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 علماء باكستاف يف علـو احلديثل العربية وهوداجل 
 *حبيب الرضبن
 **حارث مبُت

 ينقسم علم احلديث إذل قسمُت من حيث الركاية كالدراية.
 علم الحديث رواية:

الدقيق لكل ما أضيف إذل النيب صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك فعل أك  يقـو ىذا العلم على النقل احملرر
 1تقرير أك صفة.

 علم الحديث دراية:
 2ىي رلموعة من ادلباحث كادلسائل يعرؼ هبا حاؿ الراكم من حيث القبوؿ كالرد.

أما أحواؿ ادلركم عنو فوهي ما يتعلق بشركط الركاية عند التحمل كاألداء، كباألسانيد من اتصاؿ كانقطاع، 
ميات منوها: علـو احلديث، أك إعضاؿ أك ماشاء بو ذلك؛ فؤلجل ذلك أطلق العلماء على ىذا العلم عدة مس

 كمصطلح احلديث، كأصوؿ احلديث.
 3"كيطلق العلماء على علم احلديث دراية "علم أصوؿ احلديث". يقوؿ الدكتور صبحي الصاحل:

كيقوؿ الدكتور زلمود الطحاف: يطلق على ىذا العلم أيضنا "علم احلديث دراية" ك "علـو احلديث" ك 
 4"أصوؿ احلديث".

 ادلقالة من مسميات علم احلديث دراية "علـو احلديث".كنستخدـ يف ىذه 
ا مثل علم احلديث ركاية، كلو ال ىذا لصعب التمييز بُت الصحيح كالسقيم ألحاديث  ىذا العلم موهم جدًّ

ى اهلل عليو وؿ حديث الرسوؿ صلّ الرسوؿ صّلى اهلل عليو كسلم. كقد استعاف بو العلماء ضد الفنت اليت أثَتت ح
 لقركف ادلاضية.م خبلؿ اكسلّ 

بنعمة اإلسبلـ بقدـك ذبار العرب كحبارهتا، سعدت  أكالن  كمن ادلعلـو أف شبو القارة اذلندية دبا فيوها باكستاف
كبعد رليئ اإلسبلـ دل يبق العرب ذبارنا فقط بل كانوا سفراء اإلسبلـ كدعاتو، مث بدأ ادلسلموف يوجوهوف ضببلهتم 

ككانت  6كيف عصور عثماف كعلي كمعاكية رضي اهلل عنوهم، 5اهلل، يإذل اذلند من عصر عمر بن اخلطاب رض
مث  .ىذه الفًتة مرحلة ابتدائية للدعوة اإلسبلمية، استضاءت اذلند فيوها بنور اإلسبلـ جبوهود التجار كاجملاىدين

ـ( ببلد السند كملتاف 712ىػ )93زلمد بن القاسم الثقفي يف عوهد الوليد بن عبدادللك سنة  جاء اجملاىد
 7.كأسس دكلة إسبلمية على مساحة كاسعة من اذلند

                                                           
 ، باکستافباحث الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، الىور  *

 ، باکستافالىور، جامعة بنجاب، اإلسبلمي شيخ زايدركز الدبأستاذ اللغة العربية،   **
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كقد رافق علم احلديث العرَب التجار كالغزاة، فقد امتزج بلحموهم كدموهم، فحملوا معوهم ىذا العلم 
انتشر  كىكذا 8زلدثوف، ككاف منوهم من سكن اذلند كمات فيوها.، ككاف يرافقوهم يف كل غزكة علماء ك الشريف

علم احلديث يف شبو القارة كتطور كازدىر قرننا بعد قرف، كساعلت بنصيب كبَت يف العلـو العربية كاإلسبلمية 
 العريقة تأليفنا كتصنيفنا.

 علـو التأليفات العربية يفضلو علماء باكستاف  اتوهودرللى إلقاء الضوء ع من بُت ىذه ادلقالة كإنٍت أحاكؿ
 فقط. تأليفات عربية يف علـو احلديث لعلماء باكستاف الشرقيةأقتصر كبلمي على ك  ،خاصة احلديث

 شبير أحمد العثماني:الشيخ 
كينتوهى نسبو إذل سيدنا عثماف بن عفاف  –فضل الرضبن  أضبد العثماين بن شبَت احملقق، لشيخىو ا

فضل ’’ـ كمسي ب 5881ى/ 5031ر باذلند يف العاشر من زلـر احلراـ سنة نو كلد ببلدة جب  رضي اهلل عنو.
 ‘‘.شبَت أضبد’’كلكنو اشتوهر ب ‘‘ اهلل

َتىا لدل احلافظ زلمد عظيم الديوبندم عاـ التحق الشيخ بادلكتب كجعل يدرس الكتب األردية كغ 
ادلنشىت منظور أضبد ادلدرس بدار العلـو ديو بند كقرأ الكتب  عند سة الكتب الفارسيةادر  أ، مث بدى5051

 مة ادلفيت زلمد شفيع.بلكالد الع -يخ موالنا يسُتالفارسية النوهائية من الش
بندم، كالشيخ احلكيم زلمد اذلند موالنا زلمود احلسن الديو  كأخذ العلـو اإلسبلمية كالعربية من شيخ 

كغَتىم. كنبغ يف العلـو اإلسبلمية  يٹكواركم كالشيخ موالنا يسُت الشَت حسن، كالشيخ موالنا غبلـ رسوؿ اذلز 
 ى.5011كالعربية كزبرج من دار العلـو ديو بند يف عاـ 

كاإلدلاـ التاـ على دراستو، فكاف يدرس كتب  ،الفوهم الدقيق ،ككاف قد أعطاه اهلل الذكاء النادر 
مدرسة فتح بورم، ك  ،دار العلـو ديوبند رس سلتلفة، كىي:دّرس دبدازبرجو ادلنطق كغَتىا أثناء دراستو كبعد 

 .كجامعة داهبيل )اذلند( ،بدىلي
 اإلرشاد كادلناظرة مع اذلنادكة.عظ ك و الدرس كالتدريس كالقضى الشيخ حياتو كلوها يف  
كينَتكف ذلم سبل اخلَت كالسعادة يف  كاف رضبو اهلل من خَتة العلماء العاملُت الذم يرشدكف األمة 

كيف حركة إنشاء  صبيع نواحي حياهتم االجتماعية كالثقافية كالسياسية كلو جوهود جبارة يف رلاؿ السياسية
 سجن عدة مرات من قبل اإلصلليز.ك  ،ب القائد العظيم زلمد علي جناحباكستاف ككاف الشيخ من مصاح

ـ 5998ديسمرب  50سيس باكستاف إال سنة كأربعة أشوهر كتويف يف أكدل يعش الشيخ بعد ت 
 كمن تأليفاتو: .وهاكلفوربب

  عجاز القرآفإ. 0  . العقل كالنقل1  . اإلسبلـ5
 . الدار اآلخرة6  . الشوهاب1  . الفوائد التفسَتية9
 . احلجات الشرعى9  . اذلدية السنية8  . لطائف احلديث7



 ۔۔۔۔علماء باكستافلالعربية  وهوداجل                                                                         ۵۵:۳۴األضواء
205 

 . فتح ادللوهم بشرح صحيح مسلم51  . معارؼ القرآف55  . الركح يف القرآف53
 9كغَتىا.

