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لخص البحث م  
اهلجري الذين نشروا راية السنة يف داير اهلند إن أرض اهلند حيق هلا أن تفتخر جبهود أئمة احلديث يف القرن الثالث عشر  

( الدهلوي  حسني  نذير  السيد  اجلليل  احملدث  اإلمام  رأسهم  وعلى  ودعوة،  وعمال  وشرحا  وأتليفا  -1225تعليما 
أمضى حياته يف التدريس واإلفادة من غري كلل وال ملل، وقصده طلبة احلديث من كل أحناء شبة القارة   ، ه(1320

رجها من العرب وأفغانستان وتركمانستان واملغرب وأقطار أخرى، وكثرت تالمذته جدا حىت كانوا ألوفا اهلندية بل من خا
مؤلفة، وكان من آاثره احلسنة إحياء السنة علما وعمال ودعوة، وقد آاته هللا ما متيز به على أقرانه ومعاصريه من اطالعه 

ودعوته إىل تطبيق السنة من غري تقليد، كما متيزت دروسه الواسع يف الكتب وحفظه واستحضاره وحتقيقه يف املسائل  
ابلتقرير البليغ، والقدرة على التفهيم، وسعة األفق، وصربه وإخالصه يف التدريس. وقد شهد العلماء يف زمانه وبعده 

 .جبهوده العظيمة يف خدمة السنة النبوية فهو إمام السنة يف القرن الثالث عشر يف اهلند حقا
 .اهلند، خدمة السنة، السيد نذير حسني، إحياء السنة، جهود، التدريسحية:  كلمات مفتا

ABSTRACT 

The Indian land has rights in priding for efforts of Scholars of Ḥadīth of 13th century 

AH, who spread Sunnah in India; by educating, authoring, explaining, acting, and 

advocating people on it. A Scholar who presided others is Imām Nazeer Ḥusain al-

Dehlawī (1225 – 1320 AH). He spent his life teaching and guiding without any 

weariness or boredom, intending students not only from India, but from outside; from 
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Arabia, Afghanistan, Turkmenistan, Morocco, and others, having students in 

thousands. His traces lie in reviving the knowledge, practice, and Dawah of Sunnah. 

He was distinguished through extensive knowledge, extraordinary memory, and 

knowledge evocation, he pursued deep investigation and called for practice of Sunnah 

without blind imitation, he stood tall for eloquence, understandability, broad-

mindedness, patience and sincerity. Scholars of his time and afterward, stand witness to 

his efforts in serving and reviving the Sunnah. He is truly the chief of the Sunnah in the 

13th century in India. 

Keywords :India, Serving the Sunnah, Nazeer Husain, Reviving the Sunnah, effort, teaching. 

 املقدمة: 
نذير حسني بن جواد علي احلسيين الدهلوي، املتفق على جاللته ونبالته السيد  الشيخ اإلمام العامل الكبري احملدث العالمة  

ترك وراءه آاثرا حسنة، أمضى ستني سنة من حياته يف تدريس التفسري واحلديث والفقه من غري كلل   يف العلم واحلديث. 
دوا به يف خدمة السنة ونصرة الدين، كان له دور كبري يف نشر مذهب أهل وال ملل، وخرج آالف التالمذة الذين اقت

 احلديث يف شبه القارة اهلندية. 
ونشأ هبا، وتعلم اخلط واإلنشاء،   - املوحدة    بكسر  –بقريته سورج كدها من أعمال هبار    هـ 1225  ولد سنة 

احلسين الربيلوي وصاحبيه الشيخ إمساعيل بن   أمحد بن عرفان   مث سافر إىل عظيم آابد وأدرك هبا السيد اإلمام الشهيد 
احلي بن هبة هللا البزهانوي سنة سبع وثالثني ومائتني وألف، فمأل قلبه من اإلميان   عبد الغين الدهلوي والشيخ عبد 

 إىلوقرأ املختصرات على أعيان تلك البلدة، مث سافر    ،أايما    "إله آابد"املعرفة، فسافر للعلم وأقام ببلدة    وغشيه نور 
إسحاق   سنة ثالث وأربعني، والزم دروس الشيخ املسند  "دهلي"وأقام يف مقامات عديدة أثناء السفر حىت دخل    "دهلي"

ودرس الكتب الدرسية   فتصدر للتدريس والتذكري واإلفتاء،،  بن حممد أفضل العمري الدهلوي ، وأجازه الشيخ املذكور
له ذوق عظيم يف الفقه احلنفي، مث غلب   سبعني ومائتني وألف، وكانسيما الفقه واألصول إىل سنة    من كل علم وفن ال

هللا سبحانه عمرا  طويال ، ونفع بعلومه خلقا  كثريا    رزقه   الفقه.  عليه حب القرآن واحلديث، فرتك اشتغاله مبا سوامها إال 
ونعمة ابهرة من هللا سبحانه  الشيخ آية ظاهرة،  كان  يف بالد اهلند. من أهل العرب والعجم، انتهت إليه رائسة احلديث 

والعلم والعمل، التقوى والداينة، والزهد  الناس، والصدق وقول احلق،   يف  والتوكل واالستغناء عن  والقناعة والعفاف، 
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 من علم واحملبة له ولرسوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم، اتفق الناس ممن رزقه هللا سبحانه حظا     واخلشية من هللا سبحانه، 
ومل يكن للسيد نذير حسني كثرة اشتغال بتأليف، ولو أراد ذلك لكان له يف   القرآن واحلديث على جاللته يف ذلك. 

  .3رمحه هللا ونفعنا بربكاته، آمني   ،"دهلي"ببلدة   هـ1320غريه، وكانت وفاته    احلديث ما ال يقدر عليه
جهوده يف خدمة السنة والعلم وآاثره احلسنة وما متيز به على أقرانه فهذا اإلمام العظيم نريد أن نلقي نظرة سريعة على  

 ومميزات دروسه.
 مشكلة البحث: 

إن السيد نذير حسني الدهلوي رمحه هللا تعاىل يعترب من أعالم السنة وكبار املسندين الذين يدور عليهم اإلسناد يف 
كانته وجهوده، وخاصة أمام القارئ العريب، فال بد العصر املتأخر، ولكن ال توجد عنه أحباث ودراسات كافية تفي مب

 من تدارك هذا النقص يف األحباث والدراسات وإبراز جهود هذا اإلمام. 
 أمهية الدراسة: 

تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا حتاول إبراز جوانب التميز يف شخصية هذا اإلمام احملدث السيد نذير حسني الدهلوي 
 ت العلماء يف بيان جهوده العظيمة يف خدمة السنة النبوية. ودروسه، كما تربز شهادا

 املناقشة: 
 املبحث األول: جهوده العظيمة يف نشر السنة وشهادات علماء عصره ومن بعدهم 

جلس السيد نذير حسني الدهلوي رمحه هللا تعاىل للتدريس واإلفادة بعد هجرة شيخه الشيخ احملدث الشاه حممد إسحاق 
هـ، مث غلب عليه حب القرآن 1270الدهلوي، وكان يدرس مجيع العلوم املتداولة ملدة ثنيت عشرة سنة أي إىل سنة  

والسنة، فاشتغل بتدريس التفسري واحلديث والفقه وترك ما سوى ذلك، واستمر على تدريس هذه العلوم ملدة مخسني 
سنة أي بعد هجرة شيخه إىل مكة، مع العلم أبنه كان   سنة، إىل أن جاءه اليقني، فكانت مدة تدريسه اثنتني وستني

، فإذا ضمت هذه املدة تكون مدة تدريسه تقريبا سبعني سنة. وقد أشاد العلماء املنصفون 4يدرس قبل هجرته أيضا 
 جبهوده العظيمة يف خدمة العلم والسنة وإعداد التالمذة. 

