
 

 نبذة من

 العالمة عظمألا هیفقالشيخ صدر الشريعة ال حياة

   األعظمي الحنفي الرضوي محمد أمجد علي

 

 كتبه

 
 المحروسة مصر، القاهرةجامعة األزهر الشريف، 

 

 

 

 
 



1 

  

@Dar.Al.Malik contact@daralmalik.com   https://daralmalik.com  
 

ميظاألع ةدر الشريعص خالشينبذة من حياة   

 

 

 

   األعظمي محمد أمجد علي صدر الشريعة لشيخاحياة 

 م( ١٩٤8=  ١8٧٩ /هـ  ١٣٦٧=  ١٢٩٦)

 ، المحدثالكبير المفسر، العبقريالفقيه العالم النحرير،  ،الشيخ الجليل هو

زمانه، محقق  وحيد عصره، فريد دهره،، الفهامة ، المدققالعالمة المحقق، العظيم

  رّباين،العالم ال ،مرشد أوانه
ّ
إمام العلم لف، خلا ةجحالسلف،  ةبقيالصالح،  الولي

خليفة شيخ  ،ِقَيمالتصانيف الصاحب  ،والحكمعلوم الجامع  ،رئيس الفقه ،والفضل

 المحدثين،ة حجّ عمدة المحققين، ، والعارفين صلحاءقدوة ال ،(١)اإلسالم والمسلمين

 هيفقال ، بدر الطريقة،صدر الشريعةالفضالء، معتمد  الفقهاء،رئيس  ،مستند العلماء

حمد أمجد مأبو الُعلى المفتي اإلمام الفقيه الحكيم  ،الهند يف القضاةي قاض، عظمألا

عقيدة، المذهب، ماتريدي الحنفي  ،"صدر الشريعة"الملقب بـ ،مياألعظ علي

رحمًة واسعًة، ى تعالرحمه اهلل -الموطن  ، أعظميمشربال بركايت، طريقةالقادري 

 .-رضي عنه وأرضاه و

                                                           

 ةببلدالهندي، ولد القادرى نفي حالاإلمام أحمد رضا بن نقي علي م ظالمجدد األع خالشيهو  (1)

يف  "ةويضالر ىيف الفتاو ةالعطايا النبوي" :لهو .هـ1340ة:سنها بِ تويف و ،هـ1272  ة:سنبريلي 

، "ةيبيّ غال ةبالماد ةالمكيّ  ةولالدّ "ومجلدات،  7يف  "تارحالم ردّ  ىمتار علالمُ  جدّ "مجلدا، و 30

وله  .ةيرثالك ةمالقيّ نفات صالممن  رهاغي، و"راهمدّ كام قرطاس الحكفل الفقيه الفاهم يف أ"و

 .والفنون وغيرها من العلومتب التفسير والحديث والفقه على ك جليلةالتعليقات الو يحواشال
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ميظاألع ةدر الشريعص خالشينبذة من حياة   

 اسمه ونسبه: 

محمد أمجد علي ابن الحكيم العالمة جمال الدين ابن الفاضل موالنا هو 

 (٣) .(٢)األعظمي موالنا خير الدينيخ الشابن  دا بخشُخ 

 مولده ونشأته:

، "كريم الدين"محلة ب ،م187٩ /هـ12٩٦ سنة:ة ر الشريعصدولد الشيخ 

 .(5)، الهند(٤)"أعظم جره"من مديرية  ،"يغوِس " ةبلد

الشيخ أباه  نّ فإ؛ ةصالحة  نقيّ  يف بيئة   ترعرعوشرف، ويف بيت علم نشأ و

ا كان عالمً دا بخش الشيخ الحكيم ُخ ه ، وجدّ  كاماًل كان فاضاًل  ينالحكيم جمال الد

 .فبلغ صدر الشريعة أعلى مدارج الفضل ،ا من أعالم المدينة الطيبةمستندً  ،جلياًل 

 .(٦)الطب يف فنّ حاذَقين ماهَرين ه حكيَمين وكان أبوه وجدّ 

                                                           

بل كان ن قَ ومِ ، "هم جرظأع" ىلإ ةً نسب "ميظاألع"ل من كتب هو أوّ  ةدر الشريعص خالشي( 2)

  .(٦1ـص، "اضمد رحمام ألفاء اإلخ" ينظر:)          ."م جرهيظأع"الناس يكتبون 

، ٥1، صـ"تذكرة علماء أهل السنة". و7٩، صـ"ورة الهنديةاليواقيت الِمهرية شرح الث"ينظر: ( 3)

نن"، و43، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"و  .1٦0، صـ"حدوث الِفتن وجهاد أعيان السُّ

يف  "أعظم جراه"، تم اقتتاعها كمقاطعة منفصلة عن "ماؤ"وهي اآلن تحت مديرية  (4)

 م.1٩88نوفمرب سنة: /1٩

خلفاء أعلى "، و٥1، صـ"تذكرة علماء أهل السنة". و7٩ـ، ص"اليواقيت المهرية"ينظر: ( ٥)

 .43، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"، و82، صـ"حضرت

 .7٩ـ، ص"اليواقيت المهرية"ينظر:  (٦)
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ميظاألع ةدر الشريعص خالشينبذة من حياة   

 

 

 تعليمه وشيوخه: 

 ئودرس مباد، خش المرحومُخدا بموالنا  هعلى جدّ قرأ الكتب االبتدائية 

على أخيه الكبير العالمة الصرف وغيرهما من العلوم من النحو  (٧)"النظامي المنهج"

 .-الرامفوريموالنا هداية اهلل  تلميذ- موالنا محمد صديق

المكّرم ال يف بداية شهر شوّ  "جونفور"بلدة ب "المدرسة الحنفية"إلى رحل  ثم

جامع مة الشهير الفاضل الجليل الفنون على العاّل العلوم ووقرأ أكثر ، ـه1314سنة: 

الجون  ثمّ  الرامفوريخان موالنا هداية اهلل إمام الحكمة المعقوالت والمنقوالت 

الشيخ العالمة الشاه محمد فضل  الهند ةيرّ ح حفاكِ  تلميذ خاتم الحكماء قائد- فوري

 .- (8)حق الخيرآبادي

                                                           

رس النِّظاميال"التعليمي اإلسالمي، المعروف يف شبه القارة الهندية بـالمنهج  هو (7) ، وهو "دَّ

منهج مشتمل على عديد من العلوم والفنون يف المنقوالت والمعقوالت، ومعتمد يف أكثر 

 المدارس اإلسالمية العربية والمعاهد الدينية يف بالد الهند.