 مقدمة فتح الملهم شرح صحيح مسلم:
فيوها خصائص صحيح مسلم ذكر كقد  ،العثماين مقدمة مفصلة لشرحو شبَت أضبد كتب الشيخقد   

قدمة ادل ىذه ، كتعتربكشركحو، ككذلك كتب عن حياة اإلماـ مسلم كما أنو ألقى الضوء على حياة ركاة مسلم
عن كتب كثَتة أخرل، كجعل الشيخ  ديث الذم يغٍت الطبلبيف علـو احل بسبب مباحثوها العلمية كتابنا سلتصرنا

أساسنا دلقدمتو شرح النخبة البن حجر، كادلقدمة البن الصبلح، كشرح األلفية للسخاكم، كالتقريب للنوكم، 
: ذكر أقساـ احلديث، مث ـ كتب احلديث كطبقاهتا، أقسا ذكر طرؽ ربّمل احلديث كاألداء، كبعده بُّت  أكالن

كل من يطالع شرحو لصحيح قبوؿ بُت اإلمامُت البخارم كمسلم. ىذه ادلقدمة تفيد  كط الشر  ككذلك كضح
أكؿ مرة بعد كفاة الشيخ الكشمَتم، مث طبع مرة ثانية مع . طبع ادلقدمة حينما طبع الكتاب إفادة حسنة مسلم

 .10ق من مكتبة دار العلـو كراتشي5959الكتاب سنة 
 الکاندىلوي: ادريس محمد الشيخ

 سنة باذلند کاندىلة بلدة يف الکاندىلوم، إمساعيل زلمد احلافظ بن إدريس زلمد الشيخكلد 
ی إل رحل مث ،ہعمر من التاسعة بلوغو قبل الکرمي القرآف حفظ كأمت قريتو، يف االبتدائي تعليموی كتلق ق،۳۱۳۱
مشائخوها،  خَتة من العلـوی كتلق ديوبند، اإلسبلمية العلـو دار جامعةی إل مث سوهارنبور، العلـو مظاىر مدرسة

 كمن أساتذتو:
 الکشمَتم، ہشا أنور كالعبلمة السوهارنبورم، أضبد خليل كالشيخ التوهانوم، علي أشرؼ الشيخ

 .العلماء الكبار من كغَتىم الرضبن عزيز كادلفيت العثماين، أضبد شبَت الکبَت كاحملقق

ی إل بعدىا كانتقل. ديوبند بدارالعلـو مث بدىلي األمينية بادلدرسة دّرس كبعد الفراغ من دراستو
 ق3168 سنو باکستافی إل بعدىا كىاجر للحديث، شيخان  ديوبند دارالعلـوی إل رجع كأخَتان  الدکن، حيدرآباد

 رجب يف اهلل رضبو تويف أفی إل ببلىور األشرفية اجلامعةی إل مث هباكلبور، العباسية باجلامعة للحديث شيخان 
 أشوهر مصنفاتو:، كمن (11)ـ3974/ ھ3194

 القرآف معارؼ تفسَت. 2 البيضاكم تفسَتی عل تعليقات. 3 

 ادلصابيح ةمشکو  ی عل الصبيح التعليق. 4 البخارم مشکبلت حبل القارم ربفة. 1 

 الراشدة اخلبلفة. 6   ی  ادلصطف سَتة. 5 

 مرمي بنی  عيس نزكؿ أسرار يف احلکم لطائف. 8 مسلم صحيح دبقدمة ادلسلم ربفة. 7 

 .(12)كالنصرانية اإلسبلـ. 3 كاإلؽلاف الکفر مسئلة يف البياف أحسن. 9 
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 منحة المغيث شرح ألفية العراقي:
عنا لطبلب احلديث كأصولو، كقد ىذا الشرح على ألفية العراقي، كىو من أشرؼ الشركح، كأكملوها نف 

: "حاصلو أك كافينا، مث خلصوها قائ الشيخ ادلباحث العلمية توضيحنا كّضح أجاد يف شرح  ك  خبلصة الكبلـ"بلن
 كلمات األلفية بأسرىا كاشفنا كل غوامضوها، كمفصبلن صبيع رلمبلهتا.

كقد حققو كقدـ لو بدراسة عن الناظم كالشارح الدكتور ساجد الرضبن الصديقي، كحاز هبا درجة  
 ـ.2009الدكتوراه من جامعة بنجاب الىور. كطبعتوها دار البشائر اإلسبلمية بَتكت يف سنة 

جاء الكتاب يف أربعة أبواب يتفرع عنوها عدة فصوؿ: يبحث الباب األكؿ يف علـو احلديث يف  
الباكستاف كاذلند )شبو القارة(، كيضم ثبلثة فصوؿ: الفصل األكؿ يلقي فيو الكاتب األضواء على نشأة علـو 

ىذا العلم. مث يليو الفصل احلديث كمىت بدأت. أما الفصل الثاين فيبحث يف علم أصوؿ احلديث كأساطُت 
الثالث بعنواف علـو احلديث يف الباكستاف كاذلند )شبو القارة(. أما الباب الثاين من ىذا الكتاب فيأيت بعنواف: 
حياة الشيخ زلمد إدريس الكاندىلوم كيضم فصلُت: الفصل األكؿ عن أحواؿ حياتو ادلوجزة. كالفصل الثاين 

لباب الثالث يف أعمالو يف احلديث كيضم ثبلثة فصوؿ. جاء الفصل األكؿ يضيء على أحوالو العلمية. كجاء ا
بعنواف: أعمالو يف احلديث. كالفصل الثاين: أعمالو يف األصوؿ كاحلديث. كالفصل الثالث يف شركح ىذه 

ن حياة األلفية. أما الباب الرابع فيأيت بعنواف: العراقي، حياتو كأعمالو كيضم أربعة فصوؿ: الفصل األكؿ نبذة ع
العراقي كأعمالو، الثاين ألفية احلديث كمنوهجان يف بياف أصوؿ احلديث، الثالث شركح ىذه األلفية، الرابع شليزات 
ىذا الشرح العلمية. أما القسم الثاين من ىذا الكتاب فيأيت يف ثبلثة أجزاء: اجلزء األكؿ عن مقدمة الشارح 

احملدث كاحلافظ، كما ىي أقساـ احلديث كأصحوها كماذا تعٍت كيتضمن نقاشان عن الفقيو، ىل ىو أعلى رتبة من 
ادلستخرجات، ككيف تكوف مراتب احلديث، ككيف يتم نقل احلديث من الكتب ادلعتمدة إذل آخر ذلك من 
موضوعات. أما اجلزء الثاين فيأيت ليبحث يف مراتب التعديل كمراتب التجريح كمىت يصح ربمل احلديث أك 

إخل، أما … از الركاية من عدمو، كماذا تعٍت ادلناكلة، ككيف تتم كتابة احلديث كضبطويستحب، كمىت يقبل جو 
اجلزء الثالث كاألخَت فجاء بعنواف: معرفة الصحابة. كما ىو تعريف الصحايب كما ادلقصود بالرؤية اليت تقع يف 

أفضليتوهم، كمن التابعُت دار الدنيا، كىل ادلبلئكة يف الصحابة، كمن ىم فقوهاء الصحابة كعددىم كطبقاهتم ك 
 إذل آخر ذلك من موضوعات ىامة كشيقة.

