذثين

)1(

)2(

)3(

;f)

)5(

!اللغاتفيالشواردو،،الحديثفي،الأنوارمشارق":منها،كثيرةمؤلفاتوله

الفوائدو)،(1/19:الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام).اللغةفي"الأضدادوأ

.(2412/:لأعلاماو)،(63ص:البهية

محيي!بويلفب،محمدأبو،القزاءابنأو،الفزاء،محمدبنمسعودبنالحسينهو

قرىمن(تغا)إلىنسبته،مفشر،محاث،فقيه:هـ(51)436-.السغوي!السئة

بينالجمعو".!السنةو"مصابيحأالسنة،شرح:الحديثفيوله.خزاسان

الأعيانوفيات)ذلكوغير!التنزيلمعالمفيالتأويللباب!التفسيروفي!الصحيخين

.2(295/الاعلامو)،(1/541

التزنجي.الدينضياءللقاضياشاهيفيروزتاريخ،راجع

ترجمته.علىأعثرلم

قاتل،بالحلادةالمعروفينالرجالأحد،الخفجيقزدانعليالدينعلاء:الكبيرالأميرهو

قطبالسلطانوفاةبعدسنتينالهندحكم،الناسإلىوأحشنالبلاذوضبط،الهندكفاز

.(1/011الأعلاممنالهندتاريخفيبمن)الإعلامهـ.906سنةتوفي،أيتكالدين

.(اriص)!الهندفيالأسلاميةالثقافةأكتابفيأسماءهماقرأ

19



دولبمالوجود"كخزات"فيالإقامةآثرواأكثرهمولكن،الهجريالعاشرالقرن

الحديث،علمبتحصيلملوكهاوامتاز،العلماءوتحتضن،العلوتمتحميإسلاميبما

عاصمة()1(آبادأخقذ)فيودلمحن،ماتالوافدينهؤلاءوأكثر،بهوالشغف

.كخزاتحكومة

العلمهذامصدرالشريقينالحرقينإلىالتوفيقسائقالهندعلماءبعضقساقثم

صاحبالمئقيعليالدينحسامالشيخ:أشهرهم،أسمائهمذكريطول،ومعقله

القئييطاهربنمحمدالشيخوتلميذه،هـ)2(759سنةالمتوفى"العفال"كئز

خدمةالحديثعلتمفخدما،هـ)3(869سنةالمتوفى"البحارمجمع"صاحب

)1(

;r)

)3(

منآلافضحيتهاذهبالتيالقخررةام()969سبتمبرفيفيهاوقعتالتيالمدينةوهي

المسلمين.

قاضيبنالملكعبدبنالدينحسامبنعلي:المحدثالكبيرالعالم،الإمامالشيخهو

علماءكبارعلىقرأ(بزقائفؤر)بمدينةولد:هـ(759-)885البزقائفؤريالمتميخان

أثناء.القيثمىحجرابنالحافظعلىالحديثوأخذ،العلمطلبفيرحلثم،عصره

.والإفادةللدرسوتفزعالهندإلىورجع.المكرمةبمكةقامتهإ

وله.المكزمةبمكةتوفي.العبادةفيوالاجتهاد،والتقوىالورعمنعظييمجانبعلىكان

نإ":الشافعيالبكريالحسنأبوالثيخقال،"العمالكنز":منها،عظيمةمصتفات

منالهندتاريخفيبمنالإعلام).لماعليهمنةوللمتقي،العالمينعلىمنةللسيوطي

.938(-0/4387:الأعلام

عليبنطاهربنمحمدالدينمجد:العلامةالفغويالمحاثالكبيرالإمامالشيخهو

،!المحذثينملكب"يلفبكان،ورجالهبالحديثعالم،(869ten-019)القتنىالحنفي

بكثييروالتقىالخرمينزار.فيهاووفاتهومولده،بالهندكخراتبلادمن(فتق)إلىنسبئه

تتسفىكخراتفيطائفة)التؤاهيرمناوأةإلىودعا.للعلمفانقطع،وعادالعلماءمن

بهفانفردوا،بذعتهمعليهمأنكر،قوقهوكانوا(وصناعابتجار؟ذوووهم،بالإسلام

فيالأنواربحارمجمع":كتبهمن،(فتق)بودفن،(أخين)بلدةمنبالقزبفقتلوه

أسماءضبطفيالمغني"،"الموضوعاتتذكرةو"!الأخبارولطائفالتنزيلغرائب

:"الأعلامو"،4/904:!الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام")."الرجال

.(6721/للزركلي
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سيفبنالحقعبدالعلامةالشيخدوزجاءحتى،عظيمةمؤلفابوألفا،باهرة

علماءمنالحديثعلتمفأخذاهـ)1(552سنةالمتوفى،الاهلويالئخاريالدين

ساقعنوشفر،لهمركزأ"بفلي"الملكدارواتخذالهندإلىونقلهالحجاز

وتعليقأ،وشرحأوتدريسأتعليمأوخدمته،الحديثعلمنشرفيوالاجتهاد،الجذ

سوقونفقتالأيديوتداولتهاالصحاحوانتشرت،الحديثعلمعلى4العلمافأقبل

،أولادهوأولادولدهوخلفه،فيهالعلماءوزهدالبضاعةلمفةدهاكسابعدالعلمهذا

فيهمونبغ،الهندأطرافمنطرفيكلفيكبار4علماونهض،وألفواودزسوا

للصناعة.وجذقهمبفضلهميغترف4رجا

بؤليئالمعروفالدفقويالرحيمعبدبنأحمدالشيخالإسلامشيخدورجاءثم

الشيخعنالحديتوأخذ،الحجازإلىفرحلاهـ)2(176سنةالمتوفىالله

الحديث،نشرعلىهقتهوقصروعاد،الضذنيالكزديإبراهيمبنمحقدطاهرأبي

،الغربإلىالشرقمن2رخاتجري.يىئحهوهتت،الهندفيالحديثدولةفقامت

)?(

)2(

بنالدينسيفبنالحقعبدالشيخ:الفقيهالمحذث،العلامةالعالم،الإمامالشيخهو

علتمتشرمنأول.المشهورالمحدث:اهـ()959-520.الدهلويالبخارياللهشغد

الهندمحدثكان.(دفلي)بمدينةووفاتهمولده،وتدريسأتصنيفأالهندبأرضالحديث

مصتفاتهبلغت.علمائهماعنوأخذ،سنواتأربعالثريفينالحرقينفيجاؤز.عصرهفي

بمنالاعلام).بالعربيةالحديثمصطلحفيمقدمة:منها،والفارسيةبالعربيةمجقدمئة

.557(-5553/:الأعلاممنالهندفي

ف!حذ،الذفقويالغقريالرحيمعبدبناللهؤلىأحمدالدينقطبالإسلامحكيئمالإمائمهو

وكان،والدهعلىالعلومسائرقرأ،اهـ(-111176)الثريعةأسراروأعلمالهند

إلىسافر،الحديثفيمنهواستفادالئيائكؤتىأفضلمحمدالشيخالمحذثإلىيختلف

طاهرأبيالشيخعنالحديثوأخذعلماءهاوصحبعاقينبهماوأقام،الثريفينالحرمين

والأسرارالعلوممنتعالىاللهألهمهوقد،فيهاالحديثونشرالهندإلىورجعالكزدفي

:الكرديشيخهعنهيقول،والدياناتالأممتاريخفينظيزهايندرماالعلوممنفيهوجمع

البالغة!اللهحجة":مصئفاتهأشهرومن،"المعنىمنهأصخحوكنتاللفظعنييسند"

(4:والدعوةالفكررجال)،6/793(:الخواطرنزهة).الثريعةأسرارعلومفي

بدمشق.كثيرابندارطغ،الندويالحسنأبيللعلامة
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الهندأقصىمنالحديثعلمرؤادطلبهعلىوتهافت،الجنوبإلىالشمال!ومن

والعقيدةالصلاحلأهلوشعارأ،للكمال!شرطأالحديثعلئموأصبح،أقصاهاإلى

الصحاحتدريس!وتقزر،فيهيبرزحتىعالمأيعتبرلاالعايمأصبححتى،الصحيحة

الهندطولفيتلاميذهموتلاميذتلاميذهوانتشر،تدريسيحلقيماكلفيالستة

أصفهايعرفولا،مكافيكلفيقزعهايوجدالتي"طؤبى"كشجرة،وعرضها

وينتهيإلاوتجديدإصلاححركيماولاتأليفبولادرسولاسندمنفما،ومركزها

:قال)1(منصدقوقد،الشامقةوفروعها،المباركةالذؤخةهذهإلىالعلميئنسحه

متنمنأوليتماأحاديثترويجوارخةتبزخلمباتذزارقن

خشن)2(عنوالشفغجابرعنوالقل!ثصلؤعنوالك!فزؤعنفالقثن

اللهوليبنالعزيزعبدالشيخالرشيدوتلميذهالنجيبابتهاللهوليئالشيخوخلف

،أعلام4علماعليهوتخزج،تدريسهفياللهباركوقد،(3te)ا923سنةالمتوفى

1;)

(2)

(r)

.(1/937)"لمستطرفا"نظرا

أسماءكلهاالبيتينهذينفيجاءتالتيالكلمات،(حسنو)(جابرو)(جمقةو)(فزة)

منهمواحدكلاسمرجالستة"التهذيبتهذيب!فيوردوقد،الكبارالحديثرواة

والمراد،وغيرهم،خالدبنوقرة،حبيببنوقرة،إتاسبنفزةمثل!قزة"

المشهورالصحابياللهعبدبنجابرهو!جابرو"،العبسيزفربنصلةهو،"صحلة"ب

.المشهورالإمامالبصريت!اربنالحسنهولماحسنو"

سراج"بالملفب،العقريالذفقوياللهؤليبنالعزيزعبدالشيخالعلامةالإمامهو

92-11)95!الهند rوالشيخ،اللهنورالشيخعنأخذوفاتهوبعد،والدهعنأخذ،هـ(ا

حتى،والدهأصحابأجفةكانوامنوهم،الكشميريأمينمحمدوالشيخ،عاشقمحمد

وذكائهوعلمهبفضلهالعالمأفرابأحذكان،الراسخةالملكةلهوحضقت،العلومفيبرع

صارحتىوأفادفدزسسنةعشرةخص!قولهوالإفادةبالدرساشتغل،حفظهوسرعةوفهمه

القادرعبدكالشيخوالمشاينيالعلماءمنكثيرعليهوتخزقي،المفردالعلمالهندفي

له،وغيرهمالكاندفقويبخشنإلهيوالمفتي،الشهيدعرفانبنأحمدوالإمام،الذفلوي

الخواطر:نزهة)،الهندثورةفيمعظمهاضاعوقد!القرآنتفسير":منها،مصئفات

.(الندويللعلامةالرابعالجزء:والدعوةالفكررجال)2(768/
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الأساتذةوتربيةالحديثنشرفيتوفيقآوأعظمهمأشهرهم،عظالمومحذثون

سنةالمتوفىالفقريأفضلمحمدبنإسحاقمحمدالشيخجممئاله،والمدزسين

)1(
القزجغواصبح،الأخيرالعصرفيالحديثرئاسةإليهانتهتفقد،اهـ262

اللهوكتب،البلادأقاصيمن4الزحاإليهوشذت،والتخريجالتدريسفيوالمآب

الأمصارأكثروفي،الهندفيمعاصريهمنلأحديكتبهلمماوالقبولالتوفيقمنله

المدارسجميغتلتقيوعليهتبتدىءومنه،يشاءمنيؤتيهاللهفضلذلك،الإسلامية

وتباينمشاربهااختلافعلىوهي،وتأويلهوشرحهالحديثفهمفي)2(الفكرية

وواسطةالهندمسندفهو،إليهالحديثفيبسندهاوينتهيالعلمينسبهاتردمذاهبها

الأخير.العصرفيالروايةأهلومنتهى،العقد

المخلأديسعيدأبيبنالغنيعبدالشيخ:وأشهرهمتلاميذهأنجبوجمن

بدروسهانتفعفقد،المنؤرةالمدينةإلىالمهاجر()3_)6912سنةالمتوفىالدفلوي

المخلصينمنعدديدهعلىوتخزقي،كثيرخفقالشريفينالحرقينوفيالهندفي

)1(

(2)

(r)

-1)176الزاففوريثمالئتزهئديالعقريكزلثمدبنأحمدسراجالمحذثالعالمالشيخهو

صحيح"علىشروحهمنها،مصئفاتله.بعلومهوانتفع،أبيهمهدفينشأ،اهـ(023

.(7172/:الأعلام)بالفارسيةكلها!ماجهابنسننو"!الترمذيجامعو"!مسلم

الشيخوكمدرسة،وتلاميذهالافقويحسيننذيرالشيخالشهيرالمحذثكمدرسة

،ال!قازنبوريعليأحمدوالشيخ،النكئتويعليعالموالشيخ،بميئالتاييالرحمنعبد

.الفحاديالغنيعبدوالشيخ

الذفلويالعمريالقحفيبنسعيدأبيبنالغنيعبد:المحذثالعالمالإمامالشيغهو

الأحدعبدبنأحمدالشيخدزثةمنكان،الرئانثينالعلماءأحذ:اهـ(692-)1235

والحديثالفقهعلىأقبل،(دفلي)بمدينةولد،(المخذدتةالطريقةإمام)الئتزهئدي

وسافر،الدهلويأفضلبنإسحاقالشيخعنالحديثسمع،عمرهمقتبلمنعظيمآإقبالأ

الهند،إلىرجعثم،الشثدىعابدمحمدالشيخعنالحديتوأسند،الحرمينإلى

حتىبهاوأقامالحجاز%لىالسفرإلىاضطزثم،كثيرخفقعنهوأخذ،بالحديثواشتغل

سفاه!ماجهابنسنن"علىنفيسةحاشيةوله.المنؤرةبالمدينةالمحتومالأجلوافاه

.(74201/:الإعلام)"الحاجةإنجاح"

Ac



ونشرهالشريفالحديثتدريسعلىحياتهموقفواالذين،الرئانيينوالعلماء

وخدمته.

وتدريسه،الحديثلنشرحياتهموهبواالذينالمخلصينهؤلاءوبفضل

هذالرؤادومنتجعأالعلملهذامركزأالهندأصبحت،وفروعهفنونهفيوالتأليف

العلتمهذامنهاتقتبس،العربيةالبلادمائدةعلىمتطفقةقرونأعاشتبعدما،القن

فيالعلمهذامصابيحمنمصباءمنزيتهينفدبعدمامصباحهاوتشعل،فتر؟بعد

نواحيهاجميعفيالمصابيحوانتشرتالعلمهذابنورالهندوأشرقت،العرببلاد

قزاهاوبعضالبلادهذهفيكثير؟مدنيفيواحل!وقمبفيوقامت،الذزيةكالكواكب

الأخرىالعلومفيالمتخزجونالعلماءتشذ،الحديثعلملتدريسمختضةحلقات

أكثرأوسنة،كاملأعكوفآالنبوممبالحديثطلبعلىفيعكفون،الزحال!إليها

ولا،علميزاحمهولا،غرض!يشوبهملا،كليآانقطاعأإليهوينقطعون،منها

واحل!،شينيعلىالأحيانأكثرفييقتصرون،خاطرهميتشؤدشولا،ققهميتوزع

أساتذةالحلقاتهذهمنيخرجواحتى،واحل!غرضبىوعلى،واحل!عليموعلى

فيوالمتخزجون،النجباءالتلاميذحولهمفيلتف،مرشدينومرتين،معقمين

وتتسعالنوزوينتقلالأمزويتصل،وشيوخهمأساتذتهممعشأنهم،المدارس

الله.يشاءماإلىالدائرة

المدنأكثرفيقائمة،حوتهوتدور،فربمنتنبعالتيالحلقاتهذهوكانت

وبيؤتئذ،،تت)1(وتاني،وشهازئفور،وتكنو،كدئهيالشهيرةوالقزىالرئيسية

وغيرها.آباد)2(مزاذوكئبئ،ثكوهالقرىومن،وبوقال!،آبادومزاذ

)?(

)2(

الشيختلاميذكبارمناهـ()314المتوفىتييالتاييالرحمنعبدالشيخفيهايدوسكان

.إسحاقمحمد

الكئجالرحمنفضلمولاناالجليلالشيخالكبيرالعارففيهاالشريفالحديثيدوسكان

الشيخعنإجازةوله،إسحاقمحمدالشيختلميذاهـ(1I`3)المتوفىآباديمزاذ

الله.وليبنالعؤيزعبد
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سنةالمتوفىالكئكؤهي)1(أحمدرشيدالشيخللعلامةمركزأ()كئ!وهوكانت

التربيةبينجمعوقد،المخذدي)2(سعيدأبيبنالغنيعبدالشيخاهـتلميذ323

تدريسإلىانقطعثم،متنؤعةعلومفيئذزسوكان،والإفتاءوالتدريسوالإرشاد

منوالعلماءالطقتةوقصده،العلومسائردونعليهواقتصر،الشريفالحديث

وينتفعون،)3(الستةالصحاحعليهيقرؤونسنةعندهيمكثونوكانوا،الآفاق

،والعباداتوالأعمال،والعاداتالأخلاقفيقدوةويئخذونه،وتربيتهبصحبته

ممارسةالحديثعلمويتذؤقون،الأمورومحدثاتاليذععنوالنفورالستةواتباع

جميععلىوإيثاره،ونشرهخدمتهعلىويعزمون،بحتهويتضفعون،ومدارسة

تخقهخالطقدوأئه،بهالاشتغالفيالتفاتيشيخهممنرأوالقاوالأشغالالعلوم

فيالإسلاميةالثقافة"صاحبذكرهوقد،وسكناتهوحركاتهحياتهفيوظهر،ودقه

وكان،سنةثلاثينودزش،المذكورالغنيعبدالشيخعنأخذ":فقال")4(الهند

والضمثط،والإتقانالتدئروجهعلىكاملبماسنؤفيالشثللأقهاتتدريسه

.)5(معاصريهمنأحاذلكفييعادلهلا،والتحقيق

نشرهعلىوأحرصهم،العلميوتراثهلعلومهوأوفاهمتلاميذهأنجبجمنوكان

اهـ)6(334المتوقىالكائذفقويإسماعيلمحمدبنيحيىمحفدالشيخ:وإفاضته

)1(

)2(

()r

)4(

)6(

.)215(صفحةفيترجمتهانظر

آنفآ.ترجمتهسبقتقد

نإإذ،التغليببابمنوذلك!الستةالكتب"علىالتسميةهذهالهندعلماءبعف!ئطيق

تشتملالأربعةالشتنفإنوإلأ،صمعافهاعلىتغلبالكتبهذهوعخاح!الصحيحين"

أيضآ.الموضوعاتوبعضبل،فنكرهضعيفيماأحاديتعلى

فخربنالحسنيالحيعبدالشيخ:الطبيب،الفقيه،المحذث،الأكبرالهندمؤزخهو

الحديث،فيقيميمامؤلفابصاحب،الئذويالحسنأبيالعلامةوالد،الحسنيالدين

.2(10)صفحةفي"الأخلاقتهذيب"مقذمةأولفيترجمتهانظر،وغيرهما،والتاريخ

.(141)ص"الثقافة"

الكاتدفتويإسماعيلمحفدبنيحيىمحمدالشيخ:الققيهالمحذثالكبيرالعالمهو

--اللهرحمه-الكاكدهلويزكريامحمدالشيخالكبيرالمحذثوالذ:هـ(ا334سنة)المتوفى
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كثيرالححتعظيتمشيخهوكان،ولمحطنةذكاءيتوقد،راسخةعلميةملكةلهوكانت

دروسنفقثد،رسائلهوكايحت،علمهورواية،لنفسهبطانةاتخذهقد،لهالإيثار

سنن"درسفيمنهسمعمافجمع،وحزرهاونقحها،أماليهودؤن،الشيخ

درسفيماسمعهوجمع")1(الذزيالكوكب"سقاهمجموعفي"الترمذي

علمهمنكبيرأقسطأذلكفحفظ،آخر)2(كتابفيللبخاري"الصحيحالجامع"

غميه.فيباقيةكلمةوجعلها،وتحقيقاته

!-ئجك!

الشيخابنهو"مالكالإمامموطأشرحإلىالمسالكأوجز"مقذمةوصاحمث

أماليمندؤتهماينشروأن،أبوهبدأهمايكيماأناللهأرادالذيالبازيحيىمحمد

منالكثيرالشيءإليهاويضيف،وتهذيبأتنقيحأيزيدهاوأن،وعلومهشيخه

منوكنأيكونوأن،وتأفلاتهفكرهونتيجيما،ومطالعاتهدراستهوحصيليماتحقيقاته

زفزتهإليهيعيدالأخيرالعصرهذاوفي،البلادهذهفيالحديثعلمأركان

الهقةوعلؤ،لهوالتبثلللعلمالانقطاعفيالشلفماثرذكرىويجاد،وتضارته

فيوالزفد،الأمورمعاليإلىوالانصراف،النفسوقؤة،المجاهدةولثمذة

المطالعةفيوالاستغراق،الحياةبرخايىفوالاستهانة،ومحقراتهاشف!المحها)3(

،الناسوينفعينفعهماإلىيعنيهلاعفاوالانصراف،والتدريسوالتعليموالتأليف

للأضدادوالاحتمال،الصدرورحابة،النفسوسماحة،الأخلاقشغةوفي

)1(

)2(

)3(

عنالحديثأخذ،والمنقولالمعقولفيبرعحتىأبيهعلىوقرأ،صباهفيالقرآنحفظ

خليلالعلامةمنطلحبعلى"العلوممظاهر"فيدزس،الكئكوهيأحمدرشيدالعلامة

والمساكين،اليتاميوإعانة،الكريمالقرآنبتلاوةخاصقشغفطلهكان،الشقازئفوريأحمد

بها.ودين(شقازئفؤر)بتوقي

مجقدات.أربعفيطغثم.الهندفيجزأينفيالكتابطغ

)01(فيطبعثمأجزاء،ثلاثةفيتم"الذزاريلامع"ببعدمنالكتابهذاسفى

72:صفحةفيلهالئذويالعلأمةمقهمةانظر).مجقدات l).

وعمل.شيءكلمنالحقيرالردي:ال!ف!اف
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،والجماعاتوالأفراد،والأذواقوالمشارب،والأشغالالأعمالمنوالأشتات

النفوسأهلمنطويلؤفتراتفيالقلائلالأفرادإلاعليهيقدرولالهيوققلاما

الغيئة.القغساءوالهقة،الفذديمتةوالفؤة،الزكتة

ولثمذة،الهقةبعلؤوأسلافهرجالهامتاز،والدينالعلمفيعريؤبيتطفيولد

وقراءتهالقرآنحفظعلىوالحرص،فيهوالضلابةبالدينوالتمشك،المجاهدة

تخشنإلهيالمفتي:العلامةالشيخالأولينفيأشهرهم؟الدينيةالعلوموطلب

k)الكاندهلوي y-الافقوياللهقىليئبنالعزيزعبدالشيختلميذهـ()1(ا245-اا،

الآخرين:فيوأشهرهم،التيريقوي)2(الشهيدأحمدالسيدالشهيرالمجاهدوخليفة

(t)

;r)

إلىثم،الرازيالدينفخرالإمامإلىنسئهيرجع،الإلهيةالمعارففيالمبززينالعلماءأحذ

،عديدةمصتفاتوله.!كائذفقة،بووفائهمولده،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيسيدنا

علمفي،الحبيبخصائلذكرفيالحبيبشيمو"،الحديثفي"الكيمجوامع":منها

.229(-7129/:الإعلام)."المعنويالمثنويتكملةو"،الستة

التئومي:رجبمحمدالدكتورالكبيرالإسلاميالكاتبعنهيقول

وطنالكبير،الإسلاميالوطنفييىجالهمليمتزالأرضئقاعفيالمسلمونتعارفلو"

أسما4يترذذكماوأفريقيةآسياآفاقفييترذدالشهيدعرفانبنأحمداسئملكان،الإسلام

حوله،ماإلىالمغؤارالشهيدتطقغلقد،الآنإلىالأؤلالعصرتذفيمنالإسلامشهداء

منالأبرياءقتلعلىقدمواإذ،التئجابفيالشيخطائفةفظائععنوشممعيرىأنفأزعجه

وزفغ،الإسلامفيولإخوته،اللهلدينفقمحمت.الأعراضوقتلث،المنازلوقذمالمسلمين

جمادىفيبالإمارةوبويغ،ملئينإليهففيرعوا،صوصبكلمنالأبطالواستثضز،الجهادراية

إلىلجؤواالجلةأعداءهأعيتإذاحئىنصبرإلىنصبرمنالجيوشنقادثم.1242الآخرة

أثبتتالهندمنالشماليةالخدودعلىإسلاميةدولةأحمدالإمائمئنشىءانهالهمحينالذسن

وأمذت،بريطانيةارتاعتحتى،الإسلامرايةترفعسنينأربغوبقتت،وحمثتهالإسلامفؤة

خثثجهلوامفنالشوءبرجالأيضأاستعانتثم،الحديثالأوروبيبالشلاحالشيغ

إلىالإمامولجأ؟الفتنةئثيرونفجعلوا،والجاهوالذهبالمنصبوأغراهم،المحتل

كانقد،المنافقينمنالخاصوالطابوروالشثخالإنجليزاجتماغولكنفجاهدأ،(كشمير)

الإمالمواستشهد،الفرارعلىالاستبساذآثرتولكثها،المؤمنةالقفةأمامهتصمدأنمنأكبز

تتكزر،مآسوهياهـ،،246عامأكربلاءفيالحسيناستشهاد(تالاكؤت)معركةفي

=،23-122/:"المعاصرينأعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة)..اعتبايىدون،الزمنعلى
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إسماعيلمحمدبنإلياسمحمدالشيخعفه،الآفاقفيالمشهوراللهإلىالذاعي

وجاهدودزس،هـ("6311م)المشهورة"التبليغ"دعوةصاحبالكائذفقوفي)1(

إسماعيلمحمدالشيخوتجذه،الأسرةهذهأفرادمنواحدغيراللهسبيلفي

.وزهدهوصلاحهإخلاصهعلىالألسنةاتفقتالذينمنهـ(ا31هم)

مطقر)أعمالمن(كائذفقة)فيرمضانمنخلتليلةعشرةلإحدىولد

وتربيؤ،تايمتصوفيفيونشأ،والدينالعلمبلبانورضع-A)315سنة،(تكز

بينودرجفدلث،بالفطامالعهدقريبوهو،(كئ!ؤه)إلىونمل،حكيمؤدقيقؤ

أحمدرشيدالعلامةالكبيرالشيخوأدرك،الراسخينوالعلماءالصالحين

وعقلاختصاصيىمنوالدهوبينبينهيقا،الأبوفيوعطفهبحنانهوسعد،الكنكوهي

رحمةإلىالشيخانتقلحينعمرهمنالثامنةبلغوقد،وشفقتهأيامهعقلماأول

منبيئةفيفنشأ،عمرهمنعشرةالثانيةبلغأنإلىكئ!ؤهفيوبقي،تعالىالله

عنوأبعدها،والشتنالآدابعلىمحافظةوأكثرها،الزمانذلكفيالبيئاتأفضل

علىويحاسبه،الاعتناءأشابتربيتهيعتنيووالده،البلادفيينتشربدأالذيالفساد

وصحبةالعلمعل!اوالإقبال،شيجكلفيالهقةبعلوويأخذه،والعطميرالنقير

اعتناغأشذوالدهوكان،بالناسالاختلاطعنوالابتعاد،كليأإقبالأالصالحين

محمدالشيخ4عةعلىوالفارسيةالأرديةاللغةمبادىءفقرأ،بالتعليممنهبالتربية

.القرآنوحفظ،إلياحمما

)1(

)2(

الكبير،العلميالمركز()2(شقازتفؤر)اهـإلىrYAسنةوالدهمعانتفلثم

."بدمثقالقلمدارطغ

.)285(صفحةفيالمصابيحمشكاةمنالمنتخبةالأبواب":مقدمةأولفيترجمتهستأتي

بالولاية.المديرياتآخروهي،(أئزاتزادئش)ولايةلمديريةممتايخمومقزمدينة:شقازئفؤر

76عامتغققالدينغياثبنشاهعادلمحمدالسلطانأشسها i/4هـriاسمهاوكان.ام

إقامةأجلجمن"ئؤرهارون"اسمهاكانثم"البهتةالمدينة"اي)"شهيريززئب"التاريخي

غئرتالتداولكثرةأجلومن"هارونالشاه"الجشتتةالسلسلةصلحاءمنصالحعالبم

كم-(018)نحومسافةعلى(دفلي)منتقعوهي.،شقازئفور"وحؤلتهلاسماهذاالألسنة
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متفمنج،وقل!ب،عاليبمابهقيمابهواشتغل،والقالببالقلبإقبالأالعلمعلىوأقتل

دعاءالدرسآخرفيودعا،كبيرأتهئؤأتهتأوقد،والدهعلىالحديثدرشوبدأ

به،يعرفوشعارأ،رغبيهوغايةقمهأكبزالحديثأصبحاليومذلكومن،طويلأ

والدهعلىالصحاحوقرأ،الحديثبشيخالأمرآخرفيفاشتهر،اسمهعلىوغلب

جامعو""البخاريصحيح"قرأثماهـ،333سنة"-ماجهابنسنن"-غير

،الشقازئفؤري)1(أحمدخليلالشيخالكبيروالمرتئيالجليلالعالمعلى"الترمذي

سنة-بركتهومفيض،علومهوناشر،خلفائهأكبريكونأناللهقذر-الذي

34r،وصدقي،التخابةمنفيهتوشملماالشيخمنواقتراحبطلبذلكوكاناهـ

الوثيق،والرباط،العميقالحمبمنوالدهوبينبينهولقا،الهـفةوعلوالطلب

فيوإرهاقهاالنفسإجهادوفي،الدراسةعلىكاملعكوفيفيالمذةهذهوقضى

.للدروسوالاستعداد،المصادرعلىوالإطلاع،المطالعة

شرحوضععلىالشديدوحرصهرغبتهأبدىشيخهأن:بهاللهاكرمهمفاوكان

غضذهفيهلهيكونوأن،ذلكفييساعدهأنمنهوطلب،"داودأبيسنقد"

إلىوصولهووسيلة،وإقبالهسعادتهمبدأذلكوكان.الكاتبوقلقه،الأيمن

إلىيرشدهأحمدخليلالشيخفكان،بالشيخعليهمزيذلاواختصاصبى،الكمال

زكريامحمدالشيخفيجمعها،الموادمنهايلتقطالتيالعلميةوالمصادرالمظان

الشرحعليهيمليثم،يشاءماويترك،يشاءمامنهافيأخذ،شيخهعلىويعرضها

خمسةفي"داودأبيسننشرحفيالمجهودبذل"كتابيكونوهكذا،فيكتبه

قنفينظزهووسع،والشرحالتأليففيقريحتهذلكوفتح،كبار)2(أجزاء

بإخلاصيىوإخراجهبتصحيحهوالعناية،الهنديةالمطابعفيبطبعهاهتئمثم،الحديث

)1(

)2(

.ورخاءرفاهآالهندمناطقأجملمنوالمنطقة

صفحةفي"داودأبيسننشرحفيالمجهولبذل"مقدمةأولفيترجمتهستأتي

163().

صفحةفيلهالندويالعلامةمقذمةانظرمجقدآ،عشرينفيالقاهرةفيالكتابطغقد

)165(.
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إلىذلكانيهىحتىثقتهوحازشيخهرضابذلكفنال،شديد؟ومجاهد؟،كامل

بعدمنلهوققوما،إليهوالنفوسالقلوبوإقبال،ونياب!خلاف!منإليهانتهىما

.الأخلاقوفضائل،الأعمالجلائلمن

منووالده،شيخهفيهايدزسكانالتي")1(العلوممظاهر"فيمدزسأولمحين

الأساتذةأصغرمنهـوهوا335سنةمحرمغزةذلكوكان،فيهاتعقموالتي،قبل

كتمبتدريسىإليهوأسند،الزمانهذافييتصؤرلازهيدبراتببعمرأوأشتهمليمتأ

أسندحتىفيهايتدزجيزلولم،التدريسأولوفيالعمرفيأمثالهإلىعادةتسندلا

المدزسوأثبتهـ،ا134سنةفي"البخاريصحيح"منأجزاءبعضتدريسإليه

المدرسة،هذهأساتذةرئيسنأصبححتى،التدريسعلىوقدرتهجدارتهالشالث

سنن"بتدريساشتغالهأكثروكان،أخيرأالحديثتدريسرئاسةإليهوانتهت

وبعد،السنةآخرفي"البخاريصحيح"منالثانيالنصفويدزس،"داودأبي

بكامله،"الصحيحالجامع"تدريسإليهآلالمدرسةمديراللطيفعبدالشيخوفاة

أولفيإلاعنهيعتذرولمالكثيرةوأمراضهبصرهضحغفمعطويلةمذةعليهفواظحت

هـ.ا388سنةفيالدراسيةالسنة

إلىشيخهبأمراضالزولقا،المرتبمنلهعمنمازكريامحمدالشيخيأخذولم

أستادهفيهارافقاهـالتي344سنةالثانيةالحخةفيلينفقهامجموعةيأخذهاأن

شيخه،لأمرامتثالأزكريامحمدالشيخأخذها،!المجهودبذل"تأليفلئكيما

بالتدريساشتغائهكانوهكذا،بجملتهاالمدرسةإلىردهاثم.لخاطرهوتطييبأ

عامرجبأوائلفيتأشستالهند،فيالعلميةالمراكزوأعظمأكبرمنالجامعةهذهتغذ)?(

اهتمامهاتركز.والشعاروالمبدأالعقيدةفي(بئؤتثدالعلوتمدار)تشاركوهيهـ،ا283

الصالحين،العلماءمنكبيرأعددآخزجتوقد،وعلومهالشريفالحديثتدريسعلى

كتبشرحفيجليلةآثارولمتخمجيهاولعلمائها،والدينالعلمميادينفيالعاملينوالرجال

فيببساط!وطقبحهاوأساتذتهاالجامعةهذهوتمتازالشريفالفنهذاوخدمةالحديث

لسيد!الهندفيالمحاثينأعلام").الدتان!فيوالقؤة،بالكقافوالقناعة،المعيشة

(.154001_:ص،الغوريالماجدعبد
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ولمحيرضحتا،جزاءيبغيولاأجرأذلكفييأخذلا،وتبزعأتطؤعأالمذةهذهطول

"العلوممظاهر"فيالرمزيراتبهعلىيزيدكبييربراتمبللتدريسوظيفتانمزتينعليه

هذهكانتفقد،هقتهوعلؤلإخلاصهشديدأامتحانأوكان،مضاعفةأضعافأ

فيعنهافاعتذر،الطالبونعليهاويتهالأ،المتنافسونفيهايتنافسمقاالوظائف

يتصؤرها،يكنلممكافأةذلكعلىاللهفكافأه،وإيمافيثقؤوفي،وعزيمصراميما

وأبقى.خيرهوبماذلكمنوعؤضه

الأخيرةشيخهسفرةهيشيخهفيهارافقالتياهـللخخ344سفرةوكانت

لهحصلتوهنالك."المجهولبذل"تأليففأكمل،للآخرةسفرهومبدأللخجع

وأثناءالرحلةهذهوفي،أحمدخليلالشيخعن-المطلقةوالخلافةالعاقةالإجازة

أوجز"كتابتأليففيبدأ-والتسليمالصلاةأفضلعليه-الرسول!مدينةفيإقامته

.عمرهمنوالعشرينالتاسعةفيوهوالهجرةدارلإمام"الموطأشرحفيالمسالك

الكتابةفياللهوبارك،كييهالرسولأقدامعند،غ!ي!الرسولمسجدفيتأليفهفيبدأ

ووصل،الهندفيعديدةسنينفييكملهلمماشهوربضعةفيفأكقل،والتأليف

فتراتتتخقله،الهندإلىعودتهبعدبهمشتغلأوطل،القحلاةأبوابإلىالشرحفي

.كبارأجزاءيمتةفيأكققهحتىطويلة

،الأبصازإليهشخصتقد،بالأعباءمثقلأ،محتبأمكزمأالهندإلىوعاد

والتأليفالتدريسعلىفأقبل،القلول!إليهواتجهت،ابعالأصإليهوارتفعت

ورئاسةالمشيخةإليهفآلتtee)345سنةالحجازفيشيخهوتوفي،هقيهبجميع

المنتشرةالعلمبمراكزوالاتصاذ،أصحابهتربيةعلىوالإشرا!،الحديثتدريس

وبيته،رأيهعنوتضذز،عليهوتلتقي،بهتلوذالتيالدينيةوبالجماعات،حوله

متناقضة،4آرايحملونقدالذين،والصادرينوالواردين،والطقتةالعلماءملتقى

مناللهرزقهوماالحصيفورأجمة،متباينؤمدارشإلىوينتمون،مختلفةوأذواقأ

الواسعةومائدته،المتباينةوالآراءالمتنافرةالقلوببينيؤكف!والاقتصادال!ذاد

الجماعاتمنفردوكل،الرجالمنطبقبماوكل،الناسمنصتفبكلتجمع

والتأليف،المطالعةفيدؤول!،وأشغالهأوقاتهعلىمحافأوهو،المتنافسة
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فضلصاحب!لكلويعرف،حفهحقذيكليؤتي،الوافدينمعمنبسطبشوش!

عنوفادتهموحسنالضيوفتلقييشغلهلا،منازلهمالناشويننرل،فضله

والخفؤةالانزواءوحمتالعلمححبمنعليهفطروماالمطالعةتشغلهولا،المطالعة

برته،الاشتغالعنذلككليشغلهولا،النفسوطئب،3الووبذل،التشاشةعن

التبليغ،حفلاتحضوروعن،المريدينتربيةوعن،ومناجاتهبعبادتهوالانفراد

إلىفيهيتنزلسهلأسلوببفياللهإلىوالدعوةالإصلاحفيورسائلكتبوضعوعن

خفقبهاوانتفع،)1(عالمبقبوليالرسائلهذهتلقيتوقد،العاقةمستوى

هذا،عصرنافيمعدود؟دينيؤلكتمبإلاتتيشرلمطبعاتلهاوظهرت،يحصونلا

،الناسمنوالفرار،والمسؤولياتالأشغالجميعرفضإلىقاهر؟جذبؤمع

علىيقدرولا،اللهمعوالاشتغال،والمناجاة،للعبادةوالتفزع،الكليوالتبئل

،الأقوياءكبارإلاالنفسصفاءويكذر،القلمتيشتتامابكلوجمعهالدافعهذاقهر

ومؤلفاتهم.وعلومهم،وأنفاسهمبنفوسهمينفعأناللهأرادالذين

فإذا،ولثمذ؟بفؤبكلعليهايحافظ،بينهاموزعة،نافعؤبأموبىمشغولةوأوقاته

معويجلسبيتهإلىيخرجثم،ووزدهبجوبهمشغولأ،قليلأجلس؟الفجرصقى

ثم،الوقتهذافيالناسعددويكثر،وأكلفطوبىغيرمنالشاقيويتناول،الناس

منإلاالوقتهذافييزورهولا،والتأليفبالمطالعةفيشتغلمطالعيهغرفةإلىيطلع

إلىالمنقطعينبال!قفتذكرهذهوغرفته،الضيوفمنمستعجلأيكونمنأويطلبه

وتكقفب،زينؤكلعنمجزدة،والتقشفالت!اطةفيآيةفهي،والتأليفالعلم

،ترل؟الغداءوقتكانفإذا؟شغلهعنويصرفهبزيارتهأحديزعجهأنعليهويثقل

فيؤنسهم،شتىطبقاتمنوهمعادةعددهميكثرالذينالضيوفمعوجلس

ثم،ذلكمنفيكثر،وتلذهمت!زهملماوالتفقد،إكرامهمفيويبالغ،ويلاطفهم

إلىخرجثم،قليلأعليهاإ2(والردالرسائلبإملاءاشتغل؟الظهزضقىفإذا،تمئل

)1(

)2(

بدمشق.الفارابيدارفي،بعنايتناالرسائلتلكمعظمطبعتوقد

بينعددهايتراوحمختلفةأنحاءمنتأتيهالتيالرسائلعددأن:زياراتيبعضفيعلمت

.(الندويالعلامة)وخمسينأربعين
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جلس؟العصرصفىفإذا،العصرقبلكاملتينساعتينبهيشتغلوكان،الدرس

،صغيرةحفليمافيأنهالزائريتوفم،كبييرعدبفيوهمالشايلهموقذم،للناس

بالتطؤعطويلأاشتغل؟المغرلتصقىفإذا،عادةلهوهو،جديذ4شيوأنه

كبيير.لضيفبإكرامآإلاعادةالعشاءطعاميتناولولا،والأوراد

فقىءكأئما،بالخفرةفشزبالقؤنأبيفق،وسيمجسيم،القاقةمربوغوهو

تشؤش!،الروحخفيفا،الكسليعرفلا،النشاطكثير،الزفانخسثوجنتيهفي

جريح،الذمعةسريع،يؤنسهمأنيجمثأويأنسهمالذينمعالذعابةكثير،ؤدؤد

رقيقبيتأنمثمذأووالأولياءالصحابةأو!شيرالرسولأخبارمنشيءذجمركقماالمققيما

وليس،الدموععليهقتيئمويخفيهيغالبهوهو،المكاءوتملكه،عيناهفاضتمرفق

فيه.ويعيش،بهيعيش4وحاذوقهوبل،فحسبوعلمآصناعةلهالحديث

إليه،الناسأخستومن،وصحهزهوأستادهأبيهعئؤكانالذيالكبيرعفهوتوقي

عظيمآ،المصالثاهـفكان363سنةإلياسمحمدالشيغعليهخئؤآوأعظمهم

غضذهكانالذيعقهابنتوفيثم،العظماءصبوفيفتحقله.كبيرأوالواقع

وذخرأ،للمسلمينغناءكفهاحياتهكانتوالذي،أولادهمنإليهوأخسث.الأيمن

سنةإلياسبنيوسفمحمدالشيخ،المسلمينعلىكبيرأفضلهوكان،للدين

المخنوتتابدت،فادحةالخسارةوكانت،الخطحبوعظمالأمرقطثماهـ)1(384

والشيخ،اهـ)2(377سنةالقذنيأحمدحسينالشيختوفيقبلومن،والحوادث

)1(

)2(

محقق).ومئةثمانينبينعددهابلغحتىذلكبعدالرسائلهذهعددزادقد:قلت

.(الكتاب

.03(1)صفحةفي،!...المنتخبةالأحاديث"مقدمةأولفيترجمتهانظر

12)69بالمدنيالمشهور،آباديالفيضأحمدحسينسئدالشيخ:المجاهدالعقمالعالمهو

الهندفيالعلماءجمعيةورئي!،الإسلاميةبيؤتثدالعلومدارفيالحديثشيخهـ(ا377-

العلومدارفيالفراغفاتحةقرأ.الإنجليزوإجلاءالتحريرحركةقادةكبارومنسابقأ،

ولازمهالهند،بشيخالمعروف،الاجمؤتنديحسنمحمودالعلامةعنالحديتوأخذ،ديوبند

سنينئلاثفيهاولبث،الأولىالعالميةالحربأثناء(مائطا)منفىإلىورافقه،طوبلةمدة

التحرير=حركةفيوخاض،الشريفالحديثتدريسعلىوعكفالهندإلىوعاد،وشهرين
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هذاكلفتحفل،لهماالححثشديذوكان،اهـ)1(382سنةالزائيفؤريالقادرعبد

إكمال!في،منهمواحل!كلنيابةإليهوآلت،وتفويضبىورضأ،وصببرإيمافيفي

العلممراكزعلىوالإشراف،القاصدينوتوجيه،الميريدينوتربيةا!مبتدئين

بينالجمعوفي،والعباداتالنوافلفيللنفسشديلىإجهابمعهذا،والدين

كلفيللقرآنلختمهملازمفإنه،رمضانفيخصوصأ،والمتناقضاتالأشتات

بضععندهويصوم،اليسيربالأكلوالاجتزاء،الليلفيال!هروطول،يوم

فيذلككلفأثر،ضيوفهوكفهم،الشهرأكثرويعتكفون،الناسمنمئات

ولا،تيهلولايتوانىلا،مستمزدائمب،محتسم!صابروهو،بصرهوفي،صحته

الشيخ،الحبيبعفهابنمنبطلبالثالثةللمزةللخخوسافر،تملولايسأم

الحسنإنعامالشيخمعالرابعةوللمزةاهـ،383سنةمنهوإلحاح،يوسفمحمد

عليهالناسإقبال!وكاناهـ،386سنة()2(العزيزوختنهالتبليغجماعةأمير)

لزيارتهيفدونالناسفكان،(باكستان)فيخصوصأ،الرحلتينجمفتافيعظيمأ

)1(

)2(

،والإفادةالتدريسعلىعكفالاستقلاذالهندنالتأنوبعدالهند،فىالسياسيةوالثورة

.النفوسوتربية،اللهإ!ىوا!دعوة

الشيخعورافقه،عيالهمعالمنؤرةالمدينةإلىهاجرآباديالفيضاللهحبيبالشيخوالدهوكان

بالقدني،فاشتهرسنةعشرةثلاث!ي!الرسولمدينةفيللتدريسوتصذرأحمد،حسين

المسلمينأعلام"منفيالندويالعلامةبقلمترجمته)انظر.ضريخهاللهسقى

.(بدمثقكثيرابندارطغ،923:ص"ومشاهيرهم

منوكان،الشنؤستةالزوايانماذجمنحثأنموذجأكان،فؤريالزائيالقادرعبدالشيخهو

الذهنيئوالانفتاحوالذكاء،الفراسةأصحابمنالبصيرينالماللعينالزتانيينالعلماءكبار

الروحثينالقادةأولئكمنوهو،والتزكيةوالتربية،والعملالعلمبينيجمعونالذين

والاستفادة،والتوجيهللقيادةزمافيكلفيالمسلمونإليهميحتاجاثذينالفحالحينوالعلماء

أنفاسهم.وطيببركاتهممن

رحمهتوفي.ومجالسهصحبتهمنواستفاد،الروحيةالتربيةمنهالندويالعلامةتلقى

ومشاهيرهم"المسلمينأعلاممن"فيترجمتهانظر)هـ.ا382عام(لالهؤرابتعالىالله

.(925:ص

.)287(صفحةفي،المصابيحمشكاةمنالمنتخبةالأبواب"مقدمةأولفيترجمتهانظر
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ودعائه.بصحبتهفينتفعونالبلادبهذهمرورهفرصةوينتهزون،بعيد؟أنحاءمن

اهـ938صفرفيالحجازإلىالخامسةالقزةوالحنينالشوقجناحعلىوسافر

متتابعينشهرينصوتمنذروقد،قرارأولاصبرأيملكلاذلكإلىمدفوعوكأته

هذهكاتستاللهأشغذوقد،للاضطرارإلاالوضوءوملازمة.النعمةهذهعلىشكرأ

معأدبهولثمذة،إرادتهوقؤ؟هقيهعفومنفرأى،الرحلةهذهفيبمرافقتهالسطور

اكرمهوما،ومداركهاستعدادهغفوومن،إليهوشؤ!ه،لهخئهولثمذة،لمجي!الرسول!

وعذن،الأقدمينذكرىجذدماوالاختصاصالقزبمنالمذةهذهفيبهالله

الصالحين.الشلفأخباركتبفيجاءما

رغتم،مراقبأمشغولأ،متواليابساعابالزشلأفضلأقداميخاةيجلسفكان

فيالبقاءيتمئىوكان،ذلكمنيشبعولايفترلا،الكثيرةوجمقيهستهوجمتيرضمغمه

وتيز،بربهويلحقالدنيايفارقحتىالكريمالجوارهذاوفي،المباركةالبقعةهذه

مشاكلمنالبلادهذهفييعانونهوماالمسلميندعواتأنإلا،العودةحديثعليه

،ومعضلابأزمابمنالدينيةالمدار!تعانيهوما،بجوارهمبقاءهتطلبومسائل

ومراقببما،وإشرافي،وتوجييماإرشابمنالتبليغجماعةالهندفيإليهتحتاجوما

طريقهفيوقزاهـ،938القعدةذيشهرفياللهبسلامةفعاد،العودةإلىاضطزته

كلفيحولهوالتفوا،النورعلىالفراشتهافتالناسعليهفتهافت(باكستان)من

زمننمنيسمعلمما،لهوحتهمعليهالناسإقبال!منوظهر.فيهينزل!كانمكافي

بعيل!.

وأبقاهوالمسلمينالإسلامبهومتع،وأنفاسهبعلومهونفعحياتهفياللهبارك

.)1(والدينللعلمدخرأ

إلىوالشوقالحجازجاذبيةعليهغلبتوأخيرأ.والزيارةبالحجمزاتعدةتشزفوقد)1(

غرةالإثنينيومتعالىاللهرحمةجوارإلىوانتقلبها،الإقامةفآثرالمنؤرةبالمدينةالإقامة

-لمجي!،اللهرسولبجواربالبقيعوذينام(5AAY/)24/الموافقاهـ(،4)20المعظمشعبان

ترجمتهانظر،المخطوطومنها،المطبوعمنها،مؤلفآوخمسينمئةمناكثرمؤلفاتهعددوبلغ

والمجلة-"الفرقانةلمجفةالخاصوالعدد،الندويللعلأمة"حياتهتذكرة"كتابفي
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إلىالمقدمةهذهونقذم،بتقديمهانتشزف"المسالكأوجز"مقدمةوهذه

،غزيرةوماد؟،جئمعليممنفيهاجاءبماالقنهذاوطقتةالعلماءوئتجف،الفزاء

حتى.والأخبارالتاريخوكتب،الأسفاربطونفيتشئتتقدمفيد؟ومعلومات

هذا،العظيمومؤئفه"الموطأ"بكتابيتصلفيماصغيرةموسوعةبذلكأضتخت

وشيوخ،فيهاوالمحذثينالأساتذةكباروأخبار،بالهنديختصمفافيهاجاءماإلى

ينفعناأناللهونسأل.وفرائدودزبى،وقواعذأصوليمنفيهاجاءوما،المؤلف

بها.والمسلمين

التذوئالحشيئكلئالخشنأئو

الهئد()لكهنؤ-العققاءتذؤ؟الففؤيمداز

.9138شوال23الجمعةيوم

محمدالمحذثالإمام"بعنوان(دبي)منالصادرةم1002-السابعالعدد!الأحمدية"

.الندويالدينوليللدكتور!الحديثعلمفيوأثارهالكاندهلويزكريا
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الهندفيالحديتعلماءتراجممختصر

الحديثتاريخعندراسةت!قىأنهذهالندويالعلامةمقذمةتستحق

الهنديةالبلادأحوال!-تعالىاللهرحمه-فيهااستعرضلأنه،الهندفيوالمحذثين

إلىوالمحذثينالمصتفينمنأعدادوصولمنعنهنتجوما،الإسلاميالفتحمنذ

-مجذدالذفقويالرحيمعبدبنأحمداللهوليالإماممدرسةإلى،البلادهذه

وهذا،جميعأاللهرحمهم-وتلاميذهمالكراموبنوههو-الديارهذهفيالحديث

أوجز:أي)الكتابهذاعلىالعلامةلمقذمةتمهيدأكانوإنالعرض

فائدته.لعظيممستقلأبحثأيكونبأنحرفيأنهإلا(..المسالك

وخدماتهمالمحذثينبعضق-الله-رحمهالعلامةذكربعدخاضمة-بييجدروهنا

هؤلاءجميغهناأذكرأن-وتدريسأتأليفأالبلادهذهفيالشريفالحديثتطويرفي

نشرفيجليلةخدمات-الآنإلىمنهمللبعضزالتوما-لهمكانتالذينالمحذثين

فيهوالتحقيقوالتأليفالتصنيففيعظيمةومآثز،البلادهذهفيالشريفالحديث

وفاتهمسنيمعالمحاثينبأسماءفقطهنافأكتفي،هذايومناوإلىالقرونعبر

كا:الحديثفيومؤلفاتهم

سنةالمتوفى،ال!ئديالفتقياللهشغدبناللهعبدالمحذثالعالمالشيخ.

الحرمينإلىسافر،والتفسيربالحديثمنهأعلمزمانهفييكنلمهـ.849

المتقيالدينحسامبنعليالشيخوعن،العصرأئفةعنالحديمثوأخذ،الشريفين

جمع"مصتفاتهمن،العلماءمنكثيرخفقعنهوأخذ("العقال!كنز"صاحب)

."الناسكونفعالمناسك

ال!ئدي،إبراهيمبناللهعبدبناللهرحمةالشيخالمحدثالكبيرالعالم.

بنعليالشيخعنالحديتوأخذ،الحرمينإلىسافرهـ.499سنةالمتوفى
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أئقةمنغيرهوعن،"الشريعةتنزيه"صاحب،المدنيالخطيبغريقبنمحفد

."المناسككتاب"مصثفاتهومن،وعابحايحصونلاخلقعنهوأخذ.الحديث

سنةالمتوفى،الكشميريالحسنبنيعقوب:الشيخالكبيرالعالم.

وأخذ،الشريفينالحرقينإلىسافر،لعصرهالأساتذةفحولأحذاهـ.305

الهندإلىرجع.المكيالقيتميحجربنأحمدالدينشهابالشيخعنالحديت

عنهوأخذ،والتدريسللإفادةوتصذر،والتفسيروالفقهالحديثفيالنفيسةبالكتب

علىشرح":مصتفاتهمن.آخرونوخفقال!زهئدىالأحدعبدبنأحمدالإمام

وغيرها."الخجمناسكو""النبؤةمغازيو""البخاريصحيح

اهـ.260سنةالمتوفى،الكشميريتجؤقرالمحذثالكبيرالعالمالشيخ.

الهيثمي،حجربنأحمدالدينشهابالشيخعنالحديتأخذبالحجازإقامتهأثناء

العلماءمنكثيرخلقعنهوأخذ،الحنفيالقاريسلطانبنعليالعلامةالشيغوعن

كشمير.إلىعودتهبعد

هـ.199سنةالمتوفىالكنكوهيأحمدبنالنبيعبدالمحذثالعالمالشيخ5

أثناءالمحلأثينمنغيرهوعنالهيثميأحمدالديقشهابالشيخعنالحديتأخذ

شاهأكبر)وكان،الحديثفيرسخحتىولازمهم،الشريفينبالحرمينإقامته

مصثفاته:ومن.الشريفالحديثلاستماعبيتهإلىيذهبالهندسلطان(الئيموري

المصطفى"متابعةفيالهدىو"سنن"المأثورةالأدعيةفيالنبيوظائف"

وغيرها.

وأهـ99سنةالمتوفى،الشفطائفؤريالدينشمسبناللهعبدالشيخ.

والحديثوالتاريخوالأصولالفقهفيرأسأ،العلماءفحولمنكانهـ.199

الحسينيالمعينبنإبراهيمالشيخعنالحديتأخذ.النقليةالعلوموسائر

ومنهم،عظيمأاستقبالأعلمائهاأكابراستقبلهالحرقينإلىسافروعندما،الأئزجي

الدين"منهاجو""الغفةكشف":مصئفاتهومن.الهيتميالدينشهابالشيخ

وغيرها."الأنبياءعصمةو"

وفاته.تاريخعلىأعثرلمالغخزاتيالغثاسيالدينقطبالشيخ.
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المبززينالعلماءأحذ،القئذويإسماعيلبنأحمدالمحذثالعالمالشيغ.

إقامتهأثناءمذةالشافعيالبكرالحسنأبيبنمحمدالشيغلازم،والحديثالفقهفي

..وفاتهتاريخعلىأعثرلم.عنهوأخذ،بالحجاز

هـأحد459سنةالمتوفى،الغخزاتيداودبنراجحالشيخالمحذثالعالم.

اللامع.الضوءفيالشخاويذكره،الهندفيالمحدثينوكبار،العاملينالعلماء

الحرقينعلماءعنالحديتأخذالقئذويالدينعليمالمحذثالعالئمالشيغ.

.وفافتاريخعلىأعثرلم.كثيرونخفقعنهأخذ،للحجلهمازيارتهخلالالشريفين

ترتيبفي"العقالكنز"صاحب،الهنديالدينحسامبنالمتقيئعليئ.

السيوطي"علىجمتةله":البكريأبوالحسنقال،للسيوطي"الكبيرالجامع"

هـ.759سنةتوفي

مجمع"مؤلف،الفخزاتيالقتييطاهربنمحمدالشيخ:المحذثينقلك.

المؤلفاتمقوغيرها،"المغنيو"."الموضوعاتتذكرةو"،"الأنواربحار

89سنةتوفي،وغريبه،الحديثفي،ا!ممتعة Vفيترجمتهانظر).هـشهيدأ

.(29:صفحةحاشية

المتوفى،الماتكفوريداودبنإبراهيمالمغقزالمحذثالكبيرالعالمالشيخ.

إلىسافر،والعربيةوالفقهالحديثفيالمبززينالعلماءأحداهـ،510سنة

حسامبنعليالشيغولازم،علمائهاعنالحديمثوأخذ،والقاهرةوبغدادالحجاز

سيمالاالدينيةالعلومتدريسفيعمرهصرف.الهندإلىعودتهبعدالمتقيالدين

.كثيرونأناسعنهأخذ.ا!حديث

،الخؤئفوريالحسينيالعلاءبنعليبنالأولعبدالشيغ:المحذثالعالم.

أخذ،عصرهفيالحنفيةوفقهاءالحديثعلماءكبارأحدهـ.689سنةالمتوفى

صحيحشرحالباريفيض":مصتفاتهومن.الدينعلاءالشيخجذهعنالحديمث

وغيرها."البخاري

المتوفى،ال!ئدييوسفبنطاهر:المحذثالعلامة،الكبيرالعالمالشيغ.
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الشيخعنالحديتأخذ،والفقهالحديثفيالمبززينالعلماءأحاهـ.ا400سنة

تلخيص":الحديثفيمصثفاتهومن.-آنفأالمذكور-الحؤنفؤريالأولعبد

."الصالحينرياضو"،للكزقاني"البخاريرجالأسماءشرح

المتوفى)الشزهئديالأحدعبدبنأحمدالشيخ:والمسلمينالإسلامشيخ.

الشيخعنوأخذه،أيضأللحديثتصذى.المجذديةالطريقةإماماهـ(340سنة

حجربنالدينشهابالشيخعنأخذالذي)الكشميريالضزفيالحسنبنيعقوب

.(الهيتمي

سنةالمتوفى،الذفقويالدينسيفبنالحقعبدالشيخالهندمحذث.

والإفادةللدرسوتصذى،الهندأهلعلىالحديتأفاضمن4أووهوهـاهـ.52

سا!تىعلىالعلمهذاونشر،وخزقي،وصئف،ذلكعلىهفهوقصر،(بفلي)ب

الإماممذهبأدلةفيالتبيانو""المشكاةشرحاللمعات":مصثفاتهمن.الجد

وغيرها.")1(الحديثأصولفيمقدمةو""النعمانحنيفةأبي

شرحلهاهـ(070سنةالمتوفى)الشؤهئديأحمدبنسعيدمحمدالشيخ.

."ا!مصابيحمشكاة"على

أحمدبنسعيدمحمدبنشاهقزوخ:المحدثالكبيرالعالمالشيخ.

متنأحديمبألفسبعينيحفظكانإنه:يقال،اهـ(122سنةالمتوفى)الشزهئدي

انظر).الفقهيةالأحكامفيالاجتهادمنزلةونال،وتعديلأوتجزحأ،وإسنادأ

.(.138:ص"الهندفيالإسلاميةالثقافة"فيترجمته

معصوممحمدبنالدينسيفبنأعظممحمد:المحذثالعالمالشيخ.

سفاه"البخاريصحيح"علىمفياشرعلهاهـ(114سنةالمتوفى)الشزهئدي

.")2(الباريفيض"ب

)1(

(2)

الحسينيسلمانالشيخأستاذنافضيلةوتعليقبتحقيقبدمشقكثيرابندارفيطبعتوقد

.ويلندا

تيرد،الاسمبهذاكثيرةشروعالهندلعلماءيوجد:هنايئتبه

تراجمهم.
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صاحب،ا1r9سنةالمتوفى،ال!ئديالهاديعبدابنالكبيرالحسنأبو.

موجودةالمسندعلىوحاشيته"أحمدمسندو"،"الستةالأصولعلىالحواشي"

.المنؤرةبالمدينةحكمتعارفأحمدالإسلامشيخمكتبةفي

العابدينزينبناللهمدينةبناللهصفة:المحذثالكبيرالعالمالإمامالشيخ.

بنمحمدطاهرأبيالشيخعنالحديمثأخذ,هـ())57سنةالمتوفى)آباديالخير

بعدوالتفسيرالحديثبتدريسالتزم.بالحجازإقامتهأثناءالمدنيالكزديإبراهيم

.العلماءمنكثيرونخفقبهوانتفع،الهندإلىعودته

الحقعبدبنالحقنور:المفتيالفقية،المحذثالعالئم،الإمامالشيضى.

فيالحنفيةوفقهاءالحديثعلماءكبارأحداهـ(.VT'سنةالمتوفى)الذفقوي

فيمصتفاتهمن.الدفقويالحقعبدالمحاثوالدهعنالحديمثأخذ،عصره

كبارمجقداتستةفيالبخاريللإمام"الصحيحالجامعشرح":الحديث

وغيرها.بالفارسية"الترمذيشمائلعلىشرحو"،بالفارسية

اللهنوربن،اللهفج!تبنالدينفخربنالإسلامشيخ:المحذثالعالمالشيخغ.

،الذفقويالحقعبدالمحذثأحفادمن،الذفقويماالح!عبدبنالحقنورابن

ستةفي"البخاريصحيح"علىبسيطشرعله،عصرهفيالمحذثينمشاهيروأحذ

بالفارسية.مجقدات

محمدالشيخعنالحديمثأخذ،آباديالإلهالعئاسيحيىبنفاخرالشيخ.

علىأعثرلم.الشريفالعلمهذالنشرالجاساقعنوشقر،القذنيال!ئديحياة

وفاته.سنة

الربيديمحمدحسنبنزاهدمحمدبنالدينخير:المحذثالعالمالشيخغ.

زارحينال!ئديحياةالشيخعنالحديتأخذ.هـ(ا602سنةالمتوفى)الشؤزتي

سنة،خمسينالهندإلىعودتهبعدالشريفالحديثبتدريسقام.للحخالحرقين

.كثيرونخفقعنهوأخذ(شؤزت)ببلدته

،الذفقويالدينفخربنالإسلامشيخبناللهشلام:المحذثالعالمالشيضى.
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كاناهـ("1Y"1هـوقيلا922سنةالمتوفى)الذفقويالحقعبدالمحذثذريةمن

الموطأ،شرح"المحتى":فيهمصثفاتهومن،الحديثفيالعلماءكبارمن

وغيرها."الحديثأصولو""الترمذيشمائل"علىوشرع

الأصولعلىالحواشي"صاحب،ال!ئديالطيبأبوالمحذثالشيغ.

ترجمتهانظر).-0411سنةحدودفيالمتوفى"الترمذيجامع"وشارح"الستة

.(6/968"لإعلاما"في

مثل:،مؤلفاتله،الشئديالغفورعبدبنهاشمالشيخالمحققالمحذث.

وغيرهما،"الصحابةترتيبعلىالبخاريصحيحترتيبو""البستانفاكهة"

هـ.ا174سنةالمتوفى

.(اهـبالمدينة163سنة)المتوفىال!ئديحياةمحمدالشيخالمحذث.

"والسلامالصلاةعليهالنبويبالحديثالعملفيالأنامتحفة":مؤلفاتهومن

."الاختلافأسبابعلىالإيقافو"

اللهوليالشاهشيغ،الذفقويثم،ال!تائكوتيأفضلمحمدالشيخالمحذث.

المكي.التضريسالمبناللهعبدالشيخالمحذثوتلميذ،الحديثفيالذفقوي

هـ.ا461المتوفى

نهضةإمامهـ،ا176سنةالمتوفى،الافقوياللهوليالشاهالإمامالمحذث.

،"الخفاءإزالةو""البالغةاللهحخة"صاحب،الهندفيالحديث

شرخيئ"الم!ؤىو"،"الفقحفىو"،"الجيدعقدو"،"الإنصافو"

صحيحتراجمشرحو"،الإسنادعلممهقاتإلىالإرشادو"،لمالك"الموطأ"

الهند.محاثيإسنادينتهيوإليه،"اللهأولياءسلاسلفيالانتباهو""البخاري

المتوفى،الذفقوياللهوليالشاهتلامذةمن،ال!ثديممعينمحمدالشيخ.

.")1(بالحبيبالحسنةالأسوةفيالقبيبدراسات":مؤلفاتههـمن6111

تعالى.اللهرحمه،الئغمانيالرشيدعبدالشيختعليقاتمعباكستانفيطبعتوقد(1)
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المتوفى،الذفقوياللهوليالشاهبنالعزيزعبدالشاهالحخةالمحذث.

في"النافعةالعخالةو"،بالفارسية"المحاثين)1(بستان"صاحباهـ،923

وغيرها."عشريةالاثناالتحفةو"،الحديثعلممهقات

شارح،الربيديثمالبفجزاميالمرتضىمحمدالسيدالفغويالمحذث.

،(1حنيفةأبيالإماممذهبأدلةفيالمنيفةالجواهرعقود"ومؤلف"الإحياء"

هـ.ا552سنةالمتوفى

اللهوليالشاهتلامذةمن،القطقرياللهثناءالقاضيالشيخالكبيرالمحذث.

لهنظيزلا،عظيمتفسيرله(العصرتئقميئ)يسقيهالعزيزعبدالشاهكان،الافقوي

المتوفى.وغيرهما"الأحكا!منار"كتابوله،وأدلتها،الأحكامأحاديثفي

اهـ.225سنة

اللهوليالشاهبنالقادرعبدالشاهالشيخ:بالئهالعارفالكبيرالعالم.

:"الإعلام"فيترجمتهانظر)اهـ.235سنةفيالمتوفى،الذفقوي

7/5271).

رفيعالشاهالشيخ:الأصوليالمتكقمالمحذثالعلامةالكبيرالعالمالإمام.

كثيرةمصتفاتولههـ.ا233سنةفيالمتوفى،الدفقيىياللهوليالشاهبنالدين

.769(-7749/"الإعلام"فيترجمتهانظر)جئدة

لم،العزيزعبدالشاهتلامذةأكبرمن،الافقويالحيعبدالشيخالمحاث.

"...العراقأهلفقه"علىتعليقهفيالتثؤريالمحاثذكره.ترجمتهعلىأعثر

.ص)97(

علىالأنوارطوالعو""الشاردخضر"صاحبال!ئديعابدمحمدالشيخ.

في"حنيفةأبيمستد"وشارح،ضخمأمجفدآعشرستةفيداالمختارالدر

(t)الإسلاميالغربدارفيوطغ،الندويأكرممحمدالدكتورالباحثالأستاذالعربيةإلىتقله

.ببيروت
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هـ.ا572سنةالمتوفى،"اللطيفةالمواهب":سفاه،مجقدات

العزيزعبدالشاهبنتبنإسحاقمحمدالشيخ،الهندمسندالمحذث.

هـ.ا262سنةالمتوفى،الذفقوي

أئفةأحد،آباديالإلهالمحقديالصذيقياللهعبد:المحذثالعالمالشيضى.

نشرعلىهفتهوقصر،الذفقوياللهوليالشيخأبناءعنالحديتأخذ،العلم

سنةعلىأعثرلم.التقليدذتمفيالاعتدالحذعنجاؤزولكته،العلمونشر،السثة

المنتخب"الحديثلغاتفيالرغزبالتئم":الحديثفيمصتفاتهومن.وفاته

وغيرها."البدعةوقامعالسئةاعتصامو""الؤزىسيدسثةلمنبعالوثقىالعزوةو"

المتوفى)التيؤتييالعثمانياللهفضلبنالحقعبدالشيخالمحدثالعالم.

612سنة V)إلىسافرثم،الذفقوياللهوليالشيخأبناءعنالحديتأخذ.هـ

إسماعيلبناللهوعبد،والشؤكاني،والتفكلي،ال!ئديعنوأخذ،صنعاء

.العلماءمنواحدغيرعنهوأخذ،الهندإلىوعاد،الأمير

سنة)المتوفىالذفقويإسحاقمحمدالشيخأخويعقوبمحمدالشيخ.

.(71381/"الإعلام"فيترجمتهانظر).هـ(ا282

اليانع"فيأسانيدهاهـ(692سنةالمتوفى)المخذديالغنيعبدالشيخ.

."الجني

إسحاقمحمدالشيخمنأخذ،العزيزعبدالشاهبنتبنالقئومعبدالشيخ5

.هـ(ا992سنةالمتوفى)

الكفارمعالجهادفياسئشهد،الذفقويإسماعيلمحمدالمحذثالشيخ.

اهـ.246سنة

جمتةولهاهـ(792سنةالمتوفى)الشقازئفؤريعليأحمدالشيخالمحذث.

(1البخاريصحيح":سيمالاوأشاعهاالكتبصخحلأنه؟العلماءعلىعظيمة

عليه.مزيدلابماعليهوعقق،صخحه

سنةالمتوفى،الذئوتئديالئائؤتويقاسممحمدالمحذثالعارفالشيخ.
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بالهند،والعلميةالدينيةالثقافةمركز،بديؤتئدالعومدارمؤشساهـ،792

العالية.التصانيفصاحب

عصرهأهلأعلم،الفكتوفيالحيعبدمحمدالشيخالفقيهالمحذثالإمام.

هـ.ا403سنةالمتوفى،الأحكامبأحاديث

الحي،عبدللشيخمعاصرأكان،ال!ئتهليحسقمحمدالمحفقالشيخ.

سنةؤلد،أيضأالغميرلمحضزمع،وتنؤعهاالعديدةالتآليفكثرةفيوفشابههوصديقه

فيوبعضها،أكثرأو،مؤلفبمئةنحولهاهـ.355سنةوتوفياهـ،264

مسندفيالنظامتنسيق":وكتابه."الهداية"علىكحاشيتهضخمؤمجقدات

الجقل.ومعرفةوالرجالالحديثفيوضلاعته،بحثهقؤةيظهر")1(الإمام

تجؤادبنحسيننذير:العلامةالمحذث،الكبيرالعالم،الإمامالشيخ.

الحديثفيونبالتهجلالتهعلىالمثفقY(tee13!_ا)225الذفقويالحسيني

وعلومه.

سنةالمتوفى،الذيؤتئدي،الكنكوهيأحمدرشيدالشيخالفقيهالمحذث.

السامية.التآليفصاحبهـ،ا323

حدودفيالمتوفى،الذجمؤتئديالتانؤتوييعقوبمحمدالمحذثالشيخ.

355o.هـ

العظيمالذتاتويعليأميربنالحقشمسمحمدالشيخالمحذثالعلامة.

.(1داودأبيشرحفيالمعبودعون"صاححثهـ،ا932سنةالمتوفى،آبادي

الحديتأخذ،هـ(ا592سنةالمتوفى)الشكيتويعليعالمالسيدالشيخ.

خفقعنهأخذ،حياتهمذة(مزاذآباد)بمدينةوأفاد،ودزس،إسحادتىالشيخعن

كثير.

فيوعلومهالشريفالحديثمدرس.الئذويالدينوليالدكتوربتحقيقسحطتعوالذي)1(

باتي.الإسلاميةالدراساتجامعة
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الشيخعنأخذ،اهـ(926سنةالمتوفى)الضادقفوريعليولايتالشيخ.

وقصر،الشوكانيعليبنمحمدالقاضيعنثم.الذفقويالغنيعبدبنإسماعيل

وبعلومهبهوانتفع،المحضةالستةوإشاعة،الشريفالحديثتدريسعلىهفته

وعا.بحايخقمونلاخفق

المحذثعنأخذاهـ(192سنةالمتوفى)الشف!وانيحسنأميرالعلامة.

الحديتدزس،التحؤتنياللهفضلبنالحقعبدوالشيخ،الذفقويحسيننذير

بلدته.فيمذة

نذيرالمحذثعنأخذ،اهـ(356سنةالمتوفى)أحمدأميرالعلامةالشيخ.

فنونوسائر،والرجالىالمذاهباختلاففيرأسأكان.الذفقويحسين

الحديث.

اهـ(703سنةالمتوفى)القئؤجيخانحسنصديقالسيدالعلامةالشيخ.

الأنصاريمحسنبنحسينالشيخالمحذثوصئوهالعابدينزينالقاضيعنأخذ

الحديث.فيجليلةمصتفاتوله،التقاني

السيدعنأخذاهـ(312سنةالمتوفى)الزاففوريشاهحسنالسيدالشيخ.

عنهأخذ،(زاففور)بمدينةالشريفالحديثتدريسعلىهفتهوقصر،عليعالم

كثير.جمع

اهـ(314سنةالمتوفى)الأنصاريمحمدبنالرحمنعبدالقاريالشيخ.

كثير.جمععنهوأخذcوأفادودزس،طويلةمذةولازمه،إسحاقالشيخعنأخذ

سنةالمتوفى)شفريالقخقليالجعفريالعزيزعبدبنمحمدالقاضيالشيخ.

"13 Y)قغقرالشيخوعن،الافقويسعيدأبيبنالغنيعبدالشيخعنأخذهـ

.الناسمنكثيربهوانتفع.وغيرهمالتمؤتيياللهفضلبنالحقعبد

أخذاهـ(334سنةالمتوفى)آباديالؤزيرالضريرالمئانعبدالشيخ.

(تئجاب)بلادفيعمرهكذةودزس،الدفقويحسيننذيرالمحذثعنالحديث

وعا.بحايخصونلاخلقعنهأخذ،ذلكفيقواهوأفنى
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سنةالمتوفى)العقريالدينبشيرمحمدالشيخالمحذثالعلأمة.

.كثيرةمصتفاتوله،الذفقويحسيننذيرالمحذثعنأخذ.هـ(ا323

العلماءأحذ:هـ(ا337سنةالمتوفى)الغافيئفورياللهعبدالعلامةالشيخ.

عنهوأخذ،الذفقويحسيننذيرالمحذثعنأخذ.والفقهالحديثفيالمبززين

.العلماءمنكثير

س!نن"علىجتد؟حاشيؤصاحب،الذيؤتئديالكنكوهيالحسنفخرالشيخ.

هـ.ا315المتوفى.الكنكوهيرشيدالشيختلامذةمن"داودأبي

قاسممحمدالشيختلامذةمن،الذيؤتئديالأفروهويحسنأحمدالشيخ.

.الئائؤتوي

،هـ(ا346سنةالمتوفى)،الشهازئفؤريأحمدخليلالشيخالفقيهالمحذث.

."داودأبيسننشرحفيالمجهودبذل"صاحب

الذئؤتئديحسنمحمودالشيخ،الكبيرالمحذث،المجاهدالعالم.

التحقيقاتصاحباهـ،9rrسنةالمتوفى،"الهندشيخ"بالمعروف

.والكلام،والتفسير،الحديثفيالفائقةوالتصانيف

رسائلوعدة"الشننآثار"صاحب،التيقويأحسنظهيرالمحدثالشيغ.

المتوفى(القكتويالحيعبدالشيختلامذةمنوهو،الحديثمنمسائلفيجيد؟

اهـ.322

ثم،الكشميريأنورمحمد:العصرإمام،الكبيرالفقيه،الجليلالمحذث.

تحقيقاتعلىالحاويةالمؤلفاتصاحباهـ،352سنةالمتوفى،الذئؤتئدي

وغيرها،داالستركشفو""الفرقديننيلو""الخطابفصل":مثل،باهرة

."الباريفيض":مثل

حكيمب"الملقب،الذئوتئديالئقاتويعليأشرفمحمدالمحذثالشيخ.

سنةالمتوفى،تآليفهمنفنيخلوققما،مصئفخمسمئةتآليفهجاوزت،"الأمة

اهـ.362
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،المتازكفوريالرحيمعبدبنالرحمنعبدالشيخالحخةالمحاثالعلامة.

كبارمنكان،الافاقفيالمشهور"الترمذيجامعشرحالأحوذيتحفة"صاحمث

.عصرهفيالهندفيالمحذثين

،آباديالقئضأحمدحسينالشيخالمحاث،المجاهدالغقمالعالم.

النبويالحديثمنالمتمكنينالهندفيالعلماءكبارأحد،بالقذنيالمشهور

العلماءمقكثيرعليهوتخزج،طويلةمذةديوبندالعلومدارفيبتدريسهقامالشريف

هـ.ا135عامتوفي.الندويالحسنأبوالعلامةمنهم،والدعاة

كان،الالونكيخانحسنخئذزالشيخ:الرتانيوالعالم،الفقيهالمحذث.

دزس.الحنفيالمذهبفيمتصلبأ،والنقليةالعقليةالعلومجميعمنمتضقعأ

،العلماءكباومنهسمع،مديدةفترةالعلماءتذوة-العلومدارفيالنبوممنالحديث

علميأ،منهجآالحديثتدريسفيمنهجهكان،الندويالحسنأبوالعلامةومنهم

وما،أدلتهاويذكر،المذاهبيذكر،الفقهاءبمنهجمنهالمحاثينبمنهجأشتاهو

مبنيةمحاكمةفيهايحاكمثم،ذلكفييققرولا،الحديثمنأصحابهابهيحتج

توفي.العقليةوالتعليلاتالمنطقيةالدلائلمنأكثر،والرجالالأصولعلمعلى

الخلافية.المسائلبعضفيقليلةرسائللههـ.ا536عامبقكنو

المحذثتلامذةمن،التئجابفيالقتائؤاليعليحسينالشيخالمحذث.

وفاته.تاريخعلىأعثرلم.الكنكوهيالشيخ

صاحب،الذيوتئديالعثمانيأحمدشتيرالشيخالعصرمحققالمحدث.

