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 جهود أبرز تالمذة احملدث اإلمام السيد نذير حسني الدهلوي يف خدمة السنة النبوية 

Efforts of Some Students of Nazeer Husain Al-Dehalwi in Attending to 

Prophetic Sunnah 

 2بو الليث اخلريآابدي أحممد ا 1الواحد  نذير أمحد عبد 
Nazeer Ahmed Abdul Wahid 

 

. Mohammed Abullais al-Khairabadi   

  امللخص
هـ( من أبرز احملدثني يف اهلند يف العصر املتأخر، أفىن حياته يف 1320إن اإلمام احملدث السيد نذير حسني الدهلوي ) 

خدمة العلم والسنة، وقد عمر طويال، وأمضى ستني سنة بشكل دؤوب يف تدريس السنة، وخرج آالف التالمذة، الذين 
ري خلف خلري سلف، وقد اخرتان منهم يف هذا البحث بعض واصلوا من بعده يف منهج شيخهم وأستاذهم، فكانوا خ 

املربزين  يف جمال التدريس واإلفادة لنخرب القارئ مبآثرهم وجهودهم، وهم احملدث الشهري العالمة مشس احلق العظيم 
ه(، والعالمة 1334- هـ1267هـ(، وشيخ البنجاب احملدث احلافظ عبد املنان الوزير آابدي) 1329-ه 1273آابدي)

)احمل الغازيبوري  هللا  عبد  حممد  احلافظ  الكبري  املباركفوري ه(1337-هـ1261دث  السالم  عبد  احملدث  والعالمة   ،
ه(، والعالمة احملدث 1353هـ(، واحملدث الكبري العالمة عبد الرمحن املباركفوري صاحب "حتفة األحوذي" )1342)

 هـ(. 1369أبو القاسم سيف البنارسي ) 
علماء اهلند، مشس احلق العظيم آابدي، عبد املنان الوزير آابدي، عبد  ير حسني الدهلوي،: السيد نذ كلمات مفتاحية

 السالم املباركفوري، حممد عبد هللا الغازيبوري، عبد الرمحن املباركفوري، أبو القاسم سيف البنارسي.

Abstract 

Imām and Muḥaddith, Sayed Nazeer Ḥusain al-Dehlawī (d.1902) is one of the most prominent 

Muḥaditheen of the Indian late eras. He spent his whole life contributing towards Knowledge and 

Sunnah. He lived a long life and gave nearly sixty years to teaching Sunnah with his full attention 
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and eagerness. He graduated thousands of students who after him followed his path, they were the 

best of successors to a noble Scholar. We choose to present in this research some among them, 

prominent in the field of teaching, in order to inform the reader of their impact; and they are, the 

famous Ḥadith Scholar Shams al- Haqq Azeem Abādī (1273-1329 AH); the Sheikh of Punjab, The 

Muḥaddith Ḥafiz b. Abdul Mannān al-Wazeer Abādī (1267-1334 AH); the great Scholar and 

Muḥaddith al-Hafiz Muḥammad Abdullah al-Ghazipurī (1261-1337 AH); The Scholar Abdul 

Salām al-Mubārakpurī (d.1342 AH); The Muḥaddith Abdul Reḥmān al-Mubārakpurī (d.1353 AH) 

author of ‘Tuḥfah al-Aḥwazī’ and the Scholar Abu Qāsim Saif al-Banārasī (d.1369 AH). 

Keywords: Sayed Nazeer Ḥusain al-Dehlawī, Scholars of India, Shams al-Ḥaqq Azeem Abādī, 

Abdul Mannān al-Wazeer Abādī, Abdul Salām al-Mubārakpurī, Muḥammad Abdullāh al-

Ghaznawī, Abdul Reḥmān al-Mubārakpurī, Abu Qāsim Saif al-Banārasī. 

 

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

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

 شبه القارة اهلندية.   احلديث يف
ونشأ هبا، مث سافر إىل "دهلي"   -بكسر املوحدة    –هـ بقريته سورج كدها من أعمال هبار  1225ولد سنة  

وأقام يف مقامات عديدة أثناء السفر حىت دخل "دهلي" سنة ثالث وأربعني، والزم دروس الشيخ املسند إسحاق بن 
الشيخ املذكور، فتصدر للتدريس والتذكري واإلفتاء، رزقه هللا سبحانه عمراً طويالً، حممد أفضل العمري الدهلوي، وأجازه  

هـ ببلدة 1320ونفع بعلومه خلقاً كثرياً من أهل العرب والعجم، انتهت إليه رائسة احلديث يف بالد اهلند. وكانت وفاته  
 . 3"دهلي"، رمحه هللا ونفعنا بربكاته، آمني 

ثرة تالمذته، حيث بلغوا اآلالف، وانتشروا يف األرض ونشروا العلم وخدموا السنة، مما خص هللا هذا اإلمام ك
اخللف  ليقتدي  املتأخرة،  لألجيال  األئمة  هؤالء  جبهود  األجيال  تعريف  الواجب  وكان  مشكورة،  جهود  هلم  وكانت 

 
 . بتلخيص وتصرف. 1393-1391، ص8ج نزهة اخلواطر، انظر: عبد احلي اللكنوي،  3
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هذا اإلمام إللقاء الضوء على   ابلسلف، وما ال يدرك كله ال يرتك كله، بناء على هذه القاعدة اخرتان جمموعة من تالميذ
التصنيف، والذين كانوا   أو  اهتمامهم ابلتدريس  الذين كان جل  التالميذ  البحث  جهودهم ومآثرهم، واخرتان يف هذا 

 كثريي التالمذة كشيخهم السيد نذير حسني. 
 

 مشكلة البحث: 
بل اندرة، واملصادر   ،قليلةاألحباث فيها  مشكلة البحث تتمثل يف أن هذا املوضوع قلما تطرقت إليه الدراسات احلديثة، و 

التارخيية مع قلتها تعطينا معلومات قليلة وشحيحة، تتطلب من الباحث مجعها ودراستها للوصول إىل إبراز هذه اجلهود 
 وتقدميها إىل الباحثني واملختصني بشكل خمتصر. 

 أمهية الدراسة: 
للغة العربية، واليت تعرف األوساط العلمية يف العامل العريب جبهود بل النادرة اب  ، القليلةتعترب هذه الدراسة من الدراسات  

علماء اهلند وحمدثيها يف القرن الثالث عشر اهلجري الذين شكلوا حلقة مهمة يف نقل احلديث وعلومه إىل األجيال 
صة يف جمال علم القادمة، يف وقت كانت مراكز العلم يف العراق ومصر والشام تعاين من ركود علمي ومجود فكري وخا

 احلديث ودراسة السنة.
 