 مقدمة الحديث:
من أىم مصنفات الشيخ الكاندىلوم يف علم احلديث كأصولو، كالكتاب شلتاز يف  تعترب ىذه ادلقدمة

 مة.تكلم فيو ادلصنف على مباحث موهمنوهجو ك 
يوها الطالب قبل مطالعتو اليت ػلتاج إل احلديث علمشيخ الكاندىلوم معظم مسائل فيو ال ذكر 
أثبت حجية احلديث النبوم كما كتأريخ صبعو كتدكينو ك يف الباب األكؿ ذكر معٌت احلديث كمفوهومو للحديث. 

حلديثية الكتب الستة كالكتب االثاين عرؼ عن رّد على منكريو، كبعده كتب عن أمساء الرجاؿ. كيف الباب 
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طبقاهتم.  ا كميزاهتا. كيف الباب الثالث ذكر عن عدالة الصحابة كالتابعُت كبُتوهشركط األخرل ادلتداكلة مع ذكر
أعليتوهما يف رلاؿ احلديث ُت الفرؽ بُت احملدثُت كالفقوهاء مع بياف كيف الباب الرابع تكلم عن فقو احلديث، كب

ليد. كيف الباب عن االجتوهاد كالتق و. كأثبت حجية القياس، كتكلمكاحتياج كل كاحد لآلخر كاالستفادة ب
، ككتب عن حياة اإلماـ أيب حنيفة كأساتذتو كتبلمذتو كطريق النبوم  صلة الفقو احلنفي باحلديثاخلامس بُّت 

استنباطو للمسائل الفقوهية من الكتاب كالسنة، كمع ذلك ذكر آراء معاصريو حوؿ فقوهو، كاستفادة كبار احملدثُت 
 ما ذكر ميزات الفقو احلنفي.من كتب أىل الرأم، كتفضيل العمل باحلديث، ك

كحقق ىذه ادلقدمة الدكتور تاج الدين األزىرم ربت عنواف: "مقدمة احلديث للشيخ زلمد إدريس  
 الكاندىلوم دراسة كربقيق" كحاز هبا درجة الدكتوراه من جامعة بنجاب، كىي مازالت غَت مطبوعة.

 :العثماني أحمد ظفر الشيخ
 سنة األكؿ رببع 31 يف التوهانوم العثماين لطيفعبد ال بن أضبد ظفر الشيخ الباحث احملقق كلد 
 .ديوبند دبدينة ھ3130

 ادلفيت كالد ياسُت زلمد الشيخ من ديوبند يف االبتدائية الکتب كقرأ الکرمي، القرآف حبفظ تعليمو بدأ 
 بعض عليو كقرأ التوهانوم، علي أشرؼ الشيخ خالو عند’’ هبوف هتانو‘‘ی إل سافر مث العلماء، من شفيع زلمد

 منوهم: العلماء، جوهابذة من العلـوی كتلق ىناؾ، العلـو جامع دبدرسة كالتحق کانبور،ی  إل معو رحل مث الکتب،
 مظاىر دبدرسة كالتحق سوهارنبوری إل سافر مث الکانبورم، رشيد زلمد كالشيخ الربدكاين، إسحاؽ زلمد الشيخ

،  .السوهارنبورم أضبد خليل الشيخ الفقيو اإلماـی عل الشريف احلديث كقرأ العلـو

، مظاىر دبدرسة مدرسان  عُت العلم، يف كبلوغو عقلو، كقوة لذکائو، كنظران  كبعد ذلك ذبّوؿ يف  العلـو
شيخ  بالسند، كتوذّل مسند كاستقر باکستافی إل سافر كأخَتان  كبنغبلديش، كبرما اذلند يف للتدريس مدارس كثَتة

 يار، كمن تصانيفو: تندكالو اإلسبلمية العلـو بدار احلديث

 النعماف مسائلی عل القرآف دالئل 2   جزءان  عشرين يف السنن إعبلء 3

 القاضي نصب يف ادلاضي القوؿ 4  الطريقة استخبلؼ عن احلقيقة انکشاؼ 1

 ادلشرکُت مواالة عن ادلسلمُت ربذير 6   الربا كجو عنی الدج کشف 5
 إعبلء السنن إهناء السكن إذل من يطالع 7

 ۱/ق3194 عاـ القعدة ذم من21 األحد يـو يف کراتشي دبدينة اهلل رضبو تويف الشيخ العثماين 
 .(13)ـ3974 ديسمرب

 من ضخم بًتاث العربية ادلکتبة زّكد كالسنة، بالکتاب عارفان  ماىران  كفقيوهان  متبحران  عادلان  الشيخ کاف 
 .كالشعر العلم بُت صبع كإنو.  السنن" "إعبلء ادلشوهور کتابو أکربىا النافعة، الکتب

 إنهاء السكن إلى من يطالع إعالء السنن )قواعد في علوم الحديث(:
 ألف الشيخ ظفر أضبد العثماين كتابو الشوهَت "إعبلء السنن " يف شبانية عشر جزءنا، كجعل لو  
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دة بإذف مؤلفو: "قواعد يف علـو الذم مّساه زلققو الشيخ أبو الفتاح أبو غ -مقدمتُت، إحداعلا يف علـو احلديث
كالثانية يف ادلباحث الفقوهية، كمّسى كبّل من ادلقدمتُت: "إهناء السكن إذل من يطالع إعبلء السنن"،  -احلديث"

 كجعل ادلقدمة احلديثية )قواعد يف علـو احلديث(: اجلزء األكؿ، كادلقدمة الفقوهية: اجلزء الثاين.
الكتاب أفاد الشيخ ظفر أضبد العثماين من كتاب العبلمة عبد  كيف مباحث اجلرح كالتعديل من ىذا 

 احلي اللكنوم: "الرفع كالتكميل يف اجلرح كالتعديل".
كػلتوم ىذا الكتاب على مقدمة كتسع فصوؿ. ذكر الشيخ يف ادلقدمة: االصطبلحات احلديثية مع  

صل الثاين يضم أىم قواعد دلعرفة ذكر أقساـ احلديث. الفصل األكؿ يتعلق بتوثيق الرجاؿ كتضعيفوهم، كالف
احلديث الصحيح كاحلسن، كالفصل الثالث ػلتوم على آراء العلماء حوؿ العمل باحلديث الضعيف، كالفصل 
الرابع يشتمل على مباحث احلديث ادلوصوؿ كادلرفوع كادلوقوؼ كادلقطوع مع بياف حجية آثار الصحابة، كذكر 