ولد ، مام العالمة فضل حق بن فضل إمام بن محمد أرشد العمري الخيرآباديالشيخ اإلهو  (8)

والعلوم العربية. درس العلوم ، يف الفنون الحكمية، لم يكن له نظير يف زمانه ،هـ1212 ة:سن

وأخذ الحديث عن الشيخ عبد القادر والشيخ عبد العزيز بني ولى اهلل ، ولة على أبيهاالمتد

ثالث عشرة سنة. فاق أهل زمانه يف  خرج وهو ابنُ وت ،وحفظ القرآن يف أربعة أشهر ،الدهلوي

د الشعر وغيرها. أمه الطلبة من بالوقرض  ،واللغة ،والحكمة ،والميزان ،الخالف والجدل

 /ـه1273 :ساهم يف الثورة على الدولة اإلنجليزية سنة وألف وأفاد وأجاد. ،بعيدة فدرس

حتى تويف  "السيالن" ونفته إلى جزيرة من جزائر ،بعد هدوء الثورةفحبسته الحكومة  ،م18٥7

 وهو أول من كتب يف الردّ  ،له كتب جليلة يف العلوم الحكمية وغيرها .هـ1278 ة:سن هناك
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ميظاألع ةدر الشريعص خالشينبذة من حياة   

ذ علوم الحديث أخو، "يتهبيلي بِ "ببلدة  "مدرسة الحديث"ثم انتقل إلى  

موالنا الشاه الشيخ  ة العصرحجّ العالمة الجليل الكبير إلمام اعن المحدث الشهير 

ث يحدالة شهاد ىل علحصو ،ج فيهارّ ختو ،(٩)وريت ث السُّ وصي أحمد المحدِّ 

كتب الطب  قرأ، وـه1323 :حل إلى بلدة لكناؤ سنةتراثم  .م1٩02/ـه1320 :سنة

 .(١0)يف فن الطب، وبرع اللكنوي الملك عبد الوليالحاذق الشهير الحكيم على 

                                                           

 .هـ1240 :سنة "تحقيق الفتوى يف إبطال الطغوى" على تقوية اإليمان

 .(140، 13٩ـص، "الفتن وجهاد أعيان السنن ثدوح" :رظين)

 :ة، ولد سنهيتيالبيلي بِ الشيخ المحدث وصي أحمد بن الشيخ محمد طيب السوريت ثم هو ( 9)

بالمدرسة  "هيتبيلى بِ " يمتاز بتدريس األحاديث النبوية نحو خمسين سنة يف. هـ12٥2

رئيس )الحافظية ثم بمدرسة الحديث. ومن تالميذه أعالم أجلة كالشيخ السيد سليمان أشرف 

والمفتي نثار  ،والشيخ مشتاق أحمد ،-قسم العلوم الدينية بالجامعة اإلسالمية بعلي جره

والسيد خادم حسين بن الشيخ جماعات علي شاه  ،والمفتي عبد القادر الالهوري ،أحمد

والشيخ ضياء  ،وصدر الشريعة أمجد علي األعظمي ،والسيد مصباح الحسن ،العلي فوري

 ،التعليقات على الشروح األربعة لجامع الرتمذي :الدين أحمد المدين وغيرهم. ومن تصانيفه

 ،رح منية المصليالتعليق المجلي شو ،لإلمام الطحاوي  "شرح معاين اآلثار" ةاشيحو

حاشية الشافية و ،حاشية مقامات الحريريو ،ة المصابيحاحاشية مشكو ،حاشية الجاللينو

جامع الشواهد يف إخراج و ،هريحاشية شرح الميبذي لهداية الحكمة لألب  و ،البن الحاجب

 وغيرها من المصنفات الكثيرة. ،كشف الغمامة عن سنية العمامةو ،الوهابين عن المساجد

 .(1٥٩ـص، "الفتن وجهاد أعيان السنن ثدوح" :رظين)             هـ.1334 ة:سنتويف 

، وحياة صدر ٥2، ٥1، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"، و7٩، صـ"اليواقيت الِمهرية"ينظر:  (10)

، 43، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"، و82، صـ"خلفاء أعلى حضرت"، و20الشريعة، صـ

نن"، و44  .1٦0، صـ"حدوث الِفتن وجهاد أعيان السُّ
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ميظاألع ةدر الشريعص خالشينبذة من حياة   

 

 

 مسند التدريس:على 

شاه "مدرسة بلدة إلى  ةدر الشريعصوالفنون ذهب الشيخ  العلومبعد تكميل 

مدرسة "إلى  قصدثم  .بِها التدريس ئةهي يَس ئرن تعيّ و ،"آرا"مضافات من  "رامَس 

س العلوم فيها ودرّ  ،ـه1324 :سنة يتهبيلي بِ ببلدة   للمحدث السوريت "الحديث

 يبِّ طِ  ة  بعيادقام ثم  .ـه1327 :إلى سنة
 ."ارهَ بِ " ةمن والي "ه  نَ ت  بَ " ةمدينيف  سنة   ةلمدّ  ة 