.ضخاممجلداتفي"مسلمصحيحبشرحالمفهمفتح"

الهندية،الديارمفتي،الذفقوياللهكفايةمحمدالشيخالمحققالمحذث.

2rالمتوفى،سابقأبدفليالآمينيةبالمدرسةالحديثوشيخ vهـ.ا

"البخاريأطراف"صاحب،القئخانيالعزيزعبدالشيخالمحدث.

الحديث،فيتحقيقاتله،وغيرهما،الحجإلى"الزيلعيتخريجحاشيةو"

.والطبقاتالرجالفيجيدواشتغال
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فيالمفيدةالتآليفصاحب،الشافخهائفوريحسنقهديالشيخالمحدث.

الشئباني.الحسنبنلمحمد"الاثاركتابشرح"أعظمهاومن،وغيرهالحديث

في"المصابيحمشكاة"شارح،الكائذفقويإدريسمحمدالشيخالمحذث.

هـ.ا493المتوفى،كبير؟مجقداتخمس

فيالمسالكأوجز"صاحب،الكائذفقويزكريامحمدالشيخالمحذث.

201المتوفى"مالكموطأشرح f.هـ

صاحب،الصالحالعبدآباديالخئذزاللهعبدالمحاسنأبوالشيخالعلامة.

هـ.ا383سنةفياللهرحمهتوفي،كبارمجفداتخمسفي"المصابيحزجاجة"

أمير،الكائذفقوييوسفمحمدالشيخالزبانيالموهوبالداعيةالعلامة.

في"الصحابةحياة"كتابصاحب،سابقأوباكستانالهندفي(التبليغجماعة)

منهطبع،للطحاوي"الآثارمعانيشرحفيالأحبارأمانيو"،كبارمجقداتثلاثة

وعلومها.والستةالفقهفيبضلاعتهشاهدهو،كبيرانمجفدان

العصرإمامتلميذ،الميزتهيئعاتمبدرمحمدالشيخالبارعالمحدثالعلامة.

"البخاريصحيحعلىالباري"فيضفيإملاءاتهوناسخ،الكشميريأنورشاهالشيخ

مجقداتثلاثمنهطبع،بالأردية"السئة"ترجمانكتابله،كبارمجقداتأربعفي

هـ.أ385سنةرجبمن3فيالمنؤرةبالمدينةتعالىاللهرحمهتوفي.أكثرأو

أختابنوهو،التقاتويالعثمانيأحمدطقرالشيخالفقيهالمحذثالعلامة.

تجقعبمابابهفيفريا"الشننإعلاء":منهاكتبله،التهانويعليأشرفالشيخ

مجقدأعشرينفي،الحنفيالفقهأبوابعلىوالآثاروالستةبالكتابالاستدلالمن

هـ.ا493سنة-اللهرحمه-توفي،وباكستانالهندفيمجلدأ18منهطبع

إمامتلميذ:التئورييوسفمحمدالمحاسنأبوالفقيهالمحذثالعلامة.

شرحفيداالسننمعارف":الحافلةكتبهمن،الكشميريأنورشاهالشيخالعصر

توفي،كراتشيفيشطرهطبع،جمخاممجقداتعشرمنأكثرفي"الترمذيسنن"

.--,oriv-سنةالله-رحمه
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الرحمنحبيبالشيخالحخةالحافظالفقيهالبارعالمحذثالعلامة.

بالرجالطالعالم،النادرةوالتحقيقات،البديعةالتعليقاتصاحب،الأعظمي

لابن"الزهدو""منصوربنسعيدسنن"علىالستئةوتحقيقاتهوتعليقاته.واليقل

تعليقهفيشاكرأحمدالشيخعلى(استدراكاتهو)"الحقيديمسندو"،المبارك

كقها،"الرراقعبدمصثف"على(الحافلةتعليقاته)ثم،"أحمدمسند"على

سنةاللهرحمهتوفي.الشريفالعلمهذافييديهوبسطة،فضلهب!موتنطق

باكستانجمهوريةمفتي)،العثمانيشفيعمحمدالشيخالفقيهالمحدث.

الإمامالعصرومحذث،الثقاتويعليأشرفالشيختلامذةأحد(سابقأالإسلامية

.الكشميريأنورشاه

التعليقاتصاحب،النعمانيالرشيدعبدمحمدالشيخالضليعالناقدالعلامة.

الحاجةإليهتض!نما":كتبهومن.العلمميادينفيالظافرةوالجولاتوالتدقيقات

بعنوانغذةأبوالفتاحعبدالشيخبعنايةطبعوالذي)"ماجهابنسننيطالعلمن

دلتو"،"القبيبدراسات"علىوتعليقاته،("الشننوكتابهماجهابنالإمام"

فحولتهعلىتدلنال!ئديشيبةبنلمسعود"التعليممقدمةو"،"الدراساتذبابات

هـ.ا524سنة-اللهرحمه-توفي،الحديثعلومفي

المتوفى)النعمانيمنظورمحمدالشيخ:المخلصالداعية،الكبيرالعالم.

دارفيمذةالحديتدزس،بيؤتئدالعلومدارعلماءكبارعلىدرس،(م6991سنة

ثمانيفي"الحديثمعارف"الحديثفيومصثفاته،العلماء-تذؤةالعلوم

بالعربية."الحديثألفيةو"،بالأرديةمجقدات

المحذثتلامذةأكبرأحذ،القطاهريأيوبمحمدالشيخالطبيبالمحذث.

وله،الحديثيةوالصناعةالطبابةبينجامعأكان.الكائذفقويزكريامحمدالشيخ

،"الآثارمعاني"وعلى،حجرابنللحافظ"التهذيبتهذيب"علىاستدراكات

أعثرلم."الآثارمعانيشرحرجالطمنالأحبارتراجم"الحديثفيكتبهأشهرومن

وفاته.تاريخعلى
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القاليمميالأعظميالحسنضياءالشيخ:المحفق،المحذث،العالئم.

دار"فيالحديثدرس.الأعظميالرحمنحبيبالمحذثتلاميذأحذ.الئذوي

ثم،"العلماءندوة-العلومدار"فيوالأدب،أساتذتهاكبارعلى"بيؤتئدالعلوم

عميقةوفنونهللحديثدراستهكانت"العلماءندوة"فيوالفقهللحديثأستاذأعتق

فينافعةودراسات،نادرب!تحقيقاتولههـ.ا954عام(تكنو)بتوفي.واسعة

لابن"والرقاقالزهدو""والترهيبالتوغيب"منها،الحديثورجالعلم

.المبارك

الحسن،أبو،الزحمانيالسلامعبدبناللهعبيدالشيخالمحذث.

بلإئهي،"الرحمانيةالمدرسة"فيتخزقيcهـ(ا414سنة)المتوفىالمتازكفوري

(1الشلفيةالجامعة"مؤشسيمنوهو،الهندفيالعلماءكبارعلىالحديثودرس

مشكاةشوحالمفاتيحمرعاة":الحديثفيمؤلفاتهمن،(تتازسنب)

."المصابيح

الشيخالمحذثتلاميذأنجبأحذ،الأعظميالجتارعبدالشيخالمحذث.

التفسيزمذةفيهاودزس"العلوممفتاحجامعة"فيدرس،الأعظميالرحمنحبيب

شرحالباريإمداد":الحديثفيمؤلفاتهمناهـ.414عامتوفي.والحديث

.(1التصحيفاتمقالبخاريحواشيفيلماالتصويباتو""البخاريصحيح

كشف"صاحب،اهـ(184سنةالمتوفى)الشهيدالمختاراللهحبيبالشيخ.

فيباكستانعلماءكبارمنواحدأكان"البابفيالترمذيقولفيوردعفاالنقاب

وجيهعددعليهتخزقيوقد،بكراتشيتاؤنبئوريالعلومدارفيدز!اثالحديث

.المطقرةالستةيخدمونالطلبةمن

الشيخالمحذثتلامذةكبارأحا،خاناللهسليمالشيخالفقيهالمحذث.

مناليومئغذالتي،بكراتشيالفاروقيةالجامعةومؤشس،القذنيأحمدحسين

"البخاريصحيح"علىنفيس!شرعوله،الإسلاميةباكستانجامعاتكبرى

شهويى.منذبتعريبهبدئوقد،بالأردية

الأعظمي،مصطفىمحمدالشيخ:الحصيفوالباحث،الضليعالمحفق.
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علىتخزج،والإنكليزيةبالعربيةفيهالبارعينوالمؤلفين،الحديثعلماءكبارأحد

مصر،إلىسافرثم،ام529عامبئؤتئدالعلومدارفيوالمحذثينالعلماءأجفة

في)كامبردججامعةمنالحديثفيالدكتوراةعلىوحصل،الأزهرفيودرس

فيالحديثبتدريسقام"النبويالحديثفيدراسات":رسالتهوكانت(بريطانية

.بالرياضسعودالملكوجامعة،القرىأمجامعة

الحديثفيدراساتو""المحذثينعندالنقدمنهج":مؤلفاتهومن

ومن،والإنكليزية،بالعربيةالقرآنعلومفيقيمةودراساتوكتمب،"النبوي

جائزةميح.القدينيبنلعلي"الجقلو"،"خزيمةابنصحيح":تحقيقاته

خدمةفيالجليلةبخدماتهاعترافأام(اهـ)045859عامالعالميةفيصلالملك

.النبويالحديث

منأشهروهو،العثمانيتقيمحمدالشيخ:الداعيةالمحذثالفقيهالقاضي.

علىقيمةوأمالي"مسلمصحيحشرحفيالففهمفتح"تكملةصاحبcيعزفأن

.(1التومذيجامع"

الفقيهالكبيرالمحدثالثبتالمحققالمحدثينوعمدةالسلفبقيةالعلامة.

العلماءأحد،الحونفؤرييونسمحمدالشيخ.البصيرالناقد،البحاثة،الأصولي

ودقة،الاطلاعوسعة،العلمفيتبحرهمفيمثلهميوجدأنقلالذينالأفذاذ

.هذاعصرنافيالفهموجودة،التحقيق

علىالقرآنوقرأ،جونبوراهـفي355عامرجبمنوالعشرينالخامسفيولد

الحديثاهـوقرأ378سنةفي(سهارنبور)علوممظاهربجامعةالتحقثم،والده

عينثم.الشريفالعلمهذافيعليهوتخرج،الكاندهلويزكريامحمدالشيخعلى

العلوممنالمتنوعةالكتبفيهاودزساهـ،383سنةفيالجامعةفيأستاذأ

وسنن،المصابيحمشكاةالحديثكتبمنودزساهـ،384سنةإلىالمختلفة

"صحيحيدرسالكاندهلويزكرياالشيخوكان،النسائيوسنن،داودأبي

ففوض،التدريستركإلىفألجأته،وأمراض،أعذارلحقتهأنإلىتمامأ"البخاري

تعالىاللهحفظهالجونفورييونسمحمدالشيختلميذهإلىالبخاريصحيحتدريس
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بخدمةعمرهجميعأفنىحتىالحديثبكتبجيدذوقاهـوله388سنةفيوذلك

المتقدمينكتبعلىالاطلاعوسعة،الحفظقوةتعالىاللهمنحهوقد،الحديث

نقلفييتوسمعوكان،الحديثعلومفيوالرسوخوالأصولالفقهمنوالتضلع

وشروحالسنةدواوينعلىوازوخ،للنقولاستحضاروله،ودلائلهاالمذاهب

المتقدمين.وكتبالحديث

للحافظويعترف،عليهالحكمفيمنصفأوأرجحيتهمنحتهعلىالدلائلويقيم

الحديث.صناعةفيالكعبوعلوالعلمبغزارةحجرابن

بإسنادالبخاريفيماتكررإلىالقاصدإرشاد":أشهرها،العشرةعلىتزيدتأليفاتوله

1(المعراجو"جزء"المحرابو"جزء"اليدينرفعو"جزء"الإمامخلفقراءةجزءو""واحد

حياةجزءو""الشاشيأصولأحاديثتخريجو""المشكاةمقدمةو""داودأبومقدمةو"

ترجمةو""البخاريمقدمةو""واللآلىءاليواقيتو""الأنبياءعصمةجزءو""الأنبياء

المحذثين،بأئقةتذكر")1(حديثجهلمجموعةأحاديثتخريجو""الزبيربناللهعبد

الحديث.علماءبيناليومنظيرهيقل.ودرايةروايةالحديثعلىالاطلأعب!غةيتمتع

الحديثأستاذ،التاتئفؤريأحمدسعيدالشيخ:الفقيهالمحذثالكبيرالعالم.

بالعربية،قيمةوتحقيقات،مؤلفاتصاحمب،ديوبندالعلومبدار،الشريفالنبوي

والأردوية.

علماءكبارأحد،هـ(ا427سنةالمتوفى)المتازكفؤريأحمدصفيالشيخ.

وله،الآفاقفي"المشهورالمختومالرحيق"كتابوصاحب،الهندفيالسلفية

وغيرها.،الحديثكتبعلىوتحقيقات"مسلمصحيح"علىمختصرشرع

.القيئبارياللهعبدحمزةالدكتور:الحصيفوالباخما،الكبيرالعالم.

الحديثطالحبعنهايستغنيلا،وعلومهالحديثفيقيمؤدراساتصاجما

نظراتو""النقادالمحذثينتطبيقاتضوءفيالحديثعلوم":منها.الشريف

وغيرهما."الحديثعلومفيجديدة

الشيخ.تلامذةأحدكتبه(1)

125



،باكستانعلماءكبارأحد،ضفذزشزقزازخانالشيخالفقيهالمحذث.

بهابأسلافذةالشريفالحديثبتدريسقام،وغيرهالحديثفيقتمؤكتمبصاحب

.باكستانفيمنتشرونتلامذةوله،كراتشي-العلومدارفي

التذويالدينتقيمحمدالشيخ:العاملالعالم،المحققالباحث.

محمدالشيخللمحذث"مالكالإماملموطأالمسالكأوجز"محقق:المظاهري

بالعربيةوعلومهالحديثفينافعؤكتمبومؤثفمحفق،وغيره،الكائذفقويزكريا

لأردوية.وا

أنبغأحد:الئذويالحسينيسلمانالشيخ:المحذثالعلامة،المفكرالداعية.

،-تعالىاللهرحمه-غذةأبوالفتاحعبدالشيخالمحدثعصرنافيالمحققينإمامتلاميذ

الإمامجامعة"ومؤشس،بلكهنؤ،العلماءندوة-العلومدارفيالحديثأستاذوهو

لمحة":منها،وعلومهالحديثفيقيمؤرسائلوصاحب."الشهيدعرفانبنأحمد

وغيرهما."الحديثبكتبالوجيزالتعريفو""والتعديلالجرحعلمعن

الحديثأستاذ،الأعظمياللهنعمةالشيخ،الجليلالمحذث،الكبيرالعالم.

أعثرلم.بيؤبندالعلومبدارالحديثفيالتخضصقسمورئيس،الشريفالنبوي

الحديت-اليوم-يخدمونالطلبةمنوجيهأعددأجمعأنه:كفاهلكن،مؤلفاتهعلى

وتدريسآ.،تأليفأالشريف

قطاهرجامعةفيالحديثأستاذالكائذفقيىيالقطاهريأيوببنعاقلالشيخ.

الكاندهلويزكريامحمدالشيخالمحاثتلامذةأحد،شقازئفؤرفيالعلوم

.الكبار

فيمفختهمبذلواالذينالأعلامالعلماءهؤلاءوأسماء،تراجمبعض!هذهكانت

شاسعؤ،بلدافيإلىذلكسبيلفيورحلوا،البلادهذهفيالشريفالعلمهذانشر

هذهفأصبحت،(الهند)بلادهمأهلعلىفأفاضوه،علمائهاعنالحديتوأخذوا

وتدريسأ،،وتصنيفأ،تأليفأبهالعنايةحيثمنالعلملهذامركنرأكبزالبلاد

علماءكبازبذلكشهدوقد،الإسلاميالعالمفيبلدأئجمضاهيهلا،وتحقيقآ

وقذروا،وعلومهالحديثفيالأعلامالعلماءهؤلاءبمكانةواعترفوا،العرب
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الإسلامي:التراثوأمين،العصرراويةومنهم،خدمتهفيالجبارةجهودهم

:يقوذوالذي-تعالىاللهرحمه-الكوثريزاهدمحمدالمحميخالعلامة

منتصفقبلالهنودكانأنبعد-الستةخدمةفيكبيرح!الهنديةللبلادكان"

المجزدة-الفقهيةوالأحكام؟النظريةالعلومإلىمنصرفينالهجريالعاشرالقرن

السئةبروايةويعنون،وعلومهالحديثدراسةعلىيعكفونأخذواالوقتهذالمحمن

هقؤمنالأعلاملهـولاءمانستعرضذهبناولو،الأسانيدوانتقادالرواياتوبحث

لوقع-السئةخدمةعنالهقئمفيهقعدتالذيالوقتفي-الحديثعلومفيعظيمؤ

وتعليقات،ممتعيماشروحمنالهندلعلماءفكم،البليغوالشكرالإعجابموقغذلك

؟الأحكامأحاديثفيكبيرةمؤلفاتمنلهموكم؟وغيرهاالستةالأصولعلىنافعؤ

لهموكم؟الآثاروشرح،الحديثجمقلوبيان؟الرجالنقدفيبيضاءأيابمنلهموكم

:ص،الكوثريمقالات)."بهيتصلوماالحديثفنونشئىفيمؤلفاتمن

71).

الغربيةالمدنئةتفتنهملمهؤلاءأن:أيضأوالإعجاببالتقديرجديرهوومقا

علىالردفيالكتبألفوامافكثيرأ؟لهوتعضبأبهتمشكأزادتهمإنهابل.دينهمعن

الحكامأمامللمناظرةمجالسىتقامكانتماوكثيرأ،والمستشرقين،الق!اوسة

هؤلاءتمزكانماوكثيرأ،المستشرقينباطلعلىالمسلمينحقفينتصر-الإنجليز-

ويتعثرون،الخيبةأذياليجزون،فصولهاتيتمأنقبلالمناظرةمجالسمنالقساوسة

نشرعلىؤخذبهمالستةعلىهؤلاءحرصعلىيدكمفاوهذا؟الهزيمةأثوابفي

علومها.

مح!!!
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لمسالكاأوجز

مالكموطأإلى

تأليف

المدنيالكاندهلويزكريامحمدالمحذثالإمام

6041سنةالمتوفى

عليهوعفقبهاعتنى

التذويالدينتقيالدكتورالأستاذ

القلمدار

دمشق
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والمحققالمؤتفترجمةمننبذة

:الكتابمقئف

.(57):صفحةانظر،"القرآنفضائل"مقدمةأولفيترجمتهسبقت

:الكتابمحقق

محمدبنالدينبدربنالثذويالدينتقيالدكتور:الضليعوالمحفقالكبيرالعالمهو

الهند.فيالحديثعلماءكبارأحا.حسن

.م3491عام(أتزاتزدثش)ولايةفي(كزةأعظم)مديرئةمن(فورمظفر)ببلدةولد

بلدةفيالواقعة"الإصلاحمدرسة+فيالعربيةواللغةالإسلاميةالحلوممبادىء!ى

،(شقازئفور)في"العلوممظاهرجامعة"بالتحقثم،(كزةأعظم)مديريةمن(شزائمير)

وأكمل!العلماءندوةالعلومدار"بالتحقثم،أساتذتهاأجفةعلىوالفقهالحديثدرسحيث

المحذثإلى-اللهرحمه-الثذويالحسنأبوالعلامةأرسلهثم.الكبارأساتذتهاعلىدراستهفيها

والاهتمامالزائدشغفهرأىلمامنهمستفيدآالحديثفيليتخفحصالكاندهلويزكريامحمدالشيخ

الحديث،كتبوبعفق!البخاريصحيح"الدكتورعليهقرأ.الشريفالنبويبالحديثالبالغ

فيها.الإجازةمنهوحصل

-أستاذهكتابوتصحيحطباعةعلىل!شرفالقاهرةإلىالكاندهلويالمحذثأرسلهثم

سننشرحفيالمجهودبذل"الشقازثفوريأحمدخليلالشيخالمحذثوالعلامةوشيخه

شهادةعلىمنهاوحصل،الأزهرجامعةفيبالقاهرةإقامتهأثناءالدكتوروسخل،!داودأبي

.م7691عام،البيهقيللإماماالكبيرالزهدكتاب"بتحقيقالحديثفيالدكتوراه

-7591عاممن(ظبيأبو)بالشرعيالقضاءدائرةفيشرعيآوقاضيآعلميآمستشارآعئن

أستاذآنفسهاالجامعةفيتعئقثمامRVAعامأستاذآالإماراتجامعةانتدبتهثم،ام81Rعامإلى

هذهفيالحديثتدريسفيممارستهأثناءوأشرف.ام499عامفأستاذآام859عاممساعدآ
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والمؤتمراتالعلميةالندواتفيوشارك،والدكتوراه،الماجستيررسائلمنعددعلىالجامعة

مؤلفاته:ومن،الإسلاميالعالمبلدانفيالمنعقدةالدينية

الحديث.رجالعلم-ا

والمحاثين.الحفاظإمام:البخاريالإمام-2

الفقيه.الحافظ:داودأبوالإمام-3

لما.الموطأ"كتابهومكانةمالك-الإمام4

.(صغيرةرسالة)بالهندالمحذثينأعلام-5

والمستغربين.المستشرقينمعالسئة-6

تحقيقاته:ومن

.(مجفدآعشرثمانيةفي)مالكالإمامموطأشرحالمسالكأوجز-7

محمدموطأعلىالممخدالتعليقمع(الثهيتانيحسنبنمحمدرواية)مالكالإمامموطأ-8

.مجقداتثلاثفي(الفكتويالحيعبدالإمامشرح)

.(مجقدآعشرون)داودأبيسننشرحفيالمجهودبذل-9

علومفي)اللكنويالحيعبدللإمام:الخزجانيمختصرشرحفيالأمانيظفر-01

.(الحديث

التئققي.للإمام:الكبيرالزهد-كتاب11

.المجلاتفيمنشورةومقالات،البحوثعشراتذلكغيروله
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آف!يصألىخمفألئزتجر

الجديدةالظبغةفقذمة

الندوفيالحسنيعليالخشنأبيالعلاق!الشينيسماحة

،وآد،محقدالفرسقينسئدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرصثلئهالحمد

وبعد:الدينيومإلىبدعوتهمودعا،بإحسافيتيغهمومنأجمعينوضخيه

العصرفيالمحذثينلشيخ"مالكالإمامموطأإلىالمسالكأوجز"كتابفإن

المتوفىالقذنيالكائذفقويزكريامحمدالشيخالعلامة،ال!قفوبقية،الحديث

ئغتبربأنيجدرالذيداالموطأ"شرحفيالمستفيضةالكتبمنالمنؤرةالمدينةفي

هذاالقتمومؤلفه.-اللهرحمه-مالكالإمامومذهب،الحديثعلمفيموسوعة

المالكي،المذهببمسلكوالمنخرطين،الحديثبعلمالمشتغليناعترا!نالقد

أحدمنمراجعةبعدتصدرالتيالجديدةالطبعةهيوهذه،طبعاتجمذةلهوصدرت

فيالحديثأستاذالقطاهريالتذويالدينتقيالشيخالدكتورالمؤلفتلاميذأبرز

سابقأ.الغئنجامعة

الكاندهلويزكريامحمدالشيخمؤلفاتتصحيحفيمساهمةلهكانتوقد

سننشرحفيالمجهودبذل"صاحبالشقازئفوريأحمدخليلالشيخوشيخه

الحديثكتبوتصحيحطبعفيوساعده،تربيتهفيطويلةفترةوقضى"داودأبي

علمفيكتبجمذةبقلمهصدرتوقد،لديهثقبماموضغوكان،الشريفالنبوفي

ونالت،الحديثكتمتوشرح،عامأقبولأونالت،المحذثينوتراجم،الحديث

الحديث.علماءأوساطفيالتقديزكتئه

كتابتصحيحفيفضنيأجهدأالتذويالدينتقيالشيخالدكتوزبذلوقد
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الأخرىوالنسخالقديمةالأصليةالنسخةبينبالمقارنةوقاتم."المسالكأوجز"

وأضاف،الكتابلشرحوالمراجعالأصوذوراجع،وبيروتمصرفيطبغتالتي

علملطالبيوأسهلأنفعالكتال!فأصبح،مفيدةوهوامشنفهارشالكتابإلى

الحديث.

التوفيق.وليئوهو،والقبول،والشداد،التوفيقللهالوأسأ

الئذوئالخشنىعليئالحشنأبو

الهثد-لكهنؤ-الغقماءتذؤة-الغلويمدارزئيسن

1اVالآخرةجمادى91 fم6991أكتوبر53هـالموافق
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محمدموطأعلىالممخدالتعليق

القكتويالحيعبدالعلامةشرح

وتعليقتحقيق

التذويالدبنتقيالدكتور

القلمدار

دمشق
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المؤنفترجمةمننبذة

الأصولي،،الفقيه،المحذث،المنصفينالمحفقينونادرة،المتأخرينفخز:هو

محمدالحسناتأبوالشيغالإمام،النفادة،البخاثة،النطار،المؤزخ،المتكفم،المنطقي

وإمامتهبراعتهعلىالمتفقالإمامالمحققالعلامةابن،الهنديالقكتويالأنصاريالحيعبد

.الهنديالفكتويالأنصاريالحليمعبدمحمدالشيخ

26الثلايومالهندفي(تاثذا)بلدةفيولذ -r LMحفظفيوشزغاهـ،264سنةالقعدةذيمن

قؤةنشأتهمنذوفيح،سنينعشرابنوهوحفظهمنوفزغ،سنينالخمسبلغحينالكريمالقرآن

الواعية.الحافظة

،للقرآنحفظهأثناءوالخط،والإنشاء،الفارسيةالكتببعفقوالدهعلىقرأماأؤلوقرأ

وآلاتها،الثرعيةالعلومتحصيلفيشرعكفهذلكمنفرغأنوبعد.أيضأفيهوالذهيدارسوكان

والمنطق،،والبيان،والمعاني،والنحو،الصرف:الآتيةالفنونفيالمدرسيةالكتبفقرأ

منوغيرها،والتفسير،والحديث،الكلاموعلم،الفقهواصول،والفقه،والطب،والحكمة

.العلوم

بعددزسهإلاكتابأيقرأفلم،والتأليفالتدري!محئةشبابهمستهلمنقلبهفيألقيوقد

والعلمالفهمفيالملكةمنلديهصاربمالهوتستى،العلومفيالتمتهنذلكمنلهفحضل،قراءته

قانونو"،للظوسى!الإشاراتشرح"ككتاب،أستاذعلىقرأهايكنلمالتيالكتبيقرأأن

وغيرها."العروضعلمو"،"الطب

شيوخهمنعليه4الثناوشاع،عنهوالآخذين،طقبيهمنوالرضاالقبوذتدريسهفيوأعطي

وعارفيه.

مع،المنقولعلوممنإليهوما،الحديحثوفقة،الثريفالحديث:إليهالعلومأحثوكان

وفقههالثريفالحديثتدري!فييجدأنه:نفسهعنوحذث،العقليةالعلومفيتفؤقه

.والفنونالعلومسائرمنسواهمافىيجدهلاماوالسرورالفذةمنفيهماوالتصنيف

المشتبكة.الدقيقةوالمباحث،المعضلةالمسائلفيعظيبمرتانيفتوحذاوكان

بعدومرةاهـ،927سنةوالدهمعمرة،مرتينالكريمبيتهإلىالحخلهتعالىاللهيشروقد
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علماءمنالعلميةالفوائدمنالكثيرالشيءالحجتينهاتينفىجقعوقدأهـ،292سنةوالدهوفاة

مزالتيالبلادمنوالمطبوعة،المخطوطةالنادرةالكتبمنكثيرأاقتنىكما،الثريفينالحرمين

بها.

اللهرحمه،سنةأربعونالعمرمنلهتكتملولم،تكنوأهـبمدينة403فيالإمائمتوفي

.الجزاءخيروالإسلاموالدينالعلمعنوجزاه،تعالى

مكتبته:وسعةتصانيفهكثرة

دجمركتابالمئةأوالخمسينعلىزادتالتيالكثيرةالتصانيفأصحال!المؤلفوندجمزإذا

مئةنحوبلغتتصانيفهلأن؟ذلك،مداقغغيزومقذمتهمطليعتهمفياللكنويالحيعباالإمام

.جدأكثيرةبذتسنة93كانالذيالقصيوغفرهجانبفيهذهكثرتهايي!توإذا،كتبوعشرة

وتحوي،الناصعالعلمئالتحقيقتستوفيأنها:الحيعبدالشيختآليففينظرمنكلوئقز

عمرهطواذتخفحمنكأئهحتى؟البابأوالمسألةفيمالكلوالاستيعاقي،الفاعملةالنادرةالنقوذ

وأ،اجترارأالعلميجتزالكثيرةهذهكتبهمنشيءفيتجدهولا،غيرلايبحثهالذيالموضوعفي

للإمام!الهداية"علىكحاشيتهضخمةمجفداتتبلغالتيكتبهفيحتى،مكرورأفعادأفيها4يقو

وغيرهما.!الوقايةشرحفيماكشففيالشعاية"وكتابهالمزغيتاني

فيبالغةوقؤة،الفهمفينادرةوبقة،نقئأعلميأوج!أ،فرقفأدؤقأتعالىاللهآتاهولقد

كلامهفيتلمحتكادلاإنكحتى،أسلوبوأنصعوقمببأسرعالتأليفعلىعجيبةوقدرة،الحفظ

يكتبفيماذوقهفيواحدةمزةتشكأنيمكنولا،واللغةوالمولدالدارهندئوهوالغخمةق!حة

الأدل!،التزالمأسلوبهمنلكيتجقىومخالفيهمناوئيهعلىثورتهفيحتى،ينايشأوينقلأو

.والإقذاع،السفسطةلا،المناقشةميدانفيالجلموتحكيئم

مؤلفاته:أشهرومن

محمد.الإمامموطأعلىالممخدالتعليق-أ

الوقاية.شرحعلىالرعايةعمدة-2

.الإمامخلفبالقراءةيتعفقفيماالكلامإمالم-3

الوقاية.شرحفيماكشففيالسعاية-4

الناقد.تبصرةبردالراشدتذكرة-5

الأفاضل.تراجمفيالأماثلطرلث-6

الحنفية.تراجمفيالبهيةالفوائد-7
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والتعديل.الجرحفيوالتكميلالرفع-8

الموضوعة.الأخبارفيالمرفوعةالآثار-9

.(المصطلحفي)الجرجانيمختصرشرحفيالأمانيطقر-01

المسائل.متفرقاتبجمعوالسائلالمفتينفع-11

ببدعة.ليسالتعبدفياجمثارأنعلىالحخةإقامة-12

.الأبرارسيدشتةإحياءفيالأخيارتحفة-13

)\(000الفاضلةالأجوبة-41

المحقق:ترجمة

.(131)صفحةفيدا...المسالكأوجز))مقدمةأولفيترجمتهانظر

واختصايى.بتصزفي،غدةأبوالفتاحعبدالثيخبتحقيق"..الفاضلةالأجوبة"منمأخوذ(1)

913





ف!جمصآألزخفلتزأتجر

تقكيم

الشئخشقاخ!بقلم

الئذويالخشنيغليئالحشنأبي

.بعدهنبئلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدثهالحمد

الإمامموطأعلىالممخدالتعليق"لكتابالمتواضعالتقديتمهذافأبدأ،وبعد

وإخراجتحقيق،تعالىاللهرحمهالفكتوفيالحيئعبدالخ!ناتأبيللإمام"محفد

الإسلامحكيئمقالهبما،التذويالدينتقيئالدكتورالشيخفضيلةالفاضلأخينا

اهـ-114)الذفقوياللهوليئبالشيخالمعروفالرحيمعبدأحمدبنالإمام

بالعربية،معناهمابالفارسية"الموطأشرحالمصقى"كتابهمقذمةفياهـ(176

،ا!علماءأحزابوكثرة،الفقهاءمذاهباختلافبسببخيرتهذكرما-بعذقال

الله:رحمهقال-جانببإلىالآخرعنواحل!كلوتجاذبهم

الإسلامحخةالهقامالإمامتأليف"الموطأ"كتابإلىالإشارةأئهضت"

الآنئوتجدلاأئه:وتيفئث،فرويدأرويدأالخاطزذلكوغالم،أنسبنمالك

إفا:بينهافيماتتفاضلالكتبلأن؟مالكالإمامموطأمنأقوىالفقهفيماكتاص!

وأ،أحاديثشهرةجهةمنأو،الصخةالتزامجهةمنأو،المصنففضلجهةمن

واستيعاب،الترتيبخسنجهةمنأو،المسلمينعامةمنلهاالقبولجهةمن

الكمالوجهعلىالموطأفيموجودةكفهاالأموروهذه،نحوهاأوالمهفةالمقاصد

.")1(الآنالأرضوجهعلىالموجودةالكتبجميعإلىبالنسبة

العلمية-الكتبدارإخراج،"الموطأشرحالمسؤىكتابفيالموطأدرايةتسهيل"مننقلآ(1)
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:"المصقى"مقدمةنفسفيفيهكلامهومن

علىئوتجدكتاصبأضخ"الموطأ"بأناليقينليوحصلصدريانشرحلقد"

الفقهوتحصيلالاجتهادطريقأن:تيقنتكذلك،اللهكتاببعدالأرضوجه

راممنعلى)اليوممسدود(التفصيليةأدلتهامنالشريعةأحكاممعرفةبمعنى)

عينيه،نصمت"الموطأ"المحققيجعلأنوهو،واحموجبمامنإلا(التحقيق

كتببتتثع"والتابعينالصحابةأقوالمآخذومعرفة،مراسيلهوصلفيويجتهد

من(المذاهبفي)المجتهدينالفقهاءطريقيسلكثم،(المحذثينأئقة

،والآدابوالشرطالركنوتبيين،الدلائلوتطبيق،الألفاظتحديدمفهوم

وتعميمها،الأحكامجمقلومعرفة،المانعةالجامعةالكليةالقواعدواستخلاص

تعفباتقفمفيويجتهد،ذلكوأمثال،وخصوصهاالجفةلعموموفقأ،وتحقيقها

ثم(الحخجوكتاب،موطئهفيمحمدالإمامكتعفبات)وغيرهالشافعيئالإمام

اليقينتحصيلمنويتمكن،منهاالأحسنترجيحأوالمختلفاتتطبيقفييجتهد

أحكاملمعرفةللرأيالطنوبغالب،المسائلتلكعلىالدلائلبدلالة

.(")1تعالىالله

موطأ"إلىبالنسبةتعالىاللهرحمهمحفدللإمام"الموطأ"بمكانةيتصلماأفا

عندبالموطأالمتبادروهوالمضمؤديالفيثيالأئديسييحيىبرواية"مالك

فحسب،والشرحبالتدريسوالحديثالقديمفي2العلماعليهوأكمث،الإطلاق

"التعليقصاحبالفكتوفيعبدالحليمبنعبدالحيئالإمالممايقولهالقارىء

:الكتابلهذامقذمتهفي"الممخد

أوليعندمقبولؤلوجو؟عليهوتفضيل،يحيىبروايةالموطأعلىترجيحلها

.()2(الأفهام

)1(

)2(

.(81-71)ص،بيروت

.ص)92(:السابقالمرجع

.ص)35(:الممخدالتعليق
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.وشرحها)cA)1عذفيوتوشع،الأسبالتهذهذكرثم

موطأعلىبالتعليقوأجديىهمالناسأقدرفيالفكتوفيالحيئعبدالإمالمكانوقد

العلميةوالصلةبالحديثالقويةالعلميةالقحلةبينيجمعكانلأنه؟محمدالإمام

الإمامكانالذي،الحنفيبالمذهبخاصيماوبصفؤ،الأربعةالمذاهببفقهالقوية

علميئنسب!بينيجمعبذلكفكان،الأصيلينومؤشسيهالبارزينأعلامهمنمحمد

ونسب!،أنسبنمالكالإمامالهجرةدارإمام!الموطأ"بصاحبقريب!معنوقي

الإماموصاحبمالكالإمامتلميذالحسنبنمحقدبالإمامكذلكعلمئمعنوممب

النسبيمامنتأثيرأأضعفولاقيمةأقلليسوالمعنوفيالعلمىوالنسبب.حنيفةأبي

التناقض،منكثيريعتبرهماعلىيتغفبأناستطاعوبذلك،الظاهرالجسدفي

الأولالكتابلصاحبالإنصافكلينص!أنواستطاع.الأضدادبينوالجمع

الواعي،والمحذث،المجتهدالفقيهالبارالراشدونالمحلهوراوييما،مالكالإما!

،الفحدرورحابةالعلميئالأفتياتساعمنبهاتصفماعداهذا.محقدالإمام

الدينفخرابنالحيئعبدالعلامةشمئهيقول.النادروالذكاء،الفكروسلامة

المسامعوبهجةالخواطرنزهة":المشهوركتابهفي،اهـ(34!ا)الحسني

قوله:يحكيالفكتويالحيئعبدالإمامترتجمةفي")2(والنواظر

معركةمسألةتأتيلاوالتفريطالإفراطبينسالكأتجغلنيأنه:جمتجهومن"

التختالتقليذيختارمقنولسث،فيهاالوسطالطريقألهمتإلايدقيبينالآراء

عليهم،يطعنمقنولا،الشرعيةالأدلةخاتقتهوإنالفقهاءقوذيتركلابحيث

.")3(بالكليةالفقهويحقر

(1)

)2(

(r)

وحضرالقكنويالحيئعبذالإماتمأدركقد"الخواطرنزهة"كتابوصاحب

.4.صإلى3هصمن،المقدمةفيالبحثإلىيمرجع

بعنوان،بيروت-حزمابندارمن،ومحققةمنقحة،ضخايممجفداتثلاثفيطبعوالذي

."الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلاملا

.81268/:الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام
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:يقول،خبييرمعاصيروانطباعجميافيشهودلهفشهادته،مز؟منأكثرمجال!ه

وغوامضه،الشرعدقائقعلىمطلعأ،ومنقولأمعقولأالعلومفيمتبخرأكان)

بعلمالهندفيوانفرد،المسائلوحزر،الأحكامنقلفيوتحزى،العلومفيتبخر

جلالته،إلىيشيرونإقليمعلماءكلإنبحيث،الزكبانبذكرهفسارت،الفتوى

..عاقةوإحاطةتاقةوفضيلة،شاملةوقدرةكاملةقؤةوالفروعالأصولفيوله

عليه4الثناوكان،الهندمحاسنومنالزمنعجائبمنكانأنه:والحاصل

للإمام"الممخدالتعليقو".()1(نزاعفيهليسبفضلهوالاعتراف،إجماعكلمة

الحديثصناعةإتقانبينالجمعمنبهوجمفتمايمئل،القكتويالحيئعبد

ثم،الفقهيةبالمذاهبالواسعةالدقيقةالمعرفةوبين،مراجعهعلىوالاطلاع

الإجلالمنحقهالحديثوإعطاءالعلمشغيمامعالصدرشغيمامنبهائصفما

مقتصدمتزفيبكلامذلككلمنوالخروج،والاهتمامالتقديرمنوالفقه،والترجيح

تفريط.ولافيهإفراطلا

الحديثلعلمطلبهأتامالكتابهذاعلىالازوخالسطورهذهلكاتمباتفقوقد

.صدرهورحابةفكرهبسلامةفأعجب،التدريسوأيام

المتوقرينأحديتناولهأنإلىحاجيمافي"الممخدالتعليق"الكتال!هذاكانوقد

بالحروفونشره،وتصحيحأتعليقأبهبالعنايةوتدريسهالشريفالحديثدراسةعلى

فقد،العربيالعالمفيالعلماءمنذلكاعتادلمنقراءتهتتيشرحتىالحديثةالعربية

شائؤوغيزواضحغيز،الحجرعلىمز؟كلمطبوعأالفارسيبالخطكتابهكان

الشرقفيوالشيوخوالكهولالشبابالعلماءمنوالفقهبالحديثللمشتغلين

العربي.

أستاذ)التذويالدينتقيئالدكتورالشيخفضيلةالعزيزأخونالذلكوققوقد

والتعليقالكتابن!خبتصحيحوعنيc(المتحدةالعربيةالإماراتبجامعةالحديث

عندالمؤلفمنهانقلالتيالمصادرإلىوالرجوع،الكتابمنكثيرةمواضععلى

.(1268)8/:الأعلاممنالهندتاريخفيبمنلإعلاما(1)
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وإحياء،جليلعلميبعملبذلكوقام،للكتابالعامالفهرسووضع،الترذب

الهند،وبؤعفيوناشرهاالدينيةالعلومخاديم،رتانيمخلصبىعاليممآثرمنمأثر؟

بالعربية،كتابأ86منهاكتب(115)وعشرةمئةإلىغذدهايبلغكتمبومؤلف

والمشتغلين،"الموطأ"لكتابالمقذرينشكرالفاضلالعزيزالأخبذلكفاستحق

الذايي،بهونفع،عملهاللهتقتل،وتقديرهمالجميعوثناء،والفقهالحديثبعلم

والقاصي.

الئذويالحشنيغليالحسنأبو

هـا904سنةالحرامالحجةذيمن15

الهند.-العلماءندوةالعلومدار
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مسلمصحتئبشرحالفلهمفتح

الفقيهالمحذثل!مام

العثمانيأحمدشتئرالشيخ

تكملة

العثمانيتقيمحمدالشيخالفقيهالقاضي

القلمدار

دمشق
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المؤنفينترجمةمننبذة

العثماني:أحمدشتيرالشيخ-ا

بنالعثمانيأحمدشئيرالشيخ:العاملالعالم،المضقعالخطيب،الفقيهالمحذثهو

والتحق،(بئؤتئد)بولداهـ(936-اr.5)الذيؤتثديالعثمانيالرحمنفضلالشيخ

09اهـ/325عامديوبندجامعةمنوتخزقي.عمرهمن7فيبالروضة Vتلاميذأبرزمنوكان.ام

"بوريفتحالعاليةالمدرسةدافيأولآدزس.الديوبنديحسنمحمودالهندشيخالعلامة

مسلملصحيحتدريسهوكان.ام019هـ/ا328عامديوبندبجامعةأستاذآعينثم،(بفلي)ب

والتلاميذ.العلماءأوساطفيومقبولأمعروفأ

بمدينةالدينلتعليمالإسلاميةبالجامعةالحديثشيخعئناماهـ/352339عاموفي

تولىالكبارالمشايخمنوغيرهالتقاتويعليأشرفالشيخمنوبإلحاح."غخرات"بلمادائيللز

جانبإلى،ام449اهـ/362عامديوبند/العلومدارالإسلاميةللجامعةالعامالرئيسمنصمت

."دابئل!جامعةفيالحديثشياخةتوليه

الكتبمنعددأألف،الأرديةباللغةالمبززينالمترشلينوالأدباءالمصاقعالخطباءأحذكان

ونشاطاتهتحركاتهجانبإلىالإسلاميةالعلومفيباعهوطول،اطلاعهوسعة،علمهعميقعنتيثم

عامالخلافةحركةفيبارفيعضومنصحتوتولى.البلادتحريرفيالحسنوبلائهالسياستة

rrr/الهندتقسيموقبل.لمذ؟وراسها،الهندعلماءجمعيةقادةكبارمنوكان.م4191اهـ

،كبيرأاحتفاءفيهابهواحتفي،باكستانإلىانتقلاماهـ/366479عامفيأي،واحدبعابم

أيضأ.للجنةورئيسأالدستوروضعلجنةفيعضوأوعئن"الإسلامشيخ"بوعرف

حسنمحمودللعلامةالكريمللقرآنالأرديةالترجمةعلىجذأمفيدةوتعليقاتحواشيىوله

المنؤرةبالمدينةالشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمعوتوزيعهابطبعهاقاموقد،الديوبندي

.كبيرةبكميات،سنواتمنذ

ولم)بالعربية"مسلمصحيحبشرحالملهمفتح":أشهرها،عديد!مصنفاتلهوكذلك

بالأردية."البخاريصحيحبشرحالباريفضلو"،(العثمانيتقيمحمدالشيخوأكمله،يتئم
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ديوبند:العلومدارتاريخ)..بكراتشيودفنبباكستان"بورتقاؤذ!بمدينةاللهرحمهتوفي

..(201-289/)لأرديةبا

العثماني:تقيمحمدالشيخ-2

المفتيالعلامةبنتقيمحمدالشيخ:الرخالةالداعية،المحذثالفقيه،القحليعالعالمهو

العثماني.شفيعمحمد

أساتذتها،علىكزاتشيالعلومدارفيودزس،الهجرةمن362سنةشوالخامسفيولد

بجامعةثم،كراتشيبجامعةالتحقثم،والحديثالففهفيوبرعالعظيموالدهمنواستفاد

فيبدق!أقراتهوفا!تى،العلومبداربالتدري!اشتغلثم،ممتافيبدرجيماالماجستيروحصل،تئجاب

داررئيسنائثالانوهو،النافعوالجديدالصالحالقدبمبينوالجمعالفكرفيوالاتزانالشعور

.بباكستانالعليابالمحكمةالشرعيالتمييزوقاضي،كراتشيالعلوم

القاضيالفقيهجايةبينفيهاجمع،والإنكليزيةوالأرديةبالعربيةمفيد!وبحوثمصئفاتله

الموضوعيوالتحليل،وأساليبهاالدعوةبمواطنالخبيرالمخلصالداعيةوحكمة،المتبضر

الأدبيالذو!تىوجمال،الإسلاميوالعالموبلادهوأمتهلدينهالناصح،الناقدالخبيرللصحفي

وهوشبابهميعةمنذالتألي!بدأ،والأرواح،العقولويعطر،القلوببمجامعيأخذالذيالرفبع

مزعلىذلكفياللهوزاده،المجالهذافيطويلأنفسآتعالىاللهرزقهوقد،المدرسةفيطالب

.لأياما

با!عربية:مؤلماتهأشهرومن

.!الملهمفتح"-تكملةا

النصرانية؟هي-ما2

الإسلامي.التعليمحولعابرةنظرة-3

النقدية.الأوراقأحكام-4

.معاصرةفقهيةقضايافيبحوث-5

الذبائح.أحكام-6
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تقريظ

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالعلأمةمن

تعالىاللهحفظه

الهند()لكنؤ-العلماءندوة

النبتينوخاتيم،الفرشلينسئدعلىوال!لائموالضلاةالعالمينرفيدئهالحمذ

الدين.يومإلىبدعوتهمودعا،بإحسافيتيعهمومن،أجمعينوآلهمحمد

باتفاق،الستةالصحاحمنكونهعنفضلأ-")1(مسلمصحيح"فإن:بعدأقا

العلميةالأعمالشأنبمزايايمتاز-الحكملهذاالأمةوقبولوالئفادالققأهلى

وفي،عصبروفيقنفييشتركونقدرجالعنتصدرالتيالفنيةوا!مجهودأت

فطرآلتىآدثهفظرت)الشأنهذاوأئفؤأساتذةعلىويلتقون،والجهدالإخلاص

أهقها:وبعضهانذكر(03:الرومأ!غتهاتمقآلظ

:النيتائؤريالقشثريالحخاجبنمسلمالحسينأبوالإسلامحجةالحافظالإمامصاحبه)1(

الإمامعنهمسمعومقن،ومئتينعشرةثمانيسنةسماعهوأؤل،ومئتينأربعسنةولذ

حاتم،وأبا،ززغةأبارأيت":سقمةبنأحمدوقال،كثيروخلق،حنبلبنأحمد

قزيش:أبووقال،!عصرهمامشايخعلىالصحيحمعرفةفيالحخاجبنمسلميقدمان

مسلمآسمعت:القاشزجسيبنمحمدوقال"فسلمأمنهموذكر،أربعةالدنياحقاظ"

بظاهرالإمامتوفي،!مسموعبماحديثبماألفثلائمئةمنالصحيخهذاصتفت":يقول

منوغيرهما!و"التمييز"مسلم)صحيح):كتبهأشهرمنهـ،261عامنيسابور

.كثيرةوهي،والمخطوطاتالمطبوعات
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به،يليقواحدأموضعأحديمبلكلجعلإئهحيثمنمتناولأأشقلهو-ا

وألفاظهالمتعادةأسانيدهوأؤزد،ذكرهاواختارارتضاهاالتيطرقهفيهجمع

بجميعالثقةلهوتحصلواستثمارهاوجوههفيالنظرالطالبعلىوت!هلالمختلفة

.طزلمحه)1(منمسلمأوردهما

الحديتيسوق-اللهرحمه-مسلمأأن:"مسلمصحيح"بهيمتاز-ومفا2

الأولى،المزتةفي4الحاهو-كماطويلأالحديثكان-ولوالواحدالبابفيبكامله

.نادرآإلامختلفةكتببأو،أبوابفيذلكيذكرولا،فيهطرقهيجمعحيث

الحديثإلا،الخطبةبعدفيهليسأته:"مسلمصحيحى"بهيمتاز3-ومقا

والنصوصالتابعينوأتباع،التابعينأقوالمنصحيحغيريمارخاولم،الشرد

.الأحكاملاستنباطيتصذولم،الفقهية

حذثنا:الزؤاةلفظاختلافبضبطاعتناؤه"مسلمصحيح"بهيمتازومقا-4

الحديث،متنمنحرفيفياختلافبينهماكانوإذا،-لفلافيواللفظ-وفلانفلان

بأثه"مسلمصحيح"يمتازكما،يبتنه)2(فإته؟ذلكنحوأونسيهأوالراويصفيماأو

)1(

;Y)

لمسلم.شرحفيالنووئذكره

يلي:ما-الندويالعلأمةذكرهماغير-أيضآمزاياهومن

.للاستنباطيتعزضلم_ا

ضتعكماتراجتميذكرلمولكنه،الفقهأبوابعلىرتبهوقد،الترتيبفيجودةفيه-2

وضعمنفهي؟فيهالموجودةالتراجمأما،بنفسهيستفيدهاأنللقارىءتركبل،البخارئ

بجيدلي!وبعضها،جثدبعضها،بتراجمأبوابهجماعةترجموقد":قالإذالنوويالإمام

الله-شاءإن-وأنا،ذلكلغيروإقا،لفظهالركاكةوإقا،الترجمةعبارةفيلقصويىإقا

شرحمقدمة"انظر).!أعلموالله،مواضعهافيبهاتليقبعباراتعنهاالتعبيرعلىأحرص!

.(لمامسلمصحيح

الحديث،علمأصولعنجيدةنبذةفيهاذكروقد،منهجيةواسعةمقدمةالكتابفي-3

:أقسامثلاثةالأحاديثقشمفقد.المقدمةهذهفيلهواحتج،بشرطهوصزخ

.المتقنونالحفاظرواهما-أ
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."البخاريصحيح"الأولإذ؟المجزدالصحيخالحديتيجمعمصتفبثاني

بنأحمدالشيخالإسلامحكيمالإمامبنالعزيزعبدالشيخالإمامالعلامةويقول

.-تعالىاللهرحمه-الدفقوياللهؤليبالشيخالمعروف)1(الرحيمعبد

شزبفيخصوصأ،الحديثفنعجائمتصحيحهفيحأوقدمسلمأالإمامإن"

وتلخيصالروايةفيفيهشكلاوتحر،تامبورعالمتونسياقوح!نن،الأسانيد

الحافظقفحللذلك،فيهلهنظيزلاحاإلىالانتشاروضئطالاختصارمعالظرق

)1(

.والاتقانالحفظفيالمتوسطونرواهما-ب

.المتروكونالضعفاءرواهما-ج

علىالمواضعبعضفيإلاعليهايعرجفلم،الموقوفاتدونالأحاديثعلىاقتصر-4

.قصدآلاتبعأالندرةسبيل

فالأولى،(أخترناو)(حذثنا)بينالتفريق!مسلمصحيح"مزايامنا!:الئووئذكر-5

مذهبهوالفرقوهذا":النووئوقال،الثيخعلىقرىءلماعندهوالثانية،للسماععنده

للنووي!مسلمصحيحشرح!انظر).!المشرقفيالعلمأهلوجمهوروأصحابهالشافعي

1/12).

اللفظو)(فلانخذثنا):كقولهالرواةلفظاختلاتلضبطاعتناءهأيضأالنووئوذكر-6

نحواوالراويصفةأو،الحديثمتنمنحرففياختلالتبينهماكانإذاوكما،(لفلان

معنى.بهيتغيرلابعضهكانوربما،يبينهفإنهذلك

:قالحيث؟التيممفيواحدموضعفيإلامعفقحديسثaمسلمصحيح،فيلي!-7

.(1/22:مسلمصحيح)الجهمأبيحديثفذكر!...شغدبنالفيثوروى،

.06(:)ص!التدريب!فيالسيوطىذكرهااخرىمواضع"مسلمصحيحدافيوهناك

ومجموعهامعلقةتغذفلاولذا،متصلةأوردهاأنبعدمعفقةأوردهامسلمأأن:ذكرولكنه

موضعآ.()16

ياتيثم،بالمنسوخأولآياتيمسلمآفإن،ومنسوخناسخالأحاديثفيكانإذا-8

الأحاديثيذكرون،الحديثائمةمنوغيرهمسلبمعادةوهذه":النوويقال.بالناسخ

.(443/:مسلمصحيحشرح).!بالناسخيعقبونهاثم،منسوخةيرونها

(.rr)صفحةفيترجمتهسبقتقد
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:فقال،العلمهذامؤلفابعلى"مسلمصحيح")1(التي!ابوريعليأبو

إلىالققاربةمنالجماعةوذهب"مسلمكتابمنأضخال!ماءأديمتحتما"

تابعيانرواهالذيالحديثإلاحديثأيسردلاأئه:مسليمشرطأن:ودليلهم،ذلك

ومنالتابعينتبعمنالطبقاتمنالجميعفيوهكذا،الصحابةمناثنينعن

.)2(

دولهم.

الحديثشروحبينمنيمتازلمسلبمالئوويشرحبا!التنويهمنهنابذولا

الشرحعلىواقتداره،ورئانتتهالشارحإخلاصإلىترجع،ومزايابخصائص

الشريفالنبويبالحديثوالمناسبةالذوقإحداثمنها،وي!برسهولؤفيوالإيضاح

للحديث.الأولىوالدراسةالطلبعهدفيالكاتمبتجزبهوقد،ا!قزاءنفوسفي

العصورمدىمسلمصحيحعلىوالتعليقاتالشروحاستعراضقويطول

.)3(والإفادةوالنفع،والتنقيحالبحثمنمستوياتوعلى،والأجيال

العلامةوالتأليفيوالدينيئالعلميئمحيطناوفيالحاضرعصرنافياللهقئضوقد

صجيح"لشرحاهـ(365)سنةالمتوفىالذجمؤتئديالفثماني)4(أحمدشسيرالشيخ

وتضفعهالشرعيةالعلو!فيلرشوخه،عليهقديرأ،بذلكجديرأوكان"مسلم

الجديا،الإسلاميئالجيلإليهيحتاجوماالفكروسلامةالعقيدةصحةمع،منها

منالزمانيقتضيهوما،كلاميؤعقلييماعلمتؤوإقناعاتتحقيقاتمنالحديثوالعصر

)1(

(2)

()r

(4)

الحديثأركانأحد:القثانيعليأبو،التيسابوريزيادبنمحمدبنالحسينالحافظهو

عامتوفي."الدنياحفاظأحدهو":الحاكمقال،واسعةرحلةطلبهفيرحل،بنيسابور

انظر).لماالأتباعأتباعو""الكنىو"!التاريخو"،المسند":المصثفاتمنلههـ.928

.(2262/"الحفاظتذكرة"

-ص)401الذفلويالعزيزعبدالشيخالإمامللعلامة:(بالفارسية)المحذثينبستان

ولكن،المغاربةبعضعننقلآاللهرحمهالذفقويالعزيزعبدالشيخذكرهماهذا.1(50

نظبر.منيخلولاصحيحهفيالشرطبهذامسلمالإمامالتزام

اهمأسماءبعف!الكوثريالإماممقالفيفيهاجاءوقد،(1)55صفحةفي)3(حاشيةانظر

لها.وجينرتعريفبمع"مسلمصحيح"شروح

.(1)94صفحة،المقدمةهذهأولفيترجمتهسبقت
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بحوثمنالعهدهذافيأثيرومابعضهافيوإيجازالمواضعبعضفيبسو

بيانمعالأجنبيةالتعليميةوالئالم،الغربيةالحضارةلتأثيروتشكيكابوتساؤلاب

والإمام،الذفلوياللهوليالإمامكتبمنذلكفيمستفيدأالشريعةأسرار

فيالحنفيللمذهباستدلالمع،عربيبن)2(الدينمحيوالشيخ،الغرالي)1(

انتقلماونقل،المقارنةوالدراسةالفقازنالبحثمعوإيضاحه،الشرعيةالقضايا

أساتذةتحقيقابمنلهاوالمدرسين،الحديثلكتبالذارسينمنجيلإلىجيلمن

يكنلم،مغمويىأومطمويىكتالبفيمنهاجاءوما،الحنفيةالحديثيةالمدوسةهذه

العرضمنحقهاالحنفيالمذهبغيرمذاهبإعطاءمعالقنهذاطلبةبمتناول

الفنصف.والبحثالصحيح

)1(

)2(

)3(

المفيد)3(الشرحهذالإكمالالأجليمهلهفلم،غالبةاللهإرادةولكن

-)045الغزاليالالؤسيمحمدبنمحمدحامدأبوالعابدينزينالإسلامخخةالإمامهو

50oo)بمدرسةالتدري!وليثم،أستاذهزمنفيبرعحتىالحرقينإمامعنأخذ

طريقوسلك،عليهكانماجميغفتركمنزلتهوارتفعتضيتهبعدوهناببغداد،،النظامية"

تهافت":كتابهوصئفمنهاخرجثم،الفلسفةأحشاءفيدخلإنه،الكمالوبلغالزهد

أشهرهانافعةمصنفاتمنلكغيرذj43،مآثرهأكبرمنوهي،عليهمللزذ!الفلاسفة

.أبا!الدينعلومإحياء"

ابنمنسمع،العربيابنالمزسيالحاتميعليبنمحمدبكرأبوالدينمحييالعلامة

وتعتدوتفزدتزفدثم،العلمكثيرذكيآوكان،وغيرهمصافيوابنرشتموابنبشكوال

مصثفاته:أشهرومن،الوحدةأهلتصؤفيفيكثيرأشيئأوعفقوتجزدوسافروتوخد،

:إالنبلاءأعلامسير".وستمئةوثلاثينثمافيسنةتوفي،فيهماوفيه"الحكمفصوص"

.،ب1)23/48(

عليهوأقبلوابالغبما،بحفاوةالإسلاميالعالمعلماةاستقبله،العظيمالثرحهذاصدرحين

راويةومنهم،والشارحبالثرحفيهاينؤهونمقالابالمجلأتفيوكتبواعظيمأ،إقبالأ

والذي-،تعالىاللهرحمه-الكوثريزاهدمحمدالعلامة:الإسلاميالتراثوأمينالعصر

علمية،فوائدعلىأيضأيحتويلمامنهالبعضقهناأنقل،الثرحهذاعنضافيأمقالأكتب

الله:رحمهفيقول

=أصولبينالعليابمنزلتهمنهمعلمأ!مسلمصحيح"بخاضمةعنايةبالحديثالعلملأهل"

155



ومنهم،خاضمةرجالهفيألفمنومنهم،عليهمستخرجابألفمنفمنهم..الستةالإسلام

مخبآتإيضاحفيسعىمنومنهم،وقتنآسندآالنقدأهلبعضعندالنقدبمواضعغنيمن

الكتابلهذاالشارحينجملةفمن،أسانيدهفيأعلقماوكثفدلالاتهؤجوهوشرحمعانيه

الجليل:

.."مسلمصحيح"شرحفي!الفغلم"صاحبالمازيىفيعليبنمحفداللهعبدأبوالإمام

صحيحشرحفي!الفغيمإكمال"مؤلفالتخضبىموسىبنجمياضالقاضيومنهم

..مسلم

كتابتلخيصمنأشكللماالففهم"مصئفالقزطبىعمربنأحمدالعباسأبوومنهم

.1(.مسلم

بنمسلمصحيحشرحفيالمنهاج"صاحبالئؤوييحىالدينمحييزكرياأبوومنهم

الشتن"معالمو"الأعلامومنذكرناهاالتيالثلاثةالكتبمناستمذوهو"،الخخاج

صحيح"شروحمنالمطبوعاتعالمفيبرزشرءأوذهوهذاالنووفيوشرح.للخطابي

الوجودعالمفيظهرثم،المطالبخلفيالباحثغفةيشفيمقاليسأنهإلا"مسلم

سنةثلاثيننحوقبلطبعالذي،الأتنخليفةبنمحمداللهعبدلأبي"المعلمإكمال"إكمال

فيهماجمعاوقد،ال!ئؤسيمخمدبنمحمداللهعبدلأبي(الإكمالإكمالمكمل)ومنه

العلمأهلسروزوكان،لهماتيشرمااستدراكهمامعالفوائدمنالسابقةالشروحفيماصفوة

سبق.فيماالمطبوعالنوويشرحإلىبالنظرالبسطمننوعمنفيهمالقوالماعظيمآبهما

الشرحمنحفه"مسلمصحيح"يفيالشروحتلكمنشرعيكنلمإئه-يقالوالحق-ولكن

منالكتابفيمااكتناهإلىالمتعطشينالباحثينتهئمالتيالنواحيجميعمنوالإيضاح

مثلآالمذاهبمنمذهحبعلىالاعتقادياتأوالفقهياتفيالشروحأحدأجادفإن،الخبايا

تراهأوالباحثظمأيرويلاوهذا،واعتقادآعملآالمذاهببسائريتعفقماشرحيغفلتجده

المصطلحلقواعدالتمهيدفيالحديثأئقةسطرهماأقدممنأنهامعمقذمتهشرحيهمل

يتركمنالئئزاحبينوتجد،وافيآشرحآيشرحأنمثلهاوحن،لمسلم"التمييز"ككتاب

النقدمواضعفيذلكإلىشديدةحاجيمافيالباحثانمع،بالمزةالرجالعلىالكلاتم

وجو؟منغفتكيشفيلاتجدهالوجوهبعضمنالشروحتلكأحذأعجبكف!ذا،المعروفة

شرحظهورإلىالشوقغايةفيكئا،ملموسفراغوهذا،الشروحسائروهكذاأخر،

.الفراغهذاليملأالمطبوعاتعالمفي"مسلمصحيح"د

."مسلملصحيحشرحفيالففهمفتحابئروزالمنشودةبضالتناظفرناقدأولاءوهانحن
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الأجلوافاهفقد-مسقئبأجلعندهشيءوكل-الكلامتؤالفنحؤالعلمتةالقيمؤذي

قدوجدناهحيث،ومعنئصورةالفخمالضخمالشرحبهذاالاغتباطجذاغتبطناوقد

إليه،أشرناكناالذيالفراغذلكالصحيحبالمعنىملأوقدناحييما،كلمنوكفىشفى

يصلباهيربتحقيتيالحديثأصولعلمشتاتتجمعأولهفيكبيرةمقذمةفيجدالباحث

اختلافعلىالفقهأصولعلماءقزرهبماالصددهذافيالتققةالمجذدينآراء

مؤنةالمطالعتكفيالبديعةالمقدمةفهذه..فريتيدونفريتيعلىمقتصيرغير،المذاهب

بعناية،مستقلكتابصورةفىالمقدمةهذهصدرتوقد)لهانهايةلامصادرفىالبحث

علممبادىء"بعنوان-تعاللىاللهرحمه-غذةأبوالفتاحعبدالشيخالمحذث

.(.(1الحديث

لهينشرحشرحأ!مسلمصحيح"مقذمةشرحالباحثيلقيصفحةمئةالبالغةالمقذمةوبعد

ومامالهاأبانبلأصلأ،منهاإشكاليموضغالجفبذالشارخيدعلمحيث،الفاحصصدز

فقهيأبحثأيتركفلم،الاتزانمنبغايةآلأبوابفيالأحاديثشرحثم،إنصافببكلعليها

ووفن،القوكتئوقؤىبينهاوقارنالمسائلفيالمذاهبأدلةشزدبل،تمحيصهغيرمن

نصفة.بكلالواهيئ

منحقهوفاهبلكلها،الأبوابفيبالحديثيتعفقأمرآالمفضالالشارعيهيمالموكذلك

وتحقيقالرجالعلىوالكلام،الغريبوشرح،الأسماءضئطفاستوفى:والتوضيحالتحقيق

مستسينيغيرالصناعةحيثمنالنقدمنوجوهأالشأنهذاأئقةبعف!عليهاأوردمواضع

بنمحمدالشيخهوقائله)،القئطزةقفزفقدالشيخانلهأخرجمنكل":قالمنقولياتخاذ

هذاشرحهفيزذوكم،الأعمىللتقليدذريعةالققذاني(الحسنأبو،إبراهيمبنالملكعبد

والحديث،الفقهأهلمنالمخالفينعلىردودهفيبالغةنزاهةوله،الزئغأهلصنوفعلى

أفذاذإلاإليهاينتبهلاعاليةوحقائق،شاردةفوائدالمشروحةالأحاديثثنايامنأثاروكم

.القلوبوأربابالرجال

المنصف.المطالععندوصفناهماوفوقوصفناهكماالشرخهذايكونأنعجمتولا

الفقيه،المحذثالمفشر،العصرمحقق،العلملأشتاتالجامعالحخةالجفبذذلكومؤئفه

فيالإسلاميةبالجامعةالحديثشيخ،العثمانيأحمدش!يرمولانا:الغؤاصالنفادالبارع

وصاحب-الهنديةالأقطارأزهر-الذئؤتثدئةالعلومدارومدير،،بالهند"(شؤزت)دابيل

مقالات).المخالفينعلىوالرذوالفقهوالحديثالقرآنعلومفيالمشهورةالمؤلفات

.(القاهرة-التوفيقيةالمكتبةطغ،29-09:ص:الكوثري
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،الشرحمنالثالثالجزءأكقلوقد،باكستان()1(كزاتشي)اهـفي926سنة

تعالى-اللهرحمه-(الإسلامشيخ)ببحقوالملفبالإسلاملواءحاملوكان

،جهدهمدىالإسلاميبالقانونالبلادوتقنينوالمسلمينالإسلامخدمةعلىوجزاه

لذلك.وإجابتهمالمسؤولينواستعداد

الخير،سلاسللإكمالوالموققدائمأالمعينوهو-وتعالىتباركاللهقذروقد

علىأمثلةولهالشريفالنبومم!والكلامالإلهيةللشريعةخدمةمنمخلص!بهبدأوما

إكما4يكونأن-والدينيئالعلميئالتارينيذلكعلىتدككما،والأنواعالقرونمدى

ووطنأومذهبأعلمأالسلسلةهذهبادىءعنينوبمنيل!علىالمباركةالسلسلةهذه

تكونبمزايا-وجدارتهبفضلهوالاعترافالأولالمؤلفإجلالمع-ويمتاز،ونسبأ

والاطلاعالعصريةوالقضاياالحديثيةللدراساتالفزصوسنوحالزمانتقذمنتيجة

وبحوثالمقارنةللدراسات-كنتيجةيحدثوماوتشريعيؤعلميؤتساؤلاتعلى

الفضيلةصاحببنهوضذلكوكان-وتساؤلابشبهابمن-وكتاباتهمالمستشرقين

تقيمحمدالشيخفضيلة:الكبيروالحقوقيئ،الضليعالراسخالعالم،والسعادة

العلياالمحكمةفيالشرعيالتمييزقاضي-بهونفعحياتهفياللهبارك-)2(العثماني

ورجالها،الأصيلةمنابعهامنالعلوموأخذالتدريسنمارسفقد،باكستانفي

هذهلإكمالتعالىاللهووققهالجليلالعملبهذافبدأوالدينالعلمفيالراسخين

دارمكتبةونشرتها"الملهمفتح"بتكملة:تسفى،كبايىمجقدابسبعةفيالسلسلة

.)3(باكستان-كزاتشيالعلوم

أحمدشبيرالشيخالعلامةبهابدأالتي،المباركةللسلسلةالخاتمةهذهوكانت

فتيؤ،،دينثؤ،علمت!لحاجهوقضاء،لفراغقفئأ-تعالىاللهرحمه-العثماني

الحضارةوتطؤرالزمانتغيزيقتضيها،وشئهاتوتساؤلابلبحوثومواجهة

والشبهات،التساؤلاتهذهمواجهةمنبذلافكان،المقارنةوالبحوث،والفكرة

)1(

)2(

(r)

ترجمته.فيذكرناكما(تقاؤئفؤر)فيفكانتوناتهوأفا،كراتشيفيخثمانهدين

.(051)صفحة،المقدمةهذهأولفيترجمتهسبقت

.الاعتناءمنبمزيدمحفقة،بدمشقالقلمدارمن،أنيقةطبعةالثرحلهذاستصدر
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منالشريفالنبوفيوالحديثيماالإسلاميةالشريعةضوءفيوخقهاوالظاهرةالخفئة

الأجنبية،التشريعاتعلىوالاطلاع،الواسعالراسخالعلمضوءفيوأحكامقضايا

محمدالأستاذفضيلةفكان،الأجنبيةاللغاتوبعض،الغربيةوالعلوم،والعصرية

علماءمنوتلقيها،وتناولها،الشرعيةالعلوممنتضفعهبحكمالعثمانيتقي

والمدزسالمحذثالفقيهالضليعوالعالمالكبيرالعلامةكوالدهمتضلعينراسخين

العثمانيشفيعمحمدالمفتيالعلامة،واتجاههوعلمهدينهفيبهالموثوقالمحئك

قديرأ،بذلكجديرأالبارعينوالأساتذة،الراسخينالعلماءمنوغيرهالذيؤتئدي)1(

عليهواحتوىالنبويالحديثفيوماجاء،القضايامنكبيرأعددأفتناول،عليه

أحكايممنوالمسانيدوالصحاحالحديثكتبمنكغيره،"مسلم"صحيحى

والحضارة،الحديثةالثقافةبتأثيروتساؤلاتبحوثحولهائثارقد،وقضايا

حولهاأثيرماوأزال،والفقارنالعلميبالبحث،الجديدةوالتشريعات،الغربية

علىلذلكويكفي،سياسيبماأوجماعيؤأوشخصيؤلمنافعاستغفتوما،شبهاتمن

فيبحثمنالكاتبأمامهوالذي،الثالثالمجقدفيماجاءالمثالسبيل

علىوتقاس،والأشربة،والأطعمة،والذبائح،والقميد،والإمارة،الجقاد

.المجقداتبقيةذلك

التوفيقوحالفه،مكانهوفيأوانهفيوالتأليفىالعلمىالعملهذافجاء

فياللهبارك،الجزاءأحسنصاحتهويجزيبهوينفعيتقتلهأناللهنسأل،الإلهي

والمشرعين،والمقننينوالمتعفمينالمعفمينقريحةبهويفتق،بهونفعونفعهحياته

ثم،الإسلاميةبئؤتثدبجامعةتخزجوالتفسير،والحديثالفقهفيالمبززينالعلماءأحد)1(

وأشس،وألفوثلاثمئةوستينثمانيسنةباكستانإلىهاجرثموأفاد،ودرسبهاالتحق

منهواستفادوالتأليفوالتصنيفوالإفادةالدرسعلىوعكف(،كزاتشي)فيعلميأمركزآ

العلماء.منكثير

القريحة،جيذ،الاطلاعواسغ،الفقهفيوالتعفقالفكرفيالاتزانفيالعصرنوادرمنكان

تقريبأ،مئتينإلىتآليفهتبلغ،بباكستانالأعظمبالمفتيلقبالشعر،فيمشاركةلهوكانت

مجفداتثلاثفي،الفقهجواهرو"،كبارمجقداتثمانيفي!القرآنمعارت":أشهرها

هـ.ا693عام-تعالىاللهرحمه-توفي،وغيرهما
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المنصفينوعند،اللهعندالمقبولةالمثمرةالأعمالهذهلمثلللنهوضويوفقهم

بالفضل.والشاهدينالعلمفيوالراسخين

التذويالحسنيعليالحسنأبو4/1/4

الهند()تكنؤ-العلماءندوةام9599//11

*-!م*
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داودأبيشرحفيالمجهودبذل

الشقازئفوريأحمدخليلالشيخالفقيهللمحلأث

الفكردار

بيروت
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المؤلفترجمةمنثبذة

الشقازنفؤريالحنفيالأنصاريعليمجيدبنأحمدخليلالثيخالفقيهالمحاثالعلامةهو

مظهرمحمدوالثيخيعقوبالثيخخالهعلىوقرأ،(تائؤتة)فيؤلد،اهـ(9126-346)

وتصذر،والفقهالحديثفيبرزحتى(العلومقطاهرو)بئؤتئذفيغيرهماوعلىالئائؤتوي

اختيرحتىوالإفادةللدرسالهندبلادبعضإلىسافرثم،"العلوممظاهرمدرسة"فيللتدريس

نظارتهاتولىمذ؟وبعد،إليهافانتقلالعلوممظاهرفيالتدري!رئاسةتولىثمبئؤتئذفيأستاذأ

العظيم.القبولالمدرسةبهونالت

المشايخعنالإجازةلهوحصلت،الكنكوهيأحمدرشيدالعلامةتلامذةأ!قجمنكان

أحمدوالثيخ،اللهإمدادالشيخالكبيروالعارف،المخاديالغنيعبدكالثيخالكباروالمسندين

وغيرهم.الئزقائفوريالقيومعبدوالثيخ،دخلان

أتثم"المجهودبذل"وكتابه،وتحقيقأومطالعةوتأليفأتدريسأعظيمةعنايةبالحديثغني

الحرمينإلىهاجرعمرهآخروفي،غيرهمصئفاتولهالعلميةمآثرهأكبرومن،لعلومهمظهير

الله.داعيئأجابحتى!يخ!راللهرسولجوارإلىوانقطعالشريفين

مؤشس-الكاثذفقويإلياسمحمدالشييئكالداعيةوالعلماءالمشايخمنكباريدهعلىتخزج

الميزتهيإلهيعاشقوالثيخ،الكائذفلويزكريامحمدالمحذثوالعلامة،-التبليغجماعة

وغيرهم.

مؤلفاته:ومن

الغنم.زكاةفيالمغتنم-ا

.الأذانمحلتحقيقفيالآذانتنشيط-2

r-(!التلبيساتلدفعالتصديقات"بالمعروف)المفندعلىالمهئد.

العنيد.إفهامإلىالرشيدهدايات-4

الساطعة.الأنوارظلامعلىالقاطعةالبراهين-5

سنن9ا!بما.!داودأبيسننخلفيالمجهودبذل9:المؤلفاتهذهأشهرومن
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ولكن،عليهوالتعليقشرحهمنالعلماءفأكثرالأحاديثدواوينبينخاضةاهميةيحمل"داودأبي

القارةشبهفيالمتضفعون4العلماالكتابباهميةواعترف،غناءالشروحاكثرئعتبرهذاشرحه

غيرهفيئوجدلاواضحبأسلوببالعويصةالمسائليحلوالكتاب،ومصروالشاموالحجازالهندية

الشرخهذاويمتاز.أياموعشرةشهوروخمسةسنواتعشزتأليفهواستغرق.الحديثشروحمن

يلي:بما

بينها.والمقارنةمسأل!كلفيالأربعةالمذاهببيان-ا

الثلاثة.المذاهبدلائلعنالمقنعةوالإجابةالحنفيالمذهبتحقيق-2

.راولكلوالتعديلالجرحاستيفاء-3

معها.تتفقلاأنهابدتإذاالبابترجمةمعالرواياتتوفيقبيان_4

.الأخرىالكتبفيأخرىمواضعفيالواردةالمفصلةبالرواياتالموجزةالرواياتإتباع-5

إلأيتذؤقهالاالتيوالمحاسنالحقائقعنالكشفطريقعنعح!اللهرسولمراداتبيان-6

.ع!)1(الرسولويحبالحديثفنيتذؤقمن

وفنفحةمحققة،فخمةطبعةلهوسيصدر.مجقدأعشرينفيوبيروتالقاهرةفيالكتابطغ

بدمثق.القلمدارمن،المظاهريالتذويالدينتقيالدكتوربعناية

للشيخ!الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام":الموشعةترجمتهعلىللاطلأعأنظر)1(

الماجدعبدلسيدالهند!فيالمحدثينأعلامو"،(IYYY)8/الحسنيعبدالحي

.الغوري

III



الكتابمقذمة

الئذويالحسنيعليالحسنأبيالشيخسماحةبقلم

محفد،النبتينوخاتمالمرشيينستدعلىوالفحلاة،العالمينرل!دئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسابئتيعهمومن،أجمعينوضخبهوآله

سننخلفيالمجهودبذل"لكتابيقذمأنالسطورهذهكاتبافيسعد!بعدأفا

أحمدخليلمولاناالجليلوالمرئي،الكبيرالمحذثللعلامة"داوبأبي

قئميماكئحبجمذةلتقديمووفقالكاتمثسعدوقد-عليهالله-رحمةال!قازئفوري

يحيىزكريابنمحمدالعلامةشيخنا،الأكبرالأترلتلميذهعظيمؤومؤلفات

لامع"ومقذمة")1(المسالكأوجز"مقذمة!الشقازثفوريالكاثذفقوي

والتراجمالأبوابو"")3(غ!ي!النبيوعفراتالوداعحخةجزءو"")2(الذزاري

(4

."ري.