س كادلتصل كادلنقطع، كبُت يف الفصل السادس احلديث ادلضطرب يف الفصل اخلامس احلديث ادلرسل كادلدل
كأحوالو، كيف الفصل السابع أىم قواعد اجلرح كالتعديل، كما ذكر يف الفصل الثامن طرؽ رفع التعارض من بُت 

 األحاديث، كأما الفصل التاسع فوهو يشمل على ترصبة اإلماـ أيب حنيفة كتراجم أصحابو.
رة باسم " إهناء السكن إذل من يطالع إعبلء السنن" من هتانو هبوف يف سنة طبع ىذا الكتاب ألكؿ م 

ق، كبعد ذلك طبع بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أيب غدة من 1383ق، مث صدر ثانينا من كراتشي يف 1348
 ق باسم "قواعد يف علـو احلديث.1391رياض سنة 

 الشيخ موالنا السيد بديع الدين الشاه الراشدي:
ڈا پري هجنالعبلمة السيد بديع الدين الشاه الراشدم بن السيد إحساف اهلل الراشدم )ىو الشيخ  

بن السيد رشيد الدين الراشدم ادلعركؼ  (ڈا الرابعپري هجنبن السيد أيب تراب رشد اهلل الراشدم ) (اخلامس
 14بن السيد راشد احلسيٍت. (ڈا الأولپري هجنبن السيد زلمد ياسُت الراشدم ) (ڈا الثالثپري هجن"  "پريسائںي

 گوٹھـ يف قرية "1926من مايو عاـ  12كلد الشيخ العبلمة السيد بديع الدين الشاه الراشدم يف  

 15قرب سعيد آباد اجلديدة، دبديرية "ىالو" يف زلافظة حيدر آباد، بإقليم السند."ڈاپري هجن
مدرسة أسرتو ادلعركفة ب" دار الرشاد" درس الشيخ كتعلم من البداية إذل تكميل ادلراحل النوهائية يف  

كاف   16."ڈاپري هجن گوٹھـ يف قرية "1901اليت أسسوها جّده الشيخ السيد أبو تراب رشد اهلل الراشدم يف سنة 
الشيخ رضبو اهلل قد أعطاه اهلل ذكاء حادًّا كشوقان بالغان للدراسة فقرأ على كثَت من الشيوخ، منوهم: الشيخ السيد 

م، كالشيخ عبيد اهلل السندم، الشيخ زلمد إمساعيل بن عبد اخلالق السندم، كالشيخ زلمد زلب اهلل الراشد
سلطاف الكورغلو، كالشيخ عبد الرضبن الرامبورم، كالشخ قطب الدين اذلاليجوم، كالشيخ هباؤ الدين اجلبلؿ 

زلمد ادلدين، كالشيخ  آبادم األفغاين، كالشيخ زلمد أيوب األفغاين، كالشيخ زلمد أضبد اللدىيانوم، كالشيخ
كبعد  17 عبد اهلل بن عمر بن عبد الغٍت الكوهدىرم، كالشيخ زلمد خليل بن زلمد سليم اللدىيانوم، كغَتىم.

إكماؿ دراستو ادلدرسية سافر إذل شيوخ احلديث ادلشوهورين، كأخذ عنوهم احلديث، كحصل على إجازة ركاية 
احلديث النبوم منوهم، مثل: رلتوهد العصر، حضرة العبّلـ الشيخ احلافظ زلمد عبد اهلل احملدث الركبرم، كشيخ 
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نا أبو سعيد شرؼ الدين احملدث الدىلوم، كالشيخ اإلسبلـ العبلمة أبو الوفاء ثناء اهلل األمرتسرم، كالشيخ موال
الصاحل الزاىد موالنا أبو إسحاؽ نيك زلمد، كالشيخ أبو زلمد عبد احلق اذلامشي احملدث البوهاكلبورم ادلكي. 

 18 رضبة اهلل عليوهم أصبعُت.
غ أخذ الشيخ يدّرس بعض الكتب يف النحو كالصرؼ كاحلديث الطبلب ادلبتدئُت، ككذلك بعد الفرا  

قرب سعيد "ڈاپري هجن گوٹھمن دراستو كاف الطبلب يأتوف إليو للدراسة، مّث أّسس الشيخ مدرسة دينية بقريتو"
آباد، ادلوسومة ب "ادلدرسة احملمدية" فدّرس هبا عدة سنُت تفسَت ابن كثَت كالصحيح للبخارم، كأصوؿ 

 19احلديث.
ـ ىاجر الشيخ  رضبو 1974كيف سنة  كمع ذلك كاف يدّرس يف أياـ ادلوسم يف احلرمُت الشريفُت،

 20ـ.1978اهلل إذل مكة ادلكرمة فأقاـ هبا إذل سنة 
كيف أثناء إقامتو يف مكة ادلكرمة كاف الشيخ يدّرس كل يـو يف احلـر ادلكي تفسَت ابن كثَت كالصحيح 

احلـر ادلكي، فدّرس للبخارم، ككذلك دّرس الشيخ يف دار احلديث اخلَتية دبكة ادلكرمة سنة كاحدة، كيف معوهد 
هبا سنتُت، كمع ذلك كاف يلقي زلاضرات يف اجلامعة اإلسبلمية بادلدينة ادلنورة حسب أمنية الشيخ العبلمة عبد 

 21العزيز بن عبد اهلل بن باز رضبو اهلل.
كاف الشيخ الراشدم غزير العلم، سريع القلم، كاسع االطبلع، خارؽ اجلودة كالذكاء، مواظبان على  

كالتأليف، كإنو صنف كتبان كثَتة يبلغ عددىا أكثر من مائة كتب، منوها ستوف كتبان باللغة العربية،  التصنيف
كتسعة عشر كتابان باللغة األردية، كسبعة كعشركف كتابان باللغة السندية، ككتاب كاحد يف ثبلث لغات: العربية، 

 كاألردية، كالسندية.
ـ بقريتو سعيد آباد 1996يناير  8اه الراشدم يف تويف الشيخ العبلمة السيد بديع الدين الشك

 22اجلديدة، كدفن هبا، طاب اهلل ثراه، كأسكنو حببوحة النعيم.
 نقض "قواعد في علوم الحديث" )إنماء الزكن في تنقيد إنهاء السكن(:

زلاكلة دلا كاف كتاب "إهناء السكن إذل من يطالع إعبلء السنن" للشيخ ظفر أضبد العثماين التوهانوم  
مستدركة من ادلباحث ادلغفلة يف كتب علـو مصطلح احلديث كعلومو الستناد احلنفية يف فقوهوهم إذل األحاديث، 

فقاـ الشيخ بديع الدين الراشدم جلوابو البليغ على "إهناء السكن" ادلسمى اآلف "قواعد يف  23كرّد سلالفيوهم،
زكن يف تنقيد إهناء السكن" ادلسمى اآلف )نقض "قواعد علـو احلديث" صبلة بعد صبلة، كمساه ادلؤلف ب"إظلاء ال