 "جامعة منظر اإلسالم"للتدريس يف يف تلك األثناء كانت الحاجة إلى أستاذ  و

 ، فقبلأحمد رضا ث السوريت اسَم صدر الشريعة على اإلمام، فعرض المحدِّ بربيلي

 "بتنه"اإلماُم هذا العرَض واستحسنه وفرح بذلك، فخرج الشيخ صدر الشريعة من 

على ال أوّ وتعين ووصل إلى بريلي بأمر أستاذه الشيخ وصي أحمد المحدث السوريت، 

َض إليهس واإلفتاء، يدرتمسند ال ا بربيلي زمانً  "مطبعة أهل السنة"أمور  ثم بعد ذلك ُفوِّ

 شغولموكان كثير الجهد ، ومام أحمد رضاويفتي يف حضرة اإل سكان يدرِّ  .طوياًل 

مع  فقه الطلبةُ ارج من البيت للسياحة والتفريح فرما خاألوقات يف التدريس، ربّ 

. على الحفظ التام النقلية والعقليةرس العلوم ، وكان يدالتدريَس يف الكتاب فشرع 

 ثمانيةَ  تلك المدة ونغضف يف سنة، وصنّ  1٥ "جامعة منظر اإلسالم"أفاض العلوم يف

 .(١١)"ريعت  َش  هارِ بَ " شهيرال لكتابه أجزاء  

يمان أشرف لَ نا الشيخ السيد ُس اء موالجم 1٩24/ ـه1343ة: ويف سن

                                                           

م خلفاء اإلما"و، ٥2، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"، و80، صـ"اليواقيت المهرية"ينظر:  (11)

 .44، 43، صـ"أحمد رضا
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ميظاألع ةدر الشريعص خالشينبذة من حياة   

 ةبأجمير الشريف "العثمانيةدار العلوم المعينية "قعة الدعوة لرياسة برُ  (١٢) هاريالبِ  

عتذر إليه اصدر الشريعة  خ، ولكن الشيمن قَِبل مديرها الميرزا نثار أحمد المرحوم

د سليمان أشرف الشيخ السيّ  هبذومدرسة شيخه، فيرتك بأن ال الذهاب إليها ب

 قال، فلكذربه بخأو، (١٣) اإلسالم الشيخ محمد حامد رضا خانة البهاري إلى حجّ 

سافر ف، خير البالد أجمير الشريفةإلى  هبذأن ي صدر الشريعةلة اإلسالم حجّ الشيخ 

ها عشر سنين، درس بِ و، "المعينية دار العلوم"ـهئية التدريسية برئيس الوتعين  ،هايإل

 كبير   وكان معه عدد  ، م1٩32/ـه13٥1سنة:  "منظر اإلسالم"ـثم رجع إلى بريلي ب

 ،اسع، والعاشرالتّ  أكمل الجزءَ  هالخاليف و ،أقام فيها ثالث سنينفمن تالمذته، 

 ."هار شريعتبَ "من  والحادي عشر

                                                           

وخلفاء اإلمام أحمد رضا الربيلوي. رئيس القسم  ،داية اهلل الرامفوريمن تالميذ الشيخ ه هو (12)

يف إبانة فضل العربية  "بينالمُ " :لهو. هـ12٩٥ة: ولد سن .اإلسالمية علي جرهالديني بالجامعة 

يف  "الحج"و ،يف تاريخ األدب الفارسي "هاراألن  "و ،على اللغات األخرى بدالئل علمية

يف النقد الشرعي على أفعال أهل السياسة  "شادالرَّ "و ،"النور"و ،مناسك الحج وآداب الزيارة

 ودفن بمقربة الجامعة. ،"علي جره"ـب هـ13٥8 ة:سنتويف  ."غالبال"و، يف عصره

 .(1٦3ـص، "الفتن وجهاد أعيان السنن ثدوح" :رظين)

بن اإلمام أحمد رضا ان اخحامد رضا مد حمالمفتي  ةالعالمالشيخ  سالماإل ةجّ حهو  (13)

جازات اإل" :له .هـ13٦2 :ة، وتويف سنهـ12٩2 ة:ولد سن .الهندي نفي القادري حال

يف الرد هـ(  131٥) "الصارم الرباين على إسراف القادياين"و، "ةوالمدين ةلعلماء بك ةالمتين

من سبيل  ةاهلل ألهل السن ةسالم"و، "الفرار سدّ "و، "ةامديحال ىالفتاو"و ،ةالقادياني ىعل

 ةغباللا ضمد رحمام أإلبيه األ "ةيبيغال ةبالماد ةالمكي ةالدول"كتاب  ةترجمو، "ةعناد والفتنال

 .(٦3ـص ،"ةامديحال ىالفتاو"و. 1٦0ـص، "الفتن ثدوح" :رظين)   .ةاألردي
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 دار العلوم الحافظية"ـب "هاعلي جر"مضافات  من "ونددا"إلى بلدة ثم انتقل 

 ءَ اجزاأل رهةِ يف تلك البُ أكمل و ،س فيها سبع سنينفدرّ ، بِها ارئيًس ن وتعيّ ، "السعيدية

ا قام وأيًض ، السابع عشرالجزء عشر إلى  الثاينالجزء من  "هار شريعتبَ " هكتابالباقية ل

أقام  .تلك األياميف  هـ(321: تجعفر الطحاوي ) يبأل "شرح معاين اآلثار"بتحشية 

 .م1٩43/ـه13٦3هناك إلى سنة: 

منظر  جامعة"رجع إلى ه بعدو .وأقام فيها سنةً  "بنارس"ثم رحل إلى بلدة 

 .(١٤)المألوف هثم رجع إلى وطن، م1٩4٥/ـه13٦4 :سنة إلىها بِ وأقام  ،"اإلسالم

 بيعته وطريقته:

د قة القادرية المجدّ العارف باهلل شيخ الطري يدِ  ىعل ةشريعلدر اص بايع الشيُخ 

شيخ اإلسالم والمسلمين اإلمام أحمد رضا خان الحنفي األعظم للقرن الرابع عشر، 

واستفاد  ،يةقادرالالعالية الطريقة يف  الفةَ والخِ  اإلجازةَ  ونال منه،  القادري الربكايت