 
 وتصرف.  . بتلخيص 1393-1391ص ،8ج نزهة اخلواطر، انظر: عبد احلي اللكنوي،  3
 . 427، صاهل حديثاتريخ  انظر: السيالكويت،   4



 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 5. No. 3                                Aug (1443-2021)      

The Efforts of the Muhaddith Nazeer Husain Al-Dehalwi in Serving the Prophetic Sunnah and What Distinguished 

him  

Mohammed Abullais al-Khairabadi - Nazeer Ahmed Abdul Wahid 

193 
 
 

 

 

ميذا للشاه حممد إسحاق الدهلوي، وخليفة الشاه قال الشيخ شاه فضل رمحن كنج املرادابدي، والذي كان تل
حممد آفاق، قال: "املولوي نذير حسني، فليقل فيه من شاء ما شاء، ولكن فيض احلديث النبوي الذي جرى منه يف 

 .  5الناس مل حيصل مثله ألحد" 
أجل علماء العصر، وقال الشيخ حسني بن حمسن األنصاري اليماين: "إنه فرد زمانه ومسند وقته وأوانه ومن  

بل ال اثين له يف إقليم اهلند يف علمه وحلمه وتقواه، وأنه من اهلادين واملرشدين إىل العمل ابلكتاب والسنة واملعلمني 
 .6هلم"

 أال وقال الشيخ خواجه غالم فريد الصويف احلنفي: "سبحان هللا هو كأنه صحايب، يكفي ملعرفة عظمة شخص  
 .7هذا ال يوجه له نظري يف علم احلديث" يكون له نظري، ويف زماننا  

"قد نفع هللا تعاىل بعلومه خلقه، له منة عظيمة على  وقال تلميذه احملدث العالمة مشس احلق العظيم آابدي:
خلق هللا تعاىل، أما رأيت أنه كيف أشاع علم احلديث، وكيف روج السنن، وما ترى من آاثر السنة النبوية فهي من 

إن كان غريه من النبالء األتقياء احملققني مشاركا فيها، ليس يف بالد اهلند بلد بل وال قرية إال بلغت أنوار فيوضاته، و 
فيضانه، وتالميذه موجودة فيها، يروون األحاديث، ويروجون السنن ويطهرون الناس عن اعتقاد الشركيات والبدعات 

 .8ك فضل هللا يؤتيه من يشاء، وهللا ذو الفضل العظيم"واملنكرات واحملداثت، وهللا يتم نوره ولو كره الكارهون، وذل
بارَْكُفوري:    تلميذه   وقال

ُ
أفاد شيخنا بعلومه ونفع إبفاضته َخْلقا  كثريا  ال "العالَّمة احملدِ ث الشيخ عبد الرمحن امل

تالمذته يف مجيع أقطار األرض، حُيصى عددهم، فأانرت أبنوار فيوضه البالد، وأضاءت أبضواء علومه األمصار، انتشر  
 .9"فليس من بلدة وال قرية إال وقد بـَلَّغ هبا نفحاته املِْسِكيَّة، وَوصَّل إليها فوحاته العلمية  من اهلند والعرب وغريمها. 

 
 . 296ص ،احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  5
 . 310ص ،احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  6
 . 796ص مقابيس اجملالس املسمي بـ إشارات فريدي،انظر: خواجه غالم فريد،  7
 . 54، صغاية املقصودانظر: العظيم آابدي،  8
 .53-52، صمقدمة "حتفة األحوذي"انظر: عبد الرمحن املباركفوري،  9
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وقال احملدث حممد إبراهيم السيالكويت: "علم احلديث هو فنه اخلاص، والذي مت على يديه من خدمة علم 
 .10ونشره يف أصقاع اهلند ال ميكن أن حيصل مثله من فرد واحد غريه" احلديث الشريف 

 .11وقال الشيخ فضل حسني املظفربوري: "إنه ال يوجد له نظري يف إشاعة العلوم احلديثية"
وقال الشيخ أبو الكالم آزاد: "موالان السيد نذير حسني الدهلوي هو آخر مركز للحديث الشريف وعلومه يف 

 " 12أرض اهلند 
وقال الشيخ املؤرخ السيد سليمان الندوي: "اشتغل موالان السيد نذير حسني ابلتدريس واإلفادة يف "دهلي"، 
وكان الطلبة يتوافدون عليه أفواجا من الشرق والغرب، ... وكان من آاثر هذه احلركة العلمية أن صفت الطبائع مما علق 

لتحقيق قد أغلق وطريق االجتهاد قد سد، وصار الناس حيققون هبا من الصدأ القدمي، وارتفع ما شاع وساد أبن ابب ا
وجيتهدون مستدلني ابلكتاب وأحاديث سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم، ورجعوا إىل منبع اهلداية األصيل الصايف 

 .13بدال من مستنقعات القيل والقال"
بفضل حركة أهل   معرتفا من تالمذة العالمة حممد أنور الكشمريي،  وقال الشيخ العالمة مناظر أحسن اجليالين  

احلنفية: احلنفية ابلكتاب والسنة أحد كبار علماء  اعتناء  اهلندية ابلنبعني   إن "  احلديث يف  القارة  اعتناء أحناف شبه 
األساسيني للدين الكتاب والسنة فيه دخل كبري حلركة أهل احلديث ورفض التقليد، وإن مل يرتك عامة الناس التقليد إال 

، وهذا اعرتاف جبهود احملدث السيد نذير حسني يف نشر علم 14أنه قد حتطم سحر التقليد اجلامد واالعتماد األعمى" 
 رائد مدرسة أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية. ألنهحلديث يف اهلند  ا

القارة رغبة ترمجة  التدريسية عظمت يف علماء شبه  وقال املؤرخ الشيخ حممد إسحاق بيت: "بسبب جهوده 
، القرآن الكرمي ودواوين احلديث الشريف، وظهرت تفاسري القرآن الكرمي وشروح كتب السنة، شيدت املساجد وعمرت

 
 . 427، صاتريخ اهل حديثانظر: السيالكويت،   10
 . 121ص ،احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  11
 . 102ص م(،1958، 1)دهلي: حايل ببلشنك هاؤس، ط،  آزاد كي كهاين آزاد كي زابين أبو الكالم آزاد،  انظر:  12
 .45-44، صتراجم علماء اهل حديثانظر: إمام خان النوشهروي،  13
 . 90م(، ص1958، أغسطس سنة 2، عدد 41)ج جملة برهان، انظر: مناظر أحسن اجليالين،   14



 

 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 5. No. 3                                Aug (1443-2021)      

The Efforts of the Muhaddith Nazeer Husain Al-Dehalwi in Serving the Prophetic Sunnah and What Distinguished 

him  

Mohammed Abullais al-Khairabadi - Nazeer Ahmed Abdul Wahid 

195 
 
 

 

 

واجته الناس إىل اتباع السنة، وأسست مدارس يف أماكن شىت، وكل هذه اجلهود واملساعي إمنا تدل على حقيقة على أن 
حضرة السيد نذير حسني الدهلوي هو جمدد عصره، وآاثر جتديده ابرزة واضحة املعامل يف العامل اإلسالمي كله وخاصة 

 .15ديش("شبه القارة اهلندية )اهلند والباكستان والبنغال
وقال املؤرخ الشيخ قاضي حممد أسلم سيف: "درس الصحيح للبخاري والصحاح الستة يف حال العسر واليسر 
ملدة ستني سنة ابستمرار كاجلبل الشامخ يف االستقامة، ومأل أرض اهلند بعلم احلديث، وأشرقت أنواره يف شبه القارة 

 .16لة من كل جانب" اهلندية، ومسعت أصوات قال هللا وقال الرسول اجلمي
يقول الشيخ عبد العليم بن عبد العظيم البستوي يف حاشية كتاب "حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفرتى 

هو جمدد السنة النبوية يف القارة اهلندية وغريها، فانتشر  - رمحه هللا -وال شك أن الشيخ نذير حسني الدهلوي عليه": " 
البقاع   مؤلفاهتم ال حيصرتالمذته يف مجيع  والسنة، وعددهم ال حيصى، وعدد  التوحيد  لواء  مئات   ،حاملني  وفتحوا 

املدارس، وقاموا حبركة إسالمية صحيحة ال يوجد هلا نظري إال اندرا، وإن آاثر التوحيد واتباع السنة النبوية اليت نراها يف 
 . 17"مام العظيمالقارة اهلندية يف هذه األايم يف كل ذلك يرجع الفضل إىل هذا اإل

ابتدأت حركة إحياء السنة يف شكلها القوي يف أواخر القرن الثالث عشر "  :ويقول الدكتور عبد الرمحن الفريوائي
 " سرحد "و  " دكن"و  "كجرات"وجنوب اهلند ومشاهلا وبالد السند و  "بنكال"و  "هبار"و  " دهلي"وتنورت أبشعتها بالد  

بل جتاوزت إىل البالد اإلسالمية، فكانت مثل تلك احلركة كشجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها يف السماء   "،فنجاب"و
وقاد هذه احلركة العلمية واإلصالحية جمددا عصرمها اإلمام النواب صديق حسن البوفايل   تؤيت أكلها كل حني إبذن رهبا. 