 24يف علـو احلديث"( بإذف من ادلؤلف نفسو.
ىذا الكتاب مع اختصاره يشمل كل مباحث "قواعد يف علـو احلديث" لردىا، فكل من يطالع  

كاإلنصاؼ. "إعبلء السنن" كمقدمتو "قواعد يف علـو احلديث" فعليو أف يطالع ىذا الكتاب أيضنا بعُت احلق 
كيشوهد ىذا الكتاب بسعة أفق ادلؤلف يف االطبلع على مصادر احلديث كقواعده، كسلك فيو ادلؤلف مسلك 
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اإلغلاز إذل نصاهبا، من حيث يذكر جزءنا من منت كتاب الشيخ العثماين مشَتنا بو إذل الكل يف مكانو، كيصدره 
 بكلمة:

 لعلماء."قولو": أم قوؿ الشيخ العثماين، أك قوؿ غَته من ا
 مث يعقبو بقولو...: "أقوؿ".

صفحة، كنشر ىذا الكتاب بتحقيق الشيخ صبلح الدين مقبوؿ  478كيبلغ عدد صفحاتو إذل  
 ـ.2003أضبد من دار غراس بالكويت سنة 

 الشيخ محمد حسن جان المدني:
الشيخ زلمد حسن جاف بن شيخ احلديث علي أكرب جاف بن احلافظ صباؿ الدين القرشي سنة  كلد 

 25أحد من كبار العلماء يف باكستاف. وهو ،مبديرية چار سدہ پڑانگـ يف قرية 1938
أخذ الشيخ العلـو العربية كاإلسبلمية من ادلدارس اإلسبلمية ادلختلفة، كىي: ادلدرسة احلسينية نورؾ، 

كاجلامعة األشرفية ، ںبنوكدار العلـو احلقانية أكوره ختك، كمدرسة تعليم القرآف كوىات، كمدرسة معراج العلـو 
ى شوهادة مولوم عادل، كمولوم فاضل، كمنشي كاجلامعة اإلسبلمية بادلدينة ادلنورة. كما أنو حصل عل الىور،

 26 فاضل، كادلاجستَت من جامعة بشاكر.
ار سده، مث چكبعد الفراغ من دراستو اشتغل بالتدريس يف دار العلـو النعمانية يف اسباف زئي دبديرية 

لتدريس يف عُت مدرسنا بدار العلـو أكوره ختك، كبعد ذلك دّرس يف أكرب دار العلـو دبرداف، كأخَتنا عكف ل
كانتخب الشيخ ادلدين عضونا للمجلس الوطٍت يف االنتخاب  27جامعة إمداد العلـو اإلسبلمية دبدينة بشاكر.

 ـ من ربت لواء صبعية علماء إسبلـ باكستاف.1990العامة سنة 
ا يف   28ـ ببشاكر.2007سبتمرب سنة  15كاستشوهد الشيخ ظلمن

 أحسن الخبر في مبادئ علم األثر:
ادلوجز يف أىم ما ػلتاج إليو من يبدأ دراسة احلديث النبوم الشريف كمصطلحو، صبع  ىذا الكتاب 

 فيو الشيخ زلمد حسن جاف ادلدين عشرة مباحث من علـو احلديث بأسلوب سوهل، كىي:
ادلبحث األكؿ يشتمل على تعريف علم احلديث كبياف موضوعو كغايتو. كادلبحث الثاين يضم ربقيق 
لفظ احلديث كاخلرب كاألثر لغة كاصطبلحنا، كاختبلؼ اآلراء يف ذلك. كادلبحث الثالث يف شرح بعض الكلمات 

عتبار كالتحويل كما إذل ذلك. االصطبلحية يف فنوف احلديث كالسند كاإلسناد، كادلنت كادلتابعة، كالشاىد كاال
كذكر يف ادلبحث الرابع بعض أنواع احلديث كتقسيمو باعتبار ركاتو ككصفوهم، كالوصل كاالنقطاع. ككضح يف 
ادلبحث اخلامس كجوه ربمل احلديث، كادلبحث السادس يف االحتجاج بالسنة كمكانتوها يف التشريع اإلسبلمي. 

ديث. كادلبحث الثامن يف تراجم أصحاب الصحاح الستة كغَتىم، كبُت يف ادلبحث السابع تأريخ تدكين احل
كأكرد يف ادلبحث التاسع تراجم بعض ادلشوهورين يف الركاية من الصحابة كالتابعُت كاألئمة رضبوهم اهلل تعاذل. كأما 

هبا،  ادلبحث العاشر فوهو يف فوائد متفرقة كمسألة الزيادة على كتاب اهلل تعاذل بأخبار اآلحاد كزبصيص عامو
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صفحة، كقد نشرتو ادلكتبة 205كاالحتجاج بادلراسيل، كربقيق ادلناط كزبرغلو كتنقيحو. كالكتاب ػلتوم على 
 ادلدنية، جامعة أحسن ادلدارس ببشاكر.

 الشيخ محمد رفيق األثري:
كاال" دبطنقة سنكركر يف  ںرص يدابن قائم الدين بقرية " أبو الشفيق زلمد رفيق األثرم كلد الشيخ 

 ـ، كبعد قياـ باكستاف ىاجر مع أىلو إذل باكستاف كاستوطن جببلؿ بور بَتكاال،1937بنجاب شرقي سنة 
أخذ دراستو االبتدائية دبدرسة سبل السبلـ يف قرية "براقي كاال" مث التحق بدار احلديث احملمدية 

بلؿ بورم، كالشيخ موالنا ـ، كاستفاد ىناؾ من الشيخ سلطاف زلمود احملدث اجل1949جببلؿ بور بَت كاال سنة 
عبد الرحيم عارؼ، كالشيخ موالنا عبد احلميد، كموالنا عبد اهلل ادلظفركرىي، كموالنا عبد القادر ادلوهند، كموالنا 

 ـ.1956زلمد قاسم الشاه، كاحلافظ خوشي زلمد، كزبرج هبا سنة 
تو العليا عن الشيخ عطاء كبعد ذلك سافر إذل الىور كالتحق بدار العلـو تقوية اإلسبلـ، كأخذ دراس

اهلل حنيف البوهوجياين، كالشيخ احلافظ زلمد إسحاؽ احلسينوم، كالشيخ زلمد شريف اهلل خاف، كالشيخ السيد 
 داكد الغزنوم.