كانوقدنفسهعنتخدعهلمالكتاباتهذهأنعلىاللهيشهدالسطويىهذهوكاتمب

العلمية،الكتابومكانة،الموضوعجلالأمامخاشعأمتهئبأمز؟كلفيإليهايتقذم

قدربضآلةمؤمنأالحديثعلمفيواختصاصه،كعبهوعلؤ،الدينيةالمؤلفومنزلة

:-اللهغيتم-يعتبر،الشريفالقنهذامائدةعلىمتطفلوبأنهبضاعتهولمحقة،نفسه

وبأن،3حياولمحقةأدب!وإساءةوقاحةتكونتكادجسارةالتقديمهذاإلىإقدامهأن

)1(

;r)

()r

)4(

.)85(صفحةفيالمقدمةهذهسبقت

.)215(صفحةفيالمقدمةهذهسبقت

.(r)1)صفحةفيالمقدمةهذهانظر

.)231(صفحةفيالمقدمةهذهسبقت
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العالمعنفضلأ،الهنديةالقازةشبهعنفضلأ-وحدهالهنديالقطرفي

بالتأليفوالتعريفالتقديماتبهذهوأؤلىوأقذر،أخذوهومن-الإسلامي

والمؤلف.

منوأسلولمحب،خفيؤإلهئبمابحكمبماإلاالمتكزرالتكريمهذايعقلأنالكاتبايستطيعولا

مراميذلكفيلهموأن،المعلمينوحذاقالمربينكبازبهااللهخمقالتيالتربيةأساليب

كوامنلإثارةذلكولعل،(31:المدثرأ!هوإلأزثكجودتغقوؤتا)دقيقةومقاصدبعيدة

الخيطوإعادة،الشريفالقنهذادراسةفيالكليلةوالهفة،الفاترالعزموتشحيذالشوق

ينقطع.وكادضحعفوالذي،العلمبهذاالقلول!يربطالذيالئوراني

التي،عليهوتعالىسبحانهاللهيغيمأعظممنذلككليعتقدفالكاتبكلوعلى

شكرها:حقيستوفيلا

خفدواجتاستوفيثلمالسانأشعمقئت!بكلفيليأنفلو

بالتقديمأمزثالتيالكتبهذهبينالعقدواسطةهو"المجهودبذل"وكتاص!

إلىووصولهالعربيةالحروففيبنشرهزكريامحمدالعلامةشيخناواهتمام،لها

العلميةالأوساطفيوانتشاره،وتحقيقهبتدريسهوالمشتغلينالحديثعلماءأيدي

فيألفتالتيالحديثشروحبينمنبهاللائقالقخلوحلوله،الدينيةوالمدارس

واقترنتأحتهالذي-لشيخهتأليفبمجزدليسهوإذ؟وأكثرأعظمالأخيرةالعصور

هوبل-المباركةالطئبةالشجرةلهذهممدودأطلأإلاوليست،بحياتهالعلميةحيائه

الآتية؟السطورفي4القارىسيقرأكماإليهأعمالهوأخمث،نف!يمهوقطعةكبدهقفذة

آمالهوأكتزأمانيهأعرالجديدوالمظهرالقشيبالثوبفيالكتابهذاخروفيفأصبح

المخنعليهوهانتالحياةلهطابتوقد،فيهبالتفكيرويتسقىعنهبالحديثيتلذذ

الحبيب،الأثيرشيخهوتذكار،العظيمالعلميالأثرهذانشرسبيلفيوالخطوفي

يكونأنالسطورهذهلكاتبوالشرورالغبطةدواعيومن،واكتمالهخروجهوانتظار

العزيزةالأمنيةهذهتحقيقفيصغيرأعاملأيكونوأن،العملهذافينصيمبله

.الخالدةالمأثرةهذهوإظهار
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الستةدؤاوينبينمنومنزلته")1(داودأبيسنن"مكانةعنوجيزب!وكلمة

الحديث،أصولكتبفياستوفيقدالموضوعهذاكانوإن،الحديثومجاميع

ولا،شيئأللآخر4الأويتركولمالستةتدوينوتاريخ،الحديثعلمومقدمات

شروحعندقصيرةووقفة،فقحلماوإجماذ،قيلماإعادةمثليكاتمبعمليجاوز

الشروحبينمنومكانته،الشرحهذافيإجماليةونظرة،وتعليقاتهالكتابهذا

بهذاالمؤلفارتباطومدى،وضعهإلىالمؤكف!احتاجولماذا،ت!ذهاالتيوالثغرة

مفيدب!،ففيعةقصةذلكفلكل،وئبوغهنجاحهومدىبهوتعفقهفيهوتفانيهالكتاب

العلموزؤاد،النجباءالمدارسلتلاميذمفيدةودروس،اغتترلمنعبرةفيها

يتفتهرون!ثقئهخآلقصم!قأقصم!)والعلماءالمؤثفينمنالهقيموأولي،الأذكياء

.[176:الأعرافأ

:االحديثومجامعالستةدواوينبين"داودأبيسنن"مكانةا

وتلفاهابالقبولالأقةتلقتهاالتيالحديثكتبمنفهو"داودأبيشتن"أقا

وحديثأ،قديمأوالاعتمادالمعؤذوعليه،الئالمبالاعتناءالقنوأئفةالصناعة4علما

.)2(الستة2بناعليهاقامالتيالمحفقينبعضقولفيالرابعأوالأركانثالثوهو

)1(

)2(

-)202الشج!تانيالأزديإسحاقبنالأشعثبنسليمانالحفاظسيدالثئثالإمامهو

بنوسليمان،يونسبنوأحمد،الالتالييالوليدوأبا،ختتلبنأحمذسمعهـ(،275

،وخراسانوالثغر،،والجزيرة،والعراقومصر،والشامبالحجازكثيرآوخفقأ،خزب

عليوأبو،الأعرابيبنسعيدأبوعنهs'ور،الئسائيوالإمامالترمذيالإمامعنهوخذث

بنأحمدعمروأبو،الخفؤديسعيبنمحمدسالموأبو،داشةبنبكروأبو،الفؤلؤي

إسحاقمحمدبنقال،كتابهواستحسنحديثأحنبلبنأحمدشيخهعنهوكتب،علي

رأسآكان":الذهبيئوقال.!الحديدلداودلينكماالحديثداودلأبيلين":الضاغاني

بالإماميثبهكانإئهحتىوورعوصلاحوحرمبما،جلالهذا،الفقهفيرأسأالحديثفي

أربعةعلىيحتويضخقينمجقدينفيسننهأشهرهامصئفاتله،الشيبانيحنبلبنأحمد

تذكرة).!مراسيلهومنها،حديثبألفخمسمئةمنانتخبهحديثإ،وثمانمئةآلاف

.،ب1(2195/؟الحفاظ

سنن=عن!الترمذيجامعرتبةانحطتأ:الذهبييقولالتدرشى،فيالسيوطيقال
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الثقةفهوخصائصهوذكركتابهوصففينفميمهداودأبيالإمامبكلامونبدأ

رحمهقال.مؤكفهمثلغوامضهيعرفولاكتابأيصفولا،يقولفيماالفمدوق

كتابه:صفةفي.مكة)1(أهلإلىأرسلهارسالؤفيتعالىالله

نأإلا،فيهوهوإلاصالحبإسناب!ي!النبيعنستةعليكتردلاكتال!وهو"

.هذايكونيكادولا،الحديثمناستخيرقيكلالميكون

تضزولا،الكتابهذامنيتعقموهأنللناسألزتمالقرآنبعدشيئأأعلمولا

وتققمهوتذترهفيهتطروإذا،شيئأالكتابهذايكتبمابعدالعلممنيكتبألارجلأ

.")2(مقدارهتغقمحينئل!

)\(

(2)

()r

تلاميذكبارأحاوهو")3(الأعرابيبنزيادبنمحقدبنأحمدسعيدأبووقال

سنن"التووفيووضعوغيرهما،والكفبيئالقضلوبحديثلإخراجهوالنسائيداودأبي

الذفقوفي،اللهؤليالإمائمذكرهالمئوالهذاوعلى،التقريبفيالصحيحينبعد"داودأبي

أتهإلىئشيرداودأبيشانفيالناسشتدابننوكلائم،الدهلويالعزيزعبدالمحذثوابنه

الكتبرابعيعاهمنومنهم،!داودابوبهالزمبماألزمفهذا":قالإدمسلمرتبةفييجعله

.،ب01المشهورةالستةثالثيعدهالعلماءأكثرولكنالستة

مكةأهلإلىكتابهوصلولقا،مؤئفهحياةفيصيتهوطار!داودأبيسنن،كتال!أمراشتهر

الرسالةبهذهفاجابهم،الصحةفيومرتبتهالماشتيهأحاديث"حولأمورعنيسألونهإليهكتبوا

كتابه.فيوشروطهمنهجهعنكشقتالتي؟المعانيالكثيرةالمبانيالوجيزة

رواية،6-7()ص/الشتنلكتابتأويلهوصففي،السجستانيداودأبيرسالة!منمقتبس!

الأنوارمطبعةفيطبعت،عنهالهاشميالعزيزعبدبنمحمدعنجميعبنالحسينأبي

بعنايةمطبوعةوهي-اللهرحمه-الكوثريزاهدمحمدالعلامةهـبتحقيقا936سنةبالقاهرة

.-اللهرحمه-غدةأبوالفتاحعبدالثيخ

بشربنزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو:الحرمشيخالزاهدالمحدثالحافظالإمائمهو

،المقريابنعنهوروىوطبقتهداودأبيالإمامعنسمع،هـ(034_2)46الفحوفيالبصري

قد،الصميتبعيدالقدر،كبيررتانيآ،عابدآ،عارفآ،ثئتأ،ثقةكانوغيرهما،قئذةوابن

،"النشاكطبقات!كتاب:تصانيفهمن.القلان!يمياحمدوأباالبغداديالخنيذصحب

354(=2/:الذهب)شذرات852(،3/:الحفاظتذكرة).كبيرأللبصرةتاريخأوصثف
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منعندهيكنلمرجلأأنلو()1(للشننالمشهورةالنسخةوصاحبداودأبيالإمام

الشتننسخةإلىوأشار)الكتابهذاثم،اللهكتابفيهالذيالمصحفإلاالعلم

.تتة)2(العلممنشيءإلىمعهماتختبئلم(يديهبينوهي

:")3(الشتنمعالم"صاحبالخطابيسليمانأبووقال

فييقحئفلمشريف!كتال!داودلأبيالشتنكتابأن:اللهزجقكمواغقموا"

لمحزقبينخكمأفصار،كاقةالنالمىمنالقبوذررقوقد،مثلهكتال!الدينعلم

لثمزل!،ومنه،وزدفيهفيكل،مذاهبهماختلافعلىالفقهاءوطبقاتالعلماء

أقطاعفذنمنوكثيبر،المغربوبلاد،مصروأهل،العراقأهلمعؤذوعليه

.الأرض

بنومسلم.إسماعيلبنمحمدبكتابأكثزهمأويخفقدخراسانأهلفأقا

إلا،والانتقادالشئكفيشرطهماعلىالصحيحجمعفيتخؤهمانحاوقنالخخاج

كتال!أيضأ)4(عيسىأبيوكتالث،فقهأوأكثزرصفأأحسنداودأبيكتابأن

)1(

)2(

(r)

(4)

أب(..

وغيرهاوالحروبوالملاحمالمتنكتابفيهاليسإنه:فيلحتىالثلاثةالنسخأنقص!وهي

.،بأ

.(8ص/:الشننمعالم)العربيابنمنشقاعآمقامتهفيالخطابىذكره

الخطابيإبراهيممحمدبنحمدسليمانأبوالزخالالعلامةالأديبالفقيهالمحدثالإمامهو

وروى،وطبقتهماداشةبنبكروابا،الأعرابيبنسعيداباسمعهـ،388سنةولد،الئتي

.،ب01الناسمنكثيروغيرهالنيسابوريالحاكئمعنه

بنعليابيعنوالفقةالزاهد،عمروأبيعناللغةأخذقدالعلماوعيةمنمتث!أثقةكان

داود،ابيشرعفي!الشتنمعالملاأشهرها،البديعةالتصانيفله،والققال،هريرةابي

ببست.توفي!المحدثينغلطإصلاح"وكتابالبخاريشرحفي"الشتنأعلامو"

الذهب:شذرات)(،/453):الأعيانوفيات)،(.ا)3n/:الحفاظتذكرة)

.،ب(3/1271

التزمذيالشقميشؤزةبنعيسىبنمحمدعيسىأبوالمحاثينعلمالحافظالإمامهو

بن=قتثتةوسمع،والحجاز،والعراق،خراسانإلىبرحليماقامهـ(،927-02)9القحرير
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قئؤتتهملهسعوافيماالنئةجميلعلىوئخسن،لجماعتهميغفروالله،حسن

".برحمته

الجوامغداودأبيزمانقبلالحديثعلماءتصنيف!وكان":أيضآوقال

أخبارأوالأحكامالشتنمنمافيهاإلىالكتبتلكفتجمع،ونحوهماوالمسانيذ

جمعهامنهمواحاتقصدفلمالمحضةالشتنفأفا،وآدابآومواعظولمحضصآ

الأحاديثتلكأثناءمنمواضيعهاواختصارتخليصهاعلىيقدرولم-واستيفاءها

هذاخلولذلك،داودلأبياتفقماحسبعلىسياقها-أدلةومن،الطويلة

الإبل،أكبادإليهففحيربت،الغخبقخلالأثروعلماءالحديثأئفةعندالكتال!

.")1(الزخلإليهوداقت

شارح)التؤوي)2(شرفبنيحيىزكرياأبوالدينمحصيالإسلامشيخوقال،

(1)

)2(

اللهعبدأبيعلىالحديثفيوتففه،وغيرهم،حجربنوعلىنصر،بنوشؤئذسعيد،

وخلقالشايثميكقئببنوالقئثئم،القخئوبيالعباسوأبو4،مكحوعنهوحذث،البخاري

.البخارياللهعبدأبومنهسمعوقد،سواهم

سعيدأبووقال"،وذاكزوحفظوصتفجمعمفنعيسىأبوكان":حبانابنقال

علكبنعمرسمعث:الحاكئموقال،،الحفظفيالمثلبهئضربكان":الإدريسي

بكى"والورعوالزهدالعلمفيعيسىأبيمثلبخراسانبخلففلمالبخارئمات:يقول

ضخمين،مجفدينفي!جامعه!:أشهرها،مصئفاتله،سنينضريرأوبقيغميحتى

كتاب"وله،يتكفمنبيئبيتهفيفكأنماالكتالثهذابيتهفيكانمن":الترمذئعنهيقول

.أب6331(2/:الحفاظتذكرة).وغيرهما"والشمائلالجقل

بحلب.،العلميةالمطبعة6-7(،)ص/:السننمعالم

الحزاميالثوويشرفبنيحىزكرياأبوالدينمحيي:الإسلامشيخ،الحافظالإمامهو

ثم،الكمالشيخهعلىالكتببعضوقرأدمشققدمهـ(،676-)631الثافعيالخؤراني

أخذدرسأ،عشرائنييومكليقرأفكانشيوخها،عنوأخذبالمدينةوأقام،أبيهمعخخ

والتصنيفالاشتغالولارم،وطبقتهالفزاديعيسىبنإبراهيمإسحاقأبيعنالحديث

.والعبادةالعلمونشر

حافظأبارعأإمامآ،العيشوخثونةوالتقفل،والعبادةوالورعالعلمفيزمايهأؤخذكان

-رياضو"،مسلملصحيحشرحه:أشهرها،الخقةالتصانيفصثف،وفنونهللحديث
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سنن"شرحفيكتبهاقطعةفي(الشهيرةالكثيرةوالمؤلفات"مسلمصحيح"

:"داودأبي

التامة،وبمعرفته"داودأبيشنن"بالاعتباروغيرهبالفقهللمشتغلوينبغي"

أحاديثهوتلخيصتناولهسهولةمعفيهبهايحتجالتيالأحكامأحاديثمعظمفإن

.")1(بتهذيبهواعتنائه،مصنفهوبراعة

،(1المعادزاد"صاحم!)الخؤزئةقيمابنالدينشمسالحافظالعلامةوقال

:"داودأبيلسنن"دالمئدرقيلاختصار)2(شرحهفيالمقبولةوالمؤلفات

الإسلاممن-اللهرحمه-الأشغثبنسليمانداودلأبيال!ننكتابكانولضا"

مواردفيوفصلآ،الإسلامأهلبينخكمآصاربحيث،بهخفطالذيبالموضع

تجقعفإنه،المحققونيرضىوبحكمه،المنصفونيتحاكمفإليه،والخصامالنزاع

انتقائهامعنظامأحسنوتطمها،ترتي!بأح!نورئبها،الأحكامأحاديمثشمل

.")3(والضعفاءالمجروحينأحاديثمنهاواطراحه،الانتقاءأحسن

)1(

)2(

(r)

الأذكار!و"!،التقريبو"!،الأربعينوإ!،المرسلينسيدكلاممن"الصالحين

.،ب1(5354/:الذهبشذرات)،(40471/:الحفاظتذكرة).وغيرها

خانحسنصديقالعلامةللأمير!الستةالصحا5ذكرفيالحطة"منمنقولةالعبارة

2عامطبغكائفور،،النظاميةالمطبعة،601ص/:المئؤجي Arهـ.ا

بههذبمانحوفهذبتهاختصارهفيأحسنقدالمنذريزكيالحافظأن:شرحهفيذكر

.،باعنهاسكتجمقلعلىالكلاممنعليهوزدت،الأصل

وهي،والأعلامالأئمةهؤلاءأقوالفيتردلموالتي"داودأبيسنن"خصائصأهئمومن

يلي:فيما

الالزنيذكرولهذا،جذأكبير!بالمتونفعنايته،الحديثمتونفيغنيئكتالبهو-ا

بعفيى.دونبعضهافيالمذكورةوالزياداتالفاظهاواختلات

جمعداودأبيرغبةكانتفقد،بالأسانيدعنايتهمنأكثرالحديثبفقهالكتابهذايعنى-2

.الأحكامعليهاوبنواالأمصارفقهاةبهااستدذالتيلأحاديثا

.جدأالكتابيكبرأنخشيةكثيرةأحاديثالواحدالبابفييذكرلا-3

فيه.لزياد؟إلأالبابفيالحديثئعيدلا-4
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نتيحتهوكانت،وأهمئتهالكتابمكانةعلىللدلالةوققتعبلاغتقلناهوفيما

يكثرأنإليهوالمحدثينالفقهاءواحتياج،لهالعلماءإجلالومقتضىالطبيعية

وأئفة،الأميماعلماءكباربالشرحفتناوله،عليهوالتعليق،وخدمتهبشرحهالاهتمام

ومصير.عصيركلفيالحديثعلم

:اوتعليقاتهوشروحهبهالعلماءعنايةا

ونكتأوأصولأفوائذوأكثرها،مادةوأغزرها،وأشهرهاشروحهأقدموجمن

:(مكةلأهلرسالته)فييقولالاستشهادموضععلىليدذالطويلالحديثيختصرقد-5

يفهمولا،سمعهمنبعضيعلملمبطولهلوكتبتهلأني؟الطويلالحديثاختصرثوربما"

.،لذلكفاختصرتهمنهالفقهموضع

الحفظ،فيأقدمصاحبهكانإذادونهولكنهصحيححديمبإلىإسنادآالأقوىيتركقد-6

."أحاديثعثرةهذامنكتابىفيأرىولا":(مكةلأهلرسالته)رسالتهفييقول

وما":(مكةلأهلرسالته)فيقاذ،ويبئنهشدياؤفنفيههوالذيالحديثإلىيشير-7

حديثأيذكرلموهو."مسندأيصحلمماومنه،بتنتهفقدشدياوهنفيهحديثبمامنكتابيفي

الحديث.علةيذكرماوكثيرأ،تركهعلىالناسأجمع

إنها:يقولمنفمنهم،فيهاالعلماءاختلفداودأبوعنهاسكتالتيالأحاديث8-

شيئأفيهأذكزلموما!:ذلكفيداودأبوويقول،صحيحةإنها:يقولمنومنهم،حسنة

.!بعضمنأصحوبعضهاصالحفهو

فما،داودأبوعنهاسكتالتيالأحاديثهذهأسانيدفيننظرأنرأينافيالسليموالموقف

ضعيفآ.كانبالضعفسندهلهحكموماصحيحأكانبالصحةسندهلهحكم

الفقه.فيباعهشغيماعلىتدذوهيالأحاديثمن4العلمااستنبطهماتحويعناوينه-9

.الآثارمنهشيفيه-لي!01

الآخر.علىأحدهمافيقويحديثينبينيفاضلوقد-11

.معروفبهابالاحتجاجالعلمأهلواختلاف،المراسيلمنكثيرفيه-12

كثيرةداودأبيلسننالرواياتإن!:(الحديثعلوممختصر)فيكثيرابنقالوقدهذا

داودأبوو،"مكةلأهلداودأبيرسالة!انظرأ!الأخرىفييوجدلي!مابعضهافييوتجد

.(الصباغللدكتور،وسننهحياته
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تغزبنولا(?)الخطابيإبراهيمبنمحمدبنحمدسليمانلأبي"الشننمعالم"شرح

إلىيأتيبل؟الأحاديثجميعيشرحلم-تعالىاللهرحمه-الخطابيا!:البالعن

حديثآمنهاشرح؟واحدأفيها4القآكانفإذا،الرواياتفيهتعذدتالذيالباب

حسبعلىذلكمنأكثرشرحوإلا،البابجميغشرحبذلكوكأته،واحدأ

.")2(كذابابمن"بقولهالإشارةذلكوإلىلهيتراءىما

السبيلتنيركثيرةفوائدعلىواحتوائه،فضلهعلىمخقعالكتابأنإلا

ثنايافيجاءتوقد،الحديثوفقهالاستنباطملكةفيهموتنشىء،للمستفيدين

الإسلامشيخبذلكنؤهكما،وأسرارهاالشريعةمقاصدمنقيميماذاتثروالكتاب

اللهحخة"مقذمةفيالدفقوياللهبوليالمعروفالرحيمعبدبنأحمدالشيخ

.r(")البالغة

المتوفى)الشافعيالتقييئدجمينبنأحمدبنبكرأبوالدينقطبالشيخعوشزحه

.كبارمجفداتأربعفي(هـ()6524سنة

هـ(676سنةالمتوفى).الئوويالدينمحصيالإسلامشيخبالشرحتناولهوقد

علىصاحبهلاقتدارمرموقةمكانةلهلكانت،تتمولو،تيتملمالشرحهذاأنإلا

ذهنه.وسلامةالحديثعلومفيورسوخهوالإيضاحالشرح

)1(

)2(

(r)

(4)

الحافأالشرخهذاولخص،داشةابنبروايةداودأبيسننعلىوشرحهذكرهسلفقد

عخالة"وسقاههـ(،76ه)مالققدسيإبراهيمبنمحمدبنأحمدمحمودأبوالدينشهاب

."القغالمكتابمنالعالم

حلب.طبع،للخطابي!السننمعالم"علىالطئاخراغبالشيخالعلأمةمقدمةمنمقتبس!

الأضبهاني،الشلفيمحمدبنأحمدطاهرأبيللشيخمقامة(ديؤتئدالعلومدار)مكتبةفي

هـللتعريف546سنةفي!السننمعالمد"إملائهحينللفقهاءجماعةمنبطلبكتبها

المقدمة:هذهفييقول،الخطابيسليمانأبيوبشارحه،داودأبيالإمامالشننبصاحب

وفضل،صتفهوماداودأبيجلالةعلىالتنبيهفيفصلآأيضأهاهناأقذمأنأردثوقد"

وهيالكبير،القطعمنصفحة)22(فيالمقذمةهذهجاءتوقد"،وشرحهسليمانأبي

.(ب591(ص/:العلومدارمخطوطات)بعدتطبعلمخطية

ترجمته.علىنعثرلم
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ققيج)1(بنمغقطايالدينعلاءالحافظوشزحه

الفوائد.كثيز،عظيم

كتا!وهو،ئكملهولم،

هلالبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدمحمدأبوالدينشها!وشزحه

."السننواقتفاءالشتنانتحاء"سقاه)2(الققلإسي

(2)

)3(

.)3(الشافعيالمقفنبنعليبنعمرالدينسراجالشيخوشزحه

التكخرياللهعبدبنفقيجبناللهعبدأبوالدينعلاءالمحذثالحافظالعلامةالإمامهو

ليرمييرسلهالصباحفيأبوهكأنالمشهور،هوكما،وستمئةالتسعينبعدولد،الحنفي

منفنونفيجتدةمشاركةلهصارحتىالعلمأهلدروسإلىويذهبفيخالفهبالنشاب

الفاسشجدابنعلىوتخزج،وغيرهموالذفياطيوالعراقيالعيددقيقابنعنسمع،العلم

بالظاهرية.التدريسوليوفاتهوبعد

فيمات،تقريبأكتابمئةتبلغمفيدةكثيرةمصتفاتله،والكتابةوالدأبالمطالعةكثيزكان

وللسيوطي:)(،اrrص/:المحاسنلأبيالحفاظتذكرةذيلهـ)762شعبان

.اب1(3791/:الذهبشذرات)،(01'ص/

هلالبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدمحمودأبوالدينشهابالحافظالمحاثالإمامهو

والنجيب،علافوابن،الدائمعبدابنأصحابمنسمعهـ(،765-)714الققدسيئ

العلائيبعدودزسوصئفوأفاد،رحل،وبرعوضبطفجمعالشأنبهذاوعيي،وطبقتهم

رحل،المحذثالإمامهو":عنهالذهبييقولالفضلاء،منجماعةمنهسمع،بالئنيهثزئة

ذيل)(،1242/:الكامنةالدرر).المقدسبيتفيوتوفيودمثقومصرالقدسإلى

..اب1(148ص/:الدمشقيالمحاسنلأبيالحفاظتذكرة

الأنصاريأحمدبنعليبنعمرحفصأبوالدينسراج:الفقيهالمحذثالعلامةهو

كفالة،فيونشأ،القاهرةفيؤلد،هـ(408-)723الفقفنبابنالمعروفالثافعيالمصري

وأجاز،وغيرهموفغتطائيالناسسيدوابنالشئكيالتقيعنأخذ،أبوهتوفيوقدأكهزوج

حجر:ابنقالكتابآ،مذهبكلفيقرأحتىقنكلفياشتغل،وغيرهكالمزيجماعةله

تقريبأثلاثمئةبلغتإئفا:يقالحتىالتصانيفبكثرةمشهورأالدنيافيعليهموشعآكان

لما،السننزوائدشرحو""البخاريصحيح"علىشرحه:منهاوكبير،صغييربينما

الذهب:شذرات)(1805/:الطالعالبدر).مجفدينفيالصحيحينعلىداودلأبي

.اب1(744/
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زينالفضلأبيالحافظبنأحمدززغةأبوالدينقىليئالعلامةالشيخوشزحه

إلىأؤلهمنفيهكتب،جذأمبسوطشرعهو":الشئوطيئ)2(قال،اليزاقي)1(

."مجقدآأربعينمنأكثرلجاء؟كقلهولو،مجفدات)3(سبعفيالشفوسجود

وقد،مجقدآ)4(عشرأحدفيالشافعيالزفل!زشلانبنشهابالحافظوشرحه

،العرببلادبعضفيشرخه)5(الأنصاريمخسنبنحسينالعلامةالشيخرأى

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

الحسينبنالرحيمعبدبنأحمدززغةأبوالدينولي:الأصوليالفقيهالمحذثالعلامةهو

،الشامإلىبهأبوهرحلثم،بلدهأساتذةعلىقرأهـ(،826-)763الشافعيالجزاقي

وكتبالشيوخعلىوطافبنفسهالعلتمفطلبأبوهرجعثمالعلماء،منجمععندفأحضر

ولقا،والعربيةوالفقهالحديثفيبرزحتىالمقفنوابنالئفقينيعنأخذ،الفنوفهمالطباق

أهلخيرمنكان،عنهصرفثمالأكبرالقضاءوليثمفدزسوظائفهفيتقزرأبوهمات

مصتفاتلهخئز،وحسننوج!وطلاقة،الحقفيوقيامآ،الحكمفىوصلابةبشاشةعصره

الذهب:شذرات).اللؤلؤيبرواية!داودأبيشتن"شرح:قنها،والفقه،الحديثفي

(375ص/:للسيوطيالحفاظطبقاتذيل)(،1336/:اللامعالضوء)7/173(،

.ااب

الخضيريبكرأبيبنالرحمنعبدالفضلأبوالدينجلالالحافظالإمامالمحفقهو

أخذ،حجرابنالحافظمجلسنصباهفيوالذهأحضرههـ(119-)984الشافعيالسيوطي

أخذسنةأربعينبلغولفاوالتدري!،بالإفتاءوأجيز،الئفقينيوالعلمالقززتانيالشمسعن

وأقام،والتدريبىالإفتاءوتركالتأليفوبدأ،سبحانهاللهإلىوالانقطاع،والعبادةالتجزدفي

خمسمئةإلىتبلغنافعةكثيرةمؤلفاته،ماتأنإلىمنهايتحؤلفلمالمقياسروضةفي

ألفمئتييحفظأته:نفسهعنهوواخبر،وفنونهالحديثبعلمزمانهأهلأعلتمكان،مؤلمب

.اب1(365/:اللامعالضوء)،(851/:الذهبشذرات).حديب

.والجهادوالحبئالصيامفيهمجفدآوكتب

.-اللهرحمه-الغشقلانيحجرابنالحافظالعلامةشيخهعنفيهينقلحافلشرح

ؤلداهـ(،rym)245التقانيالأنصاريمحسنبنحسينالقاضيالمحذثالعلامةهو

الهاديعبدبنحسنالعلامةعنالحديتوأخذ،الشافعيمذهبعلىوتفقه،بالخذيذة

-،الأفذلالرحمنعبدبنمحمدبنسليمانالعلامةعنوأخذاليمنإلىتوخهثم،الأفذل
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.")1(المقصودغاية"فيجاءكماكبايىمجقداتثمانيفيأته:وذكر

.)2(الشافعيالققدسيئالزفليالحسينبنأحمدبنالدينشهابالشيغوشزحه

هـ(855سنةم)الحنفيالغينيأحمدبنمحمودالدينبدرالعلامةوشزحه

ئكيما.مول

مزقاة"وسفاههـ(119سنةالمتوفى)الشيؤطيئالدينجلالالعلامةوشزحه

الذفنتيسليمانبنعليالسيدللعلامةحاشيةوعليه"داودأبيشتنإلىالصعود

هذا":مقدمتهفيقالوقد"الصعودمرقاةدرجات"وسماهالئخفغوفي)3(

علىتعليقوهو،السيوطيللعلأمة"داودأبيسننإلىالصعودمرقاة"داختصارنا

وضحتم،الخطابيسليمانأبيللإمام")4(السننمعالم"بهلخصالذيأصلهنسق

)1(

)2(

)3(

)4(

مي،الخافيالدينناصروالعلامة،الثوكانيعليبنمحمدالقاضيبنأحمدالشيخوأجازه

إلىرجعثم،سنتين(ئؤفال)فيولبثالهنذ،وقدتمتركهاثم(تختة)ببلدةالقضاءوئي

كبازلعلمهوخضع،الهنديةالأقطارفيصيئهطاروقد،(ئؤفال)ببلدةوتوطنعادثم،وطنه

لهلكانتذلكأرادولو،والتصنيفبالتأليفيشتغللم،عنهوأسندواوالمحاثينالعلماء

الإعلام)!داودأبيسنن"علىالتعليقاتوبعضالرسائلبعضقله،الحديثفيمصتفات

.،ب1(81212/:الأعلاممنالهندتاريخفيبمن

.)9(ص:المقصودنحاية

الشافعيالققدسيئأزشلانبنحسينبنأحمدالعباسأبوالدينشهابالعلامةالإمامهو

الشمسعنوأخذ،صباهفيالقرأنحفظ،فلسطين)زفتة(بؤيدهـ(،844-)775

،والأصولوالفقهالحديثفيوبرز،وطبقتهمالئفمينىوالجلال،القايموابن،القفقشئدي

بلغحتىفيهوجذوالعبادةالزهدطريقوسلكمذ؟بعدتركهماثموالإفتاءللتدريسوتقمذى

.بالفذستوفيوغيرها،داودوأبيللبخاريشرحه:منهاتصانيفله،الكمالرتبة

1/115:الأعلام)(،1/282:اللامعالضوء)(،7/248:الذهبشذرات)

أب،.

فيؤلد،القغاربةأعلاممنالئخفغوكنالذقئتيئسليمانبنعليأبوالحسنالعلامةهو

الحديث"اصطلاحفيمنظومةو"أالمحذثلسان،منهامصتماتلههـ،ا234سنةدمنات

.،ب4/:علامسنةتوفي،ذلكوغيروشرحها

آنفأ.ذكرتهوقد،المقدسيالدينشهابلخصه
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المطبعةفيطبعواحمجزءفيوهو).الشرائذوالخرائذ،الزوائذالفوائدإليه

.هـ(ا89Yسنةالوهبية

سنةم)المضريالشئيهيخطابمحفدمحمودالشيخالعلامةشزحهوقد

وهو"داودأبيالإمامسننشرحالمورودالعذبالمنهل"وسقاه،هـ()1(ا352

."التلبيدباب"إلىشرحهفيالمؤلفؤضلوقد،تيئمولمأجزاءفيحافلشرع

منقوصيى،غيزنصيبأالجليلالكتابهذاخدمةمنالهندعلماءنصيباوكان

خاضيما.بصفؤالستةالصحاحوخدمة،عامةالحديثعلمخدمةفيشأنهم

الهافىيابنال!ئديأبوالحسنالعلامةالهندعلماءمنشرحهمنفأؤذ

.!داودأبيسننعلىالورودفتح"سقاه(لطيف!شرعوهو)،القذني)2(

الذتاتوي)3(الحقشصسالكبيرالمحذثالعلامةبهفغيي،آخرونعلماغوتلاه

)1(

)2(

(r)

كثيرآ،العلمتعفم،الشئكيالخطابمحمودالشيخاللهإلىالداعيالكبيرالمصلحهو

كتابهفينفسهعنهوحكىكماسنةنحوفيبكاملهادراستهوكانت،الأزهرمنوتخزج

كبيرتأثيرلهاكانإصلاحييما،دينيؤبدعوةوقا!الأزهرفيودزس،!المسلمينأئقةفتاوي"

سقاهاجمعيةوأشس،الصالحال!لفوطريقةالستةواتباعوالمنكراتالبذعإزالةفي

هـ.ا352سنةتوفي،!المحمديةوالسئةبالكتابالعاملينلتعاملاتشرعيةالجمعية9

الكبير،المحاثالشئديالحنفيالهاديبنمحفدالديننورالحسنأبوالعلامةالشيخهو

ثم،الشيوخمنجملةعنوأخذ،(ت!تز)إلىسافرثم،بهاونشاالشثدمن(تته)ببلدةؤلد

والشيخالتززثجي،الرسولعبدمحمدبنالسيدعنواخذالمنؤرةالمدينةإلىهاجر

بالفضلواشتهرالشريفالنبويبالحرمودزسغيرهما،وعنالكؤزانيحسنبنإبراهيم

JاcSJUومسند،الستةالكتبعلىتعليقائه:أشهرها،نافعةمؤلفابوألف،والصلاح

ودفن،المنؤرةهـبالمدينةا138سنةتوفي،للتؤوي!الأذكار!علىوشرحه،أحمدالإمام

.اب6851(6/:الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام).بالبقيع

قرأ،هـ(ا932-)1273أباديالعظيمالذتانويعليأميربنالحقشمسالعلامةالشيخهو

إلىارتحلثم،القكتوياللهفضلالشيغولازم(تكنؤ)إلىسافرثمبلدهفيالمختصرات

وأسند(،دفلي)إلىسافرثم،القئؤجيالعثمانيالدينبشيرالعلامةولازم(أبادمزاذ

الكتب-بعفنعليهوقرأثانيةمرةسافرثم،بلدتهإلىورجع،حسيننذيرالشيخعنالحديث
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عملألكان؟تتملو،والأسانيدوالمتونالكتببمباحثمحي!عظيبمبشرحفبدأ

لمعملهوضخامةدائرتهي!عةأنهإلا،الشاملةالكبيرةالحديثشروحومن،جليلأ

ولغل،كثير؟وفوائذمفيد؟بحوثعلىاحتوىوقد،"المقصودغاية"وسقاهتيئم

إطازوضغر،التأليفدائرةفضيقحياتهفيتيئملاالعملهذابأنشعرقدالمؤكف

أخيهإلىونسبه"المعبودعون"وسفاه،أجزاءأربعةفيالكتالتوأخرج،الكتاب

حقيقة.تأليفهمنوهوأشرفمحمدالشيخ

،()1تؤازتجئكبوقارالملقبآتابيالخيذزالقكتويالرقانوحيدالشيخوتزتجقه

."داودأبيسننترجمةفيالمحمودالهدي"وسفاهوالإيضاحبالشرحوتناوله

العتيقأبوالشيخوهو)2(الكشميريشاهأنورالعلامةتلاميذأحاجمعوقد

)1(

)2(

التدري!علىوعكفبلدتهإلىرجعثم،الأنصاريفحسنبنحسينالعلامةعنوأسند

فخخالحجازإلىسافر،الحديثكتبونشرالسئةنصرةفيجهذهوبذلوالتذكيروالتصنيف

فيالمقصودغاية":أشهرها،كثيرةتصانيفثله،وأفادمنهمفاستفادالمشائضىوأدركوزار

81/:الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالأعلام)."داودأبيسننشرح ) 1 Yriب،.

ؤلداهـ(،rrA-اYIV)الغقريالزمانمسيحبنالرمانوحيد:الكبجرالعالمالشيغهو

لازمثمالعلماء،منغيرهوعلىالكاكؤزويأحمدعنايةالمفتىعلىوقرأ(،كائفؤر)ب

الشيخعنالحديثوأخذالحجاز،إلىسافرعظ،وأخذالثكتويالحيعبدالعلامة

الاضفتةالدولةوخدم(آبادخيذر)بوشكنالهندإلىزتجعثمالخئتليعيسىبنأحمد

اعتزلثم،،تقادزتؤازتجئكوقارنواب"بالذكنصاحبولفبه،للوزيرمعتمدأصارحتى

إلىاضالزولكنهالمنؤرةالمدينةإلىهاجرمذةوبعد،والتأليفالمطالعةعلىعاكفأبيتهفي

.العودة

تصانيف!له،والحديثاللغةعلمفيالقذمراسخ،وتصنيفأترجمةعصرهمؤلفييهبارمنكان

ثمانية-في"ومفرداتهالحديثغريبفياللغاتوحيد"مؤلقاتهأحسنومن،كثيرة

1لماالأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام)-مجقدأوعثرين ) 913 A / Aب،.

المكين،الأصولي،الحنفيالفقياالمف!و،المحدث،الوقتومشندالعصو،حافأهو

:الموهوبالمحقق،النفادةالبخاثةالشاعر،الفغوكب،الأديبالمؤرخالنطار،المتكلم

الكشميريشاهمعطممحمدالشيخابنالحنفيالحسينيشاهأئؤرمحمدالشيخالإمام

الهند.فيالحديثتدريىرئاسةإليهانتهت.هـ(ا352-)2912
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وضئم،"داودأبيسنن"درسفيإفادته)1(آباديالئجيبصديقمحمدالهاديعبد

وزاد،الشقازئئوريأحمدخليلللعلامة"المجهودبذل"مناقتبسهافوائذإليها

شيخ"بالمعروفالذيؤتنديحسنمحمودالعلامةدرسمنالتقطهاأخرىفوائذ

لكتابالعثمانيأحمدشتيرالعلامةودرس،"البخاريصحيحد"،"الهند

)2(جزأينفي"المحمودأنوار"أشماهكتابأذلككلمنوألف،"مسلمصحيح"

فيهما.الشرعوتئم

)1(

)2(

الاطلاعوشغة،الحفظقؤةفيعصرهنادرةوالفقهاء،المحدثينطبقاتفيالنظردقيقكان

والرسوخ،وأصولهوالتفسيروأصولهماوالحديثالفقهمنوالتضفع،المتقذمينكتبعلى

بمعنى،إخلالدونبنصوصهشبابهريعانفيقرأهمايسرد،والعربيةالإسلاميةالعلومفي

لعقيدةالحمايةكثيز،الإسلامعلىالغيرةشديذجديد،كلعلىوالاطلاعبالقراءةشغوفأ

بالكتاباتعليهمالردعلىمتوفرأ،للقاديانيةوالمحاربةالعداءشديذ،والجماعةالسئةأهل

-)1273.واللسانبالقلممقاومتهافيوأصحابهلتلاميذهالترغيبكثيز،والخطابات

ارتحلثم،أساتذتهاعلىوقرأ(تكلي)إلىسافرثموالدهعلىالمختصراتقرأ،هـ(ا352

ثم،بدهليالأمينتةبالمدرسةالتدريسنولي،أساتذتهاعلىدراستهوأكمل(بيؤتئد)إلى

التدريسرئاسةوليثم،للتدريسبديوبندأقامعودتهوبعد،والزيارةللخخالحجازإلىسافر

تلامذته،بعضمنطلبعلى(دابيل)إلىغادرديوبندفيالفتنةحدثتوحينمابها،

بها.وتوفي(ديوبند)إلىفرجعالأمراض!أنهكتهحتىالبلادهذهبهوانتفعت

علىوتعليقات،الحجكتابإلىالهماملابنلماالقديرفتح"علىتعليقاتمؤئفاتهمن

عيسىحياةفيالإسلامعقيدة"وكتاب،مسلمصحيحعلىوتعليقات"والنظائرالأشباه"

التصريحو""القرآنمشكلاتو"لماالدينضرورياتفيالملحدينإكفارو"لماالسلامعليه

ذلك.إلىوما.!المسيحنزولفيتواتربما

محمدللشيخ!أنورالشيخالعصرإمامحياةفيالغئبرنفحة"إلىيرجعترجمتهمنللاستزادة

!..عشرالرابعالقرنفيالإسلاميالعالمفقهاءمنستةتراجمو"،البئؤرييوسف

للمحقق.!الهندفيالمحذثينأعلامو"،غذةأبوالفتاحعبدآلشيخللمحذث

ترجمته.علىهلنعثرلم

الأولالجزءصفحاتوعدداهـ،033سنةبدفليبريستخليفيالكتابهذاطبع

.)568(الثانيالجزءصفحاتوعدد،61(0)
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الكئكوهيالحسنفخيروللشيخ

."المحمودالتعليق"

وسقاه!داودأبيسنن"علىتعليق)1(

تعليقاتالتقانيالأنصاريفحسنبنخ!ينالقاضيالمحاثالعلامةوللشيخ

نزهة"مؤكفالخ!نيالحيعبدالسيدالعلامةولتلميذه،داودأبيسننعلى

.تيئم)2(لمكذلكالشتنعلىتعليق"الخواطر

كبارمنال!قازئمؤريأحمدخليلمولاناالكبيرالمحذثالعلامةالشيخوكان

ووقع،العادةبهتجزتمقاوكان،وتحقيقأتدريسأ"داودأبيسنن"بالقغييين

يباشرأنأساتذتهاورئيسمديزهاكانالتي"العلوممطاهر"مدرسةفيالاتفاقعليه

إسماعيلبنيحيىمحمدالعلامةالشيخيتولاهأو،الكتابهذاتدريسهو

منذالشيغتراودالكتابهذاشرحفكرةوكان،نادرأإلايتخطاهمالاالكائذفقوي

الجليل،العمللهذايوققأناللهعلىيتمتىوكان،الشبابوعئفوانالطلبأيام

المحمودبالتعليقالملقبالمعقودخل"يسقيهأنلهوبدافعلأذلكفيشرعوقد

ثلاثفيشرعوقد،مدرسأعينأنبعدالعملهذاعلىوأقبل"داودأبيسننعلى

فيهالاستمرازلهيقذرلمأنهإلاهـ،ا131سنةالثالثةللمزةفيهالشروغوكان،جمزايى

المزهقة،والدروس،العلمية4الأشغاعنهفصرقته،الحينذلكفيوإكماله

المتتابعة.والأسفار

)1(

)2(

عنالحديتأخذ،الكنكوهيالحنفيالرحمنعبدبنالحسنفخرالكبيرالعالمالشيخهو

صادقمحمودبنالحكيمعنالطمتةالصناعةوأخذالكنكوهي،احمدرشيدالعلامة

اللفظحفؤكان(،كائفؤر)بعمرهآخرفيالناسبمداواةواشتغل،الذفلويالشريفي

المذهب،فيمتصقبأوشجاعبما،حمييماصاحمتوالصفاء،بالضدقموصوفأ،والمحاضرة

وتعليق،الكتببعضعلىتعليقاتله،والنصارىالهندوسبينبالمناظرةكثيرأيشتغل

منالهندتاريخفيبمنالأعلام).هـبكانفورا531سنةتوفي!داودأبيسنن"علىبسيط

.اب](8ir'rr/:الأعلام

النعماني(شبليالعلامةمكتبة)العامة!العلماءندوةدامكتبةفيموجودةالخطيةنسخته
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بلغوقد،يدهعلىالعملهذاتيئمأناللهأرادفقد،خفيةحكمةذلكفيلتهكاتتوقد

جديدي!كتمبوظهرت،علمهنطاقواتسعدراستهوتوشتعت،العقليوالئضجالنبوغدرجة

مطالعيه.ولمحقحارةدراسيهحصيلةالكتال!فجاء،الكتابهذاشرحفي

لمجيد--اللهرسولبحديثشغفههوالشرحهذاتأليفعلىالأؤذالباعثوكان

وبكلبمحبوبهوشجفا،الخحثحلاوةذاقمنإلاولي!زهقذاهيعرفلاالذي

لفظآبالحديثالاشتغالعلىوحرصه،إليهوينسببهويتصل،عنهيصدرما

ضامنآالشرحكانولما،وبحثآوفحصآوتحقيقأوشرحآ،ومفهومآومنطوقأومعنئ

3فإنوالتزمه،الشيخآثزه؟الحديثأعماقفيوالخوضالاشتغالبهذاكافلأ

عزينرشغلفيالمذةهذهقضىفقد؟وإلا،وختذافيغتم؟الأمنيةوتحفقتالشرح

وسرويى.وغبطؤسعاد؟وفيلذيؤ

زيخدازقنأبهاجمشنافقدوإلاالفتىأحشنتكنخقأتكنإدنفنئ

بقلمالجليلالكتابلهذاوافيشرءوجودغذ!هوعليهالئانيالباعثوكان

منالكتابأنمع،الفقهفيوالتضفع،الحديثفيالتبخربينيجمعحنفيئعالبم

موضوعهلأن؟مذهمبزدأومذهببإثباتفيعليهايعتمدالتيالكتبأقئم

الخلادث،فيهاتكئزالتيوهي،الأحكامأحاديثهوالكبرىوميزته،الخاص

وشغلالمؤئفتأقتمماوذلك،الاستدلالوقؤةالتحقيقعلىالقدرةفيهاوتتجقى

.خاطزه

:االإسلاميالعالمفيوالعقليالعلميالنشاطأ

وفي،الحديثكتمتيشرحونالزمانقديممنذالإسلام4علماترذولم

وآراءالأحاديثبينويطئقون،الخاصةنظرهمبوخهة-الستةالصحاح-مقذمتها

كما،عليهاالمعتمد،بهاالموثوقالحديثكتبمندلائلهاويقذمون،مذهبهم

العلامةفعلوكما(الآثارمعانيشرح"فيالطخاوي)1(جعفرأبوالإمائمفعل

المصريالحجريالأزديسلمةبنشلامةبنمحمدبنأحمدجعفرابوالعلامةالإمامهو)1(

321)الحنفيالطخاوي - Yrv،)الأعلىعبدبنويونسسعيد،بنهارونعنسمعهـ،=
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الئزكمانيابنالدينعلاءوالعلامة،"الرائةنصب"فيالزئقعيئ)1(

."النقي

الجوهر"في)2(

التأليفميدانفيالسبققصمتأحرزواقد-يقالأنأخقوالخق-الشافعيةوسادتنا

علماءمنكبيرعالمتلاهالصحاحكتبمنلكتابشرحأأحاهمفألف،)3(والتدوين

وأالشافعيةعلماءكبارأحدألفوإذا،الكتابلهذاآخرشرحأفألفالحنفيالمذهب

،الزكبانبهوسازتبالقبولالناولوتلفاهالفقهأصولفيأوالتفسيرفيكتابأالمالكتة

)1(

)2(

(r)

الشامإلىرحل،وغيرهموالطتراني،المقريوابنالخشال!عنهوروى،وطبقتهموالمرنيئ

بمذاهبعالمآثئتآثقةكان،والحديثالفقهفيوبرع،وغيرهحازمأبيالقاضيعلىوتففه

منها:،ممتعةبديعةتصانيفلهمصر،أصحابرئاسةإليهانتهت،مثلهيخلفلمالفقهاء

وفيات)3/808(،:الحفاظتذكرة).وغيرهما"الآثارمشكلو"داالآثارمعاني"

،(1401/:المضبئةالجواهر)(،3/288:الذهبشذرات)(،1/53:الأعيان

.،!1(18ص/:البهيةالفوائد)

الحنفيالريقعيمحمدبنيوسفبناللهعبدمحمدأبوالدينجمالالعلامةالإمالمهو

وغيرهما،الئزكمانيوابنالزيلعيالفخرعنوأخذ،النجيبأصحابمنسمعهـ(،762)م

فيالرايةنصب":منها،ممتعةمصتقاتله،فيهبرزحتىالحديثكتبمطالعةولازم

الحفاظطبقاتذيل).وغيرهما"الكشافأحاديثتخريجوةإ،الهدايةأحاديثتخريج

.،ب31(201/:الكامنةالدرر)،62(ص/:للسيوطي

بابنالمعروفئنيالقاربمصطفىبنإبراهيمبنعثمانبنعليالدينعلاءالعلامةالإمائمهو

عنأخذ،والدينالعلمفيعريتيبي!فيولدهـ(،075-)683الحنفيالئزكقاني

أخذ،وأفادودزس،المصريةبالديارالحنفيةقضاءووئي،وطبقتهماوالذمتاطيالأثرفؤهيئ

والحديثالتفسيرفيإمامآكان،وغيرهمالفرشيالقادروعبد،والرئقعى،اليراقىعنه

في"الئئهقيعلىالزدفيالنقيالجوهر":منها،مفيدةمصثفاتله،والأصولوالفقه

الدرر)،(251ص/:الحفاظتذكرةذيل).الممتعةالرسائلمنوغيره،ضخمينمجفدين

.،ب1(10ص/:البهيةالفوائد)،366(/1:المضيئةالجواهر)،8(4/":الكامنة

وشأ؟تقذ!فيهفللحنفيةالدقيقةواستنباطاتهبجزئياتهالفقهأفا،والحديثالتفسيرفيخاضة

زاهدمحمدالإمامالمحققللعلامة"وحديثهمالعراقأهلفقه"ذلكفياقرأ،،أب

.-اللهرحمهما-غدةأبوالفتاحعبدالشيخالمحدثبتحقيق،الكوثري
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نفسفيكتابأفألفحنفيئعالمجاء،التعليميةوالحلقاتالأوساكاالعلمئةبهوشجقت

فيالبشريةوالجهودالعلميةالكتبشأنعنهيتخقفوقدشاؤهيدركوقديفوقهقدالموضوع

فتح"معالعيييئ)1(الدينتذرللعلامة"القاريعفذة))لمحضةوهذه،ومكافيزمافيكل

.أ2(الغ!قلانيحجرابنالحافظللعلامة"الباري

)1(

)2(

أحمدالدينشهاببنمحمودالدينبدر،المؤزخالفقيهالمحذثالعلامةالإمامهو

رحلثم،والدهعلىتفقه،هـ(855-)762بالغيييالمشهورالحنفيالمصريالغجنتابي

عنفأخذالشريفالقدشقدمثم،الحنفيالملطيموسىبنيوسفعنوأخذ،حلبإلى

علىميهثأبمصرفأقامماتحتىولازمهالقاهرةإلىمعهسافرحتىوصحبهال!ئراميالعلاء

واشتهر،دينيةووظائفتداريسعدةوليثمالقاهرةحسبةوولي،والإشغالالاشتغال

المصرية،بالديارالحنفيةقضاةقضاءوليأنإلىوصتفودزسأفتى،صيتهوتعداسمه

له.يحصىلاماعنهأخذ،العلمأوعيةأحذوكانوالتركيةالعربيةباللغتينفصيحأكان

.مجفدأعشرينفي،البخاريصحيحشرحالقاريعمدةدا:أشهرها،جليلةمصثفات

البهبة:الفوائد)،(2/165:المضيئةالجواهر،V(286/:الذهبشذرات)

.،ب1(0/1131:اللامعالضوء)(87ص/

الغ!قلانيالكتانيحجرابنالدينشهاب،الفضلأبو،عليبنأحمدالحافظالإمامهو

ومولده(بفلسطين)غ!قلانمنأصفه،والتاريخالحديثأئفةكبارمنهـ(852-)773

اليمن،إلىورحلالحديثعلىأقبلثم،والشعربالأدبأؤلغ،بالقاهرةووفاته

الفلفنوابن،اليزاقيعنأخذ،الثيوخعنللشماعوغيرهاوالقاهرة،والحجاز

،عصرهفيالإسلامحافطوأصبح،عنهللأخذالناسقصعده،شهرةلهوعلت،وغيرهما

وقغابنها،أمورهأباطوضزببهقرش،لمجج!اللهرسولحديثفيالأتقانمنيقنآكان

تفه،المنزلةفييىفغةلكفاه"الباريفتح"إلأبهيكنلمولو،وبواطنهاضماثرهاواستشفث

مصتفائهانتشرت":ال!خاوييقول!والعوائدالفوائدذواتالكثرةالبليغةالأخرىمؤلفاته

قضاءولي،الوجهصبيخ،اللسانفصيخكان،الاكابروكتبهاالملوذوتهادتهاحياتهفي

صحيحشرحفيالباريفتح":أشهرهاجليلةكثيرةمصئفاتله،اعتزلثم،مزابمصر

المئةأعيانفيالكامنةالازرود!،!التهذيبتهذيبو"،!الميزانلسانو"،"البخاري

الجواهر"سقاهترجمتهفيكتابال!خاويولتلميذه،النافعةالمؤلماتمنوغيرها"الثامنة

:)الأعلام،027(7/:الذهبشذرات)"حجرابنالإسلامشيخترجمةفيوالذزر

.،ب1/173(1
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كتاب!تأليفإلىالحنفيةعلماءكباربعضقدقعالذيالنبيلالدافعهووهذا

وانتشزت،التفسيرفيالشافعيةعلماءمؤلفاتكثرتبعدماالقرآنتفسيرفي

العلامةفعلكما،وتدريسأدرسأوالعلماءالطقتةعليهاوأقبلى،الآفاففي

")2(التأويلوحقائقالتنزيلمدارك"كتابهفيالئ!في)1(الدينحافظالبركاتأبو

الم!فىتفسيرهفيالجقادي)3(مصطفىبنمحمدبنمحمدالشعؤدأبووالعلامة

والفقيه،الكبيروالمحذث()4(الكريمالكتابقزاياإلىالشليمالعقلإرشاد)ب

.(1)6(القطهريالتفسير"فيتيي)5(التايياللهثناءالقاضيالشهير

)?(

)2(

)3(

(4)

)0(

)6(

هـ(،71.)مالئ!ميالدينحافظالبركاتأبومحمودبنأحمدبناللهعبدالعلامةالإمامهو

العلماء،منغيرهوعلىالكزديالأئمةشمسعلىتففهوالتفسير،والحديثالفقهفيتزز

فيالدقائقكنز":أشهرها،جليلةمصئفاتله،زمانهفيالنظيرعديتمكاملأ،إمامأكان

2:الكامنةالدرر).وغيره!الفقه E 8 / Y)،(42ص/:البهيةالفوائد)،(الجواهر

.،ب1(632/:المؤلفينمعجم)،(1/027:المضيئة

.!الثشفيتفسير"بالطقبةبينمعروفوهو

-)898الحنفيالجقاديمصطفىمحمدبنمحمدبنالشغودأبوالعلامةالإمائمهو

،(زشة)بقضاءوثيثم،تجفبيسعديالمولىمنملازمأوصاردهوالعلىقرأهـ(،829

الفتيا،تولىثم(،إيليرؤم)ولايةفي(العسكر)قضاءثم(،فشطثطييئة)قضاءثم

،الفنونفيالاطلاعواسغ،والفتوىالفقهفيالنظرعميقكان،وفاتهإلىذلكعلىواستمر

التعليقاتوبعض،"العنايةأعلىوحاشية،التفسيرفيكتابهمنهاالنافعةالتصانيفبعضنله

.،ب8931(8/:الذهبشذرات).!الكشاف"على

نف!ه.هوسفاهمقاأكثر!الشغودأبيتفسير،بالمعروفهو

تاني)ببلدةونشأؤلد،الراسخينالعلماءأحذ،بهييالتاييالعثمانياللهثناءالمحذثالعلامةهو

الرحيمعبدبناللهوليالإمامعنوأخذ،دفليإلىسافرثم،بلدتهأساتذةعلىوقرأ(،تت

فيمتفزدأكانإثه":الذهلويعليغلامالشيخقال،والتفسيروالحديثالفقهفيوبرز،الذفقوي

فيالاجتهادرتبةإلىبلغوإنه،القضاياوفصلوالتصنيفبالتدريسمشتغلأوالديانةالتقوىفيأقرانه

بذلاما9و،مجقداتسبعفي!القطقيريالتفسير9:منهامشهورةمصتفاتله،والأصولالفقه

سنةبلدتهفيتوفي،أخرىورسائلالحديثفيمجقدينفيمبسوطوكتال!،الفقهفي!منه

.(ب4291()7/الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام)اهـ.225

-روح"وهوألاالكبارالأحنافعلماءلأحدقئمأتفسيرأهنايذكرأنالئذويالعلأمةفات
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أساسنوعليه،الفقهتةوالآراءبالمذاهبوثيقةصلةلهالذيالثالثوالجفئم

فكان،"الفقه4))أصوعلمهو،المجتهدينواجتهابالم!تئبطيناستنباط

العلامةفيهفألف،ونوابغهمالمذهبعلماءفحوللتأليفالمجاذالثالث

،الحؤئني)2(الملكعبدالضغاليأبوالعلامةالحرقينوإمام،التضري)1(الحسينأبو

والإمامالآمدئ)3(المطفرأبيبنعليوالعلامة،الغراليمحمدبنمحمدالإسلاموحخة

الشافعية.علماءكبارمنوغيرهمالزافييالدينفخر

)1(

)2(

)3(

الدينشهابالمف!رالإمامالعرالتىلعلأمة"المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعاني

Y.-)1217الآلؤليياللهعبدبنمحمود V)قبلهأكفماجميغفيهاستوعبوالذي،اهـ

،والمعقولالمنقولبينفيهوتجضع،عصرهثقافاتبهرفدتهماإليهوأضاف،التفاسيرمن

واطلاعه،قراءاتهمنالمؤل!عليهاحصلقئميماإضافابمعوذلك،والدرايةوالرواية

ماوبكل،بالتفسيرتتصلتفسيريةموسوعةبحقيغذوهو،شخصيتهوققتفكيرهورجاحة

.مساعدةعلويممنبهيتصل

المعتزلة،مذهبعلىالمتكفم،التضريالطيببنعليبنمحمدالحسينأبوالعلامةهو

فيالفائقةالتصانيفله،وقيهإماتمكان،القنهذافيإليهالمشارالأعلامأئقتهمأحذوهو

سنةفيهاوتوفيببغداد،سكن،المصئفاتمنذلكوغير!المعتمد":منهاالفقهأصول

.،ب9251(3/:الذهبشذرات)،27(41/:الأعيانوفيات)هـ.364

يوسفبناللهعبدبنالملكعبدالدينضياءالمعاليأبو:الحرمينإمامالإمامالعلامةهو

تصانيفهعنأخذوفاتهوبعد،صباهفيوالدهعلىتففههـ(،478-)941الشافعيالحؤئني

اربعبهاوجاورمكةإلىوسافر،تركهثموالدهق!تدعلىوجلس،المتقذمينعلىأزقيحتى

تدريسنوتولى(بغداد)إلىوذهب!تي!ابور"إلىرجعثم،الحرقينب!مامولفب،سنين

ثم،سنةثلاثينذلكعلىومكث،لغيرهيحصللمماالقبوللهوحصل"النظاميةالمدرسة"

منها:بديعةمصتفاتله،القنئةوافتهحتىوالتصنيفبالتأليفواشتغلنيسابورإلىرجع

الذهب:شذرات).وغيرها!،الجتاثيئو"إ،الئطافيو"!،الفقهأصولفيالبرهان"

.،ب21(394/:الشافعيةطبقات)،(18/684:النبلاءأعلامسير)،358(3/

الآمديالحسينبنمحمدبنأحمدبنيوسفالفطفرأبيبنعليالفضائلأبوالعلامةهو

الحلل!ابن"صاحبطالبأبيالشيخعلىببغدادتفقه،هـ(06ط)955الشافعيالؤايمطي

القضاءتولىثم(،بغدادو)(ؤالي!ط)ببلدتهكثيرةجماعةمنالحديثوسمع،وغيره

=:الأعيانوفيات).بواسطتوفيالشغز،يقرضكانوقد،بالحسابمعرفةلهكان،بواسط
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الخاجببنالدينجمالوالعلامة

المالكية.علماء

من)2(الشاطبيإسحاقأبووالعلامة،)1(

منالققدسيئ)4(قذامةابنوالعلامة،تغقى)3(أبوالحسينبنمحمدوالإمام

ودرجتالزكبانبهاوسازتالأصولعلمفيالشهيرةمؤلفاتهم،الحنبليةعلماء

.قرونعذةوشرحهابعضهاوحفظ،دراستهاعلىالأجيال

)?(

)2(

)?(

)4(

.،ب751(3/

عمرأبوالمالكيالفقيهالمصريثم،الذونييونسبنبكرابيبنعمربنعثمانالعلامةهو

العربيةفيوبرع،مالكمذهبعلىتففههـ(،64)057-االحاجببنالدينجمال

،القاهرةإلىعادثم،المالكيةزاويةفيبجامعهاودرس(دمثق)إلىوانتقلوالقراءات

وفيات).والصرفوالنحوالفقهأصولفينافعةمصتفاتلهكثيرأ،خلقأوأفادبهاوأقام

.،ب231(54/:الذهبشذرات)،(3482/:الأعيان

إسحاقبأبيالشهيرالمالكيالغزناطيالفخميمحمدبنموسىبنإبراهيمالإمامهو

التعريفعنوان):مؤلماتهمن،مف!ر،ئغوكب،أصوليئ،فقيهمحذث،هـ(97.)مالثتاطبي

معجم).وغيرهماالأحكامأصولفي(الموافقاتو)،الأصولفي(،التكليفبأسرار

.،ب1(1181/:المؤففين

بنمحمد،الحسينبنمحمدالخئرالقاضيالحنابلةشيغالقزاء،بنتغقىأبوالإمامهو

العربي،أبيعنحذث،العصروفقيهالتصانيفصاحبc(هـ458-038)البغداديخلف

قضاءووئي،مجالسجمذةوأملىحامد،بناللهعبدأبيعلىوتفقهوطبقتهما،والمخلص

أحكامو"،الفقهأصولفيداالعذةو""الكفاية)منهاكثيرةتصانيف!له(،الحريم)

.33(\6/:)الأعلام603(،3/:الذهبشذرات).المصثفاتمنوغيرها"القرآن

الذقشميثمالخقاجمئليالققدسيفذامةبنمحمدبنأحمدبناللهعبدالإمامالعلامةهو.

الشيخعنأخذهـ(،54162-.)المجتهدالفقيهالدينموفقمحفدأبو،الحنبليالقحالحي

وانتهى،أقراتهفاقحتى؟الفنىابنعلىوتفقه،التظيوابنالذفاقاللهوهبة،القادرعبد

له،وغيزهموالفئذريوالضياء،الذبيشيابنعنهأخذ،واصولهالمذهبمعرفةإليه

علومفيالبرهانو"كبار،مجقداتسبعفي"المغني9:منهاضخمةنافعةمصتفات

معجم)5/88(،:الذهبشذرات).وغيرها!الأصولفيالروضةولا"القرآن

.،ب1(603/:المؤلفين
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علماءمنالتردوي)1(الإسلامفخرالكريمعبدبنمحمدبنعليالإمامصتف

الدينحسامالعلامةالشيخوصثف،(التردويأصول!)بالمشهوركتابهالحنفية

وألف،"الح!اميالمنتخب"كتابهالحنفيالأخ!يسيكثيئ)2(عمربنمحمدبنمحقد

،"التحرير"المشهوركتابه)3(الحنفيالهقامبنالدينكمال!العلامةالشيخ

وشرحأ،وتدريسأدراسة4العلماعليهاوأقبل،الكتحتهذهالأيديوتداولت

اليقارقيالحنفيالشكؤرعبدبناللهكجمثالعلامةالشيخجاءحتىوتلخيصأ

والمؤلفون4العلماعليهفتهافت(الثبوتم!فم)المشهوركتاقيفصتف،الهئدي)4(

)1(

)2(

(r)

(4)

الفقيهالحنفيالكريمعبدبنالحسينبنمحمدبنعليالحسينأبوالعلامةالإمامهو

بينالجامعالكبيرالإمامهو":الفكتويالعلامةيقول،أربعمئةحدودفيولد،الأصولي

له،الحفظفيالمثلبهيضربوكان"والأصولالفروعفيالدنياإمام،العلومأشتات

سنةتوفيإ،التردويأصول"بالمعروفالفقهأصولفيكبيروكتال!جليلةتصانيف

الفوائد)372(،1/:المضيئةالجواهر)206(،18/:النبلاءأعلامسير)هـ.482

.باص/52(1:البهية

فيإمامأكان،الدينح!اماللهعبدأبوالحنفيالأخميميكثيعمرمحقدبنمحقدالإمامهو

تفقه،!الحساميالمنتخب"بالمعروفأالفقهأصولفيالمختصر"له،والأصولالفروع

الجواهر)هـ،464سنةتوفي،البخاريمحمدبنومحمد،الئؤخابابيعمربنمحفدعليه

.اب1ص/188(:البهيةالفوائد)(،2012/:المضيئة

بنالكمالمسعودبنالحميدعبدبنالواحدعبدبنمحفدالدينكمالالعلامةالإمامهو

أخذهـ(،84)097-االحنفيالهقامبابنالمعروفالإسكندريثمالشيؤاسيالدينهمام

فاقحتىوغيرهمالجزاقيابنززعةوأبيالشختةابنالدينمحبوالقاضي،الشراجعن

والأصولالفقهفيماهرأكان،خفقبهفانتفعلنشرها،وتقمذىالعلومفيوبرع،أقراته

ودزس،تركهاثمالزمانمنبرهةأفتى،تجذليآمحفقآ،والبيانوالمعانيوالتصريفوالنحو

،!الفقيرللعاجزالقديرفتح":منهانافعةبديعةمصئفاتله،بالحرقينوجاورتركهثمالفقه

127:اللامعالضوء).الهدايةشرح / A)،(71/:الذهبشذرات ) 92 Aاب.

أحد،الهئدياليقاريالحنفيالضذيقيالعثمانىالشكورعبدبناللهمج!ثالعلامةالشيخهو

وأكثرها،الأنصاريالدينقطبالشيخعللىالدرسيةالكتببعفققرأ،المشهورينالأذكياء

غالفيهثر=السلطان(معسكر)إلىرحلثم،آباديالشمسالحسينيالدينقطبالشيخعلى
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أكثزوأبرعهمالبلادعلماءأذكىالكتال!هذاشقلوقد،والتعليقبالشرحوتناولوه

علىشروحثمانيةالناسبيناشتهرتالتيوتعليقاته،شروحهعددوبلغ،قرفيمن

الحسني،الحيعبدالسيدللعلامة"الهندفيالإسلاميةالثقافة"كتابفيجاءما

العلموطبيعةالمذاهباختلافطبيعةاقتضتهومفا،ومعقولأطبيعيأذلكوكان

والبحث.

الإسلاميالعالمأنحاءمختلففيانتشرتالتيالقويةالعلميةالحركةهذهإن

الحديث،شروحمجالفيخاصنبشكل،وطقرت،قريببعهدإلىواستمزت

الإسلاميالعالمفيوالعلمىالعقلئالنشاطأفادت،الفقهوأصول!،التفسيروكتب

ؤتخلت،غربلةوغزتقتها،الدينيةالإسلاميةالمكتبةقخضتلأنها؟كبيرةإفادة

وعلماءالمؤلفونيراهلماللاحتجاج،الأصول!وعلميوالرجالالحديثكتحت

الدليلوإقامة،الصحيحوالحديث،والشنةالكتابمنالفقهيةالآراءمنالمذاهب

علوممنبهيتصلوماالنبوقيالحديثجوانبمنجانمبتئقفلم،عليهوالبرهان

وآيات،بالستةبعياأوقريمبنسمبلهموضوعولا،عنهوكشفإلاومقامات

أقصىإلىذلكفي4العقوواستغمقمب،ونؤ!شنوديىشوبجمثإلاالأحكام

هذهوتكؤنت،بالنفعالإسلاميةالشريعةعلىيعودمفاذلككلفكان،حدودها

والأقم.المقلفيلهانظيزلاالتيالدينيةالمكتبة

فيه:المؤففومنهج"داودأبيخلفيالمجهودبذل"كتابتأليف

الموعودالوقمثجاءعمرهمنسنةوستينأربعأالشيغبلغهـحين"1"511سنةفي

الدراسيةحياتهمدةتفايىقهلمالتيالقديمةأفيتتهفذكر،الكتابهذالتأليفالمقذر

اختصاصأبالشيخواختص،والنبوغالنجابةآثارعليهظهرتالذيلتلميذهوالتأليفية

وجعلهالقضاءعنعزلهثم،(آبادخثذر)إلىمدةبعدنقلهثم،(تكئؤ)بمدينةالقضاءفولاه

.!تجاةفاضل"ولقبه،العظمىالصدارةولاهعالمشاهوليولفا،القدررفيعلحفيدهمعلمآ

متداولةمقبولةالفقهأصولفي(الثبوتف!فمو)،المنطقفي(العلومسلم):مصئفاتهمن

:الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام).اهـ911سنةتوفيوالعلماء،المدارسفي

.،ب7/3971(

188



يحيىمحمدمولاناصديقهابن)زكريامحقدالناهضقالعالموهو،لغيرهيكتبلم

أنهوذكر،فيهاصغيرأمدرسأوعتن،حديثآالمدرسةمنتخزجالذي(الكائذفقوي

وهنتوقد،لهتتهئألمالأسبابأنإلا،الكتابهذالتأليفكامنحنينعندهيزاللا

العظيموالدهعلىالعملهذاإنجازفيالاعتمادأكبروكان،بصرهوضمعفتقؤاه

الحديث،علمفيالملكةوحسنالذكاءمنقسطأزرقالذييحيىمحمدالشيخ

وكانالكنكوهيأحمدرشيدمولاناالمحاثالإمامالشيختلاميذأنجبمنوكان

الغامضةوالمسائل،العلميةالمباحثفيالتواردعجيمت،معهالئخاوبشديذ

للمذهبوالدلائلالحخبئوبيان،والفقهالحديثتطبيقفيخصوصأ،الدقيقة

الأيمنالغفمذلوفاتهففقداهـ،334سنةفي-اللهرحمه-توقيوقد،الحنفي

التعليمصناعةورزيئةالعلملخسارةشديدأحزنآعليهوحزن،الأكبروالمساعذ

ساعدتنيإذا":مزةمعهيمشيوهولهوقالالشاغربمكانهيشعردائمأوكان،فيه

."أفيئتييحققذلكفلعلالشرحهذاتأليففيأحمد)1(حسنوزميلكأنت

النجيبتلميذهلهاهتزحديثهمنالنقطةهذهإلىالكبيرالشيخؤضلولقا

الشريفالحديثخدمةعلىالحرصفينفسهفيدفينةملحةرغبةذلكوصادف

لذلكيجديكنولم،سبيلهفيوالقوىالعمروإفناء،فيهوالتفانى،عليهوالمثابرة

يصلفمتى،التدريسمنالأولالشوطفيالآنلأنه،مقكنأنهيصاقولاسبيلأ

مخلصأاللهدعاقدفكان؟الفرصةلهتتأتىوكيف،الحديثبكتبالاشتغالإلى

بالحديث،الاشتغالعنينقطعألاوأستاذهوالدهعلىالفراغفاتحةقرأحينومبتهلأ

وعتر،لسانهعلىالشيغتكقمفكائما،والتأليفبالتدريسعليهعاكفأحياتهوتظل

فلم،المحالمنوضربأالمنالبعيذيراهكانالذياللذيذحلمهوتحقق،جنانهعن

اللهولعل!حقاربئجعلهاقذقتلمنرةيىتأولليهذا):قائلأوانفجرنف!هيتمالك

وأملى،بالتوفيقلهودعاالشيغوفرحبطولهاالقصةعليهوقمن"دعائيأجاب

لليلةذلكوكان،غدمنالعملاوابتدأ،الموضوعهذافيبهايستعانكتبأسماء

وألف.وثلاثمئةوثلاثينخمسسنةالأولربيعمنخلت

.-اللهرحمه-شابآوماتالقزجؤينالأذكياءالشيختلاميذمنكان(1)
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التيالكتبفيالموضوعمظانإلىيرشدكانالشيخأن:التأليفمنهبئوكان

كتبهوماالعلميةالمواديجمعالتلميذوكان،المدرسةمكتبةفيوتوجدجمعت

يستحسنه،مامنهافيختارالشيخعلىويقرؤهاوالمؤلفينالشزاحمنالمتقذمون

الذيالعملهذافيإلاتذةولالهقثملاوالشيخ،العملواستمز،الشرحويملي

ساعاتإلا-لهشغللاوالتلميذ،العباداتأفضلومنالقزباتأعظممنيعذه

الشيخ.علىوعرضهاالموادوجمعالكتبمطالعةإلا-معدود؟دروسفيتمضي

القعدةذيسلخفيالأولالجزءشرحوتئم،أشهرتسعةذلكعلىومضت

أحشائه،فيوتغفغلتالتأليفهذافكرةملكتهقدالشيخوكاناهـ،335

آخركانحتى،وذوقهوتفكيرهمشاعرهعلىوسيطرت،ودقهلحقهوخالطت

الشاعربلسانينشدأنلهوخق،اليقظةعندبهيهتئمماوأولالنومقبلفيهيفكرما

الخقاسي:

!؟فئؤبيعندان!تشيءوأؤلمقخغؤكلفيأن!تشيءآخرأ

ذلكفكان،رفيعومقصدسايمبمبدأبالقزاماللةأكرمهمنإلاذلكيفهمولا

عليهوإعانتهالعملهذافيالرجلغناءفبمقدار،القربووسيلةالرضامقياسعنده

به،وانتفعواذلكالناسعرفوقد،عينهفيوجيهأ،عندهحظثأكانفيهومساهمته

صلاحالسلطانعنشذاد)1(ابنالقاضيذكرهبماهذاذكرني،إليهبسببهوتقزبوا

استولى/قدبهوالشغفللجهادحثهكانولقد":يقول،)2(الأيوبيالدين

)1(

)2(

هـ(،-637)953لثمذادبابنالمعروفالدينبهاءالقاضيرافعبنيوسفالمحاسنأبوهو

وخواكلط،الأئؤبيالدينصلاحالشلطاننذقاءمنكان،والأدبوالتفسيرالحديثفيبرع

وفاةبعداتصلثم(القدس)بوالحكمالعسكرقضاءوولاهالجديتمنهالسلطانسمع

وسقاهالسلطانسيرةفيألف،الوزارةرتبةفيعندهوخلالظاهرالملكبخدمةالسلطان

.السلطانسيرةفيمرجعخيزوهو(اليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر)

C-&-)537الناصرالملكشاديبنأيوببنيوسفالمظفرأبوهو OARالإسلامبهاللةنصر

تسعينالنصارىأيديفيبقيبعدماالققدسبيتواسترذ،الضليبيينغارةوزد،والمسلمين

التي=والمآثرالمفاخرمنذلكغيرإلى،الملاحدةالعبيدجميندولةمن(مصر)وخفص،سنة
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نظرولا،فيهإلاحديثطلهكانمابحيث،عظيمأاستيلاءجوانحهوسائرقليهعلى

وتحمثيذكرهمنإلىإلاميلولا،برجالهإلااهتمالملهكانولا،آلتهفيإلا

.(1عليه

.")1(الجهادعلىتحثهإليهيتقزبأنأرادإذاالرجلوكان"

كثيبرعندوالاستغراقالشغفهذاأمثلةيرىوالطبقاتالتراجمكتحتيقرأومن

وأذواقهم.مشاربهمفيالمصلحينوالعظماء،والمؤلفينالعلماءمن

أتى؟والذيمالزوحصمجرىمنهوجرىإنسافيعلىالدبئهذااستولىوإذا

غريبةبعفحوادثللشيخوقعوقد،وتوجيبماإلهايممصدزوكان،بالعجائب

وقد.الشرحهذافيخطأعلىينتههمنتهأكأنالنائميرىفيمامزةرأىأنه:فمنها

ولقا،الرؤيابهذهوأخبرهزكريامحمدالشيختلميذهدعااستيقظفلفا،منهفرغ

فأصلحه.خطافيهأنوجد؟المقاتمهذاراتجغ

وقالبه،بقلبهإليهمنصرفأالشيغوكان،وساقيقدبمعلىقائمأالعملوكان

الربوعإلىرحلةللشيخعرضتإذ؟ومواهبهقؤاهبجميععليهمقبلأوتلميذه

رأىبما-رغبتهالتلميذوأبدى،الأولىالحديثومدرسةالوحيمهبط،المقذسة

فقبلها،المرافقةفي-سنهوغفؤوضغمهالكتابهذاإتمامعلىالشيخجرصمن

الحرقينإلىاللهبركةعلىوتوخه،العملهذاتمامفيوأفلمسرورأالشيخ

هذاإتمامعلىمكتينيزالاولماهـ،344سنةشوالشهرفيوذلكالشريفين

الطبيعية،والأمورالدينيةوالفرائضالعبادةإلايتخقلهلاإليهمنقطقين،الشرح

أمنية:بهايعدللا،عزيزةوأمافي،ثلاثدعواتلهالشيخوكان

)1(

،(7913/خلكانلابن:الأعيانوفيات).الراشدينالخلفاءعصربعدلغيرهاتفقتقفما

أعلاممنأ:فياقرأه،الندويالحسنأبيللعلامة(الأيوبيالدينصلاحالسلطان)

.ابأ.بدمشقكثيرابندارطبعص)36(لماومشاهيرهمالمسلمين

.(ص)16:اليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر

(qا



الأمنطفهافيويسود،مستقزةإسلاميةحكومةالحجازفيتقومأن:أولاها

.الأموروتستقز،والشلام

.المجهودبذلإكماذ:والثانية

البقيع.فيوئذقن-!شي!-الرسولمدينةفيالموعودالوقثيوافيهأن:والثالثة

الأمانيهذهوحفق،الملتزمعلىبهادعاالتيالثلاثدعواتهاللهأجابوقد

كفها.

