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امللخص:
لقد حاول هذا البحث تسليط الضوء على جهود العالمة املحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي في الحديث الشريف وعلومه ،فهو
يعد في مقدمة املشتغلين بالحديث الشريف في عصره ،فقد برع فيه ،وألف مؤلفات عديدة كـ (أشعة اللمعات) -باللغة الفارسية -و(ملعات
التنقيح شرح مشكاة املصابيح) -باللغة العربية ،-استمر في خدمة البحث العلمي للحديث الشريف وعلومه طوال سني حياته متونا
وشروحا وتدريسا وتأليفا ونشرا.
ولم نعرف أحدا من العلماء السابقين في الهند قام بمثل هذا العمل العلمي الجليل مع التدريس واإلفتاء بمكانة علمية مرموقة
عند العلماء والباحثين ،فكان حقا إماما في الحديث النبوي الشريف في شبه القارة الهندية بال منازع؛ لذلك سيركز البحث على أهم
منجزاته العلمية في الحديث الشريف وعلومه.
الكلمات املفتاحيةّ :
املحدث عبد الحق الدهلوي؛ جهوده؛ شرح الحديث؛ تدريس الحديث؛ التأليف فيه.

املقدمة:
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
َ
ُ
فقد أدركت الهند العناية اإللهية ،فعرف نجباء أبنائها رغم بعدها عن مهبط الوحي بعدا جغرافيا بشغفهم بالعلوم الدينية،
وتفوقهم في طلبها وحفظها وتدريسها ،حتى انتهت إليهم رئاسة التدريس والتأليف في فنونها في القرون املتأخرة ّ
ّ
خاصة الحديث الشريف،
ُّ
وس ِّلمت لهم الزعامة في العهد األخير ،حتى قال العالمة السيد رشيد رضا في مقدمة "مفتاح كنوز السنة"" :لو ال
واعترف لهم بالفضل،
ُ
عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لق ِّض ى عليها بالزوال من أمصار الشرق ،فقد ضعفت في مصر والشام والعراق
والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة"(.)1
فدونك الشيخ املحدث عبد الحق الدهلوي صاحب كتاب "ملعات التنقيح في شرح مشكاة املصابيح" (958ه1052-ه1551/م-
1632م) ،الذي يعد علما من أعالم الحديث النبوي ،ومنارة من منارات السنة املحمدية في القرن العاشر للهجرة ،عداده من رواد النهضة
الحديثية مثل اإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي واألمير صديق حسن خان القنوجي وغيرهما ،اشتغل الشيخ املحدث الدهلوي بعلم الحديث
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وعلومه ،وقصر همته في التصنيف والتأليف في هذا املجالّ ،
وشمر عن ساق الجد لنشر هذا العلم ،فنفع هللا به وبعلومه كثيرا من عباده
املؤمنين ،حتى قيل" :إنه أول من جاء بالحديث بالهند"(.)2
فال شك أنه محدث الهند في عصره ومسندها في القرن العاشر الهجري ،وتدل على ذلك مؤلفاته ومن أهمها" :ملعات التنقيح في
شرح مشكاة املصابيح" باللغة العربية و"أشعة اللمعات" باللغة الفارسية ،وكلها مقبولة عند العلماء.
وحقيقة هو الذي وضع أسس النهضة العلمية الدينية الحديثية في القارة الهندية في القرن العاشر الهجري ،وجاء بعده الشاه ولي
هللا الدهلوي بعد ثمانين سنة فرعاها ّ
ونماها.
فنتيجة لجهوده املباركة ،فقد ّ
هيأ لهذه البالد مناخ ازدهار علم الحديث في ربوعها ،فبرزت املدارس الدينية ،والحلقات العلمية
الكثيرة في مختلف أرجاء الهند التي تحولت إلى مدرسة كبرى ّ
تخرج فيها الكثير من العلماء الكبار ،الذين كانت لهم أياد بيضاء في نشر علم
الحديث في هذه البالد.
أهمية املوضوع:
إن لهذا املوضوع أهمية كبيرة عند العلماء املسلمين ،وذلك أن اإلمام عبد الحق الدهلوي هو أول من نشر علم الحديث الشريف
وحلقات ومدارس للحديث الشريف ،وهو تلميذ خاص للشيخ عبد الوهاب املتقي(( )3ت 1050ه) الذي أرسله من
في الهند ،وأقام دروسا
ٍ
الحجاز إلى الهند لخدمة الحديث النبوي في شبه القارة الهندية.
ّ
فأصر على إرساله إلى الهند ،إذ
لقد صعب على اإلمام الدهلوي أن يفارق شيخه ويرجع إلى الهند ،لكن شيخه كان يرى شيئا آخر،
يرى أن هللا سبحانه وتعالى ّ
سخره لخدمة الحديث الشريف ونشره في الديار الهندية في ذلك الزمن.
ّ
فألف أكثر من مائة كتاب تقريباّ ،
ّ
وصنف كتاب "ملعات التنقيح شرح
استقر بالهند حتى شرع في خدمة سنة املصطفى ﷺ،
وما إن
مشكاة املصابيح".
ّ
لقد بدأ شرح املشكاة أوال بالفارسية ،ثم استشعر أن بعض الكلمات واملعاني تحتاج إلى التعبير عنها باللغة العربية ،فقرر إعادة
وضعه الكتاب باللغة العربية ،باإلضافة إلى تصنيفه باللغة الفارسية ،فهو من أهم مآثره في خدمة الحديث النبوي الشريف.
مشكلة البحث:
تكمن املشكلة في اإلحاطة بامليراث العلمي الحديثي لإلمام املحدث الدهلوي ،وتقييمه ،وبيان مكانته بين أقرانه؛ فإنه رغم شهرته
َّ
العلمية ،ومكانة مؤلفاته لدى العلماءُّ ،
عدد من الباحثين
تناول ٍ
وتنوع الفنون التي تصد ى للتأليف فيها ،خاصة في الحديث وعلومه ،ورغم ِّ
لجهوده في الفنون املختلفة بالدرس والنشر والتوجيه ،إال أنني لم أعثر على رسالة علمية ممحضة لدراسة جهوده في الحديث الشريف
َّ
شكل دافعا ًّ
قويا َّ
لدي لخوض غمار هذه املهمة بتسليط الضوء على هذه الجهود من خالل جمعها ،ودراستها.
وعلومه ،مما
أسئلة البحث:
ّ
وبناء على ما تقدم من إثبات أن الحاجة ماسة إلى دراسة علمية لجهود الشيخ املحدث عبد الحق الدهلوي في الحديث الشريف
وعلومه ،فإني أرى لزاما وضع دراسة شاملة تجيب عن األسئلة اآلتية:
 .1من الشيخ املحدث عبد الحق الدهلوي؟
 .2ما مؤلفاته في الحديث النبوي الشريف ومكانتها العلمية؟
أهداف البحث:
سوف أسعى في هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعريف بأبرز الجوانب لحياة الشيخ املحدث الدهلوي وتجلية مكانته العلمية.
 .2التعريف بمؤلفاته في الحديث النبوي الشريف متنا وشرحا.

