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 وتعريب الرسائل الرضوية تاج الشريعة  شيخال

يف أي لسان كان، وال يكفي للمرتجم  إّن فّن الرتجمة من أهّم الفنون وأجلها

ال تستكمل الرتجمة  ،ا، بل له أصول أساسية وشروط الزمةأن يعرف اللسان محض  

 ها، على سبيل المثال:بدون مراعات  

المرتجم البّد له من أن يقف على مصطلحات ومحاورات وتعبيرات اللغة   *

إضافة  إلى إليها اطالعا تاما،  التي ينقل عنها، وأيضا يكون مطلعا على اللغة التي ينقل

، معرفته بقواعد اللغة وأصولها التي تضبط الكالم ضبطا ال تكون به سقطات لغوية

السياَق يؤدِّي  نّ إ :اللِّسانّيات وتعّرفه على طبيعة اللغَتين والتصّرف فيهما، ومن أصول

داللٍة إلى أخرى نتقل من يَدورا كبيرا يف تعيين الداللة اللفظّية، فإّن اللفظ الواحد 

 .بسياق وسباق

ويكون أسلوب الرتجمة على إجادة واتقان بحيث يخّيل إلى القارئ أنه  *

 األصل ال الرتجمة؛ ليزداد ذوق المطالعة لدى القارئ.

 املرتجم إن مل يستوعب هذه الرشوط ال تعّد ترمجته كاملة.

 موجودةفنجد أّن هذه األوصاف السابقة  وإذا رأينا اإلمام األزهري 

بأكملها يف ترجمته للكتب من األردية إلى العربية حيث أّن اللغة األردية كانت لغة أمه 

باإلضافة أنه كان ماهرا حاذقا بارعا يف اللغة العربية والفارسية واإلنجليزية مثل اللغة 
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األردية، ويقدر على القراءة والتحدث والكتابة والتأليف والخطابة والمحاضرة  

 هذه اللغات األربع، وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء. انطالقًا يف

عليه رحمة -ال يختلف االثنان يف أّن تصانيف اإلمام أحمد رضاخان 

قد ترجمها الكثيرون من األعالم، وأجادوا وأحسنوا وأتقنوا يف تعريبهم  -الرحمن

نا لهذه الرسائل رفيعة الشأن، ومن هؤالء األفذاذ شخصيٌة عبقريٌة موسوعيٌة موال

اإلمام أستاذنا العاّلم قائدنا الهمام ال ينساه التاريخ إلى يوم القيام الشيخ محمد 

قد نقلها من األردية إلى  أخرت رضا خان األزهري  ـإسماعيل رضا المعروف ب

 العربية وأبدع وأتقن وأجاد وبرع وتضّلع وتفّوق يف ترجمة هذه الرسائل.

مين، وأدخله يف فسيح جناته، ورحيب فجزاه اهلل تعالى عنّا وعن جميع المسل

رحمته، وعريض منّه، ومّتسع كرمه، ومهيع لطفه، وواسع جوده بجاه رحمة الحبيب 

 . -عليه أفضل الصلوات وأكرم التسليم-النبي األمين 

)ومن  وإليكم تفصيل الرسائل الرضوية التي قام بتعريبها اإلمام األزهري 

 ون اسمه( وحّققها وعّلق عليها:د "اإلمام األزهري"هنا نكتفي بقول 

 هـ(.١٣١١) ى لناعتي المصطفى بدافع البالء.( األمن والعل١) 

، نقلها "إكمال الّطاّمة على شرك سوي باألمور العامة"اسمها التاريخي 

دار "من األردية إلى العربية وعّلق عليها، طبعت هذه الرسالة من  اإلمام األزهري 

 . ٢٤٤م، وعدد صفحاهتا: ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠، دمشق )سوريا( سنة: "النعمان للعلوم
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من   حقيق الشيخ المفتي محمد أسلم رضابت ثانية   مّرة  هذه الرسالة  ثم طبعت  

م( ٢٠١٨ هـ/١٤٤٠) حالي، كراتشى، )باكستان( يف العام ال"دار أهل الّسنّة"

 . ٧٠٠ها حوالي: ، القاهرة، )مصر(، وعدد صفحات  "دار الهجرة األولى"بمشاركة 

 هـ(.١٣٠٥)  الة وراء عدى التقليد. هي األكيد عن الص  ( الن  ٢)

دار "من األردية إلى العربية، وطبعت من  ترجمها اإلمام األزهري 

 .٩٦م، وعدد صفحاهتا: ٢٠١٠/ـه١٤٣١، سنة: (سوريا) ،، دمشق"النعمان للعلوم

 هـ(.١٣٠١)   ( الهاد الكاف يف حكم الضعاف. ٣)

، قام بتعريبها اإلمام "منير العين يف حكم تقبيل اإلهبامين"اسمها التاريخي

، بيروت "دار الحاوي" و(، سوريا، دمشق )"ار السنابلد"، وطبعت من األزهري 

 . ٢٨٠م، وعدد صفحاهتا:٢٠٠٩/ـه١٤٣٠، سنة: )لبنان(

 هـ(.١٣٢٢) ابيين على توهين قبور المسلمين. ( إهالك الوه٤)