التيالكبرىأفنتتهاهـتحفقت345سنة(شعبان21)شعبانمنبقينولثمان

وزادتأشهروخمسةسنواتعشزتأليفهمذةكانتوقد،الشرحفتثمقلبهبدمغذاها

الصفحاتمنألقينوفيكبابىمجفدابخمسفيالكتال!وتتم،أيامعشرةعليها

فيهوسرورأفرحأأكثرهويولمعليهجاءمايولمبل،عيديوملهفكان،الكبيربالقطع

لضيافةإهـ(345سنةشعبان23الجمعةيو!وهو)يومأفعتن،اليومهذامن

وصنع،وفرحهلسرورهوإبداء،تعالىدئهشكرأوأصدقائهوأجئتهالمدينةعلماء

بهذاالهندفيوأجئته،ومريديهتلاميذهوأخبرالحجازأهلطريقةعلىكثيرأطعامأ

والشكر.الشرورفيليشاركوهالمباركالموعد

طبعهفيالامتيازصاحبةوهيبهتنتفعالكتابهذاحقونالمدرسةؤقبوقد

زياداتمعالأولىللمزةالعربيةبالحروفالثالثةالطبعةهيوهذه،مزتينطبعوقد

هذاتأليفعهدأولمنالنصيمثلهكانالذيزكريامحمدللشيخمهفؤوإفاداب

فيوبكرأ،الآخرةفيلهذخرأويجعلهالعلمطلبةبهينفعأناللهنسأل،الكتاب

صالحة.وباقيةجاريةوصدقة،الدنيا

:داودلأبيالأخرىالشروحبينميزات

عنايةبهاوغييئالتزمهاالتيالمؤلفوالتزاماتالشرحهذاخصائصعنوكلمة

باشزمنالعلميالمجهودهذافضليعرففإنماوالإشارةالإجمالوئؤثر،خاضة

فئية.مشكلاتلهوغزضتطويلةمذةالكتابهذاتدريسن

وكلامه(الكتابصاحب)داودأبيالإمامبأقوالاهتتمالمؤلفأن:فمنها
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.كبيرأاهتمامآالحديثفيؤزدمابعضإيضاحفيأو،الزؤاةفي

كمثالي4القارىويراه،المنتشرةالمختلفةالشتنن!غبتصحيحاهتتمأئه:ومنها

.)1(ال!اجمديخميدأبيحديثفيالصلاةافتتاحبابفي

أخرىكتبفيعنهاوالفحصالتعليقاتبتخريجالبالغالاهتمالم:ومنها

.ترفىبغيرفيبذلكصزخالبليغالتتئعبعدذلكفيينجحلموإذا،وذكرها

وطو4فهمهبقةذلكفيظهرتوقد،بالترجمةالرواياتتطبيق:ومنها

لهونضرب،التكرايىهذاحكمةوذكرذلكدفعالأبوالثتكزرتوحيث،تأفل!

فيفليراجع،الفحفيسهموبابالأموالمن--كي!اللهرسولصفاياباب":مثلأ

."والإمارةوالفيءالخراجكتاب

عليه،وفتح،صدزهلهاللهيشرحبماالشزاحفيهاختلففيماخكمأنه:ومنها

.العقذةوتجلالصدزيثلجفصلبكلابموتكقم

فيأو،الحديثكتبشرحفيالهندفيألفتالتيالكتبأكثرا!:ومنها

الأخيرالعهدفيعليهايغلبكان،خلافيبمامسألبماوفيالحنفيالمذهبإثبات

ومعالعلميةاللطائ!فيهاوتكئز،العقلىوالاستدلاذالكلامىالأسلولث

العلمفيكغيهموغفؤالمؤلفينقصدوحسنوالكلاميةالعلميةبقيمتهاالاعتراف

المتقذمين،الحديثوشزاح،المحذثينطريقةعلىتكنلمأتهاعليهايؤخذ

وإلى،وطبقاتهالحديثوجمقل،والتعديلوالخزحالزؤاةعلىالكلامفيهاوتمل

علماءتأليفمنكتابانذلكمنويستثنى،الحديثيةالمباحثمنغيرذلك

شرحالفخقى"كتاب:أولهما،الأخيرالعهدفيالهندفيالحنفيالمذهب

وثانيهما:،الزافبوري)2(الافقويالإسلامشيخبناللهسلامللشيخ"الموطأ

)1(

)2(

اسمه:وقيل،مالكابنأوالمنذر،بنسعدبنالمثدراسمهمشهور،صحابيهو

ستين.سنةيزيدخلافةأولإلىوعاش،بعدهاوماأخدأشهد،عمرو:وقيل،الرحمنعبد

.(63هص:التهذيبتقريب)

كبار=أحذ،الدفلويالدينفخربنالإسلامشيخبناللهسلامالمحذثالعالمالشيغهو
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التثقويحسنطهيرالعلامةللشيخ"السننآثارعلىالحسنوالتعليقالشتن)1(آثار"

.الهنلإي)2(اليقاري

فيه،والباحثينبالحديثالمشتغليننهجعلىكتببأئهفيمتازالشرعهذاأقا

كلفيالعلمطقتةبهاوانتفع،عالمبقبوليشروخهمالأمةتلقتالذينالشزاحوكبار

وعارض،الحديثوأصولالزجالأسماءفيقيمؤبحوثعلىواشتمل،عصبر

الحديثصناعةفيمحدودأالأحيانأكثرفيكلامهوكان،بالحخيماالحخةمؤلفه

.الفنونمنومتعلقاتها

مولاناالمحذثالإمامشيخهتحقيقاتمنالشرحهذافيالمؤلف!استفادوقد

الشيخالنابغةتلميذهوقتدهاوضتطها،دروسهفيجاءتالتيالكئكؤهيأحمدرشيد

إلىالخطأنسبةعنالإمكانبقدريتخرزأنه:خصائصهمنوكان،يحيىمحمد

ذلكتأويلالعلامةالشيخقفحلبذأذلكمنيرواولمالشزاحإليهالتجأوإذا،الراوي

وضعفيهاجاءالتيالرواياتذلكومثال،المنصفالعاقلويقبلهالفهميسيغهبما

بذل"مؤلفولكن،الزفريمنوهمأنهإلىالمحذثينجميغذهبفقد،الخاتم

فليراجع،الكئكؤهيالشيخكلاممنمقتبس!وهوحسنأتأويلأذلكأؤل"المجهود

(1)

)2(

خاناللهفيضعهدفي(زافئؤر)دخل،الذفقويالحقعبدالشيخنسلمنكانالعلماء

الجلالين"علىالكمالين"أشهرهاممتعةمصتفاتله،بمحلاتهوانتفع(الناحيةتلكأمير)

وأاهـ،922سنةتوفي،وغيرها"الحديثأصولفيرسالةو)J"الموطأشرحالمحقىو"

.839(7/:الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام)هـ.ا233

عملألكان؟تتمولو،الصلاةأبوابآخرإلىالطهارةأبوابأولمنالكتابأن:الأسفمع

.،جليلآأب

ثمبلدتهفيونشأؤلد،آباديالعظيمالئيقويعليشئحانبنحسنظهيرالعلامةالشيغهو

واشتغل،العلماءمنغيرهوعلىالفكتويالحيعبدالعلامةعلىوقرا(تكنؤ)إلىسافر

وصتفالجاساقعنفشقرالثريفالحديثلخدمةاللهوفقهثمطويلةمذةالشعربقرض

السنن"آثارعلىالحسنالتعليق"وسفاهعليهعفقثم،غريمبنادوكتال!وهو"السننآثار"

منالهندفيبمنالإعلام)اهـ.325سنةتوفي،النافعةالمؤلفاتمنذلكغيروله

.،ب1(\8255/:الأعلام
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.الطهارةكتابفي"تعالىاللهذكرفيهيكونالخاتمباب":فيذلك

منثورة4القارىويراهاالشرحهذاعليهااحتوىالتيالاستنباطلطائف!:ومنها

.الكتابهذاثنايافي

الواسعواطلاعه،المؤلففكرسلامةفيهاطقرتالتياللطيفةالمباحثومن

.الرواياتاختلافبكلامهويزول.القسامةمسألةالحديثكتبعلى

المؤلفجهافيهاظهرالتيالمهفةمواضعهومن،الكتابمحاسنمنوكذلك

فيإليهاأشيرالتيالمتنهذهتعيينفياجتهدوقد،والقلاجمالمتنأحاديثوإمعانه

ويرى،واستقصائهباجتهادهبعضهاوعئن،الراجحبترجيحواهتتم،الأحاديثهذه

الزذةعلىيضعهقتادةوكان"الكتابفيجاءحيثقتادةكلامشرحفيمثاته4القارى

علىدخنعلىصلحيقول،وهذتةقذى:يقول،أقذاءعلىبكرأبيزمنفيالتي

)1(:.ص
ئق"

فيذلكفليراجع،عليبنحسينالشريففتنةإلىحديثشرحفيأشاروقد

علىكوركرجلعلىالناسيصطلحثم":فيهجاءالذيعمربناللهعبدحديث

المناسباتهذهمثلفيكلامهفيويظهر،ووضوحتفصيلفيذلكوذكر")2(ضل!

التواضغعليهيغلبولا،والتأفلالبحثفيإليهتوضلبماوجزمهبتحقيقهثقته

التعليمسياسةمنوهذا،القارىءنفسفيواليقينالثقةالجزمهذافيبعثوالترذد

.الشرحمحاسنومنالتربيةوحكمة

اجتهادأتحقيقهفيفيجتهد،حديث!فيؤزدلف!صحيمافيالشارحيترددوقد

المشركينعبيدباب":فيذلكنموذجالقارىءويرى،جهدأيذخرولابالغأ

عنالحديثمتنفيؤزدفقد،الجهادكتابفي"فيسلمونبالمسلمينيلحقون

قبلالخذثبتةيوميعني-ع!-اللهرسولإلىعبدانخرج:قال؟طالبأبيبنعليئ

هذهأن:وأثبت،الحديبيةيومالمضةوقوعفيالكلاتمالشارخأطالوقد،الضلح

)1(

(2)

.(041/)17:الفتنكتاب:المجهودبذل

.القاهرة-للتراثالبياندارطبع،(134)17/الفتنكتاب:المجهودبذل
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فيوقعتالتيالقصةهذهفيتحترتلقد:وقال،الطائفغزوةفيوقعتالقصة

ذكر:الذيأن:فالظاهز،الحديبيةفيوالمستدرك،والئزمذي،داودأبيحديث

أؤخيما.بثلاثةالزؤاةبعضمنغلطالحديبيةفيوقعتأتها

بنعليئمنليس(الحديبية)لفظا!:وذكر،بتفصيلالأوجههذهودكز

قبليعني"لفظزادداودلأبيالروايةلفظفيلا!؟الزواةبعضمنبل،طالبأبي

بعض!زادهبلالشندأصلفيليسالحديبيةلفظأنعلىتدكفهذا"الحديبيةيوم

الحديبيةفيوقعتالقصةهذهأن:شقتمولو،شيخهلفظمنقهمماعلىالرواة

،هناكموجودينكانواالذينقريشمن"الكقاربعضمنناس"بقولهفالمرادأيضآ

.الشروحعنهخلتشريف!تحقيقوهذا،فليراجع،كلامهآخرإلى،الصحابةلا

إلىالذكيالقارىءونحيل،الإشاراتهذهعلىالعخالةهذهفيونقتصر

الشاعر:قالفكما،النظربإنعامالكتابأصلمطالعة

زخل)1(عنيغيئكماالضئحطفغةفي.....................

والحديثالسثةبهويحتب،الجليلالعلميالأثيربهذاينفعأنتعالىالله4ونسأ

دراستهإلىالعزأئتمويشحذ،الهقتمويرفع،بهالعملويلهم،القزاءنفوشإلى

جدير.وبالإجابة،قديرشيءكلعلىإئه،وخدمته

التذويال!نيعليالحسنأبو

الهند()لكنو-العلماءلندوةالعامالأمين

هـا92/2293/

البيت:هذاشطرأؤل)\(

بهسمعتشيئأودعتراهماخذ
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الأعلاقروائع

الئذويالقدسروحسحبانلأبي

شرح

الأخلاقتهذيب

الحسنيالدينفخربنالحيعبدالشريفالمحذثللشيخ

هـا34ا-ا286

قد!له

الئذويالحسنيعليالحسنأبوالشيخسماحةالمفكرالداعية

راجعه

قغضوميالكريممحفوظأبوالشيخفضيلةالمحققالباحث
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والشارحالمؤنفترجمةمننبذة

المؤفف:قرجمة

الدينفخربنالحيعبدالشيخ:البخاثةالعلامة،اكبرالهندومؤزخ،الفقيهالمحذثهو

.\?(r?rn'.\_\-)التذويالحسنأبيالعلامةوالد-الحسني

المسامعوبهجةالخواطرنزهة"القئملمؤلفه"الهندخفكانابن"لقببجدارةاستحق

ثزأمنهلأالثمانيةبمجفداتهأضحىوالذي،وعمالقتهمالهندفيالمسلمينأعلامعن"والنواظر

ومحفتي.باحبلكل

،والاستقصاءوالبحث،والمعرفةبالعلممولعأ،وأعلامهاالهندعمالقةمنواحدأكان

العلميةوآثاره،وجهدهعلقهبعدفيماالهنذقذرت،فيهوالتأليفللتصنيفوهاويأبالتاريخومغزمأ

المبين.بلسانهمالعربإلى(الهندعن)عنهاقذمهاالتي،العظيمة

منذنف!هوفطم،اللهطاعةفيأظفارهنعومةمنذونشأ،الحسنياللهعلمالشيخزاويةفيولذ

علماءعلىوالإنجليزيةوالعربيةالفارسيةاللغةومبادىءالابتدائيةدراستهتلفى،تقواهعلىحداثتها

فيواستفاد،(تكنؤ)مدينةعلماءكبارعلىوالتفسيروالأصولالفقهقرأثم،بلدهوشيوخ

ئؤقاذإلىشافزثم،الفكتويالحيعبدالإمامالعلامةالكبيرالهندمحذثمنوعلومهالحديث

بنحسينالشيخالمحذثالعلامةعلىالحديثوقرأ(والطلابالعلمرجالمحظذاكإذوهي)

العلميةالمراكرالهندفيوزار.الخذاقالأطئاءأحدعلىالطمتوقرأ،اليمانيالأنصاريمحسن

منهم.واستفادوالشيوخالعلماءبكبارواجتمع،والدينية

منيرىمماكثيرأيتألموكان،هـانهاضهمونفعهمالمسلمينإصلاحعلىحريصأكان

يومئذنهضتوقد،وانحطاطهمجماعتهموتشئت،كلمتهموتفزقالمسلمينحبلاضطراب

،الأغراضهذهلتحقيقجمعيةلتأسيسفوفقتالمؤئيهثريعليمحمدالشيخبجهودجماعة

ندوة"لخدمةفتفزغاهـ،311سنةوذلك!العلماءتذوة"بالإسلاميالعالمفياشتهرت

واحتسابأتطؤعأأالعلماءندوة"يخدميزلولم،بواسطتهاوالمسلمينالإسلاموخدمة!العلماء

حيث،رئهجوارإلىانتقلأنإلىذلكعلىواستمزاهـ،333سنةفيعامأأمينآلهاجعلحتى

تيريلي.رائيفي!اللهعلمشاهزاوية"مقبرةفيدين
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العربيةاللغةآدابفيوبارعأ،والدنيويةالدينيةالعلومجميعمنمتضفعآ-اللهرحمه-كان

والئيروالفقهوالحديثالتفسيرفيومتبخرأ،فيهئكثرلمأنهإلامجيدأشاعرآوكان،والفارسية

اتباععلىالحرصشديذكان،وحضارتهاورجالهاالهندبأحوالالنظيرمنقطغكان،والتاريخ

.النبويللجديثوالتعظيم،السنة

راسخةوملكة،تافةمناسبةلهحصلتوقد،عندهالمففسلالعلمهوالحديثعلئموكان

."الأخبارتلخيصكتابهشرحفيالأفكارمنتهى":كتابهمنذلكيتبئق،فيه

إلىوينصرت،ومسؤولياتأعمالمنفيههوماكلعنيتفزخأنالأخيرةأمنتئهوكانت

بحديثالاشتغالفيحياتهمنالباقيةالبقيةويصرف..رأسهمسقطفيالثريفالحديثتدريس

ولم،ودمهبلحمهحئهوامتزج،شبابهمناحتهالذي،وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

ذلك.قبلالمنيةاخترمتهفقد،الأمنيةهذهتتحقق

تاريخوفي،ووفياتهموعمالقتهمالهندأعلامتراجنمفيدسممةضخمةمؤلفاتوللعلامة

وماوآثارأيخططأالإسلاميالعهدفيالهندتاريخوفي،والفنونالعلوممجالفيمساهماتهم

قؤىالموضوعهذافيلهكان،الحسنيالدينفخرالثيخوالدهمنالذودتئهذاتوارثوقد،إليها

القادمة،للأجيالوخلفهاأنتجهاالتيالعظيمةالتاريخيةالمكتبةفيكفهامواهبهفأفرغ،الضبامن

.الخالدةالعظيمةمؤلفاتهومن

التاريخ:في

دارفي،ضخاممجقداتثلاثفيحديثأطبع):والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة-ا

."الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام":بعنوان(بيروت-حزمابن

الهند.فيالإسلاميةالثقافة-2

الإسلامي.العهدفيالهند-3

بالأردية.(أئامياب)غجراتتاريخ-4

بالأردية.(رعناكل)الرشيقةالوردة-5

الحديث:في

.("الأخبارتلخيص"نفسوهو)الأخلاقتهذيب-6

.الأخبارتلخيصشرحفيالأفكارمنتهى-7

الفقه:في

.الإسلامفيالغناء-8

502



.)1(بالمرهونالمرتهنانتفاعفيالقانون-9

:الشارحترجمة

فىالواقعة(فؤثيهير)بمدينةؤلد،التذويالفذسزؤحسحبانأبوالشيخالباحثالأستادهو

م.459Iعام،بالهند(بقار)ولاية

والدهعلىالعربيةمبادىءقرأثم،بلدهكتاتيبأخدفيوالفارسيةالأرديةاللغةمبادىءتلقى

691سنةالمتوفى)القدسروحالشيخالمحامي fتعالى.اللهرحمه(م

كليتيفيثم،أولأالشرعيالثانويمعهدهافيودرسالعلماءلندوةآ!بعةالعلومبدارالتحق

بالجامعةوالتحقالسعوديةإلى7لرحل،ام749عاممنهماتخزجحتىوالشريعةالدينأصول

أثناءواستفاد،ام979عامالدينوأصولالدعوةكليتهامنوتخزج،المنؤرةبالمدينةالإسلامية

تكنؤ،جامعةفيالعليادراستهوتابعالهندإلىرجعثم،يومئدأساتذتهاكبارمنالجامعةفيإقامته

9.عامالماجستيرشهادةمنهاونال iام.

كليتي:فيالعلماءندوةالعلومبدارمحاضرآوع!ن،م9791عاممنذالتدري!بسلكانخرط

الدين.وأصولالشريعة

وخارجها.الهندداخلعلميةندوابفيشارك،والتربيةالدعوةمجالفينشاطاتوله

والضحفالمجلأتفيمنشورةومقالاتوبحوث"الأعلاقروائع"العلقيةأعمالهومن

.!العلماءندوة"منالصادرةالعربية

(t)حياته--عصره...الأكبرالهندمؤرخالحسنيالحيعبدالعلأمة)كتابإلىترجمتهعلىللاطلاعيرجع

.-خذةالشروقدارطبع،الحسينياللهقدرةالسيدللدكتور!مؤلفاته
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آف!يثألزخفألئهتجو

تق!يم

التذويالحسنيعليالحسنأبيالشيخسماحة

وخاتم،الفرشيينستدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرلتدئهالحمد

يومإلىبدعوتهمودعابإحسافيتيغهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحفد،النبئين

الدين.

صلةوهو-المباشرةالث!بتةصليهبحكمالسطورهذهلكاتب!كانفقدبعد!أقا

أشقاهالذيكتابهعلىالاطلاخالعلميةوالدهبآثاراشتغالهوكثرةبالوالد-الولد

كثيرة،العديدةالمتنوغةمؤلفاتهفيمغمورآمطمورآوكان،"الأخباربتلخيص"

.)1(الحجمكبيرة،الأجزاء

،الغامرةالعامرةالتأليفيةمكتبتهوتنظيم،والإثارةالبحثأثناءفيعثروقد

اكبزلهتكونأنئذلاالذينالدفينالكنزهذاعلىالمتنؤعةالمتناثرةودفاترهوأوراقه

لهصدرتكبار،مجفداتثمانيفي"والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة"ككتاب

تاريخفيبمنالإعلام-باسمالثالثةوالطبعة،آبادبحيدرالعثمانيةالمعارتدائرةمنطبعتان

ابندارمنمجقداتثلاثفيصدرتثمأ،تيرئليزائي،عرفاتدارمن-الأعلاممنالهند

طبع!الهندفيالإسلاميةالثقافة"وكتاب،.طباعةوأجملحقيماأبهىفيبيروت،حزم

العهدفيالهند،وكتاب،العربيةاللغةبمجمعالآنالمسفى،بدمشقالعلميالمجمع

فيورسائلكتمبمنذلكغيرإلىآباد،حيدر،العثمانيةالمعارتداثرةطغ"الإسلامي

الرساثلمنذلكوغير،كخزاتمقاطعةتاريخ!أئاميادو"،الهندفيوالشعراءالشعرتاريخ

.(الندويالعلامة)بالعربيةوالأحكامالفقهفيورساثلأزدؤ،لغةفيوالتربويةالدينية

253



به،والعنايةباستخراجهفعييئ،والرسولاللهإلىوزئقى،المؤلفنظرفيقيم!

علىغزضهثم،بمؤلفاتهوتعريفأوتقديمأ،موجزأتعليقأعليهوالتعليق،وخدمته

الإسلامي،للمكتبوالشبق،الأوذالفضلكان،لطبعهالمكتباتبعضأصحاب

موضوعهعلىأدكهوالذي،"الأخلاقتهذيب":باسمطبغتاوقد،بيروتفي

آثاربنشرالمعنيئومراجعتهبطبعهلمحييثم،السطورهذهكاتمبوارتضاه،وعنايته

إبراهيمبنعبداللهالشيخسماحة،الراسخينوالعلماء،الصالحينالشقف

دولةأمير،ثانيآلحمدخليفةالشيخالشمؤصاحببأمروطبع،إا(الأنصاري

لندوةالتابعةالعلومدارفيتدري!هوقزر،الهندفيطبعالتأوطبعةوتلتها،قطر

صميمفيهوالذيالموضوعلهذاغتىومن،لهاالتابعةوالمدارس،العلماء

وغيرهللوالدالتأليفبهذاالسطورهذهكاتب!عنايةالكاتمبويرجو،والتربيةالدعوة

صقةاليزأبزمنإن":!يولقولهوتفسيرأتحقيقأوالأدبيةالتاريخيةالمؤلفاتمن

بأحبةالولدصلةحسناليزمنكانفإذا."21(ئؤئيأنتغذأبييماودأفلالزخل

،ومجهودهعنايتهومواضع،والدهبآثارالولدصلةاليرمنيكونلافكيف،والده

.والرسولاللهإلىبهيتقزبمما

)1(

)2(

-)0134الأنصاريإبراهيماللهعبدالشيخالعلامةالمحفق،،الباحث،العالمهو

0141)_cودرس(المكرمةمكةو)(الأحساء)إلىورحل،قطرفي(الحوز)بمدينةولد

بعدفيماوسفيتالدينيةالثؤونإدارةإليهفأسندتقطرإلىوعادعلمائها،كبارعلى

والتحقيقالبحثبوسائلتزويدهاعلىوحرصإ،الإسلاميالتراثإحياءإدارةداب

فيمشكورةجهودلهوكانت،التراثيةالكتبنفاضلهاإدارتهخلالمنوأخرج،والدراسة

والمثقفينالمتعفمينعلىكبيرتأثيرلهوكان،مختلفةبلدانفيالعلمونشرالدعوةمجال

تعالى.اللهرحمهبقطرتوفي.والمسلمينالعرببلادمنغيرهاوفيقطرفيالناسوعوام

مأالخمرةو،!والأذكارالأدعيةو!،!الحسابموافقةفيالصوابمعرفة":مصئفاتهومن

محمودللأستاذ"الحديثالعصرفيالتراثأعلام"فيترجمتهانظر).وغيرها!الخبائث

.(الكويت-العروبةمكتبةطغ،182-181:ص،الأرناؤوط

رقمونحوهما،والأمالأبأصدقاءصلةفضلباب،والصلةاليزكتابفيمسلمأخرجه

عنهما.اللهرضي،عمرابنعن255(2>الحديث
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اليزمننوعأوتفريطه،بتقصيرهالفعترفالكاتحبعنايةتكونأنالكاتحثفيرجو

والأمة،الدينبخدمةالقغنى،الأديبالمؤزخ،الفقيهالمحذثالعلامةبالوالد

الثاني.ومديرها،العلماءلندوةالمؤشسينوأحدالشقفلآثاروالناشر

أستاذأأنالقلمببهاوتتسقى،العينب!ثاتقزسازةمفاجأةالكاتحبفؤجيءوقد

الكفؤتةليسنيبلغلموالذي،فيهاوالمدزسمنهاالمتخزجالعلومدارأساتذةمن

الإسلاميةالجامعةمنالمتخزج،التذويالفذسزؤخسحبانأبوالأستاذ:وهو

دارفيللدراسةالمقزر،الكتابهذاعلىالتعليقعلىغكفقدالمنؤرةبالمدينة

ذلكوغير،ورجالأوفقهـأ،وإيضاحأشرحأوخدمه،العلماءلندوةالتابعةالعلوم

هذاخصائصبعضالناظووإلى.والتربوتةوالإصلاحية،الفنيةا!حديثيةالفوائدهق

الأهم:واختياربإيجازوا!شرحوالإيضاحوالتقديمالتعليق

بموضوع4اتصالهاموضوعابفيأئفتالتيالكتبأسماءاستيعالب-ا

."الأخلاقتهذيب"

ذلكفيجاءوقد،والأذكاروالأدعيةالأعمالفضائلعلىوالخمث-2

استقصاب!كبير.

فيوالاعترا!الإعجالتيستحق،الموضوعهذافيأثفلماواسعوتتئع-3

الموضوعأهميةعلىبذلكويستدذ،وجهودهم،العلميةالشلفلآثارالمتتبعين

وتحليتهاالننسىوتزكية،فيوالتربوالإيمانيئالخفقيئالجانبهذاإلىالأمةوحاجات

ومصبر.عصيركلفي

الموضوعهذاف!المؤلفةللكتبالمقارنالبحثبأهميةشعووللمؤئثوبل!ا

يثأ.الىح!يمأقد

بديغأنه:وذكر،الأبوابترتيببحسنالكتابلهذاالشارعالمؤئفثأشادوقد

منهاجوضغبهايهدفالمؤلفا!:تفيدودراستهاالأبوابتراجموأن،مبتكر

بصناعةالمؤلفبمعرفةإعجابئوأبدى،رئيسيةمعالمبمثابةيكونمتكامل

،عصى-هلروحومعرفتهذوقهوسلامؤ،اختيارهوحسني،فيهكعبهوعلؤ،الحديث
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هذهلكاتجاالكتابتقديمفيجاءكما،الدينيةالمعاهدفيالطالبينومدارفي

.السطور

منمتنؤعةزحمةوفيالشبابشزخفييزاللاالذي-الفاضلالشارععييئوقد

وإضناء،موضوعاتهافيالمطالعةعلىالعكو!منهتطلبالتيالتدريسيةالمواد

ومقابلة،والإيضاحالشرحمنحقهالكتابهذابإعطاء-فيهاالجهدوتوفيرالنفس

منبهميتصلماضبطمعالحديثوؤاةوتراجم،الأصيلةبمصادرهالحديثنصق

تفسيبرفيالحديثمعنىتوضيحمعالحديثمفرداتوشرح،والتعيينالتعريف

.والميزانالمكيالوتوضيح،بالمعالمموجنروتعريف!،وتوشع

طريقةعلىالصفاتأحادشاشرخبالثناء-وجديرأ-مشكورأالتزموقد

فيالراجحالقولاختيارمعالفقهاءوآراء،الأئفةمذاهببذكروالإلماتم،الشقف

ورودسببإلىوالإشارة،حديثبمامنئعارضهماذكرمعالأحكامأحاديث

الكتال!يكونأنعلىحرصأ)حديمثمنطرفببإيرادالمؤلفاكتفىإذ؟الحديث

بفقهوعييئ،(الدراسةفيوالمتوشلين،ال!نفيالمبكرينبتدريسجديرأ

.ودروسفوائدمنعليهاحتوىماعلىالأضواءوإلقاء،الحديث

ميخةكبيرةحاجةوقضى،ومكانهأوانهفيالشرعهذاجاءفقد...كلوعلى

الدينيةوالمدارسالمعاهدفي"الأخلاقتهذيب"لكتابالمدزس!بهايشعرقد

الشعبيةوالاجتماعات،الدعويةوالمناسبات،التهذيبيةالدروسوحلقات

الشريف،النبويللحديثالخادمينثوالتالشارعبهواستحق،الإصلاحية

الدروسوحلقات-كالمدارسسابمكبيبرنطاقيفيالماذةهذهلتدريسوالمباشرين

الشعبي.والإرشادالوعظفيأو،المنتظمة

وهو)الشارحإلىاعتذابىمع-أقولأنعليئبالحقالاعترافويفرض،وت!زني

ولي،منهاوالمتخزجينالعلماءندوةالعلومدارفيالمدزسينجماعةفيعضو

إلتي(ومدزسيهابأساتذتهامباشرةشخصيةوصلاتالعلومدارعلىالإشرافيشر!

والاكتمالالئضجمنومرحلبماعاليبماجم!نإلىالعزيزالشارحوصوللعدمأتوقعلم

كعملاختارهالذي-الشرحهذافييبلغأنه:-حياتهفيوباركعمرهاللهأطال-

256



الدراسةفيالتوشمعمنالمكانةهذهإلى-الفراغأوقاتفيبهواشتغل،جانبئ

الجهدمنحقهالحبيبالجليلالموضوعبل-الكتابوإعطاء،العنايةفيوالتفئن

وبححخ،فنييماعلميؤجوانبذاتحديثيؤمجموعؤلشرحجدارتهبهويثبت،والعناية

مقارفي.

الذي-الكاتبهذامنترفحبغيرعلىالكافيالوافيالشرخجاءقدالحقيقةوفي

واعترافأشهادةبذلكوكفى،الأولىالطبعةفيعليهوالتعليقتقديمهشرفلهكان

.مذةتدريسهوشزف،الشريفالفنبهذاإلمالملهكانالذيالمؤلفابنمنوشكرأ

بهذاالمشتغلينمنوالاعترافالإعجابمنحقهالشرعهذايناذأنوأرجو

فيالعاملينأجرذلككلوفوق،فيهوالتأليف،تدريسهعلىوالعاكفينا!موضوع

الرجال!.وعلموشروحه،الشريفالقنبهذوالمشتغلين،ا!مجالهذا

المحسنين.أجزيضيعلاوالله

هـا154المرخبرجبمن2/

ما6/12499/
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والشارحالمؤلفترجمةمننبذة

المؤلف:ترجمة

الكنكؤهيثمالزاففؤريالحنفيالأنصاريأحمدهدايةبنأحمدرشيدالمحذثالشيخهو

سافرثمبلدهفيالمختصراتقرأ،خؤوليهبينونشأ!كنكوه"فيؤلد،اهـ(1244-323)

للتدري!وتصذى،العلومفيأقراتهفاقحتىالغنيعبدالشيخعلىوقرأ()يرفليإلى

إمدادوالشيخالغنيعبدالشيخشيوخهمنواستفادمزاتثلاثالحجازإلىسافر،اكئكوه"ب

الله.

للشعبإنقاذأالإنجليزضذوحارب،م1857عامثورةفيبهيستهانلاإسهامآأسهم

الإنجليزيةالحكومةألقتالثورةعاصفةهدأتولقا،الاستعمارجحيممنوالمسلمينالهندى

عنه،الإفراجإلىفاضطزتدعواهاإثباتفيتنجحلمأنهاإلاالسجنفيبهوزختعليهالقبفق

وأنابواالسجناءمنكبيرعددبهفاهتدىوالسلامالصلاةعليهيوسفأسوةالسجنفيالشيغواتخذ

الله.إلى

عملآقؤهمنأوتيمابكلوقاومهعليهثارمنكرأرأىفأينما،الدينعلىالغيرةشديذكان

لمف!ن،بتدهقفئغيزه،بيدهيغيزةأنفاشتطاعفنكرأمنكمرأىقن،:والسلامالصلاةعليهبقوله

.،)1(الإيمانأضغفوذلك،فبقفيهبلسانييستيئلمفإن،فيي!انيت!تطغ

الستةالصحاحدرسعلىعمرهآخرفيواقتصر،عليهايحافظمضبوطةموزعةأوقاتهكانت

الشنةواتباعالتقوىفيباهرةآيةكان،والتحقيقالإرشادفيوتوسعالتدري!تركبصزهكفثفلما

التواضعمعالدينفيوالمداهنةالمحاباةيعرفلا،السئةنشرعلىوالحرصبالعزيمةوالعمل

وجوديندرماالتلاميذمناللهرزقهوقد،النفوستزكيةفيالطولىاليذلهوكانت،واللين

أمثالهم.

سعيدأبيعن(0434)برقم،والنهيالأمرباب،الملاحمكتابهفيداودأبوأخرجه)1(

.الخدري
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أفادماالكائذفقوييحىمحمدالشيخالنجيبتلميذهجمعوقد،قليلةمختصرةمصثفاتله

.(1)1(الذزكنالكوكب"باسموطبعالترمذيلجامعدرسهفي

:الشارحترجمة

يحىبنزكريامحمدالثيخالرتانيالعالم،الداعية،الفقيه،المحذثالعلامةهو

.(57)صفحة"القرآنفضائل"مقدمةأولفيترجمئهسبقتقد.القذنيثمالكائذفقوي

.(89122/الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام(1)
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الكتابمقذمة

الئذويالحسنيعليالحسنأبيالشيخالكبيرالداعيةبفلم

وخاتم،المرشلينأشرفعلىوالشلاموالقحلاة،العالمينرلتدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانيتيغهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحفد،النبتين

علىالذزاريلامع"لمقذمةيقدمأنالسطورهذهكاتحتيسعدفإئه!بعدأفا

يحيىبنزكريامحقدالعلامةالشيخالخقفوحخةال!قفلبقية"البخاريجامع

إلىالق!الك)1(أؤجنر"لمقدمةبتقديماللهأكرمهبعدماالشهارثفؤرقيالكاثذفقوفي

تقديبمعنيختئفيكانتاالعظيمتينالمقذمتينويهفتا")2(مالكالإمامموطأشرح

التقديم،بهذاالسطورهذهكاتحتئكرمأنأرادالعظيممؤئفهاولكن،وتعريفب

الحسنىلهفكانت،جديدةسعادةإليهايفحثمأنوأراد،الكرامةهذهفيوئشيركه

.وزيادة

)1(

)2(

المالكئين:المحدثينبعضقالحتى،!الموطأ"شروحأحسنومنمصتفاتهاباعمنوهو

."الموطا"شرحفيذلكمثلقبلهيصئفلمإنه

1-)39الحمثديالآضححيأنىبنمالكاللهعبدأبوالإمامسيدناهو 9V)_,دارإمام

عنحذث،بالمدينةووفاتهمولده،المتبوعةالمذاهبذويالأربعةالأئقةوأحذ،الهجرة

إلىأكبادهاللإبلتفحرلث"!ي!النبيقوذعليهيضدق،وغيرهمبيناروابنوالرهرينافع

رحمه-لمالكقيلحتىكثيرةموطآتعصرهفيصئفت،!منهأعلمترىلا،المدينةعالم

للسيوطيالتدريبفيكما،!بقيدئهكانما":قال؟تصنيفكمنالفائدةما:-الله

بأستاراعلقهأنأريد:عصرهخليفةقالحتىكليآإقبالآالناسعليهأقبل.كانوهكذا

التهذيب:تهذيب)،(1/702:الحفاظتذكرة).الإمائمفمنعه،دستورآواجعلهالكعبة

.،ب1(1/928:الذهبشذرات)،(01/5
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فوقهيالتيالكرامةهذهأماممبهورآحائرأيقفالسطورهذهكاتبوإن

هومنعلىفضلقدقضقاضأسابغأثوبأك!ييفكأته،وقيمتهقدرهمنوأكثر،هقيه

والمشتغلينالشأنهذاعلماءفيكانوقد،جسامةمنهوأكثر؟قامةمنهأطؤذ

ىتبمنالتقديمهذاعلىوأقدرالكرامةبهذهأجدركانمنالحديثعلمبصناعة

للكاتب.وشردتالمؤلفمنفضلولكته،السطورهذه

فقد،بمفردهئئشزأنيستحقمفيدآمستقلأكتابآالمقذمةهذهأضتختلقد

وطبقاتهاومراتبهافيهاالمؤلفاتوأنواعالحديثعلومفيضافيةمقذمةأضتخت

وأخبارهوسيرته،)1(البخاريبالإماميثصلفيمامعارفيودائرة،وخصائصها

مواهبمنبهاللهخقحهوما،وظواهرهاأمورهوخفيات؟وجلائلهاحياتهودقائق

هذاوضعفيوشروطالتزامابمنالتزمهوما،التأليففيومنهجه،وخصائص

وتوثيتي،،وتقديبموإقبالي؟وقبولياعتناءمنالأمةهذهتلفتهوبما،الكتاب

نواحيمنناحيبمالكلوإبرافيوشرح،وتواربوتناقل،واعتمابوثقبما،وتصحيح

يصلماغايةوهي،الإنسانيئالذهنإليهاينتقلأوبشبرقلبعلىتخطوالكتابهذا

والشرء؟والتحليلوالتجزيه،والتدقيتيالتحقيتيفيالخياذإليهويبلغ4الذكاإليه

ولإنساني،العالممؤلفيمنلمؤلفببكتابالاعتناءمنعرفماوغاية،والتفصيل

،والأجيالالقرونعبر،والحضارةالعلمتاريخوفي،والتصنيفالتأليفتاريخفي

بكتابيغتنلمأئهمةتجاذعىأوزاعمزغمفلو،والثغورالحدودوعبر

(t)البخاريالحغفيبردذبهبنالمجترةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمداللهعبدالإمامهو،

يتيمآ،ونشأ(ئخارى)فيولذ،هـ(256-)491الحديثفيالمؤمنينوأميرالأمةخثر

جمنوسمع،والشام،ومصر،والعراق،خزاسانفزارالحديثطلبفيطويليمابرحليماقام

يخلفلمذكاءيتوفد،العلمأوعيةمنكان،خثتلبنأحمدالإماممنهم،شينيألفنحو

صحيحه،الآفاقفيأشهرها،شهيرةمصتفاتله،حفظهوسرعةذهنهشتلانفيمثلهبعده

وجعلتهحديث!ألفستمئةمنخرجتهسنةعشرةبستالصحيحكتالتصئفت:يقولوهو

التهذيبتهذيب)،(2012/:الحفاظتذكرة).شوالفيالفطرليلةتوفي.حخة

.(ب1(1/455:وفيات)،(947/
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أمم!وفي،ومقصدموضوعأمم!وفي،وأدبلغبماأممبوفي،وديانؤمقبماأمم!فيبشرممب

لما،)1(البخاريل!مام"الصحيحالجامع"باعتنيمامثل،العصورمنعصبر

ولكان،الحكمفيإسرافأولا،الدعوىفيمبالغةولا،القولمنمجازفةكان

دقيتي،طويلاستعراضبىعلىقائمة،تاريخيةودلائلعلميةوجاهةالقوللهذا

القرائحومحصولي،والأقلامالعقولونتاج،العالميةالعلميةللمكتبةأمينيمحايل!

.هذاالناسيومإلىالتاريخفجرمن،والهمم

اعتناءمدىعنوتفاصيلمعلومابمنالمقامةهذهتضفنتفيماغخلىولنظرة

مصدروأوثق،اللهكتاببعدالكتبأضخاعتبزتهالذيالكتاببهذاالإسلاميةالأمة

عقوتها،عضزتوكيف،والتنقيببالبحثتناؤلتهوكيف،النبومم!للحديث

وطاقاتها،فؤتهاواستنفذت،جهذهاواستفرغت،قطواتهامنقطر؟آخزوضثت

شروطواستقصاءغوامضهوحلختاياهعنالكشففيوأوقاتهاأعمازهاوأفتت

بهوذلثعليهاغتيرضقوماعنهقيلماواستعراضيىورواتهرجالهومعرف!،فيهالمؤلف

قرينهعلىوتفضيله،الأخرىالسئةبمجاميعومقارنته،ذلككلفيوالمحاكمةعنه

منبينهماوقعوفيما،الفشييرمم!الخخاجبنمسلمللإمام"الصحيحالجامع"

مختلفبما،نواحمنالكتال!خدمكيفثم،والشروطالأصولبعضفياختلافي

قلناهمالتصديقتكفيغالبأيتجاوزهاولاعادةالبشرمم!الذهنمنهاأكثر-علىيقعلا

.الكتاببهذاللعادةالخارقةالفائقةالعنايةمنأجملناهماوتفصيل

تراجمبينالتطبيقفيالأذكياءوكبارالعلماءجهودعلىيطلعأنالقارىءويكفي

المؤلفأسرارلفهيمأصلأسبعينالمقذمةهذهمؤئفثذكروقد،والأحاديثالأبواب

وقد،بينهماوالتطبيقوغايتهمرادهإلىوالوصولالتراجمهذهوضعفيوأغراضه

ومن،وحديثأقديمأالموضوعهذافيالمؤلفةالكتبمنالأصوذهذهاستقصى

استنباطآ،وتخريجآاستدراكآ،وتعليقأشرحآ،وتدريسآدرسأالناسعليهأقبل)1(

منأمهأكبفيبشرفيكتابأيفيالأمرهذافيمثيللهيوتجدلا،وكليآجزثيآ،واستخراجآ

.(بأ4والأصدقا4الأعدابهااعترفحقيقةوهذه،الأمم
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لهذاممارستهبطولإثاهااللهأئققه،جديدةأصولأإليهاوضحئم،البخاريشروح

التأفلعلىومثابرتهطلبهوصدقذكائهوبقزط،الكتابهذالتدريسومباشرتهالقن

والعلمالكثيربالشيءعليهاللهفقتح،القريحةوإعمالالفكروإجالة،والمطالعة

فيتاتتهدتهئمجهاو(ؤآلدينميه:تعالىلقولهمصداقأ،إليهيسبقلموبما،الغزير

وماكأنرئكعظآمنؤهؤقيءتمذقؤتيكا):تحالىوقوله،96:انحبوتأ!سم!قا

.(02:لإسراءاأ!ومخظورارئكعظآء

بينالدقيقاللطيفوالارتباطالمناسبةوجودفينظرهيجثلأنكذلكويكفيه

الجامع))العظيمالكتال!هذاعليهايشتملالتيالكتبمنوخاتمتهكتاب!كلأؤلي

بالموتالتذكيرمثلالمؤلفالتزاماتفيذوقيةولطائفللبخاري"الصحيح

إليهؤضلماكلالمقذمةهذهفيالمؤلف!نقلفقد،كتالبكلآخرفيوالآخرة

الغ!قلانيئحجرابنالحافظالعلامةوهو،الصحيحللجامعشارحأكبراجتهاد

هذهمؤكفإليهأضافوما"الباريفتح"الخالدالعظيمكتابهفي-اللهرحمه-

يصبححتى،بأولهالكتابآخرربطفيلطيفؤوإشاراببديعؤنكمبمنالمقامة

وتنسجمأختهامعتلتئملؤلؤ؟كل،منتظمأوعقدأ،متكاملةمتناسقةوحدةالكتال!

المؤلف!فيهاوغاص،والكمالالجمالغايةهي،واحدةغايةوتخدم؟شقيقتهامع

يوالمحقهأنيلزمولا،الشريفالعلمبهذامشتغلكلإليهايصللا،بعيد؟أعماقيإلى

بهذاوهيامهالمفيرطذكاؤهيغلبفقد،قارىءكلويتذؤقه،باحمبكلذلكفي

بمافيأتي،ومراميهغؤرهوبغدمؤئفهفهيمبدفيماالزائدوإيمانه،ومعانيهالكتاب

وحرصهالمؤلفجهدينكرولاقيمتهمنينقصلاولكن،وإساغتهفهمهيسهللا

،البخاريالإمامبعبقرتةالشديدوإعجابه،النجومواقتناصالذزراستخراجعلى

.للعقولوامتحانهشعورهورقيماجشهولطف

العلما4تناوله-العالميةالدينيةالمكتبةفي-البشركتبمنكتابأنعرفولا

الذي،الجليلالإمامهذاكتالتتناولوامامثلوالتعليقوالتحشيةبالشرحوالمؤلفون

الذيالعلميالمجالهووالتعليقالشرحكانوقد،اللهكتاببعدالكتبأضخهو

بأثبراهتمامهمومقياس،القديمةالعصورفيوالمؤلفينالعلماءعنايةفيهتظهر

ran



وأعلاها،تقديرأالمؤلفاتأعظمهووتعليقابشروحأالكتبأكثزفكان،علمي

شهرةوأقعدهاذكرآأخملهاوتعليقآشروحآالكتبأقلوكان،شهرةوأكثرهامنزلة

اهتمامآ.يثيرولا،LAانتبايسترعيلا،مغمورآمطمورآفيبقى،وصيتآ

العلميعهدنافيكتابلنجاحالوحيدالمقياسوهو-المقياس!هذاأخذفإذا

بأنحكمنا-العلميالمجلسفيللصدارةاحتلالهعلىالقاطعوالدليل،الماضي

واحتل،الميدانهذافيالمعفىبالقذحفازقدللبخاري"الصحيحالجامع"

علىوامتذت،الإسلامودعوةالقرآنعنانبثقتالتيالإسلاميةمكتبتنافيالصدارة

إلىالأولالقرنوعلى،المكانيةالأرضيةالمساحةفي،ومغاربهاالأرضمشارق

عددبلغفقد،الزمانيةالتاريخيةمساحتهافي-الأقل-علىعشرالثالثالقرن

استقراءحسبعلى(131)كتابأوثلاثينوواحدمئةإلىعليهوالتعليقاتشروحه

كانفقد،هذامنأكثرالعدديكونوقد،واطلاعهوعلمهالمقلأمؤهذهمؤكف

لطاش"ال!عادةمفتاحو"،للخقبي"الالنونكشف"علىمؤشسأ4الاستقصاهذا

،"الابتهاجنيلو"،"المذهبالايباجو"،"الثبلاءإتحافو"،)1(زادةكبرى

فيالإسلاميةالثقافةو"،يدهمتناولفيكاشماالتيالمشهورةالشروحومقدمات

أؤستعالإسلاميالعالمأن:شكولا،الفرديةوتتبعاتهدراساتهوبعض،"الهند

وفي،المؤزخوندؤنهمماأغنىالعلميالإسلاميوالتاريخ،الجغرافئونتختلهمقا

الشصم!.عليهاتطلعولمعينعليهاتقعلمختاياالزوايا

عشرثلاثةفييقعالذيالعسقلانيحجرابنللعلامةلماالباريفتح"كتابوإن

كتابالحدشماعلومفيمستقلةمكتبةتكونتكادمبسوطةومقامةضخمآمجقدآ

علاءعلىقرأهـ(689-)109زادهكبرىبطاشالمعروفمصطفىبنأحمدالعلامةهو)1(

!البخاريصحيح!منقدرآقرأ،الجليلبنقاسمالدينقوامعفهعنوأخذاليتيمالدين

ثمببروساقاضيأصارثم،مدارسبعذةدزس،الإجازةلهوحصلت،الئؤنسيمحقدعلى

منها:،نافعةمؤلفاتعدةألف،قاضيأصارثمودرسالثمانيالمدارسإحدىإلىانتقل

الفوائد)حاشية)ذلكوغيرأالنعمانيةالشقائقو"،مجقداتعدة!السعادةمفتاحا

.(ب1(71221/:العربيةالمطبوعاتمعجم).33(ص/:!البهية
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تفتخرأنالإسلاميةالأمةلهذهوإن،والمقلالدياناتمكتباتفينظيرلهيوجدلا

الحضاراتورؤادوالفلسفاتالدياناتعلماءإلىوتقذمه،الخالدالعلميالأثربهذا

بآثاروولوعهاالفكريونبوغهاالعلميالأمةهذهجهادعلىساطعكبزهافيوالثقافات

ليمستآفاقإلىفيهاوالوصول،أعماقبعدهاليمستأعماقإلىفيهاوالغوصنبئها

عفدة"مقذمتهاوفي-الأخرىالشروحقيمةمنالحظعدممعهذا،آفاقوراءها

وعلوم،والعربيةالنحوفيحافلةمكتبةهيالتيالغينيالدينبدرللعلامة"القاري

الاعترافومع-الأحاديثمنالمستنبطةوالفوائد،المستخرجةوالأحكام،البلاغة

خدمةفيوسعهموإفراغ،وللمؤمنينولرسولهدئهونصحهممؤلفيهابإخلاص

الإسلامعناللهجزاهم.فوقهايتصؤرلاغايةإلىفيهوالتعفق،ونشرهالحديث

.الجزاءأفضلوالمسلمين

روايتهعلىوالتهافتالكتابدراسةعلىالعكوفشذةالمقياشهذايليثم

وتوارب،بالئواجذعليهوالقف!الصدورإلىوضقهونشرهحملهفيوالتنافسونقله

عنوطبقة،أستازعنوتلميذأ،كابيرعنوكابرأ،جيلبعدجيلأتلقيهفيالأجيال

،الظلامعليهوساد،العنكبوتعليهفيهانسجالزمانمنفترةتعرفلاحتى،طبقؤ

الخائنونفيهوتصزف،العابثونبهوعبث،دراستهوتوقفت،روايتهوانقطغث

هذاأخذفقد،اللهكتاببعدالجيزةبهذه"الصحيحالجامع"تفزدوقد،المخرفون

حتى،وروايتهنقلهوت!ق!ل،والحقاظالؤؤاةمنألفأتسعونمؤلفهعنالكتاب

إلىونسبتهنقلهوصحةشهرتهفيالتواترحذوبلغ،مؤلفهإلىالكتال!هذاانتهى

والحقائقالمتواتراتفيتشككمنإلافيهيتشككولاذلكئئكرلا،المؤلف

والعناية،الاهتمامموضغالكتابهذايزالولا،بالضرورةتثبتالتىالعلمية

الإسلامي.العالمفيالعلميةالحلقاتفيوالدراسةالتأفلوموضغ

أوجز"لمقذمةمقذمتنافيبعضهابسطناالتيللأسباب-الهندنصيمثكانوقد

بلدكلمنوتدريسأدرسأعليهوالعكوفالكتاببهذاالتمشكفيأوفز-)1(المسالك

.)85(صفحةفيالمقامةهذهاقرأ(1)

225



فيتدزسالتيالحديثئةالكتبقفةفييزاللافإنه،الأخيرالعصرفيإسلامي

شعارأأصبحوقد،الدراسةسنيآخرفيآخرهإلىأولهمنيقرأ،الدينيةالمدارس

التدريسصناعةعلىواقتداره،والأثرالحديثعلومفيورسوخهالأستاذلنبوغ

وأصبح،أستابعلىأستابوتفؤق،معليمعنمعليمامتيازفيهيتجفى،والتفهيم

هذاقرأإذاإلاعالمآيعتبرفلا،ونجاحهوفوزهواجتهادهالطالبلكمالشرطأ

وإزالةالكربلتفريجالبخاريختماتتزالولا،وإتقافيوجهل!وإمعافيبدقؤالكتال!

الإسلامي.العالمأنحاءفيمتبعأوتقليدأ،منتشرةعادةبالمسلميننزلما

وعنداللهعندقبوليمنحازهوما،الكتاببهذاالأمةاعتناءدليلكفهوهذا

.الناس

والوثاقةالصحةدرجاتأقصىبلغقدأنهعلىبالإطباقالكتال!هذاخمنثم

المجتهدين،اجتهادإليهيبلغالذيوالاحتياط،الثابتالصحيحنقلفييوالتحم

يكتبلمنجاحآفيهونجحجهذهفيهأفرغقدالمؤلفوأن،والزؤاةالتقلةوأمانة

فيهوالتزم؟الفنهذافيعيرفتالتيالشروطأدنفيهوراعى،آخرلمحاب

الملكةذلكفيساعدتهثم،الموضوعهذافيمؤئفبأفيعنتعرفلمالتزامات

الذينالسليقةوأهلالحذاقوالصيارفةالفنونواضعوإلايمرزقهالاالتيالراسخة

لغؤكلفيوهم،والأعصارالقرونقزوعلىطويلؤفتراتفيإلاالتاريغيعرفهملا

هذهفيوحخةالفنونهذهفيميزانأاللهويجعلهم؟ومقصمموضوعوكل،وأدلب

وبقة،الخاطروسرعة،الحدسوصحة،النظرثقوبمنفيرزقهم،المقاصد

أقرانهميرزقهلامايخطىءلاالذيالسليموالذوق،الفكروسلامة،الشعور

منوالمقاصدالفنونهذهفيفيأتون-علمهموغزارةقدرهمجلالةعلى-ونظراءهم

ئشبهبماالصميمإلىوالاهتداءالحقيقةإلىوالوصولالسريعالصحيحالحكم

بإلهايمهووما،البشريةالطاقةفوقبأنهالناسمنكثييرإلىيختلوبما،الإلهاتم

الرتانثة،والموهبة،الراسخةالملكةلكنه،البشريةالطاقةفوقوماهو،دائمآ

.الإخلاصوشذة،الممارسةوطول،الإلهيوالتوفيق

العروضوعلم،والنحوواللغة،والشعرالأدبفيكثير!ذلكونظائز
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وأطبقاتهمفيكانمنوضعهاالتيللقواعديخضعونلاالأئقةوأولئك،والظمت

الحابلفيهاواختلط،والشمينالغحثفيهاوجاء،الفنهذاكتسبودؤنتها،دونهم

ويحكمون؟والمقاييسالآراءهذهوعنالقواعدهذهعنيتحزرونفقد،بالنابل

وتجربتهم.وذوقهموبصيرتهمبسليقتهم

نأالأعمىوالتقليد،الحكمفيوالتسزع،بالحقيقةوالجهلالظلمومن

عنزمانهتأخرمنكتبفيجاءتالتيالمحدودةالمرسومةالقواعدلهذهيخضعوا

وأمثلأ)2(للمزي")1(الكمالتهذيب"فيؤخذمكانهمعنمكانهوانحط،زمانهم

هذهفضل-على)3(للذهبي"الاعتدالميزان"أو،حجرابنللحافظمختصراته

)1(

)2(

)?(

الواحدعبدبنالغنيعبدللحافظ"الكمال"علىواستدراكتهذي!الأصلفيالكتال!وهذا

إليهعنايتهيصرفلمالغنيعبدالحافظإن":المزك!يقول،هـ(06.)مالحنجليالققدسي

كثيرةجماعةأسماءفيهفزادتهذيبهراتمولدهإنثم،التراجمتتغولا،الأسماءاستقصىولا

تهذيتهفأردث،شنيعةأوهاممعمختصرآذكرلكئهعساكرلابنالأطرافمناستقصاء

وأضاف!علامةتأليفلكلوجعلت،اسموسبعمئةألفآفيهفأضفث،النقصواستدراك

فصتفحجرابنجاءحتىوغيرهماوالذهبيالحنفيمغقطائيمنهمجماعةوهذبهجماعةفيه

ألفهالذيالكمالكتابإن":فيهقال،مجفداتستفي،الكمالتهذيبتهذيب"باسم

ولاسئما،الآثارجملةمعرفةفيالمصتفاتأجلمنالمزيالحافظوهذبهالغنيعبدالحافظ

هذا،"الناسبعضفاختصرهلطولهتحصيلهعنالهقئمفقضزتأطالأنه:تيذ؟التهذيب

تقريب"سماهأيضأالتهذيبتهذيبمختصرحجرابنوللحافظ"الظنونكشف"فيكما

.،ب1"التهذيب

ابنالدينجمالالخخاجأبويوسفبنالرحمنعبدبنيوسفالعلامةالمحاثالإمامهو

الشاميةالديارمحدث،هـ()654-742الشافعيالمزيالكلبيالققحاعيمحمدأبوالزكي

الحديثفيثماللغةفيققر،(دمشقضواحيمن)بالمزةونشأبحلبولد،عصرهفي

النافعةالتصانيفله،سنةوعشرينثلاثآالأشرفيةالحديثداروولي،رجالهومعرفة

إليه)):عنهالذهبييقول،مجقدآعثراثنا"الرجالأسماءفيالكمالتهذيب":أشهرها

،(4/8914:الحفاظتذكرة).!مثلهرأيثفماوطبقاتهمالرجالمعرفةفيالمنتهى

..اب4571(4/:الكامنةالدرر).1Y1(6/:الذهبشذرات)

-،مؤوخ،حافظ،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالإمامهو

222



الصحيح"الجامع"علىفيحكم-العلمبهذاالمشتغلينعلىمؤلفيهاوفضلالكتب

الأمزفئعاد؟مالكللإمام"الموطأ"أولمسلم"الصحيحالجامع"أوللبخاري

إلىأصحابهاوبلغ،بالقبولالأمةتلقتهاالتيالكتبهذهفيالنظرويستأنفجذعأ

عليهاوئ!فط،الأجساموتشريحوالتحزيوالدقةالتحقيقفيالدرجاتأقصى

منالنوعفهذا،الكلاممجالفيهاويتسعالنقاشنتقبلالتيالمحدودةالمقاييس!

أركانبها4تتزلزؤهـمضىسيحدثالتقليديوالعملالفكريوالجفافالعلميةالقسوة

أغناهمقداضطرالمحبفيالمسلمونويتؤرط،واليقينالعقيدةبهاوقتضعضغ؟الدين

.شرهوكفاهمعنهالله

علىذلكفييعتمدونالرجالأسماءوعلماءالمحذثينحذاقكانولذلك

دؤنتالتيالرجالأسماءكتبعلىيعتمدونكانوامفاأكثر"مسلمو""البخاري"

الشيخعنالمقذمةصاحمبماتقلهذلكفيويغجبني؟المتأخرةالمحصورفي

هذا":الصحيحفيعنهيخزقيالذيالرجلفييقولكانالققدسيئ)1(الحسنأبي

أبوالفتحالشيخوقال.فيهقيلماإلىيلتفتلاائه:بذلكيعني،"القئطرةجاز

يزيدشافوبيانظاهرةلحجةإلاعنهنخرجولانقولوبهنعتقدهكذا":الفشيري

)1

كثيرآوطاتالقاهرةإلىرحل،دمشقفيووفاتهمولده،الأصلتزكقانى،محقق،علامة

يقولهـ،174سنةبصرهكفث،وغيرهماوالافياطيالعيددقيقابنعنأخذ،البلدانمن

وقال،الذهبى:منهم،لهمخاضلاالحفاطمنأربعةعلىعصزنااشتمل:الشئكيئ

الحقاظأتذكرة":أشهرها،وغزيرةكثيرةمصتقاتله،!الملجأهوكنز":عنه

تذكرةذيل)،(6153/:الذهبشذرات).!النبلاءأعلامشرو"،الاعتدالميزانو"

.،ب1(3336/:الكامنةالدرر)،(473و43:الحفاظ

بالققدسييعرت،الققذانيالحسنأبو،أحمدبنإبراهيمبنالملكعبدبنمحمدهو

:الجوزيابنقال.وتوفينشأوبها،بغدادشكن،المؤزخينكبارمنهـ(521-)463

ومن"التاريخفنختموبه":النخارابنوقال.لماوالأئمةالمحذثينأولادمنهو"

تاريختكملةو"!الوزراءأخبار9و،!الفقهاءطبقاتو""السيرعنوان":مصتفاته

(408/:الكبرىالشافعيةطبقاتو)(12891/:والنهايةالبداية).وغيرها!الطبري

.(942-6/842:لأعلاماو)
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تسميةعلىالشيخينبعدالناساتفاقمنقذمناهالذيالمعنىعلىالظنغلبةفي

."رواتهماتعديلذلكلوازمومن،"بالصحيحين"كتابيهما

وقبل":-المقدمةصاحباعنهنقل-كماحجرابنالحافظقالماويؤتده

كانراولأيالصحيحصاحبتخريجأنيعلمأنمنصفبلكلينبغيفيهالخوض

منذلكإلىانضافماولاسئما،غفلتهوعدمضبطهوصحةعندهلعدالتهمقتضيأ

لغيريحصللممعنىوهذا"بالصحيحين"الكتابينتسميةعلىالأمةجمهورإطباق

."فيهماذكرمنتعديلعلىالجمهورإطباقبمثابةفهوالصحيحفيعنهخرجمن

نأوالمسلمينالإسلاممصلحةمنولاالفقهمنولاالضوابمنليسوكذلك

أنف!الأمركا!وتبحث،جديدمنالجليلينالكتاتينهذينأضخئيماقضيةتثار

كذلكيحدثفهو،وتفكيرأبحثأيقتلولم،قبلمنيطرقلمبكروالموضوع

فيجهادوهو،وأوقاتهاوطاقاتهاجهودهامنكثيرأالأمةعلىويضيعفكريةفوضى

الأمة،هذهسلف!تولاهبمابأعبائهالقيامعنالأمةهذهخق!اللهأغنىجهابغير

لي!زوليس،عظيمةوتشويشاتكثيرةآفاتمنهتدخلمصراعيهعلىخطبربالبوفتح

وعدالتهمرجالهماطبقؤعلؤفيالكتبسائرعلىوفضلهماالكتابينهذينأصحية

الأحاديثهذهاشتهارفيبل،فحسبالمؤلفانالتزمهاالتيالدقيقةالشروطوفي

الأمةتلقيوكثرة،بهاالشأنهذاعلماءاعتناءوشذة،المجموعانهذانحواهاالتي

الإحسانكلالذفقويالرحيمعبدبناللهؤليئالشيخالإسلامشيخأحسنوقد،لها

:"البالغةاللهحخة"الفريدكتابهفيالنكتةلهذهمبتنأقالإذ

المتصلمنفيهماماجميعأنعلىالمحدثوناتفقفقدالصحيحانأفا"

يهؤنمنكلوأئه،مصنفيهماإلىمتواترانوأتهما،بالقطعالصحيحالمرفوع

فقسهماالصراحالحقشئتوإن،المؤمنينسبيلغيرومتبعمبتدعفهوأمرهما

بينهاتجدوغيرهماالخؤاززميومسند،الطحاويوكتاب،شئبةأبيابنبكتاب

ولمشرطهماعلىهيأحاديثعليهماالحاكئماستدركوقد،القشرقينئغدوبينهما

وج!؟منيصبولم،وجإمنأصابفقد،استدركهماتتبعثوقد،يذكراها

،والاتصالالصحةفيبشرطهماالشيخينرجالعنمروتةأحاديثوجدلأتهوذلك
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تناظرقدحديثأإلايذكرانلاالشيخينولكن،الوجههذامنعليهمااستدراكهفاتجه

:قالحيث؟مسلمأشاركمالهوالتصحيحبهالقولعلىوأجمعوامشايخهمافيه

عليه،كالموكى"المستدرك"بهتفردماوجل"عليهأجمعواماإلاهاهناأذكرلم"

.")1(بعدمنأمرهاشتهروإن،مشايخهمازمنفيمكانهالمخفي

مجزدالكتبسائرعلىوفضلهالبخاريأصحيةعلىوعلمائهاالأمةاتفاقوليس

اختارهاالتيالأمةهذهاللهأعاذوقد،ومؤامرةتواطؤعنولا،ومصادفةاتفاق

،القملالعلىتجتمعوأنوغباوةغفلةفريسةتكونأنمنرسالتهوتبليغدينهلحمل

فيجهادمنالكتابهذامؤكف!بهقامماعلىومكافأةاللهمنإلهامأذلككانبل

ورواتها،رجالهاومعرفةوتنقيحهاتحقيقهاثم،النبويةالأحاديثحفظهسبيل

ونشرهانقلهافيثموالمجروحينالضعفاءوتمييزوالوضاعينالكذابينأستاروكشف

والعلمالبشريةالطاقةبحسب،منفحةمهذبةمجموعةفيوجمعهاالآفاقفي

تذتهونسي،نفميمهومطالتبدفيوحظوطراحتهذلكسبيلفيهجروقد،الإنساني

كثيرأأذىسبيلهفي.ولقي،زقتيوشذابعيشيىببلغيماالدنيامنواكتفىوطنهوغادر

أكرمهوماحياتهللحديثوهبفقد،وبلاءومحنة،وجفاءنكرانأسبيلهفيوتحقل

ونفسيى،نفادوعقل،ؤفابوذهني،واعييمالاقط!وحافظؤوطاقاتقؤىمنبهالله

العلماءمنأفواجألهقتضبأنذلككلعلىاللهفكافأه؟عاليبماوهقؤ،كبيرة

أفيببالتخطرلمالجهدمنوأنواعالخدمةمنبصنوفكتابئيخدمونوالأذكياء

هذاخمثقلوبهمفيوأشعل،اللهكتاببعدلكتابتتيشرولمقبلهمجماعؤ

يجدواولمونشرهشرحهفيإلابلذةيشعروالمحتىخدمتهعلىوال!قز،الكتاب

توتجدلمالتيالزاخرةالواسعةالمكتبةهذهكؤنواحتى،وتنقيحهتحقيقهفيإلاراحة

لكتاب!.

كتبهابأهئموتعريف!؟المكتبةهذهعلىأضوالمحدالعظيمةالمقذمةهذهوفي

الجزاءأن"وهيخلقهفياللهسئةمظاهرمنمظهرأإلاكفهذلكيكنولمومحتوياتها

.134:ص:البالغةاللهحجة(1)
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فلفا،الناسوأفرادالبشرئةوالجماعاتالأممفيقديمةسئةفهي"العملجنسمن

حياتهكلووقف،الجهادحقسبيلهافيوجاقذ،!ي!اللهرسوليشئةالبخاريحفظ

وازدهارهوبقائهوانتشارهكتابهبحفظاللهكفل،لهبهويمتازيملكهكانماوكل

وعرض!،الاعتناءهذاقصةالمقذمةهذهوفي،عليهمزيذلا2اعتنابهالأمةواعتناء

المختلفة.ومناحيهالكثيرةلجوانبه

تفصيلفيقصتهالمؤلف!حكىالذيالطويلالتاريخىالاعتناءهذاسلسلةومن

جامععلىالذزاريلامع"وناشرهجامعهأسماهالذيالعظيمالكتابهذاوجود

عصرهفيالمحذثينشيخالرئانيللإماموتحقيقاتأماليمجموعوهو"البخاري

،البخاريللإمام"الصحيحالجامع"تدريسأثناءفيالكئكؤهيأحمدرشيدالشيخ

،الكائذفلويإسماعيلمحمدبنيحيىمحمدالشيخالوفيالنجيبتلميذهقئدها

دراسةالحديثعلمعلىالطويلوعكوفهتأفلاتهوئتابالشيخدراساتغصارةوهو

وهذبهافنفحها،يحيىمحمدبنزكريامحمدالشيغدورجاءوقد،وتدريسأ

منعليهبهاللهفتحماإليهاوضتم،والإبانةوالكشفوالإيضاحبالشرحوتناولها

تغرفلا،فائقبماوتطبيقات،نادر؟وتحقيقات،لطيفؤوإشارات،بديعبمانكحب

ومشكلاتمعضلاتلهوعرضت،طوالأسنينالفنهذاتدريسقباشرقنإلاقيمتها

المتداولةوالكتبالأسفاربطونفيحقهايجدفلمطويلبمامذ؟فيالدرسأثناء

على،الصحيحللجامعتدريسيأثناءذلكتجزئتوقد،السائرةالمشهورةوالشروح

علومفييعرفلاالذي)1(العلمهذافياطلاعيوقفة،باعيوقصر،بضاعتي!قة

دقته.وذق!،اتساغهاتسععلمايإسلام

الكتبهذهمؤئفوالشريفالحديثفيمنزلتهيقذركان-تعالىاللهرحمه-منهتواضعهذا)?(

هذاعلماءبكبارحافلةالهنديةالقارةشبهوبلادلهاالتقديمفيمنهرغبواالذين،والشروح

.الثأن

وكتابةخطابةوالإصلاحالدعوةحقلفيالعملشبابهعنفوانمنذالندويالعلامةعلىغلب

قامذلكرغملكئه،وتدريسآتأليفأ،الشريفبالحديثالزائدالاهتمامعنبهفاشتغل

-،العلماءندوة-العلومدارفيمذة(البخاريصحيح)اللهكتاببعدكتالبأصحبتدري!
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هذاكتبفيوتناثزتتفزقتقدوعلوم،فوائافيهااجتقغتالمقامةوهذه

فيوحالآوذوقأ،ودثارأشعارآالحديثلهأصبحالذيمؤئفهافجمعها،الموضوع

واشتشيهلالبخارقيعلىبهأوردماغايةوالتلميذالمعلمفيهاويجد،المقذمةهذه

ومصطلحاتهالبخاريلرموزوافيآوشرحأ،الشافيجوائهثم،الكتابهذامن

عنقيمؤمعلوماتعداهذا،التأليففيولطائفهالتراجمفيوأسرارهومقاصده

فجاءت،الرجالوأسماءالحديثأصولفيمفيدةوبحوثومذاهبهمالأربعةالأئفة

ذهنه،ويشحذ،قريحتهيقتقماالطال!بفيهايجد،واسعةوموسوعةكاملةشاملة

ويسقل،سبيقهئنيرماالكاملوالأستادالحاذنالمعقئمفيهاويجد،هفتهويرفع

وثناؤهمالقنبهذاالمشتغلينشكرفللمؤلف،وجهودهوقتهعليهويوفر،مهفته

رئه.شاءماالحديثفيوألفوكتب

كثرةإلىيلتفتولم،العصرعلماءكبارمنكثيرينشيوخعنالحديثالعلامةتلقىوقد

العلميةوالرحلاتوالدعوةالتأليفمننفعآوأجدىأهميةأكثربأمورلانشغالهالإجازات

خانحسنخيذرالشيخالعلامة:الكبيزثنالمسنذئنشيخيهمنبالإجازةفاكتفى،الكثيرة

سننشرحالأحوذيتحفة"صاحبالفتازكفؤريالرحمنعبدالشيخوالعلامة،الالؤتكي

تعالى.اللهرحمهما"الترمذي

الاستكثارمنالناسبعض!عليهدرجمفاخيرعنهميرويالذينالشيوخومكانةالإسنادوعلؤ

العلموطالمث.الروايةمنوتوثتيبالعلمتحقتيدونالشيوخمنودزجهتعقنالروايةمن

علىيحرصكان،الندويالعلامةأمثال!معناللهرسولإلىسناهيتصلأنويعتريفتخر

العلميةلمكانتهونظرآ،وعجمأعربأ،العالمفيالمشايخكبارالحديثفيب!جازتهالفوز

علىالعلمأهلكبارمنكثيرخرصنفقد،الإسلاميةالأقطارفيالواسعةوشهرته،الرفيعة

النبويةالستةبهديتحفقمنتعالىاللهأكرمهيقاطريمهعنوالرواية،بأسانيدهالائصال

أهلكبارعنوالروايةالإسنادفيعلومنسبحانهاللهحباهولقا،إليهاوالدعوةبهاوالعلم

الحديث.

أبوالحسن"كتابنافي،الشريفالحديثفيالندويالعلامةمساهمةعنكتبناهمااقرأ

كثيرابندارفيالمطبوعة-الثالثةالطبعة)"الأديبالمربيالداعيةالمفكرالإمامالندوي

.)676(صفحة،الثانيالباب(بدمشق
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الدائم.والدعاء،الباقيوالذكر،الجزيلالأجراللهمنوله،بالجميلواعترافهم

أجمعين.وصحبهوآلهمحفدنبئهعلىاللهوصقى،وآخرأأؤلأدثهوالحمد

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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والتراجمالأبواب

للبخاري

تأليف

الكاندهلويزكريامحمدالشيخالمحذثالعلامة
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الكتابمقذمة

الئذويالحسنيعليالحسنأبيالشيخالكبيرالداعية:بقلم

والمرشلين،الأنبياءسئدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرل!دئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسإنتيغهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحقدالنبتينوخاتم

وشرحأوتصنيفأتدريسأالحديثبصناعةالمشتغلينعندتقزرففما:بعدأفا

ومن،والمطالبالبحوثأدقمنالكتابهذافي)1(والتراجمالأبوابأنوتحقيقأ

)\(
تراجم!البخاريصحيخ"بهامتازماأعظمومن،بالتراجمالقديمةكتبنافيالعناوينغرفت

مسلم!صحيح"مثلالعناوينعنأبوائهتجزدتماالكتبمنهناكأننعلمإنناإذ؟أبوابه

.واحدآعنوانآفيهيضعلمالذي

فقهيوبفني،سديدوفقبما،فائقيمابراعهعلىليدلالكتابهذاأبوابعناوينفيالنظروإن

وأدهشتالأفكازحئرتتراجمه":فيهاقيلحتى،عظيمةالاستنباطعلىوقدر؟،غؤاصيى

.!العقوذ

:الفضلاءمنجمعقالوقداختارهالذيالعنوانفيكامنآللحديثالمؤلففقةكانهناومن

.!تراجمهفيالبخاريفقه"

يدلنا،العناوينهذهاختيارفيكبيرأواهتمامآ،فائقآجهدأيبذل-يبدوفيما-البخاريوكان

ترجمةلكليصليكان«أنهمن:)1/25(!الق!طلانيشرح"فيجاءماذلكعلى

.(ركعتين

التراجم:هذهتميزالتيالمهفةالصفاتبعضنذكرأنونستطيع

المعنىعلىوهليمالأولالحديثياذلافربما،والغفقبالاقةالكتابهذاتراجمتمتاز-ا

وارتباطهمغزاهإدراكإلىيقودالحديثفيالنظرفيالإمعانولكن،العنوانمنالمفهوم

.اختارهالذيبالعنوان
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تراجمه.فيالبخاريفقهأن:العلماءبيناشتهرحتى،قذىوأئغدهاغؤرأأعمقها

باب)كقولهجدوىذاوجدهالمتأملحفقهإذالكئه؟الجدوىقليلظاهيرباميريترجموربما

تراجمشرح":انظر)!ذلككرهمنعلىالردإلىبهأشارفإنه(صليناما:الرجلقول

.(9ص!البخاريأبواب

لهيتجهلاحيثوذلك(؟كذايكونهلباب)كقوله؟الاستفهامبصيغةئترجمماكثيرأ-2

الاحتمالين.باحدالجزم

أمبرإلىفيهيصلأنيستطعلموأنهالأمرهذافيالحكمفيتوقفهللقراءيوضححأنوغرضه

الاحتمالينأحدكانوربما؟لاأمالحديثهذامنالحكمأيثبت:يدريلاوأنه،نهائي

يوجبتعارضآهناكأنعلىوينبهه،مجالأللناظريبقيأنغرضهيكونوعندئد،أظهر

التوفف.

بلفظيأتيأو،شرطهعلىيصحلمحديثمعنىإلىءيومىبلف!يترجمما3-كثيرآ

بنصقمعناهيؤديماالبابفيوئويىد،العنوانفيصريحأشرطهعلىيصحلمالذيالحديث

.أخرىتارةالدلالةخفيوبنصقتارةصريح

معهآوردوربما،شرطهعلىيصحلمحدي!ثلفأهوالذيالعنوانبلفظأحيانأاكتفىوربما

شرطي.علىشيءالبابفييصحلم:يقولفكأنه،آيةأوأثرآ

وجدأنهعلىالصنيغهذاويدل،الأحاديثمنخاليبمالأبوالبتراجمالكتابفيهناك_4

فياشترطهاالتيالشروطولكنالترجمةتضقنتهالذيالحكمعلىتدذصحيحةأحاديث

فيها.تتوافرلاكتابهأحاديث

وقد،عناوينبلاأبوابآفجعلهاتراجمالمؤلفلهايضعلمأحادي!طالكتابفيوهناك-5

:عدةبتعليلاتذلكعللوا

،مسوذةوكتابه،مات-اللهرحمه-البخاريأنمنذكرناهأنسبقبمابعضهمذلكعقل.

ذلك.عناعجلهالموتولكن،المواضيعمنكثيرأفيهيتثمأنيريدكاناللهرحمهفكأنه

تعفقهمعقبلهمماالفصلبمنزلةيكونخاصةترجمةلهئذكرلمإذاالباب)حجرابنويقول.