م السنة ابلتأليف والنشر وبذل األموال الطائلة واحتضان واالمام السيد نذير حسني احملدث الدهلوي. فخدم األول علو 
العلم والعلماء بكل جد ونشاط وبكل جود ومحاس، وخدم الثاين علوم السنة وإحيائها بتدريس احلديث مدة طويلة 

النري ومنهج الواضح  اثنني وستني عاما، وكانت هذه املدرسة السلفية متأثرة بفكر اإلمام إمساعيل الشهيد  ه تستغرق 
 

 . 52م( ص2008، 1، )الهور: مكتبة قدوسيه، طدبستان حديث انظر: حممد إسحاق بيت،  15
 . 322، صحتريك اهل حديث اتريخ كي آئينه منيسلم سيف، أانظر: القاضي  16
)الرايض: إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد   حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفرتى عليه،انظر: مسعود عامل الندوي،   17

   .65ص م(، 1984هـ/1404بن سعود اإلسالمية، ط: 
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السلفي القومي الذي كان يهدف إىل دعوة الناس إىل التمسك ابلكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل. وكان شعار 
وجبهود هذين اإلمامني   أصحاب هذه املدرسة العمل ابحلديث وعدم التقيد ابلتقليد واالجتناب عن التصوف الشكلي.

ملعتنون بعلوم الكتاب والسنة وكثر دعاهتا وكثرت املؤلفات يف املتضافرة نشطت حركة إحياء السنة نشاطا كبريا فكثر ا
منتهى  فيه  السنة  بلغت حركة  الذي  املسلمني  دولة  انقراض  بكثرة كاثرة، يف عصر  السنة  السنة ونشرت كتب  علوم 

 .18" الضعف
 املبحث الثاين: العوامل اليت ميزته على األقران 

علماء عصره وتفوقه عليهم إضافة إىل مالزمته دروس الشاه حممد إسحاق من العوامل اليت أدت إىل متيز السيد على  
الدهلوي ملدة ثالث عشرة سنة، وما منحه هللا من احلرص على طلب العلم واجملاهدة يف تعلمه وتعليمه واحلفظ القوي 

 من صفات الزهد والتقوى والتزامه التحقيق يف املسائل وإعماله الفكر يف الدالئل والرتجيح يف اخلالفيات، وما آاته هللا 
 والورع اليت هلا دور كبري يف الربكة يف العلم، ما يلي: 

  كثرة مطالعته للكتب واطالعه الواسع:  أوال:
كان السيد شغوفا مبطالعة الكتب من كل فن وعلم، ويدون أهم الفوائد يف كراسة عنده، وكان ينسخ الكتب النادرة، 

ب، كما ذكر ذلك يف إحدى رسائله إىل املولوي السيد عبد العزيز الصمدين: "يف ونشأ على هذه العادة منذ أايم الطل 
، وكان يف ذلك العهد توجد مكتبتان كبرياتن يف "دهلي"، املكتبة 19تلك الفرتة كان شوق مطالعة الكتب عندي شديدا" 

كانت تقع يف القلعة، وكان ينجمع فيها امللكية واملكتبة العزيزية، ويسر هللا له االستفادة منهما،  أما املكتبة امللكية ف
الكتب من مئات السنني بل من أول قيام الدولة اإلسالمية يف اهلند، وألن عالقة السيد احملدث مع املريزا فخر الدين 
ويل عهد السلطان هبادر شاه ظفر كانت قوية، كانت له القدرة الكاملة على الوصول إىل املكتبة، كان يقرأ الكتب 

تبة، كما كان يستعري الكتب منها ويقرأها يف بيته، وكان من عادته قراءة الكتب ابالستيعاب من أوهلا إىل داخل املك
آخرها، وكان يدون الفوائد يف كراسة عنده خمصصة من أجل هذا الغرض وكان يسميها الكشكول. وأما املكتبة العزيزية 

 
)املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، السنة الثانية عشرة، العدد   ودورها يف إحياء السنة،احلركة السلفية  الفريوائي، انظر: عبد الرمحن   18

 .37م(، ص1980هـ/1400، ط: 46
 . 61صمكاتيب نذيريه، انظر: السيد نذير حسني،  19
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هلوي، كان االهتمام جبمع الكتب بدأ من قبل جده الشاه عبد فهي مكتبة موالان الشاه عبد العزيز بن شاه ويل هللا الد
الرحيم، وأضاف إليها ابنه الشاه ويل هللا الدهلوي إضافات كثرية، مث يف زمن ابنه الشاه عبد العزيز الدهلوي حتولت إىل 

لب الكتب هلا من مكتبة منظمة وزاخرة ابلكتب، وقد أعان يف مجع الكتب ابملال وايل احلكومة اإلجنليزية آنذاك، وط 
املمالك املختلفة من مصر والدول العربية، وكان السيد حبكم أنه كان مالزما للشاه حممد إسحاق الدهلوي ملدة ثالث 
الفوائد يف  الكتب، وكان يدون  املكتبة وقراءة ما شاء من  احلرية يف االستفادة من هذه  له  أربع عشرة سنة كان  أو 

 . 20الكشكول كعادته"
عة الكتب عادة له، فإذا سافر إىل بلدة أو مدينة، ووجد فيها مكتبة، حيرص على إتياهنا واالستفادة وصارت مطال 

منها، يقول املظفربوري: "سافر إىل مدينة "لكناؤ" مرات كثرية، وكان فيها مكتبة حبر العلوم حتت إشراف الشيخ عبد 
عه من الكتب الكثرية، وكانت فيها مكتبة أخرى قيمة احلي، وكان فيها آالف اجمللدات، وقد أضاف إليها ما اقتناه ومج

عدمية النظري، وكانت ملك عامل شيعي وامسه املولوي حامد حسني اللكنوي، فكان السيد احملدث أثناء إقامته يف مدينة 
 .21"لكناؤ" يكثر من زايرة هاتني املكتبتني، وكلما وجد كتااب اندرا استعاره، ورجعه بعد مطالعته أو نسخه" 

حىت أثناء سجنه يف حمبس "راولبندي" كان حصل على إذن ابستعارة الكتب من املكتبة احلكومية هناك، فكان 
يطلب ما شاء من الكتب وميضي غالب أوقاته يف السجن يف املطالعة، يقول املظفربوري: "ملا كان السيد أسريا يف سجن 

الكتب من املكتبة احلكومية هناك، فلم يضيع وقته يف "راولبندي" استأذن من اجلهات املختصة يف جلب ما يريد من  
السجن، بل كان يشتغل يف مطالعة الكتب النادرة، حيث مل تكن له مشغلة أخرى غري أنه كان يدرس صحيح البخاري 
لرجل كان معه يف السجن وامسه عطاء هللا، فالطالب عطاء هللا قد قرأ عليه البخاري كامال يف السجن، وحفظ القرآن 

 .  22يد، ويبقى عنده بعد ذلك الفراغ الكثري، فكان يصرفه يف قراءة الكتب" اجمل

 
 . 81-80، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  20
 . 82، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  21
 . 82، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري،  انظر: 22
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يقول املظفربوري: "وعالوة إىل  ابإلضافة إىل أنه كلما احتاج كتااب طلبه من املكتبات الكبرية عن طريق الربيد،
له إىل "لكناؤ" ليجلب له ذلك كلما احتاج كتااب طلبه من مدينة "بوفال" وغريها، بل قبل بدء القطار أرسل تلميذا  