 املناقشة: 
 املبحث األول: بيان أن أهم جهوده يتمثل يف التدريس وإعداد التالمذة 

احملدث السيد نذير حسني وقف حياته للتدريس واإلرشاد واإلفادة وخرج آالف التالمذة، قال العالمة عبد   إن اإلمام 
طبقات، فمنهم العاملون الناقدون املعروفون، فلعلهم يبلغون إىل ألف نفس، ومنهم احلي اللكنوي:" وأما تالمذته فعلى  

 . 4املقاربون ابلطبقة األوىل يف بعض األوصاف، ومنهم من يلي الطبقة الثانية، وأهل هاتني الطبقتني يبلغون إىل اآلالف" 
وكبار   املشاهري  تالمذته  من  أن  نذير  السيد  احملدث  على  هللا  فضل  عظيم  واملسندون ومن  والزهاد  العلماء 

واملدرسون والقادة واحملدثون واملفسرون واألدابء والشعراء ومؤسسو املدراس واجلامعات واملصنفون والصحفيون واملناظرون 
 

 . 1392، ص8ج ، نزهة اخلواطرانظر: عبد احلي اللكنوي،  4
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والدعاة واجملاهدون يف سبيل هللا، وقاموا جبهود عظيمة يف نشر علم احلديث والعمل به والدعوة إىل تطبيقه، وكانت 
لقة مهمة يف نقل علم احلديث إىل األعصر املتأخرة بعد أن كان أصابه الضعف يف احلجاز والشام ومصر جهود هؤالء ح

 والعراق وأمصار العامل اإلسالمي.
وقد أشاد العلماء واملؤرخون املشهود هلم ابخلري آباثر السيد نذير حسني الدهلوي وتالمذته من بعده يف نشر 

 ار العامل اإلسالمي عامة وآاثرهم العظيمة اليت خلفوها. علم احلديث يف اهلند خاصة ويف أقط
يقول العالمة املؤرخ السيد سليمان الندوي: "لقد كان جلهود السيد نذير حسني الدهلوي دور كبري يف نشر 
سلسلة أهل احلديث يف اهلند، كانت حلقة تالميذه كبرية جدا، والذين بدورهم  انتشروا يف كل أقطار اهلند وأشاعوا 

هجهم، ومن أشهر تالميذه يف البنجاب الشيخ عبد هللا الغزنوي، والشيخ عبد اجلبار الغزنوي، والشيخ حممد حسني من
البتالوي، والشيخ عبد املنان الوزير آابدي، وغريهم، ويف جهة املشرق الشيخ  أمري حسن السهسواين، والشيخ بشري 

ق الداينوي العظيم آابدي، والشيخ حممد إبراهيم اآلروي، والشيخ  القنوجي، والشيخ عبد هللا الغازيبوري، والشيخ مشس احل
عبد العزيز الرحيم آابدي )من دربنكه(، والشيخ سالمت هللا اجلرياجبوري األعظم كرهي، ويف منطقة أعظم كره ابخلصوص 

والشيخ سالمت هللا آاثر الشيخ فيض هللا املئوي تلميذ الشيخ سخاوت علي اجلونبوري، والشيخ عبد هللا الغازيبوري،  
 .5اجلرياجبوري، واضحة بينة"

 
 املبحث الثاين: التعريف أببرز تالمذته يف جمال التدريس أو التصنيف وبيان أعماهلم وجهودهم: 

اخرتان من بني هؤالء بعَض املشاهري من أهل التدريس واإلفادة الذين أفنوا أعمارهم يف خدمة السنة ابلتدريس واإلفادة 
التأليف، وإمنا هؤالء منوذج وإال فتالميذه املربزون العاملون الناقدون فيبلغون األلف كما قال املؤرخ العالمة أو التصنيف و 

 عبد احلي احلسين اللكهنوي.  
 

 هـ(:1329-ه1273احملدث الشهري العالمة مشس احلق العظيم آابدي )

 
 . 47-46صم(، 1943)أعظم كره: دار املصنفني، د. ط،  حياة شبلي، انظر: السيد سليمان الندوي،  5
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، أحد العلماء 7الداينوي العظيم آابدي   6البكري هو الشيخ العالمة احملدث مشس احلق بن أمري علي بن مقصود علي  
سنة   ولد  الصاحلني.  وعباد هللا  احلكيم 1273العاملني،  عبد  املولوي  على  املختصرات  وقرأ  آابد"،  "عظيم  ببلدة  هـ 

الشيخبوري وموالان لطف العلي البهاري، مث سافر إىل "لكهنؤ" سنة وقرأ بعض الكتب الدرسية على الشيخ فضل هللا 
عمة هللا اللكهنوي، والزمه سنة كاملة، مث سافر إىل "مراد آابد" وقرأ على العالمة بشري الدين العثماين القنوجي، بن ن

والزمه إىل سنة مخس وتسعني، مث سافر إىل "دهلي" وأسند احلديث عن الشيخ املسند نذير حسني الدهلوي، ورجع إىل 
هلي" مرة اثنية، وقرأ على الشيخ املذكور القرآن الكرمي، واجلاللني، هـ، مث سافر إىل "د1302بلدته، ولبث هبا إىل سنة  

واملوطأ، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطين والصحاح الست، والزمه ثالث سنني، وأدرك هناك الشيخ العالمة حسني ابن 
والتذكري، والتصنيف،  التدريس  على  وعكف  بلدته،  إىل  رجع  مث  عنه.  وأسند  األنصاري،  السبعي  سنة   حمسن  تويف 

 .8هـ 1329
 

 جهوده وأعماله: 
ميتاز العالمة العظيم آابدي أبن جهوده تنوعت ومشلت يف وقت واحد أربع جماالت، التدريس والتأليف ونشر وطباعة 

 الكتب وتربية العلماء الشباب وتدريبهم على التأليف وحثهم عليه.
 

 أوال: التدريس:

 
البكري نسبة إىل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه، ينتهي نسبه إىل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه من الطرفني أي من طرف أبيه وطرف   6

 . 14-13، صاحملدث مشس احلق وأعمالهأمه. انظر: عزير مشس، 
يقال له العظيم آابدي نسبة إىل مدينة "عظيم آابد" ويسموهنا اآلن "بتنه"، وهي اآلن عاصمة والية بيهار اهلندية، ويقال له الداينوي   7

-14، صاحملدث مشس احلق وأعماله ألنه نشأ يف "داينوان"، وهي قرية صغرية تبعد عن "بتنه" أربعة وعشرين ميال. انظر: عزير مشس،  
15. 

  78،  24-13صاحملدث مشس احلق وأعماله،  ، وعزير مشس،  1244-1243، ص8جنزهة اخلواطر،    احلي اللكنوي،  انظر: عبد 8
 حبذف وتصرف. 
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إلفادة يف قريته الصغرية النائية "داينوان"، وجلس يدرس ألكثر من ثالثني بعد فراغه من حتصيل العلوم جلس للتدريس وا
سنة إىل وفاته، فاستفاد منه خلق كثري من العرب والعجم، وخترج على يديه مجاعة كبرية من العلماء، وكانوا يعدون 

ريون من أهل اهلند والعراق إجازاته مفخرة هلم، يقول الشيخ عبد الوهاب علي جان الدهلوي مث املكي: " تتلمذ عليه كث
والنجد وعمان وعسري ومن البالد األخرى من البالد العربية، ألهنم كانوا يرحلون إليه لطلب احلديث ويقيمون يف ضيافته 

أخوه األصغر، وشيخ   . ومن تالمذته العالمة حممد أشرف الداينوي9إىل ما شاء هللا ألنه كان من األغنياء املوسرين"
احلديث أمحد هللا احملدث الرباتب كري الدهلوي، وشيخ احلديث فضل هللا املدراسي، والشيخ القاضي صاحل بن عثمان 

 .10النجدي إمام املسجد النبوي، والشيخ عبد احلفيظ الفاسي املراكشي، والعالمة السيد إمساعيل احلسين األزهري 
 