وليالإمامالكلامهذاوت!ط.(107/!الباريفتح،انظر)(الفقهاءمؤلفيكصنيع،به

الترجمة،علىيدلمنهاواحدكل،كثيرةأحاديثبابفييجمعقد):فقالالافقويالله

ذلكعلىويعلمعليهاالمترتجمالفاثدةسوىأخرىفائدةواحدحدي!طفيلهيظهرثم

البالثوجاء،فيهبماانقضىتدالأولالبابأنغرضهوليس.الباب:بعلامةالحديث

المهمةالفائدةعلىالعلمأهليكتبمابمنزلةهنالك(باب)قولهولكن،برأسهالآخر

!البخاريابوابتراجمشرح):انظر)"وقف"لفظأو!فائدة):لفظأو"تنبيه!:لفظ
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قدرهاجلالةعلىالصحاحأقرانهعنبهيتمئزالكتابلهذاشعارأذلكوأصبح

ذهيهيم،وشتلان،ذكائهموتوفم،العلماءلمطتةمقياسأوأصبح،شأنهاوفخامة

وفتح،غوامضهوخل،الجليلالكتابهذافهمعلىواقتدارهمغؤيىهموبغد

فيببراعيمامدزسأولمؤئفبيشهدلا،المؤكفمقاصدإلىوالتؤضل،أغلاقه

الأئضةوأقوال،والحواشيالشروحعلىاطلاعوشغيما،التدريسفيوتفؤقي،العلم

وإضناءالشريفالكتابهذالتدريسممارسةوطول،المحدثينمنوالفحول

وينفرد،البابهذاجمنالكثير4الشيلهيجتمعحتىذلكفيالغفروإفناء،الفؤى

بطونعنهاوتخلو،4الأقفابهاوتتفئح،الألغازبهاتئخلوتعليلاببتوجيهاب

.الأسفار

لمحذاخهم،فيهوأجالوا،وحديثأقديمأ4العلماالموضوعبهذاعييئولذلك

وعلوقهم،الراجحةغقوتهمذلكفيواغتضزوا،جتادهمال!تاقهذافيوأزكضوا

منمعنىومعرفؤ،الأبياتمنبي!بفهمفيتعفقلغويأأوأديبأنعرفولا،الراسخة

الجامع"لثمزاحتعفتيمثلالشعراءغاياتمنغاي!إلىوالوصول،الشعريةالمعاني

كلامه.وشرحالمؤثفمقاصدفهمفيبتدريسهوالمشتغلين"الصحيح

وأالعلماءمؤلفاتمنمؤلفأ-العلميبالتاريخاشتغالناطولعلى-تعيرفولا

حتىمشكلاتهوقأ،غوامضهحلعلىوعكفواالقنذلك4رجابهعييئالحكماء

إلاذلكوما،"الصحيحالجامع"بالحديث4علماعييئمامثل،الشعرةفيهشفوا

فيوتفانيهسبيلهفيوجهادهإليهوانقطاعهالشريفالحديثلعلممؤلفهلإخلاصيى

.ذلك)1(

)1(

ص:8(.

ناعلىليدل(باب)كلمةاستعملربماالبخاريأن:الذفقوياللهوليالإماموذكر.

تراجمشرحة:انظر).(الإسنادوبهذا):قالكأنهوهذا،واحل!ب!سنابجاءاحديثين

للدكتور!...النبويالحديث!كتابمنهذافياستفدنا0(8:ص!البخاريأبواب

.(303:ص،الصباغ

الله=بوليالمعروفالرحيمعبدبناحمدالإمالميقولكماذلكفيالظاهرةأسبابهومن
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اعتناءلشدةإلاذلكوما"الذزاريلامع"لمقدمةتقديمنا)1(فيذلكبئناكما

التيالنبوتةبالشخصيةويتصل.النبوفيبالحديثيتصلمابكلالإسلاميةالأمة

العالمين،فيصدقيولسان،المناروارتفاع،الأثروتخليدالذكربرفعلهااللهضحمن

منكلفأذزكتبعيدأوقريحبعنبهااتصلماإلىوشزت،البركةهذهتخطتحتى

وأزاتت،القثاتمعنهفرفعت،والأجيالالعصورمدىعلىالزؤاةي!فلثفيانخرط

أبيهواسماسمهالرجالأسماءكتبفىفدؤن،الجهالةؤضقةأو،النكارةلوثةعنه

وعدالته،وأمانته،ونشأتهودراستهلمونسبتهنسبهعنوبحث،أخبارهمنكثيبروذكر

فيالمصلحينمنكثيبرعلىذلكفيوفاقتئكر)2(لاومعرفةيغزفغقمأأصبححتى

أحدقالحتىالحكومكاتومؤشسيوالأبطالالعظماءمنوكثيبر،أخرىأمبم

مقذمتهفي")3(إشتزثخز"بالمعروفالأئقانىالعالموهو،الكبارالمستشرقين

)1(

)2(

)3(

العلومفيصتفواقدوالعلماءالمثتينبعدتززالبخاريالإمامإن":-اللهرحمه-الدفلوي

والزهدوالأصولوالرجالوال!تروالتفسيروالفقهكالحديثالمختلفةالفنونفىالدينية

علىمنهاضخماالعلوتمهذهفجمععينتهبينكانتالمصتفاثوهذهوغيرها،لموالرقائق

الصحيحالمسندالجامع!وسقاه،للمسلمينقاطعةحخةليكون!الجامع"كتابهفيشرطه

للعلومومنتهىمرجعآالكتال!هذافصار!وأيامهوشتيه!ي!اللهرسولأمورمنالمختصر

.،بأ!الكاملبالقبولالأمةوتلقتهالدينية

زكرياالعلامةالجليلللمحذثالحديثفنفيالمصتفاتلسائرالندويالعلامةقذموقد

،(1للبخاريوالتراجمالأبواب"علىالتقديمكهذامنهطلسبعلى-اللهرحمه-الكاندهلوي

ابخيوغمراتالوداعجخةجزءو""الدريالكوكبو""المسالكأوجز"علىوتقديماته

المصتفات.منذلكوغير"كي!

شمغافزأاللهتف!ز":كي!فقالغيرهإلىويؤديهوتعيهكلاقهيحفظلمنكي!النبىدعاقدف!ئه

."شبىكقاوأذاها،ؤؤغاهافخمطهاققالتي

فيالمعارفدواوينمنديوافيفيموخمفأكاناشتزئخز،الدكتورالمعروفالألمانيالعالمهو

وقد.فيهاالاسيويةللجمعيةالشزأمينكذلكوعمل،م1854عامبالهند(البثغال)ولاية

الصحابة!أصولفيالإصابة":بعنايتهوطبع.للواقدي،المغازيكتاب"بتحقيقغني

علىذلكفيمعتمدأ!لمجبمحفدسيرةفيكتبأوربيأوذائه:ادعىوقد.حجرابنللحافظ

هذا-يكتبلمأئه:الحقيقةوفيعليها،إلاتأليفهفييعتمدولم،الأولىالعربيةالمصادر
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.م1864-1853سنة()1(كفكته)فيالمطبوع"الإضابة!كتابعلىبالإنجليزية

الأمممنأقةالآنتوجدلاأنهكما،السالفةالأمممنأفةمضىفيماتكنلملز

العظيمالعلمهذافيالمسلمونبهجاءمابمثلالرجالأسماءعلمفيأتتالمعاصرة

.")2(وشؤونهمرجلألفخمسمئةأحواذيتناولالذيالخطر

لدينهوالخادمينأمتهمنوالمحتينالأولياءعلىوالرفداليزهذايقتصرلم

منكثيربهفغرفلدينهوالمناوئين،الكاشحينالأعداءإلىذلكتغذىبل؟وعلمه

منوكثير،أسماؤهمقبقتتماالأيائمؤطق!تهمالجاهليةطؤتفئممفنالألذاءأعدائه

أدراقيأخبارهملذقتتولولاهما،النبويوالحديثالنبويةال!يرةبفضلأخبارهم

الماضيوالتاريخالغابرالعصركانإذاعجمتفلا،الغئقاءباسمائهموطازتالزياح

عليهمافأفاضتبهماقزتالتيالشخاتةهذهوئخاطبانالربيالشاعرببيتيتمثلان

:وينشدانوالئقاءالحياء

والأؤغاوالش!لعليهاأثنىمزنةغواديدقتتكمافادقمث

بهذاالفائقةالعنايةهذهمظاهرهمنمظهرأوكان:فنقولالحديثإلىونعود

شزحمنكلفتناولهالصحيحالجامعفيالأبواببتراجمالعلماءعنايةالقذالكتاب

فاتتأليفاتلهبعضهموأفرد،تدريسهعلىغكفاو،عليهعققأو،الكتالتهذا

خفطتالتيالمؤلفاتومن،الأخرىالعلومشأنأسماؤهاالمؤلفينمنكثيرأ

الكاتمبذكرها،الموضوعهذافيمؤلفاتثلاثة،إليهاالإشارةوجاءت،أسماؤها

الظنونكشف"الشهيركتابهفياهـ(670م)خليفةالخاجباسمالمشهورالخقبيئ

وهي:"والفنونالكتبأساميعن

)1(

)2(

منكثيرشأنلهومخالفأ،عليهمتحاملأكانبلءكيب،الرسالةصاحبعندفاعآالكتاب

المستشرقين.

الهند.فذنكبرىوإحدى،الغربيالبثغالعاصمةهي

،الندويناظممحمدالأستاذ:تعريبالندويسليمانالسيدللعلامة:المحقديةالرسالة

دمشق.-كثيرابندارطبع،62(:)ص
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:شقاهالإشكئذارنيئ)1(المنيربنمحقدبنعليالدينناصرللإمامكتاب-ا

.")2(البخاريتراجمعلىالمتواري"

المفريرشيدبنعمربنمحمداللهعبدلأبي:التراجمترجمان-2

ئكمله.ولمالكتابأبوابعلىوهو:الجلبيقال،)3(الب!تي

مئةوهي"والترجمةالحديثبينالجمعفيالمئققةالبخاريأغراضخل"-3

الشخلقاسيالمغزاويخقامةابنمنصوربنمحمداللهعبدأبيللفقيهترجمة

الأساتذةوأستاذالهندمسندالثلاثةالكتبهذهإلىوأضاف،هـ)4(037سنةالمتوفى

بستان":المفيدكتابهفيرابعآكتابآالذفقوياللهؤفيبنالعزيزعبدالشيخفيها

اللهعبدلأبي"الصحيحالجامعأبوابعلىالمصابيحتعليق"وهو")5(المحدثين

الدينبتذرالملقبالإشكثذرانيالقخزؤميالقرشيعمربنبكرأبيبنمحمد

هـ.828سنةالمتوفىبالذقاجمينيئ)6(المعروف

)?(

)2(

)3(

(4)

)5(

)6(

كثف"فيكماإ،الجامعمصابيح"سفاهمجقداتعثرفيالبخاريصحيحعلىشرعله

.،بأ"الظنون

.36(ه)ص:الظنونكثف

-)657الففريرشيدبنعمرمحمدبناللهعبدأبوالعلامةالحافظالمغربعالمهو

الحديثطلب،(قاس)إلىرحلثم،برعحتىبالأدبتاتصباهفياحتفلهـ(،721

ابنمنسمعوالشاممصزودخلوجاؤز،خخ،جماعبماعنالأصلينوأخذ،وتفقهفيهوجهد

(2234/:الطالعالبدر)،(656/:الذهبشذرات)بفاستوفي،وطبقتهلعيدةأقيق

ترجمته.علىنعثرلم

أعدادفيونشز،التذويأكرممحمدالأستاذالمحفقالباحثعزبه،الفارسيةباللغةوهو

فيأخيرأوطبع-،(الهند)بلكنؤ!العلماءندوة"عنالصادرة-!الإسلاميالبعث"مجقة

.بيروت!الإسلاميالغربدار)

الذقامينيبنالدينبتذرالمعروفالقزشيالقخزؤميعمربنبكرأبيبنمحمدالإمامهو

واستوطنالإسكندريةفيؤلد،الأدبوفنونبالشريعةعالمهـ(:828-)763المالكي

ثم-،دمشقإلىتخؤلثمالأزهرفيدرس،وطبقتهماوالئؤيرفيالفققنابنمنسمع،القاهرة
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ومن،العربيةالإسلاميةالبلادفيالمحفقينوالأئقةالمتقذمينعنأثرماهذا

فيهاوتفئنوا،الحديثعلمخدمةفىهفئهمشقتقدالهندعلماءأن:المعروف

انتهتوقد،جولةأغراضهمنوغزضيفنونهمنقنكلفيلهمفكانت،تقثننكل

ئذفلاالأخير)1(العصرفيونشيرهتدريسهفيوالصدارة،الحديثعلمرئاسةإليهم

كتابمؤكف!وعنهمعثااللهوجزى،أسماؤهاإليناتصللممؤلفاتلهمتكونأن

فيالهندعلماءمؤئفاتمنالكثيزالشيءلناحفظإذدا)2(الهندفيالإسلاميةالثقافة"

الأبوابموضوعفيأثفمقايذكرلمولكثهكبيرأاستقصاءواستقصاهاالحديثعلم

فيالحديثعلموناشرالأساتذةوأستاذالهندمشايخلشيخ)3(رسالةإلاوالتراجم

)1(

)2(

()r

انتقلثمزبيدبجامعفدرساليمنإلىورحلتركثمالمالكيةقضاءفوئيمصرإلىوعادخخ

علىشرعوله":الحسنيالحيعبدالعلامةقال"،كفتزكه"مدينةفيوماتالهندإلى

النبويةالشنةخدمةفيالذيدثهالحمد":أوله،الجامعمصابيح":سفاهالبخاريصحيح

ومواضيعمنهأبوابعلىوعقق،المذكورشاهأحمدللسلطانألفهأنهفيهذكر،سيادةأعظم

هـ،082سنة،آبادأحمد"مدينةالدمامينيابندخلوقد،وبنيةوإعرابغريبعلىيحتوي

الخواطر:نزهة)."&-ArAهـو083سنتيبينألفقدالكتالثهذايكونأنولائذ

1:اللامعالضوء)(،7181/:الذهبشذرات)(،59/" 84 / V)،(الطالع:البدر

.،ب1(57ص/،6خ/:الأعلام)(2051/

الئزقائفؤريالهنديالدينحسامبنالمئقيعليالدينعلاءالإماملوائهحامليأتجلومن

المتنيعليبنطاهربنمحمدالعلامةالنابغوتلميذههـ(79)مه!الغقالكئز"صاحب

البخاريالدينسيفبنالحقعبدوالعلامةهـ(869)م"،الأنواربحارمجمع"صاحب

علىالستةالحواشيصاحبالكبيرالشثديأبوالحسنوالشيخاهـ(،.50)مالافقوي

فئدالذفقوياللهبؤفيالمعروفالرحيمعبدبنأحمدوالإمامهـ(ا138)مالستةالصحاح

اهـ(،923)مالدهلويالرحيمعبدبنأحمدبنالعزيزعبدوالعلامةاهـ(،اVI)مالهند

هـ(،ا692)مالدهلويسعيدأبيبنالغنيعبدوالشيخهـ(ا262)مإسحاقمحمدوالشيخ

.،بأالكباروالمصنفينالمحذثينمنوغيرهم

روائع"مقدمةأولفيترجمتهانظر،اللهرحمهالحسنيالحيعبدالشيخالمؤرخالعلامةهو

.!الأخلاقتهذيبشرحالأعلاق

تراجمشرح"باسماهـ،323سنة(دكن)آبادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةطتعتهما

المتوشط.بالقطعصفحة()912فيتقعوهي،!البخاريصحيح
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،اهـ(176سنةالمتوفى)الذفلويالرحيمعبدبناللهؤفيالإمام:الديارهذه

حكمية،ونكتأكليةأصولأكفهاتكونتكادالمعانيغزيرةالمبانيوجيزةرسالةوهي

وبححبيتطزقهموضوعكلفيشأنه،والأبوابالتراجمفهمفيالفبابواللمث

محمودالشيخالعلامةرسالةعلىيطلعلمالثقافةمؤئفثأن:المرخحومن،يتناوله

مؤلفوفاةبعدطبغتفإنما"الهند"بشيخالمعروفالذيؤتئدي)1(حسن

.")2(00الثقافة"

والتراجمالأبوابموضوعفيوالرسائلالكتبأخبارمنإليناانتهىماجلهذا

.)3(الماضيفيللبخاري

وبغد،الإمامالمؤلفمقاصدتتؤع)4(والتراجمالأبوابهذهفيالغموضوليمز

)2(

(3)

)4(

-IA)12الذيؤتئديالحنفيعليالفقارذيبنحسنمحمودالمحدثالعلامةالثيخهو

العلامةسئماولاأساتذةعذةعلىوقرأ،،يمؤتندب"بونشأ،تيرئلي"فيؤلد،هـ(ا933

ثم"ديوبند"بالتدري!ووثي،العلومفيبرعحتىكثيرآبهوانتفع،التانؤتويقاسممحمد

عظيمأ.نفعآالفترةهذهفيبهاللهونفع،بهاالتدريقرأس

التزك،حكماءوقابلالحجازإلىوسافر،الإنجليزحكممنالهندلتحريرخطةوضعقدكان

فيومكث،عليهالقبضوألقتالخطةهذهالإنجليزيةالحكومةاكتشفتولكنوحاول

مالتوقدمبخلأ،مكزمأالوطنإلىوصلثموالإفادةالعبادةعلىعاكفآسنينثلاثال!جن

دامماولكنهقواهووهنتالأسرأضناهوقد،وزيارتهلاستقبالهالناشوتقاطرالقلوفيإليه

الأجل.وافاهحتىبعملهمشتغلأ

النظر،بعيدالهمةعالي،العلومفيوالمشاركة،الثقةجيد،الصدرسليم،الابتهالدائتمكان

دروسه.وكثرةعلمهغزارةإلىبالنسبةبالتأليفالاشتغالقليل

بالعربية،صفحاتأربعنحوآخرهوفي،الأرديةاللغةفيوهوصفحة72()فييقعوالكتاب

تخئؤر،نكينهفي"الأمان"مطبعةفيطبع،مستقلبكتالبمنهأشبهمعئيمبمذكراتوهو

.(بأ

البسطمنبشيءمقالهنهايةفيالكائذفقويزكريامحمدالعلامةكتاقيالمقالصاحمبذكر

والتفصيل.

كتابهفيالتراجتمخمنالإمامأن:"تراجمهفيالبخاريفقهان":بجملةالناسبعفقطن

تذذ-هوبل،خاصقاصطلاحيئمعنىلهلي!هناالفقهأن:الحقيقةولكن.الففهيةللمسائل
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علىوحرصه،الحديثفهمفيوتعفقه،ذهنهوجذة،ذكائهوقزط،مراميه

نأتجتهدتؤاقؤحريصؤكنحلؤفهو،فميهتؤاستفادهأكبرمنهوالإفادةالاستفادة

شفا4فيهمصفىعسلإلىتحؤلهاثم،الزجئقمنقطر؟آخزالزهر؟منتتشزب

.للناس

،الصادقالعاشتيشأنالصحيحالنبويالحديثمعالبخاريالإماموشأن

ثوبأوك!اه،والكمالالجمالنعمةعليهاللهأسبغالذيالحبيبمعالوامقوالمجمت

جديدأاكتشفإليهتطركفماوهومنهعينيهي!ليهادلافهو،وايج!لالروعةمن

وإذا،حينيكلفييتجذدجمالهورأى،وهتامأافتتانأفازداد،جمالهآياتمن

عندإعادةولاالحمتفيقديتمفلا،الجماليغير4والجما،الوج!غيزالوجا

الشاعر:وصدق،الفجمت

تطرافيذتهماإذاحشنأؤخقاتنريدك

واستنباط،المسائلاستخراجمنيشبعيكادلاالبخارايالإماتمنرىولذلك

قرائهعلىوالخروج،منهالذزيىوالتقاط،الحديثأعماقإلىوالنزول،الفوائد

.مز؟عشرينمنأكثرواحدأحديثأيذكرحتىبها

أحكامأواستخرج،مزةوعشرينأربعمنأكثرعائشةعنتيرئزةحديتوزؤى

.جديدةوفوائذ

بناللهلعبد!شع!النبيدعاءفيمعناههوكمافيهاوالبصيرةوالتضفعالعلومفيالذفةعلى

الوضوء،كتابفيالبخاريأخرجه01!الدينفيفقفةاللهم"-عنهمااللهرضي-عباس

1)برقم،..حالكلعلىالتسميةباب 4 r)عنهمااللهرضيعباسابنعن،.

-علىومنبرهقبرهبينءلمجتالنبيئروضةفيالإمائمكتبها-التيوالتراجمالأبوالثفهذه

،العلومفيوبفتهالإمامتضفععلىتذذمتنؤعةمقاصذلها-والسلامالصلاةصاحبهما

يبينوربما،الكلاميةالمسائلىإلىبهايشيروربما،الفقهيةالمسائلمنهايستخرجفرتما

الآخرونإليهايصللمأمويىإلىالتوجيةيريدوربما،الأحاديثبينالجمعطريق

تراجمهفيالإمامالمؤلفومقاصدالعلماءأفهامبينالاختلافوقعالتنؤتجوبهذا،وهكذا
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جمليبيفأبطأغزوةفيع!يمالتبيمعكنث":قالجابرحديتوزؤى

.مرةعشرينمنأكثر"الحديث...وأعيا

أتجلإلىيهودممنمنطعامأاشترى،ع!يمالنبيا!":عائشةحديتوزؤى

.لها)1(وترجمأبوابألهوعقد،موضعأعشرأحدفي"حديل!مندرعأورهنه

مواضع.عشرةمنأكثيرفي(والخضرموسىققحة

عشرةمنأكثرفيتبؤكغزوةعنتخففهفيمالكبنكعبحديتوأخرج

خمسين.منأكثروفوائده،مواضع

مواضع.عشرةفيمجقيئوخطبيهالشمسكسوففيأسماءحديتوزؤى

الحديث()"ورقهايسقطلالشجرةالشجرةمنإن":حديثوزؤى

.)2(جديدةفوأئذمنهواستخرج

بلسانوينشدإعادتهمنتملفلاالحديثروايةعندوالطرفيالتشؤةتأخذهفكائه

:الحال

يتضؤعكزرتهماالمشأهوبكزهإنلناتعمانذكزأجمذ

الشاعر:ببيتيتمثلوكأنه

سعدياحديثكمنفنرذناشجونأفنرذتناعنهمسعدياوحذثتنا

قريحته،وتسيلذهنهويتوفد-وافبربسهبمفيهضربالذي-ذكاؤهيشتعلثم

نتائجواحدحديثمنويستخرج،شجتتهاعلىالنفسنويرليملالتأليفزمامفيفلت

ولم.حبهوإفراطذهنهلجذةإلاذلكوما،الأذكياءمنكثيبربخلدتدورلاوفوائد

المتأقلعليهيقعلاماعلىيقعوالمجمث،للقرائحملهبأللبدائعمفهمأالمجحتيزل

لعقله.المتعبلجسمهالمرهق

)1(

)2(

.(154)5/العينيللعلامة:القاريعمدة

،البخاريصحيحفيالحديثمواضعإلىالقاريدليلدزكتابفيالإحصائياتهذه:انظر

الصلاةصاحبها-علىالمنورةبالمدينةوطغ،الغتيمانمحمدبناللهعبدالشيخوضعه

.،بأ-والسلام
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للأساليبخاضعغيزالإمامالمؤلفأن:الأبوابتراجمفيللغموضآخروليمز

عصرهفيالحديثفنفيالمؤكفونعليهاجرىالتي،الوضعيةوالقوانينالتأليفية

وهو،صخامذهمبوإمالم،التأليففيخاضيماطريق!واضعهوبل،عصرهوبعد

الأحاديثمنالمستخرتجةالفقهتةالأحكاممنالذهنإليهيتبادزماعلىيقتصرلم

منيستخرجبل،والفقهالحديثعلمفيالمؤكفينمنسبقهومنأقرانهشأن

المعروفة.الفقهأبوابمنبابتحتتدخللاوعمليةعلميةفوائذالأحاديث

الحافظالعلامةبمرادهوأعرفهمكتابهشزاحأكبزذلكإلىالإشارةأخ!نوقد

:فقال(الباريفتح):الفريدكتابهمقذمةفيالغ!قلانيحجرابن

منبفهمهفاستخرج،الحكميةوالئكحبالفقهتةالفوائدمنيخفيهألارأىثم"

بآياتفيهواعتنى،تناشيهابحسبالكتابأبوابفيفزقهاكثيرةمعانيئالمتون

الشئلتفسيرهاإلىالإشارةفيوشقك،البديعةالدلالاتمنهافانتزع،الأحكام

علىالاقتصارالبخاريمقصودلعقه:بهاللهنفعالدينمحعيالشيخقال،الوسيعة

المعنىولهذا،أرادهالأبوابوالاستدلالمنهاالاستنباطمرادهبل؟فقطالأحاديث

النبئعنفلان:فيهقولهعلىواقتصرالحديثإسنادعنالأبوابمنكثيرأأخلى

يفعلوإنما،معئقأجموربهوقد،إسناببغيرالمتنيذكروقد،ذلكنحوأو،لمجفه

معلومأ،لكونهالحديثإلىوأشازلهاتزتجتمالتيللمسألةالاحتجاقيأرادلأته:هذا

وفيالكثيرةالأحاديثأبوابهمنكثييرفيويقع،قريبأتقذموربماتقدممقايكونوقد

شيءلاوبعضها،اللهكتابمنآيةفيهمابعضهاوفي،واحاحديمثفيهمابعضها

يثبتلمأنه:يبئنأنوغرضه،عمدأذلكصنعأنهبعضهماذعىوقد،البتةفيه

نسخمنبعفيىفيوقعثقةومن،عليهتزتجمالذيالمعنىفيبشرطهحديمقعنده

علىفهمهفأشكلبال!فيهيذكرلم،حديثيماإلىحديمقفيهيذكرلمبابضئمالكتاب

.فيه)1(الناظر

وأؤضحخ،وأجادفأخ!نالذفقوياللهوليالإسلامشيغذلكعلىزادوقد

.6:ص:"الباريفتح"مقدمة()\
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بلسانيقول!وكأثه،الإمامالمؤلفومقاصدالعلماءأفهامبينالواقغالتفاوت

الشاعرة

منزليأبغذبالتئذاءونزلتهاشمقبائلفيبمكةنزلوا

والسئةبالكتاب،بالعقلالمفهومةالادابيستخرجماوكثيرأ":اللهرحمهقال!

كتمتمارسقنإلاحستهيديىكلاهذاومثل،عط!ل!ه!كازمانهفيالكائنةوالعادات

.")1(السئةمنأصلألهاطلبثم،قومهآدابميدانفيعققهوأجال!،الاداب

بصدقشهدفيهالنظزوأفغنوتدريسأدرسأ"الصحيحالجامع))قراءةأكثزوقن

ويتخفقبهيتأذبمفاكثيرأشيئأووجد،الصميموإصابته،قالهفيماالإسلامشيخ

حتى،العظيمالكتابهذاثنايافيمنثورأالصحابةوعاداتغ!جمالرسول!بأخلاق

وقد،شاءبماأو")2(المفردالأدب"ويسضيه،آخركتابأمنهيستخرجأنيستثليع

عليهيلتويوقد،العظيمةالثروةهذهبقيمةوالحديثبالفقهالمختصنيستهين

علىالصحيحةالأحاديثلجمعأفردالذيالكتابهذافيوضجهاوحكمة،فهمها

الإمامأرادوقد،غيرهنظرعنيختلفالفجمثنظرولكن،البخاريالإمامشروط

الصحابةعليهكانيقاوصورة،للشارييئزاسأالكتال!هذايكونأنالبخاري

.النبؤةعصيرفيوالمسلمون

والتراجمالأبوابمنالكتابهذافيأوردهمابعضلتعفدالثانيوالشتمب

:الكزقانى)3(قالحتى،والمدزسينالشزاحمنكثييرفهيمعلىوالتوائها

1;)

;r)

)3(

هـ.ا323آبادحيدرطبع،هص،"البخاريصحيحأبوابتراجمشرح"

بهاعئ!يوما،طبغهتأخروقد،"المفردالأدب"الآخرالإمامالمؤلفكتابإلىإشارةهذه

الكبيرالعارفبنعليأحمدبناللهفضلالفاضلللشيخواحاشرعوعليه،حفهكانكما

فيالضمداللهفضل":سفاه(العلماءندوةمؤشس)الفؤتيهثيريعليمحمدالشيخالعلامة

."المفردالأدبشرح

-)717الكزقانيئالدينشمس،سعيدعليبنيوسفبنمحمدالكبيرالمحذثالعلامةهو

إلىارتحلثم،ببلدتهوجماع!الدينبهاءأبيهعنأخذ"،كزقان"منأصلههـ(،786

تقحذى=:خحيابنقال،سنةعشرةاثنتيولازمهالدينعضدالقاضيعنفأخذ"شسيراز"
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منالأفاضلوالعلماء،الأعصارمنالبوازل4الفحوعنهعجزقسمهذاإن"

."بأعذارفتركوهاالأمصار

يشتدوأقوالآراءمنعصرهفييسودكانماعلىأكثرهماطلائجغذئمهو

تقذمهومنمعاصريهبعض!إليهذهبوما،4والقاالقيلفيهويكثر،الجصالمحولها

انتشرمانقضإلاذلكمنقصدهومابترجمؤويأتيبابأيعقدفإنه،مذاهبمنبقليل

ثبتوماللحديثمخالف!عندهوهوعاليمعننقلأوالعافةعليهوجرى،الناسفي

يفهمولاذلكيستملحولا،خفيطرفيمنإليهينظرأوبذلكيؤبيفهو،السئةمن

الأخلاقمنعصرهفييوجدكانمابأكثروأحاط،علمهاتسعمنإلالهإيرادهيمز

بقليلسبقهمنأومعاصريهكتبعلىاطلعوكذلك،والآراءوالأقوالوالعادات

وغييرهما."شيتةأبيابنمصنفو"")1(الرزاقعبدمصئف"!

كتابهفيمباحثهبعضفيالذفقوفياللهوليالشيخعالنكتةهذهإلىأشاروقد

:قالإذ؟ذكرهالمتقذم

تراجمفيشيبةأبيوابنالززاقعبدعلىوتبكيتاتتعفباتذلكوأكثر"

ومثل،مصثفيهمافيوالتابعينالصحابةعنتروىالآثارشواهدإذ؟مصتفيهما

)1(

الذزاريالكواكب،كتابهتأليفمنفرغوفيهابمكةفذةوأقام،سنةثلاثينببغدادا!ملنشر

سمع،التصانيفمنذلكغيزوله،صغيرأجزءأوعشرونخمسة"البخاريصحيحشرحفي

إلىطريقهفيالخبئمنراجعأمات،وغيزهالبغداديالدينمحبالقاضي:منهمجماعةمنه

1:)الأعلام،31(4/0:الكامنةالدرر).فيهاوذين"بغداد" ، 27) / Aاب.

)126الضئعانيبكرأبوالجميرينافعبنقفامبنالززاقعبدالحافظالمحدثالعلامةهو

-11ter):روى،حديمثألفعشرسبعةمننحوأيحفظكان،الثقاتالحديثخفاظمن

واسحانحنبلبنأحمذعنهL$i)و،والثؤري،والأوزاعي،خزيجىوابنقغمر،عن

أشهرهاكتبله،العلمأوعيةمن-اللهرحمه-كان"-:اللهرحمه-الذهبىقال،وغيرهما

تهذيب).والتابعينالصحابةوأثارالمرفوعةالأحاديثفيهجمعالحديثفيمصتفه

،(227/:شذرات)(،2126/:ميزان)،(1/303؟وفيات)،(6021/التهذيب

.،ب1،(3353/:الأعلام)،(1/436:الحفاظتذكرة)
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.")1(فيهماماعلىواطلعالكتاتينمارسمنإلابهينتفعلاهذا

خلهعنوالشزاحالعلماءعجزهو،والتعفدالغموضلهذاآخروشتمب

وتكففاتتأويلاتإلىمنهمكثيرالتجأحتىوالمشفةالشذةذلكفيومعاناتهم

:الباجيئ)2(قالحتى،السليمالذوقيسيغهالا

بينيجمعمعنىطلبمنبلدناأهلبهغييئلماهاهناهذاأوردثوإئما"

"يسوغلاماالتأويلتعشفبمنذلكفيوتكففهم،يليهاالذيوالحديثالترجمة

التيالكتبشأن،والزيادةوالحذفوالتهذيبالتنقيحدورفييزللمالكتابأنهو

بضاعتهم،عمدةويعتبرونها،علقهمفيهاوتصئون،عنايؤأشذأصحابهابهايعنى

نبونجفيعقفهميزاللاالذينالعلماءوشأن،الآخرةفيوزادهممايهمورأش

يتناولهقلمهميزالولا،الكتاببهذامشغولأعقلهميزالفلا،نموفيوعلمهم

كانبل،واستقراوهدو،فيهايكنلمالبخاريالإماموحياة،والتحبيربالتحسين

لقيحتىجفاءإلىجفاءومن،محنبماإلىمحنؤومن،بلدإلىبلدمنينتقل

.31(رى

)1(

)2(

(r)

.ص)5(:الدهلوياللهوليللإمامالتراجمشرحرسالة

الباجيالوليدأبوالقزطبيالتجيبيسعيدبنخلفبنسليمانالعلامةالحافظهو

فيومولده(تطييؤس)منأصله،الحديثرجالمنكبيرمالكيفقيههـ(،)304-474

الموصل(و)(بغداد)إلىوسافرأعوامثلاثةفمكثالحجازإلىرحلبالأندل!،(تاتجة)

وابنالخطيح!عنهروى(الأندل!)أنحاءبعضفيالقضاءوليثم،(حلبو)(دمشقو)

و"شرح"،الموطأشرحفيالمنتقى"أشهرها:كتمبلهسواهما،وخلقعبدالتز

،(1/215:وفيات)(،3/1178:الحفاظتذكرة)(،المرية)بتوفي"،المدؤنة

.(ب01(3521/:الأعلام)،(3434/:)شذرات

العباب4افعا،:قالفإئا،بالقرآفياللفطبمسأليمالمحميرهآخرفيالبخاريالإمالمامتحنوقد

وأمز،مخلوقبالقرآفياللفطبأنالقوليإلىالذفلىيحيىبنمحمدفنستا".مخلوقة

إلىيحىبنمحمدفكت!ت،بخارىإلىتيسابوزمنالبخارممثفخزقي،عليهوضتق،بقخيره

وخشيئ،عنهوانفضحواالبخارممبعلىالناسفشذبئ!بخارىمنفنفاة،أمرهفيبخارىوالي

-،بخارىبلدتهإلىفذهت-زمنآبهااستقزوكان-نيسابورمدينةفتركنفسهعلىالبخارفي
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فيكتابهمقامةفيالمايكيئالباجيالوليدأبوالإمامنقلهماذلكعلىوتدك

أحمدبنالرحيمعبدذرأبوالحافأأخبرني:فقال،البخاريرجالأسماء

:قالالف!تملي)2(أحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالحافظحذثنا:قال،القزوي)1(

يوسفمحمدبنصاحبهعندكانالذيأصلهمنالبخاريكتالتانتسخت

بعدهايثبتلمتراجممنها،مبئضةوأشياءتتملمأشياءفيهفرأيتالفزئري)3(

تدكومفا:الباجيئقال.ذلكبعضقفأضفنالهايترجملمأحاديثوفيها،شيئأ

محمدأبيوروايةالم!تمليإسحاقأبيروايةأن:القولهذاجمحخةعلى

)1(

)2(

(r)

ثمبيكئد،إلىفذهمت،منهاللخروحاضالزأنيلبثلمولكنه،استقبالأحسناسئقيلحيث

انتقلحيث،خزتنكبقريةأقرباثهعندفلبتالطريتيفيقيرضقولكنه،شفزقئدمدينيماإلىائجه

بتحقيق،الحنبليرجبلابنلماالترمذيعللشرح"انظر)مرضيأ،راضيأربهجوارإلى

.2(لم،1/26/202)،جمترالديننورالدكتورالأستاذ

،كبيرأتأثيرأالإسلاميالفكرعلىأثرت،خطيرب!دقيقةمسألةالقرآنوخلتيالكلامومسألة

المحدثتعليقاتإلىالبحثهذالاستيفاءيرجع،جذأالشقةفيهاتسعتخلافأوأثارت

الجرحفيوالتكميلالرفع"كتابيهفي-تعالىالله-رحمهغذةأبوالفتاحعبدالشيخ

.!الحديثعلومفيقواعد"و،"والتعديل

شيخالشفاكابن،المالكيالأنصاريأحمدبنالرحيمعبدذزأبوالحافظالعلامةالإمامهو

434)5القزويالحرم - ro،)الهيثموأبا،والذازفطني،الف!تمليإسحاقأباسمعهـ

ضابطأثقةكانوغيرهما،البغداديوالخطيبالباجيالوليدأبوعنهJ)J(،الكشقيقني

له،عامكليحخفكان،السرواتوسكنالحجازفيتزؤجثمجاورورعآ،زاهدآ

.اب1(33011/:الحفاظتذكرة).مصئفات

محاث،بالم!تمليالمعروفالتفخيإبراهيمبنأحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالحافظهو

(1/23:الأعلام)(،386/:شذرات)هـ،376سنةتوفي"،الشيوخمعجم"لهثقة

ا.أب

32)االمزئرياللهعبدأبوقطربنيوسفبنمحفدالحافظهو 5 - 2 r،)روىمنأوثقهـ

والثانية:هـ،248سنة:الأولى:مزتينمنهسمعه،وأشهرهممصئفهعنالبخاريصحيغ

شوالفيتوفئ!،بخارى"بلادمن!يزئر)إلىنسبتهكثيرونعنهورواههـ.252سنة

.،ب1(7481/:الأعلامو)،(2286/:شذرات)
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القزؤفيفي)3(زيدأبيورواية.الكشقئهيي)2(الهيثمأبيورواية،(?الشزخ!يمي)

بحسبذلكوإنما،واحدأصلمنانتسخواأنهممع،والتأخيربالتقديممختلفة

فأضافه،ماموضعمنأنه:مضافؤرقعؤأوطز؟فيكانفيمامنهمواحدكلقذرما

بينهاليسمتصلةذلكمنوأكثرترجمتينتجدأنك:ذلكويبين،إليه

.)4(أحاديث

قاعدةوهذه":فقال،"الباريفتح"صاحبحجرابنالحافظالعلامةوأئده

قليلةمواضعوهيوالحديثالترجمةبينالجمعوجايتع!رحيثإليهايفزعحسنة

.جدأ)5(

الذيالكتابهذافيوالتراجمالأبوابلتعفدأسباببعض!فهذهكلوعلى

يكنلملمنقاصرةدراسةإليهاوصلت،اللهكتاببعداعتناءأشذالأقةبهاعتنت

عالمفيآخرولا،ذلكمنأكثزيكونوقد،الحديثفنفياختصاصيىصاحمت

عليم.علبمذيكلوفوق،والبحثوالتأفلالعلم

(2)

)3(

(4)

)5(

-)392ال!زخمييخمؤتةبنأحمدبناللهعبدمحمدأبوالمسندالصدوقالمحذثالإمام

قرأت:قال،وغيرهالقزوئعنهحذث،المزئيريمن1"1سنةفيالصحيخسمع،هـ(381

الذهب:شذرات)،(16/294:النبلاءأعلامسير).حسانأصولصاحبثقةوهوعليه

.اب1(386/

مزابالبخاريصحيخحذث،الكشقيقنيئمحمدبنقكيبنمحمدالهيثمأبوالثقةالمحذث

سنةفيتوفي،وآخرونالقزويذرأبوعنهوأخذ،غيرهعنوحذث،المزئيريعن

19f:النبلاءأعلامسير).هـ()938 /1)l(3136/:شذرات)ب1،.

-103)،القزؤزياللهعبدبنأحمدبنمحمدزيدأبوالزاهدالقذوةالمفتيالإمامالثيخهو

والذازقطنىالحاكئمعنهحذث،غيرهوعنعنهوأخذ،المزئيريمنالصحيخسمعهـ(371

،(16314/:النبلاءأعلامسير).!المسلمينأئقةأحدكان":الحاكمقال،وآخرون

r(ا1/4بغدادتاريخ)(11/992:والنهايةالبداية)،(/76":الذهبشذرات)

ا..أب

6(.)ص:الباريفتحمقدمة

.(6ص):الباريفتحمقدمة
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دارسبىوكل،الحديثعلمفيباحمثكليطرقهطرئأغفحأالموضوعيزلولم

المتقذمينكتبضياعبعد-حاجؤفيالموضوغوكان،الصحيحللجامعومدزمبى

هذافجاء،وأوعىوأجمعوأشملأكملكتالبإلى-ذكرهاتقذمالتيالأربعة

كم):الأؤلينقوللصدقبالحاجةم!جفأ،بالغرضوافيأ-دئهوالحمد-الكتال!)1(

كتابمقدمة":كتابهفيذكرقد-اللهرحمه-المؤلفوكان(للآخر4الأؤتزك

الكفيةوالقواعد،الذفقوياللهؤليئالإمامالشيخأصولمنبكل"الذزاريلامع

فيجاءماكلوكذلك،لهاترجمةلاوأبواب،والتراجمالأبواببينللتطبيق

الشيخدروسفيفوائدمنوجدماالذيؤتئديحسنمحمودالعلامةالشيخرسالة

فيوقواعدأصولمنوجدهماكلوكذلك،الكثكوهيأحمدرشيدمولاناا-!بير

مقاعليهاوزادفاستوغتهاالغيييئوالحافظ،والق!طلأني)2(حجرابنالحافظكلام

سبعينإلىالكليةالأصولهذهعددبلغحتىإليهيسبقولم،عذيىهأباخاطرهكان

الله-عندوالغيب-واحدكتالبفينجدهلمغزييرعلبمعلىفاحتوىوقاعدةأصلأ

ككتابوطبعهالجزءهذاتجريذتلاميذهمنكثيراقترحكماالمؤلفعلىفاقترحت

العظيمالكتابهذابتدريسالمشتغلينإلىمخسنأمشكورأالاقتراخهذافقبلمستقل

وتقديرهمثناءهممستحقأعاقؤبصفؤالحديثلعلموالخادمينخاضحؤبصفؤ

وأجل.وأعظموأبقىأوفىاللهعندوما،الصالحةودعواتهم

أبوابهاعلىوتكقم،الصحيحالجامعكتبمنكتالبكلتناولقدوكان

)1(

)2(

:وسقاه-،الله-رحمهالكائذفقويزكريامحمدالشيخالجليلالمحذثالعلامةألفه

."للبخاريالتراجملأبوابا"

محمدبنأحمدالعباسأبوالدينشهابالحافظ:الفقيهالمحاثالخخةالعلامةالإمائمهو

التكريوالجلالالأزهريخالدعنأخذهـ(،239-)851الثافعيالمصريالق!طلأني

ولهمز؟،غيرخخالثئاوي،علىمجالىخمسةفيالبخاريصحيخقرأوغيرهما،

الخضرمىيقول"الشاريإرشاددا:سفاهالبخاريصحيحعلىشرحه:أشهرها،مصتفات

والتحرير،التقريرحسن،القدرجليل،فتقنآحافظأكانف!نهوبالجملة:"السافرالنور"في

توفي،والتوصيفالترتيبلطيف،والتأليفالجمعحسن،العبارةبليغالإشارةلطيف

..،ب1(8121/:الذهبثذرات).بالقاهرة
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جمذةفييقعقدضخمآليمفرأالكتال!فجاء،ترجمةوترجمةبابآبابآوتراجمها

يتصلماكلفيالحديثبالتعبيرمعارفيدائرةأوموسوعةالكتالثوأصبح،أجزاء

أغنىوبذلك،غيرهعنمغنيأللبخاري"الصحيحالجامع"فيوالتراجمبالأبواب

منالذزيىوالتقاط،كتاب!كلفيالموضوعهذاتتئععنومدزسيهالحديثعلمطلبة

اللهقتحوماالكتابهذاقيمةيعرفولا،كبيرآوغتاءطويلآوقتآعليهمووقربحبركل

،النقوللتابمنفيهبهأتىوماالصوالتوالقوذ،السديذالرأقيمؤلفهعلىبه

واشتغل،الصناعةهذهمازسمنإلاوالألبابالعقولومحصول،الأقوالوضفوة

مشكلاتهوقك،غؤامضهخلفيوالعناءالجهذولقي،طويلةمذةالكتاببتدريس

القائل:قالوقد

دوؤهالتاسيىمن!الففذاتغرف!إئما

مؤكفاتهكسائرالحديثوأساتذة،العلمطقتةالكتاببهذاينفعأناللةوندعو

نبتهعلىوالشلاموالضلاة،وآخرآأؤلآدتهوالحمد،والدينالعلمبهويعز

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحقدالمصطفى

الندويالحسنيعليالحسنأبو
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الذزيالكوكب

تأليف

الكئكؤهيأحمدرشيدالعلامةالفقيهثالمحة

تعليقات

الكائذفقويزكريامحمدالشيخالمحذث

924





الكتابمقذمة

الئذويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالشيخالداعيةبقلم

وخاتم،المرشلينأشرفعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرلتدئهالحمد

القتامين،الغزوأصحابه،الطاهرينالطتبينوآلهمحفدالأؤلينوستد،النبئين

الدين.يومإلىبإحسانلهموالتابعين

وأقريبأاتصالأبهيتصلوماوأقسامهفروعهبجميع-الحديثعلمفإن!بعدأقا

العلماءحذاقبعف!قال-كماواحترقتتصخت)1(،التيالعلوممنبعيدأ-

فيالصناعةبهذهالمشتغلونيدعولم-والفنونالعلوموضتارفة،والمؤزخين

الحديث،صناعةفيالاعتمادعليهاالتيالستةالطحاحعلىوقئت،منزعأا!قوس

وأعلنغ!المصطفىنبثهبهمااللهخصقاللذين،والقبولالخلودنفحاتمننفحة

)1(
وجملم،الفقهوأصولالنحوعلموهو،احتزنوماتصحبئجملم:ثلاثةالعلومدا:قيلص

جملموهو،واحتزنتصحبئوجملم،والتفسيرالبيانعلموهو،احتزنولانصحبئما

."الحديث

تراجمفيكتبآوضعوا-خيركلاللهجزاهم-المحدثينأن:هناوالاحتراقبالئضجوالمراد

وما،وبلدانهموأنسابهماسمائهمضبطوفي-،والمجروحينوالضعفاءالثقات-الرجال

وئثنوا،الكرامالصحابةمن-!ي!النبيعنزوىمنوحقروا،...اتفقومامنهاافتزق

وحقحروا،صحيحهامنالروايةوفاسذ،والمجروحالحفطسئىءمنالعدذالثقةالراوقي

التيوالأحاديث،دخلهاالتيوالبلدان،عنهوالآخذينشيوخهواحضؤا،راوكلرواية

هذاومن.الغايةعلىآرتؤاحتىالحديمثتققيماشأنفيوواردةشاردةكلواستوفوا،رواها

وعلومالستةتاريخمنلمحات9:انظر).واحترقتصحبئجملمإنه:الحديثعلمفيقالوا

.(136:ص،غذةأبوالفتاحعبدللشيخ!الحديث
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بأخبارهالكتبهذهلاختصاص(4:الرحأ!يهرئرلكؤرقغتا):بقولهذلكعن

وجهادهم،عملهمفيجامعيهاإخلاصولمثمذة،-!شي!-وآثارهوأحواله،وأقواله

كلعلىالأشتىالمقصدهذاوإيثارهم،نظيرهمقيماوبهقيهموغفؤ،ذلكفيالأكبر

العلومتاريخفينظيرهينذوتجزدألهوتخزدهم،وت!تفويوتشغل،تقذوتجزما

والمتبتلين،والزاهدين،العلماءمنوالمتجردينالمنقطعينتاريخوفي،والفنون

المجاهدين.

وينبع،حولهايدورالتيالمباركةوالحياة،الخالصالعملهذانوروشزى

وأضاء،ربهابنورالأرض!فأشرقت،القذةالمكتبةوهذه،الشريف!العلمهذاعنها

كلبلدكلونوابغ،عصيركلأئقةوتناول،المكتبةهذهجوانبمنجانمبكل

جامعيها،أخبارمنالحاجةإليهتقعأو،الخاطرفيويجول،الذفنإليهيتبادرما

هذهفيوالتزاماتهموشروطهم،وشيوخهمأساتذتهموأخبار،حياتهموتراجم

وفضل،بينهاوالمقارنة،بعضبىعنبعفحهابهيمتازوما،وخصائصها،الكتب

وقبول،وتركهاوترجيحها،الرواياتاختيارفيومذاهمهم،بعضيىعلىبعصحها

استخرجوهاالتيوالفوائد،القزوثةالأحاديثعلىوحكمهم،هم3وزالزؤاة

وهذا،الكلا!منالضئف!هذاهنالككانإن،استنبطوهاالتيوالأحكام،منها

الأؤابد،ذلكفيفاقتنصوا،فهومهموبقةالشزاحهقةوشقت،الفقهمنالجانمب

بتدريسهاالعنايةواشتذت،)1(والتعليقاتالشرؤعوكثرت،الشغزةفيهوشفوا

لها،الأفةتلقيفياللهكتالتتليأصبحتحتىفيهاوالإجازة،وروايتهاونشرها

تاريخوفي،العلومتاريخفيألفتالتيالكتبفيغخلىولنظرة،بهاوالعناية

والكتب،والفنونالعلومأشاميفيأئفتالتيالكتبوفي،خاضةالحديثعلوم

هذهضمخامةعلىللاطلاعتكفيالشتةالكتبلهذهالكبيرةالشروحومقدمات

نبتهابحديثوشغفها،الأمةعنايةومدى،الحديثيةالمكتبةهذهواتساع،الثزؤة

خاضبما.بصفؤالستةوبالضخاح،عام!بصفبما-!ي!-

منفيهكتبماسوىوهيمئةعلى"البخاريصحيح،علىوالتعليقاتالشروعزادتوقد)1(

.،باذلكإلىوماوالمستدركاتالمستخرجات
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تلقتهاالتيالضخاحهذهفيخاضةمكانةالئزملإفيعيسىأبيالإمامولجامع

:أستاذاهإليهسبقبمااستفادقدفإنه،درجتهاغفؤعلىوأجقغت،بالقبولالأمة

بالتأليف،القشيريالخخاجبنمسلموالإمام،البخاريإسماعيلبنمحمدالإمالم

طريقةلهوشق،الشأنهذافيتأليفهسبقماوكل،الصحاحجمعفيالجهذوبذل

جاءمنكلوهكذا،الموضوعهذافيصثفواوالذين،الحديثأئفةبينمنخاصة

والاقتداز،والإبداعالاجتهادوفؤة،التصنيفملكةقوزفي،الأولينالسابقينبعد

ال!ن،فيبالتقذمعقفهوتتغعلفهوتصبئ،فيهاالتصرفوفؤة،الصناعةعلى

لهم،ووفائهوخئه،القنهذالأئقةالضخبةوطولي،للضناعةالممارسةوبالول

منوتجزده،الدنيافيوزهدهوتواضعه،والفضلبال!ئقلهموالاعترافي

الله.إلىوابتهالهدعائهوطولي،الأغراض

والاقتدايى،والذقةالطخةفيالغايةبلغاوقدالضجيخينفيللناظريبدووكان

أحاديث!شملتجقغفقد"الشج!تانيداودأبيالإمامشتنن"وفي،الصناعةعلى

وإن،شيئأبعدهميأتيلقنتركواماإتفم،جئدونظايم،حسنيبترتيب!الأحكام

وجهادأ،الحاص!تحصيلقبي!منيكون،الصحيحةالأحاديثفيكتاصبوضغ

الشتينعلىتتفتوقد،الكتالتهذافوضععيسىأبوالإمالموجاء،جهابغيرفي

شخصيئهفيهفظهرت،والخقحافةالعقليئوالئئؤنجالئضجديمنوهيعمرهمن

التيالزاخرةالمكتبةهذهفيعوزأشذأنهعلىوتزقن،جلئةواضحةالقنيةالتأليفية

بشيءوجاء،الثروةهذهفيزادأنهوعلى،الباكرالعصرهذافيتكؤنتقدكانت

وبينالفقهبينالجمعفيومسليمالبخاريشيخيهطريقتيبينجمعفقد،جديد

فجمع،واختصاصاتهمامحاسنهمابينوجمع،موضعهفيالحديثوضع

الإسناديةبالفوائدوأتى،مسلمفعلكما،واحدمكافيفيالمتعذدةالروايات

حديثأكتابهأحاديثعلىوتكقم،كتابهمنمواضعفيالبخارقيدألثكماهو

كتابه.غيرفيتوجدلا،بهخاصةعلميةومسائلبمصطلحاتوتفزد،حديثآ

،،المقازنالفقه"باليومالناشيسفيهماموضوغطزققنأؤليمنوكان

فيالاجتهاديةالمدارسلفقهحفظهفيبهالأقةتعترفأنيجبكبيرفضللهوكان

2 or



لجامعهخصيصةوتلك،الزمانعليهوعفا،الكثير4الشيمنهلضاعولولاه،عصره

فيوأقدمهاالمراجعأوثقمنفهو،والستةالحديثمصتفاتبينمنبهاتفزد

الأؤزاعي)1(كمذاهب،المهجورةالمذاهبمعرفةفيستما،الخلاف

للمتأخرينخفطأنه:حسناتهمنوكان،زاهؤتة)3(بنوإسحاق،والثؤري)2(

القديم.الشافعى)4(مذهمت

وهي،الخ!نةالأحاديثفيالأساسئالمرجغ"الجامع"كتابهيكونويكاد

المحدثينمنأحدأنعرفولا،عنهاي!تغنىولا،بقيمتهاي!تهانلاحديثتةثروة

1;)

;r)

)3(

)4(

فيولداهـ(،57-)88الزاهدالفقيهالأؤراعيعمروبنالرحمنعبدعمروأبوالإمام

العلمفيرأسأكان،فامتنع4القضاعليهعرض،بهاوتوفي(بيروت)وسكن(تغقتذ)

بنالرحمنعبدقال،هشامبنالحكمزمنإلىرأيهعلىبالألسنتدوروالفتياوالعمل

275(،1/:"الأعيانوفيات").،الأوزاعيمنهمأربعةالحديثفيالأئقة":مهدي

.(ب]32(30/:»الأعلامو"،f(112/:"الذهبشذراتو!

العلمفيزمانهأهلستذكان،اهـ(61-)79الثؤريسعيدبنسفياناللهعبدأبوالإمام

الحرقينإلىوهاجرفأبىللحكيمالمنصوووزاؤده(الكؤقة)فيونشأولد،والحفظوالورع

يتقذملا:أحمدقال،وتوقي(التضزة)إلىوانتقلفتوارىالمهدفيطلبهثم،الشريفين

."الحديثفيالمؤمنينأمير":وغيرهمعيقبنيحيىوقال،أحاقلبيفيسفيانعلى

:،الأعيانوفيات"،6/257لماسعدابقطبقات"،4111/:!التهذيبتهذيب")

.(ب01(1/025:،شذرات"،1/012

أخذ،هـ(238-171)القزؤرفيالئميميزاهؤئهابنيعقوبأبوإبراهيمبنإسحاقالإمام

والترمذئ،،ومسلم،والبخارئ،أحمدعنهوأخذ،وآخرينؤبقتةالذزاؤزدفيعن

تهذيب").والمغربالمشرقأهلبصديهإسحاقساد:الذارمىقال،وغيرهموالثسائي

18/،الاعتدالميزانو!،1/216:"التهذيب o،"1/64:"الأعيانوفياتو،

.(ب1(298/:!الذهبشذراتو!

الأربعةالأئمةأحذهـ(402-015)الشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبوالخئرالإمامهو

بنومالك،غييتةبنوسفيان،الزئجيخالدبنمسلمعنأخذ،المتبعةالمذاهبذوي

تذكرة"و،463i/:،الأعيانوفياتو"،256/:،بغدادتاريخ").وآخرينزافؤته

لما:التهذيبتهذيبوإ،01/251:!والنهايةالبدايةو)،1/361:!الحفاظ

.،ب1(259/:الصفوة!فة)،(29/:شذرات)،(952/
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حتى،اعتنائهمثلالجانببهذااعتنىالصناعةهذهفيالغفذةعليهمالذينالكبار

:")2(الحديثعلوم"كتابهفيالضلاح)1(بنعثمانعمروأبوالإمامقال

الحديثمعرفةفيأصل-تعالىالله-رحمهالتزمذيعيسىأبيكتاب"

."جامعهفيذكرهمنوأكثرباسمهنؤهالذيوهو،الحسن

ببعضوتفزد،والتعديلالجرحوعلم،الزجالبعلومخاضأاعتناءاعتنىإئهثم

زشختمنإلادثزهايعرفولا،لهايتفطنلا،الأسانيدصناعةفيالمسالك

هذاعليهااشتملكثير؟فنوفيعداهذا،وصناعتهالحديثعلومفيكغئهوغلا،قذفه

:الأصولجامعفي(3)الأثيرابنالحافظقالولذلك،الكتاد

وفيه،تكرارأوأقفها،ترتيبأوأح!ئها،فائدةوأكثزهاالكتبأح!نهو"

منالحديثأحوالوتبيين،الاستدلالووجوه،المذاهبذكرمنغيرهفيليسما

."وتعديلجرعوفيه،والغريب،والسقيمالصحيح

:)4(الأنصاريمحمدبناللهعبدإسماعيلأبولإماماوقال

)\(

)2(

)3(

)4(

الكزديموسىبنعثمانبنالدينصلاحالرحمنعبدبنعثمانعمروأبوالدينتقيالإمام

الشمين،بناللهعبيدمنوسمع،والدهعلىتففه،هـ(643-)577الشافعيالشفززؤري

نوحبنالدينشصح!عنهوحذث،وغييرهمقذاقةبنالدينوموفق،عساكربنالدينوفخر

اللغةمنالمادةقوئكان،وآخرونالرحمنعبدالدينوتاج،سلارالدينوكمالالققدسى

22/:"الأعيانوفيات").زمانهفيالنظيرعديتم،الحديثفيمتفننأ،العربية ir،

.(ب1(23041/:"النبلاءأعلامسير"و،5122/:لماالذهبشذرات"و

.51-41ص/

القؤصليثمالخرريالشئتانيمحمدبنمحمدبنالمباركال!عاداتأبوالإمامالعلامةهو

-)544!الحديثغريبفيالنهايةو"،الأصولجامع!صاحبالأثير،ابنالكاتب

ولدهعنهوروىوطائفيما،الموصلوخطيبالقزطبيشغدونبنيحىمنسمعهـ(،606

:!الذهبشذرات،).وآخرونالبخاريبنالدينفخروالشيخ،القؤلييوالشهاب

.(ب1(1/2488:!النبلاءأعلامسبر!و،551/

هـ(،481-)693القزويالأنصاريعليبنمحفدبناللهعبدإسماعيلأبوالحافظالإمام

بن=واحمد،الالزازيمحمدبنمحفدبنوعلي،الخزاحيمحمدبنالجثارعبدمنسمع
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فائدةإلىيصلكتابهلأن؟..ومسلمالبخاريكتابمنأنفععنديوكتابه"

."الناسمنأحل!كل

هذالمحاسنأشملالذفقوياللهؤلىالإسلامشيخمشايخناشيخكلائموكان

قال،الشتةالصحاحبينمنفضلهبيانفيوأعققوأدن،وخصائصهالكتاب

عيسىأبو:ورابعهم...":"البالغةاللهخخة"في-تعالىاللهرحمه-

داودأبيوطريقة،أبهماومابتناحيثالشيخينطريقةاستحسنوكان،الترمذي

مذاهببيانعليهماوزادالطريقتينيهفتافجمعذاهسبإليهذهبماكلجمعحيث

الحديثطزنواختصر،جامعأكتابأفجمع،الأمصاروفقهاء،والتابعينالصحابة

أنهمنحديث!كلأمروبئن،عداهماإلىوأومأواحدأفذكر،لطيفأاختصارأ

علىالطالمبليكونالفمغفبوجةوبئن،مئكرأو،ضعيفطأو،خ!نأو،صحيح

وذكر،غريباأومستفيض!أنه:وذكر،دونهعفاللاعتباريصحمافيعرفبصير؟

يحتاجمنوكتى،التسميةإلىيحتاجمنوشفىالأمصاروفقهاءالصحابةمذاهست

كافيإثه":يقالولذلك،العلمرجالمنهولمنخفاغيدعولم،الكئيةإلى

.")1()2(للمققدمغنن،للمجتهد

)1(

)2(

طاهربنومحمد،الئاجيالفؤتمنعنهوحذث،وغيرهمالأضقهانيقئحوتةبنعلي

والتصؤفالتذكيرلسانفيأقةكان":فقال،عنهالئاجيسألت:الشقفىقال،وآخرون

شذرات"و،12135/:!والنهايةالبدايةداو،3/1183:!الحفاظتذكرة")

.،ب1(18/305:?النبلاءأعلامسير"و،no/3:"الذهب

.(-177)176ص:البالغةاللهحخة

بينوالموازنةالترمذيالإمام"كتابإلىيرجعجامعهفيالترمذيالإماممنهجعلىللاطلاع

الصحةلباسوألبسهعمرهفياللهمذ-جمترالديننورالدكتورللأستاذ"والصحيخينجامعه

وعلى،عندهالفقهيةالنواحيعلىوتكفم،الإماملمنهججيدأوصفآفيهوصف-والعافية

الفوائدوذكر)والصحيخينالترمذيجامعبينالموازنةوعلى،الأحاديثتخريجفيطريقته

فيهالمركبةالاصطلاحاتوعلى،الجامعفيالحديثأنواععلىكذلكوتكفم،(الإسنادية

العلميةالمكانةوعلى،الجامعفيالرواةعلىوتكفم(،تفسيرهافيالعلماءأقوالنقلمع)

بالحديث=المشتغلينلجميعللغايةمفياالكتافيهذا.الحديثيةالصناعةفيالترمذيلعمل
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:الترمذيبشتنالعلماءعناية

ذكر،مختلفؤعصوبىفيالمحذثينكبازعليهوالتعليقبشرحهغييوقد

المحذثوالعلامة،"الطنون"كشفصاحبتجقبيخليفةالحاخأسماءهم

في4الأسماهذهوجاءت"الأحوذيتحفة"صاحبالفتازكفوري)1(الرحمنعبد

علما4منهموكان،الكائذفقوي)2(زكريامحمدللعلامة"الذزيالكوكب"مقذمة

)1(

)2(

وتدريسأ.دراسة

r-))283الفتازكفوريالرحيمعبدبنالرحمنعبدالمحاثالعلامةهو or،)فيقرأأهـ

الشيخالمحذثعنالحديتأخذ،الغازيبورياللهعبدالشيخعلىاشتغلثمأبيهعلىبلدته

حتىزمانأودزس(كفكته)إلىانتقلئم!آرا"ببلدةالتدري!وولي،الدفقويحسيننذير

التصنيففيوأعانهسنينثلاثالذتاتويالحقشمسالشيخعندوأقام،للتأليفانقطع

له،والإفادةوالدرسوالتصنيفالتأليفعلىعاكفأبيتهولزموطنهإلىعادثم،والتأليف

ترجمتهانظر).كبارمجقداتفيالترمذيجامعشرحفي"الأحوذيتحفةاأشهرهاكت!ب

.(بدمشقكثيرابندارطبع(111-101صر)"الهندفيئينالمحةأعلام،كتابنافي

أهئمالستةالحديثلكتبالسابقةمقذماتهفي-تعالىاللهرحمه-الندويالعلامةذكروقد

يذكرأن-ذلكإلىحاجةتزلمأو-المقذمةهذهفيفاتهوقد،مقذمتهأثناءمنهاكلشروح

إكمالأمنهاوالمخطوطةالمطبوعةشروحهأهئمبعضهنافاذكر،"الترمذيجامع"شروح

فمنها:،الثأنبهذاالمهتفينالفزاءلفائدة

العربيابنمحفدبكرأبيالفقيهللإمام:الترمذيجامعشرحالأحوذي-عارضةا

هـ.أ992عامبالهند(كائفور)فيطبعوقدهـ(،543)تالمغانرفي

التعليتيأوالفقهيةالترمذفيأقواليبشرحمصئفهيهتئمجدأ،وجيزهذاالعربيابنوشرخ

.الترمذيكتالتشرحهبهاصذرالتيالفريدةالتقديهالجوانببتلكعنايتهمنأكثر،عليها

توتجدهـ(51.)تالتغوفيقؤذودبنمسعودبنالحسينللإمام:الترمذيجامعشرح-2

المحمودية،المكتبةمخطوطاتقسم،المنؤرةالمدينةفيالإسلامئةالجامعةفيمنهقطعة

.)35(رقم

بنمحفدبنمحقد،الفتحأبيالحافظل!مام:الترمذيجامعشرحالشذفي3-النفح

شزخ،هـ(734ت)المصرفيالأصلالأندلسيئالئاسشيدبابنالمعروف،التغفرفيمحفد

-!..ركعئينفليركعالمسجد،أحدكمدخلإذاجاءما):إلىاؤلهمنقطعةالكتابمن
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وتعليقايهمكتيهموأسماءأسماءهماستقصى،مختلفؤوبلابعصوبىفيالهند

واللائقالمتوفعهوذلكوكان،")1(الهندفيالإسلاميةالثقافة":كتابصاحب

مجفدات،ثلاثمنهصدروقدفقطحديثوثلاثمئةحديثآعشرستة(r)16جملتهافيوهي

.الرياضفيالعاصمةدارمكتبةمن

لكن؟لكملالأسانيدعلىالكلاممنالحديثقنعلىاقتصرلو":حجرابقالحافطقال

دونفوقف"الأحكامأدتةفيالإمام":كتابهفي:يعني-دقيقابنشيخهيتبعأنقصده

.(17:ص؟الحفاظتذكرةذيل)"يريدما

f-بنبكرأبيبنالرحمنعبدالذينجلالللحافظ:الترمذيجامعشرحالمغتذيقؤت

اا)تالمصرفيالشيوطيمحفد

عامطبعأته:وذكر،وغيرهاملأفزاذمكتبةفيمخطوطاتهان:يينزجمينفؤادالأستاذذكر

.693(:العربيالتراثتاريخ).(كائعور)هـفيا992

فينسخةومنه،القادريالحسنيإسماعيلبنالقادرعبدتأليف:الترمذيجامعشرخ-5

الكتب.دار

وستةستمئةمجقدينفيشزحوقد:الترمذيجامععلىشاكرمحفداحمدالشيغشرع-6

فيهوعليهوالتقد،التخريجعلمفيطويلؤباععلى4يدمفياوشرحه،فقطحديثآعشر

.ومؤاخذات،ملاحظات

.الفتازكفوريالرحمنعبدالشيخللمحاث:الأحوذيتحفة-7

.البئؤرييوسفمحمدالشيخللمحاث:الشننمعارت-8

فيواحترقتضاعتولكنها،الخديثأئقةلبعضعظيمةشروعالترمذيلجامعوكان

ومنها:،مختلفةعصورفيالأمةبهذهألفتحوادث

الحنبليرجبأحمدبنالرحمنعبدالدينزينالواعظللحافظ:الترمذيجامعشرح-ا

دارفيوأخرى،الثالثأحمدمكتبةفيمنهقطعةأن:سزكينفؤادالأستاذذكر،هـ(97ه)ت

.693(ص:"التراثتاريخ")انظرالمصريةالكتب

الكتانيالمصرينصيربنرسلانبنعمرالدينلسراج:الترمذيجامع2-شرح

.هـ(08ه)تالئفمينيالحفصأبي،العسقلاني

الأنصاريأحمدبنعليبنعمرالدينسراجللحافظ:الثلاثةعلىالترمذيزوائدشرح-3

.هـ(408)تالمققنبابنالمعروف،المصري،الأصلالأندلسي

انظراهـ.341المتوفى!الخواطرنزهة"صاحبالحسنيالحيعبدالسيدالعلامةهو)1(

.()991صفحةفيترجمته
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المؤتدةوالأحاديث،الفقهيةللمذاهبوتعزصهوأهميتهالكتابهذادرجةبعلؤ

الدراسية،المناهجفيالأولالمكانوخفوله،لهاالناقضةأو،عليهاالذالة،لها

الشريف.للحديثالتدريسوحلقات

بعلموالمشتغلين،المذاهبعلماءأحوجمنالحنفيالمذهب4علماوكان

أحاديثمنكبير؟مجموعؤعلىلاشتماله،الجليلالكتاببهذابالاعتناءالحديث

قديممنإليهذهبواوما،مذاهبهمإثباتفيالمذاهبأهلبهتستدكوما،الأحكام

مذاهبمننقلهوما،الترمذمم!أخرجهماعلىمخالفيهممنكثيرولاعتماد،الزمان

شرحه،علىوعكوفهم،بهباعتنائهمالجدارةكلجديرأالكتا!هذافكانالفقهاء

أدلةوبيان،الصحيحالحديثضوءفيوقؤته،مذهبهمصحةعلىوالاستدلال

عليهواحتوت،الأحاديثمنضخماأساسعلىاستنباطهاووجوه،مذهبهم

السئيماالكتبأقوىهو"الترمذيجامع"فإن،طبيعيئ4شيوذلك،الستةدواوين

التغاضييمكنفما،بعضبىعلىبعضهاوترجيح،وأدلتهاالفقهثةبالمذاهباتصالأ

الحنفي.بالمذهبيعملالشريفللحديثمدزسأولمحدبعنه

بعلممنهموالمشتغلين،الحنفيالمذهبعلماءا!:الغريبمنولكن

كتبمضاعليهعثرناماوكل،الموضوعهذافيكثيرةآثارأيخلفوالمالحديث

القرنآخررجالمنالشئدي)1(الطتبأبيبنطتبللشيخعليهشرع،بالعربية

القذنيالشئديالهاديعبدبنالحسنلأبيوشرع،الهجريالعاشر

المذهبعنالدفاعرايةخققةوهم-الهندعلماءعنأثرماوجل،اهـ(913م)

العلميةالمسلمينلغة،بالفارسيةإقا-والفقهالحديثبينوالجامعين،ا!حنفي

الشزهئديأحمدسراجالشيخكشرح،البلادهذهفيالعربيةاللغةتليالتيوالتأليفية

جائزة!"-الأخيرالعهدفيالفارسيةقخلخقتالتي-اللغةبالأزبتةوإفا

ولدالعلماء،فحولأحد،الشثديالثتويالطئبأبيبنطئبالمحدثالعالمالشيخهو)1(

بهوتخرجوأفاددرس،مذةولازمهالمفتييونسمولاناعلىوقرأ(الشند)بأرضونثأ

بضعفيتوفي"،المصابيحمشكاة!علىتعليقاتهمنها:المصتفات،بعض!لهالعلماء،

.،ب1(4471/:الإعلام).وتسعمئةوتسعين
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الفكتوي)1(الرقانمسيحبنالرمانبديعللشيخ،"الشعؤذي

.)2(الأنصاريأحمد

فضلللشيخوشرح،

جامعد"درسهمفيالحديثشيوخكباربعض!بهاأفادإفاداتمجموعوإقا

علىونادرأ،الدرسأثناءفيغالبأتلاميذهمنجباءبعض!بالكتابةقتدها،"الترمذي

الثقافة"صاحبعنهوعتر،"تقرير"ويسفىمكانهمإلىعنهإنصرافهمإثر

وأالمذكراتهذهومن،"بالقولعليهشرح":بقوله"الهندفيالإسلامية

القذزاسيئ)3(الشافعيغوثمحفدبناللهصبغةللمفتيشرعالإفادات

!(.2 A)أحمدرشيدالشيخالمحذثللإمام"الزجميالج!أ"ومنها،اهـ

الديؤتئديحسنمحمودللعلامةوتعليقات،هـ(ا323م)-اللهرحمه-الكثكوهي

جامععلىالشديالعرف"ومنها،اهـ(933م)"الهندشيخ"بالمعروف

الفاضلتلميذهوجمعهااهـ(352م)الكشميريشاهأنورمحمدللعلامة"الترمذي

التئخابيجزاغمحمدالشيخ

)1(

)2(

(r)

)4(

محمدالشيخالمحدثللعلامة"الشتنمعارف"كتابالكليةهذهمنواستثنى

،اهـ(403-)0125الفكسويالزمانمسيحبنالزمانبديعالمحدثالعالمالشيخهو

وأخذ،فخخالحجازإلىسافرئم،وغيرهالقكتويعبدالحيالعلامةقرأعلى

الشيخعنالخديتوأسندورجعال!قازثبوريالرحمنعبدبنمحمدالشيخعنالحديث

خانحسنصديقالعلامةواستخدمه(ئؤقال)إلىرحلثم،الافقويحسيننذير

برفضالمشهورينالعلماءمنكان،(آبادخئذز)إلىسافرثممذةبهافاقامالمثؤجي

8/99(:)الإعلامالأرديةإلى"الترمذيجامع"ترجمة:منهامصتفاتله،التقليد

.(بأكتابهاسمولا،وفاتهسنةعلىنعثرولم،االثقافة"ضاح!بأكره

هـ(،اY!_Aا121)الشافعيالقذزالييغؤثمحمدبناللهجمثغةالمحدثالعالمالشيخهو

وثيثمبهاالإفتاءوثيثم(،تاكؤر)بالصدارةولي،الفكتويالدينعلاءالشيخعلىقرأ

إلىالسالكهداية":أشهرهامصئقاتله،وزارفخخالشريفينالحرقينإلىسافر،القضاء

.اب1(7244/:الأعلام)."مالكموطأ

ترجمته.علىنعثرلم
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كزاتشي!"فيالإسلاميةالعربيةبالمدرسةالحديثشيخ)البئؤيىي)1(يوسف

العلامةأستاذهأفادهماضوءفيألفه-مؤئفهيقول-كماالشرحوهذا،آومديرها

.)2(الكشميريشاهأنورمحمدالشيخالجليل

)\(

)2(

محمدالشيخ:الشاعرالأديب،الموسوعيالعالم،المحذث،الفقيهالكبير،العلامةهو

كبارعلىيؤتئدبالعلومدارفيدرس.هـ(اrAv-)1326التئوريزكريامحمدبنيوسف

الشيخالكبيرالمحذثالعصروإمام،العثمانيأحمدشبيرالشيخالمحذثأمثال،اساتذتها

مدرسةوأنثأالهند،عنانفصالهابعدباكستانإلىهاجر.الكشميريشاهأنورمحمد

جانبإلىكان.بدمثقالعربيةاللغةلمجمععضوآاختيركبير؟،جامعيماإلىاليومتحؤلت

كثيرةمؤلفاتوله،قلبييمانوببماهـعقبا793عامتوفي.بالعربيةفصيحآشاعرأالغزيرعلمه

شيءفيالبيانيتيمةو)،الترمذيجامعشرح!السننمعارفدا:أشهرهاومن،بالعربية

الوتر!كتابو"،!والمحاريبالقبلةمسائلفيالأديببغيةو"،!القرآنعلوممن

وغيرها.

للشيخ!الترمذيشرحفيالشذيالطئحب،:أيضآالترمذيعلىالهندعلماءشروحومن

العربي!التراثتاريخ"انظر)ماArtعام(بلهي)فيطبع،الكاثذفقويالرحمنإشفاق

.(693:ص،سزكينلفؤاد

ومنها:،باكستانعلماءلبعض،الكتابهذاخدمةفيقيمة4أعماوهناك

فيضالفضلأبيللشيخ:!البابوفي!:الترمذيفيهيقولمالإكمالالسحابرشن-ا

الباكستاني.الثؤريالرحمن

أبوابشواهدمنتخريجهامنالمباركفوريالعلامةيتمكنلمالتيالأحاديثفيهتتبع

.الأحوذيتحفةمنالباكستانيةالطبعةهامشعلى،الكتابهذاطمغوقد،الترمذي

وقد،تخريجهامواضعمعرفؤمنيتمكنلمالتيالأحاديثمنقليليماغيراعدادعليهبقيئوقد

وفي":قولهتحتالترمذكنذكرهمالذينالصحابيمابأسماءث!مآباكستانطبعةآخرفيعمل

قمثفقد،نظروفيهوصحابثةصحابئآوأربعينوثمانيةأربعمئة)448(عددهمفبلغ،الباب

4)الصحابةعددفبلغ،الإحصائيةبهذه rA)فبلغتأحاديثهمب!حصاءوقمت،صحابيآ

منها.كبيرغيرعددأالترمذيخزج،حديثآ(rAAا)

مختاراللهحبيبمحقدللشيخ:"البابوفي)ةالترمذكقفيهقالعماالنقالب-كشف2

الشهيد.