 2الحسني ،1983 ،ص.135
 3هو تلميذ للشيخ علي املتقي صاحب (كنز العمال).
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أسباب اختيارالبحث من أهمها:
 .1شهرته العلمية.
 .2تمتع مؤلفاته في الحديث الشريف وعلومه بمكانة عظيمة لدى العلماء.
ّ
ّ
 .3تركه آثارا عملية وعلمية عديدة خاصة حديثية أثرت في عقول العلماء واملثقفين.
 .4عدم وجود دراسة علمية ممحضة إلبراز جهوده في خدمة الحديث الشريف وعلومه.
ُ
ُ َ
ّ
فتأكد عندي وجوب أن أكتب في هذا املوضوع وأن أبرز معامله وميزاته وأن أ َع ّ ِّرف جهوده في الحديث الشريف وعلومه من خالل
كتبه ومؤلفاته إلى العلماء والباحثين.
حدود البحث:
ّ
وملا كانت جهود الشيخ املحدث الدهلوي كثيرة ومتنوعة ،ونشاطاته العلمية تناولت العديد من الفنون ،فإنه يعسر على باحث
بمفرده أن يأتي عليها كلها ّ
السيما دراسة منهجه فيها ،لذلك آثرت دراسة جهوده ودوره في خدمة الحديث الشريف وعلومه.
منهجية البحث:
استخدمت في إعداد هذا البحث املناهج التالية:
املنهج االستقرائي :استخدمته للتعرف على حجم جهود هذا اإلمام في مجال الدراسات الحديثية ،بجمعها ،وتصنيفها ،واستجالب أقوال
النقاد حولها ،واملعلومات املتعلقة بالتعريف بكتبه.
املنهج التحليلي :اتبعته في دراسة جهود اإلمام املحدث الدهلوي في علم الحديث من خالل مؤلفاته ،وطريقة عرضه للمسائل العلمية،
وبيان القيمة العلمية لهذه املؤلفات ،وكالم العلماء حولها.
الدراسات السابقة:
لم أجد حسب علمي املتواضع في هذا املوضوع دراسة مباشرة أو بحثا أو رسالة جامعية ،ولكن هناك ما يتعلق ببعض أجزاء البحث
وهي كاآلتي:
• "نزهة الخواطر" للعالمة املؤرخ عبد الحي الحسني( .)4ذكر فيه ترجمة املحدث عبد الحق الدهلوي ومكانته العلمية بإيجاز مخلّ.
• كتاب لألستاذ خليق أحمد نظامي عن حياة الشيخ عبد الحق الدهلوي ّ
تحدث فيه عن علمه وآثاره(  .)5بدأ املؤلف باستعراض
الحالة السياسية والدينية والفكرية في القرن العاشر الهجري ،ثم استعرض عن نشأة الشيخ املحدث الدهلوي في هذه البيئة ،وطلبه
العلم ،ثم عن رحالته ،وشيوخه ،ومجاهداته ،وأثره في عصره ،علما ،وعمال ،وتصوفا.
• وكتاب "تذكرة امل ّ
حدثين" للشيخ ضياء الدين اإلصالحي(.)6
• فوائد جامعة شرح عجالة نافعة للدكتورمحمد عبد الحليم الچشتي ( ،)7ذكر الدكتور حياته في كتابه "شرح عجالة نافعة فوائد
جامعة" باللغة األردية من صفحة  305إلى .347
• مقدمة تحقيق كتاب "ملعات التنقيح شرح مشكاة املصابيح" لألستاذ الدكتور تق ّي الدين الندوي( .)8ترجم فيها الشيخ الندوي
بإيجاز حياته ومنهجه في الدعوة.
• اإلمام املحدث عبد الحق الدهلوي ودوره في إحياء املجتمع اإلسالمي في شبه القارة لألستاذ محمود أحمد الغازي .بدأ األستاذ
مقالته بعلماء التصوف في الهند ،ثم عن علماء الحديث ،وذكر منهم املحدث عبد الحق الدهلوي وجهوده اإلصالحية.
ّ
• والشيخ عبد الحق حقي املحدث الدهلوي لنسيم أحمد الفريدي(  .)9تكلم الشيخ الفريدي عن أسرة الشيخ املحدث الدهلوي ،ثم
ذكر عن تربيته ّ
وتواقه إلى العلم وتضحيته في ذلك ،ثم أتى إلى ذكر تعليمه ،فذكر فيه انهماك الشيخ في القراءة والدراسة ،وحفظه
 4اإلعالم بمن في الهند من األعالم ،عبد الحي الحسني ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط1420 ،1هـ1999/م.
ّ
 5قد ألفه األستاذ خليق أحمد نظامي باللغة األردية ،وترجم هذا الكتاب الدكتور أكرم الندوي إلى اللغة العربية ،وطبع من دار القلم ببيروت سنة (1434ه2013/م).
 6قد ألف الشيخ ضياء الدين اإلصالحي رئيس دار املصنفين بأعظم جراه في كتابه "تذكرة املحدثين" في املجلد الثالث باللغة األردية ترجمة الشيخ املحدث الدهلوي.
 7فوائد جامعة شرح عجالة نافعة ،عبد الحليم الچشتي ،مكتبة الكوثر ،كراچي ،ط1433 ،1ه2012/م.
 8ملعات التنقيح شرح مشكاة املصابيح ،عبد الحق الدهلوي ،تحقيق :تقي الدين الندوي ،دار النوادر ،بيروت ،ط1435 1ه2014/م.
 9نسيم أحمد الفريدي ،الشيخ عبد الحق حقي املحدث الدهلوي ،مجلة ثقافة الهند ،العدد  ،1املجلد 1412 ،43ه1992 /م.
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القرآن الكريم في سنة واحدة بعد دراسته العلوم النقلي ة والعقلية ،ثم شوقه إلى الحرمين الشريفين ،ثم ذكر سلستله في التصوف
التي أخذها عن شيخه الشيخ عبد الوهاب املتقي ،ثم ذكر في مؤلفاته أن الكتب التي ألفها تبلغ أسطرها حوالي خمسمائة ألف سطر.
ّ
واملالحظ ّأن الذين كتبوا عن الشيخ املحدث ركزوا على ترجمته الذاتية وعن نشأته ودراسته وتربيته ونبذة عن كتبه في موضوعات
مختلفة.
خطة البحث:
املقدمة ،وتتضمن (أهمية البحث  ،وإشكاليته ،وأهدافه ،وحدوده ،واملنهج املتبع في إعداده ،والدراسات السابقة)
ّ
ويتضمن الحديث بإيجاز عن عصر الشيخ املحدث الدهلوي السياس ي والعلمي
التمهيد:
املبحث األول :ويتناول ترجمته الذاتية واعتنائه بالتصنيف والتأليف وعدد مصنفاته
املطلب األول :سيرته الذاتية.
املطلب الثاني :مدى اعتنائه بالتصنيف والتأليف.
املطلب الثالث :عدد مصنفاته ومؤلفاته.
املبحث الثاني :جهوده في الحديث النبوي الشريف
املطلب األول :جهوده في تدريس الحديث.
املطلب الثاني :جهوده في التأليف والتصنيف.
املطلب الثالث :مكانة مصنفاته ومؤلفاته.
الخاتمة :وفيها أهم نتائج البحث

التمهيد :عصرالشيخ املحدث الدهلوي السياس ي والعلمي
قد شهد القرن العاشر للهجرة تطورات هامة متعددة النواحي في شبه قارة الهند ،فعاش انهيار حكم سالالت األفاغنة وقيام
اإلمبراطورية املغولية التي وصلت بالحكم اإلسالمي في هذه البالد إلى أرقى درجاته ،وكفى هذه الساللة فخرا أن كان من أبنائها السلطان
َ
َ
ُ
الصوفي العالم الفقيه أبو املظفر ُمحي الدين محمد أو َرنك ِّزيب عامل ِّكير –رحمه هللا ،-الذي أعاد إلى شبه القارة الهندية ُمثل الحكم
اإلسالمي العالية ،واختار تقاليد الخلفاء الراشدين في السياسة ونظام الحكم ،حتى ّ
عده البعض سادس الخلفاء الراشدين بعد الخلفاء
األربعة وسيدنا عمر بن عبد العزيز( .)10
واتخذ حكام هذه اإلمبراطورية خطة التسامح جريا على سنة سلفهم من الحكام املسلمين في شبه القارة ،وبلغ تسامحهم درجة
أصهر معها اإلمبراطور جالل الدين أكبر إلى العائالت الهندوكية ،وبنى بعديد من األميرات الهندوكيات ،حتى جاوز بتسامحه مجاملة
الهندوكيين إلى أرباب الديانات الوثنية األخرى في شبه القارة الهندية( .)11
إال ّأن هذه املجامالت وهذا التسامح لم يجعل األمة اإلسالمية في شبه القارة تتغافل عن املؤامرات التي يحيكها الخصوم ضدّ
اإلسالم واملسلمينّ .
الهندية أصبح ّ
ّ
يعج بزعماء عباقرة في مجالي الفكر والعمل ،نهضوا ملقاومة الحركات الهدامة،
حتى ّأن شبه القارة
فقد قام رجال مؤمنون مجاهدون في جميع مجاالت الحياة ُيكافحون ّ
ضد هذه املوجة اإللحادية ،وكان من بين من نهض لهذه املهمة
ِّ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
َّ
املحدث
املجدد أحمد بن عبد األحد السرهن ِّدي الفاروقي ،واإلمام ِّ
رجالن عبقرَّيان يفتخر بهما تاريخ شبه القارة اإلسالمي ،وهما :اإلمام ِّ
ّ َ
الدهلوي"( .)12
عبد الحق ِّ
َّ
فحض كثيرا من أعيان الحكومة على إحياء السنة والقضاء على البدع ،وكافح
عمل الشيخ املحدث في جميع هذه االتجاهات،
لتصحيح املفاهيم اإلسالمية وتخليصها من التمويهات الضالة التي تبنتها الصوفية الباطلة بما تنشره من الباطل والتخريف واملخاريق،
وأعلن بصراحة أن كل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة( .)13
فكان اإلمام املحدث عبد الحق الدهلوي من كبار قادة حركة نشر الحديث وتصحيح املفاهيم اإلسالمية في شبه القارة ،ولم يسبقه
في ذلك أحد من معاصريه سوى اإلمام املجدد أحمد بن عبد األحد الفاروقي السرهندي ،إال أن الفضل األكبر في نشر الحديث يرجع إلى
 10الغازي1976 ،م ،ص.600-599
 11ينظر :املصدر السابق.
 12املصدر السابق ،ص.605-604
 13املصدر نفسه.
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اإلمام عبد الحق ،فقد عكف على تدريس الحديث وعلومه أكثر من نصف قرن ،وقرأ عليه الحديث في هذه املدة اآلالف من طلبة الحديث
من جميع أنحاء الهند وخارجها(.)14
املطلب األول :سيرته الذاتية
ً
أوال :اسمه ونسبته وأسرته :هو عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي وطنا ،البخاري أصال ،التركي نسبا ،الحنفي مذهبا ،الصوفي مشربا،
القادري طريقة ،أسرته أسرة علم وفضل ،تمتاز منذ عهد قديم بالعز والشرف ،فهو ينحدر من أسرة مباركة وساللة كريمة ،تركي النسل،
ُ َ
الهند في القرن الثالث عشر امليالدي(.)15
وكان آلبائه عالقة مع ما وراء النهر ،فانتقلت أسرته من بخارى إلى ِّ
ً
ّ
بالتدين .وولد في بيئة صالحة في شهر املحرم سنة
ثانيا :والدته :ينتسب الشيخ املحدث ألسرة علمية تقية نقية مطبوعة باإلسالم معطرة
 958في دهلي ،في عهد اإلمبراطور األفغاني إسالم َشاه ُّ
السوري.16
ً
ثالثا :دراسته االبتدائیة :بدأ دراسته االبتدائیة تحت عنایة أبیه العالم الصالح الجليل ،وقد ورث عنه(ّ )17
التدين والورع والعفة والصالح
والتقوى ،وقد ُعني والده بتربيته منذ نعومة أظفاره ،وقد ّ
ضحى الشيخ املحدث براحته ّ
وكل متع الحياة في سبيل طلب العلم وارتقاء مدارج
املجد منذ حداثة سنه.
ً
رابعا :دراسته العليا :قد سافر إلى مكة املكرمة سنة ست وتسعين وتسع مائة ،فقرأ مشكاة املصابيح والجامع الصحيح للبخاري والجامع
الصحيح ملسلم وغيرها من الكتب على أيدي كبار علمائها ومحدثيها ،وأخص بالذكر منهم :اإلمام املحدث عبد الوهاب املتقي( )18تلميذ الشيخ
علي املتقي صاحب "كنز العمال" ،وصحبه إلى أن رجع إلى الهند( ،)19والقاض ي علي بن جار هللا بن ظهيرة القرش ي املخزومي( ،)20والشيخ حميد
الدين بن عبد هللا السندي املهاجر( ،)21وقد أجازوه إجازة عامة ،واختار الشيخ للرواية إسناد الشيخ املحدث عبد الوهاب املتقي ،كما في
َ
فهرس الفهارس للك ّتاني ،بعد ما تفرغ الشيخ املحدث من االستفادة من مشائخ الحرمين الشريفين جلس في مدينة دهلي للتدريس ،وكان
ّ
الهند ،وقصده في هذه املدة ألوف من
قطب الرحى في التدريس الكتاب والسنة ،وركز على تدريس علم الحديث الشريف في ِّده ِّلي عاصمة ِّ
طلبة الحديث من جميع أرجاء الهند وخارجها .فبرزت املدارس الدينية ،والحلقات العلمية الكثيرة في مختلف أرجاء الهند التي تحولت إلى
ُ
مدرسة ُكبرى ّ
الكبار.
الكثير من
تخرج فيها
ِّ
العلماء ِّ
ٍ
ّ
َّ
ً
َ
ُ
َ
َ
والعالمة َيحيىَ
ُ
)
23
(
)
22
(
خامسا :أهم تالمذته :ابنه نور الحق بن عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي  ،والعالمة حيدر بن ِّفيروز الكش ِّمي ِّري ،
ّ
َّ
العالمة الكبير َّ
الشهير ب َ
الثاني أحمد َّ
السرهندي -رحمه هللا.-
ـمج ِّّدد األلف
ابن
ُ َّ َ
ُ ّ ّ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
الدهل ِّويِّ ،من
خاري ِّ
اإلمام املحدث أبو محمد عبد الح ِّق ابن سيف ِّ
"ومن ِّ
وذكر السيد مرتض ى الزبيدي في ثناءه عليهِّ :
الدين الب ِّ
املتأخرين ِّ
أئمة َ
ِّكبار َّ
ديث"( .)24
الح ِّ
ّ
َّ
ُ
ّ
وقال َّ
باللمعات"(.)25
"محدث الهند العالمة املس ِّند صاحب املؤلفات العدة ،كشرحه على املشكاة املسمى
الكتاني في شأنه:
ِّ
وقال العالمة عبد الحي الحسني .." :وأقام بدهلي اثنتين وخمسين سنة ،ونشر العلوم ،ال سيما الحديث الشريف بحيث لم يتيسر مثله