 الشباب وتشجيعهم: اثنيا: تربية العلماء  
كان رمحه هللا يهتم اهتماما عظيما برتبية العلماء الشباب ويوجههم إىل أتليف الكتب، والرد على املخالفني، ويساعدهم 
ماداي ومعنواي، وخترج على يديه عدد من املؤلفني الكبار، يقول أحد تالمذته املالزمني له العالمة عبد السالم املباركفوري 

البخاري:" كان يلتقي ابلعلماء واخلرجيني اجلدد من طلبة أهل احلديث ويرغبهم يف التأليف، ويدهلم   صاحب كتاب سرية 
على التحقيقات العلمية والكتب، ويعطيهم الكتب، وجيري هلم الرواتب الشهرية، إذا صحبه عامل لبضعة أايم خرج من 

الشباب على التأليف وشجعهم على أتليف الكتب . وممن أعدهم من العلماء  11عنده وهو حيمل هم التأليف والتصنيف"
احملدث حممد سعيد البنارسي، واحملدث أبو املكارم حممد علي املئوي، والعالمة عبد الرمحن املباركفوري صاحب حتفة 
األحوذي، واحملدث عبد السالم املباركفوري، والشيخ فضل حسني املظفربوري، واملولوي عبد العزيز صمدن الفرخ آابدي، 

 
 . 277م(، ص2010)الرايض: دار الصميعي،   استفدت من هؤالء املؤلفني،انظر: عبد الوهاب علي جان الدهلوي،  9

 . 74-72ص، 1، جدبستان نذيريه انظر: حممد تنزيل الصديقي،  10
،  دبستان نذيريه ، حممد تنزيل الصديقي،  1911أبريل    28، أمرتسر،  جملة أهل احلديث األسبوعية انظر: عبد السالم املباركفوري،   11
 . 76-75، ص1ج
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العظيم آابدي، و  الرب  البنارسي، والشيخ عبد  القاسم سيف  أبو  الفيض آابدي، والعالمة حممد  املولوي يوسف مشس 
 .12وغريهم 

 
 اثلثا: نشر كتب احلديث وإشاعتها:

سليمان  السيد  العالمة  يقول  وإشاعتها،  ونشرها  احلديث  االهتمام جبمع كتب  اجلليلة  ومآثره  املشكورة  أعماله  ومن 
ثروته وحياته جلمع كتب احلديث وإشاعتها، وجنح يف الندوي:" لق  املعبود  د سخر موالان مشس احلق صاحب عون 

 .13ذلك"
فقد قام بنشر كتب حديثية كثرية وإشاعتها وتوزيعها على نفقته، يقول الباحث عزير مشس: "نشر عدة كتب 

رئيس قريته "داينوان" بذل ماله يف سبيل    بعد مقابلة نسخها املخطوطة وتصحيحها والتعليق عليها، ومبا أنه كان يعد  
هـ( 751هـ( وتلميذه البارع العالمة ابن القيم ) 728نشر السنة، فطبع عدة كتب من مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية )

هـ( رمحهم هللا، وحقق خمتصر السنن للمنذري، 656هـ( واإلمام زكي الدين املنذري )748واإلمام مشس الدين الذهيب )
هـ(، وسنن أيب داود وسنن الدارقطين وغريها 911السنن البن القيم ، وإسعاف املبطأ برجال املوطأ للسيوطي )وهتذيب  

، كما يعد من حسناته أنه أول من طبع كتاب التلخيص احلبري 14وعلق عليها تعليقات نفيسة مل ير مثلها من قبل" 
اء الرجال، يقول العالمة السيد سليمان الندوي: ، كما طبع ونشر كتبا عدة يف أمس15للحافظ ابن حجر العسقالين، 

"إن موالان مشس احلق احملدث العظيم آابدي ومطبعة أنوار أمحدي يف "إله آابد"، يستحقون من املسلمني كل الشكر 
البخاري  الصغري لإلمام  القدمية، كالتاريخ  الرجال  بطباعة كتب أمساء  العلم  أهل  والتقدير على أهنم قد أحسنوا على 

هـ( وكتاب الكىن واألمساء للدواليب 303هـ( وكتاب الضعفاء له أيضا، وكتاب الضعفاء واملرتوكني لإلمام النسائي )256)

 
 . 80-76، ص1، جدبستان نذيريه انظر: حممد تنزيل الصديقي،  12
 . 44، صتراجم علماء اهل حديثانظر: إمام خان النوشهروي،  13
 37-36ص حياة احملدث مشس احلق وأعماله، زير مشس، انظر: ع 14
 . 83، ص1، جدبستان نذيريه ظر: حممد تنزيل الصديقي، ان 15
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الغين األزدي )410) املؤتلف واملختلف يف أمساء نقلة احلديث لعبد  النسبة له 409هـ( وكتاب  هـ(، وكتاب مشتبه 
 .   16أيضا" 

 
 رابعا: التصنيف والتأليف: 

ره الباقية مؤلفاته القيمة النافعة اليت اشتهرت وسار هبا الركبان ورجع إليها العلماء واستفادوا، منها "غاية ومن أهم مآث
جزءا كبريا، طبع منها اجمللد األول فقط، والباقي مفقود، وهو كتاب واسع   32املقصود شرح سنن أيب داود"، كان يف  

 جدا، أثىن عليه العلماء. 
بود شرح سنن أيب داود"، وهو يف األصل تلخيص لغاية املقصود، وقد لقي الكتاب ومن أشهر كتبه "عون املع

شهرة منقطعة النظري، وهو غين عن التعريف، وأثىن عليه العلماء يف زمانه وبعده، يقول الشيخ رشيد رضا:" وهذا الشرح 
اهلند، وهو من كبار حمدثي هذا للشيخ أيب الطيب مشس احلق العظيم آابدي نسبة إىل بلد عظيم "عظيم آابد" من بالد  

العصر وعلماءه ومصنفيه املشهورين يف ذلك القطر، وقد تعب يف ضبط منت الكتاب ولقي نصبا شديدا لقلة النسخ 
الصحيحة، فلم يتم له ما أراد حىت مجع إحدى عشرة نسخة من اهلند واحلجاز بعضها ابلشراء وبعضها ابالستعارة، و 

وكان سبب أتليف هذا الكتاب أن العالمة نذير حسني آلت إليه  .17شرح حمدث فقيه" أما الشرح فإنه احلق يقال  
النسخة العزيزية، واليت هي نسخة شيخ شيخه العالمة الشاه عبد العزيز الدهلوي، وكانت نسخة مصححة قوبلت على 

تذكرها أتسف وحتسر ، فكان السيد نذير كلما 1857عدة نسخ، وعليها تعليقات، ولكنها ضاعت يف أحداث ثورة 
عليها، فمن هنا جاءت عند تلميذه القيم العظيم آابدي فكرة مجع نسخ سنن أيب داود ومعارضتها ومقابلتها والتعليق 
عليها، فتحققت هذه الفكرة يف غاية املقصود وعون املعبود، وطبعت ثالثة أجزاء منه يف حياة شيخه العالمة السيد 

 .18ا ويدعو ملؤلفه، كما هو واضح من رسائله اليت كتبها إليهنذير حسني، فكان يفرح هبا كثري 