 .  23كتااب من هناك" 
وبقيت حمبته للكتب معه إىل آخر عمره، يكتب يف إحدى رسائله إىل تليمذه النجيب املولوي أيب الطيب مشس 

. كما كتب 24احلق العظيم آابدي صاحب عون املعبود: "جزاكم هللا خريا، لقد وصلين شرح األلفية وآللئ املعرفة ابلربيد" 
ولوي حممد اهلرايت مث البهاري يطلب منه الكتب: "ليكن واضحا عندك أن حاجيت إىل الكتب القدمية ال زالت إىل امل 

أم التاريخ، إذا كانت متوفرة فأخربين حىت أرسل  أم األصول ،الرجالمستمرة يف كل وقت، بغض النظر هل هي يف فن 
 .25إليك جزءا من املبلغ مقدما" 

ويشهد معاصروه املنصفون ابطالعه الواسع على الكتب، "يقول املولوي عبد احلي اللكنوي أبو احلسنات إىل 
 . 26قني واسع" احلافظ عبد املنان: "لو عرضته على املولوي نذير حسني فهو جيد، فإن اطالعه على كتب احملق

وكان من نتيجة اطالعه الواسع يف الكتب وموهبته القوية يف احلفظ أنه كان ال يعرض عليه كتاب إال عرف مصدره، 
ومن أين نقل، حيكي عنه املظفربوري أنه قال مثنيا على أتليفات الشاه ويل هللا الدهلوي والشاه إمساعيل الدهلوي:" أان 

ي الشاه ويل هللا والشاه إمساعيل(، ال أدري من أين يكتبون، وإال لو عرضت علي أي أقر بفضل هذين اجلد واحلفيد )أ
 . 27أتليف ألي مصنف من املتأخرين ألخربتك ما مصدره ومن أين أخذه، وسأريك أبن صفحات كاملة كلها نقل حمض" 

الضرورة من املصادر   واطالعه الواسع يف الكتب كان يعطيه قوة يف املناظرة يف املسائل اخلالفية ويعرض عند
واملراجع ما يعجز عنه اآلخرون، ومن القصص الطريفة يف هذا الصدد أن النواب قطب الدين أفىت يف إحدى رسائله 
حبل أكل البومة، وكان من أحد املناوئني له املولوي كرمي هللا ، فذهب هبذه الرسالة إىل امللك، وقال له أبن النواب قطب 

 
 . 82، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري،  انظر:  23
 . 23ص مكاتيب نذيريه، انظر: السيد نذير حسني،  24
 . 102ص مكاتيب نذيريه، انظر: السيد نذير حسني،  25
 . 83، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري،  انظر:  26
 . 84، صاملماتاحلياة بعد  انظر: املظفربوري،  27
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ة، فتعجب امللك من الفتوى، فطلبه امللك للمناظرة يف صباح اليوم التايل، فأرسل النواب الدين يرى حل أكل البوم 
قطب الدين رسالة على عجالة إىل الشيخ السيد نذير خيربه ابألمر ويستعني به، فأرسل إليه أبين سأحضر غدا إن شاء 

من الصبح إىل بالط امللك بصحبة النواب   هللا، كان يقول: مجعت مثانية وعشرين كتااب فقهيا ومحلتها على عربة ووصلت 
قطب الدين، ولكن وصل خرب وصولنا إىل املخالفني، فلم حيضر أحد، وانتظرانهم إىل ساعة تسع صباحا، فعند ذلك 
صرفنا امللك وأهداان حلوايت، فخرجت أان والنواب قطب الدين والطلبة اآلخرون، وأرجعنا عربة الكتب، وبقينا يف 

 دعوة طعام من قبل أحد منتمي القلعة، وبقيت ثالث كتب بيد بعض الطلبة الفتاوى العاملكريية القلعة حيث حضران
والربجندي والطحطاوي، وجاء القاصد السلطاين أبن امللك يطلب النواب قطب الدين، فخرجنا، فقال القاصد : امللك 

ك امللك أن ال أحضر أان؟ طيب، أان طلب فقط النواب قطب الدين، فخاف النواب قليال، فقلت للقاصد: هل قال ل
سأذهب وأسأله، فعند ذلك خاف القاصد، ومسح لنا مجيعا ابلدخول، فعلمنا أن هذا معلَّما من قبل اجلماعة، فدخلنا 
على امللك، وكان معه املولوي كرمي هللا مع مجاعة من أعوانه، فدارت املناظرة، فعرضت الكتب الثالثة اليت بقيت معنا، 

صريح أبن البوم يؤكل واخلفاش ال يؤكل، وأعطيتها بيد احلكيم إمام الدين طبيب امللك، وكان مقراب من امللك وفيها الت
بدرجة وزير، ففهَّم احلكيم إمام الدين املسألة للملك، وقلت له: أبن هذه ثالث مراجع بقيت، وإال كنت قد أحضرت 

مث قلت: فما دليكم أنتم؟  فقال املولوي كرمي هللا، ذكر يف مثانية وعشرين مرجعا، وامللك بنفسه شاهدها يف العربة،  
الرسالة الصيدية أنه حرام، فقلت له: هذه الرسالة أبي لغة ومن هو مؤلفها وما درجته يف الفقه؟ فقال املولوي كرمي هللا: 

لمية الفقهية اليت عرضتها، الرسالة ابللغة الفارسية ومصنفها غري مشهور، فقلت له: قدم مرجعا علميا يف درجة املصادر الع
 . 28فلم يستطع"

 اثنيا: قوة حفظه واستحضاره:
من املميزات اليت جعلت منه شخصية فريدة من نوعه ما وهبه هللا من احلفظ القوي واستحضار األدلة، وقد رويت 

 قصص كثرية تدل على ذلك، فمن ذلك ما يلي: 
يف   جاء  العلوم" ما  "دار  بتاريخ    صحيفة  "دهلي"  من  املوافق  1902أكتوبر    17الصادرة  رجب   15م 

ه يف املقال الذي كتب فيها مبناسبة وفاته رمحه هللا :" الذين حضروا جمالسه يعرفون جيدا كيف أنه كان يف كرب 1320
 

 . 92-91، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  28
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عيننا يف كرب سنه وضعف قواه البدنية كان يدرس احلديث بطالقة وسالسة ملدة ساعات بدون كلل وال ملل، وقد رأينا أب
املتعلقة ابملوضوع مع ذكر من  املقام ذكر األحاديث  سنه ملا كان حيصل نقاش عن حديث من األحاديث واقتضى 
خرجها كان يسرد الرواايت احلديثية ويقول: أخرجوا احلديث الفالين من الكتاب الفالين يف الباب الفالين، واحلديث 

ين، ويف خالل دقائق معدودة يسرد األحاديث املتعلقة ابحلديث املناقش الفالين من الكتاب الفالين يف الباب الفال
 .29فيه" 

ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكر املظفربوري أنه كان أثناء درس الرتمذي يف جملس أستاذه احملدث الشاه حممد 
واضع حذف إسحاق الدهلوي جاءت عبارة كان لفظ "كان" فيها حمذوفا، فسأل احملدث حممد إسحاق: ما هي م

كان؟ فأورد الشيخ نذير حسني ستة مواضع من مواضع حذف كان، واحلال أن كتب النحو الرمسية املتداولة تكتفي 
 .30بذكر أربعة مواضع فقط، فصدقه األستاذ الشاه حممد إسحاق وصوبه 

ع املفيت صدر ملا زار "دهلي" مفيت مدينة "رامبور" املولوي شرف الدين، نزل على املفيت صدر الدين خان، ومج
الدين علماء املدينة وأعياهنا على دعوة طعام، وكان السيد من ضمن احلضور، أثناء اجللسة جاء شخص وسأل مستفتيا: 
استأجرت عربة البعري للذهاب إىل مدينة "ابين بت"، اتفقوا على األجرة، ولكن مل حيصل يف االتفاق ذكر العلف على 