 14املصدر نفسه ،ص.607
 15نظامي ،2013 ،ص.131
 16الدهلوي ،1995 ،ص.589
 17سيف الدين البخاري
 18هو املحدث الكبير عبد الوهاب بن ولي هللا البرهانفوري املهاجر إلى مكة املشرفة واملدفون بها ،كان من العلماء الربانيين ،وصل إلى مكة املباركة سنة ثالث وستين
وتسعمائة من الهجرة ،وأدرك بها الشيخ علي بن حسام الدين املتقي صاحب "كنز العمال" ،وأخذ عنه العلم واملعرفة ،وأسند الحديث عنه وعن غيره من املشايخ،
وتصدر للدرس واإلفادة بعده بمكة املباركة( .الحسني ،1999 ،ج 4ص.)442
 19متاال ،1992 ،املجلد .)51
َ
ُ
ّ
 20هو القاض ي علي بن جار هللا القرش ي املخزومي الظهيري الحنفي ،مفتي مكة ،الشهير ب ــ" :ابن ظهيرة" ،شهد بفضله الناس من فاجر وبر( .الخفاجي،1967 ،
ص.)440
 21هو عبد الحميد بن عبد هللا بن إبراهيم السندي الفاروقي الحنفي ،نزيل مكة املكرمة ،أصله من أرض السند اإلقليم الشهير ،ونشأ فيه على فضل عظيم ،ورحل
إلى الحرمين ،وصحب كثيرا من العلماء األفاضل ،وأخذ عن جمع ،ولم يزل بمكة إلى أن توفي ،وعمره نحو تسعين سنة( .املحبي ،2010 ،ج 2ص.)327
 21صاحب كتاب "تيسير القاري" شرح صحيح البخاري (املطبوع) ،وشرح شمائل الترمذي (املخطوط).
 22أخذ عن الشيخ املحدث في الفقه والحديث والتفسير.
َّ 24
الزبيدي ،2001 ،ج 28ص.514
 25الكتاني ،1902 ،ج 2ص.725
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ألحد من العلماء السابقين في ديار الهند(.)26

ّ
ً
سادسا :وفاته :توفي الشيخ املحدث في الليلة الحادية والعشرين من ربيع األول سنة 1052ه ،ودفن في مدينة دهلي ،وصلى عليه ابنه
الشيخ ُنور َ
الحق الدهلوي
املطلب الثاني :مدى اعتنائه بالتصنيف والتأليف
ُ
شمس العلم واملعرفة ُ
ملا ُ
والهدى في ُربوع الهند كان عمر الشيخ املحدث-رحمه هللا -أربعا وتسعين عاما ،وقد قض ى الشيخ
غربت
املحدث معظم أوقات عمره في ّ
الشريفين مالزما
الحرمين
سنوات في
الدراسة والطلب والتصنيف والتأليف والكتابة ،كما َّأنه قض َى عدة
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
لشيوخه الكبار مستفيدا من مناهجهم في تصانيفهم وتآليفهم ،فقد أضاف في باب العلم علوما كثيرة ،كما بدأ العمل في ميدان الحديث
خاصة في عنفوان شبابه بنشاط وعلو همة ،فإنه ختم ِّآخر عمره بنفس القوة والثبات والعزم في خدمة ميراث ّ
النبوة ،فظل قلمه يخدم
الحديث النبوي الشريف طول حياته العلميةُ ،
فعني عناية فائقة بشرحها ونشر وتحقيق سيرته صلى هللا عليه وسلم .وقد ّ
تجمعت عنده
مكتبة ضخمة استفاد منها في مصنفاته ومؤلفاته وشروحه.
ُ
ُ
معرفة شخصيته ،وت ِّبرز
وأريد أن أستعرض بعض األقوال التي تبرز مآثر الشيخ املحدث الدهلوي –رحمه هللا تعالى -وتفيد في
ِّ
فر َ
ائد ما ّ
يتميز به عن غيره.
ُ
ً
أوال :قال األستاذ خليق أحمد نظامي ما ّ
معاصرة في
شحصيات
ملخصه" :تنفرد شخصية الشيخ املحدث عبد الحق الدهلوي من بين
ٍ
ٍ
ّ
التدريس ّ
صب ّ
خاصة ،فقد شغل منا َ
والتعليم والتربية ملدة أكثر من نصف قرن ،وظل قلمه طول حياته يستكشف أسرار
عصره بمز ٍية
ٍ
ُ
ّ
ُ
ُ
حد ِّثي
القرآن ،وحكم الحديث النبوي الشريف ،وأكبر مآثره وأهمها عنايته بنشر الحديث وعلومه ،ووصفه دارا ِّشكوه بقوله :هو "إمام م ِّ
َ
العصر"(.)27
َ
ً
ُ َ َ َ
َ
حديثية
كتب
ٍ
ثانيا :قال موالنا أبو الكالم آزاد ما مفاده" :إن العهد التعليمي الذي بدأه الشيخ املحدث عبد الحق كان من مزاياه تأليف ٍ
َ ّ
باللغة الفارسية التي كانت لغة الشعب"( .)28
ً
ّ َ َ َ
ُ
ُ
ّّ
ُ َ
قاربه في
ثالثا :قال النواب ِّص ِّديق حسن خان ما ملخصه" :كان من أفراد هذه األمة في الترجمة من العربية إلى الفارسية ،ال يعرف أحد ي ِّ
هذا الفن ،ال س َّيما في هذا العصر"( .)29
ِّ
املطلب الثالث :عدد مصنفاته ومؤلفاته
ّ
ال شك أن معظم الكتب التي ألفها الشيخ املحدث -رحمه هللا -تدور حول الشريعة اإلسالمية والسنة املطهرة ،قد بلغ عدد ما ألفه
من الكتب نحو ستين كتابا ،ومنها ( )49كتابا ذكره في قائمة مؤلفاته ،التي ّ
أعدها هو بنفسه في رسالة سماها "تأليف القلب األليف بذكر
َّ
َ
بعض كتبه التي ألفها بعد وضع هذه القائمة ،والتي يبلغ عددها أحد عشر كتابا،
فهرسة التواليف" ،ولكنه لم يذكر في هذه القائمة
وبذلك يبلغ عدد مجموع مؤلفاته ستين كتابا.
ََ
َ
داد تصنيفاته وتآليفه عند من ترجم له .وأول
اختالف نشأ من كتاب اإلمام الدهلوي" :إرسال املك ِّاتيب
ٍ
وفي الحقيقة اختلف في ِّع ِّ
َّ
َّ
َّ
والرسائل إلى أرباب الكمال والفضائل" ،وهو كتاب يشتمل على سبعين رسالة .فعده بعض ُمترجميه كتابا واحدا ،كالعالمة أبو الكالم
آزاد في َ"تذكرته" ،واملؤرخ ّ
ُ
العدد عندهم ستين ( )60كتابا.
النظامي في "حياة عبد الحق" ،فكان
ِّ
َّ
َّ
َّ َ َ
َ
َ
َ
ر
وأكثر املترجمين جعلوا كل رسالة كتابا مستقال ،كالعالمة بركت ع ِّلي في كتابه"ِّ :مرآة الحق" ،والعالمة محمد صالح الالهو ِّ ي في
ّ
َّ
َّ
َ
والعالمة ُ
عبد َ
والعالمة ُغ َالم علي َآزاد َ
الحميد
الك َرام" ،والعالمة َرح َمان َع ِّلي في "تذ ِّكرة علماء الهند"،
"شاه َج َهان َن َامه"،
البل ِّكرامي في "مآثر ِّ
ّ
ّ
َ
والعالمة أحمد َ
القادري في "تذكرة عبد الحق" ،وغير ذلك .فالعدد عندهم تجاوز املائة( .)30
الال َهوري في َ"بادشاه َن َامه"،
ِّ
ِّ
وقال األستاذ الدكتور موفق عبد القادر" :وقيل :بلغت مصنفاته مائة مجلد"(.)31