 
 . 295(، ص1931، )أعظم كره: أبريل جملة معارف الشهرية انظر: سليمان الندوي،  16
 ه(. 1330ذي احلجة   :)القاهرة  جملة املنار،انظر: السيد رشيد رضا،  17
 . 116، 34، 30ص مكاتيب نذيريه،، والسيد نذير حسني، 91-89، ص1، جدبستان نذيريه انظر: حممد تنزيل الصديقي،  18
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ومن تصانيفه النافعة أيضا التعليق املغين على سنن الدارقطين، وإعالم أهل العصر أبحكام ركعيت الفجر، ورفع 
االلتباس عن بعض الناس، واملكتوب اللطيف إىل احملدث الشريف وغريها من الكتب، وقد عد الباحث عزير مشس 

 .19شرين كتااب له وعرف بكل كتابع
 

 هـ:1334-هـ 1267شيخ البنجاب احملدث احلافظ عبد املنان الوزير آابدي الضرير  
الشيخ العامل الكبري احملدث املعروف بشيخ البنجاب احلافظ عبد املنان بن شرف الدين الوزير آابدي الفاضل املشهور، 

جهلم" من والية البنجاب، كف  بصره يف صغر سنه وتويف والده، ولكنه هـ بقرية "قرويل" من أعمال "1267ولد سنة  
مع ذلك شرع االشتغال ابلعلم وحفظ القرآن الكرمي، وقرأ املختصرات على املولوي برهان الدين اهلتاروي، واملولوي قل 

عنه، مث سافر إىل   أمحد اجلكوي، مث رحل إىل "سهارنبور" والزم الشيخ حممد مظهر النانوتوي مدة من الزمان وأخذ
"البوفال" وأقام هبا مدة، وأخذ القرآن وسنن ابن ماجة عن الشيخ عبد اجلبار الناكبوري، وقرأ سنن الرتمذي وأيب داود 
والنسائي والدارمي على احلكيم حممد أحسن احلاجبوري، مث ذهب إىل "دهلي" وأخذ عن الشيخ املسند نذير حسني 

ني واهلداية والصحاح الستة، وأجازه الشيخ إجازة عامة، مث ذهب إىل "وزير آابد" سنة الدهلوي وقرأ عليه تفسري اجلالل
 .20هـ 1334اثنتني وتسعني وسكن هبا وعكف على الدرس واإلفادة، مات سنة  

 
 جهوده وأعماله: 

" لفرتة وجيزة، مث اجته إىل الهور، بعد الفراغ فرغ نفسه للتدريس واإلفادة مثل شيخه، جلس يفيد ويناظر يف بلدته "قرويل
وجلس يف مسجد جينيان وايل لسنة، مث قصد الشيخ األجل عبد هللا الغزنوي يف أمرتسر، واستفاد من زهده وورعه، مث 

 
 .179-91صحياة احملدث مشس احلق وأعماله، انظر: عزير مشس،  19
،  56-55ص ، تذكره علماء حال وحممد إدريس النكرامي،    ،1304-1303ص  8نزهة اخلواطر، ج  عبد احلي اللكنوي، انظر:   20

  ابك وهند مني علماء اهل حديث كي خدمات حديث، وإرشاد احلق األثري،   ،436-435ص  اتريخ أهل حديث،والسيالكويت،  
حتريك اهل حديث اتريخ كي آئينه  والقاضي اسلم،    ،  37-36م(، ص2001،  2)فيصل آابد، ابكستان: إدارة العلوم األثرية، ط

 هـ. والذي أثبتناه يف بقية املصادر. 1259لوالدة، فقد ذكر النكرامي أنه ولد . وهناك اختالف يف اتريخ ا 359-357ص مني،
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رجع فدرس يف مببانواله يف مديرية سيالكوت لفرتة وجيزة، مث  توجه إىل وزير آابد، وأسس فيها مدرسة دار احلديث 
د ملدة اثنتني وأربعني سنة بشكل متواصل من غري ملل وال كلل، وختم الكتب الستة مخسا وثالثني وجلس يدرس ويفي 

،  وكثرت تالمذته جدا، حىت قال الشيخ مشس احلق الداينوي: "ال أعلم أحداً يف تالمذة السيد نذير حسني 21مرة 
ح يف هذا العصر، وقد أانط السيد نذير احملدث أكثر تالمذة منه، قد مأل البنجاب بتالمذته، كأنه هو حافظ الصحا 

. وقال املؤرخ العالمة عبد احلي اللكنوي: "فلم 22هـ ، واستخلفه يف بنجاب" 1320حسني عمامته على رأسه سنة  
يبلغ أحد رتبته يف كثرة الدرس واإلفادة ومل يقاربه، وتالميذه قرابة األلف، منهم الشيخ احملدث حممد إبراهيم السيالكويت 

.  وقال الشيخ موالان حممد إبراهيم  23املناظر ثناء هللا األمرتسري والشيخ احملدث حممد إمساعيل السلفي، وغريهم" والشيخ  
السيالكويت، وهو أحد تالمذته: "مل أيل جهدا يف نشر علم احلديث، فهو أستاذ علم احلديث يف والية البنجاب كلها، 

 .  24" ال توجد فيها مدينة وال قرية إال وفيها تالمذته
 

 : هـ 1337-هـ 1261العالمة احملدث الكبري احلافظ حممد عبد هللا الغازيبوري  
أحد   الشيخ الصاحل العالمة احملدث عبد هللا بن عبد الرحيم بن دانيال املئوي األعظمكرهي مث الغازيبوريأستاذ األساتذة  

، وحفظ 25ه 1261سنة    - بفتح امليم بلدة من أعمال أعظمكده    - العلماء املربزين يف الفقه واحلديث، ولد مبئو  
القرآن، مث سافر للعلم إىل "غازيبور"، وقرأ العلم على املولوي رمحة هللا اللكهنوي وصنوه الكبري املفيت نعمة هللا، مث سافر 

بن حممد أصغر اللكهنوي يف املدرسة اإلمامية احلنفية، مث سار إىل "دهلي"، وأخذ   إىل "جونبور"، وقرأ على املفيت يوسف
هـ ، فحج 1297احلديث عن احملدث شيخ الكل السيد نذير حسني الدهلوي وتفقه عليه، مث سافر إىل احلجاز سنة  

 
 . 37ص ابك وهند مني علماء اهل حديث كي خدمات حديث،إرشاد احلق األثري،  انظر:  21
 .  1304، ص8جنزهة اخلواطر،  عبد احلي اللكنوي، انظر:  22
  . 1304، ص8جنزهة اخلواطر،  عبد احلي اللكنوي، انظر:  23
 . 435ص اتريخ أهل حديث، انظر: إبراهيم السيالكويت،  24
هـ، والنكرامي ذكر  1260اختلف املرتمجون يف اتريخ والدته، واليت أثبتنها هي رواية صاحب نزهة اخلواطر، وأما النوشهري فذكر    25

 هـ. 1266
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د بن علي الشوكاين صاحب وزار وأدرك الشيخ املعمر عباس بن عبد الرمحن بن حممد امليين الشهاري تلميذ القاضي حمم 
"نيل األوطار" فأسند عنه احلديث، ورجع إىل اهلند وسكن "غازيبور" ودرس أكثر من مخس وعشرين سنة يف العلوم 

 كلها بـ"غازيبور" و"داينوان" قرية من أعمال "عظيم آابد"، وبلدة "آره"، أخذ عنه خلق ال حيصون. 
ة فقيهاً زاهداً يف الدنيا راغباً يف اآلخرة، يعمل ويعتقد يف احلديث وكان مع غزارته يف العلم وكثرة الدرس واإلفاد