ه؟ على املؤجر أم على املستأجر؟ وهل تصح هذه اإلجارة شرعا أم ال؟ أجاب من يكون. فالسؤال على من يكون علف
املفيت شرف الدين مفيت مدينة "رامبور": تصح، فسأله السيد: "أين مكتوب هذا"؟ فأحال املفيت إىل "الفتاوى العاملكريية" 

مطبوعة "دهلي" و"كلكته" مكتوب أبنه   )يعين الفتاوى املعروفة ابلفتاوى اهلندية(، فقال السيد: يف الفتاوى العاملكريية
ال جيوز، فلعلك اطلعت على نسخة خطية وسقط فيها ال، وإذا كنت تظن أبن الفتاوى العاملكريية كتاب ضخم، ال 

 .31ميكن اإلحاطة مبا جاء فيه من الفروع، فاسألين من أي مكان شئت، سأمسعك صفحة صفحة وورقة ورقة 

 
 حبذف.263-258ص ،احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  29
 . 66، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري،  انظر:  30
 . 71، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري،  انظر:  31
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ويروي أيضا: "ويف إحدى املرات أثناء درس البخاري قرئت من حاشية املولوي أمحد علي السهارنبوري عبارة 
أبنه ال جيوز ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد، فأحصى السيد مخسا وعشرين موضعا خصص فيها أئمة احلنفية عموم 

 .32ت عشرة أو اثنا عشر موضعا فقط" القرآن خبرب الواحد، بينما يف فتح الباري وغريه من الشروح ذكر 
جاء عن احلافظ ابرك هللا اللكهوي )نسبة إىل مدينة "لكهو" يف والية البنجاب(، وكان نظره على الكتب 

مصدرا فقهيا، فأورد الشيخ أمامه   14الفقهية واسعا، كان مقلدا قبل أن يكون عامال ابحلديث، فأورد يف مسألة فقهية  
 .33ألة املناقش فيهامصدرا فقهيا يف املس 40

 اثلثا: اجتهاده يف الفقه وحتقيقه يف املسائل واستقالليته يف الرأي:
مما ميزه أنه مل يكن مقلدا، بل كان حمققا جيتهد يف املسائل الفقهية يف ضوء األدلة، ذو استقاللية يف آراءه، هكذا كان 
يف زمن كان التقليد سائدا يف اجملتمع، حىت كان يعترب اخلروج منه جرمية ال تغتفر، وهذا كان سبب عداء كثريين له من 

 أهل عصره ومن جاء بعدهم وهضمهم حقه. 
وقد أتثر يف ذلك ابلشاه ويل هللا الدهلوي وحفيده الشاه إمساعيل الدهلوي، وكان ميدحهما لتحقيقهما يف 
املسائل واستقالليتهما يف الرأي وعدم تقليدمها لزيد أو عمرو من الناس، كان يقول: "أان منبهر من هذين، اجلد واحلفيد، 

، وعندهم ثقة يف النفس، وال يقلدان زيدا وعمروا من الناس، وال الذين دأاب على استنباط املسائل من الكتاب والسنة
 . 34مصنفا أو كاتبا معينا، بل يظهر من تقريراهتم العلمية أن هنرا من الفيض اإلهلي جيري ويتدفق"

وقد ظهرت فيه شخصيته االستقاللية من زمن الطلب، وقد تومسها فيه شيخه احملدث الشاه حممد إسحاق، 
ي أنه جاء إىل احملدث الشيخ حممد إسحاق الدهلوي استفتاء عن أوالد الزان، فطلب من مجيع تالمذته ذكر املظفربور 

كتابة اجلواب، ولكن مل يكتب اجلواب عليه إال السيد نذير حسني، ولعله بسبب اإلشكال احلاصل يف املسألة املستفتاة، 
، قال املظفربوري 35د أشم منه رائحة الوهابية، ذكي جدا"فلما قرأ الشيخ اجلواب أعجب به، وقال معلقا عليه: "هذا الول 

 
 . 72-71، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري،  انظر:  32
 . 374ص معيار احلق، انظر: حممد حنيف يزداين،  33
 . 193، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  34
 . 55، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  35
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بعد ما أورد القصة: "قد ال يفهم صاحب النظر الضيق هذه الكلمات وحيملها على حممل التعريض والقدح، ولكن 
 أصحاب الذوق والفهم يعلمون أن الشيخ أراد تشجيع تلميذه هبذه الكلمة اليت يف ظاهرها سيئة السمعة عند الكثريين  
ولكن حتمل يف طيها الكثري من الدالالت واملعاين املخفية، فأراد تشجيعه هبذه الكلمة على التمسك ابلكتاب والسنة 
وترك التقليد بطريقة قد ال حيصل املقصود مثلها بكالم ساعات يف املدح، وقد سبق قبل فرتة وجيزة من الزمن أن زرع 

اتباع السنة يف أرض اهلند، وقد اكتسب هو ومجاعته لقب الوهابية حسب موالان الشهيد إمساعيل بذور التوحيد اخلالص و 
 .36عادة املقلدين من قدمي الزمان" 

 رابعا: التنوع يف شخصية الشيخ: 
اجتمعت يف شخصية الشيخ مميزات متعددة وملكات متنوعة، قلما جتتمع يف شخص، فهو زاهد عابد انسك، جيلس 

من   الرديء  الرخيص  ويلبس  احلصري  حبليته على  إخبارهم  مع  ولكنهم  بعيدة،  بالد  من  يزورونه  الناس  وكان  اللباس، 
وعالماته الظاهرة ال يوقنون أبنه الشيخ نذير حسني لبساطته وتواضعه اجلم وزهده وكأنه واحد من الناس، ال حيب أن 

س تالمذته، هب يتمز على غريه، جيلس على األرض على حصري، وأمامه مكتب خشيب صغري، عليه الكتاب الذي يدر 
أنه أحد الكتب الستة أو اهلداية، والتالميذ حوله جلوس متقوسني حوله، وقارئ يقرأ، واآلخرون يستمعون، قد يسأل 
أثناء الدرس سائل، فيجيب عليه الشيخ ابختصار، مث يقول هلم: امش، ولكن إذا جاء املقام الذي حيتاج إىل شرح وتقرير 

ويقرر التقريرات العلمية كأنه حبر يتموج، واملستمع يتحري من سعة علمه واستحضاره مفصل، أوقف القارئ، فبدأ يتكلم  
وحتقيقه يف املسائل، فيعرف أنه ال يوجد يف األرض مثله، وتورد عليه من احلضور االعرتاضات العلمية على تقريره فيجيب 

العلمية يد  فيأيت حامال معه مبا يقنع ويسكت، وإذا احتاج إىل مصادر علمية إلثبات تقريراته  أثناء الدرس  بيته  خل 
جمموعة كبرية من املصادر واملراجع، ففي بعض مقامات العلم والتحقيق الحظنا أن شخصية موسوعية كمثل احلافظ ابن 

 . 37حجر أحال فيها على اثين عشر مصدرا  بينما الشيخ زاد عليه بثالثة عشر مصدرا علميا غري ما أحال عليه احلافظ 
هلداية يف الفقه احلنفي أييت ابألعاجيب، وكان من مهارته يف مسائل اهلداية يقول: وكان يف الزمن السابق وإذا درس ا

الشيخ الذي كان يدرس اهلداية جيعل على سطح بيته علما يرفرف، كعالمة على أن صاحب هذا البيت يسكن فيه 
 

 . 56-55، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  36
 بتصرف واختصار.  228-227ص ،احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  37
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اهلداية، ولكين جعلته مثل كتاب " كرميا ما مقيمان"  للطلبة حىت صار يفهمه صغار يع  38شيخ يدرس  ين أنه سهله 
  .  39الطلبة

واحلاصل أنه إذا جلس يف دروسه شخص يعرتف إبمامته يف الفقه واحلديث وأنه من حفاظ احلديث، ومن 
األئمة اجملتهدين، الذي حقق يف املسائل العلمية والفقهية يف ميزان اجتهاده، ويرى فيها رأاي خاصا من خالل أدلة 

نة من غري تقليد ألحد، وال يبايل مبخالفة أحد له وال مبوافقته، فقصده هو الوصول إىل احلق والثبات عليه الكتاب والس
 .  40مثل اجلبال الراسيات