 26الحسني ،1999 ،ج 2ص.554
 27نظامي ،2013 ،ص.254
 28آزاد ،2010 ،ص.50
 29نظامي ،2013 ،ص.255
 30الدهلوي ،2016 ،ص.254
 31الدهلوي ،2014 ،ج 1ص.17
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وقد أشار اإلمام الدهلوي نفسه إلى ذلك االختالف في كتابه" :تأليف القلب األليف بكتابة فهرسة التواليف"ّ ،
وفوض األمر إلى
يع ُّدوا كل رسالة كتابا مستقال ،أو جميع الرسائل كتابا واحدا ،إذ ال ضير ،فكال الفريقين على صواب في ّ
القراء الكرام في :أن ُ
عده ،وال
تصح تخطئة أحد منهم( .)32
فيبدو لي أن مجموعة ما ذكره اإلمام الدهلوي في فهرسة مؤلفاته :تسعة وأربعون كتابا ،والكتاب األخير منها" :إرسال املكاتيب
ُ
الرسائل التي يشتمل بها الكتاب سبع وستون رسالة .فمجموع الكتب تصل مع َّ
وعدد َّ
َّ
الرسائل
والرسائل إلى أرباب الكمال والفضائل"،
إلى مائة وستة عشر كتابا.

املبحث الثاني :جهوده في الحديث النبوي الشريف
املطلب األول :جهوده في تدريس الحديث
ّ
إن حياة الشيخ عبد الحق املحدث الدهلوي مليئة بالجد عامرة باالجتهاد ،وتدريس العلوم وتوجيه الناس نحو الخير .وقد حباه هللا
بطول العمر ووفقه إلى االنشغال بالتدريس ،ألجل ذلك كثر تالميذه ،حتى قال األستاذ محمود أحمد الغازي" :فعكف على تدريس علوم
الحديث أكثر من نصف قرن ،وقرأ عليه الحديث في هذه املدة آالف وآالف من طلبة الحديث من جميع أنحاء الهند وخارجها ... ،وكان
كتاب هللا وسنة رسوله ﷺ هما األساسان اللذان بنى عليهما بناء العلوم األخرى والجهاز التعليمي والنظام الدراس ي" .33
ويقول الدكتور تقي الدين الندوي" :ملا فرغ الشيخ من دراسته ،وكان سنه عشرين سنة ،اشتغل بالتدريس مدة بعد ما استفاد من
والده وعلماء الهند وعلماء ما وراء النهر"(.)34
وقال في موضع آخر" :ملا ودعه الشيخ عبد الوهاب املتقي أكرم تلميذه ،ورجع الشيخ املحدث إلى الهند سنة 1000ه ،وهذا العهد
َّ َ
َ
خذت فيه أفكار امللك أكبر صورة الدين اإللهي ،وكانت بيئة البالد كلها قد فسدتّ ،
وعم اإلعراض عن الشريعة والسنةُ ،ويسخر
الذي ات
في البالط امللكي بالشعائر الدينية ويستهزأ بها ،فقد أثر ضالل امللك أكبر في حياة عامة الناس .ورجع الشيخ في هذه الظروف املؤملة ،وكان
الشيخ متأملا بهذا الوضع املؤلم في البالد ،فقرر أن يجلس لتدريس الحديث في زاوية بدلهي ،وكانت هي املدرسة األولى في شمالي الهند في
ذلك العهد لتدريس الحديث الشريف ،وكان الكتاب والسنة في هذه املدرسة قطب الرحى ،وذكر الشيخ في كتابه "أخبار األخيار" اشتغاله
بالتعليم والتدريس بتواضع كبير ،يقول :أبذل كل جهد في هذا السبيل ،وأقوم بأشد رياضة في ذلك ،وأقض ي أيامي مشتغال بالتعليم
َّ
ُ
فاسق ،معرضا عن صحبة هذا وذا ،وواصل الشيخ اشتغاله بالتدريس
صالح أو
ٍ
واإلفادة -معاذ ّللا -بل بالتعلم واالستفادة ،ال يهمني أمر ٍ
إلى آخر لحظات حياته ،من ذلك الوقت عرف الشيخ بلقب املحدث الذي أصبح بعده جزءا من اسمه حتى إذا قيل" :املحدث الدهلوي"،
ال ُيعنى به إال هو ،فصار شهيرا باملحدث الدهلوي ،وصارت مدرسته معروفة بخصائصها في الهند ،اجتمع فيها عدد كبير من الطالب
لتحصيل العلم ،وصارت املدرسة أكبر حصن للشريعة اإلسالمية والسنة النبوية في ذلك العهد املليء بالفتن ،وظل الشيخ جبال ثابتا أمام
موجات الضالالت واألقوال املعادية لإلسالم"( .)35
املطلب الثاني :جهوده في التصنيف والتأليف
 .1متون الحديث:
• ما ثبت من السنة في أيام السنة:
ُ
قال الشيخ املحدث في "تأليف القلب األليف"" :أوردت فيه األحاديث الواردة فيما جاء فيه من األعمال في األيام واألشهر ولياليها،
وموضوعات للتنبيه
وضعافا
ٍ
مثل الصالة والصيام في يوم عاشوراء ،وليلة النصف من شعبان ،وغير ذلك من الزمان ،صحاحا وحسانا ِّ
عليها ،نحوا من ألفي بيت ،أو أكثر قريب من ثلثه".36

 32الدهلوي ،2016 ،ص.254
 33الغازي ،1976 ،ص.608-607
 34ينظر(الدهلوي ،2014 ،ج 1ص.)17
 35ينظر( :املصدر السابق ،ج 1ص.)38
 36الحسني ،1999 ،ج 5ص.553
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وكان الشعب الهندي بحاجة ُملحة إلى مثل هذه الرسائل ردعا ملن ّ
يتشبث باألحاديث الباطلة التي ال أصل لها ،ويبني عليها رسوما
ٍ ِّ ٍ
ُ
سماها "ما ثبت من ُّ
فشمر املصنف عن ساق الجد وأسهم في املوضوع ،فكتب رسالة ّ
جهلة من الناسّ ،
السنة في
وطرقا لم يبتكرها إال ال
أيام َّ
السنة" مبتدئا من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة.
منهج املصنف في الكتاب:
 .1يذكر املصنف أوال اسم الشهر ثم يذكر األحاديث التي ورد ذكرها عند ابن األثير في جامع األصول بلفظها ،مع ذكر بعض األحاديث
من سنن ابن ماجه ،ألن ابن األثير لم يذكر ما انفرد به ابن ماجه.
 .2ثم يتبعه بذكر األحاديث من كنز العمال لعلي ّ
ّ
املتقي أو الجامع الكبير للسيوطي.
َ َ
ومش ِّارق األنوار للقاض ي ِّعياض وجامع األصول البن األثير وغير
 .3يشرح األلفاظ الغريبة الواردة في األحاديث من النهاية البن األثير
ذلك من شروح الحديث.
 .4وقد يشرح األحاديث أيضا ويدفع ما جاء فيها من التعارض بذكر أقوال العلماء ،مثل ما فعل في أحاديث العدوى والشؤم في صفر.
َ
ُ
واهب
 .5وقد يذكر األحاديث عن كتاب صنف في املوضوع خاصة ،كما نقل عن "تبيين العجب" في شهر رجب ،وكما نقل عن "امل ِّ
اللدنية" و"تاريخ الخميس" في شهر ربيع األول ،وكما نقل عن "نبذة في فضائل النصف من شعبان" للشيخ أبي الحسن البكري في
شهر شعبان.
 .6وقد يذكر املسائل الفقهية املتعلقة بالشهر أيضا ،مثل ما فعل في التراويح ومسائل العيد وغيرها.
 .7قد يحكم على األحاديث بالضعف أو الوضع ،وكثيرا ما يعتمد في ذلك على أقوال األئمة املحدثين.
وبالجملة فالكتاب فريد في بابه لم يسبق إليه على هذا النحو.37
• تحقيق اإلشارة إلى تعميم البشارة( :باللغة العربية)
قال العالمة عبد الحي الحسني اللكنوي" :قال الشيخ املحدث في "تأليف القلب األليف"" :في إثبات البشارة بالجنة لغير األصحاب
املشتهرين بالعشرة املبشرة ،وعدم اختصاصهم بها ،وبيان سبب اشتهارهم بذلك ،وعدة مباحث متعلقة بهذا الباب ،مع ذكر ش يء من
قواعد أصول الحديث في مقدمة الكتاب ،وإيراد نبذة من فضائل أهل البيت -سالم هللا عليهم في خاتمة الكتاب ،-وهللا املُله ُم َّ
الصواب،
ِّ
طبع ُ
وإليه املرجع واملآب ،زهاء ثالثة آالف بيت" .38والكتاب لم ُي َ
بعد(.)39
• جمع األحاديث األربعين في أبواب علوم الدين( :باللغة العربية)
وهي رسالة صغيرة ،جمع فيها الشيخ املحدث أربعين حديثا في مختلف أبواب علوم الدين .قال الشيخ في "تأليف القلب األليف":
ّ
موفق ُ
ومعين ،مقدار خمس مئة بيت" 40
"جمعت فيه مقاصد مختلفة في أبواب العلم ،وأرجو من هللا أن يوفقني إلى شرحها ،إنه خير ِّ
• األجوبة االثنا عشرفي توجيه الصالة على ّ
سيد البشر:
َّ
َ
الن ّبي الكريم" :اللهم ّ
محمد وعلى
صل على
ٍ
ِّ
قال اإلمام عبد الحق الدهلوي" :رسالة حوت توجيهات التشبيه الواقع ،في الصالة على ِّ
ّ
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم" .جمعتها في مجلس واحد ،من وقت السحر إلى طلوع الضحى ،مع ما وقع في البين من
آل
ٍ
ُّ
والورد والدعاء ،مقدار أربع مئة بيت وكسر"( .)41
الصالة ِّ
• رسالة ليلة البراءة( :باللغة الفارسية)
هذه الرسالة عن ليلة النصف من شعبان في ضوء ما جاء عنها في األحاديث النبوية.