وال يقلد أحداً، وقد أوذي يف ذات هللا وأخرج من بلدته، فعاش ببلدة "آره" مدة من الزمان سعيداً محيداً، مث استقدمه 
، مث قدم "لكهنؤ" وسكن هبا الناس إىل مدينة "دهلي" بعد وفاة الشيخ احملدث حممد بشري السهسواين فدرس هبا زماانً 

 .   26هـ ببلدة "لكهنؤ"، ودفن بعد العشاء مبقربة "عيش ابغ" 1337لرتبية أسباطه األيتام برهة، ومات سنة  
 جهوده وأعماله: 
 إفادته وتدريسه:

الغازيبوري أعظم قائد جلماعة أهل احلديث يف زمنه، كان عامل احلافظ عبد هللا  العالمة  ا كبريا، يعترب أستاذ األساتذة 
والعلوم  احلديث  نذير حسني رمحهما هللا، درس  السيد  التدريس مثل شيخه  فقد ركز جهوده على  ومعلما موهواب، 
اإلسالمية األخرى والعلوم اآللية واملعقولة املتداولة يف زمانه، كان صدر املدرسني يف مدرسة "جشمه رمحت" ) مدرسة 

هـ، مث 1305إىل سنة    1282سنة، من سنة    22العلوم املتداولة ملدة    منبع الرمحة( بـ"غازي بور"، ودرس فيها مجيع
درس فرتة وجيزة يف "داينوان" يف مدرسة احملدث العالمة مشس احلق العظيم آابدي ملدة سنة تقريبا، مث رجع إىل "غازيبور" 

اآلروي للتدريس يف   هـ، وأسس مدرسة فيها وقصده طالب العلم، مث دعاه العالمة العبقري حممد إبراهيم1307سنة  
أعظم املدارس السلفية يف زمنه املدرسة األمحدية بـ"آره" اليت أسسها العالمة حممد إبراهيم، فكان صدر املدرسني فيها، 

م، مث استقال 1908املوافق    1326وخترج على يديه مئات الطلبة، وتدريسه فيها امتد لثمانية عشر سنة، أي إىل سنة  
الرغم  من إحلاح اجلميع فيها مل يستطيعوا ثنيه عن استقالته، وبعده أحل أهل "دهلي"، وخاصة عن التدريس فيها، وعلى  

م، 1910ليأيت إليها، فلىب دعوهتم ونزل "دهلي" سنة    1908بعد وفاة احملدث العالمة حممد بشري السهسواين سنة  

 
حممد  و  ، 406-405، صاحلياة بعد املمات،  املظفربوري، و 1293-1292ص  8نزهة اخلواطر، ج  انظر: عبد احلي اللكنوي،  26

، وعزير مشس،  412-405ص  تراجم علماء حديث هند،، وإمام خان النوشهروي،  52ص  تذكره علماء حال،إدريس النكرامي،  
 .  96-75ص 2، ج دبستان نذيريهوحممد تنزيل الصديقي، . 307-305صاحملدث مشس احلق وأعماله، 
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مسجد "حوض وايل" صباح كل يوم، مث يقصد وكان أثناء إقامته يف "دهلي" يقدم درسا عاما يف تفسري القرآن الكرمي يف  
مدرسة "رايض العلوم" ويدرس فيها إىل الظهر، مث يروح بعد الظهر إىل مدرسة "علي جان"، ويدرس فيها، وبقي يف 

م، فسافر إليها للتعزية، ولكنه احنبس فيها 1915"دهلي" يدرس ويفيد إىل أن تويف زوج ابنته يف مدينة "لكناؤ" سنة  
ر ابنته األرملة وأوالدها ويف بعض األمور األخرى حىت قرر اإلقامة هناك، فكان يقصده لالستفادة منه كبار يف رعاية أمو 

، فاخلالصة أنه 27م 1918هـ/ 1337الطلبة من ندوة العلماء وبعض الطلبة من البالد األخرى، إىل أن تويف فيها سنة  
ومه آالف الطلبة والعلماء، يقول العالمة السيد سليمان أمضى حياته كلها يف التدريس واإلفادة،  وأروى من معني عل

مثله )أي مثل العالمة الغازيبوري( يف سعة حلقة أحد  الندوي: "ميكن القول أبنه مل يكن بعد موالان السيد نذير حسني  
 .  28الدرس وكثرة التالمذة" 

 
 تصانيفه: 

وله مؤلفات عديدة، منها رسالة يف الصرف ورسالة يف النحو ورسالة يف املنطق ورسالة يف املواريث ورسالة يف حتقيق 
إبراء أهل احلديث والقرآن مما يف جامع الشواهد من التهمة والبهتان، وفيه رد على كتاب جامع الرتاويح، ومن مؤلفاته  

كذب والبهتان وأفىت جبواز إخراج أهل احلديث من املساجد. والكالم الشواهد الذي رمى فيه مؤلفه أهل احلديث ابل
النباه يف رد هفوات من منع مساجد هللا: وموضوعه قريب من موضوع الكتاب الذي قبله. والبحر املواج لشرح مقدمة 

الوصول   الصحيح ملسلم بن احلجاج، وجمموعة الفتاوى، وغريها من الكتب. وقد طبعت دار الطيب بطباعة ما تيسر
 .29صفحة   708إليه من كتب احلافظ الغازيبوري يف جمموعة رسائل يف  

 

 
حممد تنزيل  و ،   411-410ص  تراجم علماء حديث هند، ،  1293-1292، ص8جنزهة اخلواطر،    انظر: عبد احلي اللكنوي،  27

 .122-109، ص2، جدبستان نذيريه الصديقي، 
 . 44ص تراجم علماء حديث هند،انظر: إمام خان النوشهروي،    28
،  308-307صاحملدث مشس احلق وأعماله،  ، وعزير مشس،  1293-1292، ص8جنزهة اخلواطر،    عبد احلي اللكنوي،انظر:   29

 .143-137، ص2، جدبستان نذيريه وحممد تنزيل الصديقي، 
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 م: 1924هـ/1342  - هـ  1289موالان عبد السالم املباركفوري  
هو العالمة احملدث أبو اهلدى عبد السالم بن خان حممد املباركفوري، من كبار علماء أهل احلديث يف القرن الرابع عشر 

هـ يف بيت معروف ابلداينة، وكان 1289اهلجري، ومن تالمذة السيد نذير حسني املشهورين، ولد يف املباركفور سنة  
 ملدرسة األمحدية بـ"آره" اختار لنفسه اسم عبد السالم، وعرف به. امسه األصلي سالمت هللا، ولكنه أثناء تدريسه اب

رأ املختصرات على غري واحد من العلماء، مث أخذ عن العالمة عبد هللا بن عبد الرحيم الغازيبوري واملولوي ق
نذير السيد  الشيخ  مث الزم  الفتحبورية،  املدرس ابملدرسة  احلق  عبد  واملولوي  املباركفوري  الرمحن  احلسيين   عبد  حسني 

الدهلوي وأخذ عنه اجلاللني والبيضاوي والصحاح الستة وخنبة الفكر، وحصلت له اإلجازة عن شيخنا احملدث حسني 
بن حمسن األنصاري اليماين والقاضي حممد بن عبد العزيز اجلعفري اجملهلي شهري وغريمها، مث قدم "لكهنؤ"، وتطبب 