 شاهد لما ؛هب، فتأثر تهعاما تقريبا يف حضر 18من فيوضه وبركاته، وقضى من حياته 

واتباعه للشريعة اإلسالمية، ونصرته للسنة ، كعبه وعلوّ  ورفعة فضلهجاللة علمه من 

الكامل وشيخه العامل  فمرشده ،اا جم  ب  ح ملسو هيلع هللا ىلصه مع الحبيب المصطفى وحبّ النبوية، 

 .(١5)الخاص نظرهو بعنايته الكاملة الفضل والكمال جعله صاحَب 

                                                           

خلفاء "، و٥3. ٥2، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"، و80، 7٩، صـ"اليواقيت الِمهرية"ينظر: ( 14)

 .48، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"و، 82، صـ"أعلى حضرت

خلفاء اإلمام "و، ٥2صـ ،"تذكرة علماء أهل السنة"، و80، صـ"اليواقيت المهرية"ينظر:  (1٥)

نن"، و44، 43، صـ"أحمد رضا  .1٦0، صـ"حدوث الِفتن وجهاد أعيان السُّ
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 تالميذه: 

 ،ول عصرهحوف ،ذ عليه عباقرة زمانهتتلمّ و من العلماء، أخذ عنه جمع  كثير  

 ،ةتلفخالمالبالد من ب شارك يف دروسه الطالكان يووعلماء وقته، فضالء دهره، و

 :تالمذتهأشهر ن مِ نحن نكتفي ُهنا بذكر ، (١٦)يراواستفادوا منه كث

 ،المحدث الجليلشيخ العلماء والفضالء، مرشد زمانه، ومحقق أوانه،  (١)

بن ميران بخش الالئل  ار أحمددَ ر  محمد َس  لأبو الفضموالنا الشاه 

جامعة مظهر "مؤسس و ،بباكستان ث األعظممحدِّ ال،  فوري

 هـ.1382هـ/1322، "ورالئل ف"بـ "اإلسالم

الشيخ  ،أسد أهل السنة، العالمة الكبير، المناظر الشهير، الفاضل الوحيد (٢)

بن نواب علي  محمد حشمت علي خان حأبو الفت المفتي النامو ،الجليل

 /هـ، 1320يتي هيلي بِ بِ ال اللكنوي ثم ويضالقادري الر خان

 .هـ1380

الشهير، موالنا الشاه حافظ ال ،العالمة الكبيرأستاذ العلماء،  ،ملةحافظ ال (٣)

مؤسس  ، باديآرادالمُ  ثدِّ حالمبن الحافظ غالم نور  عبد العزيز

 هـ/1312 ،، أعظم جره، الهندمباركفور ببلدة "األشرفية الجامعة"

 .هـ13٩٦

الم غُ د السيّ موالنا الشيخ  ،العالمةاألستاذ  ،الفاضل الكامل ،وحالنّ مام إ (٤)

                                                           

 .٥٥، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"ينظر:  (١٦)
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 رَ ي  مِ البن الشيخ غالم فخر الدين العلي جرهي ثم  جيالين
 بحاص ،ي تِ

 .هـ13٩8هـ/131٩ ،(١٧)"رياخالب حيصح حشر ئربشير القا" كتاب

موالنا العالم النبيل العالمة الجليل،  ،ةمجاهد الملّ مجمع الفضائل،  (5)

مجلس " رئيس ،ي وِ ش  يدِ األُ  القادرى العباسي حبيب الرحمن الشاه

 .هـ1401هـ/1322 ،األسبق "بالهند تبليغ السيرة

، وري الجونفالجعفري مد حأالشيخ موالنا القاضي شمس الدين  (٦)

 .هـ1402 هـ/1322، نفيحيف الفقه ال "قانوِن شريعت  "صاحب كتاب 

بن ا ولي خان عجازإالمفتي محمد الفقيه  ةالعالم ةرحض ،العالم الشهير (٧)

 ردار علي بن الشيخ هادي علي بن الشيخ رضا علي الربيلويالشيخ َس 

 ،بالهور "نج بخشغجامعة "، و"الجامعة النعيمية"ـالفقه ب شيخ ،

 .هـ13٩3هـ/1332

العالمة عبد المصطفى الشيخ  ،أسد العلماء والفضالءنجله  (8)

 "دار العلوم األمجدية"ـب األسبقيث الحد ذأستا،  األزهري

 .هـ1410هـ/133٦، بكراتشي

 ،سين ح رفاقت شاهالشيخ الموالنا فياء صبرهان األأمين الشريعة  (٩)

 .ـه1403/هـ1317

                                                           

 :رظين). يف نحو ثالث مائة صفحة كبيرة "صحيح البخاري"من شرح )باب بدء الوحى( هو  (١٧)

 .(1٦٩ـص، "الفتن ثدوح"
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ميظاألع ةدر الشريعص خالشينبذة من حياة   

 . ويوكاراألالفاضل الكامل موالنا القارئ محبوب رضا خان  (١0) 

س علي خان بن سردار ولي بن الشيخ هادي المفتي تقدُّ  ةالعالم خالشي (١١)

 .(١8)هـ1408هـ/، 132٥ علي بن الشيخ رضا علي الربيلوي

 ره يف العلوم والفنون: تبح  

 العلومجميع يف  ةً تامّ  مهارةً  ىتعالمنحه اهلل   ةدر الشريعصالشيخ  إنّ 

ولكن له  ،الفنون عومتنوّ  ،العلومد متعدّ امتاز بتبحره يف فوالفنون الدينية، ، اإلسالمية

له اليد الطولى وباألخص ا، وُشِغف بِها شغفً بالحديث والتفسير والفقه،  خاصة   صلة  

ويعتمد ويعطف عليه يحبه   اإلمام أحمد رضا خان الحنفيكان  ،اإلسالمي يف الفقه

صدر "بـاإلمام به لقّ فلذا  ،(١٩)عتمادالا كّل  ره يف الفقه اإلسالميحّ بوتعلى علمه وفضله 