وإذا رآه شخص يف آخر الليل ما بني الساعة الثالثة والرابعة فجرا، وهو جالس على حصري يف فناء بيته أو 
ابب مسجده وهو مطاطئ رأسه وينشد األبيات ابللغة الفارسية والعربية بصوت شجي حزين وكثريا ما كان يبكي يف 

 .41أو شيخ طريقة أو زاهد صادق هذه احلالة، فإذا رآه شخص يف هذه احلالة لقال: إنه صويف واصل  
للبخاري  الكبري  التاريخ  مثل  والرتاجم  التاريخ  من كتب  العلمية  تقريراته  على  يستدل  التاريخ  يف  تكلم  وإذا 
ويستنبط  القدمية  املصادر  وغريها من  الشامية  والسرية  للطربي  والتاريخ  إسحاق  واملغازي البن  والطبقات البن سعد 

 . 42شخص يقول هذا مؤرخ فلسفي ال يعرف غري التاريخ   ويستنتج وينقد، فإذا مسعه 
وإذا سأله شخص عن مذاهب األئمة األربعة يف املسائل والفروع الفقهية بني مذاهب العلماء أبدلتها التفصيلية 

املذاهب وأحال على مصادر املذاهب األربعة يف الفقه، فإذا رآه شخص وهو يتكلم يف هذا اجملال يظن أنه فقيه حافظ  
 . 43وأدلتها وأنه أمضى عمره فيها

 
 كتاب يف اللغة الفارسية كان يدرس يف الزمن القدمي للطلبة املبتدئني.  38
 بتصرف واختصار.  228ص ،احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  39
 بتصرف واختصار.  229ص ،احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  40
 تصرف واختصار. ب  229ص، احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  41
 بتصرف واختصار.  229ص، احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  42
 بتصرف واختصار.  229ص، احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  43
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األمر األول ما أودع هللا يف طبعه من اهلمة :  ولعل من أبرز العوامل اليت سامهت يف تنوع شخصية الشيخ أمران 
العالية واحلماس والفتوة والقوة اجلسمانية اليت كان الشيخ يتمتع هبا من الصغر، واألمر الثاين كونه عاش يف العاصمة 

" اليت كانت تعج أبصحاب الكمال يف خمتلف الفنون والعلوم، وكان الشيخ على صلة مبختلف الطبقات من "دهلي
   .44الناس، فكان على صلة ابمللك وويل العهد، كما كان على صلة أبدىن الناس 

 املبحث الثالث: مميزات دروسه: 
لى دروسه كبار علماء عصره واملشاهري، ومنهم من رزق هللا القبول العام لدروسه بني العلماء وطلبة العلم، وقد أثىن ع

" أو يف مدن أخرى، املعاصرين الذين كانت هلم حلقات الدروس يف "دهلي  علمائه يوازن بني دروسه ودروس غريه من  
الدهلوي، يقول املظفربوري: "املولوي  الطبقة األوىل من تالمذة احملدث الشاه حممد إسحاق  فيهم تالمذة من  وكان 

 .  45احلافظ دبيت نذير أمحد كان يقول:" كانت دروسه حمبوبة لدى عموم الناس، وكانت سببا يف غيظ حاسديه" 
ي: "كنت أدرس الكتب الدرسية النظامية على املفيت صدر الدين خان ويقول املولوي حممد عبد هللا اب زيد بور 

صدر الصدور يف مدينة "دهلي"، وكثريا ما كنت أحضر دروس السيد احملدث، ويكون يف دروسه زمحة شديدة، وكان 
لة أثناء درسه يدرس مع التحقيق، واحلق أنه كان عاملا متبحرا يف الفقه والتفسري واحلديث والفلسفة، وإذا بدأ يشرح مسأ

   46فكأنه حبر يتموج". 
ويقول املولوي أبو عبد الرمحن حممد عبد هللا بن موالان احلاج صائم الدهر مجال الدين اهلزاروي اجليالين: "يف 

هـ شددت رحلي إىل "دهلي" من أجل طلب العلم، وتتلمذت على كبار العلماء فيها آنذاك أمثال موالان 1282سنة 
النانوتو  قاسم  الدين خان حممد  السهارنبوري، واملفيت صدر  الكنكوهي، واملولوي أمحد علي  ي، واملولوي رشيد أمحد 

الدهلوي صدر الصدور، وموالان سعادت علي السهارنبوري، والنواب )الوجيه( قطب الدين خان الدهلوي، وموالان عبد 

 
 بتصرف واختصار.  230ص، احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  44
 . 86، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  45
 ، 428، صاتريخ اهل حديث والسيالكويت، ، 86ص، احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  46
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ودروس السيد احملدث بنظر فاحص دقيق، الغين بن أيب سعيد اجملددي وغريهم، وبقيُت عدة أايم أقارن بني دروسهم   
 . 47فالذي وصل إليه قليب يف آخر األمر أن دروس السيد احملدث فيها إبداع"" 

وبسبب انتشار شهرته ومسعة دروسه يف كل مكان يقصده كثري من الكملة املهرة والعلماء األفاضل من أجل 
ظفربوري: "كانت شهرة دروسه طبقت أطراف اهلند، اختباره مث يذعنون لفضله ويدخلون يف حلقة تالمذته، يقول امل

فكان أيتيه املاهرون يف خمتلف الفنون والعلوم مثل الصرف والنحو واملنطق والفلسفة والفقه من أجل مشاهدته واختباره، 
 .  48وملا يطمئنون يدخلون يف حلقة تالميذه" 

العلم يقصدونه من كل مكان من اهلند،   فأان أحاول أن أذكر بعض املميزات لدروسه مما جعل العلماء وطلبة
بل حىت من البالد العربية والبالد النائية، وعدت حلقته يف احلديث أكرب حلقة يف اهلند، وخترج عليه األلوف، فمن هذه 

 املميزات ما يلي: 
 

 املطلب األول: حسن تقريره ووضوح شرحه وقدرته على اإلقناع والتفهيم 
عن دروسه فيقول:" حىت مع كرب سنه كانت هناك أمور متيزه، وميكن مالحظتها فيها، منها التمييز    يتحدث املظفربوري

بني الصحيح والسقيم، والتقرير البليغ، وحسن البيان، والقدرة على التفهيم، وقوة احلفظ، وإيضاح األمور املشكلة، وسعة 
 .49املسألة" األفق، والرسوخ يف العلم، واطالعه الواسع بتفاصيل وجزئيات  

 
 املطلب الثاين: الصرب واملصابرة والثبات واملثابرة يف التدريس واجملاهدة فيه 

أفىن حياته كلها يف التدريس واإلفادة، ومل يشغله عن ذلك شاغل، وثبت على هذا املنهج إىل أن جاءه اليقني، فقد 
 فويل التدريس واإلفادة واإلفتاء قال صاحب التحفة: "  ،أمضى ما يقارب سبعني اثنتني وستني سنة من حياته يف التدريس

واحلديث،   والوعظ والتذكري، ودرَّس الكتب من مجيع العلوم املتداولة ثنيت عشرة سنة، مث َغَلَب عليه ُحبُّ تدريس القرآن 
 

 . 87-86ص، احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  47
 . 86، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  48
 . 86، صاحلياة بعد املماتنظر: املظفربوري، ا 49
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بعني بعد األلف فرتك اشتغاله مبا سوامها إال الفقه، فاشتغل بتدريس هذه العلوم الثالثة إىل آخر عمره، أي من سنة س
،  50"ومئتني إىل سنة عشرين بعد األلف وثالث مئة، فجميع مدة اشتغاله بتدريس هذه العلوم الثالثة اثنتان وستون سنة

وهذا بعد هجرة شيخه الشاه حممد إسحاق إىل مكة املكرمة، وكان قد بدأ يف التدريس قبل هجرته بسنوات، فإذا مجعت 
يخه وصلت إىل السبعني سنة تقريبا. وهذا مع إشغال غالب أوقاته يف التعليم والتدريس إليها سنوات تدريسه قبل هجرة ش