لكن=،الثوريوعملالمباركفوريالشيخعملمناستفادأئهمنهالأولالمجقدمقامةفيذكر
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للإماموتحقيقاتإفاداتمجموع"الذزيالكؤكب"القتمالكتابوهذا

التوحيدعقيدةإلىالداعي،الكبيرالمصلح،الجليلالمرتئي،الفقيهالمحاث

رشيدالإمام:اللهإلىوالإنابة،النفسوإصلاح،البيضاءالشييةوالستة،الخالص

:"الخواطرنزهة"فيترجمتهفيجاءوقد،هـ(ا323م)الكنكوهيأحمد

الفقهمنعديدةعلومفييقرىءالثالثةالمزةفيالحجازإلىسفرهقبلوكان"

،الآخرةالمزةفيالحجازمنالعودةوبعد،والتفسيروالحديث،والكلام،والأصول

جامع"يقرأوكان،واحد؟شتيمافيبدرسهاوالتزمالستةالضحاحلدرسأوقاتهأفرغ

،التعارضودفعوالإسناد،المتنتحقيقفيفيهجهدهويبذلأولأ،"الترمذي

؟الأخرىالكتبيقرأثم،الحنفيالمذهبوتشييد،الجانتينأحدوترجيح

ماتجة)2(فابن،فالتسائي)1(،ومسلمالبخاريفصحيحي"داودأبي"سنن

)1(

)2(

المذكورانالشيخانيفعلكماالعزومجزدعلىيقتصرلا،تقدفيتفصيليئتوثيقيئعمله

أخرجهعنهاللهرضيزيدوحديثداودوأبواحمدأخرجهعنهاللهرضيعمرحديث"

استقرائيأ،علميأتخريجأالحديثبتخريجعيقوئموإنما،ذلكونحو!..الضغيرفيالطبراني

حاجةلا4،مطؤتخريجعوهو،أحدهمااوالشيخانيخزجهلمالذيالحديثعلىيحكئمثم

اعلم.واللهاكثرهإلى

الإسلاميةالدعوةمجلسعنمجقداتاهـثلاث411عامحتىالكتابمنصدروقد

فيومنهجهالترمذيالإماماانظر)إداريبعمللانشغالهيكملهلمالمؤلفلكن،بكراتشي

-عمان،الفتحدارطبع،44(-141/)،الخفشمحمودغذابللدكتور!..الجامعكتابه

.(لأردنا

الخزاشانيبحربني!تانبنعليبنشعيببنأحمدالرحمنعبدأبوالثئتالحافظالإمائمهو

،هلالبنوبشر،زافؤتةبنإسحاقمنسمعهـ(،303-)215الشننصاحبالئ!ائي

الرجالونقدوالبصروالإتقانالفهممعالعلمبحورمنوكان،وطبقتهمعماربنوهشام

النيسابوريعليوأبو،الطخاويجعفروابو،الذؤلابيبشرأبوعنهأخذ،التأليفوحسن

الذهب:شذرات)،(2896/:الحفاظتذكرة)23(،1/:الكمالتهذيب).وآخرون

41/251:النبلاءأعلامسير)،(2923/ ) pب).

السننصاحبالقروينيماجهابنيزيد،بنمحمداللهعبدأبوالحخةالحافظالإمائمهو

بن=وعثمان،الفغفسبنوجبارة،الطتايسيمحمدبنعليمنسمعهـ(،273-)902
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.")1(بالكتابيتعقققليلبحسبمعسردأ

جامع"تدريسنيقام،تلاميذهعنوتواتر،نقلناهمضافهمكماالشيخفكان

فتحماويذكر،والإيضاحالشرحفيويفيض،الحديثكتبسائرعلىاالترمذي

يتوشعلاماويتوشع،فيهوتعفقه،للقنوممارستهدراستهإليهوأدت،عليهبهالله

المباني،قليلؤ،وجيز؟بعبار؟الفصلالمتينالقول،بهاللهاكرمهومقا،غيرهفي

فطريبماومناسببما،الفقهوأصولللفقهعميقةدراسةعلىمؤشسأ،المعانيكثيرة

والتفريط،الإفراطعنبعيدأ،المقصودبلتابوالتمشك،الحديثبصناعة

بينمنبهامتازبماذلكفيمستعينأ،وخخجهمالشقفأقوالنقلفيوالتوشع

ظنوح!ن،والمحاكمةالنقدفيواقتصاب،جسنوصفاء،ذوقيشلامةمنأقرانه

ظاهبر.وتواضع،لهمعذبىوالتماس،بالشقف

محمدالشيخالوفيالنافيالنجيبتلميذهوالتحقيقاتالإفادابهذهقئدوقد

الحافلالدرشهذاحضرحين1-(334م)الكائذفلويإسماعيلمحمدبنيحيى

شيخهوكان،ولمحطنةذكاءيتوقد،راسخةعمليةملكةلهوكانتاهـ،311سنة

وكات!ت،علمهوراوية،لنفسهبطانةاتخذهقد،لهالإيثاركثيز،الحمبعظيتم

وحزرها.ونقحها،أمالتهودؤن،الشيخدروشفقتد،رسائله

الف!قاةالمجموعةهذهمقامتهافيبل،والتحقيقاتالإفاداتهذهضمنومن

(1الترمذيجامع"درسفيشيخهمنيسمعهمايقيدوكان،"الذزيالكوكب"ب

يقذزولم،فائد!تفوتهلاحتىلتقييدهافرصةأولينتهزوكان،بالعربيةاليومنفس

تحريزيحررهاوأن،المقتدةوالفوائد،المذكراتهذهفيالنظزيستأنفأنله

وفرانج،فكيرواجتماع،نفسبىوطمأنينيما،تالمهدوءعلىتؤلفالتيالمؤلفات

جميعوعن،الجامعبتدريسالمشتغلينعناللهجزاه-أنهإلاوقمبواتساع،خاطير

1()

الأئقريعيسىمحمدعنهأخذ،العلمواسغصادقآ،ناقدآ،حافظآكان،وآخرينشيبةأبي

:الحفاظتذكرة)(،9053/:التهذيبتهذيب).وآخرونالفامييزيدبنوسليمان

13/1:النبلاءأعلامسير)(،2416/:الذهبشذرات)،(1/636 ) 2 ivب،.

/8(941-051).
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صانقد-كبييروتأفل،طويلةدراسبماغقحارةهيالتيالإفاداتهذهقيمةيعرفمن

فجاء،البناءويشيدعليهيبنىأساسأوترك،والتلفالقحياعمنالعلمتةالذزرهذه

التراثهذاجفطلهاللهقذرالذي،الكائذفقويزكريامحمدالشيخالعلامةنجله

شيخهبهوأفاد،العظيموالدهبهبدأماوإكماذ،فيهوالتوسيغ،ونشرهالعلمي

بالتحرير،4الغتقابهاوتطيرتضيعكادتالتيالمجموعةهذهفتناول،الجليل

والتصحيح.والمقابلة،والتنقيح

واف!،ضافيبشرحمنهأشتابالمذكرات-وهو"الذزيالكوكب"وكتال!

منالكتابلشرحاستيفائهوغذم،حجمهو!قةؤتجازتهعلى-"الترمذيجامع"د

بتدريساشتغلمنإلاقيمتهايعرفلاكثير؟فوائذعلىيشتمل،آخرهإلىأوله

المدزشفيهايرتاحلاالتيوالغفوضالذفةمواضعوعرف،طويلأ"الجامع"

فيهاويتوق،والتعليقاتالشروحعامةفيجاءماإلىالذكيئالطالحبأو،الحاذق

هذا،تقصيزولافيهفضوذلافصلبكلايمالجقةويروي،العقذةتجلماإلىويتطل!

ومقاصد،والأصولالرجالوعلمالحديثوغريباللغةفيفوائدإلىإضافة

القلبوإشراقالنفس4صفاعليهايعينالتيواللطائفالئكتبعضوفيه،الشريعة

منمعنىوتعيين،بعفبىعلىالوجوهبعضترجيحفيالسديدوالقول،والحمب

الحنفي.المذهبعلىللإيرادوجواب،والممارسةبالذوقالمعاني

العبارةزووةوظهرت،الشرحمنالمواضعبعضفيالأدبيئالذوقتجقىوقد

مقفاةالعباراثتأتيوقد،الأدبفيقدلملهكانتالشارحلأن؟التعبيروخلاوة

وزكاكيما.تكففبغيرمنالعصرذلكفيالكتابعادةعلىمسجوعة

صلبإلىالمذكراتهذهجامعزكريامحمدالشيخالمحذثالعلامةوأضاف

واحد،علمينبعمنمستقاةالأخرىللكتبشروحفيفوائدمنجاءماالكتاب

مفيدأتعليقأالكتابعلىوعقق،وغيره"الذزاريلامعو""المجهودبذل!"

إلىوضقه،الفئقتمويوضح،الفخقلويفضل،الغامضعنيكشفمنيرأ

المذاهب،وتحرير،الأقوالبتنقيحوعني،أخرىكتبمناستخرجهاتحقيقاب

فينشزهايتفقلاالتيالأربعةالمذاهبكنبمنإليهتوضحلماعلىذلكفيمعتمدأ
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علىوساعد،العلميةالكتابقيمةفيفزادعليهاالاطلاعيت!نولم،الشارححياة

ممارستهوطول،الطويلةالتعليميةحياتهفياستفادهافوائذوزاد،بهالانتفاع

والعلم،أخيرأوئمثرالحديثعلومفيألفلمامراجعتهوكثرة،الحديثلصناعة

له.ساحللابحر

أمورأتكونوقد،العلامةوالدهدرسفياستفادهماكذلكإليهوأضاف

اشتغاله4وطو،العميقونظره،السليمذوقهإليهاهداه،وخذانتةعلومأأو،ذوقئة

وأكثر،الصوابإلىأقرلتتكونوقد،ذهنهوصفاءوإخلاصهالحديثبصناعة

دتهوالحمد،الكتاببهذااللهنفع،ال!ثثزاحتناقلتهمفاكثيرمنالحديثلمعانيكشفأ

وصحبهوآلهمحقدومولاناونبتناسيدناعلىاللهوصفى،وباطنأوظاهرأوآخرأأؤلأ

أجمعين.

التذويالحسنيعليالحسنأبو
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مقذماته

والمنتخبماتالمختصراتلكتب

الحديتفيى

الحسني.الحيعبدللعلأمة:الأخلاقتهذيب-ا

محمدللشيخ:المصابيعمشكاةمقالمنتخبة2-الأبواب

.الكائذفقويإلياس

للمحذث:اللهإلىللدعوةالصفاتفيالمنتخبةالأحاديث-3

.الكائذفقوييوسفمحمدالشيخالداعية
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الأخلاقتهذيب

الحسنيالدينفخربنالحيعبدالشريفللعلامة

هـ(ا1282-341)

لهقذم

الئذويالحسنيعليالحسنأبوالعلامة

المؤثف(نجل)

الفارابيدار

دمشق
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الكتابتقديم

الئذويالحسنيعليالحسنأبيالعلامة:بقلم

وخاتمالفرشيينأشرفعلىوالشلاموالفحلاة،العالمينرلتدثهالحمد

ومن،الميامينالغزوأصحابهوآله،الأمينالصادقالطيبالطاهرمحقد،النبيتن

الدين.يومإلىبإحسانتبعهم

وفوائدها،الأولىالرئيسةالمحقديةالبعثةمقاصذتعالىاللةدكرفقد!بعدأقا

دعاءرفذك،الحكيمالقرآنمنآياتأربعفيواحدنستيفي،الكبرىالأساسية

بناءتئميدهوعلى،الحنيفيةالمفةومؤشس!ي!النبيتجذ-وهوإبراهيمخلييه

البيت.

ؤجمربخبهخوألحكضةائكتمبؤلعلمهوءاتيكغيتينتتلوأشتهثمرسمو،لمحيهغوأتعترتتا!الو

.،921:البقرةأ!ههآلحكيصنعيلينآآنتاتك

آزشتقناكضآ):فقال،بالتغيموالتذكيرالقنمعرضفيواحدنسؤفيوذكرها

وآلجمةآتكتنبؤيعفمحموئزتجي!تماتيناةغثئكئمتتلوأتحن!ئمرسمو،في!تم

-151:البقرةأ!تكفزولنولاليوآشحروأآنهزكئمقآذبهرؤني،ء/ءتققهونتكولؤأثتمقاويعفثي

521،.

فيهاتغثالتيالأمةعلىنعمتهعظيميذكروهو،الأسلوببهذاوذكرها

:فقال،عليهاجمثيهوكبير،الرسوذ

ؤلزلمجييناتتإءةغلتينيتثوأآنفيس!فقرلممولاميهختعثاآئمؤجمنينغلآلتهمنتقذ)

.،461:انصمرآلأ!تبيهؤضحتلىلمىقئلمنلؤأخانؤتجضةوآآئيهتبؤيعيمهم

شجذواالذينالعرقيوذكر،الجمعةسورةفيكذلكمجموعةمقرونةوذكرها
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وسعد،العجمبهملحقثم،المباركةالطتبةآثارهافيهموظهرت،أولأالبعتىبهذه

.العصورعلىوستبقى،العالئمبها

بإذيئجيهيمأ!لهانمئؤتيا*!آلئمضآفيوفزعهاتابعتآضلهاطنح!ثممحوؤ)

.،25-24:إبراهيمأرئهأ!

واتساعها،،وامتدادهاالنعمةهذهبدايةالكريمةالآيةهذهفيجاءتوقد

خلودوذكر،عصبرإلىعصبرومن،جيلإلىجيلومن،آخرإلىبلدمنوانتقالها

نصيمب،عصبرفلكل،فيهتحديذولالهنهايةلااللهفضللأن؟وبقاءهاالتغقةهذه

هذهأصبحتوالتفضيلالزيادةوبهذه(منقوصبىغيرعطاء)حإ)1(فيهجيلولكل

وممويهتمتقحقوأتضامتهخؤءاخرين):تعالىقولهوهو،السابقةللآياتمتممةالآية

.(4-3:الجمعةأ!آتغطيوآلفقحلىذووآلتهيمثآءمنيؤصتيهآلئ!فضللكد3!كا"*آلمحكجمآتغنيلنن

منالنفوسوتزكية،الحكمةوتعليم،الكتابوتعليم،التلاوةفكانت

والمظاهر،الأربعةالدعوةهذهأركانوهي،البعثةلهاكانتالتيالأولىالمقاصد

منعداهاماوكل،والتربويةالإصلاحيةالنبؤةهذهمعجزةفيهاتجفتالتيالكبرى

المقاصدهذهتوابعمنفهو،وجهابوحكبم،وفروع،وأحكابم،وتشريعتقنيني

ومتققاتها.ولوازمها،وذيولها

الدعوةهذهدائرةفيكبيرأمكانأتشغلالنفوسوتزكية،الأخلاقتهذيبومهضة

الفاضلةالأخلاقأنعلىتدكماالقرآنوفي،المحمديةالبعثةومقاصد،النبوتة

فيإن"كي!:اللهرسولقال:قال،الشاعديشغدبنسهلعنبسندهحاتمأبيابنرؤى)1(

ثم،!حساببغيرالجنةيدخلونونساءرجالأأصحابيمنرجالأصلابأصلابأضلاب

51ورو.آخرهإلى.(3:الجمعةأ!آلحيهمآتعنيلنروممؤبهتمتفحقوألضايثهئموءاخرين):قرأ

لماالزوائدمجمع"فيالهيثميوقال)5506(،برقم02(1)6/الكبيرالمعجمفيالطبراني

صفحة،السادسالجزء"المنثورالدر"فيكذا.جياوإسنادهالطبرانيرواه:4(01/80)

152.

بعدمنالإسلامفيدخلمنجميعبذلكغتىإنما":قالاوزيدمجاهدعنجريرابنونقل

."القيامةيومإلىكانمنكائنأع!يرالنبي
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الحكميمالفطأطلققدالقرآنفإن،الحكمةمظاهرأقئممنهيالإسلاميةوالآداب

التعاليتمالإسراءسورةفيذكروقد،مواضعجمذةفيوالآدابالأخلاقهذهعلى

تعالى:قولهاقرأ،واحدموضعفيالأساسيةالخفقئة

هفآآضدآلختزعندئرتئبغنإئاإختمئسأتؤيذئقولإإتاةإلأتعبدوأآلأزتكوقفئ!!ال!

منآلذذجناحلهماوآخمق!23إقو،!ريمالهماوقلتنهرهماو،أدنئقمأتقلقلآيهلاهماأؤ

قإلهصئهلحينتكولؤاإننفولمعك!فيبماآغقوزئبهؤ!4؟صحغيرارتتانيتمآزخهمازلثوفلآلزخمة

نإ*؟،تديرالبذرو،آلمتصايلىوآئنوآتخينحقاوآثقربقداوءات؟غفورايلأفئبى!ان

ك!زتهؤأتيقاةغتهمتعيرضحنؤإفاع*ش*كفورالريبمءآفمتظنوكأ!آلمثئنطيزإخؤنكأنوأآتمتدربن

قتقعذآئبممتوؤ،تئسمظهاقئعنقذإلىمغلوتةتذئرتخعلو،/2!*ئئسموراق!لالهوفقلتزتصهازئل!

نقنلوآ"ؤ،/*نج!تصحيراجتزاوءبجمابكأنإتهوقىلقدريشمآ2لقنآلزز!تتئسم!زثبإن92*عمخس!وراقلوما

كانآلرثق+إتهوتقربوأؤ،ر؟زوأخطاكعيرا!ان!ملهصإنوإثاكؤتززقهتمنخنإفققخش!ةآؤتذكئم

جعفآفقذقطلوقاقنلومنلحتئبآالأآدثه"حزتمآلتىآلئقشتقنثؤاو،!!*!لتتبيلاوتئماء!صثة

آخممن!بآلئإلأآلتليولمماتقربؤاؤ،*؟برمنثحوراكأنإتهوآلقتلىفئي!مئرفقلآسصقبهنالولئمعه

بآتق!ظابب!ؤنرلؤأئمغإداآلكيلؤآؤفؤا34!قتسشلاكالتآتعقدإنبآتعقل!ؤآؤ!ؤأآشمذ؟تثلغحتئ

وآلتمرؤآئفؤادقئآلمتتمعإنعقضبهعهلكثيتم!ممالقفؤلائز!اتةوللاضترؤآخمممندلكآتم!تقيم

آلج!اذتتلغوثفآلأزكىتخرقلنإتكمرصآآ،زضرفيتضيثىؤ،!*ءمشول!عتهءنأؤلبهك

-rA:الاسراءأ!مكروممارئبنعندسم!ئبماللإءندإقي!ص!لمحو، Yr.،

الوالدين،إلىبالإحسانوالأمز،الشركعنالتفيئفيها،آيةعشرةستوهي

عنوالنهي،ال!بيلوابن،والمسكين،القزبىذيوإيتاء،لهماوخففالجناح

عنوالنهيئ،والتفريطالإفراطعنوالنهيئ،بالقوللهمبالتلطفوالأمز،التبذير

فيالإسرافوعن،بحقهاإلأالنفسقتلوعن،الرنىوعن،الأولادقتل

وإيفا4،بالعهدبالإيفاءوالأمر،بالحقإلأاليتيممالأكلعنوالنهي،الققحاص

هذهذكرمنانتهىوبعدما.الزائدوالمرحالتبخترعنوالنهيئ،والميزانالكيل

والعقوذ،المستقيمةوالمطز،والأمئمالأديانعليهاتلتقيالتي؟الخفقتةالتعاليم

بقوله:ختمهاآخرهإلىالعصرأؤلمنالسليمة
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.،93:ا!سراءأ!ألحكضةينرئبإلتكاؤحىمضآلأد)

،الإسراءسورةفينهايةكانتأتهاإلأ،لقمانسورةفيالقرآنشأنوكذلك

عننهيمنالخلقيةلقمانتعاليتميذكرأنقبلفقال،لقمانسورةفيبدايةوكانت

قنسبيلواتباع،المعروففيوطاعيهما،للوالدينالفضلومعرفيما،الشرك

،الناساحتقاروعدم،المصائبعلىوالصبر،وكبيرصغييرفياللهومراقبيما،أناب

والغفق،المشيفيوالقصد،شيءكلفيبالاقتصادوالأمير،والكبرياءوالخيلاء

تعالى:قولهاقرأ،الضوتمن

نج*عطيرلظف!آليثرئإثلالت!لتثركلاينتئيجنههوهوقيتحإءلقمققالىؤإذ!

إلمتوي!لدثكآش!رلمماآفيعامتهنقوفصخلهووهىعكوقناأقهخلتهبولدتوقيلنمننأووضختنا

ألذتماقوضخاحتهماقطشهمآقلآبوءجمقملذثيثمىمابتمثرئرآنغنرجهدائروإنلأأ:*آيص!حل!

إ!اينتئ*%صتغملونبماكنت!فآيتئ!ممرحعكمإل!ث!إقئأنآبمقسيييلؤاتبغمغروقا

آدثةإنأدتهبهالأتتىألأزض!آؤفىآلئمفؤتهآؤفيصح!ءفيفتكنخردلاكقحثؤمثقالىتكإن

لكذإناضخابكمآغئىآتمبهروآصحبزعقواتهتمغروفبآوآمرلفحلؤةآآلمحويبتئ1"!*خب!لطي!

تخآلىتممجمثلآآدئهإنمرصاآلأرك!فيتميثيىو،ليثأيي!ضذئرتصحغرولايىص!آلأمورعزممق

آلحمير!ل!ؤتآلاضولئآنكرإنصحؤتكمنؤاغفحضىمشيكقؤاقصذو!*افخويى

.،13-91:لقمانا

بقوله:ذلككلافتتح

آدقةىمرقإنومنلنمميه!كليش!رفإتماومنيئ!آشكرأقآلحكتةلقمقءاتينآولقذ!ال!

وصءص
.،12:لقمانا!صدغنئ

والوصايا،الخلقيةالتعاليممنعنهوصدر،لقمانبهنطقماكلأنعلىفذذ

بينبهاوخضه،لقمانبهااللهاكرمالتيالحكمةهذهتتغتإنما،الحكيمة

فطرالتيالفاضلةوالأخلاق،الرتانيةالموهبةهذهإلىفيهاالفضلويرجع،الأقران

هذهإيتاءذكربعدماالآيةهذهصلبفيقاللذلك،لهاووفق،بهاوتخقق،عليها

الحكمة:
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.!صيهغيئآدتةكفرقإرومنلنص!ي!هيممثكريش!رقاءتمايثإومنآلثتكرأني)

الكريمةوالصفاتالفاضلةالأخلاقسياقفيالحكمةكلمةجاءتوكذلك

والذت،والأذىبالقنإتباعهعدمثم،اللهسبيلفيالأموالإنفاقيمن؟الطيبة

منوالإشفاق،بالثهوالكفرالزياءمنوالتحزفي،والمغفرةبالمعروفالقولعلى

وإصلاح،اللهرضوانابتغاءعلىوالحرصيى،الحسناتوحبطالفحدقاتبطلان

عنوالنهي،الخبيثتيمموعديم،الأموالطتباتمنوالإنفاقي،واستقامتهاالنفس

تعالى:قولهاقرأ،الشيطانإلىوالاسترسالالفقرمنالشديدالخوف

!شقيفيسمنابلسمئعآنتتتحسهكثل!آلئرشتيلىفيآضؤثه!ينمقونآلدل!فثل!يو

.،162:البفرةأ4عليووسمغوآدئه/يسثآءلمنيضعفوآدئه/حئهتأئة

يعدعؤألئهبآتفضملأؤيأمر!مآتفقزييدكمآلشتطق):تعالىقولهإلى

البفرةأ!غييروآدتابروبيعوفقحلاقتهضتمرة

ضترمققذأوبتأتعمةثؤتومنلمجثئةمنأنعضةثؤيئ):بقولهذلككلختم

.(926:البقرةأ!وآلأتتفاؤلوأالأتذئحرؤما!ثيرا

عميقةصلةلها،وتعبيرهالقرآناصطلاخفيالحكمةأنعلىذلككلفذذ

تكنلمحكمةتكنلموإذا،حكمةتكنلمأخلاقتكنلمفإذا،)1(بالأخلاقوثيقة

وتزكيةالنفوسوتهذيب،الفاضلةالأخلاقفتعليم؟ذلكتقزروإذا،أخلاق

والجاهلية،الشركدنسمنوالتطهرالعقائدبتصحيحإلاذلكتتئمولا-الأروا2

ويشكل،المقذسةالنبؤةفهقيمافيكبيرأمكانأتختل-الصحيحبالعلموالتحلي

وفيالحكمةتعليمفيذلكدخلوقد،الرئيسيةالبعثةمقاصدمنكبيرأمقصدأ

التزكية.

)1(

بكلمةاالبعثةلهكانتالذيالعظيتمالغرضقهذالمجي!النبىدكروقد

معنىعنفيهيتكفمكان،الندويسليمانالسيدالعلامةلأستاذنابحديثالنكتةلهذهانتبهنا

.(الندويالعلامة).وأثابهتعالىاللهرحمهالقرآنفيالحكمة
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وأفضل،لهمثاليخيزكانوقد،")1(الأخلاقمكارتملاتممبجثت!إتما":فقال

.(4:القدمأ!عظيرلقنرضلقترإتك):القرآنقالفقد،فيهأشؤ؟

خففاكان":فقالت--جميرخفقهعن-عنهااللهرضي-عائشةوشئقت

:فقال،كاملةدائمةأسوةواتخابه،اتباجمهإلىاللهدعاولذلك")2(القرآن

كحيرا!آدئةآلأيخرؤتجروآليؤمآلئهيرتجوأ؟نلمقحستةأشؤآدئهرسمولفيلكتمءنلقذ)

.(12:الأحزابأ

كىوآلتةذلؤلبئتكلوتيمرآلئه!يجبئكمقآئبعونيآلئةتجئونكنترإنقل):وقال

.(31:عمرانآلأزجيو!

ومجالستهالنبوثةالصحبةثمراتأعظممن((التزكيةو""الحكمة"هذهوكانت

،الضفاتوأكريم،الأخلاقيبأفضلتحقىجيلأحضانهفيفنشأ،وجمشزته!شي!

وغوائل،الصفاتوذمائم،العاداتومفيكات،الأخلاقرذائلعنوتجزد

باستقامةالقرآنشهدوقد،الشيطانومغالطات،الجاهليةوبقايا،النفوس

)1(

(2)

1Y"22/التمهيدفي)البرعبدابنوقال،عتي!النبيعنبلاغآ!الموطأ"فيمالكالإمامرواه

أحمدالإمامk,ورإ،وغيرههريرةأبيعنصحاحوجوهمنمتصلهو":(228:برقم

إتما"بلفظمرفوعأهريرةأبيعنصحيحبسند)9398(برقم381()2/لماالمسند"في

.!الأخلاقصالخلأتمتمبجثت

(19)6/المسندفيوأحمد803()برقم1(15)1/لماالمفردالأدب"فيالبخاريأخرجه

فيوالطبراني)25855(برقم216(و)6/،(yorii)برقم(163و)6/)24645(،برقم

نإ:قيلماعلىبذلك-عنهااللهرضي-ردت،عائشةعن)72(،برقم03()1/الأوسط

عليهعنهمنتهيأكانالأخلاقسفساتعنالزخرمنفيهوما!سيرفيهكانكفهالمكارممنفيهما

!ؤادك!بهبثبت)!ذلك:الأولبالقصدبالخطابالمقصودلأنه؟والسلامالصلاة

"القرآنخفقهكانة:بقولهاأرادت:المرصفيتعالىبالثهالعارتتال،321:الفرقانأ

هذهفيأدمجأنه:الكشفوفي.منهاتأذبأبهتصمحلملكتها؟تعالىاللهبأخلاقتخفقه

المعانيروح)!عظير):سبحانهبقولهوجلعزاللهبأخلاقمتخلق!شيرأنهالجملة

نحو:،القرآنفي:أي،فيهمذكورخلقهإن:قيل:المجمعوفي03(-)01/92

.2(256)صحيحهفيالبخاريرواه،الحديثبعضهو.!عطييلعكظقوإتك)
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،النفوسوتزكيةالأخلاقتهذيبدزؤةإلىووصولهم،نفوسهموصلاح،قلوبهم

إلييهمحتمبآللهؤلبهنتغيغآلأضتحنكثيرفييطيعتملؤآلتمرلممولمفيكتمآنوأغلمهؤأ):فقال

جمتلقملأ*7لتلمثروق!آمممأؤثيهكلعضيانوآؤآتفسصوقأتكفرإثيملم!قلولبهؤقوربتهقييمقأ

.(8-7:الحجراتأ!لمجمرصكيووألتهؤيغمةآلت!

خير"روايةوفي،"قزيي)1(التاسخير":بقوله-لمجيو-الله4رسولهموشهذ

،"قزنيأقتي

وأغقفهم،ففؤبأالناسأتز":الوجيزالبليغبقوله)2(رفاقهمأحذلهموشهد

."تكففآوأقفهم،جمفمأ

بالقئل،زفبان،بالتهارفزسانفئم":فقال،أعدائهمأحذلهموشهد

حتىخازئواقنعلىتقفؤن،ب!لامإلاتذخفؤنولا،بثقنيإلابفيهمفيتأكفونلا

.(r)"غقيهتأتوا

الآخر:وقال

بالقغزوفيوتأفزؤن،بالعهدوئؤفؤن،النهازوتضؤفونالليلتفومونإتفم"

.")4(بينهموتتتاضفؤن،المنكرعنوتئقؤن

وفضائل،أخلاقهممكارمبأخبارالإنسانيةوتاريخالإسلامتاريغوزخر

الخوفولثمذ؟،الأخلاقوكريم،ال!يرةحسنفيالجميلةوحكايايهم،أعمالهم

علىسواهمقنوإيثايى،العاجلةعلىالآخرةوإيثالي،الدنيافيوالرفل!،اللهمن

(t)

)2(

)3(

(4)

غالبأ.أحدآمنهميبقىفلافيهيموتونالأقرانلأنبذلكسفي،سنإمئة:القرن

الحئف!نماتقدبمنففت!تنم!تتأكانمن):قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدهو

وأعمقها،قلوبآأبزها،الأمةهذهأفقحلكانوا!لخي!محمدأصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلا

فضفهم،لهمفاعرفوا،دينهولإقامة،نبيهلصحبةاللهاختارهمتكففأ،واققهاعلمآ،

الفذىعلىكانوافإنهم،وسيرهمأخلاقهممناستطعتمبماوتمشكوا،أثرهمعلىواتبعوهم

(.1"/1:!المصابيحمشكاة!:انظر)زرينرواه.(المستقيم

.52()7/(والنهايةالبداية)انظر.هزقلأمامالمسلمينوصففيروميأسيير4قو

.52()7/:السابقالمصدر
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ولوبالحقوالشهادة،أهلهاإلىالأماناتوأداء،خضاصةبهمكانولوأنفسهم

للحق،والانتصايى،النفسمنوالإنصافي،والأقربينالوالدينأوأنفسهمعلى

الخفقعلىوالزخقيما،اللهفيوالبغضي،اللهفيوالحمت،والرسولدتهوالغضحب

أمير،كلفيوالعدلالحقوالتزايم،المساواةولثمذةالمواساةوحسنن،والضعفاء

والصفات،النبيلةالأخلاقمنذلكغيرإلى،شيءكلفيوالاقتصادوالتوشط

أدغنمتواترأخبرأذلككلأصبحوقد،واحدفربفياجتماعهاتئاوالتي،الجميلة

المسلمين.وغيزالمسلمونله

بهانؤهالتي"التزكيةو"،النبوفيالتعليمإلىيرجعذلككلفيوالفضل

اللهرضي-الصحابةيكنفلم،وفوائدهاالبعثةمقاصدفيذكزهاوالتزم،القرآن

والتزكية،النبويةالتربيةوصنائغ،النبؤةوغزش،الإسلامززغإلا-عنهم

ينشد:حالهمولسان،المحفدية

قطاتاغارشةطالتؤغزسققاقثضايغقاقاقائع.

أضاباقزامئقاقزامتهاأضاتتإذاكالشهاموكتا

فياللهسمتة-الأعلىبالرفيق4الرسوولجق،الكريمةالصحبةهذهانقطعتولقا

مقاقها،يقوم4شيكانإن،الصحبيماهذهمقاتميقومالنبوفيالحديثكان-خفمه

نإ،والتربج!الإصلاح!قةوفي،المساينحياةفيوقعالذيالفراغهذاويملأ

وأكبز،الشريفالعلمهذاموضوعأقئمذلكفكان،الفراغهذايملأ2شيكان

بهويرثون،قلوتهمبهويخيون،إيمانهمبهالمشتغلونيجذد،ورسالاتهغايايه

فكان،عليقهابهوتشفون،فاسذهابهويصيحون،جمؤجهابهويقيمؤن،نفوسهم

هووكان،((الحكمةو""الفقه"هووكان،النبومم!والظحب،الدينيئالعلمهو

آخرعلبمإلىمعهيحتاجونلا،واحدآنيفيوالمؤدلبوالمربي،والمعفمالأستاذ

درجاتإلىوالوصول،الدينفيوللتففه،أخلاقهمولتهذيب،عقولهملتثقيف

واليقين."لإحسانا"

صنيعفلان:ويقال،الحسنوالفعل،ونحوهخييرمنضيغماكلهو(الفحنيعتجفغ)صنائع)1(

نعمته.وربيبتربيتهثمرة:أي؟فلان
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العواملوبتأثيرالزمانقزعلىالأحكامعلمعلىيقتصزالحديثعلئمبدأثم

منومصدبى،الفقهأصولمنأصلمنولأنه؟والتشريعيةوالاجتماعية،الطبيعية

الفقهية،التفريعاتإلىالإسلاميالمجتمعولانصراف،الإسلاميالتشريعمصادر

،الفقهاءآراءفيالخلافولظهورالضرورةبحكم،القضائيةوالاستنباطات

الفقهيئالجان!بفعلا،ومعقولأطبعيأذلككلوكان،الفقهيةالمذاهبوحدوب

وفيتدريسهوفيالحديثتدوينفيوالتربوفيالخلقيالجانبعلىوالجدليئ

وموضوغه،الشاغلالمحاثينشغلوأصبح،بهالاعتناءمجالاتوجميع،شرحه

به،ويتفاخرون،حوتهيدورون،والمؤلفينالمعلمينوشعاز،الأثيرالحبيب

واقتضتهأيضأومعقولأطبيعيأذلككان،سبيلهفيويجاهدون،فيهويتنافسون

يطلبمفنكثيرلجأوهنالك،الضرورةومنطق،الزمانواختلاف،الأشياءطبيعة

آخر)1(عليمإلىالنفسوتزكيةالأخلاقبتهذيبويعتني،واليقينالإحساندرجة

فيحاجةويقضوا،قلوتهموليملؤوا،غليقهمليشفوا)2(آخرينرجاليوإلى

نفوسهم.

علوموطقت!المسلمينبحاج!شعرواقدالكبارالمحاثيقمنكثيرأأنإلأ

عليه،يعتمد،النبويالحديثفيمجموعإلىالحقيقةعنوالباحثين،الدين

ومعالجةالفضائلواكتساب،النفوسوتزكية،الأخلاقتهذيبفيبهويقتصر

الصادقينليمفكفيوالانخراط،واليقينالإحساندرجةإلىوالوصول،الرذائل

اشتهر،ومستوبىومشهويى،وكبيبرصغييربينالمقصودلهذاكتبأفألفوا،المخلصين

وحديثأ.قديمأالشأنهذا4علمابهاواعتنى،عظيمأقبولأنالتكتبثلاثةبينهامن

بنمحمدالإمامالحديثفيالمؤمنينلأمير"المفردالأدب"كتاب:أحدها

المشهور"الصحيحالجامع"صاحم!،هـ(256-491)البخاريإسماعيل

باسمه.

)1(

)2(

.لتصؤفكا

المحذثين.غيرمنالربانيينالعلماءمنككثيير
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العظيمعبدالدينزكيالكبيرللحافظ"والترهيبالترغيب"كتاب:والثاني

.هـ(656-581)الذقشقيالفئدرفيمحمدأبيالقويعبدابن

الفقيهالحافظللإمام"المرسلينسئدكلاممنالصالحينرياض":والثالث

،"مسلمصحيح"شارحهـ(676_63)1التؤوييحيىالدينمحعيزكرياأبي

والزجال!.الحديثفيالجليلةالكتبومؤلف

الأدبحول!يدوراسفهعليهتذلنكمافهو"المفردالأدب"كتالثأفا

يقزرولم،مؤلفهشأنجلالةعلىوالإقبال!العنايةمنخطهينلولم،والأخلاق

.متأخير)2(زمافيإلىطبعهوتأخرلائقةخدمة)1(يخدمولم،للتدريس

الحجم،وكبيرضخمسفرفهوللمئدري"والترهيبالترغيب"كتال!أفا

الحديثتدريسمراحلأؤلفيخصوصأللتدريس-شأنهجلالةعلى-يصلحلا

أفضلاللهجزاه-مؤكفهيلتزمفلم،الحديثأنواعمننوعكلوفيه،الشريف

علىيقتصرأو،بالقبولالمتلفىالصحيحالحديثإلاكتابهفيجمؤيىدلاأن-الجزاء

الستة.الكتبأحاديثذكر

مؤلفاتكمعظم-القبو!أثزعليهيلوحائهفمع"الصالحينرياض"كتالثوأكا

وقزر،جمزارأطبغهفأعي!،أخيرأالكتاببهذا4الاعتناكانفقد-التؤو!الإمام

الدعوةخف!فيالعاملونبهوغييئ،)3(الدينيةالمدارسمنكثيرفيتدري!ه

)1(

)2(

(r)

عليمحمدبنعليأحمدبنالزخقانياللهفضلالشيغالفاضلىلصديقناإلاشوحآلهتغقملا

شرحفيالصمداللهفضل"في-آبادحيدرفيسابقآالعثمانيةا!جامعةأستاذ-المؤنيهيري

حيدرفيالمعارفدائرةيتلمنأولأالشرحهذاطغ.(الندويالعلامة).!المفر!الأدب

السعودية.فيطبعاتهتكزرتثم،(دكن)آباد

الق!طثطينتةطبعةوتلت!ااهـ،603سنةبالهند!آزا"بلدةفيالكتابل!ذاطبعيما4أوظهزت

34سنةا!قاهوةفيطبغت-Air!.سنة A.مكتباتمنمحفقةطبعات!هتكزرتثماهـ

.!الندو!العلامة).القختلفةا!عربيةالبلدان

العلامة)تدري!هقزرتالتيالمدارسطليعةفي،العلماءلندوةالتابعةالعلومداز"وكانت

.(الندوي
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المستوىعالي،الحجمكبيرأتهإلاكبيرأانتشارآوانتشر،والتربيةوالإصلاح

.المدارسفيالمتعقمينصغارإلىبالنسبة

الدينيةالمدارسوأبناءالشبابب!صلاحوالقغنئؤنوالتوبيةالتعليم4رجاوكان

،الأسلوبشفل،الحملخفيف!،الحجمصغييركتاب!إلىبالحاجةيشعرون

والسئة،الكتابكنوزمنواستخرج،العلميةالهاقةالمواضيععلىمؤلفهفيهاقتصر

أساسآويكون،نفغهويعئم،بهالعملويسهلالحاجةإليهتشتذماالحديثودواوين

الطاعاتعلىلهوحاثأ،الحياةفيلهومرلث!دأ،الشالتللطالبونبراسأ

ئوروفىوثقافتهلنفسهفهيئأ،الصفاتودقائمالأخلاقرذائلعنفخذرآ،والخيرات

تغدستذرسهاالتيللكتبومقذمة،الزاخرالعتابمنوالنهل،الصافيالمشرعهذا

.الموضوعهذافي

نأالعلميةوالديبآثاراشتغاليوكثرة،النسبيةصلتيبحكمأغير!ثكنثوقد

أشقاه،الموضوعفيصغيرآكتابآألفقدالحسنيالحيعبدمولاناالوالدالسيد

شرحفيالأفكارمنتهى"أشقاهكراريسبىجمذةفيوشزحه،"الأخبارتلخيص"

تحصيلهفيواجتهاده،النبويبالحديثشغفهأغير!توكنت،"الأخبار!!

اشتغاليولكن،فيهكعبهوعلؤ،أقرانهبينالعلمهذافيوتمئره،القنهذاأئفةمن

فيالإسلاميةالثقافةو"،"الخواطرنرقة!"والتراجمالتاريخفيكتبهبنشر

وإبرازه.الكتاببهذاالاعتناءعنضزفني"الإسلاميالعهدفيالهندو""الهند

متوشوبكتاب!المدارسوأولياءالتعليمرجالبعضيىاهتماتمرأيماولما،للناس

ومخطوطاته،مؤلفاتهبينمنواستخرجئه،الكتاببهذاغييث؟تدري!هيسهل

فيهاقتصرقد،خخمهصغبرعلىقئمأكتابأفوجدئه،وإمعافيتأفلقراءةوقرأئه

حاديثلأإيرادهأكثروكان،ال!تةالكتبمنالصحخاحالأحاديثعلىالمؤكف!

ذوقه،وسلامة،كتبهكسائرالمؤلفاختيارخ!نفيهتجفىوقد،"الصحيحين"

عصرهلروحومعرفئه،التعضبعنوئغذه،والاختيارالترجيحفيصدرهورحابة

العلومدار"فيزمنأبالتدريساشتغللأنه؟الدينيةالمعاهدفيالطالبينومدارك

علىوفشيرفأ،العلماءلندوةمديرأفذةوقضى،الأولعهدهافي"العلماءلندوة
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واعتنى،الكتابهذاعلىبقلمهحواشيئعفقوقد،لهاالتابعةالعلومدارفيالتعليم

فجاء،اقتضمتهالتيالمواضيعفيمقاصدهوبيانالحديثمعنىوإيضاحالغريببخل

فيالعل!يوالمستوىالعصرلروحمطابقأ،بالغرضوافيأ،بنفسهقائمأالكتاص!

.)1(الأولىالتعليممراحل

بحاجةإسعا!تففيه،العلمىالدينيئالأثيرهذانشرعلىغنرئمتناضخمتلذلك

ولعقنا،حقوقهلبعض4وأدا،بالوالدوبز،الحديثنشرفيوإسهالم،المدارس

فين!همالنهجهذاوعلى،الموضوعهذافيألفتالتيللكتبوبإضافةبذلك

تزكيةوهي،البعثةمقاصدأهتممنكانتالتيالغايةإلىالنبويالحديثتعليمتوجيه

وإعطاؤها،الإحساندرجةإلىللوصولوالاجتهاد،الأخلاقوتهذي!ب،النفوس

.والاهتمامالعنايةمنقسطأ

للمؤلف،ذخرأويجعله،المسلمينوعاقة،الدينطقتةبهينفعأناللةنسأل

به!واعتنى،فيهسعىلمنصالحأوعملأ

أجمعين.وصحبهوآلهمحقدومولاناسيدناخفمهخيرعلىتعالىاللهوصقى

التذويالحسنيعليالحسنأبوهـا293سنةالآخرةجمادى1,الجمعةيوم

العلماءندوةالعلومدار

الهند-لكهنؤ

منبمزيدبتحقيقنا،بدمشقالفارابيدارمن(الثانيةالطبعة)طبعةللكتابصدروقد)1(

الأحاديث.تخريجمع،الحديثمعنىوإيضاحالغريببحلالاعتناء
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المنتخبةالأبواب

من

المصابعمشكاة

انتخبها

الكائذفلويإلياسمحمدالشيخ

جمعها

الكاندهلويالحسنإنعاممحمدالشيخ

عليهاوعققضبطها

تئكيىيالتازةإلياسمحمد

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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تراجممننبذة

وتحقيقآوجمعآاثتخابآالكتابفيالعاملين

:الكتابهذاأبوابفنثج!ثترجمة

والشيضى،النبيلالمتواضعوالتقيئ،المخيصوالداعية،الجليلوالعابا،الصالحالعالمهو

إلياسمحمدالمحاثالعلامة،المثالنادو،الأمينالمرلث!دوالواعأ،المفضالالكريم

.(ومديرها)1شييرهاومخالط،وأميرهاالتبليغجماعةمجذد،الكائذفقوي

الله،إلىوالدعوة،والعلمالدينفيعريقبماأسرةفي،اهـ(303)سنةالهندفيؤلد

الخالصة.التوحيدبعقيدةوالتمشك

حركةفيقغالةومساهمة،الدينيالإصلاحتاريخفيدووإلياسمحمدالشيغل!قفوكان

محمدوالشيخ،الشهيدأحمدالسيد:الإمامانقادهاالتي،الخالصالدينإلىوالدعوة،الجهاد

الشيخالعلامةفيهاالحديثوإمامالهندم!يدعلىالأسرةهذه4رجاوتتفقذ،الشهيدإسماعيل

الهندومسند،!البالغةاللهحخة"صاحب،الافقويالرحيمعبدبنأحمدالإمامابنالعزيزعبد

تحفيظوكان،صباهفيالقرآنحفظ.العقريأفضلمحمدبنإسحاقمحمدالشيخالعلامة

.الأسرةفيفتبعآعرفآالقرآن

قطاهر"مدرسةفيدرسثم،يحيىمحمدالشيخأخيهعلىوقرأ،الدينيةالحمتةعلىخيل

محمودالشيخدروشوحضر،(بيؤتثذ)هـإلىا326سنةفيوارتحل،ب!هازئفور"العلوم

دراسةوأتئم،"البخاريصحيحو"،،الترمذيجامع"في،الهندبشيخالمعروفحسن

يحى.محمدالشيخأخيهعلىالستةالكتببقيةوقرأ،الحديث

تغتذونوالعلماءالمشايخبيناحترامموضغوكان،نفسهبخاصةمشغولأ،العبادةكثيزوكان

.)شقازتفور(بمدينة!العلوم"مظاهرمدرسةفيمذةمدرسأواشتغل،اللهإلىوالإنابة،وورعهبتقواه

حياة"شرحدمقدمتهفي،تعالىاللهرحمهغدةأبوالفتاحعبدالشيخالمحدثبهوصفهكما(;1

بدمشق.كثيرابندارطغ(،ص)17!الصحابة
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نأ:العمليةوتجاربهللدعوةوإخلاصه،الإيمانيةبفراستهإلياسمحمدالشيخلاخطوقد

ذلك4ويتحؤ،لادنجونقد،سلبييماأمويىإلىسريعآينتقلإصلاحيةبحركةوالقيام،اللهإلىالدعوة

علىيكونونلاالذينالمسلمينمنكثيرواهانة،المشكلاتوإيجاد،الخلافاتإثارةإلىسريعأ

الإيجابيةالدعوةهذهتنتقلوقد،كثيرةمتنأذلكفيثير-عنده-المتخثلالداعيهذامستوى

إلىوالسلطانالملكومطامع،الدنيويةالأغراضعنالمجزدة،الهادئةالسليمة،البثاءة

الدعوةهذهألشيإلىفأضاف،إرهابييمامخططابأو،سياسييمامنطمابأو،خلافيبمامعسكراب

المسلمإكرائم:وهما،دئهالمخلصةالخالصة،البريئةالدعوةلهذهدقيقتينحكيمتينحمايتين

وإيماني،قلبهفيالمودعةالإيمانيةالركيزةإلىنظرأ-نقدهومواضع،ضعفهومواضعجملاتهعلى-

عليها.تمردهوعدم،ورسولهبالئه

الهامشيةأوالجانبيةالأمورعدادفيهووما،الداعيبسبيلليسبماالاشتغالعدم:والثاني

يعنيه.لاماوترك،المسلمحياةفي

يستغفهاموبوء؟بيئابفيعمليتهاتقومقدالتيالدعوةلهذهمتينأوسياجأحصينآجضنآكاناوقد

لهاتينكانوقد،الحكمكرسيئإلىللوصولقئطرةويتخذونها،أغراضهملتحقيقالمغرضون

وبالخصومات،والانتخاباتبالسياسةمكفربجوفيالدعوةهذهصيانةفيكبيرفضلالدعامتين

الإسلامية.البلادبعضوفي،الهنديةالقارةشبهفيوالحزبيةالسياسبة

تحفقولا،العالمفيتنتشرولا،قدميهاعلىتقوملاالدعوةهذهأنإلىأخيرأاهتدىوقد

يعتمدونولا،شكورآولاجزاةعليهايريدونلا،محتسبونمتطؤعونرجالكانإذاإلاالمطلولت

،الناسوتجنيد،والميزانيةوالصندوق،الحكوماتومساعدة،والاكتتاباتالإعاناتعلىفيها

الجمعياتغرارعلىللمركزالتابعةالمنظمةالفروعوبث،وسجلاتدفاترفيأسمائهموتسجيل

واللافتات،الاستفزازيةوالشعارات،السياسيالمجالعنبعيدآتعيشوأن،والمنظمات

ذلكبكلوالتقزب،اللهلأوامرلوالامتثا،اللهرضوانوابتغاء،لإخلاصاعلىوتعتمد،الجذابة

.الأولالإسلاميالعصرفيالشأنكانكما،اللهإلى

والسئةللكتابالعميقةدراستهطريقعنإليهاهتدىوما،صدزهلهاللهشرحماضوءوفي

للدعوةوممارستهالعلميةتجربتهطريقوعن،عنهماللهرضيالصحابةوأخبار،النبويةوالسيرة

الناسدعوةإلىالطريقلهاللهفتح-المحضوالذكاء،والكتابةالخطابةعلىذلكفيمعتمدغير-

المناطقأخطهيبمنطقةدعوتهوبدأ،بالمالوالاكتتاب،الدعوةهذهسبيلفيالخروجإلى

1(صرات"منطقةوهي،وضلالةجهالةوأغطمها،الدينعنوأئغدها،وخطآوثقافةخلقأالهندية

الهند.عاصمة،(يرلهي)جنوبفي

منفيهاكانمارغمcمواهتهفيهاووضع،مفختهفيهاأذابالتيالدعوةهذهأثرتوقد
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بعيدةمسافابوقطعواشهورأوخرجوا،المنطقةهذهمنوألوفمئاتدعوتهقبلفقد،مصاعمت

وتح!نت،أخلاقهمفتغئرت،ومشاةركبانأ،وجنوبهاوشمالها،وغربهاالهندشرقبينمما

نفقابغيرمنوباكستانالهندفيالدعوةوانتشرت،الدينيةالعواطفثيخهمواشتعلت،أحوائهم

صدرفيالدعوةطريقةئشبةبسيطبمابطريقؤبل،إداريؤنظيمأو،مالييمامساعداتولا،باهظبما

الدعوةسبيلفييحملونكانواالذينالمؤمنينالمجاهدينالمخلصينبالدعاهوتذكر،الإسلام

متطوعين.محتسبينالمثمقةويتحملون،أنفسهمعلىوينفقون،وزادهممتاغهموالجهاد

لجماعابالرسميةالجهاتمنعادةتقذمتيسيراتأومساعدابعنتاماستغناءمعهذا

إلىتوفيوقد.واحترامهاالجماهيربثقةتتمتعوحركاتدعوابأو،شعبينفوبذات،نشيطيما

.هـ)l1)1`"11"عامرجبفيتعالىاللهرحمة

بل،فحسبإليهوداعيأاللهسبيلفيمجاهدأيكنلمأنه:وجدنا؟وفكرتهحياتهدرسناهـاذا

بماوكافيةالتعريفعنغيةالدعويةوحياته،أيضأوالتأليفالتصنيفميدانفيفارسأكانإئه

وكان،إليهاالنظرإلفاتفيستلزم،والخواص!العوالممنيعرفهالافكثيرالتأليفناحيةأفا،ذكرته

يجدلموالتعليميةالدعويةجولاتهفيالشاقةورحلاته،لهالزائرينكثرةبسبب-تعالىاللهرحمه-

الشيخالكبيرالمحذثأقرهذاعلىوبناء،الشريفةبنفسهمستقلأالتأليفبعمليقوتمأنالفرصة

،والإصلاح،الأعمالفضائلفيرسائلبتأليفالأوسطأخيهابن-تعالىاللهرحمه-زكريامحمد

فيالرغبةولتزداد،وال!امعينالقارئينقلوبفيالإيمانجمرةبهالتشتعلاللهإلىوالدعوة

فيهينزذسهلأسلولبوفي،وجيماأحسنعلىلهافقام،لهمزادأوتكون،يخهمالأخرويةالأعمال

وظهرت،ئخقمونلاخفقبهاوانتفغ،عامبقبولالرسائلهذهئفقتتوقد،العامةمستوىإلى

عصرنا.فيمعدودةلكتبإلاتتيشرلمطبعاتلها

تعالى-اللهرحمه-الكائذفقوييوسفمحفدالداعيةالشيخفضيلةالنابغةتخقهأمروكذا

،السيرةفي(الصحابةحياةو)،الطحاويللإمام(الآثارمعانيشرحفيالأحبارأماني)بتأليف

نظيز.ولالهمامثيللا،بابهمافيفريدانالكتابانهذانجاءوقد

المنتخبة:الأبوابجامعترجمة

محمدالشيخ:الموخهالمرشد،الكبيروالمحدث،الموهوبوالداعية،الزاهدالعالمهو

.الكائذفقويالحسنرضيبنالحسنإكراممحمدبنالحسنإنعام

،جههعلىالدراسيةلابتدائيةاالكتبودرس،الكريمالقرآنحفظ،(كاثذفقة)قريةفيولد

بدمق.كثيرابندارطبع،-238(ص)233،الندويللعلامة:ومشاهيرهمالمسلمينأعلاممن(1)
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إلياسمحمدالثيخالإمامعلىالدراسيةالكتبمنوغيرها،الفقهوكتبوالصرفالنحووكتب

.الكاندهلوي

عاموالأصولالفقهكتببعضق(شقازثفور)ببلدة!العلومقطاهر"بالجامعةدزسثم

معأخرىمزةذهبثم،فيهاالدراسيةالكتببقيةدراسةوأتتم،دهليإلىرجعثم،هـ(ا352)

الشريف،الحديثدراسةلتكميل(العلوممظاهر)جامعةإلىالكاثذفقوييوسفمحمدالشيغ

."الترمذيجامعو""مسلمصحيحو"لماالبخاريصحيح"معهفدرس

-رحمهيوسفمحمدالثيخمرضبسبببالجامعةالستةالصحاحإكماذيستطعولم

محمدالشيخعلىالمذكورةالحديثكتبدراسةوأتتم،دهليىإلمعهللرحبلفاضطز-تعالىالله

معانيشرحو""الئسائيو"،"ماتجةابنسنن"من-تعالىالله-رحمهالكاندهلويإلياس

فيالشريفالحديثبتدري!ذلكبعدقامثم،للحاكم!الف!تذزكو"،للطحاوي"الآثار

حياته.آخرإلى"بدهليالديننظامحضرة"حيفيالواقعةالعلو!كاشفمدرسة

حياته،طولالأيمنساعذهوكان،والتبليغالدعوةعملفيالكاندهلوييوسفمحمدالثيغورافق

عنهاويعتذر،الإمارةقبولمنيتهتبوكان،والتبليغللدعوةأميرآاختيراهـ(384)عاموفاتهوبعد

ورزقه،أتدهوتعالىسبحانهاللهلكن،المنصبلهذاأكيا4جزهيالنيالخطابةبقؤةيتمئعلاأنه:بحخة

المسلمة،الجماهيرفيالتلقائيالتأثيروهبهماالحسنةوالموعظةبالحكمةوالدعوةالخطابقؤةمن

روحذلكإلىوأضيف،المختلفةالعالمبلدانفيتعقدكانتالتىالكبيرةالاجتماعاتبمناسبةوخاصة

لهوأضتختبهايتمتعكانالتي،تعالىاللهإلىالدعوةسبيلفيالتفانيئوروح،والإخلاصوالورعالعلم

فيمايتحذثأنإلاقملهيكنولم،بغيرهمالهقرازلاودثارألثمغارألهوأصبحت،بدونهيعيشلاغذاة

ويهتم،مستفبربوجيماالدعويالنشاطعلىيشرفكان،كافةالناسإلىوتبليغها،الدعوةبشؤونيتعلق

بلدانأقصىمنونهارأليلأاللهسبيلفيتخرجالجماعاثكانتفقد،العالمأنحاءجميعإلىالدعاةبتوجيه

فكانت(العالمية)بصفةوتميزت،كبيرأاتساعأعهدهفيالدعوةنطاناتسعحتىأقصاهإلىالعالم

وبلدان،الأوربيةوالأقطار،وروسيا،واليابان،والضين،المتحدةالولاياتفيتعملالجماعات

غربدولعنفضلآ،والأوستراليةالأفريقيةالبلدانوجميع،آسيةشرقجنوبودول،النهروراءما

هذهدعاةأقدائموطئتهاقدتكونلاالعالمدولمندولةهناكأنأدريولا،العربيةالإسلاميةوالدولآسية

.-تعالىاللهرحمه-عهدهفيالجماعة

،الممتازةالعائلاتوأفرادوالدينالعلمرجالمنكبيرأعددآأن:عهدهفيالناششهدولقد

هم،أجلهامنالعالمفيوتجؤلواالدعوةسبيلفيخرجواالإسلاميةالدولفيالحاكمةوالأشير

العلمأهلمنالأفةوأعلام،والتابعين،الصحابةآثاريقتفواانإلاذلكوراءمنيريدونلا

إليهم.يعودالذيالدينيالواجببعضقبذلكفئؤدوا،والدين
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منيخرارعلىوالتبليغالدعوةغقلتتبتىمخلصةجماعةينشىءأنلهتعالىاللهتوفيقمنوكان

هذهيتحفلونممنالدعاةمنجيلآينشىءوأن،السبيلهذافيالمخلصينالعاملينمنسبق

سيئة،أوضاعمناليومالأمةتعيشهماأنلهمويؤكدون،المسلمينإلىويعزفونها،المسؤولية

أفرادنفوسفيوالهدايةالدعوةروءضغف!هوكلهذلكمردإنما،ومشكلاتمتاعبمنوتعاني

بالنصنالأمةهذهإلىينتميمنجميعتعئمالتيالمسؤوليةهذهبأداءالاحتفاءوعدم،الأمة

عقوتئهؤترولآئمغرومنىتأميونللئايم!أخيىجتأئغخيزكنتغ):قائلمنغرتالحيث،القرآني

.(011:عمرانآلأ!بألئ!ؤتؤينو!آئمن!ير

لاسثماالشريفالحديثبتدري!الدعوةمعاستمز-تعالىالله-رحمهحياتهآخروإلى

فيوتوفي،الجديدةبدهليالديننظامحضرةفي(العلومكاشف)بمدرسة!البخاريصحيح"

.هـ)1(ا16fسنةعاشوراءيومالحراممحرم

:التعليقاتصاحبترجمة

،تنكويالتازةإلياسمحمدالشيخ:المخلصالداعية،المتقنوالضابط،النابهالعالمهو

ديوبندالعلومدارفيدرس.فيهاالحديثعلماءكبارومعه،الهندبلادفيالدعوةرجالأبرزأحد

مدرسةفيالشريفالحديثبتدري!يقومالآنوهو.التخرجبعدالدعوةإلىوانقطع،الإسلامية

الحديث.لكتبجيدةتحقيقاتوله.نيودلهيفيوالتبليغالدعوةلمركزالتابعةالعلومكاشف

واختصابى.بتصزفهناومعروضة،الكتابهذامنمأخوذةالترجمة(1)
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آلزيثألزخمفألئؤيم

مقذمة

العلامةالشيخسماحةبقلم

اللهرحمهالتذويالحسنيعليالحسنأبيالسيد

وآله،محقدالمزشلينسيدعلىوالشلالموالقملاة،العالمينرلتلئهالحمد

أجمعين.وصحبه

فهما؟كي!محمدهدفيالقذيوخيز؟اللهكتالثالحدثحطأصدنفإن:وبعد

الرئيسافيوالمصدرافي،نافععليملكلالحصينوالجضن،المرصوصقالئنمان

لكلالقدوةوفيهما،بالبكلفيالففذةوعليهما،الغزاءالإسلاميةللشريعة

بهما،ويتمشكون،إليهمايرجعونلأقتهء!ي!اللهرسوذتركهماولقد،الناس

لمجييه:اللهرسوذقال،بهماتقشكواإذاتصحفواولن،بالئؤاجذعليهماوتغفحون

رواه."نبتهوشتة،صاللهكتالت:بهماق!كتئمماتصحفوالق،أفزئنيلمحئكمتزكت"

.الموطأ)1(فيمالك

والمجذدون،،الفصيحونوالدعاة،الأجلأءالفخيصونالعلماءكانفناوجمن

الذتجىومصابيح،الهدىمناراتهمالذين،تعالىاللهلرسالاتوالمبلغون

المصدزينهذينإلىالقمادقةبالعودةجميعأالمسلمينوئؤضؤن،تتواضون

عليهما،والعكوف،بهماالتمشكإلىويدعونهم،الصافتينالجارتينوالينبوغين

وانحرافي.،وتحريفب،وضلالي،زينيكلمنالأقةلينقذوا

برقمبالقدر،القولعنالنهيبابالقدر،كتابفيوأخرجهالموطأ،فيمالكبهانفرد)1(

.)8017(

192



تعالى-اللهرحمه-الكائذفقوئإلياسمحمدالشيخالداعيةالإمائمكانولقد

البتاءةجهودهوبذل،وروحهاومنهجهاآدابهامعالإسلاميةالدعوةبتجديدقامالذي

فيوالتففه،تعالىاللهكتابفيبالتدئركبيرةعنايةيعتني،الحقكلمةنشرسبيلفي

النبيئبهديالاقتداءفيالتوفيقكلفوققأوكان،وتقريرأوفعلأقولأكي!رسولهشتة

للعمل،عواطفهموضعقت،الإيمانفيهمضحعفآقدالمسلمينأن:يرىوكان!يم

إثارةإلىماشؤبحاجؤوأتهم،بالآخرةوالاهتمامالدينأمورفيرغبتهموقفت

معنىاستحضاروإلى،الجتةإلىوالتشويقالإيمانوتقوييما،الغرائموتغحط،الهقيم

.العذابمنالتخويفوكذلك،الاحتساب

الكائذفقوفيزكرتامحمدالشيخالجليلالمحذثالأوسطأخيهابنأؤضىوقد

يقرؤها،والترهيبوالترغيب،الفضائلفيرسائلبإعداب-تعالىاللهرحمه-

بالكتابالعملفيليرغبوهم؟المسلمينولعاقةلأنفسهمالدعوةبعملالقائمون

ابيهتأليفمن"الصحابةحياة))كتا!بكانكما،الخيرعلىويحثوهم،والستة

قغقتم-تعالىاللهرحمه-الكائذفقوي)1(يوسفمحمدالشيخالمفقموالداعيةالنابغة

النبئبسيرةصقتهميوثقلأنه؟تعالىاللهإلىللدعاةوإشعاع،نوبىومنبغ،طريؤ

وكذلك،ءلميهيسيرونكانواالذي؟الأمثلالدعوةوأسلوب،وأصحابه!!

بهم،4الاقتداعليهمليسهل؟العظيمالدينهذانشرأجلمنللأذىتخفلهم

عليها.والمثابوة،الدعوةهذهلأجلالمشانوتحفلهم

بنمحمداللهعبدأبيالدينوفيللإمام"المصابيحمشكاة"منانتقىقدوهو

معالكتببعضقهـ()2(74ام)-تعالىاللهرحمه-الئئريزيالخطيباللهعبد

حلقاتفيبقراءتهايأمروكان،العموميللتعليمالأعمالفضائلفيالأبواب

يلي:ماوهي،الئعليم

03(.)1صفحةفيقليلبعدترجمتهستأتي(1)

علماءكبارأحد،التثريزيالدينولي،اللهعبدأبو،الغقريالخطيباللهعبدبنمحمدهو)2(*

الستةامصابيح"كتاببهأكمل!المصابيحمشكاة"لههـ.741سنةتوفي،الحديث

.!الرجالاسماءفيالإكمالو"،للتغوي
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.الإيمان-كتابا

العلم.كتاب-2

.القرآنفضائل-كتاب3

.الدعوات-كتاب4

.الجهاد-كتاب5

.الآدابكتاب-6

.الرقاق-كتاب7

الفتن؟كتاب_8

العلماءعلىالأحاديثهذهئقزأوكانت،للمبفغينوتخقة،للدعاةزادألتكون

والذاني.القاصيمنوغيرهم

إلىالحاجةمع،والأبوابالكتبهذهإفرادإلىماشةالحاجةكانتولفا

المقبولبينوالتمييز،لهاالموتجزوالشرح،عليهاوالتعليق،ألفاظهاتشكيل

جماعةأميز-تعالىالله-رحمهالحسنإنعاممحمدالشيخقام،منهاوالمردود

يستطعلمأتهإلا،نافعؤموجز؟بتعليقاتالعملبهذا)1(الثالثوالتبليغالذعوة

علىللدعوةالعالميةالمسؤوليةوأعباء،أسفارهومواصلة،أشغالهلكثرةإكماتها

،تئكويالتازةإلياسمحمدالمجدالنابغةالعالمالداعيةللشيخفأذن؟كؤاهله

الأعمالهذهلمثلتافأواستعدادأ،جيدةملكةوتعالىتباركاللهآتاهوالذي

علميبشكلوأخرجه،")2(الصحابةحياة"كتاقيخققأنهشتقوقد،التحقيقية

آثاو-تعالىاللهشاءإن-لهوستكون،لهرديفأالمبارذالعملهذاوجاء،صحيح

ويستفيدون،بهايتزؤدون،تعالىاللهإلىالدعوةمجالفيالمشتغلينعلىطيبة

)1(

(2)

المقدمة.هذهقبلترجمئهسبقت

فيالحديثعلماءلكبارقيمةتعليقاتفيه!الصحابةحياةشرح"باسمكثيرابندارمنصدر

الهند.
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عزائمهموتشحيذ،الشريفةالنبوتةبال!يرةصلتهموتقوية،إيمانهمتجديدفيمنها

النبيلة،الإسلاميةوالأخلاقالشرعآدابعلىوتأديبهم،والمالبالنفسللمجاهدة

العملفإن،تطنومامنهاطقرماالفتنواتقاء،واليتربالجطاتقلوبهموترقيق

منذلكوغير،واجتماع،مدنيبماومعاملاب،عبادابمنكلهاالشرعيةبالأحكام

طالمثعنهايستغنيلاإتها:نقولوإجمالأ،والعلمللإيمانتابعالحياةلمئغب

.الآخرة

:الكتابهذافيالعم!

الغريبة،والكلماتالألفاظمنجذأكبير؟أعدابعلىيحتويالكتال!كانوقد

الأحاديث،معانيبشرحمزيد؟خدم!إلىالحاجةفقشت،الفشيهلةوالخقل

إلياسمحمدالشيخفقام-وال!لامالضلاةعليه-صاحبهاأرادمايتضححتىوتبيانها

يلي:بماعملهفيوالتزم،كبيرأجهدأذلكفيبذلوقد،بخدمتهالتئكويالتازة

الأساسية،المصادرومراجعة،النصوصنقلفيالعلميةبالأمانةاهتتم-ا

عليها.والاعتماد

أرجخاختار؟متعذدةمعانيئيحتملالشريفالحديثفيلفظأؤتجذإذا-2

فيه.المحفقينعندالأقوال

الثقاتالمحذثينأكثزعليهاحكمالتيالأحاديثبعضبحذفقام3-

.-تعالىاللهرحمه-الحسنإنعامالشيخفضيلةبذلكعليهأشاروقد،بالوضع

فيوخاصة،منهاالألفاظوشكل،الأحاديثفيالكلماتبضبطاعتنى-4

وفق،النبويةوالأحاديث،القرآنيةالآياتوترقيم،المشتبهةالمشكلةالأسماء

المصابيح.مشكاةترتيب

الغامضةالفشيهلةالخقلمعانيوأوضح،الغريبةالمفرداتبشرحاعتنى-5

زماننا.لأهلبالنسبة

إليها.الحاجةعندمعانيهمنئستفادوما،الحديثفوائذ-دكر6
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ليعتضد؟والشواهدالمتابعاتمعفيهاالمتكقمالأحاديثبعضبتخريجقام-7

خ!ن.أنه:بتأييدها

المراجعينمنالمتوشطالمستوىعلىهمقنتفققهأنالتعليقفيراعى-8

والمستفيدين.

وفقالصفحةرقممع،والأبوابالكتبإلىفيهاالواردالحديمثإحالة-9

الهندية.الطبعة

منفيهيقعقدماواستدراكتالحهلضبطكتالبكلبأصلبمقابلتهقام-15

بعضوزاد،النقصبعضقواستدرك،الكلماتبعضقفصخح،الئ!اختصحيف

03أصولهاعلىالأحاديثجميعمقابلةعندالقوسينبينوالعباراتالألفاظ

ومنوالمحذثينالعلماءكبارمنالمنتخبةالأبوابتحقيقفيالمحققاستفادوقد

،"الصحابةحياة"كتابتحقيقفيسابقأاستفادكما،القيمةومخطوطاتهمكتبهم

،الأغطميئ)1(الرحمنحبيبالكبيرالمحذثالعلامةسماحةفمنهم،همماوكثير

الشيخ:الحخةوالحافظ،النقادةالبخاثةوالعلامة،الضليعوالمحفق،الجليلالمحذثهو)1(

المحاثينأكبرمناهـ(،412-)9131الأعظمياللهعنايةصابرمحمدبنالرحمنحبيب

العلومدارفيأجلاءاساتذةعلىوالعربيةالإسلاميةالعلوتمدرس،الإطلاقعلىعصرهفي

بتمتهنهالإسلاميالعالمفياشتهر،والتأليفالتدرش!فيعمرهشطزوقضى،وغيرهايرئوتئد

!الخقئديمسندا:منهافحققها،مخطوطاتنفائ!علىوقف.الحديثفنونجمعمن

والرقائق!الزهدو،منصور،بنسعيدللحافظ،الشتنو"،الزراقلعبد!المصئفوا

المطالبو"،القئنيطاهرمحمدللشيخ!الأنواربحارمجمعوا،المباركبناللهلعبد

شيبة!أبيبنبكرلأبيالمصئف9و،العسقلانيحجرلابن،الثمانيةالمسانيدبزوائدالعالية

طقبةمنلميف!حفقهوالذي،الطحاويرجالعلىالحاوي":تأليفاتهومنوغيرها.

النورأبيمجمعفيالواقع)درمانأئمجامعةفرعفي(الحديثقسم)العلياالدراسات

جمتر.الديننورالدكتورالأستاذبإشراف(بدمشقالإسلامي

الشكزفلقي،المحفقةالكتبمنعددعلىدقيقةوتصحيحاتنفيسةاستدراكاتلهوكانت

الأجزاء=بعضعلىكانتماوالتصحيحاتالاستدراكاتتلكومن،أصحابهامنوالامتنان
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إظهارمحمدالداعيةوالشيخ،الحسنإنعاممحمدالداعيةالشيخوالعلامة

ومن-تعالىالله-رحمهم،التفتاوي)2(اللهعبيدالداعيةوالشيخ،)1(الحسن

داررئيس-تعالىالله-رحمهالكئكؤهي)3(حسنمحمودالمفتيالشيختعليقات

الهند؟-ديوبند،العلومبدارالمعروفةالإسلاميةبالجامعةسابقأوالإرشادالإفتاء

خيرجميعأاللهفجزاهم،تدريسهأثناء"المصابيحمشكاة"حواشيفيكتبهاالتي

قنكلخيرأيجزقيأنتعالىالله4نسأوكذلك،!شج!محفدأقةبهموتقع،الجزاء

)1(

)2(

)3(

،المصريشاكرمحمدأحمدالشيخالمحذثالعلامةحفقهالذي،أحمدالإماممسند"من

علميبمامكانبمامنشاكرمحمدأحمدللشيخكانمامع،والعرفانبالشكرمنهعليهاوقوبل

الإسلامي.العالمأقطارفيرفيعبما

فيالمحذثينأعلام"كتابنافيترجمتهانظر)أقئؤ"رأسهبمسقطتعالىاللهرحمهتوفي

151(5-ع!ا4:ص"ال!ند

الدعوةجماعةرجالأثشطمنكان،الأجلاءالحديثعلماءومن،اللهإلىالدعاةكبارأحد

كاشفمدرسة"فيمذةالثريفالنبوئالحديثدزس،سريغتأثيرلأحاديثهوكان،والتبليغ

فيلعفهوفاتهسنةعلىأعثرلم،تعاللىاللهرحمهتوفي،،دهلي!الديننظامبمركز،ا!علوم

P(سنة AAVأوARAام.