 37طبع الكتاب عدة طبعات ،وأجودها ما طبع في بيروت من دار الكتب العلمية سنة 1439ه2018/م.
 38الحسني ،1999 ،ج 3ص.553
 39نظامي ،2013 ،ص .255والغازي ،1976 ،ص.128
 40الحسني ،1999 ،ج 3ص.553
 41املصدر السابق.
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 .2شروح الحديث:
• التعريف بكتابه أشعة اللمعات في شرح املشكاة (بالفارسية)
قال العالمة عبد الحي اللكنوي" :قال الشيخ املحدث في "تأليف األليف" :إنه ِّتلو ألخته" :ملعات التنقيح في شرح املشكاة" ،وأرجح
الحجم َّ
والتهذيب َّ
وأكبر منها في َ
منها في التنقيح َّ
والربطُ ،
والضبط َّ
والضخامة .شرع فيه سنة (1019ه) ،وأكمله سنة (1025ه) في ست
سنين".42
يقول الشيخ النظامي عنه" :يشتمل هذا الشرح على أربعة مجلدات كبار ،ويحتوي املجلد األول منها في ( )39صفحة في علم الحديث
واملحدثين ،درس في هذه املقدمة دراسة وافية لعلم الحديث وأقسامه ،وتراجم وجيزة ألئمته.
43
تحتوي هذه املجلدات األربع على ( )2655صفحة ،وهي مطبوعة في مطبعة نول كشور الشهيرة بلكناؤ في الهند"  ،وهو شرح كامل وشامل
لـ"مشكاة املصابيح" باللغة الفارسية ،بدأ الشيخ املحدث هذا العمل الجليل سنة 1019ه في دهليّ ،
وأتمه سنة 1025ه بعد جهود ست
سنوات ،يقول الكاتب شكر هللا سعيه ّ
وأتم عليه نعمه ،في نهاية الكتاب " :وقع الفراغ من جمع األحاديث النبوية ﷺ آخر يوم الجمعة
من رمضان عند رؤية هالل شوال سنة سبع وثالثين وسبع مائة بحمد هللا".
ويقول وهو يشرح الوضع الذي نشأت فيه فكرة شرح مشكاة املصابيح" :بعد الرجوع من الحرمين الشريفين زادهما هللا تشريفا
وتعظيما ،وأخذ اإلجازات في رواية الحديث الشريف من مشايخ تلك البقعة املباركة ،وملا ساعدني التوفيق والنصرة من هللا تعالى في خدمة
هذا العلم الشريف ،واستقمت على ذلك ،رغبت في أن أشرح كتاب "مشكاة املصابيح" الذي اشتهر في هذه البالد ،وتداوله الناس بالقبول،
ُ
وأن أوصل إلى الطلبة من الفوائد التي اطلعت عليها في كتب القوم ،أو سمعتها من شيوخي ،أو أل ِّق َيت في روعي"(.)44
َ
وكان في إتمام "أشعة اللمعات" تشجيع كبير َّ
للشاه ِّأبي امل َعا ِّلي ،سافر الشيخ املحدث مرة إلى الهور ،فقال له أبو املعالي" :أتموا شرح
املشكاة ،سيكون إن شاء هللا تعالى كتابا يستفيد منه أهل العالم أجمعون"( .)45
وأوصاه أبو املعالي أن يثبت األبيات الشعرية املناسبة في محلها في الشرح كما فعل املال حسين في تفسيره ،فقال الشيخ املحدث" :ال
أحفظ أبيات اآلخرين" فقال :ال تحتاج إلى أبيات اآلخرين ،ما تحتاج إليه يصدر منك ،فلن تحتاج في ش يء إلى غيرك ،وتنال كل ش يء إن
شاء هللا تعالى(.)46
طبع "أشعة اللمعات" في مطبعة نول كشور في أربعة مجلدات ،ويحتوي املجلد األول على مقدمة في ( )39صفحة في علم الحديث
واملحدثين :تتناول بدراسة علمية عميقة علم الحديث وأقسامه ،وتراجم وجيزة لألئمة :البخاري ،ومسلم ،ومالك ،والشافعي ،وأحمد بن
حنبل ،وأبي داود السجستاني ،وأبي عيس ى الترمذي ،وأبي عبد الرحمن النسائي ،وابن ماجه القزويني ،والدارمي ،والدارقطني ،والبيهقي،
ورزين ،والنووي ،وابن الجوزي ،وقد أفردت طباعة املقدمة نظرا لقيمتها وأهميتها(.)47
وإلى جانب املقدمة :يحتوي املجلد األول على ترجمة وشرح الكتب التالية:
( - )1كتاب اإليمان - )2( ،وكتاب العلم - )3( ،وكتاب الطهارة - )4( ،وكتاب الصالة - )5( ،وكتاب الجنائز.
ويحتوي املجلد الثاني على - )1( :كتاب الزكاة - )2( ،وكتاب الصوم – )3( ،وكتاب فضائل القرآن – )4( ،وكتاب الدعوات – )5( ،وكتاب
أسماء هللا تعالى – )6( ،وكتاب املناسك.
ويحتوي املجلد الثالث على - )1( :كتاب البيوع - )2( ،وكتاب العتق – )3( ،وكتاب الحدود – )4( ،وكتاب اإلمارة والقضاء– )5( ،
وكتاب الجهاد – )6( ،وكتاب الصيد والذبائح – )7( ،وكتاب األطعمة – )8( ،وكتاب اللباس – )9( ،وكتاب الطب والرقى.
ويحتوي املجلد الرابع على - )1( :كتاب اآلداب - )2( ،وكتاب الفتن.
ّ
تحتوي هذه املجلدات األربعة على ( )2655صفحةّ ،أدى فيها الشيخ املحدث حق شرح "مشكاة املصابيح" أداء كامال.