واإلفادة، فليس له شغل من الصباح إىل الليل إال التدريس واإلفادة، اللهم إال ما ال بد منه، ويواصل التدريس صابرا 
 واليسر واملنشط واملكره.  ،والعسرحمتسبا مثابرا يف مجيع األحوال يف احلر والربد والصحة واملرض 

يدرس من الصبح إىل الساعة احلادية عشرة حبيث ال يغري جلسته، وتضرب أشعة الشمس على وجهه وال يرى على 
 . 51وجهه أثر االضطراب أو التذمر

"ويف أايم رمضان املبارك يدرس القرآن وتفسري اجلاللني، ويقرأ قبل أن يقرأ القارئ، يف غري رمضان كانت هناك 
حة من الساعة احلادية عشرة إىل الثانية عشرة، أما يف رمضان فحىت هذه الفسحة مل تكن موجودة، ويف كل الرمضاانت فس

كان على نفس الطريقة سواء كان املوسم موسم شتاء أم صيف، وكلما مضى الوقت أكثر كان محاسه يزداد وصوته 
 .52يعلو وتظهر عليه آاثر االرتياح والبشاشة أكثر" 

، وال أايم احلرب اليت حصلت بني اجليش اهلندي واجليش الربيطاين يف 1857نعه من ذلك ال أايم ثورة  ومل مي
 "دهلي"، ومل يرتك التدريس حىت يف السجن، فقد كان يدرس واحلرب جارية، كما درس وهو يف السجن. 

مل الزاهد عبد هللا الغزنوي م كان الشيخ العا 1857أما تدريسه للحديث يف أايم الثورة واحلرب: ففي أايم ثورة 
يقرؤ عليه البخاري، وكانت نريان املدافع تنطلق من فوق صحن املسجد، وذات مرة سقطت قذيفة مدفعية أثناء درس 
الشيخ قريب املسجد، ولكن الشيخ مل يوجل ومل يوقف الدرس، ومل يرتك "دهلي" أايم الفتنة حىت دخل اجليش الربيطاين 

 
 .53-52ص مقدمة "حتفة األحوذي"، انظر: عبد الرمحن املباركفوري،  50
 . 162، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  51
 . 162، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  52
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هلي" كلها، إىل ذلك الوقت ظل صامدا يف مكانه يدرس ويعلم، كما صرح بذلك الشيخ "دهلي"، وأخرجوا أهل "د
 .53عبد هللا الغزنوي يف إحدى رسائله

ومل يتوقف عن التدريس يف أايم الثورة واحلرب كلها إال ملدة وجيزة بعد غلبة اإلجنليز على املدينة حيث دمروا 
آابدي الذي كان مركز تدريسه ونشاطه، مث ما أن استتب األمن فيها إال وعاد إىل   كل شيء، وهدموا مسجد األورنغ

 التدريس واإلفادة بقوة يف مسجد حبش خان. 
وأما تدريسه وهو يف السجن، فإن الشيخ ملا كان أسريا يف سجن "راولبندي" ملدة سنة كان يدرس البخاري 

البخاري كامال درسا درسا، وحفظ عليه القرآن، ومل مينعه من لرفيق سجنه، وامسه عطاء هللا، درس عليه هذا الشخص  
اإلعدام يف حقه  بعقوبة  يهدد مرات كثرية  فإنه كان  تلك 54ذلك هتديده ابلقتل واإلعدام،  ، ولكنه ظل صامدا رغم 

ع التهديدات، اثبت القلب والعقل، مشغوال يف أعماله اليومية يف السجن بدون خوف وال وجل، وهذا من أعلى أنوا 
صرب الرجل وثباته وصموده، أن يصرب الرجل ويصمد حىت عند ما خياف على نفسه من القتل واإلعدام.  وهذا ما ال 

 يستطيعه إال العظماء، ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، وهللا ذو الفضل العظيم. 
 املطلب الثالث: إخالصه يف التدريس والفتوى 

نسان وجهوده، وهذا ما نلمسه يف حياة الشيخ بوضوح، فكان رمحه هللا ال اإلخالص هو الذي يبارك هللا به يف عمل اإل
أيخذ أجرة على الفتوى، فقد حرر آالف الفتاوي يف حياته، حىت قال يف إحدى املرات قبل موته بسبع وعشرين سنة: 

يف ذلك أحد قبل،   "لو ُحِفظت صور الفتاوى اليت كتبت لكانت حبجم الفتاوى العاملكريية أربع مرات، ولكن مل يفكر
. مث تصور كم من الفتاوى اليت كتبها بعد هذا 55ولكن اآلن السيد شريف حسني يعين ابنه بدأ حيفظ نسخ الفتاوى" 

 الكالم خالل السبع والعشرين سنة؟ والكتاب املطبوع اآلن ابسم الفتاوى النذيرية ال ميثل إال جزءا قليال من فتاويه. 

 
 . 160ص، احلياة بعد املماتاملظفربوري،  ، و 11ص  سوانح عمري مولوي عبد هللا الغزنوي، عبد اجلبار الغزنوي،  انظر:  53
 . 160، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  54
 . 178-177، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  55
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وكان يفيت احتسااب، ال أيخذ عليه أجرا، وال حيايب أحدا يف الفتوى، وكان يرى عيبا أن يتكسب الشخص 
 .56نكر على من يفعل ذلك، ويقول: أعطوهم خبزتني واستكتبوهم ما تريدونابلفتوى، وي

مرة من املرات بعد أن كتب الفتوى ألحد املستفتني أهدى له بعض الروبيات فرمى هبا غاضبا وقال: أتريد أن 
 .57تقدم يل الرشوة؟ فقال: ال، بس أهديت لك هكذا، فلم يرض الشيخ أن أيخذه 

أن العسر يف شبابه ويف ومما يدل على إخالصه  املظفربوري: "عاش حياته يف  يقول  يعمل يف احلكومة،  ه مل 
كهولته، كما يتبني من قصة املولوي حممد دين البنجايب ملا نزل عليه كان الشيخ يطعمه طعامه اخلاص به ويبيت جائعا 

احلكومية، ومل يصاحب امللوك   ملدة ثالثة أايم، ومع هذا مل يقبل منصب القضاء وال رضي أن يتوىل عمال من األعمال 
 . 58واألمراء، ومل يكن حيضر قصورهم وال يزور جمالسهم"

لو كان يريد الدنيا لتوىل أكرب املناصب وعاش حياة الرفاهية والعيش الرغيد، ولكن نظره كان أرفع من هذا كله، 
بة سكندر بيغم ملكة "بوفال" فقد عرض عليه منصب قاضي القضاة ولكنه مل يقبل، يروي املظفربوري: "جاءت النوا

مع مدار املهام املنشي مجال الدين إىل "دهلي"، وعرضت على "امليان صاحب" قبول منصب قضاء اململكة، فلم يقبل، 
وقال: "إذا جلست هناك على جملس احلكم والقضاء كقاضي القضاة مع جاه األمراء، فأين سيجدين هؤالء الطلبة 

   .59صر؟"املساكني الذين جيلسون على احل
 املطلب الرابع: مداعبته أثناء الدرس مع تالمذته: 

من عادة الكبار املداعبة وتلطيف اجلو ابملزاح اخلفيف وذكر احلكاايت والقصص الشيقة املنشطة للنفس، وهذا يعطي 
دافعا للطلبة وأهل اجمللس ملواصلة العمل اجلاد بنفس نشطة ومن غري ملل وال سآمة، وكان الشيخ عنده حس مزاح 

 جيد، وال يشعر جلساؤه ابلتضجر وامللل، 

 
 . 178، صاحلياة بعد املماتانظر: املظفربوري،  56
 . بتلخيصوتصرف. 178، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  57
 . 244، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  58
 . 155، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  59
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ئ، فقال: "مشعان"، بدل "مشعان"، وأعاد اخلطأ مرة اثنية، فصحح له بعض احلضور، فقال مرة صحف القار 
 .60الشيخ ضاحكا: خلوه، هناك من ينطق النسخة ابلنخسة 

أحد  الصوفية متويل  هناك شيخ كبري من شيوخ  قال: "كان  الصوفية،  أثناء درسه حكاية أحد  مرة حدث 
مريدون كثريون، وكانت له خانقاه ومسجد، زاره أحد الطلبة مرة، فقال: أين األضرحة، وامسه الشاه عطا كرمي، وكان له  