الفضلاءوالتبليغالدعوةجماعةرجالمنالتفتاوياللهعبيدالشيخالكبير:الداعيةهو

الدعوةجماعةإلىوانتسبب!قازئفور،العلومقطاهرمدرسةمنتخزقي،المشهورين

الجماعة،أركانأهئممنفأصبح،الكائذفقوفيإلياسمحمدالشيخمؤشسهاحياةفيوالتبليغ

ملتزمأ،ا!دعويوالوعي،الدقيقوالفهم،العميقالعلمبينجامعأوكانرجالها،وأبرز

رحلتهفيالندويالعلامةرافق،،عقولهمقدرعلىالناشكلمواإ:الحكيمةبالمقولة

عام-اللهرحمه-توفي.وسورية،وفلسطين،وا!سودان،مصرإلىوالعلمية،ا!دعوية

.ام(اهـ)904989

-)1325،الايؤتئديالكنكوهيحسنحامدبنالحسنمحمودالشيخالجليلالعالمهو

)شقازئفور(ب!العلوممظاهرجامعة)فيدرس،نسبتههـاليها(كنكؤه)فيولدهـ(ا174

تسعفي،المحموديةالفتاوي!له،طويلةمذةوأفتى؟دزسديوبندالعلومدارفيثم

عنيدافع،الإسلامعلىغيورآكان.أجزاءأربعةفي!مواعظمجموعةو)،مجفداب

بالشئة.متم!كأالدين
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منوجيمابأفيالكتاببخدمةوقام،الجليلالعملهذاإلىيدآوأسدى،ساغذ

والمسلمين.الإسلامبعلومهمونفع،حياتهمفيوبارك،الوجوه

وأن،حسنآتقتلآالمباركالعملهذاومنهممنايتقتلأنالعظيمالله4وأسأ

دئهالحمدأندعواناوآخز،بنونولا4ماينفغلايوتمالكريملوجههخالصآيجعله

العالمين!رب

التذويالحسنيعليالحسنابو
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المنتخبةالأحاديث

تعالىاللهإلىللدعوةالستةالصفاتفي

الكاندهلوييوسفمحمدالشيخالمحذثللداعية

وترتيبادعدإ

الكاندهلويشعدمحمدالشيخ

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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الكتابوصرتبالمؤلفترجمةمننبذة

:الكتابمؤلفترجمة

الشيخالففامةالعلامةالففقمالموهوبوالداعية،الجليلوالمحذث،الكبيرالعالمهو

.هـ(ا384-1335)الكائذفقويإلياسمحمدبنيوسفمحمد

فيوتشا،والدينالعلمبلبانوزضع.!تكزمطفز"مديريةأعمالمن!كائذفقة"فيؤلد

أشزةأظفارهنعومةمنذلثتاقذوقذ،والعلماءالشيوخكبازأدرك،حكيمبمادقيقيماوتربييماتائمتصوفي

أحضانوفي،الدينيالعلميالمحيطهذافيفتزغزغ،والقحلاحوالورعبالعلمعامرةنجيبة

والذين.والورعبالقحلاحالأسرةهذهليجالجانبإلىاللهأكزقهنالفواتيالصالحاتالأقهات

هذهفيمتبعأغزفآالكريمالقرآنتحفيظوكان،سنينعشرابنوهوالكريتمالقرآنخمط

الصحاحمنالشري!والحديثالابتدائيةالدراسةتقفتىثم،الدينيؤالحمثةعلىوجبل،الأسرة

فيالحديثشيوخكبارعلىدزشهاثم،الكاندهلويإلياسمحمدالشيخوالدهمنوغيرهاالستة

هذهفيدراستهخلالكثيرأاشتقادوقد،!شقازنفور"بمدينة!العلومقطاهر"الشهيرةالمدرسة

كان،o"1)&--4سنةمنهاوتخزج،الكاندهلويزكريامحمدالشيخالكبيرعفهابنمنالمدرسة

فيالتأليفإلىالأيامهذهخلالنفسهوتاقت،ومطالعتهاالكتبدراسةفيأوقاتهأكثزيقضي

:وشقاهالطحاويل!مام"الآثارمعانيشرح"علىمستفيضشرحبتاليففتذأ،الشريفالحديث

.عمرهأيامآخرإلىالعملهذاعلىعاكفآيزلولم!الآثارمعانيشرحفيالأحبارأماني"

وأؤصاه،اللهإلىالدعوةأمانيماحملوفاتهقبلالكاندهلويإلياسمحمدالشيخوالذهإليهسقم

رأوايمابذلكأشارواوكفهم،الدعوةورجالوالمشائخالعلماءكبارمثاور؟إثروجفظهابرعايتها

اشتغالهرغم-وجههبكلالشيغفانقطع،الأمانةهذهلحملوالمواهبوالصلاحيةالتقوىمنفيه

واهتمامبالدعوةشاغلشغلإلىحياتهوتخؤتت،المباركالعملهذاإلى-والتأليفبالتدريس

.وبثازهثمغازةالدعوةوأضتحتحياتهلحظاتكلعليهأخذتحتىبأمرهابالغ

الاجتماعاتفيومثاركآالحسنةوالموعظةبالحكمةاللهإلىداعيآكثيرةبرحلاتالشيغقام

خلالالكبرىالهندفذنمختلففيكثيرةاجتماعابعقد،تحصىلامثاركاتوالدعويةالدينية

فيهاوألقى،واسعةبرحلاتالسبيلهذافيوقام،سنةعشرينزهاءتمتذالتيالدعويةحياته
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اللهسبيلفيالدعاةمنهاوأخرج،عديد؟ومناسبابمزدحميماحفلابفيمستفيضةهاقةمحاضرات

نائية.وأقطاربعيدةأنحاءإلىلآلافاعددفي

والتابعين،الصحابةوعهدالنبويبالعهديتعققفيماخاصة،المعرفةواسع،العلمغزيزكان

تعالىاللهأكرمهلقد،الحاضرالعصرفياللهآياتمنآيةكانأنه:عرفوصحبهكثبعنرآهومن

اللهرضيالكرامالصحابةحياةعلىالاطلاعواسغكان،غيرهفيمثفهايجتمعقفماكثيرةبخصائص

الكريم،للقرآنوفهمه،الستةباتباعالبالغواهتمامه،بأحوالهمالزائدواتصاله،عنهم

الأعمالبينجمعهوقؤة،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءحياةمنعظيمةلنتائجواستخراجه

ودعوته،عليهوتوكله،بالئهوثقتهوإيمانه،واضطرابهوقققه،والدعوةالتأليفمنالمنباينة

المتواصل.وجهدهوتواضعه،وعزيمتهوصبره،العامة

.(الهند)بلإفليود!نالدعوةبعمليزورهاكانبباكستان-تعالىاللهرحمه-توفي

(1الصحابةو"حياة،"الآثارمعانيشرحفيالأحبارأماني":القيمةمصئفاتهومن

.((1)1اللهإلىللدعوةالستالصفاتفيالمنتخبةالأحاديثو"

:الكتابأحاديثمرتبترجمة

الكائذفقويسغدمحمدالشيخ:المؤثروالخطيبالموهوبالداعية،الجليلالعالمهو

يوسفمحمدالشيخالداعيةالمحدثوحفيد،الكائذفقويهارونمحمدالشيخ)نجل

ثم،الإسلاميةيؤتئدبالعلومدارفيدرس،اللهإلىوالدعاةالهندعلماءأكابرأحد(الكائذفقوي

مع(دلهيفيالديننظاممركزفيالواقعة)العلومكاشفمدرسةفيالتدري!سلكفيانخرط

وأوربة،العرببلادمنعديدةبلايرإلىسافروقد،الإسلاميةوالدعوةالإسلاميبالعملالقيام

أسرته.فيبهالمعهودهوكماوعلومهالحديثفيجتدةمثاركةوله.اللهإلىداعيأوأمريكة

صفحة:الغوريالماجدعبدلسيد"الهندفيالمحدثينأعلام":فيالموشتعةترجمتهانظر)1(

12(1-911).
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مقذمة)1(

الله!رحمهالئذوفيالخشنئغيئالخشنأبيالعلاقهلقضئقه

التبئينوخاتم،المرسلينستدعلىوال!لاموالقحلاة،العالمينرلتدثهالخفد

يومإلىبدعوتهمودعا،بإحسافيتبعهموقن،أخمعينوصحيه،وآله،محقد

تغذ:أقا،الذين

أصتخقدبدفليالديننظامفيالرئيسيمركزهاالتيوالتبليغالذعوةجماعةفإن

فيونفعأ،تأثيرأوأقواهدعويعملأوسغ-الواقععليهتدكماعلى2-بناعملها

هذاتعذولممحابا؟)2(ولاتوريؤبدونبصراحؤذلك4وأقو،اليومالإسلامىالعالم

ات!عبل،فحسبالاسيوتةبالقازةولا،الهندثةالقازةشبهنطاقعلىقاصرأالعمل

ونحن،كذلكالإسلامئةوغير،الإسلامتةوالبلدان،الأخرىالقازاتإلىنطاقه

التاريخفيبذلتالتيوالجهود،والحركات،الذعواتعلىنظرةنلقيعندما

تمزعندماحركيماأودعوةأئأن:لنايظهرالعالمهذافيالأحوالوتغيير،للإصلاح

وبصور؟،كبيرأاتساعأعملهانطانيشمعأو،مديدةمذةأو،طويلزمنعليها

أكثرهافيظهربهاالزعامةمنوالجاه،وبالعظمة،ظاهر؟بمنافعأتتماإذاخاصيما

وهدفها،غايتهاعن4عدوووقع،كريمؤغيرأهدا!تفيهاودخلت،خلل

)1(

)2(

.تلاميذهأحدوعزبها،بالأرديةتعالىاللهرحمهكتبها

والجهودالكثيرةالأخرىالدعوةبحركاتالاستهانةوالتعريفالإظهارهذامنقصديوليس

المحدقةوالفتنبالأخطارالناسبتعريفالخيروعملالدعوةخدمتالتيالأخرىالمختلفة

ذلككتبتإنمابل،الدعاةنفوسفيالأخطارهذهلمقاومةقؤ؟لإنشاءوبالسعي،بالإسلام

فيوانتشارهاهذهالدعوةعمللاتساعوذلك،إيجابييمابصورةالدعوةهذهقيميماإظهارلمجزد

الجماعة.هذهعملبواقعاعترافأذلككتبتولقد،الناس
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بتاتأ.عليهاقضىأو،وتأثيرها،فائدتهافينقمبىإلىذلكوساق،الأصيل

هذاعلمحدودفيجاءمابقدر)هذاوالتبليغالدعوةعملرأيتاولكني

التقصهذامنمحفوظأهذايومناإلىبقي(الشخصئةومشاهدته،الكاتب

رضاوطلب،والتضحية،الإيثارعاطفةيحملونأصحابهاؤتجذتفلقد،والخقل

،للإسلامالشديدالاحتراتمويحملون،منهعملهمعلىوالمثوبة،رئهم

والعناية،والعطف،والرقة،دئهوالتواضع،بفضلهموالاعتراف،والمسلمين

والاشتغال،وترقيته،ذلكتحسينفيوالزغبة،العباداتفرائضبأداءالكبيرة

يفيدولا،يعنيلامقاوالاحتراز،والاجتناب،اللهإلىالتقزبوأعمال،بالذكر

طلبفيالئائيةالأماكنإلىبالزحلةوالقيام،الفستطاعالحذإلىالأعمالمن

ذلك،فيوالئعب،المشقةواحتمال،وتعالىشئخانهاللهرضاوابتغاء،الهدف

.الذعوةلهذهللعاملينالمزجمثةالعاداتمنكقهذلكأصبحفقد

منفيهاوالمئزة،المذكورةالخصائصقالذعوةهذهفيالعاملونؤيىتقققذ

زجقة،الكائذفقويإلياسمحفدالشيخالأؤلالذعويالمنهجهذامؤشسسيرة

تئنوابتهالات،ودعواب،اللهإلىوالإنابة،العملىفيالإخلاصق:وهي!الله

الله،لرضاطلبهمذلكمنوأكثر،للذغوةوتضحياب،مخلصواجتهاب،اللهيدي

الذاعيةقزرهاائتيوالمبادىء،الأشسعلىالجماعةحافظتولقد،إليهوالئقزب

أئرتمفإثه!اللهرحمه،الكائذفقويإلياسمحفدالشيخسماحةالذعوةلهذهالأؤل

والذعوة،عليهابالتآكيدالجماعةقادةوالتزم،عليهابالمحافظةللذعوةالعاملين

ومعانيها،،الطيبةالتوحيدبكلمةالتذكيز:هي4والمبادى،الأشسوهذه،إليها

بفضيلةوالتذكيو،وفضائلها،العبادةيفرائضوالمعرفة،،-العلم،ومقتضياتها

علىحقهومعرفة،مسلبملكلوالإكرام،اللهبذكر4والاشتغا،والذكر،العلم

وترك،عملكلفيوالإخلاص،النحةوتصحيح،حقوقهوأداء،المسلمأخيه

لها،والرحلة،الذعوةسبيلفيالخروجبفضيلةوالتذكير،الأعمالمنيعنيلاما

لها.والشوق

الاستحالةمنالخقاعةحمطمبالتيالذعوةهذهوعناصر،الخصائص!هيهذه
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فبقيت،ومنصب!،جا؟منالشخصئةالمنافعيطلبمغيرضؤسياسئؤحركؤإلى

وتعالى!،سبحانهاللهرضالطلبوذريعؤ،خالصؤدينتؤلدعو؟مخلصةجماعة

منمقتبسةهيإتماالذعوةهذهمؤشس!قزرهاالتيوالعناصر،المبادىءإن

لرضاالطلبلروحأميننحارسمقاتمتقوموهي،الشيرئفةالئبوتةوالشتةالكتاب

الشريفة،الثبوئةالشئةمنمأخوذةوهي،الإسلاميالذينحمىوحفظ،الله

ك!.الزسولوأحاديث

التيوالأحاديمث،الآياتعلىيشتملكتاب!تأليفإلىماشةالحاجةكانتولقد

لهذاكفئأرجلأوكرمه،بفضلهتعالىاللهفأتاح،الذعوةهذهقئقجعليهايعتمد

المؤشسنجل!اللهرحمه،الكائذفلوييوسفمحقدالشيخالعلامةوهوالعمل

كتاببتأليفقامف!ته!اللهرحمه،إلياسمحقدالشيخالأؤلوالذاعيةالمنهجلهذا

الشريف،بالحديثوواسعةدقيقةمعرفةولهجليلعالموهو،ذلكعلىمشتمل

،للمبادىءكمجموعؤلاالكتالثفجاء،واستقصاء،باستيعاب!العملبهذافقا!

،المجالهذافيكاملؤكموسوعؤبل،الذعوةلعملالزشيدةوالتوجيهاتوالأشسيى

اختلافعلىالموضوعفيوجدهماكلاختصايىأو،انتخاببدونفيهاذكرفقد

هارونبنسعدالشيخوهو،المؤلفالذاعيةحفيذاللهأتاحثئم،فىرجاته

هذالإصدارسعتهبذلفإئه!الخيرمنلمزيدوؤفقه،بقاءهاللهأطاذالكائذفقوي

علىذلكوما،عظيمأنفعهوجعل،غققااللهتقتل،الئاسفيتفعةيتعئمالكتاب

بعزينر.الله

اهـ418سنةالقعدةذيمن0/2
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تقكيم

التدويالحسنيعليالحسنأبيالستدالأستاذ

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،دئهالحمد

دينبهوخصقالعالمأقيمبينمنالإسلاميةالأقةبهاللهأكرممقا:بعدأقا

والنظمالدياناتتاريخفييغز!لمالذيالخخهذاالأديانبينمنالإسلام

وإثارة،بالتهالقلوبورب!،والإصلاحالتأثيرفييضاهيهن!أوالأمموالشعوب

المفةبأصلالثلةوتجديد،الأمثلبالالرقوتحقيقهاوتسليتها،والأشواقالحنان

مجامروإشعال،الجديدوالإيمانالجديدةبالفؤةالنفوسوشحنن،ومؤشسها

يىئقةمنوالئخزيى،والعاداتالأوضاععلىوالتقزب،والحنانبالححتالقلوب

الشركمظاهركلمنوالتجزب،الخالصوالدينالتوحيدإلىوالذعوة،الأعراف

مقاصدتحقيتيوفي،الإنسانيةوالفوارق،المكانيةالحواجزعلىوالشمؤ،والوثنية

وفي،التحريفمنالدينهذاعصمةوفي،والدعوةوالتبليني،والتربيةالتعليم

وانتحالي،الغالينلتحريفبفريسةوقوعهاومن،العامالانحرافمنالأمةهذهوقاية

وفي،واحدوتثعواحدأصلعلىالمحافظةوفي،الجاهلينوتأويل،المبطلين

ورهينة،إشار؟طوغالأمةهذهتبقىوأن،والمكارهالمشاقعلىالنفوستوطين

تعالى:قولهمنأبلغولا،مألوفا13(تعبدولا،بعاد؟تتشتثلا،أمبر

.(82:لحجاأ!فغلوممخآئاصمىفي-ألئوأشموتين!روأثهئم!صىليشههوأ!

البئناتالآياتمن،النبئينخاتموهولمجي!اللهرسولجخةكانخماوقد

الشيخالإسلاملحكيم!البالغةاللهحخة!كتابإلىوأسرارهالحجمقاصدمعرفةفيليرجع)1(

الذفقوي.اللهقىليئ
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ومناسكهموعباداتهمالأنبياءليمتربينمنفريدةكانتفقد،الخالداتوالمعجزات

الناحيةمنفريدةكانت،كثير؟نواحمنفريدةكانتوقد-الناسسائرعنفضلا-

الناحيةمنفريدة،والتربويةالإصلاحيةالناحيةمنفريدة،والبلاغيةالتعليمية

يىكابه،فيبالشئراللهأكرمهمالذينالناساهتمايمقذىفيفريدة،والروحيةالباطنية

وتسجيل،وسكناتهحركاتهومراقبة،أخبارهوحفظآثارهبتتبعمعهالموسموحضور

بكلالخق!إلىالشقفبمنالأمةطبقاتاعتناءمدىوفي،وزؤخايهغذؤايه

إثباتأونفيأو،عباد؟أوعاد؟أو،عملأوقوليمنال!قرهذافيء!ي!عنهضذرما

،للفروعوتفريعآ،للجزئياتواستخراجأ،للأحكامواستنباطأفقهأإنكابىأو

فيعصرواحتى،شعورهمفيهوزق!،أفهامهمفيهودقت،هقمهمذلكفيوغقت

غاية.وراءهاماغايةوالتفصيلالذقيمافيوبلغوا،وعقوتهمأذهاتهمذلك

ومدى،والعقلالعلمنشاطجزبناوقد،ؤخذهللجفمذلكفيالفضليكنولم

فاتهمفقد،الزعماءوتاريخ،العظماءرحلاتتدوينفيلموضوعهماوفائهما

كبيرنصيبذلكفىكانبل،تاريخيةأهمئةأو،علميةقيمةلهالذيالكثير4الشي

منشغز؟عنيتخقىولا،تييئولاتقلولا،تففؤولاتغقللاالذيللخمث

بضاعؤ،أفضلكأنهابهايتمشكبل،الذزاتمندز؟عنيتنازلولا،الشعرات

قلحب.وخئةنفسبىحشاشةكأئهابل،ماليورأس

!شي!الله4رسوأعلنمنذالمباركةالطويلةالرحلةهذهفيالعقلالحمثراققوقد

سراحعلىالفراشتهافتعليهوتهافتوا،ضؤب!كلمنالمسلمونإليهوأقبل،الخخ

وأقواله،ووقوقهشيرهراقباوقد،المدينةإلى!لخي!الله4رسوعادحتى،يفترقافلم،منيبر

مشرقةصورةبل،ناطقأوكتابأ،دقيقألي!جلأالقادمةوالأجياليللأمؤفحفظت،وأفعاته

مكةإلىالمنؤرةالمدينةمن،!شع!اللهرسوليمسيزالمسلمفيهايرى،الكريمةالرحلةلهذه

يطوفيراه،للمدينةقفوله)1(ثممكةإلىغ!ي!ورجوعه،فعرفات،فمنى،المكرمة

كأئهكفهاالمشاهدمعهويشهد،ويتكقمويخطب،ويعفميفتيويسمعه،ويسعى

الشفر.منالرجوع:القفول(1)
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وعن،الميمونالركبهذاعنتخففهعنذلكفيعوض،أمسيىوحديثعيننرأفي

بذلكفيتعرىالماضيئإليهئعيد،الغائبلهويمئل،الفطمىالسعادةلهذهإدراكه

بالفضلالمدققينالأمناءوالزؤاة،المتئمينالعشاقلأولئكويعترف،اللهويحمد

هذهصنيعمثلبنبئهاأقةصنعتفما،والامتنانبالشكرلهمويدين،والإحسان

مثل،وجلائلهدقائقهونقل،أخبارهورواية،آثارهتخليدعلىخرضتولا،الأق!

أنبيائهم،عباداتمنعباد؟بدراسيمادينن4علمااعتنىولا،الأفةهذهخيرضتما

ذلك.فيتعفقهممثلتعققواولا،الجخةبهذهالأق!هذه4علمااعتنىمامثل

التفصيل،بهذااللهمنمقصودةكانتالجخةهذهأنعلىالقرائنكلدلتوقد

لثئ:عند؟و!ل):المناسبوقتهافيجاءتبل،الفلتاتمنقفتةتكنلم

.،8:الرعدأ!قدايي!

انتشرفقد،راجحةومصلحةبالغةحكمةالوقتهذاإلىتأخيرهافيوكان

الخسث،وش!ت،الإيمانوقوقي،المسلمونوكئز،العربجزيرةفيالإسلائم

المشاهدةإلىالعيونوزت!ب،القلوصبوققمب،والاستفادةللتعفمالنفوولواشتغذت

فخرج،الأقةوداعإلىالضرورةفأئخأب،العزاقساعةودتت،والمراقبة

دينهمويعلمهم،المسلمينويلقى،البيتلتحخالمدينةمن!ييهالله4رسو

منويأخذ،الأخيرةالوصاياوئوصي،الأمانةويبقغ،الشهادةويؤدي،ومناسكهم

قذميه.تحتويضعهاويطمسهاالجاهليةآثازويمحو،والميثانالعهذالمسلمين

متنقلة،مدرسةوكانت،درسوألفبخطبؤألفبمقاتمتقومالجخةهذهفكانت

فيهاوينشط،الغافلوينتبه،الجاهلفيهايتعقم،جوالةوئكنة،سثارآومسجدآ

والتزخالالجلفيتغشاهمواحدةسحابةوكانت،الضعيفثفيهاويقوى،الكسلان

وإشرافه.وتربيته،وغطفهوخئهلمج!يروالنبيئصحبيماسحابةهي

بكلتعفقهمولثمذ؟،حبهموقؤ؟،العقلئالمسلميننضجآثارمنكانوقد

هذهدقائقمندقيقيماكلسخلواأن،الفقذاةالحبيبةالشخصيةهذهعنيصدرما

العظماءرحلاتفيبأمثالهايحتفللا،الصغيرةحوادثهامنحادثوكل،الرحلة

الوامتي،الفجمثشأنوذلك،والنبغاءوالعلماء،والأمراءوالملوك،والرؤساء
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فيوت!تزليمل،بذكرهفيتلذذ،حسنألمحبوبهشيءكليرىالذيالصادقيوالعاشتي

ت!تقصيها.إلانادرةدقيقةولا،يحصيهاإلاكبيرةولاصغيرةيغادرلا،حديثه

نوغويذكرون،التطييبهذاباشزمنفيذكرونإحرامهعندالله4رسويتطئب

طئحبوهو-بذيىثزة()1(عنهااللهرضي،عائشةطتتتهثم):فيقولون،الالئحبهذا

ويشير.!شي!ولحيتهمفارقهفي(لمعانه:أي)ؤبئمالم!كرؤيحتى-جم!أفيه

وأالأيمنالجانبفيكانهل،وتحديذهتفصيقهفيذكرون،هدتهع!يماللهرسول

طبعيئطتيئفعلوالاحتجام،احتجاقهويذكرون؟الذ!منهاسالطوكيف،الأيسر

الطريق،منوموضعه،الجسممنمكاتهفيحذدون،الخجبمناسكلهصلةلا

ميلأعشرسبعةعلىوالمدينةمكةبينموضعوققل،(بضللواحتجم):فيقولون

طريقفيموضعوهو،(تجقلبقخيرأسهعلىواحتجم):ويقولون،المدينةمن

عامةفيالاهتمامتسترعيولا،تتكزرعاديةحادثةوهيلحمقطعةلهوتهدى.مكة

كانواإذاحتى):الراويفيقول،والتفصيلبالتحديدفيذكرونها،الأحوالط

وحشي.حمابىعجز()2(جثاقةبنالفحغح!)لهأهدى(الأئؤاء)ب

زمافيفيوذلك،السفرفيأيامهويعذون،ومكةالمدينةبينالمنازلطويحذدون

،ويخترعيفهمالحمثولكن،المذكراتوتدويناليومئاتكتابةفيهالناسىيعرفلم

لأربعالأحدليلةبهافبات(طؤىذي)بترذأنإلىتقضقثم":الراويفيقول

."مكةإلىونهضيومهمناغتسلثم،الصبحبهاوصقىالجخةذيمنخلون

فيهاوتعذدت،الشواغلفيهاكثرتالتيالرحلةهذهفينادرةولاشاردةتفتهمولم

المشهدهذافيحيةخروجيقيدواأنيفتهمفلم،الزحامفيهاواشتذ،المنازلط

)1(

)2(

.(الندويالعلامة).الكتال!راجع،وأنواعهاالذريزةوصففيالشزاعأفاضوقد

.(157)2/أخلاطمنمجموعالاليبمننوعهو:الأثيرابنقال:قلت

النبؤة،عصرفيالوقائعشهد،الصحابةشجعانأحد،الفيثيقيسبنجثامةبنالضذبهو

جثامةبنالصد!لولا"حنينيومالحديثوفي(،فارسو)(اصطخر)فتحوحضر

الإصابة:)الصحيحفيأحاديثولههـ،25عام،عثمانخلافةفيمات"الخيللفضحت

.(6504:الترجمةرقم
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ختةوخزتجت):جمتىليلةيذكروهوالراويفيقول،القتلمنوإفلاتها،الحافل

لمجداللهرسوليرديفت)1(كانمنكلويذكرون.(جخيرهافيفدخلتقتقهاوأرادوا

بالشقخضهمومن،شعزهق!موكيفالحلاقاستمويذكرون،الرحلةهذهفي

مصدرهايكنلمودقائقتفاصيلكفهاوهذه،الأيسربالشقخقحهمومن،الأيمن

العميق.الححثإلا

وتاريخ،القادةرحلاتفينظائرهاعنيبحثأنالوقتوإضاعةالغتث!ومن

حياتهم،ومراحلوأخبارهموجم!ترهمأنبيائهابحياةكثيرةأممأخقتوقد،المشاهير

ولم،بهإلاتاريخهميتئمولاحياتهمتكمللاالذيالكثيزالشيءمنهاوضتعوا

سيدناعننعرفمافحل،وأحوالهمأخبارهممناليسييرالئرليعلىإلايحافظوا

جم!يرتهمنيومأ(0o)خمسينأخبارهو-والشلامالضلاةنبتناوعلىعليه-المسيح

لمالعلمفيعريقؤمتمذنؤبلادفيودياناترسالاتأصحابوهنالك،)2(وأخباره

تقودولا،الغليلترويولاالعليلتشفيلاأخبارهممنونتفأسماؤهمإلاتبق

الشييل.تنيرولاالأجياذ

،الأركانسائرعنبهيمتازصالذيالخاووضجهبطبيعتهالخبئكانوقد

مكافيومن،ن!لثإلىن!لثومن،فعلإلىفعلومن،طؤبىإلىطؤيىمنوانتقاله

الناسأحوالوتنؤيم،والحرئياتوالآداب،الأحكاممنبهيتعفقوما،مكافيإلى

العلما4بهغييئولذلك،وأدقها،ومسائلأحكامأوأكثرها،الفقهأبوابأؤستعجمنفيه

التابعين،وأتباعالتابعينمنمختضون4علمافيهوالإفتاءبعلمهوانفرد،وحديثاقديمأ

الخلبيدهمومن،الخلفاءيعتنهموقد،بالتنانإليهمئشاروكان،بعدهمجاءومن

الخلفاءسئةوتجزت،"وفلانفلانإلاالموسمفييفحبلا":فيعلن،والعقا

.)3(للخخوإرسالهالخخأميربتعيينالعباسوبني،أميةبنيوخلفاء،الراشدين

)1(

(2)

)3(

فذكر،حياتهفيلمجي!اللهرسوذأردفهممنكلأسماء!الرياضنسيمداصاحمباستوعبوقد

الكتاقي.راجع.العددهذاعلىقئذهابنوزاد،رديفآوثلاثينثمانيةنحو

.(171/)13:بريطانيامعارفدائرةفيجاء4مقا

التاريخ.كتبمنوغيره،كثيرلابن:!والنهايةالبداية"زاجغ
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وتوشعوا،فيهالبحثالكباروالمؤئفونالأمصاروفقهاءالإسلام4علماوأكثز

كتابأوألف،تأليفألهأفردمنومنهم،الفقهأبوابمنلغيرهيغرفلمتوشمعأفيه

الحبئوأحكامالمناسكفيأئفتالتيالكتحثهذهأفيردتوإذا،المناسكفيخاصأ

،كبيرةمكتبةكؤنت؟مختلفؤلغاتوفي،مختلفةبلابوفي،مختلفؤعصوبىفي

واستعرضالأخرىالمذاهحتذكرمنومنهم،بمذهبهاختمقمنالمؤلفينومن

.الوداعبجخةكتابأأفردمنومنهم،مقارنأبحثأوبحث،دلائقها

وقد،بهالأمةعنايةومدى،الإسلامفيالخخمكانةعلىتاكذلكوكل

وما،الفضائلمنفيهاوردوماالعمرفيمزةتفرضالتيالفريضةهذهكانت

منوالمغفرةالجزيلوالثوابالعظيمالأجرمنرسولهبهوأخبرعليهؤغدالله

هذايستتبعوما")1(أفةؤتذتاكتؤيمزتجغتف!قولمتزفثفقئمخخقن"الذنوب

وقطع،حينأالبحاروركوب،المشاقوتحفلالزائدالاهتماممنعادةالسفر

الأهلوفراقي،للمخاوفوالتعزضيىالأخطاروتجشيم،آخرحينأوالمقارالتزاري

والفسودتىالزقث!عنوالابتعاب،ومحظوراتهالإحرامالتزاماتوقبولي،والوطن

الهقموتتوخهالعزائموتشحذ،الدواعيتتواقزبأنكافلأذلككلكان،والجذال

تقتفىوأن،وإكمالهإحسانهفيالطاقةأقصىوبذل،وشتيهوآدابهفقههصمعرفةإلى

جهديبلغهماوإلى،الإمكانبقدربهديهويقتدى،شتئهوئتتغ!ي!النبئآثازفيه

تزالولاكانتالتي،!ميهالنبئبحخةالعنايةعلىباعثأذلككلفكان،الإنسان

ومنالأرضقهذهاللهيرثأنإلى،ومصيرعصيركلفيمسليملكلالمثاليةالجخة

عليها.

أخرصيىمنالكائذفقوفييحيىمحفدبنزكريامحفدالعلامةشيخناكانوتقا

وشرحأ،وتأليفأتعليمأبهوالاشتغال،الشريفالحديثخدمةعلىعصرهعلماء

تقديمنافيذكرنا-كماعييهوقزةعي!يمهوطئحبلذتهوكانت،وإفاضةونشرأوتعليقأ

131()4/صحيحهفيخزيمةوابن)4936(،برقم)9/7(صحيحهفيحبانابناخرجه)1(

برقم،والعمرةالحجثوابفيجاءماباب،الحجأبوابفيوالترمذي)2541(،برقم

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنوغيرهم)7136(برقم922()2/مسندهفيوأحمد،81(1)
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وكانت،ليقهفيهويسهرنهازهفيهيقضيئأنفي،")1(-المسالكأوجز"لمقدمة

نصيحب،النبوتةوبال!يرةالنبوفيبالحديثيتعفقموضوعكلفيلهيكونأنأمنيته

عنايةمدى-الشريفةالصناعةلهذهوممارستهبالحديثاشتغالهبحكم-يعرفوكان

،الشروخيطايعومنالحديثعلملطالبيتعزضوما،الوداعبحخةالشقف

نوعفي4الاراوتباينتالمذاه!باختلفتوكيف،وبيانهاشرحهافيالمؤلفةوالكتب

عامفيهفئهشقتذلكلكل،الجخةهذهفيوهديهوأفعالهجمي!النبئجخة

جخةفيجزءأيفيردأنإلى،)2(عمرهمنوالعشرينالسابعةفيوهو،اهـ(342)

اللياليسهرعليهيهون،الهقةقوئ،الصحخةموفورشائأذاكإذوكان،الوداع

الموضوعهذافيكتبلمامستحضروهو،تأليفهإلىفانصرف،النهار4وعنا

وليلةيومفيتأليفهمنففرغ،وهفتهوقتهفياللهباركوقد،فيهقيلماولأحسن

هذهخاتمةفيذلكبتنكمامختلفؤ-أوقاتفيأضافهاالتيالحواشي-يخر

والعكوف،والتأليفالعلمإلىالتاتمالانقطاعفيالشقفمآثرذكرىفجذد،الرسالة

عظآوما؟ن)،قصيبروقمبفيكبيبرعملواتمامالأوقاتوبركة،ونهارأليلأعليه

،02:الإسراءأ!تخظورارئين

زمنأقيمتهفيالكبير،قامتهفيالصغيرالتأليفهذاعنالمؤلف!وتشاغل

أوجز"!،الحديثشرحفيكبارمجقداتالفترةهذهفيقلمهمنوصدر،طويلأ

،"الذزيالكوكب"وصدر،أجزاءستةفي"مالكالإمامموطأشرحفيالمسالك

فضائلفيالمقبولةالكثيرةالكتبغيرهذا،"الذزاريلامع"منأجزاءوثلاثة

اجتماعيةدينيةمقاصدوفي،النبوتةالشمائلوشرح،الصحابةوأخبار،الأعمال

ومؤلفاتهم!ؤداتهبينمطمورأالكتابوبقي،العامةالهندمسلميلغة"أزدؤ"في

.الآنحتىالقديمة

وطقتةوالسثةبالحديثوالمشتغلينالمسلمينونفغالخيرهذانشزاللهأرادولقا

الجزاحتةالعمليةثم،سنيننمناعتراهالذيالبصرضغف!منعهقدوكان،بهالعلم

)1(

)2(

)85(.صفحةانظر

سنة5رمضانمنخلونلعشرولد
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ومباشرةكثيرةمراجعةتستلزمجديد؟كتمبتأليفعن،اهـ(093)سنةالعينفي

إبرازهعنوشيل،تناساهالذيالقديتمالكتالتهذاتذكر،والتصحيحالكتابة

بتفصيلوتناوله،والمسؤداتالكتببينمنفاستخرجه،للطبعوإعدادهوإكماله

إليها،أجيلالتيالعباراتونقل،المشيهلوإيضاح،المئهموشرح،المخقل

،عندهتجذدتالتيالدراساتوزيادة،فيهجاءتالتيالإشاراتعنوالكشف

،العديدةأسفارهبحكملهحصلتالتيالجديدةالمعلوماتببعضوالاستعانة

فيهيبخللا،جديدةمصادرعلىوالاطلاع،الشريقينبالحرقينالطويلةوإقاماته

ومنتلاميذهطبقةمنكانوإن،مساعدأو،مصديىذكرعنفيهيتحاشىولابمعلوبم

كلوشكرذكروقد،لكتابهفادحأعيبأولالنفسهغضاضةفيهيرىلافهو،الصغار

والعلماءالمخلصينالشلفعلماءشأنكثيبرأوبقليلالعملهذافيأعانهمن

الرئانتين.

وتحديدهاوعددها!ييهعمراتهفيببحثالجزءهذايكيماأنلهتذاثم

علمي!وفوائدتاريخيبماوبحوثفقهيؤأحكابممنعليهاشتققتوما،وتفاصيلها

،"الوداعجخة"جزءفيتفخهالبحثهذافيتفحهفكان،حديثثؤوتحقيقات

العلميةالحقيقةعنوبحثط،للصوابوتحز،كامل2واستقصاشاملاستيعال!

المبشراتبعضالمباركالعملهذاأتدوقد،النقلفيوأمانة،للخقوتقرير

وابتغائهالمؤلفإخلاصعلىتدكالتيالغيبيةوالإشاراتالصالحةوالرؤى

حظيقدالعملهذاأنوعلى،النبويوالحديثبالسثةوشغفه،اللهلوجه

.بالقبول

:-المطيعالقارىءيلاحظهكما-الكتال!هذاويمتاز

العظيم،والركن،المباركةالزخلةبهذهيتصلمالكلالشاملباستيعابه:أولآ

وآراء،الأئفةواختلافاب،المذاهبونقل،المناسكبيانمن،بعيدأوقريحبمن

ومواضعهاأسمائهاوتعيينالمنازلوتحديد،والفقهاءالمحذثينومباحمب،الشزاح

فيكيتماأحسنواقتباس،عليهاطزأتالتيوالتغئرات،الحديثالعلمضوءفي

كتبعنالمفيدةالئفولواستعراضيى،والحديثالقديمفيالموضوعهذا
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نكونولا،الاستقصاءهذامنالغخمثوتفيكه4القارىيحارحتى،المتقذمين

ئسقىقدالتى!ي!النبيبحخةيتصلفيماصغيرةموسوعةإته:قلناإذامبالغين

."التلاعجخة"تسمىوقد"الوداعحخة"

فقهائهاوآراء:الأئقةمذاهبعلىالدقيقالواسعبالاطلاع:ثانيأويمتاز

فيالمؤلفشعارذلكوكان،وأمانتهوبقتهالنقلوصحة،واختلافاتهموعلمائها

علماءكباربعض)1(سمدتفقد،"المسالكأوجز"فيسئمالا،مؤلفاتهجميع

وفروعهالمالكيالمذهبعلىالمؤلفاطلاعشغةمنتتغخمونالحجازفيالمالكية

نقلها.فيودقته

حقذيكلوإيتاء،معهموالأدبالمتقذمينلفضلبمعرفته:ثالثأويمتاز

وتبيين،عليهموالزد،عنهاينقلالتيوبالمصاديى،بأسمائهموالتصريح،حفه

شعاروذلك،نزيبماعلميوأسلوصب،ظاهيروتواضعتجمأدصبفيأوهامهمبعض

وطبقؤ.عصبركلفيالمتقينالعلماء

الأعظميسعيدالأستاذالعزيزالزميلأشكرأنعلىلزامأأرىالأخيروفي

على"الإسلاميالبعث"مجلةومنشىء،العلماء)2(ندوةالعلومدارأستاذالتذوي

مظهبرأحسنفيوإخراجهاالعلميةالشيخمآثرنشرفيالبليغوجهده،الفائقةعنايته

.(1الدراريلامع"ومقدمة"المسالكأوجز"كمقامة،ومخببر

)1(

(2)

الحرمومدرسي،الفلاحمدرسةأساتذةكبارمن،المالكيعباسعلويالسئدالعلامةوهو

الفضائلفيمتفننأضليعأعالمأ،الدينيةالعلومفيناطقةموسوعةكان،الشريفالمكي

فكه،العشرةلطي!كان،شتىعلومفيويدزس،الأربعةالمذاهبفيئمتي،العلمية

حفقتهوكانت،الحرامللبيتوالقاصدينالحجازأهلإلىفختبأ،الروحخفيف،الحديث

توفي،والمستمعين،المستفيدينمنإقبالأكبرعليها،الحلقاتأوسعالثريفالحرمفي

.t-913اعام

الثاني.الجزءفي!..يكل!مالرسولشعراء9مقدمةأولفيترجمتهانظر
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مطبعةوتتشزفبتقديمهأتشزفالذيالمفيدالكتال!هذا،آخرألا،وأخيرأ

عليهوأعانالطيبالعملهذافيسعىمنولكل،وإخراجهبنشره"العلماءندوة"

ومولاناستدناعلىاللهوصقى،الصالحةودعواتهمالقزاءوثناء،المؤثفشكر

وسلم.وباركوصحبهوآله،محقد

3.رمضان41 iهـا
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جميرالرسولنبوءات

يتحققومامنهاتحفقما

تأليف

الئذويالرحمنعبداللهوليئمحمد

السلامدار

لقاهرةا
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المؤلفترجمةمننبذة

عامبالهندبومبايفيولد.الندويالرحمنعبدبناللهوليمحمدالدكتورالشيخوهو

.م9591

وتتلمذ،فيهاللدراسةالعلماءلندوةالعلوملدارتوجهثم،صغيروهو؟الكريمالقرآنحفظ

فيالعالميةشهادةعلىحصلحتى،العلماءمنوغيره،الندويعليالحسنأبيالعلامةيدعلى

الأولى.الدرجةعلىحصلوقدامAvgهـ/ا993سنةالعلومدارمنالإسلاميةالعلوم

سنةنفسهاالعلومدارمنالإسلاميةالشريعةعلومفيالفضيلةشهادةعلىخقحلثم

الأولى.الدرجةعلىحصلوقد،ام819هـ/ا104

وقد،منهاتخرجحتىالإسلاميةالجامعةفيع!عدالنبيئمدينةفيللدراسةذلكبعدسافرثم

1هـ/)504سنة(الليسان!)العالميةالإجازةعلىحصل AAOممتازبتقدير،م.

العالميةشهادةعلىفحصل،الأزهرجامعةفيالعليادراساتهلإكمالسافرثم

اماهـ/904989سنةالأز!ربجامعةالدينأصولكليةمنوعلومهالحديثفي(الماجستير)

.ممتازبتقدير

منالأولىالشرفمرتبةمع(الدكتوراه)وعلومهالحديثفيالعالميةشهادةعلىحصلثم

.ام299هـ/ا124سنةبالقاهرةالأزهرجامعةفيالدينأصولكلية

الإسلامية.سعودبنمحمدالإمامجامعةفرعفيوعلومهالحديثلمادةأستاذآتعييئهتتم

مؤتفاته:ومن

يتحقق.لمومامنهاتحققماى!يرالرسولنبوءات-ا

والرابع،عشرالثالثالقرنينفيالحديثمجالفيوجهودهمالهندبلادفيالحديثعلماء-2

الهجريين.عشر

.(وردودشبهات)النبويةالسنةعنالدفاع-3

ryr



وعلاجها.،وهوانهمالمسلمينذلأسباب-4

الشريف.الحديثمصطلحفيالموجز-5

.المرامبلوغشرحفيالعلامفتح-6
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ألزصضألر!فأل!ير

يمتقلى

الئذويالحسنأبيالشيخسماحة:بقلم

العلماءندوةجامعةرئيس

الهند-لكهنو

.بعدهتبىلامنعلىوالشلاموالضلاة،وحدهدئهالحمد

لصناعةوالممارس،والستةالحديثلكتبالدارس!فيعلم،وبعد

ا!:المقارنةوالدراساتوالتاريخيالعلمئبالبحثوالمعنى،الحديث

الموضوعاتأدنمنالستةودواوينالحديثكتبفيالنبوتةالئبوءاتموضوع

قنفيوتعفؤتوشعإلىوأحوجها،مجالأوأوسعها،الباحثيعالجهاالتي

فيمختلفؤعصويىفيوقعتالتيوالحوادثالتاريخعلىواسعواطلانج،الحديث

المجتمعوفي،عاميمابصفؤالبشريالمجتمعفيحدثتوتطؤرات،مختلفؤأمكنؤ

الحديثمكتبةعلىالواسعالاطلاعإلىالاحتياجمعهذا،خاصؤبصفؤالإسلامي

من،والتعديلوالجرح،الزجالوكتب،الحديثشروحمنفيهابما،الزاخرة

علىالموضوعهذافيالمؤلفاثقفتولذلك،وناديىمتداولي،ومخطوطمطبوع

بنسبالموضوعبهذايتصللماواستيعابهمالحديثبعلماليشتغلينهقةعلؤ

كثرتهاعلى-النبوءابهذهتحفقأنمع،خمتؤأوتجلئؤبنسبةأو،بعيدأوقريمب

الصلاةصاحبهاعلىالمحمديةالرسالةوصدق،النبؤةدلائلأعظممنوبفتها-

.والسلام

للمحفوظالتخفمصرسالةعلىاطلعتحينسازةمفاجأةليكانتوقد

ندوةجامعةفيطالبأكانحينمنأعرفهالذيالتذويالرحمنعبداللهوليمحمد-
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تناولإلىتسموهفتهأن-ومثففيهأساتذتهمنكثيرولا-أعرفأكنولم،العلماء

فيماجستيرشهادةلنيلفيهالبحثوإعداد،المسؤوليةالضخمالدقيقالموضوعهذا

بلغفقد.التأليفهذافي4والاحتوا4الشموراعنيوقد،الشريفالأزهرجامعة

منها:،(188)وثمانينوثمانمئةإلىالبحمثهذاشملهاالتيالنبوءاتعدد

بعدهمومنبالتابعينيتعققما:ومنها،عنهماللهرضي،بالصحابةتتعفقنبوءات

كتبفيوإشاراتماذةلهاتوتجدماالنبوءاتهذهومن،الصحابةعصربعدوبما

ومتنآ،إسنادآللحديثونقدتخريجإلىتحتاجأنهاإلا،الفذماءوالشزاحالمحذثين

بالعصورتتصلمعنويةنبوءاتالنبوءابهذهومن،الحديثطزقألفاظبينومقارنة

،الزمانوتطؤيى،والشيرةالأخلاقفيوتغئير،المسلموالمجتمع،والأجيال

والأجيالالعصورتاريخعلىواسعاطلانجإلىتحفقهاإثباتفيالباحثويحتاج

الإسلامية.

للباحثينيجعلماففيها،الأولىمنأدنوهي،بعدتتحققلمنبوءاتوتليها

فيهاالباحثويفتقر،والتحقيقللبحثمجالآتليهالتيوالعصور،العصرهذافي

التحويفووقوع،الطريفةوالتقاليد،الجديدةالعاداتظهورعلىواسعاطلانجإلى

ومعرفة،الإسلاميةغيروالفئلللمبادىءوالخضوع،الدينفيوالانحراف

لوقوعها.يمفدوماالمؤشرات

علمييماشواهذلظهورالموضوعهذافيالتأليفإلىماشةالحاجةكانتوقد

لذلك،الاكتشافوعمليات،التاريخيةمصادرهاوتيشير،العصرهذافيتطبيقي!

ومكانه.أوانهفيالبحثهذاجاء

مجمعتآ،عملآكانأنهوهي،حقيقيماإبداءعنالكفثإلىحاجةأرىولا

إلىوينتمي،العجمأبناءمنكونهوعلى،سئهحداثةعلىفردبهقام"أكاديمئآ"

والمرئينبالعلماءاتصالذاتمتدئن!،والسلوكالعقيدةسليمؤدينييماتجارييمااسر؟

والبلاد،تخزقيمنهاالتيوالذورالعزيزالمؤئفتيهئىءبدورهوالكاتب،الصالحين

الدين،أصولوكليةالأزهرجامعةيشكرآخرآلاوأخيرآ،إليهاينتميالتي
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،الأسبابتيسيرعلى،السيدمباركمحمدالدكتورالأستاذالفاضلوالمشير!

الطالب،المؤلفوتشجيع،الدقيقوالإشراف،القئمالكبيرالموضوعواختيار

وتقديرها.،الرسالةوقبول

التوقغ.معالتأريغأجدلم(1)

r 2 v

التذوي)1(الحسنيعليالحسنأبو





مقذهاته

الحديثعلومفيلكتب

الحسناتأبيللإمام:الجزجانيمختصرفيالأماني-ظفرا

.القكتويالحيعبدمحمد

.التذويالدينئقيللدكتور:الحديثرجالعلم-2

ryi





الأمافيظفر

في

الخزجافيمختصر

الفكتويالحيعبدمحمدالحسناتأبيللأمام

03 i - 126 iهـا

وتعليقتحقيق

التذويالدينتقيالدكتور

القلمدار

دبي()العربيةالإمارات
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والمحفق،والشارح،المؤنفترجمةمننبذة

المؤفف:ترجمة

،الشرقعالمالحنفيالخزجانيالحسينيالحسنأبوالزينعليبنمحمدبنعليالسيدهو

الشريف.بالسيدالمعروف

ولايةمن(طاغو)بقريةؤلد:هـوقيل074سنةشعبانمنبقينلثمافي()1(خزتجان)فيؤلذ

.بجرجان()2(باذاشتزآ)

وأخذ،الطاووسيالنورعنشارحعن"المفتاح"وأخذبلادهفيالعلمبطلبواشتغل

علي.الخيرأبيبنالدينمخلصمؤئفهولدعنللقطب!المفتاحشرح"

محمودبنمحمدالدينأكملعنبهاوأخذ،سنينأربعالسعداءبسعيدوأقامالقاهرةوقدم

علىبناةالقزمانبلادإلىوارتحل،!الهدايةحاشية9عليهوقرا،"العناية"صاحبالبابرتي

الطب.فيالموجزشارحالأقسرائيمحمدبنمحمدالدينجمالعلىليقرأشاهمباركمنتوصية

القزمانوبلاد،وفزات،ومصر،الرومبلادإلىفرحل،للعلمطلبآعديدةمراكزفيتنفل

اشتغلوقد،والشروحالمتونعليهمقرأ،بلدهإلىإضافةالبلادهذهفيشيوخلهوكان،وغيرها

تئفورلنكفيهاافتتحالتيالسنةوهيهـ،978سنةحتى(لثميراز)فيوالإفتاءوالتصنيفبالتدريس

بالدرسمشتغلأ(شقزقثد)فيالسيدفاقام،النهروراءماإلىيرحلأنمنهطلب،شيرازمدينة

العجم،الدينفخرمنهمغيرف،كثيرونوتلاميذه،شيرازإلىفعاد،تيمورماتأنإلىوالتاليف

الشرواني.اللهوفتح،العجميعليوسيد

ستةعنوثمانمئةعثرةستسنةالثانيربيعمنالسادسفيالأربعاءيومالجرجانيتوفي

أجفةعليهأثنىوقد.عليهالناسوحزن،فقدهعلىالتأشفوكثر،شيرازفيعامأوسبعين

نحارير،أثمةيديهعلىوتخزجوالفتياللإقراءتصذىوقد":الشخاويالحافظوقال،العلماء

.!صيئهوتعدذكرهواشتهر،وطلبتهأتباعهوكئر

)1(

)2(

.323()1/أالاطلاعمراصد):وخرا!انطبرصتانبينعظيمةمشهورةمدينة

.7(0)1/،الاطلاعمراصدا:وجرجان!اريةبينطبرصتانأعمالمنمهورةبلدة
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الثفتازانيوبينبينهوكانت،دهرهعلامة،الشرقعالتمكان":الغئنيالعلامةفيهوقال

.!عليهفيهاالسيداستظهازتكزرتيمورلنكمجلسفيومحاوراتمباحثات

كلفيمشهورةوهي،البلادجميعفيبمصنفاتهالناسوانتفعصيتهوطار":الشؤكانيئوقال

."منهاوينقلونالعلماءأكابربهايحتج،فن

والحديث،التفسير:مختلفةفنونفيالخمسينعلىتزيدإنها:يقال،كثيرةتصانيفله

والفرائض.والفقهوالفلسفةوالمنطق،وعلومهاوالعربية،الحديثوعلوم،الفقهوأصول

التكلفقليلةالألفاظواضحة،المعانيكثيرةنافعة"ومصئفاته:الشوكانيئوقال

.")1(والتعقيد

(1الحديثأصولفيالخلاصة"كتابمناختصره،المختصرهذاالمصتفاتتلكومن

ومن،تعالىاللههـرحمه743سنةالمتوفى،العراقيالاليبياللهعبدبنمحمدبنالح!ينللطيبي

الشتن.حقائقعنبالكاشف:المسضاة"المشكاة"علىحاشيتهمقدمة

:الشارحترجمة

بنعبدالحيالشيخ:الأخيرالعصرفيوالفقهاءالمحذثينوإمام،الهندعلامةهو

موطأ"مقدمةأولفىترجمئهسبقتقد،القكتويال!هاتويالأنصارياللهأمينبنالحليمعبد

.(137)صسفحةانظر،"00مالك

ا!محقق:ترجمة

مقدمةأولفيترجمئهسبقتقد،القطاهيريالتذويالدينتقيالدكتور:المحفقالعالمهو

.(ا1r)صسفحةانظر،"..المسالكأوجز"

.والزيادةالتصزتمنليءهاومعروض،المحفقالكتابمنمأخوذةالترجمة)1(
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لزيضآألرخمفألئزيم

تقديم

التذويالحسنيعليالحشنأبيالشيخسماحة:بقلم

وخاتم،الفزشلينستدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرلتدئهالحمد

يومإلىبدعوتهمودعابإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحفد،النبتين

الدين.

وعدم،أشغاليوتزاخم،باليتشئسبعلىسطورأأكتبأنفيسعدني:بعدأقا

وحشرأالتذويالدينتقيالدكتورالفاضلالأخلرغبةتحقيقأالأحوالفياعتدالي

وتفتخرتنتسبغايؤإلىبالاتجاهويتسميتشزفالذيالزكمبهذامؤخرفيلنفسي

الحديث.قننواحيمنناحيؤفيوالتحقيقبالبحث

منوالتضئعالاختصاصصاحبعنفضلأوالبحثالعلومبتاريخالفيثميعلم

العلماءوتداول،وصيانتهالنبويالحديثبقاءان:لهامقارنةودراسةاستعراضها

عليهاللهصلىالنبئينخاتمخصائصمنوتحقيقأوبحثأ،وحفظأعلمألهوالباحثين

كلبحاجةالوافيةالكاملةوالشريعة،الأخيرالدينهذامصادرمنلأنه"وسلموآله

تاريخعنفضلأ،والشرائعالنبوءاتتاريخفينظيولهيوجدولا،و!ميرجيل

حفظأ،وأدفها،وأضخمهامكتبؤأؤشعحولهتكؤنتلذلك،والقوانينالتشريعات

،)1(ورواةورجالأ،وإيضاحأوشرحأ،ودرايةروايةلهوتسجيلأالنبوك!للكلام

.للأحكامواستنباطأ،وقواعذوأصولأ

منمليوننصفأحوالعلىالاطلاخالممكنمنإنه":(Sprenger)الألمانىالباحثيقول)1(

.!(الرجالعلم)بفضلالرجال
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موضغكانوقد،الحديثأصولقنوالمجالاتالموادهذهأقممنوكان

حجرابنالحافظكالعلامة،المتضفعينوالعلماءالحديثفنأئفةكبارعناية

الوجيز.المقالهذافيالحصرعليهميأتيلامقنوغيره،الغ!قلانيئ

قنفيأثفتالتيالكتبمقذمةفيتوضعأنت!تحقالتيالكتبهذهومن

فيالأمانيظفر"وتسهيليةءوفنئبماتأليفيبمالخصائصبهاويعتتى،الحديثأصول

الحليمعبدبنالحيعبدالعلامةلشرحهاللهقثضوقد،")1(الحزتجانيمختصر

السيدالفاضلشمئهعنهقالبماوكفىاهـ(354م)الفكتويقجلى)2(المزئجي

)1(

)2(

الفتاحعبدالشيخ:النطارالفغويالأصولنالمحذثوهوالكتابلهذاالآخرالمحققيقول

:الكتابهذاتسميةصحةفي-تعالىاللهرحمه-غذةأبو

مختصرفيالأمانيطقر):المؤلفمقذمةوفيوجههفيالكتاباسمجاءوقد،هذا..لا

الجرجاني،لمختصرشرعالكتابهذاأنئفيدلا،جذآمضغوطعنوانوهو،(الجرجاني

للمؤلف"الفاضلةالأجوبة!فياسمهوجاء،بهوالإشادة!المختصر"مذحيفيدلىانما

المختصربثرحالأمانيظفر):("ص)1أيضأله"الرعايةعمدة"مقدمةوفيص)95(

مترذدأالأمرأولفيكانالمؤلففإن(المنسوب):قاللىانما،(الجرجانيإلىالمنسوب

كلامهمنيظهرماوهذا،لاأمالجرجانيالشريفالسيدتأليفمن!المختصرل!هذاأنفي

تعئنثم،الشريفالسيدترجمةعندi(13ص)،البهيةالفوائدعلىالسنيةالتعليقات"في

هذاآخرفيب!سهابذلكحققكما،جزمأالجرجانيالشريفللسيد!المختصر"أنعنده

.ص)955(!الأمانيطقرداالكتاب

السيدمختصربشرحالأمانيطقر):الكتابوجهعلىأثبئهالذيالعنواناخترثولذلك

ولتذذ،ومحتواهموضوعهنظر؟أؤلمنوقارئهالكتابلناظرليظهر(،الحزجانيالشريف

لغيرهلاجزمأ،الجرجانيالشريفللسيدالكتاببهذاالمشروخ"المختصر"أنعلى

."بعضهموذاكبهذاقالكما،المحذثالدينجمالللسيدولا،شريفأبيابنكالكمال

الإسلامية،المطبوعاتمكضبطبع،18(-ص)17،للكتابالشيختحقيقانظر)

.(بحلب

كحيئوهوتكنو،مدينةفيمعروفحيئوهو(،قجل!زئجي)إلىنسبة:قجلييزثجي

.كثيرونعلماءفيهانبغ،بغدادفي(الأعظميةو)،دمشقفي(القيذان)
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وحضرأدركهوقدلماالخواطرنزهة"كتابهفيالحسنيالدينفخربنالحيعبد

لما:خبيرمثلينتئكولا"مجال!ه

وغوامضه،الشرعدقائقعلىفطلعأ،ومنقولأمعقولأالعلومفيمتبحرأكان"

الأصولفيوله،المسائلوحزر،الأحكامنقلفيوتحزىالعلومفيتبخر

أنه:والحاصل..،عاقةوإحاطة،تاقةوفضيلة،شاملةوقدرةكاملةقؤةوالفروع

والاعترافإجماعكلمةعليهالثناءوكان،الهندقخاسنومنالزمنعجائبمنكان

.")1(نزاعفيهليسبفضله

:"الحزجانيمختصرفيالأمانيظفر"كتابهمقذمةفيقالوقد

شرحألهأزولم،وتدريسهبدرسهاشتغلواقدالزمانهذافيالناسرأيت"

."وخمئهتجلتهلحليكفي

ومعنويأ.لفظيأشرحأالكتاب!قتنفتناول

والجمع،التعفحمبوعديم،الفكروسلامؤ،الاطلاعب!يمغؤالشرعهذاويمتاز

ومحاكمتهاالحديثأصولوتطبيتي،والتاريخالرجالوعلم،والحديثالفقهبين

عليهابالاطلاعتنشرحفوائدوذكر،وإحكا!تفصيلفيأضلتهاوعرضيى،وتقدها

.)2(وخصائصهالشرحهذاقرايامنذلكغيرإلى،الصدور

)1(

(2)

/8()235.

يعرفوهوأيضأ،مفيدةكتببعلىالقارىءإطلاعالمقاماتهذهجمعمنقصدناكانلما

وقد،المقدماتهذهخلالمنواحدموضوعفيالمؤلفةالكتمببينمن-وأهمتتهاقيمتها

أشغالي،وتزاحم،باليتشئمبعلىوهوالقيمالكتابلهذا-تعالىاللهرحمه-العلامةقذم

-layكعهدهالكتابلهذاالتقديملهيتيشرلمولذا-متهذمتهمستهلفينفشههوذلكذكر

ميزاتأهتمأنقلأنبييجدولذا،وخصائصهاالكتبمزايافيهايبئن،الأخرىبالتقديمات

نف!يط،الكتابلهذاتحقيقهفيغاةأبوالفتاحعبدالشيخالمحذثكتبهاهنا،وخصائص

تعالى:اللهرحمهيقول

أواخرمن،الذكررفيع،الفوائدتجتمنفيسىوجمفق،القذرجليل،العلمخميلكتال!هذا.."

منه=فزغفقد،آيخرهيكنلمإنتعالىاللهرحمهاللكنويالحيعبدمحمدالنابغةالإمامأثفهما
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منهالإفافىةوتسهيل،الكنزهذالإبرازاختارأنوجمتتهتعالىاللهتوفيقمقوكان

منبقتتلليليماوتوفيضقر،منعشرالثانيفيمنهقزغ،ونصفشهيربنحووفاتهقبلتأليفآ

1سنةالأولربيع 03 f.هـ

فيهأسقب،وافيآشرحآ،الحديثمصطلحفي"الحزجانيالشريفالسيدمختصر"بهشرح

الغاية.علىأزتىحتىالبيانفيالجنانوأرخى،وأطتبالمحزرةالمباحثوأطال،وأوغب

وتقييدهاوتنقيحها،حلهافياجتهدمعمحليما،ومسائلشائكؤ،لمباحثفيهوتعزض

اقتحامفيعادئههيكماوأجادفأحسن،الفائقةوالتصقيما،الناطقةبالأدلةوتوضيحها،

خيرأ.اللهفجزاه،وتجليتهاوتذليلهاالم!تعصيةالصعبيماالأبحاث

فيالمؤلفةالكتبعنبهاتفزدالتيوالمحاسنيالخصائميىمنبكثيبرالشرخهذاتمئزلقد

والتدقيق،التحقيقبعمتيتعالىاللهرحمهمؤئفهغيرففقدمؤئفيما،زمنتأخرعلىموضوجميما

ولكنهالمذهبحنفيئفهو،المسائلوتقرييرالأحكامفيوالئضقة،الأبحاثفيالتقسيىوطولي

،واجتهادهرأيهحسبيديهبينالقائمةللنصوصتبعآويرخحهمذهبهغيرإلىيميلماكثيرآ

المحققينالعلماءفيوجودهاتئذزعاليةخصيصةوهذه،للمخالفوالتوقيرالأدبمع

المتأخرين.

واختقف4الآرافيهااضطربتالتيالثائكيماالمستعصييماالمسائلبتحريرالشرعهذاتمتزكما

وتحرييرهاوتخليصهابتمحيصهاهوفيقوئموالرذ،القبولبينمترذدةوبقيت4،العلمافيها

فيستفيد،طمانينتهإلىالرأيتبلبلمنوإخراجها،الأمينالصحيحالوجهعلىوتقريرها

أنهإلىيطمئنبماوالترجيحالمناقثةفيباعهوطولي،اطلاعهوسعيماذكائهجذةمن4القارى

المسألة.فيالصوال!الراجخ

غيرفيالضعيفبالحديثالعملجوازفيالماتغالواسغكلاقهالنوعهذامننموذجآوانظر

تضجحتىبالغةإطالةفيهأطالفقد،والحراموالحلالي،والصفابوالأسماصالعقائلإ،

.واحترق

معوالأصوليينالفقهاءآراءبذكرفيهاالمختق!المسائلجلفييعتنيأنه:أيضآمزاياهومن

جميعمنالمسائلوتتضحوحديثأ،فقهآوترتقيبحوئهتكملوبذلك،المحذثينأقوالي

وعليها.لهابماالنواحي

الأمثليماإيرادمنأكثزالأحاديثبعللعلمهلسعيمااللهرحمهمؤئفهأن:الشرحهذاخصائصومن

،والموضوع،والضعيف،الحسنمنالحديثأنواععلىالكلامعندوإيضاحهاوالشواهد

التدريثالفوائدمنذلكوفي،الغايةعلىأربىقدبحيث،وغيرها،والمدرج،لاوالمضطرب

محائها.فياستعمالهاوكيفيةوالقواعدالأصوليمعرفةفيالحديثلطالبالعملي
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جديرأبذلكوكان،الئذويالدينتقيالشيخالدكتورالفاضلالأستاذاللهفيأخانا

وبحثأ،،وعرضأ،شرحأبمصادرهواعتنائه،الموضوعبهذالاشتغالهقديرأوعليه

نئهباليذواختلا!تهنالككانوإذا،والمطبوعةالمخطوطةالنسخةبينقارنوقد

ومظائها،لمصادرهاالكتابنصوصقعزاكذلك،أصلأالمخطوطةوجعل،عليه

ذلك،غيرإلى،إليهاداعيةالحاجةرأىالتيالأعلاملبعضوتزتجتم،الإمكانبقدر

هذهعلىللاعتمادوباعثأ،المستفيدللمطالعوتسهيلأالكتابلهذاخدمةيعتبرمفا

وشكر،الشريفالقنلهذاالخادمينأجرفله،منهاوالاستفادةالجديدةالطبعة

والعنايةالعلميالمجهودهذاعلىاطلعإذاأئه:وأملي،والمستفيدينالقزاء

هذاصاحمتشكزا-ثوابهماوأجزلدرجاتهمااللهرفع-وشارحهمؤلفهبالكتاب

هذامن،والمستفيدينالقزاءشكرعنفضلأ،العلميةوالمأثرةالمفيدالعمل

منقحؤ.صحيحؤ،جميلؤطباعيؤحفؤفيالكتاب

الئذويالحسنيعليالحسنأبوهـا414الثانيةجمادى91

الهند،لكهنؤ،العلماءندوةالعلومدار

وأالحصولميسورةتكنلممخطوطيما،نادرهكتبمنكثيرة4ئفوأيضأالشرحهذاوفي

وتقلتحصيلأ،المؤثف!همةبلغتهاكيفالكتابعلىالواقفتستغرل!مما،إليهاالوصول

ذهتهأوعمبكانما،اللكنويالإمامالمؤلفعلىاللهفرحمة،..وتفصيلأجملةيريذما!ا

عناللهجزاهم.والأفذاذالنبغاءمنلمثلهالإمامةتتحققوبهذا،وكتبهنصوصهولنوادرللعلم

.(8-7ص:...الأمانيظفر)خيرأ.والدينالعلم
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الحديثرجالعلم

تأليف

الئذويالدينتقيالدكتور

القلمدار

دبي
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آلزيبآلرضفأفزير

تقديم

الشيخسماحةالكبيرالإسلاميالداعية:بقلم

التذويالحسنيعليالحسنأبي

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،وكفىدتهالحمد

تكتفلمبأق!يحظىأميأنبيأأن:الإلهيةالحكمةصنائععجائبفمن!بعدأقا

ودؤنتها،جديدةعلومأأنشأتكذلكبل،وإكمالهاوتطويرهاوخدمتهاالعلومبنشر

الأفةهذهسبقتلقد.الغابرةالأممولدىالقديمالتاريخفينظيرلهايوجدلابحيث

وتعبهابجهودهاأنشأت،والتأليفالتصنيفمجالفيالسابقةوالشعوبالأممكل

منتضقنتهماعلىعابر؟نظر؟إلقاءمجزدبسهولةيمكننالاضخمةمكتبةوعرقها

،مرارأاللقبهذاوكزر،بالأفيالكريمالقرآنتقبهالذيالنبيإن.هائلؤثرو؟

!زتابإذاسميحربرتختهمؤلاكئبينقت!ءمنئتتوأكنتؤما):بوضوحوضزخ

العلمحمبفيمثيللهايكنلمبأفؤحظيولكئه.،48:العنكبوتأ!أكتطلوئ

فيالجليلةوخدماتها،العاليةهفتهاوفي،بهوالانشغال،فيهوالتفانيبهوالغرام

معجزةكانبلمصادفؤمجزدالأمرهذاوليس،وإيثارهاوتضحيتها،المجالهذا

كانكما،ظاهريةرؤياالأموزيرىمنولكل،للماديينعظيمةوعبرة،كبرىإلهية

؟هذاخذثلماذا:وهي،الإسلاميالتاريخصفحاتعلىلامعةاستفهابمعلامة

لهذهوصفهعندبقولهالشيرازيالعارفالفارسيالشاعراكتفىولقد؟خذثوكيف

جميعمكتبابإلغاءاستطاعإطلاقأالحروفقراءةيتعفملميتيم":الظاهرة

."الأمم
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ذلكإلغاءمجزدتهدفولم،سلبيئعملمجزدتكنلمالمعجزةهذهولكن

أنهاالواقعإذ؟مجددةإيجابيةتئاءةعظيمةمعجزةكذلككانتبل،القديمالتراث

وجعلته،واستمرازهوحيوئتهفاعلئتهفقدالذيالتراثذلكفيجديدةروحأبعثت

أنشأتهاالتيالمكتباتبعضقمحتقدالمعجزةهذهكانتوإذا،خالدأوباقيأمفيدأ

فهيم،وسوءضلاليمبعتوصارت،وغتاءهاقيمتهافقدتالتيوهيالأممبعضق

الأبديةالحقائقتتضقنالتيالمكتباتتلكالعالممنحمبذاتهالوقتفيفإنها

تتجقد.أوتندثرأنيمكنلاوالتي،الرتانيةالهدايةعلىوتشتمل

إلىوتدوينهاتأسيسهافضلويرجع،جدأطويلةالإسلاميةالعلومهذهقائمةإن

وصيانةالقرآنفهملنشرأساسيكعاملالأرضبساطعلىظهرتالتيالأمةتلك

النبوية.التعاليم

مؤلفاتالبلادشتىوفي،والعصورالقرونعبرالإسلامعلماءألفولقد

وتاريخهاوالمعارفالعلومتلكنشأةخلالهامنووضحوا،مفقحلةضخمة

النديم،لابن"الفهرست"كتاباشتهرالأولىالحقبةففي.وازدهارهاوتطؤرها

ببلادنايتعفقفيماأقا،خليفةلحاجي"الالنونكشف"كتابظهرالمتوشطوفي

أسماهالذيالعظيمكتابهالحسنيالحيعبدالسيدالعلامةفيهاألففقد،الهند

فيحكوميةمؤشسةنشرتهوالذي"والمعارفالعلومأنواعفيالعوارفمعارف"

فيالإسلاميةالثقافة"باسم")1(العربيالعلميالمجمع"وهيألا،دمشق

."الهند

التيالهائلةالثروةتلكعلىللوقوفتكفيناالكتابهذاعلىعابرةنظرةإن

الإسلامية،العلوممجالشتىوفي،واحدإسلاميبلدفيالإسلام4علماخفدها

عظيمة،خدماتالهندفيهاأسدتفقد،والفنيةالعلميةبالمصطلحاتيتعققوفيما

،نكريالأحمدالنبيعبدللشيخ"العلماءدستور"نذكرأنالصددهذافيويكفينا

.،العربيةاللغةمجمع"بالآنالمعروف(?)
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مرجعأيعتبرانفهما،التهانويأعلىمحمدللقاضي"الفنوناصطلاحاتكشافو"

.المجالهذافيالعربيةالبلادفيحتىكبيرأومصدرأهافأ

ورغبتهمالإسلاملعلماءالعاليةبالهمةتشهدالعلومجميعا!:فيهشكلاومفا

صارالحديثعلمإن:قؤ؟بكلالقوليمكنناأنهإلا،والتحقيقالفحصفيالصادقة

الكبارالعلماءأحذقال،العلميةمواهبهموإظهارالذهنيةلجهودهمخصبأمرتعأ

قسم:أقسامثلاثةإلىتنقسمالإسلاميةالعلومإن:فاحصأنظرأاللةزرقهمالذين

،عودهاشتذكأنه،واحترنتصبئوقسم،الكماذبلغناضجوقسم،ناضجغير

فيالنهائيةالمرحلةبلغأنهعلىتذذوهذا.الثالثالقسمهذافيالحديتوأدرجوا

الآنلأحديمكنلاهناومن.المنشودهدفهتجاوزبل،والكمالالعلؤنحوتطؤره

بدرهيمولويحضرأنأحدبمقدورليس:شعبيبتعبيبرأو،فيهجديدبشيءيأتيأن

كذلكبل،فحسبوقتنهالحديثسندفيويدققوايتفتنوالمالعلماءإن.زائفب

والخرح،الرجالأسماءمثل،الحديثعلمفروعجميعفيالشيءنفسنفعلوا

المتفانيةجهودهمعلىتذكهذاوكل.وجمقله،الحديثومصطلحات،والتعديل

مؤلفاتهمعلىعابر؟نظر؟وقوعمجزدالأمرلهذاويشهد،الخارقوذكائهم

الضخمة.

وماالعلمهذانشأةعلىكاشفأضوءأجملقيالآنأيدينابينالذيالكتالتهذاوإن

.منها)1(وتحقيقاتمقتبساتيتضفنكما،المشهورةالكتبمنفيهأكف

الثذويالدينتقيالشيخالدكتورالفاضلعزيزيبقلمصدرتأنسبقوقد

المحذثينحياةفيهاوعرض)2(العظامالمحذثينعنكتمب-اللهسقمه-المظاهري

الرجالأسماءفنبالبحثتناولالكتابهذاوفي،العلميةجهودهموأوجزالكرام

)1(

)2(

مبتكروتصنيف،علميمنهجعلىوالتبويبالترتيبجيد،قئمكتالبالموضوعهذاوفي

الجرحأصول9باسم-عمرهفيومذاللهحفظه-جمترالديننورالدكتوراستاذنالفضيلة

بعضفيالبحثبتحقيقولمحني،الاختصازفيهالمؤلفراعى!الرجالوعلموالتعديل

.الموضوعفيالشائكةالقضايا

الهند.فيمطبوعوهو،بالأرديةأئفها
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السندتعريففيالبحثإلىوتطزق،والتعديلالجرحوعلمالحديثرواةوتاريخ

المؤلفاتوأشهر،الحديثرجالوتاريخ،بالمسلمينالإسنادواختصاصوالقتن

يكثرالتيوالتعبيراتالمصطلحاتشرحوتناول،الرواةوطبقاتالرجالتاريخفي

تعريففيالكلاتموأشبع،وأصولهالحديثكتبوشروحالحديثدرسفيورودها

التابعين،وكذلكفيهموالمصنفات،وعددهم،الصحابةوطبقات،الصحابي

علموفائدة،والخاصةالعامةالحديثرجالفيالمؤلفاتعنالبحثفيوتوشع

هذاأحكامعنوبحث،بهالأمةهذهواختصاصإليهوالحاجةوالتعديلالخزح

الخزحأئمةأشهروتراجم،وعلمائهأئمتهومصطلحاتألفاظهومراتبالجليلالعلم

المكتبةفيالمبعثرةوالموادوالعلومالمفيدةالبحوثمنذلكغيرإلى،وا!تعديل

الهفةوأصحابالاختصاصأهلإلامنهايستفيدلاالتيالواسعةالغنيةالحديثية

تاريخفيصغيرةموسوعةالكتال!هذاسأصبحذلكوبكل،الواسعةوالنظرةالعالية

الحديثطلبةسلكفيللانخراطاللهيوفقهلمنكافيأودليلأ،والرجالالحديثعلم

الشريف.العلمهذاوخدمة

المجالهذافيبهاالموثوقالكتبمنالكتابهذاإعدادعندالمؤلف!أفادوقد

حسنأ.عرضأتحقيقاتهنتائبئوعرضلخصهاثم،والثناءالتقديزتستحقإفادة

ورغببمابشغفبالحديثعلمدزسقد-حياتهفياللهبارك-العزيزالمؤلفإن

"العلومقطاهرو"،"العلماءلندوةالعلومدار"جامعتيمنكلفيوجهوب

الشيخلفضيلةالشخصيةوالتحقيقاتالعلميةالذخائرمنأفادكما،بالهندب!قازئفور

تدريسرئاسةإليهانتهتوقد،اللهرحمةعليهزكريامحمدالعلامةالكبيرالمحاث

وبركة،الصالحال!لفمنالباقيةالبقيةوكانالهنديةالقارةشبهفيالشريفالحديث

فنفيوتذؤقهكفاءتهإلىبالإضافة،الحديثفيمحاضرايهحصركما،العصرهذا

يدرسطلمدرسأأنوالواقع،فيهوالتذؤقالتصنيفملكةاللهأعطاهفقد،التدريس

ومتطلباتهم،الاللال!لهايتعزضالتيالمشكلاتفهتميستطيعطويلةسنواتمادته

تقديمعلىيقدرهناومن،وكفاءتهمذكائهممستوىمعرفةيستطيعكما،الحقيقية

هذايصبحأنأرجو،كفهاالخصائصهذهعلىوبناء،نقيبماجيد؟صور؟فيتحقيقاته
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العربيةاللغةطلابأوساطفيالعلمبهذاالتعريففيومرشدأدليلأالنفيسالكتاب

ناصحأ.وخبيرأرفيقأومرافقألهموهاديأمي!رأاطلاعأعليهللاطلاع

نفوسهمفيوغرس،الدينيةالمدارسوطلالتالقزاءالكتاببهذاتعالىاللهنفع

والرغبةالشونفيهموأثار،الصالحالشلف!أسداهاالتيللخدماتوالتقديزالحمت

ومثابر؟وصببر،عاليؤبهمةءومراجعهاالقديمةالمصادرإلىللرجوعالمخلصةالقوية

التوفيق.وليوالله.منهاوالإفادةعليهاوالاطلاعدراستهافي

الئذويالحسنيعليالحسنأبوهـا5/1554لما5

م4/78591/

riv





مقذماته

للأثبات

تأليف:الفتاحعبدالشيخوقزوتاتبأسانيدالفتاحإمداد-أ

رشيد.آلالثهعبدبنمحمدالأستاذ

تأليف:الخشنأبيالشيخبأسانيدوالتقنالهند-تقحات2

.التذويأكرممحمدالأستاذ





الفتاحمدادإ

الفتاحعبدالشيخومروياتبأسانيد

تلميذهتخريج

رشيدآلاللهعبدبنمحمد

الشافعيالإماممكتبة

(الرياض)
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المؤنفترجمةمننبذة

عامالرياضمدينةفيولد،الرسيدآلاللهعبدبنمحمدالش!يخ،الحصيفالباحثه!و

العامةالمكتباتعلى!الاطلاعالكتبواقتناءالعلمطلبفيرحل.فيهاوتعقمنشأاهـ،038

العالم.بلدانمنبلدانعدةإلىوالأعلامالشيوخولقاءات،والخاصة

مؤتفاته:ومن

.الفتاحعبدالشيخومروياتبأسانيدالفتاحإمداد-ا

الحسيني.الدينبدرالسيدالدلامةالشاممحذث-2

،(المحاميدنصيبأحمدالدلامةثبتو!و):الشاممسندومروياتبأسانيدالدلامفتح-3

،(للزركليا:الأعلامكتاببتصحيحالإعلام-4

للعلاونة-الأعلاملذيلنقديةقراءة-5

الئتثابين.طبقاتفيالواردةللأوهاموالتبيينالإيضاح-6
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أف!يضألرخمفأفهير

تقريظ

المرتجيالداعيةالكبيرالإسلاميالمفكرالرتانيالعلأمة

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالشيخسماحة

بالهندلكنومدينةفيالعلماءلندوةالعامالأمبن

وآلهمحقدالمرشلينسيدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرلثلتهالحمد

أجميعن.وضخبه

لآاللهعبدبنمحقدالصالخالناباالنبيلالشافيالعزيزمنيطقبفقد:بعدأقا

مقذمةأكتبأن-جميعآوالمسلمينالعلمطلبةبهوقئع-تعالىاللهحفظه-الزشيد

هذافيالمحذثينوعفذة،الصالحال!قفلبقيةالنافعالحاويالمانعالجامعللثتت

فضيلة:الصالحالتقيئوالداعيةالمحفقالأصوليالفقيهالمحذثالعلأمة،العصر

كفها،الإسلاميةالأقةبهونفعوتجلغرالمولىحفظه-غذةأبيالفتاحعبدالشيخ

الشيخوقزوتاتبأسانيدالفتاحإمداد"بعنوانمجقدمنإليئفاممافيرأيثوقد

الزخالالمحذثالشيخأسانيداستقصاءفي،مشكورآصالحآخفدأ"الفتاحعبد

بعلمائناوالبلدانالأمصارفيوالمشايغالعلماءولقائهبرحلاتهذكرناالذيالخؤال

الأقصى،المغربإلىخراسانمنيرحلمنهمالواحدكانالذينالأوائلالمحذثين

.)1(الأقصىالمشرقإلىومنه

صفحات"وكذلك،البغداديللخطيب!الحديثطلبفيالرحلةاشئتإنذلكفيإقرا)1(

.غذةأبوالفتاحعبدللشيخ،!العلماءصبرمن

roo



لإلقاءمزتينالعلماءلندوةالعلومدارإلىالمحفقالشيخفضيلةدعوتوقد

وشزف،وإكرابمبحسبدعوتنافتلفى،وعلومهالتبوك!الحديثفيمحاضراب

بسماعهاالمتشزفونيذكرهايزاللانافعبماقئمبمابمحاضرابوطلاتهاالدارأساتذة

لماوإنني،واستمرارهاتكرارهاويجئون،وحلاوتها،وتأثيزها،تذاتهاويجدون

العزيزالأخإلىأعتذوإذ،أعمالزحمةمعوأمراضبى،ضحغفبمنالأيامهذهأعاني

تعريفبكلعنيخنئفيهوالذيالجليلالحديثيالعملهذاعلىمقامبماكتابةمن

وتقديبم.

والمزيد،والقبولبالتوفيقلهوأدعو،السعيدةالمباركةالخدمةهذهعلىأهئئه

وجزاه،العملهذامنهوتقتل،فيهاللهبارك،المنيفالشريفالعلمهذاخدمةمن

التوفيق.وليئوالله،الجزاءخيرعندهمفا

الندويالحسنيعليالحسنأبو_1741/شوال4/

roi



واليمنالهندنفحات

الحسنأبيالشيخبأسانيد

تأليف

الندويأكرممحفدالدكتور

الشافعيالإماممكتبة

(الرياض)
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المؤنفترجمةمننبذة

فيالعاليةالإجازاتصاحمب،البارعالأصولي،المحفقالمؤلف،المفيدالباحثهو

.الئذويالحونفوريحسينتجفلالحافظبنأكرممحمدالدكتورالأستاذ:الحديث

صالحيما،بيئيمافيونشأ،الهندفيجونفورأعمالمنتجمذقانقريةفياهـ،382فيولد

سنينتعابنوهوجذهألحقهثم،القريةكتابفيالابتدائيةوالدراسةالكريمالقرآنقراءةوتعفم

اللغةتعفمثم،سنتينالفارسيةاللغةتعفمحيثجونفورمنكلانبمانيالعلومضاءمدرسةفي

.جونفورمنبأسرهتةالتعليميآزادمولانامعهدفيالأخرىالدراسيةوالمقزراتالعربية

وشهادةالعالميةشهادةعلىوحصل،العاليةالدراساتفيالعلماءلندوةالعلومبدارالتحقثم

والفكرللدعوةالعاليالمعهدفيسنةتضىثم(الشريفالنبويالحديثفيالاختصاص)الفضبلة

واللغة،السياسيالاقتصادفيلكنؤجامعةمنالبكالوريوسشهادةعلىوحصل،الإسلامي

شهادةعلىنفسهالكنؤجامعةمنحصلثم،الإنكليزيةواللغة،الأرديةواللغة،العربية

سنةوآدابهاالعربيةاللغةقسممنالدكتوراهشهادةعلىوحصل،وآدابهاالعربيةاللغةفيالماجستير

فيسعودالملكجامعةفيالمعلمينتدريبدورةوحضر،وألفوأربعمئةوعثرينثلاث

هـ.ا604سنة،الرياض

بهابالتدريسمشتغلآوظل،منهاتخزجهبعدالعلماءلندوةالعلومدارفيكمدرستعيينهتئم

والحديث،،والنحو،والتعبير،العربيةاللغةالسنواتهذهخلالبهاودزسهـ،ا114سنةإلى

لتفسير.وا،والفقه

منبإشارةالعلماءلندوةالعلومدارمديرالندويالحسنيالرابعمحمدالأستاذشيخهوأرسله

كباحث.المركزهذافييعملاليومهذاإلىيزالولا،بهاباحثآأوكسفوردإلىالندويالعلامة

مؤئفاته:

.(ودراسةتحقيق)الثثاشياصول-ا

والتعليق،نصوصهوتحقيق،العربيةإلىالفارسيةمنبترجمتهقام):المحذثينبستان-2

.(ورجالهأحاديثهوتخريج،عليه
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الناقد.والمؤرخالأديبالهندعلامةالنعمانيشبلي-3

.الندويوشيخعصرهفيالهندعلماءأميرالندويسليمانالسيدالعلامة-4

الحسن.أبيالشيخبأسانيدواليمنالهندنفحات-5

.القرضاوييوسفالشيخالعلامةعنالراويكفاية-6

الرابع.محمدالثريفالعلامةلأسانيدالمتابعبغية-7

الحسيني.سلمانالثريفالعلامةأسانيدفيالقجينيالعقد-8

ء(العربيةإلىونقلهالندويسلمانالسيدللعلامة:القرآنأرض-9

النحو،:فيرسائلخمسعلىتحتويوالتي:العلميةالمختصرات01-سلسلة

الهـفقه.وأصول،والإسنادالحديثوأصول،التفسيروأصول،والصرف

النبويالحديثفيالنساءمساهماتعلىالكئابهذافياقتصر:الئساءبأسماءالوفاء-11

منالراوياتالنسوةلجميعوترجم،والروايةوالتحديثوالإجازةبالسماعغرفناللاتيالثريف

ونسبهااسمها:مخذثةكلترجمةبتقديموقام،الهجريعشرالرابعالقرنإلىالصحابياتعصر

علىالإحالةمعووفاتهامروياتهاوتفاصبلوتلاميذهاالعائليةوحياتهاورحلاتهاوشيوخهاومولدها

وهو،صفحةخمسمئةنحوفيمجلدةكل،مجلدأأربعينإلىالكتالثوبلغ،مفصلةمصادرها

الكتابولعل،أخيرآإلالهتتوفرلمالتيالمصادرمنإليهاوالإضافةفيهاالنظربإعادةالآنمشتغل

أكثر.أوامرأةآلافستةتراجم-اللهشاءإن-سيقدمالنهائيةصورتهفي

الثريفللعلامةمختصرةترجمةعلىيحتوي،الأرديةاللغةفيكتال!:فرنكأرمغان-12

والدعوية،العلميةومجالسه،بريطانياإلىرحلاتهوتفاصيل،اللهرحمهالندويعليالحسنأبي

علمائها.إلىورسائله،فيهاومحاضراته

باللغةوهو،وفقههحنيفةأبيالإمامحياةعنيتحذثكتاب:حنيفةأبو-الإمام13

المسلمين.لأعلامسلسلتهفيالإسلاميةللدراساتأوكسفوردلمركزألفه،الإنكليزية

الأرديةمننقله،يظاميأحمدخليقللأستاذ،الذفلويالمحاثالحقعبدالشيخحياة-41

العربية.إلى

إلىنقله،الأرديةباللغةالندويالحسنيالرابعمحمدللأستاذكتاب،والتربيةالمجتمع-51

العربية.