 42املصدر السابق ج 5ص.553
 43نظامي ،2013 ،ص.167
 44الدهلوي ،1903 ،ج 1ص.2
 45املصدر السابق.
 46املصدر السابق.
 47طبعت هذه املقدمة بمفردها سنة (1305ه) في مطبع أعظم ،بجنور.
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 .3التعريف بكتابه ملعات التنقيح في شرح مشكاة املصابيح
سبب التأليف لكتاب ملعات التنقيح:
يقول الشيخ املحدث" :فالتمس مني بعض أجلة األصحاب ،وصفوة األحباب ،أن أكتب لهم بالفارسية شرحا()48على ذلك الكتاب
املستطاب ،ليعم نفعها الخواص والعوام ،ويتيسر فهمها بالكمال والتمام ،فأجبت سؤلهم ،وأسعفت مرامهم ومأمولهم ،مع كون هذا
معان ونكات
األمر الخطير محل االعتذار والتقصير" .ثم يقول" :وملا شرعت فيه كان يظهر لي في أثناء املطالعة والنظر في شروح الكتاب ٍ
ال يليق إدراجها في الشرح الفارس ي ،وال يتيسر فهمها لبعض األصحاب ،وقد كانت تلك املعاني مما ال ينبغي أن يضيع ويهمل ،وكانت مما
يعد من الغنائم ويؤخذ ويحمل ،وقع في الخاطر أن لو وضع شرح باللسان العربي أيضا لكان أولى وأنسب بالحال ،وأقض ى للمآب ألهل
الفضل والكمال ،ولكن كنت مدة مترددا ومتحيرا في ذلك لقلة البضاعة ،وقصر الباع في هذه الصناعة ،وضعف البنية ،وقصور الهمة،
وتعسر البلوغ إلى تلك النهمة ،وأنى ملثلي سلوك مثل هذا الطريق ،والوصول إلى مقام التحقيق والتدقيق ،ولكن هللا إذا أراد بعبد خيرا
سهل له في طريقه ،وأعانه بفضلهَّ ،
ويسر له األمر بتوفيقه ،ومن خرج له توقيع السعادة ،جاءه املطلوب على حسب اإلرادة ،وقد سبقت
العناية إلى املتخلف العاجز ،فألحقه بمحض الفضل بالواصل الفائز ،تلك قسمة أزلية ،وموهبة سماوية ،وملحة ربانية ،ونفحة
صمدانية ،ال مانع ملا أعطى ،وال معطي ملا منع ،إنه جواد كريم ،ملك بر رؤف رحيم ،فانفسح القلب ،وانشرح الصدر ،وتصمم العزم،
واتضح األمر.
فشرعت فيه أيضا مستعينا باهلل ،وسائال من فضله القديم ،وكرمه العميم ،أن يسهل لذلك أيضا التكميل والتتميم ،فكانا
يمشيان متقاربين متالحقين ،أو متسابقين ،فتارة يسبق الفارس ي لكونه سابقا في الشروع ،ويلحقه العربي لكونه حاويا على األصول
والفروع ،وأخرى يغلبه العربي لعلو درجته ،ورفعة مرتبته ،وملا كان في الطبع إليه من امليالن ،ملناسبته بأذهان كثير من اإلخوان ،فسبق
العربي كالفرس الجواد ،وأبدع بي في سير الفارس ي كما شاء هللا أو أراد ،فتم العربي على الوجه املرجو والطريق املرغوب ،والحمد هلل
معطي السؤال ومحصل املطلوب".
عمل الشيخ املحدث في اللمعات:
ََ
سهل جليّ.
 .1لقد اعتنى الشيخ املحدث في الكتاب بحل املشاكل اللغوية والنحوية
بأسلوب ٍ
ٍ
ٍ
 .2كما اعتنى فيه بتوضيح املسائل الفقهية أيضا ،وكان سعيه الكبير في التوفيق بين الفقه الحنفي والحديث النبوي ،إلى أن استدل
بذلك على أن اإلمام األعظم أبا حنيفة رحمه هللا هو من أصحاب ظواهر الحديث وأن اإلمام الشافعي من أصحاب الرأي.
 .3وكان عمله فيه بالنسبة إلى إسناد األحاديث أن يقوم بذكر طرق الرواية املختلفة واإلشارة إلى وجوه الدراية وضبط األلفاظ
باإلعجام واإلهمال وتصحيح أسماء الرجال.
 .4وترك ذكر أحوال الرواة خوفا من التمسك باإلنصاف في حق كل راو من الرواة ،ولكن ذكر أحوال الرواة الضعفاء الذين حكم
بضعفهم صاحب املشكاة.
 .5لقد عمد فيه إلى بعض ما أورده الشارح األول العالمة الطيبي مختصرا ما أطوله ومطوال ما اختصره ومفصال ما أجمله ومجمال ما
فصله رعاية لضمن معنى واعتبار كما أشار إليه في املقدمة.
 .6وقد نقل في بعض املواضع من شروح شيوخه الكرام في الحديث من شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي فيقول :كذا في شرح
الشيخ ،وحينما ينقل عن شرح اإلمام األبهري فيقول :كذا في بعض الشروح ،وقد نقل أيضا من مجموع الشيخ محمد بن طاهر
َّ َ َ
البحار ،وقد نقل في بعض املواضع من شرح اإلمام ابن حجر الكبير رحمه هللا على صحيح البخاري فأكثر ما
الفتني املسمى بمجمع ِّ
يقول فيه :قال الشيخ ،وقد يقول بقلة :كذا في فتح الباري ،وحينما يقول :كذا في الحواش ي من غير تحديد للقائل فيكون ذلك
للسيد الفاضل ميرك شاه بن األمير املحدث السيد جمال الدين ،كما أشار إليها الشيخ نفسه في مقدمته.
 .7وقد ذكر فوائد مهمة من كتب أئمة املذاهب األربعة ،ومن مشارق األنوار للقاض ي عياض املالكي ،ومن شرح كتاب الخرقي في مذهب
اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،ومن الحاوي وشرحه في مذهب اإلمام محمد بن إدريس الشافعي ،ومن رسالة ابن أبي زيد في
مذهب اإلمام مالك بن أنس.
 .8قد تعرض لـتأييد مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة الكوفي في مواضع الخالف ،واعتمد في ذلك على شرح الهداية للشيخ املحقق
كمال الدين بن الهمام( )49الذي اجتهد في إثبات املذهب الحنفي باألحاديث واآلثار.
 48هو أشعة اللمعات في شرح املشكاة.
 49وهو اإلمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود املعروف بابن الهمام ،من علماء الحنفية بالقاهرة (861-790ه).
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 .9اختار فيه أن ما يضعفه الشافعية من بعض األحاديث التي تمسك بها اإلمام أبو حنيفة فهو لضعف الرواة الذين جاؤوا بعده ال
في الذين قبله ،فهو عنده صحيح بال شك وارتياب.
 .10استخدم األرقام لعرض عدد الرواة في كل فصل من الفصول.
 .11التزم في شرح تراجم األبواب بذكر معانيها وأحكامها مما فيه تحقيق ذلك املقام.
50
وهذا كله من عمله املمتاز في هذا الكتاب ،وقد أشار إليها كلها الشيخ املحدث نفسه في مقدمة الكتاب .
مقارنة بين شرحي املشكاة "ملعات التنقيح" و"أشعة اللمعات" للشيخ املحدث
واآلن يكون من املناسب أن نقوم بمقارنة بين شرحي املشكاة للشيخ املحدث الدهلوي اللمعات وأشعة اللمعات ،حيث إنهما
شقيقتان في التأليف ،حيث قال في مقدمة أشعة اللمعات :فتم تسويد الشرحين الفارس ي والعربي معا ،وقد فرغ الشيخ من تأليفهما في
نفس سنة 1025ه ،كما يفهم مما كتبه الشيخ في نهاية املجلد الرابع ألشعة اللمعات :تم تسويد هذا الكتاب عشية يوم األربعاء الرابع
والعشرين من ربيع اآلخر سنة خمس وعشرين وألف من هجرة سيد املرسلين وخاتم النبيين ،وابتدأ تأليفه في الثالث عشر من ذي الحجة
سنة تسع عشرة وألفُ ،حررت هذه األسطر على يد مؤلفه الفقير عبد الحق بن سيف الدين القادري الدهلوي البخاري ضحوة يوم
الجمعة سنة 1049ه ،وآخر دعواي أن الحمد هلل رب العاملين( ،)51لقد فرغ الشيخ من تأليف ملعات التنقيح في  24رجب سنة 1025ه(.)52
ألف الشيخ أشعة اللمعات في أربع مجلدات ،ويبلغ عدد صفحاتها إلى  2655صفحة ،وتم طبعها من مطبعة نول كشور بلكناؤ
بالهند ،وألف كتاب ملعات التنقيح في مجلدين ،وتوجد نسخه الخطية في مكاتيب بانكي بور ورامفور وحيدر آباد ودهلي وعلي كره( ،)53
ومركز الشيخ أبي الحسن الندوي بأعظم جراه ،الهند .وطبع في مكتبة املعارف العلمية بالهور في باكستان سنة 1970م في أربع مجلدات،
وينتهي املجلد الرابع بكتاب الجنائز(  ،)54وقد طبع كامال أيضا من دار النوادر بدمشق من سوريا مع تحقيق الشيخ تقي الدين الندوي في
عشر مجلدات.
جامع البركات منتخب شرح املشكاة (بالفارسية)
َّ
َّ
قال العالمة عبد الحي اللكنوي الحسني :وهو تلخيص لشرح "املشكاة" ألفه الشيخ في مجلدين ،وذكره في "فهرس التواليف" قائال:
باب حديثا أو حديثين ،ومقتصرا على معاني األحاديث األخرى،
"هذه مجموعة جاءت شاملة لفوائد كثيرة وعوائد عزيزة ،ذاكرا في كل ٍ
ُ
ومختصرا لها" .55وهو ما زال مخطوطا ،لم يطبع ُ
بعد .ومخطوطه في مكتبة نور الحق ،وفي مركز الشيخ أبي الحسن الندوي بأعظم جراه،
الهند.
طريق اإلفادة في شرح "سفرالسعادة" للفيروزآبادي
َ
َّ
وسماه" :الطريق القويم ،شرح الصراط املستقيم" .أصل الكتاب" :سف ُر السعادة" ،في ذكر تاريخ الرسول قبل النزول وبعده.
َّ
واشتهر بـ"الصراط املستقيم" .وهو من تأليف العالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي املتوفى سنة (817ه) .وهو كتاب
مختصر جامع ألعمال النبي ﷺ وأخالقه وعاداته.
وقد ّ
قدم الشيخ املحدث للكتاب بمقدمة ،اشتملت على بابين :الباب األول :في بيان مصطلحات الحديث ،وتراجم مصنفي
الصحاح َّ
الستة ،وأصول النقد والتحقيق ،واإلجابة عن اإليرادات على املذهب الحنفي ،والتعريف بالتطبيق األصولي.
والباب الثاني :في تراجم األئمة املجتهدين ،وفي الرد على االعتراض أن الحنفية ال يستدلون باألحاديث غلط.
َّ
صنف هذا الشرح ،وكان عمره آنذاك ثمان وخمسون ( )58سنة ،كما كتب في آخر هذا الكتابَّ :
"تم تسويد هذا الكتاب بين
الصالتين من يوم االثنين ،الرابع والعشرين من شهر ُج َ
مادى األولى ،سنة ست عشرة وألف .والحمد هلل".
َ
ُويعل ُم من مطالعة هذا الكتاب :أن اإلمام الدهلوي كانت عنده مكتبة ضخمة ،استفاد منها في تصنيف هذا الكتاب .ولذلك تجد
َّ
فيه جميع ما يتعل ُق باملوضوع ،في موضع واحد.
ُ
 50طبع الكتاب عدة مررات في الهند وباكستان ،ومن أجود طبعات الكتاب ما طبع في بيروت بتحقيق املحدث األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي في عشر مجلدات
كبار في ثوب قشيب على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد –رحمه هللا ،-ثم طبع من دار الكتب العلمية مع اإلكمال في أسماء الرجال على مشكاة املصابيح في
إحدى عشر مجلد سنة .2020
 51نظامي ،2013 ،ص.162
 52الغوري ،2012 ،ص.123
 53نظامي ،2013 ،ص.164
 54الغوري ،2012 ،ص.123
 55الحسني ،1999 ،ج 3ص553

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،4العدد ،2020 -2ص102 -86 :