 .30م 1924هـ/1342كهنوي، مات سنة على احلكيم عبد الويل بن عبد العلي الل
 

 جهوده وأعماله: 
الشيخ احملدث عبد السالم املباركفوري فرغ نفسه للتدريس كشيخه اجلليل السيد نذير حسني الدهلوي، كانت املدرسة 

درس األمحدية بـ"آره" نقطة انطالق تدريسه، مث انتقل إىل "بتنه" إىل جملس الوجيه موالان حممد يعقوب الصادق بوري، ي 
ويفيد، مث انتقل بعده إىل املدرسة العالية مبدينة "مئو" ملدة ثالث سنني، مث إىل مدرسة سراج العلوم بـ"بونديهار" ملدة 
أربع سنني، وأخريا انتقل إىل مدرسة دار احلديث الرمحانية بـ"دهلي"، أقوى املدارس السلفية يف عهدها، وما زال يدرس 

م. وخرج مئات التالمذة والعلماء، منهم موالان عبد العزيز املباركفوري، وابنه  1919هـ/1337فيها إىل حني وفاته سنة  
 موالان عبيد هللا الرمحاين املباركفوري شارح املشكاة، والدكتور سيد حممد فريد وغريهم. 

 
، والقاضي أطهر  29، صتذكره علماء حال، وحممد إدريس النكرامي،  1235، ص8جنزهة اخلواطر،   عبد احلي اللكنوي، انظر:  30

مباركفور، املباركفوري،   علماء  الفهيم، ط:    )مئوانت   تذكره  مكتبة  اهلند:  الرمحن  ،  216-215م(، ص 2010،  2بنجن،  وحبيب 
تنزيل    ،318-317صاحملدث مشس احلق وأعماله،  وعزير مشس،    ،207-206ص  تذكره علماء أعظم كره، األعظمي،   وحممد 
 .532-528، ص2، جدبستان نذيريه الصديقي، 
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بخاري وله بعض التصانيف النافعة أشهرها: سرية البخاري ابللغة األردية، وهو أمجع الكتب عن حياة اإلمام ال
وأحسنها، ولقي قبوال عاما يف األوساط العلمية، وترمجه إىل العربية الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي، طبع من 

هـ. ومن كتبه أولياء هللا 1422م، مث طبع اثنيا من دار عامل الفوائد مبكة سنة  1986اجلامعة السلفية بـ"بنارس" سنة  
 .31والتصوف، واتريخ املنوال وأهله 

 
 
 م: 1935/  ه1353  -هـ 1283حملدث الكبري العالمة عبد الرمحن املباركفوري صاحب "حتفة األحوذي"ا

األعظم كرهي، أحد العلماء واحملدثني املشهورين،   هو الشيخ الصاحل احملدث العالمة عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركبوري
هـ، وقرأ املختصرات على والده مث درس على موالان فيض 1283ولد ببلدة "مبارك بور" من أعمال "أعظم كره" سنة  

شمه هللا املئوي وموالان سالمت هللا اجلرياجبوري وموالان حسام الدين املئوي، مث رحل إىل "غازيبور"، والتحق مبدرسة "ج
رمحت"، واشتغل على موالان عبد هللا الغازيبوري، وقرأ عليه ملدة مخس سنني الكتب الدرسية املتوسطة واملنتهية، وبعد 
الفراغ أشار عليه شيخه العالمة احلافظ عبد هللا الغازيبوري أبن يسافر إىل "دهلي" وينهل من معني رئيس احملدثني يف 

هلي" وأخذ احلديث عن الشيخ السيد نذير حسني الدهلوي احملدث، وقرأ عليه عصره السيد نذير حسني، فسافر إىل "د
الصحيحني وجامع الرتمذي وسنن أيب داود وأواخر النسائي وأوائل ابن ماجه ومشكاة املصابيح وبلوغ املرام وتفسري 

يد إال ستة أجزاء، مث أجازه اجلاللني، وتفسري البيضاوي، وأوائل اهلداية وأكثر شرح حنبة الفكر ومسع ترمجة القرآن اجمل

 
)مئوانهتـ    تذكره علماء مباركفور، قاضي أطهر املباركفوري،  ، وال 362-361ص  تراجم علماء حديث هند، انظر: النوشهروي،   31

، عزير  218-217ص  ،207ص   تذكره علماء اعظم كره،وحبيب الرمحن األعظمي،  م(،  2010،  2هبنجن، اهلند: مكتبة الفهيم، ط
 .544-538، ص2، جدبستان نذيريهوحممد تنزيل الصديقي، ،  320-319صاحملدث مشس احلق وأعماله، مشس، 
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ه، وأسند عن الشيخ حسني بن حمسن األنصاري اليماين والقاضي حممد بن عبد العزيز اجلعفري 1306السيد سنة  
 . 32اجملهلي شهري

 
 هوده وأعماله: ج

وبدأ يف التدريس   بعد الفراغ من العلوم املتداولة رجع إىل بلدته "مباركفور"، وأسس فيها مدرسة دينية، مساها دار التعليم، 
واإلفادة والوعظ والتبليغ، مث انتقل إىل "آره" ليكون مدرسا يف أعظم املدارس السلفية آنذاك املدرسة األمحدية، مث ذهب 
إىل "داينوان" على دعوة من الشيخ العالمة مشس احلق العظيم آابدي، وأعانه يف تكميل عون املعبود، مث انتقل بعد ذلك 

ن "مباركفور"، وجعل مديرية "بسيت" و"كونده" جمال نشاطه الدعوي والتعليمي، وأسس مدارس على طلب من حمبيه م
م 1905هـ/1322دينية عدة، منها مدرسة  يف "بلرام بور"، ومدرسة يف قرية "هللا نكر" مبديرية "كونده"، ويف سنة  

ديهار" مبديرية "كونده"، ودرس م أسس جامعة "سراج العلوم" يف "بون1907أسس مدرسة "فيض العلوم"، مث يف سنة  
م 1912م، مث انتقل إىل "كلكته" ليدرس يف مدرسة دار القرآن والسنة فيها، مث غالبا يف سنة  1910فيها إىل سنة  

رجع إىل بلدته "مباركفور"، وانكب  يدرس ويفيد الطلبة يف مدرسته دار التعليم فيها، واستقر فيها إىل أن مات فيها، ومل 
والذكر والعبادة، وكان خيصص جزءا من وقته للطبابة من  تدريس الطلبة وتصنيف الكتب،هناك غري  يكن له مشغلة  

وقد نفع هللا به مجاعة من الطلبة والفضالء، وخدم علم احلديث تدريساً وأتليفاً، وشرحاً   أجل املعيشة، وكان طبيبا ماهرا.
م. ودرس عليه علماء كبار، منهم الشيخ 1935هـ/1353سنة    وحبثاً، ومل يزل على هذا املنوال حىت وافاه األجل احملتوم 

عبد السالم املباركفوري، وأبو النعمان عبد الرمحن املئوي، والعالمة احملدث عبيد هللا املباركفوري صاحب املرعاة، والشيخ 

 
، والنوشهروي،  42ص ،تذكره علماء حال، وحممد إدريس النكرامي،  1272، ص8جنزهة اخلواطر،    عبد احلي اللكنوي،   : انظر 32