والقراءةالثيوخبلقاءللحبئالأخيرةرحلتهفيقام:للحجازحديثطالب-رحلة16

واستفاداته،الثيوخمعولقاءاته،والحج،الرحلةتفاصيلققئد،منهموالاستجازة،عليهم

.باكستانمنكجرانوالهفيالأرديةباللغةالكتال!ضذر.رئبهثم،منهم
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.م56،2عامبهاقامالتي،الشامإلىرحلئهعنفيهتحذث:الشامبلادفيأيام-17

المجلأتفينشرت،والأنكليزيةوالأرديةالعربيةباللغاتكثير"علميةمقالاتلهذلكوغير

والجرإئد.والصحف
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ريخثآألزخفقر2ر

تقكيم

التذويالحنسيعليالحسنأبيالسيدالشيخسماحةبقلم

النيئينوخاتيم،المرشلينسئدعلىوالشلاموالقملاة،العالمينرلثدئهالحصد

الدين.يومإلىبإحسافيت!غهمومن،أجمعينوضخبهوآلهمحفد

الشيخبأسانيدواليمنالهندنفحات"كتابعلىنظريوقعلمافإئه:بعدأفا

متناقضانشعورانساورنيالندويأكرممحمدالفاضلالعزيزللأخ"الحسنأبي

وبينالمجهودوضخامةالموضوعجلالةبينالفجوةبطولالشعوز:أؤلهما

الموضوعفيالمجهودولمحقرالمواهبوضآلةالنفسصقرمنبهوأدينأعرفهما

سابغأقضفاضأثوبأكسانيالكتابفكأن،بهويتسمالكئالثهذابهيختصال!ي

الناظرين.أمامفيهأتضاء4

هذاا!وهو،الأولالشعوروطأةمقخقف،آخرشعورالشعوزهذاورافق

والذين،فيهوالنابغين،الكبارالحديثبشيوخبالتعريفويختصيتسمالكتاب

والمنفردينفيهالنابغينوإخراج،وشرحهونشرهلتدريسهومواهتهمأعمازهمأفردوا

اليمنفيلهوالناشرينوالشارحين،الكبارالحديثوشيوخ،التلاميذنوابغمنله

ورغم،وأحقاب!قروفيطيلةالهنديةالقارةوشبه،العربيةوالأقطار،الميمون

توفيقعلىتذذمماوأجواءبيئابواختلاف،طويليمازمنييماوفتراب،بعيد؟مسافات

وتعليماته،الحبيبةنبيهوأسوة،الثمينةالثروةهذهبحفظالخاضةوعنايتهتعالىالله

تهو!تاآلذكرترتنانخنإتا):تعالىقولهفييدخلوالذي،الكريمةوأحاديثه

ترتجوأكانلمنحتمثنةألتمؤآلئإرلممولفيثكخلقذءنا):وقوله،،9:الحجرألخمالو!
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مننوعأالمجهودهذاوكان،(21:الأحزابأ!ثميراآدتةآلأجرؤقيوآليؤمآدئة

الاليسبهذانشرفيوإسهامآ،بالواجبوقيامآ،الوفاءمنوضربآ،الشكر

الشاعر:بقولوعملآ،والأريج

يتضؤعكززتهماالمشأهوذكرهإنلنانعمانبكزأجمذ

الواسعالمؤكفتتئععلىتاكالكتابأن:وتقديرهبهالاعترافيجبومما

فيئثيرالتيوالمعلوماتللموادوجمعه،العلميومجهوده،والشترالتراجملكتب

الهفةلهالمدرسينحتىالشريفللحديثوالدارسين،الكتا!لهذاالمطالعين

والإتقانالاستيعابعلىالزائدوالحرص،العميقةوالدراسةللتوشعوالشون

لخدمةوالمواهبالعميروإفراد،التعفقمعالنظروسعة،النظرشغيمامعوالتعفق

عليهايرجوأنيستطيعمأثرةوتلك،وشرحهوتدريسهونشرهالشريفالقنهذا

بتدريسه،والمشتغلين،الفنهذاطالبيمنوالشكز،اللهمنالأجزالمؤئف!

إليه.والمتعطفين،ونشره

تاريخيبماوماذ؟،مضيئؤمعلومابمنعليهيحتويلما-الكتال!هذاأصبحوقد

خاصة)عربيبماإسلاميبمابلابفيوأئفتهالحديثأساتذةعنفيهجاءبماخصوصأثزة

،غزيرةتاريخيةماذةفيهاتوتجدصغيرة-موسوعةالهنديةالقارةوشبه(اليمن

الحديثكتبومقذمات،والتراجمالتاريخكتبفيمنتشرب!كثيرةثمينةومعلومات

الحديث.علمفيونوابغلشزاحفيهاوالتعريف

قلنا-كما-الصغيرةالموسوعةوهذه،القيتمالبحتهذاإن:آخرآلاوأخيرأ

والمشتغلينالعربيالشرقفيالحديثعلماءكبارأحالهايقامبأنجديرةكانت

القازةشبهأوالعربيةالبلادفيالكبيرةوالمدارسالجامعاتإحدىفيبتدريسه

نأاللهقذرولكن-بهمونفعحياتهمفياللهبارك،كثيراللهبحمدوهم-الهندية

هذهتبتدىءالذيالسطورهذالكات!ب-المأجورةولكن-المتواضعةالكلمةتكون

الثخاحأصحابإلىوتنتهي،منهالمشزفةالثمينةوالقائمة،المباركةالسلسلة

.مقدورأقدرأاللهأمروكان،المقبولةالمباركة

الندويالحسنيعليالحسنأبوهـا184الثانيربيعمن8
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مقذماته

وأصوورالفقهلكتب

.التذويالرحمنشفيقللشيخ:الميشر-الفقها

الحسني.الحيعبدللعلأمة:الإسلامفيالغناء-2

:الإسلامفيوأهميتهاالفقهيةالأمورفيالشرعيالتقليد3-

،اللاخفوريالرحيمعبدالمفتيالفقيهللعلأمة

للشيخ:المسلمحياةفيوأهميتهاالإسلامفيالصلاةمكانة-4

.الكاندهلويزكريامحمد

مسعودللأستاذ:وأحكامهامسائلهاالصلاةفيالإمامة5-

.الندويالعزيزي

العزيزيمسعودللأستاذ:والطبالشرعبينالتدخين6-

.الندوي

.الأسعدياللهعبيدمحمدللشيخ:الفقهأصولفيالموجز-7

ric





الميشرالفقه

النعمانحنيفةأبيالأعظمالإماممذهباعلى

(العبادات)

التذويالرحمنشفيقللشيخ

تقديم

الثذويأثحسنيعليالحسمنأ!يالس!يدالعلامه

بهاعتنى

الغوريالماجدسيدعبد

كثيرابندار

بيروت-دمشق
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المؤئفترتجمةهننبيذة

-العلومدارفقهاءأحذ،الئذيىيالرحمنضفيقالئني:الكبيرالأستاذ،الفقيهالعالمهو

العلومفيمنهاتخزقيوقد،البارعينالكباروأساتذتها،المعدودينالأجلاء-العلماءندوة

كأستافيالهندفيالإصلاميةالمدارسبعفقوأنتدبته،ام069عامفيالأدبيةوالفنونالإسلامية

،العلومدارمنهجعلىالطلابوتربيةوالكتابيةالندريسيةالأعمالفيبهبأسنلاوقتآقضىحيث

بالعلامةالصلةوطيدكان،والأدبللشعركأستانر،ام729عامالعلومدارىإلرجعثم

.والكرمبالعطفويتناوله،داثمأويشبعه،يحئهكانالذي،الئذيىيالحسنأبي

د(م2552هـ)ا423عام-اللهرحمه-توفي

علبىوالإقيال،والدرإسةبالتدريسىشتغالfit,،العلومدارفيالإنامةطيستلهاللهكتبوقد

سهلأكتابأيرففأنالئذيىيالحسنأبوالعلامةمنهطلبحتى(الإسلاميالفقهمصادرأهئممطالعة

الذي"الميشرالفقه!كتابفأل!؟والثانويةالمترشطةالمعاهدلطلابالفقهوأحكاممسائلفي

لىانه،وخارجهاالهندفيالمنتشرةفروعهاج!ميعوفيالعلومدارفيالدراسيةالمقزراتضمنخيل

أؤلمنذعامأورواجأ،عظيمآقبولأونال،المبندثينللطلابالحهـنفيالفقهكتبأهئممناليوملئغذ

.لصدورهيوم
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آف!جمبألرصفألثريم

الكتابتقديم

التذويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالشيخالكبيرالعلأمةسماحة

الهند()تكنؤالعلماءلندوةالعلومداررئيس

النبتين،وخاتمالفرشلينستدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينر!تدئهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحقد

ومصيرعصيركلفيالدراسيةوالمقزرات،التعليميةالمناهجفإن،بعدأقا

الخاصقالتعليميالتصؤرعلىوقائمةتجريبيةتكونوقد،كثير؟لعواملخاضعة

تشكلوقد،واقتصاديؤوإداري!دينتيمالظروفيخاضعةتكونوقد،المعتنةوأهدافه

المناهجوأفضل،وحاجاتهمومداركهمونفسيتهمويمتهمالطقبةأعماللتوافق

وافية،كئهاالنواحيلهذهجامعةتكونماأطؤل!فذةوالاستمرار،بالبقاءوأخذزها

جميجها.الأغراضبهذه

ئ!قىظلالذي،الق!يمالهنديةالقازةشبهمنهجفيالحقيقةهذهتخقتوقد

نظامالإمامإلىغزوأ،ع!ثرالثانيالقرنمنتصفببعد")1(الئطاميبالدرس"

الطؤروهو،اهـ()2(161)سنةالصتوقىالقكئويالشقائويالدينقطببنالدين

)1(

)2(

وأصول،والمنطق،الفلسفةتدرشقيلتزم.القكتوي*الديننظامالعلامةإلىينتميمنهجهو

دئؤبندالعلومدار"فيزائد؟عناييماىمعه!!،خاصةعنايةبهوئحنىالكلابم،وعلم،الفقه

ومحاكمبما،مقارنإودراسيما،واحترايم3أدبمعوعلومهالشريفالحديثبتدريس"الإسلامية

وترجيحه.الحنفيالمن!بوإثبات،استدلالييما

قطب-بنالد-شنظامالشيخ:والفنونهالعلومصاحبالكبيرالخالمالشهير،العلامةهو
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الفتحبعدالقطرهذافيمطبقآبقيالذيالقديمالتعليميللمنهجالمختمرالنهائي

والحكوماتالبلادحاجاتمع،ويكئفويطؤر،ويئقصفيهيراد،الإسلامي

المجاورةالإسلاميةالأقطاراتجاهاتوبتأثير،الهنديالإسلاميوالمجتمع

وفكريآعلميأ"ريفأو"،القطرلهذاوإمامأقدوةكانتالتي(إيران)خصوصآ

علومفيخصوصأ)المؤلفةوالكتبالدراسئةبالموادويمؤنهايغذيها،للهند

اقتصادييمابدوافعالهنذوتؤفون،العلميوالبحثالذكاءفيفاقواوبأساتذ؟(الحكمة

والذكاءالفطنةومحذ،الفضيلةومعيايى،التعليميالمنهجفيفيؤثرون،وعلمييما

عميقأ.تأثيرآ

الدرس!تشكلأنتغذإلأوالزيادةالنقميىوعملية،والخررالقذهذاتمفثولم

والتكييفالتطويرإلىأخؤقيكانزمننفيوذلك،خاص!حذعندووقف،النظامى

الحضارةواحتلال،الرسمثةواللغة،والقانون،الحكمنظايملتغئر،سابتيزمننمن

.البلادلهذهالغربيةوالثقافةالغربية

دراسةوأدبهاوشعرهاالفارسيةاللغةدراسيمامنيبتدىءالمنهجهذاوكان

المراهقة-سنفيدخلوقد-الطالبينتقلثم،ال!نينمنعذةتستغرق،مطؤلة

فيأولييماوكتحب،وبلاغيما،ونحوصرفيمنومبادئهاالعربيةاللغةقواعددراسةإلى

النحووفي،كتمبسبعةإلىوحدهالصرففيالمقزرةالكتبعددويبلغ،المنطق

خمسةأو،أربعةقراءتهمنالطالسببهيكقفكانمافأقلالمنطقفيأفا،خمسة

علىوالنقليةالعقليةالعلومدرس.الفكتويثمالشقاثويالأنصاريالحليمعبدبنالدين

عارفآالقدماءأقاويلعلىنظرهوشغة،العلومفيتبخرهمعكان،مدينتهومشائخعلماءكبار

المؤاساةكثير،التواضعحسن،الأخلاقعميتمالتعئد،شديذمجاهدأ،زاهدأكبيرآ،

محبللقاضي،الثبوتمسقمعلىشرحان":مصئفاتهمن.teeا161سنةتوفي.بالناس

وشرع،الفقاملابن!الأصولتحريرداعلىوشرع"الأصولمنار!علىلهوشرع،الله

الشمس"علىوحاشية،للشيرازي"الحكمةهداية)شرحعلىوحاشية،"المبارزية"على

-6851/:الأعلاممنالهندتاريغفيبمنالإعلاأ).وغيرها،للحؤئفوري!البازغة

)852.

372



سنبلغقدفيكون،الفقهثةالكتبدراسةمرحلةفييدخلذلكوبعد،كت!ب

يكون،الأسبابمنبسبمبمتأخرأبالدراسةبدأومن،بقليلتجاوزهاأو،البلوغ

والمسائل،الفقهيةالتفاصيلفهيمفيصعوبةيجدلافكان،الشبابسنبلغقد

هذافيالمقزرةالفقهكتحثعليهاتحتويكانتالتي،النادرةوالفروض،الدقيقة

ف!مهاعنتقضزبقضايايفاجأولا،")2(الوقايةشرحو"")1(كالفذؤري"،المنهج

يمنعهوقدالمعفمعلىوتشق،أوانهقبلوالشعوزالغريزةفيهتثيرأو،مداركه

هذافيئؤتجذولا،وإيضاحهاشرحهاعن،وعقيه،الطالبسنومراعاة،4الحيا

إلىتحهـتاجواسعةفجوةومداركهالطالبسنبينالأحوالأكثروفيغالبأالمنهج

الأدبدراسةمنالتعليممنالأولىالمراحلإنثم،عنهاالعدولإلىأو،قنطر؟

كانت،للذهنالمعتصرةالمنطقوكتب،الدقيقةوالنحوالصرفوكتب،الفارسي

وهضمها.وإساغتها،الدقيقةالفقهيةالمسائلهذهلفهماستعدادآتنشىء

والدراسة،الشنمنكبيرأحيزأتشغلكانتدراسيةمواذحدفتحينأقا

والنحو،الصرففيالمقزرةالكتبعددمنوقفل،وآدابهاالفارسيةاللغةكدراسة

الضغط-بتأثيرالناسعقولعلىسيطرتحينذلككلمنواكثر،والمنطق

)?(

)2(

كباولهتصذىلذا،الحنفيةفروعفيوأنفعهاالمتونأحسنجمنهوبلنفيس!،كتال!هو

محمدبنأحمدإلىينسب،مسائلمنفيهجاءلماومبيني،وموضحلهشارحبينماالعلماء

"قاورة"لهايقالبغدادقرىمنقريبماإلىنسبةإنه:قيل-القاؤري،الحسنأبو،أحمدابن

الحنفيةرياسةإليهانتهتمناظرأ،وثثتأ،عالمأبارعأإمامأكان-القدوربغإلىنسبةوقيل

البغداديالخطيحببكرأبوعنهوروى،الحديثوسمعالنظرفيالعبارةحسنوكان،بالعرالتى

(92ترجمة:الأعيانوفيات)هـ.428سنةببغدادتوفي(لمابغدادتاريخ"صاحب)

.(03:ص:الحنفيةتراجمفيالبهيةالفوائدو)

وأقاهـ.376سنةالمتوفى،المجنوبياللهعبيدبنمحمودالشريعةلبرهانهو،الوقاية"

بنمحمودبنمسعودبناللهعبيدالثريعةلصدرفهوالمتنفيالمذكورلماالوقايةشرح!

هـ.747سنةالمتوفى،المجنوبيأحمد

شرحفيماكشففيالشعاية"باسمالقكتويالحيعبدالفقيهالمحاثالإماموشرحه

.!الوقاية
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ميدانفيوالمسابقةالحياةمطالبوتحقيق،الغربيالتعليمونظام،الاقتصادي

الفرصةوانتهاز،الطالبعلىوالمجهود،الوقتتوفيرفكرة-والوظائفالاقتصاد

والفقهالدينكتبيدرسأنإلىالدينىالطالمباضالز،الحياةمعتركفيللدخول

مراحلمنوأدقهامرحلبماأخطرهي،المراهقةسنفيالأكثروعلى،مبكر؟سنفي

منوتشقيقاتوتفريعابمسائلفيواجه،والال!بوالأخلاقالنفسعلمفيالعمر

يحزكفإنهفهمهاوإذا،فهمهاكليهيصعب،النكاحأبوابإلىالطهارةأبوابأول

يوزطهفكريأأونفسيأاضطرابأفيهذلكجمخدثوقد،أوانهقبلوالغريزةالشعوزفيه

غائلئه.تؤقنولا،عاقبئهئخقذلافيما

فيالمراهقينوالشبابالأطفالبتعليم4مشغووأناالشعوزهذاتئتابنيكانقد

الفقهفيكتالبوضعفكرةوئراودني،حيننبعدحينأالعلماءلندوةالتابعةالعلومدار

فيه،فىلذواالذيوالزمن،فيهايعيشونالتيوالبيئة،ومداركهمالطقبةسنئلائم

علىهذاعلىوعزم!ث،جديدأشئكأأشبكهأنأستطغلمإنتعديلابفيهأذيخلوأن

للعلامة"الإيضاحنور"كتالتفتناولت،مسؤولياتيوتنؤعوأسفاريأشغاليكثوة

الحنفي،الفقهفيميشوكتال!وهو،)1(المضريالحنفيالشرتئلاليغقاربنحسن

المدارس"تسفىالتي،الدينيةمدارسنافيالأخيرالزمنفيوانتيشارأقبولأنال

،الكتابهذاإطارفيوجهدينفسيمحذدأالتأليفيعمليوبدأث،"العربية

ولكن،الثذوي)2(الحفيظنذرالأخوهو،العلومدارأس!اتذةمنبأستابواستعتت

)1(

)2(

بلولة()شبريإلىنسبته،التصنيفمنالفكثرينالكبار،الأحنافالعلماءأحد

فيعليهالمعولوأصبحالأزهر،فيدرس،القاهرةفينشأمصر،في(القئوفية)ب

،!الإيضاحنور!:منها،كثيرةكتحبولهام(،اهـ)960965عامبالقاهرةتوفي،الفتوى

وغيرها:!السعاداتمراقيو!،التقليدفي!الفريدالعقدو)،الفقهفيأالفلاحمراقيو!

.(2802/:للزركليلأعلاما)

وعنعنهكتبمن4أؤوهو،إليهوأختهم-تعالىاللهرحمه-الندويالعلامةتلامذةأنغأحد

القلمدارفيطبع!..ومفكرأكاتبأالندويالحسنيعليالحسنأبوالأستاذ!باسممؤلفاته

إلىورجع،الأزهربجامعةالتحقثم!العلماءندوة"منالندويالأسحادتخزج.بالكويت

الأدلشأستادالانوهو،!العلماءندوة!فيوالإفادةللتدري!وتفزغ،منهاالتخوجبعدالهند
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إليهالحاجة!ثمذ؟معالعملهذاإتصامعنعاقتنيوتنفلاتيالأخرىالتأليفئةأشغالي

نأرأيثفلما،الأزمانمنزمنأالفكرة8هذئفايىقنيلمولكئني،بأهميتهوالشعور

الدراسةبينيجمع،التذوةأساتذةمنأستاةإلىألمميدهأنعلىعزمثمنهمحيمقلا

في،للضغاروالتأليفالكتابةعلىوالقدرة،الحديثعلمعلىوالاطلاع،الفقهية

مب!ط.وأسلوب،سهلؤلغيما

التوفيقوكان،التذوي)1(الرحمنشفيقالشيخالعزيزالأخعلىاختياريووقع

العملبهذ"افقام،لهوخططث،أزؤفهكنثماحسبالعملهذاإتمامفيحليقه

."الميشرالفقه"بسميئهالذيالكتالتهذاووضع،قصير؟مذ؟وفي،قيامخيز

البدءالتزموقد،الكثيرةلمزاياه"الإيضاحنور"كتابعلىاعتمادهأكثروكان

البابهذامكانةالطالمبليعرف،باب!كلمدخلفيشريفبوحديمب،قرآني!بآيؤ

الضعورعندهوينشأ،ورسولهاللهعندودرجتهالإسلاميةالشريعةفيالفقهأبوابمن

لغويأوشرحهاالفقهيةالمصطلحاتبتعريفعييئثئم،والاحتساببالإيمان

هذالأن؟ومداركهمالطقبةلي!نئلائملاالتيالمسائلذكرعنواحترز،وشرعيأ

والتزمالفقهيةالاختلافاتوعن،للصغارجديدكتالبلتأليفالرئيسيالغرضهو

الظاهراستمفذكر،الالتباشوئخدثئوهمماكلعنواحترز،بهالمفتىالقول

وآثر،العصريةالدراسيةالكتبمنهجعلىتقسيمأالموادوقشم،الضمائرمكان

هذافيإليهاالاحتياجوقعالتيالمسائلبعضقوأضاف،الواضحةالسهلةاللغة

القطارفيكالصلاة،Aالقذماالمؤلفينعصرفيخذثتقدتكنولم،العصر

،والضاع،والمثقال،كالذزهمالقديمةوالمقاييسالأوزانبينوطتق،والطائرة

الحديثة.بالأوزان

ميسورأكتابأ،الفزاءيديبينالذي"الميشرالفقه"كتابهأصبحوبذلك

)1(

)2(

.العلومدارفيالعربي

المقدمة.اؤلفيترجمتهسبقت

تعريفمنمزيافيها،بدمشقكثيرابندارمنبعنايتنا،جديدةطبعةللكتابصدرتوقد

.أخرىفوائدمعوشرعيآلغويأوشرحهاالفقهيةالمصطلحات
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الدينيةالصغارمكتبةفيفراغأوملأ،مبادئهوتلفي،بالفقهالتعرففيللأحداث

علىالقائمونبهايشعركان،الدينيةمدارسناحاجاتمنحاجةوقضى،والدراسية

الطلبةتثقيفعلىالحريصونالنفسوعلمالتربيةبنظاموالعاملونالمدارس

العصرطبيعةمعويتفق،ومداركهمليمئهميلائم،تربوئأ،دينيأتثقيفأ،الصغار

الجائز.الطبيعيوتطؤره

اتصاليبحكمالكتابهذاوأقذم،مجهودهعلىالعزيزالمؤلفأشكروأخيرأ

إلىمضافةتحفة،عامةالدينيةبالمدارسوارتباطي،الوثيق!العلماءبتذوة)

العربيوالأدبالعربيةاللغةمجالفيعليهاالقائمينالعلومدارمعلميمجهودات

لهوتفسح،حسنأثقئلأالدينيةالمدارشثتقئلهاأنأرجو،والإنشاءوالقواعد

فالحكمة،الدينيوالتعليمالفقهكتبفيمحقهليحلالتدليميةمناهجهـهافيالمجاذ

.بها)1(أحقفهو؟وجدهاحيثالمؤمنضالة

وسلم.وصفيهنبيهعلىاللهوصلى،وآخرأأولأدنهوالحمد

الئذويالحسنيعليالحسقأبوهـا254الآخرةجمادىمن6/

بريليرايءكلانتكئة

الشرعيةالمدارسمنكثييرفيوقرر،الهنديةالقارةشبهبلادفيكبيرأرواجأالكتافينالوقد)1(

.طبعاتعذةلهوصدرت،الدينيةوالمعاهد
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الإسلامفيالغناء

لفقيها،لمحذثا،زخللمؤ

الحسنيالدينفهـخربنالحيعبدالعلامة

وتعليقتحقيق

التذويالحسنيالحيعبدبلال

عرفاتدار

الهند!)
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والمحققالمؤنفترجمةمننبذة

:الكتابمؤففترجمة

.(991)صفحةفي"الأخلاقتهذيب"مقدمةأولفيترجمتهسبقتقد

المحقق:ترجمة

الحسنيالعليعبدبنالحسنيمحمدبنبلالالشيخ:المحققالباحث،النبيلالعالمهو

فقيدأخيوحفيد،الحسنيمحمدالأستاذالقديرالإسلاميللكاتبالأصغرالنجل،التذوي

.(الاكبرأخيهمن)التذويالحسنأبيالعلامةالمقذماتهذهصاحبالإسلاميةالدعوة

،عمرهمقتبلفيبالحديثشجف،أساتذتهاكبارعلىالعلماءندوة-العلومدارفيدرس

-رحمهالنعمانيالرشيدعبدمحمدالشيخ،الضليعالناقدالعلامة،الفقيهالمحذثعلىفقرأه

الحديثلمادتيمدوسآتعتن.الثريفللحديثأستاذآ(العلماءندوة)فيإقامتهأياتم-تعالىالله

فروعأكبرأحدوهي،التذويالعلامةرأسمسقطفيالواقعة)!العلومضياءمدرسة"فيوالنحو

.("العلماءندوة،

العلمية:أعمالهومن

.النبويالحديثعلمفيوأصولمبادئ-ا

.(وتعليقإعداد)التذويالحسنأبيللعلأمة:الحديثفينظرات-2

.(وتعليقتحقيق)الحسنيالحيعبدللعلأمة:الأخبارتلخيصشرحفيالأفكارمنتهى3-

.(وتعليقتحقيق)آنفآالمذكورللمؤلف:لإسلامافيالغناء-4

ورسائلكتبلهذلكوغير(بالأرديةلهتأليف):النذويالحسنأبيالشيخسيرة-5

بالأردية.
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آلزصألتخفألثزتجر

تقديم

الئذويالحسنيعليالحسنأبيالعلامةالشيخلسماحة

الأصغر(المؤثفنجل)

العلماءلندوةالعاموالأمين

خاتم،المرشلينستدعلىوالشلاموالقحلاة،العالمينرل!دثهالحمد

والطن،والمنكراتالمعازفعنالناهي،الأمينالصادقالرسول،النبيين

إلىبدعوتهمودعابإحسافيتبعهمومق،أجمعينوصحبهوآلهمحمد،والتخمين

الدين.يوم

ووسائل،والإرهاقالكربوتنفيس،التسليةأدواتمنالغناءفإن!بعدأفا

البشريةوالشلالاتالأجيالعليهدرجت،والأزماتالكربفيوالتحميسالتنشيط

وعلى،والمجتمعالفردفيتأثيراتوله،والفرحال!فوىوحئما،الطبيعةبحكم

بحكم،الشرعيةوالاداب،الدينيةبالتعاليموالضلة،الخلقئةوالميولالاتجاهات

ويلذذ،والرغباتالميوذويهز،والعاطفةالقلمتيحزكبماتتأثرالتيالبشريةالفطرة

والمشاعر.المسامغ

بهذاوالولؤعالاختصاصأهلوخاصة-البشرية4الأجياوتفئنتتنؤعتوقد

الشروروإدخالي،والتشجيعوالتنفيس،للتسليةالأداةهذهتنويعفي-والهؤايةالقن

ذلكفيفاستعانوا،والعئادالزفادمنالذوقوأهل،والأمراءالملوكعلى

هذاضخإن-الصناعةهذهوتقذمت،والأدواتوالمزاميروالالاتبالمعازف

راقيؤمجتمعاتوفي،المتأخرةالقرونفيأؤتجهابلغتحتى،كبيرأتقذمأ-التعبير
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رقيقة،خ!اسةمدنيةمجتمعاتفهي،أبيقورئة)1(ن!مهالمإن،خ!اسإ

وقؤيىدها.قضدزهاكانمهماللذةطالبة،الشعور

للأحزانوالمئسية،والغزامللحستالمثيرةالقصائدإنشادعادةدخلتوقد

واستعانوا،المتبتلينالمنزوينوالعتاد،الزاهدينالصوفيةزوايابعضفيوالآلام

والحمل،الطبائعفيالراقدوالحماس،النفوسفيالكامنالحمبإثارةعلىبذلك

ذلكواشتهر-زعمواكما-والدعاءوالزقة،والبكاءالخشيةوعلى،اللهحئاعلى

كثيبرفيذلككانوقد،الزواياولغةالأخيرةالصوفيةالمصطلحاتفي"بالشماع"

وكان،النبوتةبالشتنوالعمل،الشرعيةللعباداتالتفزغحسابعلىالأحيانمن

هذاواستفحل،الخلقتةالنبوتةالتعاليملبعضنقضالأحيانبعض!فيذلكفي

عددأأنمع،التصؤفأعرافمنوعزفأالصوفيةالزواياشعازأصبححتىالتقليا

والمتم!كين،والستةللكتابوالدارسين،والدينالعلمفيالراسخينمنكبيرأ

أشذعليهوأنكروا،الاتجاههذاعنأعرضواالنبوتةوالشتنالشرعيةبالأحكام

والموسيقى،الغناءعنالبغدكلبعيدة،تربيتهمومراكززواياهموكانت،الإنكايى

.cبالشماع)2يسمىكانوما

الغناءعلىالشريعةحكمبيانفيوتوشعاختصاصيىإلىماشةحاجةهناككانت

منذلكفيؤردوما،وعملهوأشؤيهذلكفي!ي!الزسولوموقفب،الغناءوآلات

بإحسابئ،لهموالتابعينعليهماللهرضوانالصحابةومواقف،صحيحؤأحاديث

الحاجةكانتوكذلك،المجالهذافيالأعلاموالمجتهدينالفقهيةالمذاهبوأئق!

الصوفية-مصطلح-علىالشماعفيالمستخدمةالغناءآلاتتفسيرإلىماشة

تعفؤوفيللصوابتحرفيذلكفيالشرعحكمبيانثم،الشرعفيوحكمها

والفقه،الحديثكتبفيذلكفيؤردلماواسععميتيدقيتيواستعراضبى،واعتدالي

)1(

;r)

اللذةمنمنهيحصلمابقياسوالميولالأشياءعلىوالحاكمللذةالطالب:الأبيقوري

يونانية.خلقئةمدرسةوهي،والفرح

الجزءوخاصة4-ا"الإسلامفيوالدعوةالفكررجال"كتابسلسلةإلىذلكفيليرجع

بدمشق.كثيرابندارطغ،الرابع
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منمتضقع،العلمفيراسنيعالبمعناي!إلىيحتاجذلكوكان،واللغةوالآثار

الإسلاميالمجتمعومعرفة،والآدابواللغة،والأحكاموالفقهالحديثفندراسة

العالمفيالمنتشرةالدينيةوالاتجاهات،الفكريةالمدارسوطبقات،القديم

.والأعراضلادابوا،كذلكوالأدباللغةفيوضليع،لإسلاميا

مدير،اللهرحمهالحسنيالحيعبدالسيدالعلامةوقتضلذلكاللهؤفقوقد

بنحسينالشيخ:وإمامهمالمحذثينرأسوتلميذ،الأسبق"العلماءندوة"

نيل"صاحبالشؤكانيعليبنمحمدالإمامتلميذ،التقانيالأنصاريمحسن

نعيممحمدالشيخالكبيروالأستاذالفقيهالعلامةوتلميذ،واحد؟بواسطؤ"الأوطار

إلىووصلالشرعحكممنفيهوردوماالغناءبحكمقزحينفإئه،قخفيالمزئجي

تلخيصشرحالأفكارمنتهى"كتابهفيغفزاءابنمغؤذبنتالزتتعحديثشرح

فوضع،الإسلامفيالغناءموضوعفيكتاب!تأليفإلىبحاجؤشعر")1(الأخبار

الالاتتفسيزتناؤذفإئه،الموضوعهذافيصغيرةموسوعةيعتبربأنجديرهوكتابأ

شحنه،والترخيصالتحريمفيالمذاهمتونقل،وعزفئؤلغويؤبتحقيقابوالغناء

تفاسيرمع،الغناءفيالأربعةالأئمةمذاهمتوعرض،وحديثيؤفقهيؤبمعلومات

وأدلة،وتحريمهاالآلاتترخيصفيالمذاهبعنالحديمقوتناول،وأمينؤدقيقؤ

بها.وتعريفبالغناءلآلاتوشرح،وتحقيؤتوشعفيوالمانعينالمجؤزين

الأحاديثضوءفيالاعتدالنقطةوالتزم،البابهذافيالقضلبالقولوجاء

بالكلمةوجاء،البشريةوالطبيعةالمطرةسلامةتقتضيهوما،الصحيحةوالروايات

،العلياءومقاصدهاالغزاءالشريعةوروحالعميقةالستةدراسةإلىالمؤشسةالجريئة

تظهروما،والأوتاربالمزاميرالغناءاستماعفيالتوشعمنالمتصؤفةاعتادهماونقد

السئةعنودافع،ورقمبىوتواخد،متلاحقؤوتقطيعات،متطابقؤحركاتمنمنهم

ومكافي.زمافيكلفيلهاوالملتزمينبهاوالعاملين

منكثييرفيتدريسهوقزر!الأخلاقتهذيبأباسموئشرطبعالذيالكتابهذاشرحوهو)1(

.المدارس
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تحزمنبهيمتازوما،موضوعهفيفريدأيكونيكادالذيالكتال!هذاكانوقد

بابفيالمقتصدينأوالمثكرينعلىوالحكهـم،الخالدةالشريعةعنودفاعللضواب

فيهإفراطلا،فصلبقوليوالتزامهأستحبابهبل،إباحتهفيالغالينوالمفرطين،القناء

بعض!،منهاطبع،وأوراقهمؤلفاتهفيمطمورأمغمورأالكتال!هذاكان،تفريطولا

حفيدهابنالخطيةالمكتبةمنالكتالبهذالإخراجاللةقتضوقد،بعض!منهاوبقي

الله،رحمهالحسنيمحمدوالداعيةالكبيرالعربيالكاتبابن،الحيعبدبلالالعزيز

الحسنيالحيعبدالسيدالعلامةابنالحسنيالعليعبدالسيدالفاضلالدكتورابن

وكتاب")1(والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهةداوكتاب،الرسالةهذهصاحب

فيالهند"وكتاب(بدمشقالعربيالعلميالمجمعطبع)"الهتدفىالاسلاميةالثقافة"

فتناول،اللهرحمهالأمجدالعلامةبالخدوبزأموروثةسعادةوكانت"الإسلاميا!عهد

معقيميماذاتتعليقاتوغفق،ومراجعابودراساب،وإخلاصيىجهدفيالكتالت

هذهإلىوالإحالة،منهاواستفادالمؤلف!عليهااعتمدالتيوالمراجع،الأصولمراجعة

التياللغاتوشرح،صفحاتهاإلىوالإحالة،مؤلفيهابأسماءالتنويهمعالمراجع

واستعانالمؤلف!عليهماعتمدالذينوالأعلامالأئفةبتعريفوعني،الكتابفيجاءت

علىضعينأ،والفوائدبالمعلومات،دسمأمفيدأتعليقأفجاء،وحكمهمبآرائهم

إليه.والإحالةعليهلاعتمادوا،الكتابهذامنلاستفادةا

أتزمنإن":الحديثفيجاءفإذا،وتجذهلوالدهتزأوجعله،عمقهاللةتقتل

إليه،الحبيبةالعزيزةالخابمخلفاتبالبزفكيفI'")أبئيماودبأفلالؤتدصلةاليز

الرمالطتغئرعليهيأتيوكاد،قردقنصفمنأكثرمغمورأمطمورأبقيالذيوكتابه

ودعوية،وتأليفيةدينيةبأعمالأخلافهوتشاغل،بالمؤلفالعهدوئغد،والمكان

.أخرى

)?(

)2(

مجتداتثلاثفي"الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام)باسمحديثأصدرالذيوهو

.كبار

برقمونحوهما،والأمالأبأصدقاءصلةفضلباب،والصلةالبزكتابفيمسلمأخرجه

عنهما.اللهرضيعمربناللهعبدعن)2552(
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،الكتابهذاتحقيقفيبذلهالذيالجهدهذاعلىالمحروسنالعزيراللهفجزى

المحسنين.أجزيضيعلاوالله،وإشاعتهالكنزهذاإثارهفيأئذاهالذيواليز

الئذويالحسنعليالحسنأبوهـا51/3/164

ما8599//13
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الفقهيةفي-الأمورالشرعيالتقليد

الإسلامفيوأهميته

تأليف

اللأخفوريالرحيمعبدالمفتيالجليلالفقيهالمحفقالعلامة

الإسلاميةالخليلمؤسسة

(باكستان)
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المؤنفترتجمةمننبذة

علماءكباراحد،اللأخفؤريالرحيمعبدالمفتيالثميخ:الكبيروالفقيه،الجليلالعالمهو

فيالواقعة(لاخفؤرابلدةإلىينتميكان،الأخيرالعصرفيوفقهائهاالهنديةالقارةشبهبلاد

القضايا،فيوالتحقيقوالبحثوالدراسةبالعلمللاشتغالاللهوققهوقد،بالهند(غخرات)ولاية

التقوىبذيلالتمشكمع،فكرهوخصوبة،علمهبغزارةالناسوافادة،والخاصةالعامةوالمسائل

والتعاملالحياةشؤونجميعفيللستةاتباعهذلكإلىأضف،الدينيةوالحمية،والتواضعوالورع

.وأدببلطفبالناسمع

ئغتبرضخمبمامجفداتفي،مهفةقضاياحول،الفتاوىبتدوينللقيامتعالىاللهوققهكذلك

والبحث،والتحقيقبالدرايةكبيرةميزةالفتاوىلهذهوإن؟هذا،الفتاوىلأصحابهاقأمرجعأ

الفقه.وأصحابالعلماءأوساطبينواسعأقبولأنالتوقد،والسئةالكتابضوءفيالمسائلفي

فيمفيد؟دينيبماورسائلكتسبعذة(!الرحيميةالفتاوى":سفاهاالتي)الفتاوىهذهعداله

.والدعوةوالتربيةالتعليم

هـ.ا422عامتعالىاللهرحمهتوفي
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ألزيبألرصفأقيماير

(1)التقديم

التذويالحسنيعليالحسنأبيالشيخلسماحة

النبئين،وخاقمالمرشلينسئدعلىوالشلاموالقملاة،العالمينرلثدتهالحمد

الدين.يومإلىبإحسافيتيغهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحفد

والاجتهادوالتفؤق،والتزاعةالاختصاصأصحابإلىالرجوعفمان!بعدأفا

بهجرتمقاوالتحقيقالدراسةمجالاتمنمجاليكلوفي،الفنونمنقنكلفي

العلمتاريخفيوالمنتشرةالمسفمةالأعرافمنغزفأوأصبح،القديممنالعادة

والزلل،الخطأمنللتوفيوذلك،وحديثأقديمأوالتحقيقوالبحثوالدراسة

والدراسات،والفنونالعلومتاريغبهاحتقلوقد،ختي)2(أوضلاليفيوالتوزط

مئبعة.وشتةشائعأعزفأذلكوأصبح،والتحقيقات

،الاختصاصأصحابإلىالرجوعوبداهةوجلاةوضوحأذلكمنواكثر

،للثوابوالتحزي-،التوشعمعوالتعفق،التعفقمعوالتوشع،والإتقانوالتزاعة

فيوالكتابوالحساب،اللهعندبالمسؤوليةالزائدوالشعور،لاحتسابواوالإيمان

لهاوأحداثطوارىءمنويفاجىءيتجذدوما،الاجتهاديةوالقضاياالشريعةأحكام

السئةواتباع،بالشريعةالعملفيسلبيةأوإيجابية،الدينيةبالأحكاممباشر4اتصا

العصرفيالجاريةوالتقاليد،الفئتعةوالسئةالشائعالغزفيمنكانلذلك،الشيتة

)1(

(2)

الأستاذ:الكتابهذامترجمالعربيةإلىنقلها،بالأرديةالمقامةهذهالندويالعلامةكتب

.الجزاءخيزالخدميماهذهعناللهجزاه،الندويظفرقغصوممحمد

الفاسد.المنطق:الخطل
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أحدإلىالرجوغ:والتابعينالصحابةعصرفيثم،الراشدينالخلفاءعهدفيالأول

رلتأماموالمسؤولي!والأمانيمابالج!تؤوالمؤمنين،المتضفعينالراسخينالعلماء

مواجهتهافييحتاج،واجتماعيبمافرديبماونوازذقضايامنيحدثفيماالعالمين

والستة.الكتابمنذلكفيثبتوما،الشرعئالحكمإلىفيهاوالعمل

فردأو،خاصبمافقهيبمالمدرسبماوالتزابمتعييننغيرمنالأولالعصرفيذلكوكان

الإيمانوانتشار،العصرطبيعةتقتضيهلماوذلك،ويمئلهخاضأمذهبأيلتزم

الدراسةوحلقاتالعلميئالمحيطفيوالصوابللحقوالتحري،والاحتساب

،للصوابالتحزيعلىالحرصنيقتضيهوماالزمانبحكمذلكآذثم،والتحقيق

تمثيلخيريمئلهومن،الفقهمكاتبمنخاص!مكتمبإلىوالوقتالجهدوتوفير

متبعةستةخاص!فقهئمكتمبإلىالرجوعهذافأصبح،وتفواهوأمانتهبعلمهويوثق

اتهامأأواستنكارأذلكئئزولم،واحدوقتبفيوميسورأمحمودأشائعأوعملأ

تقليدمنالإسلاميالعالمفيشاعماذلكنتيجةوكان،إجماعخرقيأوببدعؤ

وأببدعبمارميأأواستنكارأذلكيثزولم،الأربعةالمذاهبمنخاص!مذهمب

ثتتماإلىوالعودةوالسئةالكتابباتباعمقترنأأومشروطأذلككانإذ؟ض!لالي

.مصادرهما)1(منوتحقق

علىمعتمدينأئمتهواجتهادابخاص!مذهمبعلى-الاعتمادذلكإلىوالحاجة

قشتالذيالعصرهذافيوأشذأعطم-منهماومستنبطينمقتبسين،والسئةالكتاب

فيالجامحةوالرغبة،العصريةوالتخدياتالماديةوالإغراءاتالفكريةالفوضىفيه

بكلذلكيشاهدكما،والزمانالمجتمعومسايرة،النفسوإرضاء،التحزر

المتمفيهاوطغت،الغربيةالحضارةفيهاغقتالتيالبيئاتفيوجلاءوضوح

الدينية.والأحكام،الشرعيةالقيودمنمتحزرةحياةفيهاالحياةفأصبحت،المادية

ئعانيالتيالهنديةالقارةشبهفيوخاضمة-العصرهذافيبداقدأته:الأسفبمع

،الافلوياللهوليبالثيخالمعروفالرحيمعبدبنأحمدالإمام:النكتةهذهإلىأشاروقد)1(

كتاباته.بعضهـفيا176سنةالمتوفى
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تعملالتيالأربعهالمذاهبعلىعنيف!هجولم-للإسلامالمغاديةالتحعاياتمحنة

أكبرفيهتعملالذيالحنفيالمذهبخصوصآ-المسلمينطوائفمنطائفةبأحدها

يحدثفلا،أوانهغيروفيمكانيغييرفيذلكوكان-المسلمينطوائفمنطائفة

الوحدةإلىحاجةأشافيهالمسلمونوقمبفي،والنزاغالخلا!إلاذلك

والغربية.واللادينيةالوثنيةالتحاياتومقاومة،والتماشلث

العقائدمحاربةعلىوالجهودالعنايةتزكزأنإلىشديدةالحاجةوكانت

عنالبعيدةالوثنيةالدياناتمولد)الهناتزالولاكانتالتي-الشركيةوالأعمال

،والخزافاتالبذعوعلى-مجالهاأكبز(ولغةوثقافةمسافة،الإسلاميالمركز

والأحوالوالأحزانالأفراحفيالمسلمينغيرمنالبلادوأبناءالجيرانوتقليد

لبقيا?دينيآإسلاميآتثقيفآالجديدالجيلتثقيفعلىالجهديركزوأن،الشخصية

وهميزتهمالدينيةوغيرتهموثقافتهمعقيدتهمعلىمحافظينالبلادهذهفيالمسلمين

كلمةإطلانتجتبناإذأ،والثقافيؤالحضارييماالزدةطلائغظهرتفقد،الإسلامية

.والآذانالقلوبعلىوثقلهالتعبيرهذالفظاعةالدينيةالزدة

شبهفيوبقاياهتأثيراتهتزالولا،تاريخيآوثتتتحفقهالذلكمثاليوخيو

بالشيخالمعروفالرحيمعبدبنأحمدالإماممنهجملموسة-مشاهدةالهنديهةالقارة

البارعين،والفقهاءوالمحذثين،الراسخينالعلماءوأنجاله،الذفلوقياللهؤليئ

اهـ246)الش!هيدعرفانبنأحمدالسيدالإماممنهوالمقتبسالبيتيماهذاوتلميذ

والبذعالشركأنواعجميعمنيدهعلىوتالتتاتعهالذيالفريدوالمجاهدالداعية

ونشتأت،حياتهموصلحت؟الناسمن(0555535)ملايينثلاثةوالضلالات

والعافىات،والضلالاتوالبذعالشركأنواعلجميعالشديدةالكراهةفيهم

ألفآثلاثونيدهعلىوأسقتم،خةأفصىإلىالدينيةالخمئةفيهمونشأت،الجاهلية

ال!سلصين.وغير،الوثنئينمن(50035)

بنإسصاعيلالصجا!دالشيخالعلامةالأيمنوعضده،خليفتهوكذلك

"الإيمانتقوية"كتابصاحباهـ(246)الشهيدالدفتويالاثهوليبنالغنيعبد

الشزكع!لىوالإنكار،الخالصالثوحيدبيانفيوالرسائلالكتبأقوىمنهوالذي
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تعريبهعلىاطقعحينما"التوحيدمنجنيق"السعوديةعلماءأحدسفاهوقد،واليذع

."التوحيدبرسالة"المسقى

تطبيقية،دراسيةعلميةعنايةالموضوعبهذاالعنايةإلىشديدةالحاجةفكانت

الفقهموضوعفياختصاصبىصاحمتلذلكاللهوققوقد،وواقعيةعلمية،وتحقيقية

والسئةللكتابعميقؤواسعؤدراسؤوصاحمت،الشرعيالحكموبيانوالاجتهاد

فيها:الشرعيالحكموبيان،ونوازلقضايامنيتجذدوما،الفقهيةوالمذاهب

ودلائله،بماذتهالغنىالكتاقيهذافألف،اللأخفؤرمم!الرحيمعبدالشيخالعلامة

تعالىاللهجزاه،للمسلمينوالنصحوالإخلاص،والواقعيةالإنصافعلىالمبني

أجريضيعلاوالله،لهوالخاضعينللحقوالطالبينالقزاءبهونفع،الجزاءخيز

المحسنين.

الئذويالحسنيعليالحسنأبو

الهند،العلماءندوةمدير
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الإسلامفيالصلاةمكانة

المسلمحياةفيأهميتها

تأليف

الكائذفقوفيزكريامحفدالشيخالفحذثالغلأقة

تقديم

الندويالحسنيعليالحسنأبيالأستاذ

العوبيةإلىنقله

الحسنيمحمدالأستاذ

الشهرية"الإسلاميالبعث"مجلةتحريررئيس
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آلزصبألر!فألئرر

الكتابتقديم

التذويالحسنيعليالحسنأبيالشيخسماحةبقلم

وخاتم،المزشيينسئدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينر!دثهالحمد

بإحسانتيغهمومن،القتاجمينالغزوضخيهوآله،محقد:المتقينوإمام،النبتين

الدين.يومإلى

التشيرلغريزةاستجابةالإسلامفيالمشروعةالضلاةكانتفقد-"بعدأقا

والدعاء،والاعتصامالالتجاءوغريزة،والطقسبوالضغفبالافتقارغريزة،النوعييما

الرجيم،الزؤوف،الكريمالخؤاد،الغييئالقومم!غتبؤعلىوالاطراء،والمناجا؟

واستجابة،المجيمبالسميع،الخبييرالعلييم،الباذل!المعطي،المانعالحافط

والتواضع،الخضوعوغريزة،والختافيالحمبوغريزة،والوفاءالشكيرلغريزة

منأخيرقيوإذا،الماءفيإلأيعيشلاكالشقلثذلكفيفهو،والتذللوالفبودييما

معنىوذلك،إليهوالتجاءقزايىوفيحنيننوفي،الماءإلىحاج!فيترذلمالماء

:بلاللمؤدنهوقوله،"الضلآةفيغيتيقزةوخيئ":ع!ي!اللهرسولقولي

.،بهاأيىختا،الضلآةاليمأ،لبلآيا"

وآسخى،وإسعافآنجدةوأسرغ،إيواءوأكثزالمؤمنإلىأقز!تالضلاةوكانت

الفريد،الشريدالطفلعلى،الحنونيالزؤؤيمالأمجخيرمنعليهوآغط!وآحنى

وأالزؤغأصابهوكفما،هذدأوغوكسجمقما،العاجنرالضعيفب،الضائعاليتيم

تشتثأو،أحضانهافينف!هفرمىأفهإلىأوى؟الغطشىأوالجوعقشهأو،القرنخ

ذيالها.بأ
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التيالوثقىوالغزؤة،إليهيأويالذيوملجؤهالمسلمقغقلالضلاةكذلك

،الزوح4غذاوهو،بهيتعققالذي-ربهوبينبينه-الممدودوالخئل،بهايعتصم

وقؤة،الخائفوأمان،الملهوفوإغاثة،النفوس4ودوا،الحروحوتف!م

أشتغينؤاةامنوأألذينتأيفا):تعالىاللهيقولولذلك،الأعزلوليسلآع،الضعيف

خربهإذاكع!اللهرسوذكانولذلك،[153:البفرةأ!وآلضنبرينءإ!آدتةبآلفحئروآلضقؤح

إذا!يكالله4رسوكان":قال-عنهاللهرضي-حذثقةفعن،الضلاةإلىقنرغ؟أمو

يىيحتيقةكانإذا!النبيئكان-عنهاللهرضي-الذزداءأبووروى،"ضفىأفوخرتا

منخذثالشماءفيخذثوإذا،الزئحت!كنحتىالمسجدإلىقفرعهكانشديد؟

ينجلي.حتى؟الفحلاةإلىقفرعاكانقميرأو،شص!يخسوف

الناسن،فيهيتساوى،محدودأجامدأوشيئأ،حديديآقالبآالضلاةليستو"

يتدزجواسعةساحةهيإنما،يتجاوزهلاواحل!مستوىعلىفيهاالفقحقيويتوقف

تخالزمالاإلىكماليومن،كماليإلىتذ؟ومن،حاليإلىحاليمنالفضقيفيها

والجهلالغفلةمعالضلاةفليست،كبيرآتفاضحلآالناشفيهاويتفاضل،البالعلى

صلاةمثلالمسلمينعاميماصلاةوليست،والتفقهالاستحضارمعالضلاةمثل

صلاتهمثلاليومفيأحدكلصلاةتكونأنيجبولا،اليقينوأهل،العارفين

."وسنينيشهويىوقبل،بالأمس

،الإزثهذاينقطعألابالأخمق،ومرئيهاوعلمائهاالأفيماهذهواجباتومن"

،الأوضاغتغترتمهماالئوزهذاينطفىءوألا،المباركةالثروةهذهتضيغوألا

بأكبريملألاوفراغ،بشيءئغؤضنلاخسارةفإنها،والنفوشالقلوقيالمادةوغرب

القلم،وشيلافي،الفسانوذلاقؤ،التشريعوأسرايى،الفقهيةالأحكاممنقس!

تجذؤةأئهتتإذاإلا،إسلاميلبع!بمحاولبماأوإصلاحييماحرك!فيأقلولا

عن-الأقةإلىوأعادت،ودعاتها،أصحابهانفوسفيوالختافيوالخمب،الإيمافي

امتازتالتي،الرقيقيماالخاشعؤالضلاةتلكظلاذ-وجهادهاوتربيتهادعوتهاطريق

نأقبلالصلاةفيرئهاأماتمتقومكيفؤغزقت،بالخيرلهاالمشهودالقرونبها

الهجرةدارإمائموضذق.والآزقاتالمشكلاتوفي،عدؤهاأمامتقفكيفتغير!
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اللةوضذقلاأؤتهاأضقخماإلاالأفيماهذهآخزئضحيخلن":قالإد؟أنسيبنمالأ

.(1")(2--ا:المؤمنون4]خمثمعونصعلآيهتمفيفتمآلدينا!آئئؤينوبئآفلغقذ):لعظيما

التيالمتصلةالغاراتعنرغمأالنوزهذاينطفىءولم،الإزثهذاتئقيئولم

العواطفعنورغمآ،وذخائيرهاوتراثها،وزؤجهاالأقيماهذهجسمعلىشتت

والدعاة،الرتانيينالعلماءجهادبفضلوذلك،النورهذالإطفاءقئتالتيالقؤجاء

والعباد،اليقينوأصحابالقلوبوأهل،والمحاثينوالفقهاء،والفصيحين

يفيولا،بألفافيئؤضفلاتذةفيهاووجدوا،الصلاةتذؤقواالذين،الخاشعين

j-(الجئةنفحاتفيهاعليهموقتت،تعبيربها jبالعملتارةوذلك،ائحها

والتأليف.بالتصنيفوأخرى،والتقلينبالتعليموطؤرآ،والتمثيل

ولمحقهها،الضلا؟موضوعفيالأفؤهذهوجقابذةالأئمةكبارألفوقد

وفي،وأسرارهاوخكمها،وخشوجمهاوزؤجها،وآدابهاوشتيها،وأحكاجمها

القديم،فيورسائل،كئبأالفضائلمنفيهاؤزدوفيما!يكالنبيصلاةوصف

الخشوع"رسالةالقديمفيبينهامناشتهر.لكثرتهابهاالإحاطةايمكنلاوالحديث

بنمحمدالكبيرلتلميذه"الليلقيام"وكتاب،حنبلبنأحمدللإمام"الضلاةفي

أخبايىعلىاحتوتالتيوالطتقاتوالتراجمال!تيركتبعداهذا،القزؤفيينصر

لماالأولياءجفتة"كتابمثل،وعبادهاالأمةهذهمنالخاشعينلصلاةوحكاباب

للغزالي،"الدينعلومإحياءو"،الجوزيلابنلماالصفوةصفةو"،نغئملأبي

،الجوزيلابن"!ن!متتعىنغ!اوإباكإتائر)منازلبينالشالكينمدارجو"

الققمصمنكبير؟وثرفئغزير؟ماد؟علىاشتملتالتيالمشايخكتبمنوكثيير

والتفريعاث،العلميةالبحوثلاتؤثرماالقلوبفيتؤثرالتي،والحكاياب

الهقتم.وترفع،العزتموتشخذ،الفقهية

ولتابها،الضلاةبحقيقةالتعريففضلفيومؤثفيهاالكتحبهذهلجميعكانوقد

92/03/85/صفحة!الأربعةالأركان):كتابنامنمقتطفةهلالينبينهيالتيالعبارات)1(

.،الندويالعلامة86191/
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المحافظةوجممذة،فيهاوالقنوتبالخشوعوالاهتمايم،وآدابهاشتيهاعلىوالوقوفي

صعلآيهيمفيهتمألدين!والقانتينالرئانيينوتقليد،سبيلهافيوالتهالأ،عليها

تتحاقى)والذين(3-2:المؤمنونأ!مغرضعوتألقغيرعقممتموآلدين"بر-رزخ!ثصثون

(16:السجدةأ!ينمقونززقئهتمؤمضاؤظمعاخؤفازئهتميذعونأت!طجغعقجنوبهتم

.مكافأةأخ!نصنيعهمعلىوكافأهمالجزاءخيزاللهجزاهم

المباركةالرسالةهذه-تنقطعولاتنقطعلمالتي-المباركةال!لسلةهذهومن

يحيىبنزكريامحقدالشيخ،الكبييروالمربي،الجليلالمحابالعلأمؤلشيخنا

الكبيرالمصلحغمهبإرشاداهـ)1(358سنةألفها،بعلومهاللهنفع،الكائذفقوفي

جماعةلتتداولها،عليهاللهرحمةالكائذفقويإلياسمحفدمولانا،الشهيووالداعية

الاعتمافىفكان،ومراجعةوتأفلأ،وتعليمأ،وتلقينأ،ودرسأقراءةوالدعوةالتبليغ

دروسهاوفي،وتنفلايهاالجماعةهذهجولاتفيبها4والاشتغا،عليها

الجماعة،لهذهالدراسيةوالمقزرات،الأساسيةالكتبمنوأصبحت،ومواعظها

الدينفيوالراغبين،الضلاةبأمروالقغيئين،بالدعوةوللمشتغلين،خاضؤبصفبما

،الأيديوتداولي،والذيوعوالشهرة،والانتشارالقبولمنلهاوكيمت،عامبمابصفبما

القارةشبهفيالمسلمينلغة-"أردو"فيدينيبمارسالؤلأييكتمثلمماالناسوإقبال

كثير،خفقبهاوانتفع،والإحصاءالغذتفوقطبعاتلهاوظهرت-الهندية

غا.ولابخائخقحونلا

والترغيب،والأخلاقالأعمالفضائلفيالمؤكفينتفبئفي!اتقجوقد

واعتنى،الموضوعهذافيالمؤكفينشأنالثوسئعبعضقفياوتوشع،والترهيب

التبليغدعقإمالمأهدىوقدهـ،ا358سنةمحرم7فيبتمامهاإشعاوالرسالةهذهآخروفي)1(

يذفيلهزيارتياولفيالرسالةهذهإلئالكائذقيويإلياسمحمدمولاناالجليلالشيخ

إهداء-زمافيمنذالكتابةهجروقد-بقلمهوكتب،الظهورحديثةوكانتهـ،"5811القعدة

أكنولم،ليعظيمآشرفآوكان!وتحابواتهادوا"النبويةبالوصيةعملأإليئالكتابهذا

أولأالحمدودثه،العربيةلترجمتهالتقديمشرفلييكونأنه:الوقتذلكفياعرف

.(الندويالعلامة01وآخرأ
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،النفوسفيالمؤثرة،للقلوبالمرققة،الخاشعينوالعئاد،الصالحينبحكايات

الأخير،العصرمشايخحكايابإليهاوأضاف،وحديثية،علميةفوأئدإليهاوضئم

،الفاترةللعزائمبعثأوأكثر،الخامدةللهقيمإثارةاكثرلأنها؟الجيلهذاوصلحاء

نقدوذكر،ضغقهبتن؟للمحذثينكلالمأو،لينأو،ضغف!فيهحديثأأؤزدوحيث

ونزاهة،المحاثأمانةبينجامعأالصغيرالكتابهذافجاء،لهالضناعةأهل

المسلمين.لطبقاتعامأنفعهكانلذلك،المرئيوصحبة،الواعظوتأثير،العالم

البعث"مجفةتحريررئيس)الحسنيمحمدالأستاذأخيابنالعربيةإلىتقلهوقد

الإسلاميةبمقالاتهالعربيالعالمفي4القزاعرفهمرموقإسلاميئكاتبوهو("الإسلامي

فيالدعوةهذهانتشرتفقد،ثانيأ4القزابهوينتفع،أؤلأبهلينتفع؟القوئةوافتتاحياته

الكتبلنقلالطلمثفاشتذ،ورواحغدوفيفيهاالتبليغوجماعاث،العربيةالأقطار

منبشيءالترجمةتناولناوقد،وتعليمهاالجماعةهذهدروسفيالاعتمادعليهاالتي

اختلافإلىنظرأ،القلوبفيووقعهتأثيزهالكتابيفقدلم،والتلخيصالتعديل

وجعلها،بأصلهانفعكماالئزتجقةبهذهينفعأنمخيصيناللةندعو،والعقلياتالبيئات

.أثخمم!يين!آخريضيعلآألتةإئو)،عليهاوأعانفيهاسعىولمن،للفتزجمدخوأ

الندويالحسنيعليالحسنأبو

بريليرائي،عرفاتدار

الهند!)

اهـ293الحرامالجخةذيمنخلتالليلتين
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الصلاةفيالإمامة

وأحكامهامسائلها

تقديم

الإمامالشيخالعلامةسماحة

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيد

تأليف

الندويالعزيزيمسعودمحمد
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ف!جمبآألر!-ق!أتجيم

يمتقلى

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسئدالإمامالشيخالعلامةسماحة

وآلهمحفدالفرشلينسيدعلىوالشلاموالفحلاة،العالمينرلتلئهالحمد

الدين.يو!إلىب!حسافيتيغهمومن،أجمعينوضخبه

تأليف"وأحكامهامسائلهاالصلاةفيالإمامة"كتابعلىاطلعثفقد!بعدأفا

الدراسةفيالجديدللمزيداللهوققه،الندويالعزيزيمسمعودمحمدالعزيزالأخ

الدينية.القضايافيوالبحثوالتأليفالشرعية

والعلماءالمسلمونإليهيحتاجوماوعمليأوشرعيأتجذيىيأالموضوغكانولفا

ضوءفيوأحكامهقضاياهوعرضالموضوعهذافيالبحثكان؟خاصؤبصفؤ

ذلكفيالبحثوكان،عمليأوموضوعأ،رئيسيةحاجةوالفقه،والشثةالكتاب

والفقه،والشثةالكتابأساسعلىفيهضخوماالأحكاممنجاءماواستعراض

الله،منالأجزمؤئفهذلكفييرجو.جذريأوعملأ،دينيأبحثأوالاجتهاد

والباحثين.القزاءمنوالتقديزوالاعترا!

العاملين.أجزيضيعلاوالله

الندويالحسنيعليالحسنأبو

العلماءندوةمديرهـا542الأولىجمادى9/

لكهنؤام999سبتمبر2/
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والط!تالش!3بينالتدخين

تأليف

الندوأيالعزيزيمسعبىدمحيمد
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أ!يبألرخمفألئزيم

تقديم

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسئدالشيخالعلامةسماحة

!ييه.اللهرسولعلىوالشلاموالصلاةلئهالحمد

فيورواجأانتشارآالعاداتأكثرمنالتدخينأن:الجميعفيعلم!بع!دأما

،والطبقاتالمستوياتاختلافعلى-والشرقي-الغربيالمعاصرالمجتمع

ومنالحياةلوازممنأصبححتى،والبيئاتوالديانات،والمجتمعاتوالحضارات

خلقيأولا،حضاريأولادينيأبحثآتحتملولاتقبللاالتيالطبعيةالأمور

الطبيعيةالأمورومن،المدنياتشعاراتومنالحياةلوازممنوأصبح.طبئأولا

والطبوالأخلاقالدياناتضوءفياستعراضآولانقدأولابحثأتقبللاالتي

رجعيأرجلأوالحكموالبحثبالنقديتناولهمنويعتبر،والمدنياتوالاقتصاد

.ومجهودهلوقتهمضيعآ،متطزفأوجدليأ

تطزف-أقول-ولاتشخعقدالندويالعزيزيمسعودمحمدالعزيزولكن

محائدكرجلعليهاوالحكموخلق!يأومدنيأوطبيأشرعيأالعادةهذهلاستعراض

الفكروضيقوالتطزفبالرجعيةجمرمىأنذلكفييخافلا،واقعيحووباحث!

فقد،نتيجةينتجولايلزمولايفيدلامافيوالمجهودالوقتوبذل،والنظر

،واللباسكالغذاء،والطتتةوالحضاريةوالعاديةالطبيعيةالأمومنالتدخينأصبح

والنقاشية،البحثيةجراءتهفيفهو،والمجالسةوالموانسة،واليقظةوالنوم

والبحثالفكروتنؤربالجراءةالاعترافيستحق،والاستعراضيةالنقديةوشجاعته
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اللهعلىذلكوما،والناظرينالقراءوأفاد،بهونفعسعيهاللهتقئل،الحقمن

بعزيز.

هـا52iرجب/28/

ام999نوفمبر/7/
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الندويالحسنيعليالحسنأبو

العلماءلندوةالعامالأمين

لكهنؤ



لموجزا

في

الفقهأصول

تأليف

الأسعدياللهعبدمحمد

السلامردا

هرةالقا
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المؤنفترجمةمننبذة

تلقى,-40rviعاممواليدمن.الأسعدياللهعبيدمحمدالشيخالأصوليالفقيهوهو

ثم،العلماءلندوةالعلومداركتابفيثم،مرتضىالشيخوالدهعلىالبيتفيالابتدائيةالدراسة

واللغة.الشريعةفيالليسانسيحملمنهاوتخزجالعلومبدارالتحق

بلادفيعلميةرحلاتوله.بائذةببلدةهتورافيالإسلاميةالجامعةفيبالتدريسقام

مختلفة.

بالعربية:مؤلفاتهومن

الفقه.أصولفيالموجز-ا

الحديث.منوالموضوعالضعيفبين-2

توجيهية.فكريةمدرسة:ديوبندالعلومدار_3
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مقذمة

الندويالحسنأبيالشيخلسماحة

.بعدهنبئلامنعلىوالشلاموالضلاة،وحدهدتهالحمد

مختلففيوالفنونالعلوملتاريخالدارسالمطيععلىيخفىفلا:بعدأقا

الإسلاميةالأمةخصائصمنيكونيكاد"الفقهأصولعلم"أن:والأممالعصور

الشماوي،الإلهيالتشريععلىوالاعتماد،عندهاالدينلمكانةومزاياها

المتنؤعة،الطويلةرحلتهافي-وحاجتها،والشئة،الكتاب:الأولينومصدريه

احتوتالتي،والتنظيمئةوالجنائية،والسياسئةوالإدارئة،والسلوكئةالعبادئة

والبيئات،والأحقابالعصورمختلفوعلى،والأقاليمالأصقاعمختلفعلى

وتفريع،الأصولمنالمسائلواستخراج،الأحكاماستنباطإلى-والمجتمعات

تاريخفيليس-العلومأغنىمنالفقهأصولعلمفأصبح،الكلياتمنالجزئيات

وأعظمها،مادةوأوسعها،العامالعلمتاريخفيبلوالتأليفيالثقافيالأمة

وتكؤنت،مظاهرهأروعفيالفقهاءومجهود،الإسلامعلماء4ذكافيهتجفى،بقة

استيعابها-عنفضلأ-استعراضهاالصعبمنزاخوب!فاخوةمكتبةالموضوعهذافي

للخقبي،"والفنونالعلوملأساميالظنونكشف"كتابفيالغخلئوالنظرة

فيماالنديملابن،!الفهرستكتابو"،زادةكبرىلطاش،"السعادةمفتاحو"

فيالإسلاميةالثقافة"وكتاب،الموضوعهذافيالإسلامعلماءبمؤلفاتيتصل

فيالهندعلماءبمؤلفاتيتصلمافي)1(الحسنيالحيئعبدالسيدللعلأمة"الهند

بدمثق.العربيةاللغةمجمعفيطبع()1

415



فيه،المكؤنةالمكتبةواتساع،الموضوعهذابأهمئةبالاقتناعكفيلةالفقهأصول

5)العلأمةالمؤكفثمنهاعذوقد Y)الهند،فيالموضوعهذافيألفكتابأ

م)البقاريالشكورعبدبناللهمحبللعلامة"الثبوتمسفم"بكتابوناهيك

الهنديةالقآرةشبهفيوالأذكياءللعلماءالشاغلالشغلأصبحالذياهـ(911

الثقافة"مؤكفمنهاغذ،قرفيمنأكثرفيوتحشيةوشرحأ،وتفهيمأتدريسأ

فترةالدراسئةالمقزراتمنوكان،العلماءلكبارشروحثمانية"الهندفيالإسلامية

فيوالأصولالفقهعلماءمنوإكبارعنايةوموضغ،بمصرالأزهرفيالزمانمن

العربية.البلاد

واختيارأ،وتسهيلأتلخيصأالموضوعهذافيالتأليفإلىباقيةالحاجةتزالولا

الذيوالتعليمالتفهيموأساليب،الطالبينهقمواختلافالزمانلاختلافوتطويرأ

فاختلفت،حسابأعصركلفيوالمؤلفون4العلمالهحسبوقد،طبيعيأأمرأأصبح

،واحتواءواستقصاء،وسهولةوصعوبة،وقصرأطولأالموضوعهذافيمؤلفاتهم

.وانتقاء،واختيارأ

الثقويمرتضىالسيدالشيخبناللهعبيدالشيغالعزيرالفاضلخقلالذيوهذا

خاصق،وترتيب!،بتسهيليعنبئ.!يه،الموضوعهذافيالتأليفعلىالأسعدي

تعنىالتيوغيرهاالهندفيالدينيةالمدارسمجالفيبهوالانتفاعتدري!هيسهلان

خاضبما.بصفؤالفقهوأصول،الفقهبتدريس

بقيةالعلماءأستاذشهادةالمباركقصدهفيالناهضالمؤلفلنجاحوكقت

لهذاتقريظهفيقالحيث،غذةأبوالقتاحعبدالشيخالعلأمةالخلفوعمدةالشقف

:الكتاب

الحنفيةأصولكتبمناستخلصقد،جامعأوميشرأ،نافعأمختصرأوجدته"

تص!،لكلالتوثيقمع،وأوضحهاعبار؟بأوجزالمستفيدينإلىوقزبه،لبابها

."...المقاملهويتسع،بالقزاميفيبماومسألبمابحمغلكلوالتحقيق

ويهئىء،التأليفهذافينجاحهعلىالعزيزالمؤئفتيهنىءبدورهوالفقير

الفضلوصاحب،عليهاالموقروالفشرف،()الهندبائذةفيالعربيةالجامعة
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هذاعلى-)1(اللهحفظه-التائذوفيأحمدصديقالسيدمولاناالشيخسماحة،فيها

القاصي،بهونفعبقاءهاللهأطال،والتأليفي،التدريسيوالنشاط،العلميالإنتاج

والداني!

)1(

الندويالحسنيعليالحسنأبو

العلماءلندوةالعامالأمين

الهند-لكهنؤ

9041الحجةذيمن92

بائذة!)قريةفيالشرعيةالعلوملتعليممدرسةأشس،الهندفيالمرئينالعلماءكبارأحد

رحلاتلهوكانت.كبير؟جامعيماإلىاليومتحؤل!والتي،أترابرديشولايةفيالواقعة

عام-تعالىاللهرحمه-توفي.وخارجهاالهندأنحاءفيواصلاحيةدعويةوجولات

.ام799
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(للأواءلجزا)
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2طالكتابمقدمة

الندويالحسنأبيالعلامةترجمة

التقديماتأدبفيالندويللعلامةقيمةكلمة

الكريمالقرآنحوللدراساتمقدماته

مكيمحمدلأبي:"السبعالقراءاتفيالتبصرةكتاب"

والمحققالمؤلفترجمةمننبذة

..تقديم

للدهلوي:"التفسيرأصولفيالكبيرالفوز"

..،المؤلفترجمةمننبذة

تقريظ

للفراهي:"القرآنأقسامفيالإمعان"

المؤلفترجمةمننبذة

.،تقديم
-للكاندهلوي:!القرآنفضائل"

--.المؤلفترجمةمننبذة

الكتابتقديم

.ا-للصابوني:"التفاسيرصفوة"

المؤلفترجمةمننبذة

الندويالحسنيعليالحسنأبيالشيخسماحةكلمة
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لصفحةالموضوعا

0237،،الندويمسعودلمحمد:"القرآنتجويدفيالبيانرياض"

57المؤلفترجمةمننبذة

00010،1،77،تقديم

18-،الحديثكتبلشروحمقدماته

A"0،للكاندهلوي:"مالكموطأإلىالمسالكأوجز"

58ا!كتابتقديم

915الهندفيالحديثعلماءتراجممختصر

2912(1مالكموطأإلىالمسالكأوجز"

"11اوالمحققالمؤلفترجمةمننبذة

133الجديدةالطبعةمقدمة

135-للكنوي:"محمدموطأعلىالممجدالتعليق"

1137المؤ!فترجمةمننبذة

2.141تقديم

العثمانيأحمدشبير:للشيخين:"مسلمصحيحبشرحالملهمفتح"

1147،العثمانيتقيمحمدوالشيخ

914المؤكقينترجمةمننبذة

151-تقريظ

161للسهارنفوري:"داودأبيسننشرحفيالمجهودبذل"

اlr-02المؤلفترجمةمننبذة

00165!01/،،000الكتابمقدمة

0791،الندويسحبانلأبي:"الأعلاقروائع"

020991والشارحالمؤلفترجمةمننبذة

302!.!،.تقديم

902الحديثفيوالتراجمالأماليلكتبمقدماته

112!-.للكنكوهي:!البخاريجامععلىالدراريلامع"

213-2والشارحالمؤلفترجمةمننبذة
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لصفحةالموضوعا

215.-...،الكتابمقدمة

2.922للكاندهلوي:"والتراجمالأبواب"

231.ا..االكتابمقدمة

924..0002للكنكوهي:!الدريالكوكب"

20512الكتابمقدمة

267الحديثفيوالمنتخباتالمختصراتلكتبمقدماته

926الحسنيالحيلعبد:"الأخلاقتهذيب"

01271الكتابتقديم

YArللكاندهلوي:"المصابيحمشكاةمنالمنتخبةالأبواب"

2285الكتابفيالعاملينتراجممننبذة

00000192مقدمة

يوسفلمحمد:"اللهإلىللدعوةالستةالصفاتفيالمنتخبةالأحاديث"

992-.الكاندهلوي

153الكتابومرتبالمؤلفترجمةمننبذة

353مقدمة

357!2الحديثفيالأجزاءلكتبمقدماته

953للكاندهلوي:"ع!ي!النبيعمراتوجزءالوداعحجة"

113.-تقديم

213الندوياللهوليلمحمد:"يتحققومامنهاتحققماع!ي!الرسولنبوءات"

323-المؤلفترجمةمننبذة

30325-1تقديم

92r...3..030،0،الحديثعلومفيلكتبماتهمقد

00331-لقكنوي:!الجرجانيمختصرفيالأمانيظفر"

1،0333والمحققوالشارحالمؤلفترجمةمننبذة

00335-+.تقديم

00143الندويالدينلتقي:!الحديثرجالعلملا
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لصفحةالموضوعا

34-يمتقد r

94rللأثباتمقدماته

اللهعبدبنلمحمد:"الفتاحعبدالشيخومروياتبأسانيدالفتاحإمداد"

2153رشيدآل

353،المؤلفترجمةمننبذة

355،-تقريظ
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357الندوي

935المؤلفترجمةمننبذة

3nتقديم

365---اوأصولهالفقهلكتبمقدماته
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2377الحسنيالحيلعبد:"الإسلامفيالغناء"

937-..-2-والمحققالمؤلفترجمةمننبذة

381،تقديم

0387،يلأجفوري:"...الفقهيةالأمورفيالشرعيالتقليد"

938-02-.3-.المؤلفترجمةمننبذة

93،-----التقديم i

593للكاندهلوي:"المسلمحياةفيوأهميتهاالإسلا!فيالصلاةمكانة"

11100793،الكتابتقديم

334،الندويمسعودلمحمد:"الصلاةفيالإمامة"

54،إ-2،02تقديم

-.704-الندويلمسعود:"والطبالشرعبينالتدخين"

01954،،200تقديم
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للأسعدي:،الفقهأصولفيالموجز"

المؤلفترجمةمننبذة

مقدمة
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