96

املحدث عبد الحق الدهلوي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف

الندوي & أبو الليث

وقد قال عنه اإلمام الدهلوي في كتابه "تأليف األليف"" :وهو كتاب حافل شامل نافع ،جامع طريق الفقه والحديث" .والكتاب هذا
يشهد على ُّ
تبحره في العلوم ( .)56
وقد أشاد بهذا الكتاب ُ
األمير صديق حسن خان القنوجي في كتابه "أبجد العلوم" حيث قال" :من أراد أن يتخلق بأخالق النبي ﷺ فعليه
أن يتخلق بما في القرآن من األخالق .وأحسن الكتب املؤلفة في ذلك "زاد املعاد من هدي خير العباد" للحافظ ابن القيم رحمه هللا ،و"كتاب
سفر السعادة" للمجد الفيروز أبادي فإنهما جمعا كل أدب وعادة وسيرة كانت للنبي ﷺ في كل باب من أبواب الدين والدنيا ،وهما عمودا
اإلسالم ،وقاعدتا الدين ،لم يؤلف في اإلسالم قبلهما مثلهما ،وال يساويهما كتاب في هذا العلمَ ،يعرف ذلك َمن رسخت ُ
قدمه في علم السنة
ِّ
املطهرة (.)57
َ
قيمة هذا الكتاب القيم ،فبدأ بشرحه مع زيادة تنبيهات عليه ،ألن الشيخ فيروز آبادي قد تجاوز َّ
حد
وقد أدرك الشيخ عبد الحق
ّ
االعتدال وجادة اإلنصاف في بعض األمكنة من هذا الكتاب .فرأى الشيخ عبد الحق من الالزم عليه أن ّ
ينبه القراء على سقطاته وزالته،
ِّ
كما يظهر من مقدمته لهذا الشرح حيث قال" :وملا ذهب أي الفيروز آبادي في هذا الكتاب مذهب املحدثين األقحاح من أصحاب الظواهر،
واختار في كثير من األمكنة أقواال مخالفة ملذهب املجتهدين رحمهم هللا تعالى ،وزعم تفنيد آرائهم وإبطالها ...وخرج في مبالغة وإفراط ّ
حد
ٍ
ٍ
َ
االعتدال وجادة اإلنصاف...أحببت شرحه والكشف عن الواقع مع مالزمة طريق اإلنصاف والنصح".58
ُ
ُ
ُ
ومخطوطاته توجد في
الكتاب في كلكته الهند سنة (1252ه) ،ثم في لكناؤ سنة (1874م) ،وسنة (1885م) ،وسنة (1903م).
ط ِّبع
الدع َوة َّ
املكتبات ( .)59وفي مجلس َّ
والتحقيق اإلسالمي بكراتش ي منه نسخة ،املطبوعة في "نول كشور" ،لكناؤ ،الهند ،سنة (1903م).
 .4علوم الحديث:
ٌ
• مقدمة في مصطلح الحديث
ملا بدأ الشيخ بشرح "مشكاة املصابيح" بالعربية والفارسية ،أراد أن ّ
يقدمه بمقدمة جامعة في بيان أصول الحديث ومصطلحاته،
ِّ
لتكون خالصة نافعة ملباحثها املهمة األساسية ،فكتب هذه املقدمة وأجاد فيها ،حيث إنه استوعب فيها أهم مباحث أصول الحديث،
فأصبحت هذه املقدمة بمثابة رسالة مفيدة في هذا العلم ّ
تبصر الطالب به ،وتصلهم بالكتب األساسية واملهمة فيه ،وتناقش ما يحتاج
ِّ
ّ
إلى املناقشةّ ،
وتقدم موجزا عن الشخصيات والكتب التي جاء ذكرها فيها ،وبالجملة فإن هذه املقدمة مغنية للطالب إلى حد ما ،مع
ِّ
اإليجاز واالختصار.
وقد نالت هذه املقدمة قبوال كبيرا بين الطالب ،وأصبحت من ّ
املقررات الدراسية في مدارس بالد القارة الهندية ،حيث كانت -ولم
تزلُ -ت َّ
درس قبل تدريس مشكاة املصابيح ،وكذلك قبل شرح نخبة الفكر ،وكأنها أصبحت َمدخال لهما.
لقد استفاد الشيخ في تأليف هذه املقدمة استفادة كبيرة من "خالصة" الطيبي في أصول الحديث ،ولكنه لم ُيشر إليها في أي موضع
من مواضع املقدمة ،وهذا مما يؤاخذ عليه في هذا الكتاب.
وفيما يلي تراجمها وشروحها:
َ
ُ
َّ
 .1شرحها في اللغة العربية الشيخ محمد جعفر عالم أنوار القاس ِّمي ،باسم" :عون امل ِّغيث في ّ
حل مقدمة في مصطلح الحديث" .وطبع
ِّ
ُ
وعدد صفحاته .128
في مكتبة األنوار يو-بي ،الهند سنة (1418ه)،
َ
َ
ّ
 .2وترجمها إلى األردية َ
املحدثين ،مصنف كتاب "اإلمالء في قوانين اإلنشاء".
قاسم نك ِّري ،ممتاز ِّ
وشرحها أبو نصر محمد ن ِّجيب هللا ِّ
َ
وطبع في حديث من ِّزل ُبوك َرا ،بنغله ِّديش ،باعتناء الشيخ ُمبين أحمد األيوبي ،سنة (1371ه) ،وعدد صفحاته .112
 .3وترجمها إلى األردية ،وشرحها الشيخ محمد علي ّ
الس َه َارن ُفوري .طبع بالترتيب الجديد بعناية املفتي عبد املنان في املكتبة
النعمانية بكراتش ي سنة (1424ه).
ّ
َ
ُ
 .4وترجمها إلى األردية ،وشرحها العالمة محمد إحسان الحق تلميذ العالمة املحدث محمد زكريا الكاندهلوي شيخ الحديث
ّ
ُ
َ
بـمدرسة عربيةِّ ب َرا ِّئي ِّوند ،الهور ،باكستان .ضبطه األستاذ املفتي حبيب الرحمن .وط ِّبع في أول "شرح املشكاة" للعالمة
إحسان الحق.

 56الچشتي ،2012 ،ص .46-45
الق ّنوجي ،2002 ،ج 1ص.260-259
ِّ 57
 58الدهلوي ،1903 ،ص.3
 59نظامي ،2013 ،ص.165-164
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 .5وطبعت هذه املقدمة بتحقيق السيد سلمان الحسيني في دار البشائر ،بيروت ،سنة (1406ه) في ( )112صفحة ،وطبعت من دار
الصحوة بالقاهرة عام (1419ه) ،وطبعة أخيرة صدرت بمزيد من اعتناء الشيخ عبد املاجد الغوري من دار ابن كثير بدمشق عام
(1426ه) في ( )115صفحة.
• رسالة أقسام الحديث
وهي رسالة صغيرة مفيدة في علم الحديث باللغة الفارسية ،ولم يذكرها املؤلف في "فهرس التواليف" ،ولعلها نفس املقدمة التي
كتبها الشيخ في بداية "ملعات التنقيح".
 .5تراجم الرواة:
• اإلكمال في أسماء الرجال على مشكاة املصابيح
َ
جميع رواة "مشكاة امل صابيح" ،بدأ بتراجم طويلة للخلفاء الراشدين مع ذكر األحاديث التي وردت فيها،
جمع الشيخ في هذا الكتاب
ثم أهل بيت النبي ﷺ ،ثم ترجم لسائر الرواة باختصار شديد على حروف املعجم .كما ذكر فيه بعض تراجم أكابر املحدثين واألئمة
الفقهاء األربعة ،وترجم لبعض تالمذة اإلمام أبي حنيفة .ثم ذكر رواة الحديث مرتبين على الحروف الهجائية ،وقد ذكر في ترجمة بعض
الرواة موضع ذكر حديثه في الكتابّ ،
وينبه على ما هو الراجح في القول ،مثال يذكر ترجمة أبي أمامة التيمي وقال :هو تابعي ،ثم يقول:
والظاهر أن املذكور في الكتاب هو أبو أمامة الباهلي ألنه املشهور بهذه الكنية فيحمل عليه كما هو املعتاد املتعارف ،طبع هذا الكتاب
بتحقيق فضيلة األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي ،من دار الكتب العلمية في حدود  700صفحة ،بعنوان" :اإلكمال في أسماء الرجال
على مشكاة املصابيح".
 .6األثبات:
• ذكرإجازات الحديث في القديم والحديث
َ
َ
ُ
ُ
أسانيده األربعة في الحديث النبوي ،وقد عرفت هذه الرسالة باسم آخر أيضا هو "ذكر إجازة الحديث
الشيخ في هذه الرسالة
ذكر
ّ
في القديم والحديث" ،قسمه الشيخ املحدث إلى مقدمة وإجازات أربعة من الشيوخ األربعة ،وإجازتين ل"صحيح البخاري" ،و"صحيح
مسلم" ،وإجازات "املسلسالت الثالثة".
 .7ترجمات كتب الحديث:
• ترجمة األحاديث األربعين في نصيحة امللوك والسالطين
ترجم فيها الكتاب "جمع األحاديث األربعين في أبواب علوم الدين"
املحدث ما ورد في األحاديث النبوية من النصائح والتوجيهات املوجهة إلى األمراء والحكام ،وهو مخطوط في"مكتبة املخدوم السيد شمس
الجيالني أوج".
الدين ِّ
• ترجمة مكتوب النبي األمي صلى هللا عليه وسلم في تعزية معاذ بن جبل رض ي هللا عنه.
هذه الترجمة كانت باللغة العربية ،ترجمها الشيخ باللغة الفارسية.