 .(٢0)"الشريعة

جليلة يف نشر الكتب المواقف الالرسوخ الكامل يف التدريس واإلفتاء، ووله 

محمد بن عبد اهلل "يف كتابه:  "م بتصحيح األعالماإلعال"قال صاحب ، وتصحيحها

طبوع مأن الكتاب  : الصواب، قلُت "خ -الفتاوى " ، ُذكر من مؤلفاته(21)التمرتاشي

                                                           

، ٥4، ٥3، صـ"تذكرة علماء أهل السنة". و81، 80، صـ"اليواقيت المهرية"ينظر: ( 18)

 .1٦٩ -1٦٥ـص، "الفتن ثدوح"و

 .80، صـ"اليواقيت المهرية"ينظر:  (1٩)

 .٥1، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"و، ٥3، صـ"علماء أهل السنةتذكرة "ينظر:  (20)

، شمس الدين، محمد بن عبد اهلل بن أحمد، الَخطِيب العمري "تنوير األبصار"هو صاحب  (21)

تاشي الغزي الحنفي، المتوىف سنة:   هـ. 1004التُُّمر 
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ميظاألع ةدر الشريعص خالشينبذة من حياة   

 

 

 .(٢٢)"هـ1378هـ(، بعناية أمجد علي األعظمي، المتوىف سنة: 1333الهند سنة: )ب

 :جليلةالالدينية خدماته 

، شبه القارة الهندية يف علمنشر ال له دور  كبير  يف  صدر الشريعةكان الشيخ 

وقضى  ،عقائد أهل السنة يف الهند ىعلظ فاحلل وخدمات جليلة وله مساعي جميلة

 ة  يمظع ة  نّ مِ له و، اهلل رب العالمينه جا لوًص لخمُ  حياته كلها يف إشاعة اإلسالم والدين

  :ةسالمياإل ةاألم ىعل وامتنانهدماته خ من أهمّ ين اثنَ نذكر ُهنا  ،ينمالمسلعلى 

هذه الرتجمة المباركة للقرآن  نّ إ القرآن:ترجمة يمان يف كنز اإل (١)

من حيث  الموجودة باللغة األردية،المجيد تراجم القرآن  جميعَ  فاقت  كريم ال

هذه يف  جاءت الرتجمةُ اإلفادة والبيان والمعنى، كما ال يخفى على أحد،  

التمس حيث  ، حميدة للشيخ صدر الشريعةالمساعي البمعرض الوجود 

رتجمة القرآن ل األعظم اإلمام أحمد رضا خان الحنفيالمجدد حضرة  من

د ما كان المجدِّ ربّ ، واختتمت   الرتجمةُ ابتدئت  عيهَس بِ باللغة األردية، فالمجيد 

 ،ةالمهمّ  ىاألخر األشغالو ،فتاءواإلوالتواليف،  التصانيفبيشتغل اإلمام 

يشرع ف ،م القلم والمحربة ومسودات الرتجمةصدر الشريعة يقدّ الشيخ فكان 

 ا،نجيحً ا وسعيً  ،اا فصيحً بيانً تعالى فجاء بحمد اهلل  ،يف الرتجمة  اإلمام

 سانهإحوهذا من ، (ـه1330) "كنز اإليمان يف ترجمة القرآن"اه اإلمام وسمّ 

 .(٢٣)شبه القارة الهنديةوالجماعة يف  على أهل السنة جليلال

                                                           

  .13٦ـ، ص"األعالماإلعالم بتصحيح كتاب " (22)

 .4٦، 4٥، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"و، 80، صـ"يةاليواقيت المهر"ينظر:  (23)
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 جامع   )ربيع الشريعة(، هو كتاب   :"بَهاِر َشريعت  ": ( كتابه الشهير٢) 

له يف ، ال نظير ختاركربى يف المذهب الحنفي المُ  فقهية   وموسوعة  ، معتمد  

 ه أغلَب فُ ما باللغة األردية؛ ألنه كتاب  جمع فيه مؤلِّ سيّ  ، الالكتب الفقهية

 ةا يف ثالثيف عشرين جزءً هذا الكتاب و، الجزئيات المعتمدة يف الفقه الحنفي

ا فقط، وأما األجزاء جزءً   17 ةدر الشريعص الشيخ كتب .مجلدات ضخمة

تأليف هذا المؤلف بدأ ، (24)يتهصسب وح فأكملها العلماء بعده ةيرخاأل الثثال

جزء السابع العشر ال فرغ من تأليفو، م1٩1٦/هـ1334سنة:  لقّيمالكتاب ا

 .(٢5) م1٩43/هـ213٦سنة: للكتاب 

أجزاء ابتدائية  ستةَ  هاإلمام أحمد رضا منع سمِ هذا الكتاب القّيم  إنّ 

عليها،  ظيف المواضع المحتاجة إلى التصحيح، وقرّ وقام بتصحيحها ا، هملبأك

 ارِ هبَ " ة المباركةرسالال هذه -القديرالمولى له غفر - طالع الفقيرُ "فقال: 

اه، جد والجَ يف اهلل، ذي المَ  : تصنيف لطيف ألخييف مسائل الطهارة "شريعت  

العلى المولوي  يلى، موالنا أببع السليم والفكر القويم، والفضل والعُ والط

                                                           

فتي مال ةالعالم خلشيااألزهري، و ىطفصعبد الم اموالن ةالعالم خالشيه ابنُ 18فكتب الجزء  (24)

 . انخا ضبوب رحم ئالقار ةالعالم خالشي، وموالنا ويضالقادري الر وقار الدين

 ةالعالم خالشي 20الجزء و . يديمد الزّ حهير أظد ا السيّ موالن ةالعالم خالشي 1٩ والجزء