امليان عطا كرمي، فغضب عليه املريدون، وقاموا إليه ليضربوه، فقال الطالب: ما الذي حدث؟ قالوا: تذكر اسم الشيخ  
ايل، قال: طيب، مث بعده بدون تعظيم؟ قال الطالب: فكيف أقول؟ قالوا: قل حضرة السيد الشاه عطا كرمي مد ظله الع

ملا حان وقت العصر بدأ الطالب يؤذن، وملا وصل إىل أشهد أن حممدا رسول هللا، قال: أشهد أن حضرة السيد الشاه 
حممد رسول هللا، فهرع إليه املريدون مسرعني، فجاء الطالب عند الشاه عطا كرمي، وقال له: عجبا هلؤالء، إذا مسيتك 

د الشاه عطا كرمي مد ظله العايل، يسرعون إىل ليضربوين، وإذا مسيت رسول هللا صلى هللا ابمسك ومل أقل حضرة السي
عليه وسلم الذي أنت لست تساوي ذرة حتت نعله أيمرونين أن أمسيه ابمسه فقط؟ هل هذا إنصاف؟ فزجر الشاه عطا 

 .61لولد املسكني ابمسي؟"كرمي مريديه، وقال هلم:" أنتم توقعونين يف احلرج، ما الذي صار لو مساين هذا ا
 املبحث الرابع: دوره الكبري يف نشر أسانيد الكتب الستة وكتب احلديث األخرى 

كان مسند وقته وزمانه، يسند عن شيخه يف احلديث الشاه حممد إسحاق الدهلوي، وكان له تالمذة كثر، وكان فيهم  
و"لكناؤ" و"سهارنبور" وغريها من املدن، ولكن من هو أكرب منه سنا وأقدم خترجا ، وكانت هلم حلقات يف "دهلي"  

إسناد الشاه حممد إسحاق مل ينتشر مثلما انتشر عن طريق تلميذه النجيب السيد احملدث نذير حسني الدهلوي، وخاصة 
يف طبقة أهل احلديث يف اهلند، ولذا وصفه احملدث حسني بن حمسن األنصاري بـ "فرد زمانه ومسند وقته وأوانه ومن 

، يقول الدكتور اندر: "إنه من أبرز من تدور عليهم األسانيد يف العصور املتأخرة يف بالد العرب 62لماء العصر" أجل ع
   63والعجم"

 
 . 211، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  60
 . 49-48، صاحلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  61
 . 310ص ،احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  62
 . 5، صالعربيةدعوة احملدث نذير حسني الدهلوي وآاثرها يف البلدان  انظر: د.اندر،  63
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  :وهناك عوامل عدة كانت وراء انتشار األسانيد احلديثية يف اهلند وخارجها عن طريقه
منها كثرة تالمذته، وكان عددهم ابأللوف، وكانوا ينتمون إىل كل أحناء اهلند، بل حىت من خارج اهلند، يقول 
املظفربوي: "تالمذته ينتشرون يف احلجاز ومكة واملدينة املنورة واليمن والنجد والشام واحلبشة وأفريقية، وتونس واجلزائر  

ارى وداغستان وآسيا كوجك، وإيران ومشهد وخراسان وهراة والصني وكابل وغزين وقندهار وبشاور ومسرقند وبلخ وخب
 .64والكوشني، ويف كل اهلند يف كل والية ويف كل مديرية بل يف كثري من القرى واألرايف شرقا وغراب وجنواب ومشاال" 

وعافية، وأمضى ومنها أنه عمر طويال، فقد عاش مائة سنة بصحة   ومنها أن الشيخ رزقه القبول عند اخلواص والعوام
حياته الطويلة كلها يف التدريس، فقد درس أكثر ستني سنة من حياته، وأحلق األحفاد ابألجداد، فلم يوجد مثله يف 

 األزمنة املتأخرة. 
 النتائج:

م( من كبار احملدثني واملسندين يف القرن 1902هـ/1320احملدث اإلمام السيد نذير حسني الدهلوي   -1
ام ببذل جهود عظيمة يف نشر السنة والعلم الشرعي وتدريس الطلبة ملدة ستني الثالث عشر اهلجري، قد ق

 سنة بشكل مستمر، مما كان له أثر واضح يف إحياء السنة علما وعمال ودعوة. 
من آاثره املباركة تالميذه الكثريون الذين محلوا راية السنة بعده، وفتحوا املدارس واملطابع يف شىت أحناء  -2

 اهلند.  
 العلماء يف عصره وبعد عصره جبهوده العظيمة وآاثره املباركة. قد أشاد   -3
اطالعه الواسع يف الكتب وحفظه واستحضاره ودعوته إىل تطبيق    الشيخ واضح يف جوانب كثرية، منها   متيز -4

وصربه  األفق،  وسعة  التفهيم،  على  والقدرة  البليغ،  ابلتقرير  دروسه  متيزت  تقليد، كما  غري  من  السنة 
 وإخالصه يف التدريس. 

وآاثره   ويةهوده العظيمة يف خدمة السنة النبقا، نظرا جلإمام السنة يف القرن الثالث عشر يف اهلند حهو     -5
   املباركة.

 
 

 . 120ص، احلياة بعد املماتاملظفربوري، انظر:  64
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 قائمة املصادر واملراجع ابللغة العربية: 
. غاية املقصود يف شرح سنن أيب داودهــ(.  1414العظيم آابدي، أبو الطيب حممد مشس احلق بن أمري الصديقي. )

 )د.ط(. فيصل آابد، ابكستان: حديث اكادمي. 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، السنة الثانية احلركة السلفية ودورها يف إحياء السنة.  الفريوائي.  الفريوائي، عبد الرمحن  

 م(. 1980هـ/1400، ) 46عشرة، العدد  
( احلسين.  العلي  عبد  بن  الدين  فخر  بن  احلي  عبد  املسامع م(.  1999هـ/1420اللكنوي،  اخلواطر وهبجة  نزهة 

 (. بريوت: دار ابن حزم. 1. )طوالنواظر
 . )د. ط(. بريوت: دار الفكر. مقدمة "حتفة األحوذي".  م(1935/ ه1353عبد الرمحن املباركفوري. )باركفوي، امل

وادي.   منر  بن  اندر  الدكتور  العربيةاندر،  البلدان  يف  وآاثرها  الدهلوي  حسني  نذير  احملدث   (.1)ط .  دعوة 
 غزة، فلسطني.   م(.1441/2020

 1404  (.)د.ط  حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفرتى عليه. م(.  1954الندوي، مسعود عامل الندوي. )
 م(. الرايض: إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 1984هـ/

 
 قائمة املصادر واملراجع ابللغة األردية:

 م(. دهلي: حايل ببلشنك هاؤس. 1958،  1)ط  .آزاد كي كهاين آزاد كي زابين م(. 1958أبو الكالم آزاد. )
مجع وترتيب: ركن الدين، ترمجه إىل   مقابيس اجملالس املسمي بـ إشارات فريدي،   هـ(.1319خواجه غالم فريد. )

 جران كتب. األوردو: واحد خبش اجلشيت الصابري. )د.ط.(. الهور: الفيصل انشران وات 
 . )د. ط(. نيودهلي: الكتاب انرت نيشنل. اتريخ اهل حديثم(. 1995السيالكويت، حممد إبراهيم مري. )
)د.ط(. أمرتسر: مطبع القرآن   سوانح عمري مولوي عبد هللا الغزنوي.هـ(.  1331الغزنوي، عبد اجلبار الغزنوي. )

 والسنة.  
 الهور: مكتبة قدوسيه.  (. 1)ط.  دبستان حديثم(.  2010حممد إسحاق هبيت. )
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حتريك أهل حديث اتريخ كي آئينه مني )أي حركة أهل احلديث م(.  1996حممد أسلم، القاضي حممد أسلم سيف. )
 (. نيو دهلي: الكتاب انرتنيشنل.  1)ط   يف مرآة التاريخ(.
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