احملدث مشس  ، وعزير مشس،  195،  194  تذكره علماء مباركفور،، والقاضي أطهر املباركفوري،  362ص  تراجم علماء حديث هند،
 .559-554، ص2، جدبستان نذيريه وحممد تنزيل الصديقي،   ،315-314صاحلق وأعماله، 
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والشيخ حممد بن   املفسر امني إصالحي، والعالمة تقي الدين اهلاليل املراكشي، والشيخ عبد هللا النجدي القرعاوي، 
 .  33إبراهيم بن عبد اللطيف النجدي آل الشيخ وغريهم 

 
 تصانيفه: 

لقد ترىب العالمة عبد الرمحن املباركفوري على التأليف يف شرح كتب احلديث أثناء إقامته عند شيخه العالمة مشس احلق 
العظيم آابدي صاحب "عون املعبود"، حيث أقام عنده وأعانه يف تكميل "عون املعبود"، فكان من نتيجة ذلك أنه عزم 

وهو من أحسن شروح الرتمذي، وهو لشهرته غين عن التعريف،  على شرح سنن الرتمذي، وانكب عليه، حىت أكمله،
وقد أثىن عليه كبار علماء احلديث، وقد وقع هذا الكتاب من علماء هذا الشأن موقعاً كبرياً، كما قال املؤرخ عبد احلي 

أبكار املنن يف نزهة اخلواطر، وله مؤلفات أخرى، يصل عددها ألكثر من عشرين مؤلفا، ما بني مطبوع وخمطوط، منها 
هـ(. ومنها شفاء الغلل شرح كتاب العلل 1322يف تنقيد آاثر السنن، رد فيه على الشيخ ظهري أحسن شوق النيموي )

 .34للرتمذي 
 

 هـ: 1362شيخ احلديث احملدث الكبري أمحد هللا الرباتب كرهي  
هو الشيخ العامل الصاحل واملسند الكبري احملدث أمحد هللا بن أمري هللا الرباتب كرهي مث الدهلوي، امللقب بشيخ احلديث، 
من كبار احملدثني واملسندين من تالميذ شيخ الكل السيد نذير حسني، فقد انتشرت أسانيد السيد نذير عن طريقه يف 

بقرية "مباركفور"   أهل احلديث، ولد  الكتب مدارس  بعد ما درس  برديش"،  "اترا  من مديرية "براتب كره" من والية 
الدرسية العربية على أساتذة بلده رحل إىل "بوفال" ودرس على احملدث الشيخ حسني بن حمسن األنصاري اليماين 

 
، والقاضي  363-362ص  تراجم علماء حديث هند، ، والنوشهروي،  1272، ص8جنزهة اخلواطر،    عبد احلي اللكنوي،انظر:   33

 .315صاحملدث مشس احلق وأعماله،  وعزير مشس،  ، 198 -197تذكره علماء مباركفور، أطهر املباركفوري، 
، والقاضي  367-366ص  تراجم علماء حديث هند، ، والنوشهروي،  1272، ص8جنزهة اخلواطر،    عبد احلي اللكنوي،انظر:   34

،  145-144ص  كره،  أعظمتذكره علماء  وحبيب الرمحن األعظمي،   ،205-201ص،  تذكره علماء مباركفور،أطهر املباركفوري، 
 .  59-579، ص2، جدبستان نذيريه وحممد تنزيل الصديقي،  ،316-315صاحملدث مشس احلق وأعماله، وعزير مشس،  
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لشيخ حممد والشيخ سالمة هللا اجلرياجبوري، والشيخ أمحد السندي املكي وغريهم، مث رحل إىل "دهلي" وتتلمذ على ا
السهسواين وشيخ الكل نذير حسني الدهلوي، وملا سافر للحج أخذ عن الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن إبراهيم 

 .35هـ 1362النجدي، تويف سنة  
 

 جهوده وأعماله: 
دار  ملا أتسست  بـ"دهلي"، وأقام هناك عشرين سنة، مث  للتدريس يف مدرسة احلاج "علي جان"  الفراغ تصدى  بعد 

 م صار شيخ احلديث فيها، وقد ابرك هللا يف تدريسه يف هذه املدرسة،1921هـ/ 1339لرمحانية بـ"دهلي" سنة  احلديث ا
وعن طريقه انتشرت    وخترج على يديه كثري من العلماء من مجيع أحناء اهلند،ودرس يف املدرسة الرمحانية ملدة طويلة،  

ن يف العصر املتأخر ونشروا األسانيد عن طريقه، مث انتقل أسانيد السيد نذير حسني، ألن تالميذه انتشروا يف كل مكا 
. وتالميذه كثريون جدا، ومن 36منها إىل املدرسة الزبيدية بـ"دهلي" يدرس فيها ويفيد الطالب حىت توفاه هللا عزوجل 

احلديث يف جامعة   تالميذه احملدث عبد الواجد العمري الرمحاين واحملدث ظهري الدين األثري الرمحاين، وكالمها كاان شيوخ 
الرمحن األعظمي،  الشيخ احملدث ضياء  الطلبة، منهم  الكثري من  يديهما  بـ"عمراابد" ابهلند، وخترج علي  السالم  دار 

 صاحب اجلامع الكامل يف احلديث، وآخرون. 
دمها ومن تصانيفه التأمل يف الرد على رسالة التوسل بسيد الرسل، مطبوع، وله فتاوى حافلة يف جملدين ضاع أح

م يف ابكستان. وأصدر جملة شهرية 1966هـ، والثاين كان موجودا عند الشيخ يونس الرباتب كرهي  1947يف أحداث  
 .37هـ ولكن توقف صدورها بعد زمن قصري 1337ابسم تبليغ السنة من "دهلي" سنة  

 

 
- 183-181تراجم علماء حديث هند، ص، وإمام خان النوشهروي،  1183، ص8جنزهة اخلواطر،    عبد احلي اللكنوي، انظر:   35

أسلم،  353 والقاضي  مني،،  آئينه  اتريخ كي  اهل حديث  وأعماله،  وعزير مشس،  ،  387-386ص  حتريك  احلق  احملدث مشس 
 .   289-288ص
 .     290-289صاحملدث مشس احلق وأعماله، وعزير مشس، ، 1183، ص2ج نزهة اخلواطر،  عبد احلي اللكنوي،  انظر:  36
 . 290صاحملدث مشس احلق وأعماله، عزير مشس، انظر:  37
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 م:1949هـ/1369  -م1890هـ/1307العالمة احملدث أبو القاسم سيف البنارسي
هو العالمة احملدث الشيخ حممد أبو القاسم سيف ابن الشيخ احملدث حممد سعيد البنارسي، من العلماء احملققني الكبار 

بنارس"، كان امسه حممد وكناه شيخه شيخ الكل السيد نذير "م يف  1890هـ/  1307ولد سنة  يف العصر املتأخر،  
يد عبد الكبري البهاري وعلى موالان نذير الدين اجلعفري حسني أبيب القاسم، درس على والده يف "بنارس" وعلى الس

سنة، مث قصد مسند الوقت السيد نذير   12البنارسي واحلكيم عبد اجمليد البنارسي، وفرغ من العلوم املتداولة وعمره  
 هـ، وخترج عليه، وهو من صغار تالمذته، كان عمره ملا تويف السيد نذير حسني 1319حسني احملدث الدهلوي سنة  

سنة، مث قصد الشيخ احملدث مشس احلق العظيم آابدي ودرس عليه، وكان من تالمذته املقربني إليه، ومن شيوخه   13
 أيضا احملدث حسني بن حمسن األنصاري، واحلافظ عبد املنان الوزيرآابدي. 