ا  لذكائو كقوة حفظو بدار احلديث احملمدية جببلؿ بور بَتكاال يف  كبعد الفراغ من دراستو عُت مدرسن
كإنو صنف كتبان  29ا حىت اآلف، كأخذ احلديث منو جم غفَت من العلماء.ـ، كىو مازاؿ يدّرس هب1959سنة 

 كثَتة، منوها:
 التعليق النجيح على مشكوة ادلصابيح-2  ضوء السالك على مؤطا اإلماـ مالك -1
 التعليقات على إسباؿ ادلطر شرح طلبة الفكر. -4  التعليقات األثرية على ألفية العراقي-3
 30كغَتىا.ترصبة كإفادات مشكوة ادلصابيح. -6   ترصبة منوهاج ادلسلم -5

 التعليقات األثرية:
خبلؿ تدريسو لطبلب علـو احلديث جبامعة دار احلديث احملمدية يف  كتب الشيخ زلمد رفيق األثرم 

التعلقات كاحلواشي على ألفية العراقي باللغة العربية، كمت نشره يف صورة الكتاب باسم  ہبيروالجبلؿ بور 
"التعليقات األثرية" كطبع ىذه التعليقات مع ألفية العراقي كأصدرهتا صبعية النشر كالتأليف األثرية جببلؿ بور 

 صفحة. 104ىػ، كالكتاب يشتمل على 1968سنة  ہبيروال
 ":ل المطر على قصب السكرإسباتحقيق وتعليق على "

طلبة الفكر كمساه ب "قصب  -ق1182ادلتوىف- زلمد بن إمساعيل األمَت الصنعاين اليمايننظم  
السكر"، مث شرحو شرحنا مفصبلن جامعنا مشتمبلن على مباحث أساسية كقواعد صبة، كمساه ب" إسباؿ ادلطر 

ىذا الشرح عن نسختو اخلطية كخرج نصو، كضبطو كعلق  زلمد رفيق األثرمعلى قصب السكر" كحقق الشيخ 
طُبع بدار السبلـ بالرياض عاـ عليو بالتعليقات النافعة ادلفيدة على ادلواضع اليت احتاجت إذل تعليق، ك 

 صفحة. 318، كػلتوم على ىػ(1417)
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 الشيخ محمد أنور البدخشاني:
ق، أحد من 1363 الباكستاين ادلولود سنة الشيخ زلمد أنور بن ادلَتزا زلمد البدخشاين األفغاين مث 

تبلمذة الشيخ زلمد يوسف البنورم صاحب معارؼ السنن، زبرج الشيخ البدخشاين من جامعة العلـو 
كخلص بعض الكتب ادلدرسية الكبَتة، ككتب احلواشي على بعضوها  31اإلسبلمية بكراتشي، كعُت مدرسنا هبا،

 تسوهيبلن لطبلبو.
 تسهيل شرح نخبة الفكر:

خبلؿ تدريسو يف جامعة العلـو اإلسبلمية ببنورم تاؤف احلواشي على شرح كتب الشيخ البدخشاين  
 أصدره بصورة الكتاب كمساه: "تسوهيل شرح النخبة". كتعميمنا دلنفعتو للطبلب، تسوهيبلن النخبة البن حجر 

ا لدارسي شرح النخبة، كػلتوم الكتاب على   ت العلم صفحة، كنشره بي 126كالكتاب مفيد جدن
 ق.1414من كراتشي سنة 

 تفهيم مصطلح الحديث:
 ألف الشيخ البدخشاين ىذا الكتاب للمبتدئُت من طبلب ادلدارس اإلسبلمية بأسلوب سوهل شلتع 

 نشره بيت العلم من كراتشي.ك ، جيد
 الشيخ إرشاد الحق األثري:

دبنطقة فقَتكارل،  72ـ، يف جك 1949كلد الشيخ إرشاد احلق األثرم بن احلاجي غبلـ رسوؿ سنة  
 دبحافظ هباكؿ نكر، كىو أحد كبار علماء احلديث بباكستاف.

أخذ الشيخ األثرم دراستو االبتدائية بقريتو من ادلولوم بشَت أضبد كادلولوم زلمد حيات، كادلفيت عبد  
كادلنقوؿ من ـ، كأخذ ادلعقوؿ 1964الرضبن، مث سافر إذل فيصل آباد كىناؾ التحق باجلامعة السلفية يف سنة 

الشيخ موالنا شريف اهلل خاف السوايت، كما استفاد من الشيخ احلافظ بنيامُت، كبعد ذلك سافر إذل كوجرانوالو، 
ـ، كأخذ من األساتذة األجبلء، منوهم: الشيخ موالنا أبو الربكات 1968كالتحق باجلامعة اإلسبلمية سنة 

والنا أرلد اجلتوم، كالشيخ احلافظ عبد اهلل البدىيمالوم، ادلدراسي، كالشيخ احلافظ زلمد الكوندلوم، كالشيخ م
 32كالشيخ زلمد صادؽ خليل، كالشيخ موالنا زلمد يعقوب القريشي.

ـ التحق بإدارة العلـو األثرية فيصل آباد، كاشتغل بالتصنيف 1969كبعد الفراغ من دراستو سنة  
 و:كالتأليف، كزّكد ادلكتبة اإلسبلمية بًتاث ضخم، كمن تصانيف

 العلل ادلتناىية يف األحاديث الواىية )ربقيق كزبريج( -1
 جبلء العينُت بتخريج ركايات البخارم يف جزء رفيع اليدين )ربقيق كزبريج( -2
 فضائل شوهر رجب لئلماـ أيب زلمد بن زلمد خبلؿ )ربقيق كزبريج( -3
 تبيُت العجب دبا كرد يف فضل رجب البن حجر )ربقيق كزبريج( -4
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 أىل العصر بأحكاـ ركيت الفجر للشيخ مشس احلق العظيم آبادم )ربقيق كزبريج( إعبلـ -5
 زبريج أحاديث "رلالس األبرار". -6
 زبريج األحاديث كاآلثار ؿ"إزالة اخلفاء عن خبلفة اخللفاء للشاه كرل اهلل الدىلوم". -7
 ار أصبوهاف".فوهرسة أحاديث "أخب -9 التحقيب على التقريب البن حجر )ربقيق كزبريج(. -8

 فوهرسة "معجم الصغَت للطرباين. -11   فوهرسة أحاديث "الفقيو ادلتفقو". -10
 إماـ دار قطٍت -13   فوهرسة أحاديث "ادلوضوع للخطيب". -12
 اجلرح والتعديل -51   .ےک  مؤلف  صحاح ستة اكر اف  -14

   حوايش عىل "الأمر املربم". -51

 اھل حديث یک خدمات حديث۔برصغري  پاک و ہند مںي علامء  -51

 ۔ احاديث حصيح خباری ومسمل کو مذہیب داس تانںي بناےن یک اناکم کو صش۔51

 ۔ عدالت حصابہ51

 التحريف يف ادلصنف البن أيب شيبة جرأة كقحة من الشيخ زلمد عوامة.۔ 02
 ادلسند.غاية ادلقصد يف زكائد  -22 كتاب ادلعجم أليب يعلى ادلوصلي )ربقيق كتعليق(.  -21
 مسند السراج )ربقيق كتعليق(. -24  مسند أيب يعلى ادلوصلي )ربقيق كتعليق(. -23
 األحاديث العيديث ادلسلسلة للحافظ أيب طاىر أضبد بن زلمد السلفي األصبوهاين )ربقيق كتعليق(. -25
 33كغَتىا.    