طبع ُ
لـ"شاه جهان" باللغة الفارسية .لم ُي َ
بعد ( .)60جمع فيها الشيخ

املطلب الثالث :مكانة مصنفاته ومؤلفاته
قد استعرضنا في الصفحات املاضية ما للشيخ املحدث من الهمة العظيمة في خدمة الحديث الشريف وعلومه ،وما أضافه من
معارف ،وما صنفه ّ
ودبجه ،وما له من أياد بيضاء في خدمة الحديث شرحا ومتنا ،كل هذا يدعونا إلى اإلعجاب والتعجب.
ّ
قال فضيلة الشيخ محمد تقي ُ
الدهلوي
العثماني عن كتابين "أشعة اللمعات" و"ملعات التنقيح"" :إن الشيخ عبد الحق املحدث
رحمه َّّللا تعالى ّألف شرحه أوال باللغة الفارسية باسم "أشعة اللمعات" ،ثم ّألف شرحا عربيا باسم "ملعات التنقيح" وذكر بنفسه أنهّ
أتى في شرحه العر ّبي بمضامين لم يستطع أن يأتي بها في الشرح الفارس ّي ،لكونها فوق إدراك ّ
العامة .وكنت أثناء تدريس ي لـ"مشكاة
املصابيح" أنتفع بشرحيه جميعا ،فوجدتهما نافعين للغاية ،وشارحين للب الحديث بعبارة موجزة دون إطناب ّ
ممل فجزاه هللا سبحانه
خيرا"(.)61
وقال فضيلة الشيخ تقي الدين الندوي ما مفاده ...." :من مؤلفات الشيخ عبد الحق املحدث الدهلوي البخاري كتابه "ملعات
التنقيح" ،هو شرح نفيس قد أورد فيه بعض التحقيقات والنكات والفرائد والفوائد ربما ال توجد في كتاب آخر ،فقد اعتنى فيه بتحقيق
 60نظامي ،2013 ،ص.170
 61ينظر(الدهلوي ،2014 ،ج 1ص.)22-21
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املفردات من األلفاظ لغة ونحوا وفقهاّ ،
وأدى حق شرح الحديث والجمع بين حديثين متعارضين مع اإلنصاف ،ولم يخرج عن دائرة
االعتدال ،وهذا الكتاب دليل ّبين على أن الشيخ املحدث له رسوخ في فن الحديث الشريف".
وقال أيضا.." :فقد ُعني علماء الحديث في الهند بهذا الكتاب منهم اإلمام املحدث الشيخ أحمد علي السهارنفوري (ت1297 :هـ) أخذ
منه في حاشية "مشكاة املصابيح" وفي هوامش "جامع الترمذي" و"الجامع الصحيح" للبخاري ،وكذلك استفاد منه اإلمام املحدث الفقيه
َ
الشيخ خ ِّليل أحمد السهارنفوري (ت1346 :هـ) في "بذل املجهود" وصاحب "عون املعبود" وصاحب "تحفة األحوذي" وغيرهم في شروحهم.
فكان من أماني كثير من العلماء تحقيق هذا الكتاب وإخراجه إلى العالم اإلسالمي.)62 ("..
وقال األمير نواب صديق حسن القنوجي عن تأليفات الشيخ املحدث الدهلوي" :تواليفه في بالد الهند مقبولة ومشهورة ،كلها نافعة
ومفيدة"( .)63
وقال أيضا" :والحق أن الشيخ عبد الحق ينفرد بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية ال نظير له في هذه األمة ،وال مثيل له
في عصرهَّ ،
وّللا يختص برحمته من يشاء" (.)64
وقال أيضا :كل ما يرى الناس في شأني من الفوائد الظاهرة والباطنة من العلوم واملعارف َّ
حصل ُت أكثرها بدراسة تأليفات
الشيخ املحدث ،ومصنفات الشاه ولي َّّللا الدهلوي وأوالده( .)65
ّ
املؤرخ عبد َ
ّ
الحي.." :وأما مصنفاته فكلها مقبولة عند العلماء محبوبة إليهم ،يتنافسون في تحصيلها وهي حقيقة
ويقول العالمة ِّ
بذلك ،وفي عباراته قوة وفصاحة وسالسة ،تعشقها األسماع وتلتذ بها القلوب"(.)66
َ
ويقول األستاذ أحمد الغ ِّازي" :هذه مؤلفات اإلمام املحدث عبد الحق الدهلوي ،الذي أضاء في شبه القارة الهندية في حاضرة
َّ
اإلمبراطورية اإلسالمية -دلهي -شمعة الحديث ،وبث أشعة النور النبوي في أنحاء الهند ،واشتغل في تدريس علوم الحديث أكثر من نصف
قرن"( .)67

الخاتمة:
أذكر فيما يلي خدمات الشيخ عبد الحق بإيجاز:
ُ
ّ
َ
 .1كان محدث الهند ومسندها في القرن العاشر للهجرة ،وجدد علم الحديث بجهوده املخلصة املستمرة في عهد ٍ كان قد ق ِّض َي فيه على
هذا العلم الجليل في شمالي الهند.
 .2قرر أن يجلس لتدريس الحديث الشريف في زاوية بدلهي عاصمة الهند ،وكانت هي املدرسة األولى في الهند خاصة في شمالي الهند في
ذلك العهد لتدريس الحديث الشريف وعلومه ،وكان الكتاب والسنة في هذه املدرسة قطب الرحى.
 .3جعل كتب الحديث جزءا الزما من مناهج عصره التعليمية ،وبدأ في مدرسته بالتعليم النظامي لكتب الحديث النبوي الشريف،
وحافظ ابنه وأحفاده على هذه امليزة للمدرسة.
ّ
 .4كان للشيخ املحدث براعة كبيرة ،وحذق تام في الترجمة من العربية إلى الفارسية ،يقول األمير صديق حسن خان " :كان من أفراد هذه
األمة في الترجمة من العربية إلى الفارسية ،ال يعرف أحد يقاربه في هذا الفن ،ال سيما في هذا العصر" .وحاول الشيخ املحدث نقل
كتب الحديث إلى اللغة الفارسية ،ففتح كنوز العلوم الدينية لعامة الناس ،ولم تكن بمناولتهم من قبل.
 .5كان من الالزم لتطوير علم الحديث توطيد اتصال مباشر بالحجاز واملحدثين بها ،اكتسب الشيخ علم الحديث في الحجاز ،وصار
ذلك سنة في الهند َّأن من أراد النبوغ في الحديث يجب أن يقض ي فترة في الحجاز.

 62ينظر( :املصدر السابق ،ج ،1ص.)24-23
القننوجي ،1871 ،ص304
ِّ 63
القننوجي ،1880 ،ص.612
ِّ 64
 65املصدر السابق ،ص.150
 66الحسني ،1999 ،ج 3ص.557-554
 67الغازي ،1976 ،ص.611
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املراجع:
ً
أوال :املراجع باللغة العربية:
 .1الحسني ،عبد الحي .)1999( .اإلعالم بمن في الهند من األعالم .ط .1دار ابن حزم .بيروت.
 .2الخفاجي ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر .)1967( .ريحانة َّ
األلبا وزهرة الحياة الدنيا .ط .1مطبعة عيس ى البابي الحلبي
وشركاه .القاهرة.
 .3الدهلوي ،عبد الحق بن سيف الدين .)1903( .طريق اإلفادة في شرح سفر السعادة .ط .3مطبعة نول كشور .لكناؤ.
 .4الدهلوي ،عبد الحق بن سيف الدين .)2014( .ملعات التنقيح شرح مشكاة املصابيح .ط. 1دار النواد .بيروت.
 .5الدهلوي ،عبد الحق بن سيف الدين .)2016( .ذكر إجازات الحديث في القديم والحديث .ط .1مكتبة األسد العلمية .بشاور.
َّ .6
محمد بن ّ
الزبيديّ ،
محمد .)2001( .تاج العروس من جواهر القاموس .ط .1دار الهداية .الكويت.
 .7الغازي ،محمود أحمد" .)1976( .اإلمام املحدث عبد الحق الدهلوي ودوره في إحياء املجتمع اإلسالمي في شبه القارة" .مجلة مجمع
اللغة العربية .السنة الثانية .املجلد .51
 .8الغوري ،عبد املاجد" .)2012( .املحدث الشيخ عبد الحق الدهلوي وإسهامه في الحديث النبوي الشريف" .مجلة الحديث .العد
الرابع.
 .9القنوجي ،صديق حسن خان .)1871( .إتحاف النبالء املتقين بإحياء مآثر الفقهاء املحدثين .ط .1مطبع نظامي .الهند.
 .10القنوجي ،صديق حسن خان .)1880( .تقصار جيود األحرار من تذكار جنود األبرار .ط .1املطبع الشاهجهاني .الهند.
 .11القنوجي ،صديق حسن خان .)2003( .أبجد العلوم .ط .1دار ابن حزم .بيروت.
 .12الكتاني ،محمد َعبد َ
الح ّي بن عبد الكبير .)1982( .فهرس الفهارس واألثبات .ط .2دار الغرب اإلسالمي .بيروت.
 .13املحبي ،محمد أمين بن فضل هللا .)2010( .خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر .ط .2دار صادر .بيروت.
 .14املرعشلي ،يوسف عبد الرحمن .)2002( .معجم املعاجم واملشيخات .ط .1مكتبة الرشد .الرياض.
 .15نظامي ،خليق أحمد .)2013( .حياة الشيخ عبد الحق الدهلوي وآثاره .ط .1دار القلم .بيروت.
ً
ثانيا :املراجع باللغة األردية:
 .1آزاد ،أبو الكالم .)2010( .تذكرة .ط .1مكتبة جمال .الهور.
 .2اإلصالحي ،ضياء الدين .)1990( .تذكرة املحدثين ،ط .1دار املصنفين .الهند.
 .3الچشتي ،عبد الحليم .)2012( .فوائد جامعة شرح عجالة نافعة .ط .1مكتبة الكوثر .كراچي.
 .4الدهلوي ،عبد الحق بن سيف الدين .)1995( .أخبار األخیار .ط .1جامع مسجد .دهلي.
 .5متاال ،موالنا يوسف" .)1992( .الشيخ عبد الحق املحدث الدهلوي" .مجلة املعارف .العدد الخامس.
ً
ثالثا :املراجع باللغة الفارسية:
 .1الدهلوي ،عبد الحق بن سيف الدين .)1903( .أشعة اللمعات .ط .2كتب خانه مجيديه .ملتان.
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Abstract: The research attempts to shed light on the efforts of the great scholar, Al-Muḥaddith, Sheikh
‘Abd al-Ḥaqq al-Dehlawi, in the noble Ḥadīth and its sciences. The Sheikh al-Dehlawi is considered to
be one of the great leaders of the noble Ḥadīth in his era. He is the author of several books such as
´Ashe‘aah al-Lam‘aāt (in Persian language) and Lam‘aāt al-Tanqeeh Sharaḥ Mishkāt al-Masābīh (in
Arabic language). he continued to serve the scientific research of the noble Ḥadīth and its sciences
Throughout his life, as no one from the previous scholars in India was able to do the same, along with
teaching and issuing legal opinions to people, with prominent scientific position among scholars and
researchers. Indisputably, he was an Imam of the noble Ḥadīth in the Indian subcontinent. Hence, the
research will focus on his most important scientific achievements in the noble Ḥadīth and its sciences.
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