ا بعلمه وفضله يعترب العالمة أبو القاسم سيف البنارسي من صغار تالمذة احملدث نذير حسني، ولكنه كان كبري 
 .38م يف "بنارس" ودفن فيها1949هـ/ 1369وتنوع شخصيته، كان إمام أهل زمانه تويف سنة  

 
 جهوده وأعماله: 

 التدريس: 
م 1331بعد الفراغ من حتصيل العلوم املتداولة عني مدرسا يف مدرسة أبيه الشيخ احملدث حممد سعيد البنارسي، ويف سنة  

عني شيخ احلديث فيها، درس الصحيحني للطلبة ملدة أربعني سنة بال انقطاع، يقول موالان حممد مستقيم السلفي: 
قد ذكر الناس بشيوخ احلديث السابقني الذين كان الواحد منهم من هللا تعاىل، ف"كان وجوده وتدريسه للحديث نعمة  

مبثابة مكتبة حية حبفظهم املوهوب واطالعهم الواسع يف كتب احلديث والرجال، كان الطلبة يضربون إليه أكباد اإلبل 
 .  39من األطراف واجلوانب ومن كل مكان بعيد، مل يزل يدرس الصحيحني ملدة أربعني سنة ابستمرار"

 
أي    جاليس علماء اهل حديث، ، وعبد الرشيد العراقي،  327- 326ص  هند،تراجم علماء حديث  إمام خان النوشهروي،  انظر:   38

احملدث مشس احلق  عزير مشس،  ،  216-214م(، ص2001أربعون عاملا من علماء أهل احلديث، )الهور: نعماين كتب خانه، د.ط،  
 . 275-274، ص2، جدبستان نذيريه وحممد تنزيل الصديقي، ، 391-290صوأعماله، 

 . 278، ص2، جدبستان نذيريه(، وحممد تنزيل الصديقي، 1985بنارس: سبتمرب الشهرية، ) جملة حمدث انظر:  39
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ميذ العالمة كثريون، يصل عددهم قرابة األلف، منهم عالمة جند واحلجاز الشيخ حممد بن عبد اللطيف وتال
 .40بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب النجدي آل الشيخ، والشيخ خمتار أمحد الندوي 

 
 دفاعه عن احلديث وحجية احلديث:

السنة النبوية والرد على املنكرين واجلاحدين، من ذلك أنه ألف أايم تتلمذه كان من عنفوان شبابه ترىب على الدفاع عن  
على الشيخ احملدث مشس احلق العظيم آابدي كتابه يف الرد على املولوي عمر كرمي، الذي كان أساء إىل احملدثني، ومل 

البخاري، واألمر املربم،   يزل على هذا املنهج اثبتا طوال حياته، وقد ألف يف ذلك كتبا عدة، من ذلك حل مشكالت
واملاء احلميم، والريح العقيم، والعرجون القدمي، وغريها من الكتب، وألف يف الرد على منكري السنة كتاب قضية احلديث 

 .  41يف حجية احلديث، ومجع القرآن واحلديث 
 

 تصانيفه: 
أما تصانيفه فهي كثرية، تدل على علمه وفضله، من تصانيفه حل مشكالت البخاري، واملاء احلميم للمولوي عمر كرمي، 
وقضية احلديث يف حجية احلديث، واللؤلؤ واملرجان يف تكلم املرأة آبايت القرآن، ومجع القرآن واحلديث، والتنقيد يف رد 

يث، وكتاب مسألة نزول املسيح وختم النبوة، وتذكرة السعيد يف ترمجة أبيه التقليد، والسري احلثيث يف براءة أهل احلد 
حممد سعيد احملدث، وكتبه تصل إىل اخلمسني كتااب، وقد مجعت كتبه ورسائله يف الدفاع عن صحيح البخاري يف كتاب 

ة، كما مجعت ابسم دفاع صحيح خباري، مجعه الفاضل "حافظ شاهد رفيق" خريج اجلامعة اإلسالمية، وهي مطبوع
رسائله اليت ألفها يف الرد على القاداينية يف كتاب ابسم جمموعة رسائل يف رد القاداينية، مجعها الشيخ حممد أبو القاسم 

 
 .  300، ص2، جدبستان نذيريه حممد تنزيل الصديقي، انظر:  40
 . 284، ص2، جدبستان نذيريه انظر: حممد تنزيل الصديقي،  41
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الفاروقي، ولكنها مل تطبع إىل اآلن،  وكانت له مكتبة زاخرة بنوادر املطبوعات واملخطوطات، ضمت إىل مكتبة اجلامعة 
 .42السلفية ببنارس

 
ائج:النت  

 عدد تالميذ اإلمام احملدث السيد نذير حسني الدهلوي يف اآلالف.  -1
تالميذه الكثريون قاموا خبدمات جليلة يف نشر العلم والدعوة إىل السنة وأفنوا أعمارهم يف سبيل ذلك،  -2

 حاهلم يف ذلك حال شيخهم. 
احملدث من املربزين يف نشر العلم والسنة عن طريق التدريس واإلفادة والذين مت اختيارهم يف هذا البحث   -3

هـ(، وشيخ البنجاب احملدث احلافظ عبد 1329- ه1273الشهري العالمة مشس احلق العظيم آابدي )
 ( الضرير  آابدي  الوزير  حمم1334- هـ1267املنان  احلافظ  الكبري  احملدث  والعالمة  هللا ه(،  عبد  د 

( املباركفوريه(1337- هـ1261الغازيبوري  السالم  عبد  احملدث  والعالمة  م(، 1924هـ/1342) ، 
م(، والعالمة 1935ه/1353واحملدث الكبري العالمة عبد الرمحن املباركفوري صاحب "حتفة األحوذي" )

 م(. 1949هـ/ 1369احملدث أبو القاسم سيف البنارسي )
عظم احلركة العلمية والنهضة احلديثية اليت خلفها وراءه اإلمام السيد نذير بعد دراسة هذا البحث يتبني   -4

 حسني الدهلوي. 
من التحف العلمية اليت تركها تالميذ السيد نذير حسني عون املعبود شرح سنن أيب داود، لشمس احلق    -5

كالمها من تالميذ العظيم آابدي، وحتفة األحوذي يف شرح جامع الرتمذي حملمد عبد الرمحن املباركفوري، و 
 السيد نذير حسني واملرتبني عنده والناهلني من علمه ومدرسته العلمية والفكرية. 

 
أي أربعون عاملا من علماء أهل احلديث، )الهور: نعماين كتب خانه، د.   جاليس علماء اهل حديث،عبد الرشيد العراقي،  انظر:   42

احلق وأعماله وعزير مشس،    ،221-218م(، ص2001ط،   الصديقي،  293-292، صاحملدث مشس  تنزيل  دبستان  ، وحممد 
 .324-301، ص2، جنذيريه 
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هذا البحث إمنا هو جمرد منوذج، وجيب على اجلامعات ومراكز األحباث حث الطلبة والباحثني على إبراز  -6
وا حياهتم وسخروا إمكانياهتم جهود علماء اهلند وحمدثيها لألجيال القادمة، وفاء هبؤالء األئمة الذين أفن

 يف خدمة العلم والسنة ومن أجل االقتداء هبم. 
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