، وحققها، وعّلق عليها يف بعض المقامات، طبعت ها اإلمام األزهري عّربَ 

 .٨٠، وعدد صفحاهتا: ، بريلي )الهند("المجمع الرضوي"من 

وهذه الرسالة نفسها طبعت بتصحيح الشيخ موالنا أبي الربكات محمد ثاقب 

 . "صيانة القبور"، باسم )مصر( هرةقاال، "يالجند ةمكتب"من أخرت القادري 

 هـ(.١٣١١)   ستمداد. ( بركات اإلمداد ألهل اال٥)

، "جمعية رضاء المصطفى"بتعريبها، وطبعت من  قام اإلمام األزهري 

 .٤٨م، وعدد صفحاهتا: ٢٠٠٧/ـه١٤٢٨، سنة: اكستان(الب) تشيكرا

المعروف باسم  "حقيقة الربيلوية"ثم طبعت هذه الرسالة ثانيًا مع كتاب 

mailto:contact@daralmalik.com


4 

  

@Dar.Al.Malik contact@daralmalik.com   https://daralmalik.com  
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دار المقطم للنشر "، من : لإلمام األزهري "مرأة النجدية بجواب الربيلوية" 

 م.٢٠٠٩/ـه١٤٣٠، القاهرة )مصر(، سنة: "والتوزيع

 هـ(.١٣٢٥)   ( تيسيرالماعون للسكن يف الطاعون. ٦)

مقامات بعض ال، وعلق عليها يف  ام األزهرياإلموتحقيقها قام برتجمتها 

المجمع "المفتي محمد يونس رضا األويسي، طبعت من الشيخ بها ما، ورتّ تعليقا قيّ 

 .٤٨، بريلي )الهند(، وعدد صفحاهتا: "الرضوي

 هـ(.١٣١٣)  التين. ( حاجز البحرين الواقي عن جمع الص  ٧) 

 وحّققها وعّلق عليها،  زهرياأل اإلمام   نقلها من األردية إلى العربيةقام ب

، دمشق "دار النعمان للعلوم"م من ٢٠١١هـ/١٤٣٢طبعت هذه الرسالة سنة: 

 .٢٧٦، وعدد صفحاهتا: (سوريا)

 هـ(.١٣٠٧)  وح عن عيب كذب مقبوح. ب  ( سبحان الس  ٨)

  .١٧٠وحققها، عدد صفحاهتا:  عّرهبا اإلمام األزهري 

 هـ(.١٣٠٧)    ( داماِن باِغ سبحان السبوح. ٩)

 . ١٨بتعريبها وتحقيقها، عدد صفحاهتا:  قام اإلمام األزهري 

 هـ(.١٣٢٩)   ( القمع المبين آلمال المكذبين. ١٠)

 .٣٦، عدد صفحاهتا: عّرهبا وحققها اإلمام األزهري 

دار "م، من ٢٠١٢هـ/١٤٣٣طبعت هذه الرسائل الثالث مع بعض سنة: 

 .(سوريا، دمشق )"للعلوم النعمان

 هـ(.١٣١٥)  سول الكرام. ( شمول اإلسالم ألصول الر  ١١)
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وحققها، وطبعت هذه الرسالة مع رسالته المسماة  عّرهبا اإلمام األزهري 

 .٦٤، وعدد صفحاهتا: "ليس آزروالم تارح أبا إبراهيم عليه الّس  تحقيق أنّ "بـ

 هـ(.١٣٣١)   ( عطايا القدير ىف حكم التصوير. ١٢)

 ي، بريل"يالمجمع الرضو" وحققها، وطبعت من عّرهبا اإلمام األزهري 

 .٥٦، عدد صفحاهتا: (هند)ال

 هـ(.١٣٢٦) ( فقه شهنشاه وأن القلوب بيد المحبوب بعطاء اهلل. ١٣)

المجمع "، وطبعت من قام بتعريبها وتحقيقها اإلمام األزهري 

 .٥٦، عدد صفحاهتا: (هند)ال ي، بريل"يالرضو

دار "م، من ٢٠١١هـ/١٤٣٢طبعت هذه الرسالة مّرة أخرى سنة: ثم 

 .٧٩وعدد صفحاهتا:  )مصر( هرةقاال، "المقطم

 هـ(.١٣١٨)  رع القهار على المجسمة الفجار. ( قوا١٤)

من األردية إلى العربية وعّلق عليها بالتماس الشيخ  نقلها اإلمام األزهري 

يواين  إلى  وطلب ه حين رحل اإلمام األزهري  -حفظه اهلل-محمد أسلم رضا الشِّ

، دمشق "دار النعمان للعلوم"م، طبعت هذه الرسالة من ٢٠٠٨سنة  "أبو ظبي"