 إعالء السنن في الميزان:
غلدر بَِنا أف نقوؿ أّف ىناؾ عددان من ادلسائل اليت وض يف إبراز بعض شليزات ىذا الكتاب اخلقبل  

ضخم " إعبلء  كيف ىذا الباب ظوهر كتاب بُت فقوهاء األحناؼ ك علماء أىل احلديث، كصراعنا اشوهدت عراكن 
اآلحاديث ك اآلثار اليت استنار هبا الفقو على مذىب االماـ السنن" للشيخ ظفر أضبد العثماين الذم قاـ بضّم 

 ،و اهلل تعاذلأيب حنيفة رضب
كطبقا دلا قيل: من صّنف فقد استوهدؼ، فإّف الكتاب ادلذكور خضع للنقد كادلناقشة من قبل علماء  

َوف كتابو األأىل احلديث، كمن ىذه الكتب ما أدلت بو قرػلة  ستاذ الفاضل الشيخ إرشاد احلق األثرم كقد َعنػْ
 .بإعبلء السنن يف ادليزاف رلاراة دلا سبقو من ادلصّنفات

مث ، السنن" تناكؿ الشيخ إرشاد احلّق األثرم صبيع القواعد اليت قّعدىا صاحب كتاب "إعبلءكقد  
تكّلم الشيخ على كل قاعدة كأباف بوضوح كبياف أّف ادلؤّلف خالف ىذه القاعدة إذا دل يكن ىناؾ انتصار 
دلذىبو فوقع يف التناقض. مث إنّو تكّلم عن شيوخ اإلماـ أيب حنيفة كاإلماـ أيب يوسف الذين تعّرضوا للجرح ك 

ف ترّدد. ككبلمو يف احلديث ادلعنعن يف رلاؿ التعديل خببلؼ ادعاء صاحب الكتاب أهنم ثقات فيؤخذ عنوهم بدك 
التدليس ك فيما أخرجو ادلنذرم يف كتابو "الًتغيب ك الًتىيب" جاء موّضحا دلعاف دقيقة يف ىذا الباب. كللشيخ  



 ۔۔۔۔علماء باكستافلالعربية  وهوداجل                                                                         ۵۵:۳۴األضواء
214 

كبلـ نفيس يف عدد من الركاة ما بُت رُلرٍّح ك معّدؿ ليصل بالقارئ إذل ميزاف العدؿ كاإلنصاؼ يف احلكم على 
 .الركاة
 يخ الحافظ ثناء اهلل الزاىدي:الش

ـ، كحصل على الشوهادة "الليسانس" يف كلية الشريعة، يف 1956كلد الشيخ ثناء اهلل الزاىدم سنة  
اجلامعة اإلسبلمية بادلدينة ادلنورة. كبعد ذلك عمل كرئيس رللس التحقيق األثرم، كاألستاذ يف جامعة العلـو 

عمل كرئيس مركز اإلماـ البخارم للًتاث كالتحقيق، كاألستاذ يف األثرية جوهلم، مث انتقل إذل صادؽ آباد ك 
 كمن تأليفاتو: 34اجلامعة اإلسبلمية دبدينة صادؽ آباد.

 توجيو القارم إذل القواعد كالفوائد األصولية كاحلديثية كاإلسنادية يف فتح البارم. -1
 رح ألفية العراقي.ربقيق كتعليق على فتح الباقي ش -3 الفصوؿ يف مصطلح حديث الرسوؿ. -2
 ربقيق الغاية بًتتيب الركاة ادلًتجم ذلم يف نصب الراية. -5 أحاديث الصحيحُت بُت الظن كاليقُت.-4
 التصريح دبنوهج اإلماـ مسلم كعاداتو يف الصحيح. -6
 ربقيق كتعليق كربشية على "خبلصة األفكار شرح سلتصر ادلنار" لزين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفي. -7

 35َتىا.كغ
 توجيو القاري إلى القواعد والفوائد األصولية والحديثية واإلسنادية في فتح الباري:

استخرج الشيخ الزاىدم يف ىذا الكتاب الفوائد العلمية ادلتنوعة من بطن "فتح البارم" اليت ذكرىا  
كػلتوم ىذا الكتاب  -اهللرضبو -أثناء شرحو للجامع الصحيح للبخارم -رضبو اهلل-احلافظ ابن حجر العسقبلين

 على أربعة أقساـ، كىي:
 األصوؿ كالقواعد الفقوهية. -2  منوهج البخارم كعاداتو يف الصحيح. -1
 تراجم الركاة كاألعبلـ. -4   اصطبلحات احملدثُت. -3

فالقسم األكؿ: جاء فيو شيء كثَت من الفوئد اليت تساعد على ربليل ادلوضع ادلعضلة كاألمور  
ا نسبة لدارس ادلستعصية  يف الًتاجم كاألبواب من كتاب "الصحيح" للبخارم، كىذا القسم ذك أعلية كبَتة جدًّ

ىذا الكتاب، كعلى كجو اخلصوص لعلماء ببلد اذلند كباكستاف لكونو من مقتضيات مناىجم الدراسية يف 
 ادلدارس كاجلامعات.

دلصطلح، فتجلت من بينوها شخصية كػلتوم القسم الثاين كالثالث من الكتاب على مادة األصوؿ كا 
احلافظ ابن حجر كأصورل نظّار، كزلدث نقاد. كما اشتمل ىذاف القسماف على كمية كافرة من اآلراء األصولية 

أّما القسم الرابع فوهو مشتمل على شيئ   كاحلديثية ادلعزكة إذل الفحوؿ من العلماء الذين دل يبق آثارىم يف العادل.
 ادية اليستغٍت عنوها أّم باحث يشتغل بأعماؿ التخريج كالتحقيق.كثَت من الفوائد  اإلسن

كقد أجاد الشيخ الزاىدم كأفاد يف ترتيب ىذا الكتاب، كعملو ىذا يتصف اجلدة كاالبتكار، كىو  
 ثركة نفيسة للمكتبة العربية كاإلسبلمية.
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جامعة العلـو  ـ، كىو من إصدارات رللس التحقيق األثرم،1986طبع ىذا الكتاب ألكؿ مرة سنة  
 صفحة. 300ـ، كػلتوم على 2003األثرية جبوهلم، مث نشر من دار ابن حـز بَتكت سنة 

 تحقيق وتعليق على "فتح الباقي شرح ألفية العراقي":
ق، كحققو كخرج 926ىذا الشرح لئلماـ أيب زكريا زلمد األنصارم السنيكي األزىرم ادلتويف سنة  

 ق.1420اهلل الزاىدم، كنشرتو دار ابن حـز بَتكت سنة  نصو كعلق عليو الشيخ احلافظ ثناء
اعتمد الشيخ الزاىدم يف ربقيق ىذا الكتاب على سبع نسخ سلطوطة حصل عليوها من ادلكتبة  