 . ويضالقادري الر فتي وقار الدينمال

خلفاء اإلمام "، و٥3، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"، و80، صـ"اليواقيت المهرية"ينظر:  (2٥)

نن"و ٥3، صـ"أحمد رضا  .1٦0، صـ"حدوث الِفتن وجهاد أعيان السُّ
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ب والمشرب همذي بالعظألا ربكايتال يقادرال يعلد جَ الحكيم محمد أم  

 مشتملةً  -حمد هللب- افوجده، -ىسنحال عالى يف الدارينرزقه اهلل ت-نى سكلوا

كانت الحاجة إلى مثل هذا ، حة  منقّ  قة  محقّ  رجيحة   على مسائل صحيحة  

على المسائل  ة الناسعامّ ليعرف اإلخوة من ؛ األيام الحاضرةالكتاب يف 

زخارف الضاللة إلى  التِفتو، وال يَ حةيصفال ةاألردي غةبالل الصحيحة

 .(٢٦) "واألخطاء

 يف شبه القارة الهندية. مة اإلسالميةاألعلى  يمظعال امتنانهمن ا وهذا أيًض 

 قيل باألردية:

َ م ےس اہبر َ سج ےک د َ 
م 

یرشتعی 

ل

 

 

 رشتعی ہپ الوھکں سالم ا ےسی دصر َ  ۞

 مؤل فاته: 

خدمة اإلسالم والمسلمين، ها يف قضى حياته كلّ   ةعريلشا درصالشيخ  إنّ 

اإلمام جعله  حيث ،وأمور القضاء، شادراإلو حصلنوابالتدريس واإلفتاء،  لاشتغو

ف نّ ص، واضخمً  اترك لنا تراثً  همع هذا كلّ ، ولكن "يف الهند قاضي القضاة"أحمد رضا 

بعض ى لع تعليقات المفيدةالو يحواشالق وعلّ  ،ذات أهمية بالغة   قّيمة عدة كتب

 ،كبير   عدد  ى إلتواليفه  بلغيإن لم و ،باللغة العربية واألرديةالمختلفة العلوم يف الكتب 

 :تهامؤلف من أهمّ نذكر الكتب،  من عشرات   ها فاقت  ولكنّ 

، ودائرة المعارف عظيم الشأن(، هو كتاب ربيع الشريعة )ريعت  َش  هارِ بَ  (١)

                                                           

 .414، الجزء الثاين، صـ"هار شريعتبَ "ينظر:  (2٦)
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 .(٢٧) الفقه الحنفي باللغة األردية يف 

اة مسمّ  ،الطحاوي أبي جعفر شرح معاين اآلثار لإلمام على  حاشية (٢)

 .(٢8)"شرح معاين اآلثار حاشيةكشف األستار "ـب

الفتاوى "بـ ىسمّ دات ضخمة، المُ يف أربعة مجلالفتاوی  مجموع (٣)

 .(2٩)"األمجدية

 .(30)هـ(1331) الواهيات من جامع الجزئياتقامع  (٤)

                                                           

خلفاء أعلى "، و٥3، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"، و80، صـ"لمهريةاليواقيت ا"ينظر: ( 27)

 .1٦0، صـ"حدوث الِفتن"، و٥3، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"، و83، صـ"حضرت

 "علي جراه"من أعمال  "دادون"يف  بدأ الشيخ بالحاشية على شرح معاين اآلثار زمان إقامته (28)

وأكملها إلى النصف  .ين عليهاصرِّ المُ  بعض طلبته ريضةعَ بهـ، 13٦2سنة:  محرم الحرام 8

اء طع خالشي ابنه بمرض ا العمل المباركهذ انقطعمن المجلد األول يف مدة سبعة أشهر، ثم 

 .ووفاتهى طفصالم

، غوثي، ماؤ، الهند، برتتيب األستاذ "دائرة المعارف األمجدية"هذه الحاشية من طبعت 

 .80، صـ"اليواقيت المهرية")ينظر:  .م2008هـ/142٩: ةسن القادري فيضان المصطفىالشيخ 

 (.٥2، صـ"خلفاء اإلمام أحمد رضا"، و1٦0، صـ"حدوث الِفتن"، و٥3، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"و

حدوث "، و83، صـ"خلفاء أعلى حضرت"، و٥3، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"ينظر: ( 2٩)

 .1٦0، صـ"ننالِفتن وجهاد أعيان السُّ 

هـ( إلمام 1331) "عبد الباري ةإبانة المتواري يف مصالح"كتاب ر خآيف  ة  زياد ةافإضهو  (30)

الشيخ قام ، شيخ اإلسالم والمسلمين، اإلمام أحمد رضا خان الحنفي الهندي  ،أهل السنة

 .حةفص ٥٥يف  باللغة العربية هحوتوضي هلتنقيح ا الكتابذه يلذبت صدر الشريعة 
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 .(31)النوازلقنوت التحقيق الكامل يف حكم  (5)

 .(32)ةتام ةجحتمام إ (٦)

 .(33)ةقاعدسالمي إ (٧)

 أوصافه:

، يف شبه القارة الهندية فقيها قاضيا مفتيا من كبار فقهاء الحنفيةكان الشيخ 

 أهَل  اقً ئوفا، ث والتفسيرالحدييف  جوااًل  اإمامً ومن بحور العلم،  ازاخرً  ابحرً وكان 

ومتبًعا للسنّة ًعا، ورصالًحا وعاماًل عارًفا، و ،ا مستندً ا جلياًل عالمً الفقه، وزمانه يف 

 اعً ضمتواو، ةسنحالق الخاأل َب حاصوكان  ،وقامًعا للبدعات والخرافات النبوية،

 .والنصح واإلرشادا يف المواعظ وحيدً و طلبته، ىا علشفوقً و، اي  خس اليمً ح

 ثناء العلماء عليه:

، وتأّثرَ   الشيخ صدر الشريعةإّن   اء زمانه وفقهاءعلمبه  كان له أثر  كبير 

، وأثنى عليه العلماء هندالبالد قد ذاع صيته يف أطراف ودهره،  فضالءعصره و

 بذكر بعض األقوال: ي، ونحن هنا نكتفنوكثيرال

  القادري  نفيحان الخاإلمام أحمد رضا أستاذه وشيخه ومرشده قال

                                                           

 (.211ـ، ص12المجلد:  ،"ى الرضويةالفتاوالعطايا النبوية يف "ينظر: )

 .128ـص، "ةدر الشريعص سيرِت " :رظين (31)

 .133ـص، "ةدر الشريعص سيرِت " :رظين (32)

 .13٩ـص، "ةدر الشريعص سيرِت " :رظين (33)
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من  [رحمه اهلل]بالحق عند المولوي أمجد علي  هالتفقّ  ىسرت" :الربكايت 

عليه من  ئأمل ويكتب ما ،ه يتلو علي االستفتاءنا؛ ألنّ ين هُ ين الحاضرِ بَ 

 .(٣٤)"أصبح يعرف بنمطه ،اذ  اإلجابات، له طبع أّخ 

  عند ذكر  باللغة األرديةالطويلة ئده إحدى قصايف مدحه اإلمام وأيضا

 :بلفظأحبابه 

 ا ادجم دجم اک اکپریم

 

۞ 
اس ےس تہب ایچکےت ہی ںیہ
(35) 

 .اكثيرً  يخشونههؤالء الوهابية ، مجدنا صاحب المجد الصميمي: أيعن 

 إّن ": ا بفضله وكمالهمعرتفً  شرواينالموالنا حبيب الرحمن الشيخ قال و

                                                           

 .142ـص، "ترحض ىات أعلظملفو"ينظر:  (34)

ا، ببيتً  3٦0على ، وهي مشتملة  نفي حان الخ لإلمام أحمد رضا بسيطة   هذا بيت  من قصيدة  ( 3٥)

 "االستمداد على أجيال االرتداد"سّماها:  ة  مستقلّ  وجمعها يف رسالة   قال اإلماُم هذه القصيدةَ 

بيًتا يف مدحه، ثّم رد على  3٥، فكتب ملسو هيلع هللا ىلصلقصيدة بمدح الحبيب هـ(. بدأ اإلمام هذه ا1337)

 الفرق الباطلة من الوهابية والديوبندية يف عدة أشعار، ويف األخير ذكَر خلفاؤه وتالميذه.

 أولها:

 یچس ابت اھکسےت ہی ںیہ

 

  ہی ںیہ داھکےتدیسیھ راہ  ۞

 وآخرها: 

 ان ہپ رکم رھک رس ہپ دقم رھک

 

 ںیہ ریتے یہ الہکےت ہی ۞

 
 ریتے دگا ںیہ ھجت ہپ دفا ںیہ

 

 ریتا یہ اھکےت اگےت ہی ںیہ ۞

شرح هذه القصيدة ابنُه األصغر المفتي األعظم بالهند اإلمام العالمة الشيخ محمد  

 .هـ(1337) "كشِف ضالِل ديوبند" اهوسمّ ،  مصطفى رضا خان الحنفي القادري
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سين الذين من أربعة أو خمسة من المدرِّ  حد  واي لِ د عَ جَ أم  موالنا الشيخ 

 .(٣٦)"اخبً أراهم نُ 

 بالهند م ظفتي األعمال الخيقول و(٣٧) نّ إ" : بالعملاًل غين يراه مشتح 

 .(٣8)"العمل ةموالنا أمجد علي ماكن خالشي

 كان ": "اليواقيت المهرية"قال صاحب و  بحًرا جزياًل يف العلوم

الصعبة والفنون العالية، وكان وحيًدا يف المواعظ والتقارير، ويسعى يف 

س ويفتي يف حضرة  ، ال يالحظ جهد نفسه، وكان يدرِّ
التدريس أبلغ جهد 

شغول األوقات يف التدريس، مالفاضل، وكان كثير الجهد والمجدد 

 .(٣٩)"وكان وحيًدا يف العصر

 :يار اآلخرةإلى الد  و ،سفره إلى بيت اهلل

ريَفين لحّج بيت اهلل الحرام ولزيارة سّيد األنام  يف  ملسو هيلع هللا ىلصسافر إلى الحرَمين الشَّ

للحج المبارك  اثم ازداد شوقً  .1٩18/ـه1337 :سنة ،"بريلي"مدينة زمان إقامته ب

يف تلك إلى ممبائي وصل ، -وكان محموًما- ملسو هيلع هللا ىلصإلى ديار الحبيب فخرج  ،اثانيً 

 هذا البيت:على لسانه  جرىفاشتدت الحمى، أثناء سفره يف و، الحالة

 مرضـــــُت شـــــوًقا ومـــــتُّ هجـــــًرا

 

 كوىَشــــ كفكيــــف أشــــكو إليــــ *

                                                            

 .47، صـ"اإلمام أحمد رضاخلفاء "و، ٥3، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"ينظر: ( 3٦)

 نفيحان الخبن اإلمام أحمد رضا ان اخمصطفى رضا مد حمالمفتي األعظم الشيخ هو  (37)

 .هـ1402 هـ/، 1310 القادري الربكايت

 .4٥ـص، "اضمد رحمام ألفاء اإلخ" :رظين (38)

 .80، صـ"اليواقيت المهرية"( 3٩)
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 مسافر ولكن، ملسو هيلع هللا ىلص إلى ديار الحبيبممبائي ساحل من  تحركتكاد الباخرة ت 

سنة  ،ذي القعدة 2 ،األحد ليلةَ  -وهو يف الصالة- يار اآلخرةإلى الدّ  سافرالمدينة 

إِنَّا  ،بتوقيت الهند 2٦: 12، على الساعة 1٩48سبتمرب سنة:  ٦طابق هـ/ الم13٦7

ِه َوإِنَّا إَِلي ِه َراِجُعونَ   .لِلَّ

 قال الشاعر باألردية:

 دم

ن

 دمےنی ںیم اسمرف دنہ ےس اچنہپ اک ي 

 

۞ 
 ںیمدقم رےنھک یک ونتب یھب ہن آیئ یھت ےنیفس 

ة لَّ المِ  حافظُ  عليهى وصلّ بالقطار،  "غوثي"إلى مدينة  ةالشريفته ثَّ بجُ  ت  ِجيئف 

 .جم  كثير   هجنازتَ  وحضر ،رادآبادي ث المُ حدِّ ين موالنا الشيخ عبد العزيز المُ والدِّ 

ُمتَِّقينَ ﴿: اآلية القرآنية الكريمةواستخرجوا تاريخ وفاته من  فِي َجنَّات   إِنَّ ال 

. رحمه اهلل ُيزار وقربه هناك مشهور   ماؤ، ،"غوثي"ببلدة  دفن (.هـ13٦7) (٤0)﴾َوُعُيون  

 .(٤١)تعالى رحمًة واسعةً 

، وصلى اهلل تعالى على خير خلقه ونور رحمتكشآبيب اللهم أنزل عليه 

 دنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.عرشه سيّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتبه

 الروهيل كندي الملك النظامي عبد

 كلية أصول الدين، قسم الحديث، جامعة األزهر الشريف، القاهرة )مصر(.

                                                           

 .4٥سورة الحجر، اآلية رقم:  (40)

خلفاء اإلمام "، و٥3، صـ"تذكرة علماء أهل السنة"، و80، صـ"اليواقيت الِمهرية"ينظر: ( 41)

 .٥8، ٥7، صـ"أحمد رضا
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 قائمة المصادر والمراجع

(، 1340إلمام أحمد رضا خان )ت: ل يف الفتاوى الرضوية: العطايا النبوية (١)

تحقيق وتصحيح وترتيب جديد: المفتي محمد حنيف خان الرضوي 

والمفتي محمد أسلم رضا الِشيواين، ناشر: أكاديمية اإلمام أحمد رضا، 

 م.201٦هـ/1438: ىاألول ةالطبعالهند، بريلي، 

مع  (،1340إلمام أحمد رضا خان )ت: ل االستمداد على أجيال االرتداد: (٢)

مد حم خم بالهند الشيظلمفتي األعل :"ديوبند اللِ ضكشف "ه حشر

 :الطبع ةي، سنئ، ممباةالقادري ةالمدرس :ناشر ا،ضر ىطفصم

   م.2010/ـه1431

 ىطفصمد محم خم بالهند الشيظلمفتي األعل :ترحض ىات أعلظملفو (٣)

 :الطبع ةسن ،باكستان كراتشي، ،ةالمدين ةمكتب :ناشر ا،ضر

   م.200٩/ـه1430

 يمجد علأمحمد  يمفتال ةعالمال ةصدر الشريع خللشي: شريعت   هارِ بَ  (٤)

 ،ةالعلمي ةمجلس المدين :وتخريج يلهتسو ترتيب، يعظماأل وي ضالر

 م.2008/ـه142٩ :الطبع ةسن ،باكستان كراتشي، ،ةالمدين ةمكتب :ناشر

ان خا ضامد رحمد حالمفتي م ةسالم العالماإل ةجحل :ةامديحال ىالفتاو (5)

يم نشرت حمد عبد الرحم خالشيموالنا  :القادري الربكايت، جمع وترتيب

 م.2004 ى:األول ةالطبعالهور، باكستان، پبليشرز،  ةزاوي :، ناشرالفاروقي

: للعالمة فضل حق الخيرآبادي شرح الثورة الهندية اليواقيت المهرية (٦)

، ناشر: الَغولَرِوي غالم مِهر عليلفاضل الجليل والعالمة األريب موالنا ل
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 .، َبهاول نغر، الباكستان الغربيةجشتيان، المكتبة المهرية 

ي سنّ  :، ناشريردمد القاحمود أحموالنا م خللشي تذكرة علماء أهل السنة: (٧)

 ة:انيثال ة، الطبعباد، باكستانآل ص، فيةويضالر ةشاعت العلويدار اإل

   م.1٩٩2

المنان عبد  ر العلومحبالمفتي  ةالعالم خللشيياة صدر الشريعة: ح (8)

 :الطبع ةسن، الهور، باكستان، اضر ةأكاديمي :مي، ناشرظاألع

 م.2001/ـه1422

 :مد، ترتيبحمد مسعود أحالدكتور م ذألستالخلفاء أعلى حضرت:  (٩)

 :الطبع ةسن، الهور، باكستان، اضر ةأكاديمي :ناشر مد عبد الستار طاهر،حم

 م.1٩٩8/ـه141٩

كيم شرف حمد عبد الحم المفتي ةالعالم خللشيخلفاء اإلمام أحمد رضا:  (١0)

شمس  ةمكتب :ناشر ،المسعودي مد عبد الستار طاهرحم :القادري، ترتيب

  م.2011/ـه1432 :الطبع ةوقمر، الهور، باكستان، سن

ي، حباصمد المحمد أحم ةالعالم خللشي اد أعيان السنن:هجالفتن وحدوث  (١١)

 م.2008/ـه142٩ ى:األول ةالطبعر، ص، مةدار المقطم، القاهر :ناشر

محمد بن عبد اهلل الرشيد، ناشر: مكتبة  اإلعالم بتصحيح كتاب األعالم: (١٢)

بيرو، لبنان، الطبعة  دار ابن حزم،و ، الرياض، السعودية،اإلمام الشافعي

  م.2001هـ/1422األولى: 

 ةمكتب :من القادري، ناشرحمد عطاء الرحم ظافحلل :ةدر الشريعص سيرِت  (١٣)

 م.2002/ـه1423 :الطبع ةرت، الهور، باكستان، سنحض ىأعل
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