 .١٢٨ها: م، وعدد صفحات  ٢٠٠٩/ ـه١٤٣٠، سنة: )سوريا(

دار "وطبعت هذه الرسالة ثانيا بتحقيق وترتيب الشيخ محمد أسلم رضا من  

 .٢٨٠م، وعدد صفحاهتا: ٢٠١١/ ـه١٤٣٢، سنة: )مصر( هرةقاال، "المقطم

باإلضافة إلى المذكورة  وكثير من الرسائل التي عرهبا اإلمام األزهري 

 لم تّزين بزخرف الطباعة بعد، فليالحظ فهرسها: 
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 هـ(.١٣٢٤)   . وءالجود الحلو يف أركان الوض( ١٥) 

 هـ(.١٣٢٤)   تنويرالقنديل ىف أصاف المنديل. (١٦)

 هـ(.١٣٢٤)  وضوء من الزكام.لمع األحكام أن ال  (١٧)

 هـ(.١٣٢٤) معلم فيما هوحدث من أحوال الدم. الطراز ال( ١٨)

 هـ(.١٣٢٥)   وم. ننبه القوم أّن الوضوء من أي  (١٩)

 هـ(.١٣٠٦)    خالصة تبيان الوضوء.  (٢٠)

 هـ(.١٣٢٠) األحكام والعلل ىف أشكال االحتالم والبلل.  (٢١)

 هـ(.١٣٢٧)   بارق النور ىف مقادير ماء الطهور.  (٢٢)

 هـ(.١٣٢٧)  بركات السماء ىف حكم إسراف الماء.  (٢٣)

 هـ(.١٣٢٨)  ارتفاع الحجب عن وجوه قراءة الجنب.  (٢٤)

 هـ(.١٣٢٠)   الطرس المعدل ىف حد الماء المستعمل.( ٢٥)

 هـ(.١٣٢٧)  النميقة األنقى ىف فرق المالقي والملقٰى. (٢٦)

 هـ(.١٣٣٤)   الهنيء النمير ىف الماء المستدير.  (٢٧)

 رحب الساحة ىف مياه  اليستوى وجهها وجوفها يف المساحة.  (٢٨)

 هـ(.١٣٣٤)       

 هـ(.١٣٣٤)   هبة الحبيرىف عمق ماء كثير.  (٢٩)

 هـ(.١٣٣٤)  والنورق إلسفار الماء المطلق.  النور (٣٠)

.  عطاء النبى إلفاضة أحكام ماء (٣١)  هـ(.١٣٣٤)  الصبىِّ

 هـ(.١٣٣٤)   الدقة والتبيان لعلم الرقة والسيالن. (٣٢)
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 هـ(.١٣٣٥)   حسن التعمم لبيان حد التيمم.  (٣٣)

 هـ(.١٣٣٥)  سمح الندرى فيما يورث العجز من الماء. ( ٣٤)

 هـ(.١٣٣٥)  المطر السعيد على نبت جنس الصعيد.  (٣٥)

 هـ(.١٣٣٥) يد ىف نفى االستعمال عن الصعيد. الجد السد (٣٦)

 هـ(.١٣٣٥)   قوانين العلماء ىف متيمم علم عند زيد ماء. (٣٧)

 هـ(.١٣٣٥)  الطلبة البديعة ىف قول صدر الشريعة. (٣٨)

 هـ(.١٣٣٦)  مجلى الشمعة لجامع حدث ولمعة.  (٣٩)

 هـ(.١٣٢٤)     .باب العقائد والكالم (٤٠)

ّمت إلى المجّلد ٤٠إلى  ١٥مذكورة آنفا )من جميع هذه الرسائل ال ( ض 

مجلدا ( المطبوع: أكاديمية رضا، ممبائي  ١٢القديم ) "الفتاوى الرضوية"األول من 

القديم،  "الفتاوى الرضوية")الهند(، وترجمت  إلى العربية مع المجّلد األّول من 

عليها العمل  ، كراتشي )الباكستان(، ويستمر"دار أهل السنة"وموجودة اآلن يف 

بتحقيق وتخريج بأحسن طريق يف إشراف الشيخ المفتي محمد أسلم رضا التحسيني 

 ، وستطبع وتنشر قريبًا بإذن اهلل تعالى ومنّه وكرمه.-حفظه اهلل-

، يمكن أن يوجد بعض رسائل -بتوفيق اهلل تعالى-هذا ما اطلعنا عليه  تنبيه:

إليه، فنرجو ممن يطلع عليها أن يأيت  فوق ما أشرنا أخرى بتعريب اإلمام األزهري 

 باألخبار عنها، وشكر اهلل سعيه.

اللهم ارزقنا بركات اإلماَمين الكريَمين العظيَمين الجليَلين )المصنف 

طاهما وأمتنا على اإلسالم والسنة واحشرنا يوم القيامة  والمرتجم(، واجعلنا على خ 
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 عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ك وسّلم على حبيبك المكرم والمعظم نور عيوننا وشفاء وصّل اللهم وبار

صدورنا وجالء قلوبنا وراحة فؤادنا وهبجة نفوسنا سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا 

 وموالنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 األزهري ينظامال ك  مد َمل  حأاز يرَ ش  

 ر الشريف، القاهرة، مصر المحروسةاألزه ةجامع

 م٢٠١٨من أغسطس  ١٥المصادف  /ـه١٤٣٩من ذي الهجة  ٣

mailto:contact@daralmalik.com