األزىرية بالقاىرة، كمكتبة رللس بلدم يف إسكندرية، كمن ادلكتبة القادرية ببغداد، كادلكتبة الظاىرية بدمشق. 
 نتظم، كأدل حق التحقيق.كأخرج نصو بشكل سليم م

زاد الشيخ منت األلفية كامبلن يف الكتاب، ككضعو يف الشرح بُت القوسُت، تسوهيبلن لبلستفادة منو،  
كخرّج اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية الواردة يف منت الشرح، كعّلق على بعض القواعد ككضحوها توضيحا 

كخرج النصوص كاألقواؿ، كعزاىا إذل قائليوها، كترجم صفحة.  748كافيا حىت بلغ الكتاب يف ضخمو إذل 
األعبلـ، كضبط منت األلفية، كالكلمات الغريبة من الشرح، كأعّد الفوهارس الفنية ادلتنوعة على كل ماػلتوم عليو 

 الكتاب.
 الفصول في مصطلح حديث الرسول:

ة السنة الدراسية الثانية ىذه فصوؿ يف علم مصطلح احلديث النبوم كفق ادلنوهج الدراسي ادلقرر لطلب 
 يف اجلامعة اإلسبلمية دبدينة صادؽ آباد.

صبع الشيخ ىذه الفصوؿ من كتب أئمة احلديث اكتفاء دبا ػلتاج إليو الطالب يف ادلرحلة االبتدائية  
من موهمات مصطلحات ىذا العلم، كرتبوها بأسلوب سوهل كاضح، كعبارات سلتصرة كافية كمضبوطة. كالفصوؿ 

 عليوها ىذا الكتاب ىي كما يلي: اليت يشتمل
فصل يف آداب الطالب، كفصل يف ألقاب ادلنت، كفصل يف ألقاب الركاة، كفصل يف أنواع احلديث 
ادلقبوؿ، كفصل يف أنواع احلديث ادلردكد، كفصل يف أنواع احلديث الغلط، كفصل يف أنواع احلديث من حيث 

فصل يف أسباب التوثيق للركاة، كفصل يف أسباب اجلرح، عدد الركاة، كفصل يف أنواع التحمل كصيغ األداء، ك 
ا كمتننا.  كفصل يف قواعد اجلرح كالتعديل، كفصل يف أنواع كتب احلديث، كفصل يف طرؽ َسرْب الركايات َسَندن

 أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين:
 ىذا الكتاب يشتمل على سبع نقاط رئيسية، كىي: 

 صطبلحنا كحكموها.تعريف الظن كاليقُت لغةن كا -1
 بياف أقواؿ من قاؿ بأحاديث "الصحيحُت" القطع. -2
 أدلة القائلُت بإفادهتا القطع. -3
 أدلة القائلُت بإفادهتا الظن. -4
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 مع ابن الصبلح كابن حجر فيما استثنياه من األحاديث اليت ال تفيد القطع من ىذين الكتابُت. -5
 ادلشوهور.بُت أحاديث "الصحيحُت" كاخلرب  -6
 36أىم نتائج البحث. -7

 الشيخ محمد مظفر الشيرازي:
كلد الشيخ الفاضل احملقق زلمد مظفر الشَتازم بن فضل كرمي بن شرؼ الدين بن سيد أضبد حفظو  
 37 ـ يف اللو موسى دبحافظة كجرات بباكستاف.1968اهلل يف سنة 
يخ احلافظ عبد اهلل، حلديث عن الشدرس الشيخ حفظو اهلل باجلامعة احملمدية بكوجرانوالو كأخذ ا 

الشيخ احلافظ عبد ادلناف ض من الشيخ احلافظ عبد السبلـ بن زلمد، ك كاستفا كالشيخ عبد احلميد اذلزاركم،
النوربورم. مث ارربل الشيخ إذل ادلدينة ادلنورة كالتحق هبا اجلامعة اإلسبلمية كزبرج هبا، كبعد ذلك حصل الشيخ 

الدراسات اإلسبلمية من اجلامعة اإلسبلمية ببوهاكلبور، كما أنو حصل على الشوهادة على درجة ادلاجستَت يف 
 38العادلية من كفاؽ ادلدارس السلفية بفيصل آباد.

كبعد إكماؿ دراستو عكف الشيخ حفظو اهلل على التدريس كاإلفادة، كدّرس دبدارس سلتلفة حيننا  
باغ دبنطقة نتوهيا كلي دبحافظة أيبت آباد، كجامعة العلـو بعد حُت كىي: جامعة تعليم القرآف كاحلديث يف كاال 

ـ، كجامعة اإلماـ البخارم 2002ـ إذل سنة 1995األثرية جبوهلم، كاجلامعة اإلسبلمية يف صادؽ آباد من سنة 
ـ، كجامعة عمر بن عبد العزيز اإلسبلمية 2016ـ إذل سنة 2002اإلسبلمية العادلية يف سيالكوت من سنة 

 39ـ حىت اآلف.2016سنة بسيالكوت من 
ا كمديرنا كخطيبنا إنو مصنف كاسع االطبلع، كزلقق من النببلء، فإنو ألف كتبنا   كمع كوف الشيخ مدرسن

 عديدة منوها ما يلي:
 القوؿ األمُت يف اجلوهر بالتأمُت )مقالة علمية قدموها إذل اجلامعة اإلسبلمية بادلدينةادلنورة، كىي مطبوع( -1
 شرح منظومة ألقاب احلديث للفاسي. )مطبوع( ربقيق كتعليق على -2
 أحاديث سنن أيب داكد ادلسكوت عنوها بُت االحتجاج كاالعتبار كاغًتار أىل الفقو بسكوتو. )مطبوع( -3
 األحاديث ادلختارة من الصحيحُت )مطبوع( -4
 ربقيق كتعليق على قبلئد الدرر شرح نتيجة النظر البن علات احلنفي )غَت مطبوع( -5
 40فاية النحو )غَت مطبوع(.ك  -6

 تحقيق وتعليق على "شرح منظومة ألقاب الحديث":
ىذا الكتاب شرح دلنظومة ألقاب احلديث، نظموها الشيخ زلمد العريب الفاسي أحد األئمة ادلغاربة يف  

ق تسوهيبلن لفوهموها، كتكثَتنا 1116بيتنا تسوهيبلن حلفظوها، كشرحوها زلمد بن عبد القادر الفاسي ادلتويف  53
م، كاىتم بطبعو أكؿ مرة سنة لفوائدىا، كحقق ىذا الشرح، كخرج نصو كعلق عليو الشيخ زلمد مظفر الشَتاز 
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ق مركز اإلماـ البخارم للًتاث كالتحقيق الذم ىو قسم من األقساـ العلمية يف اجلامعة اإلسبلمية 1416
 ق.1420دبدينة صادؽ آباد، كبعد ذلك أصدرتو دار ابن حـز بَتكت سنة 

استفاد الشيخ كقد قابل الشيخ النص على ثبلث نسخ خطية كأثبت الفوارؽ بينوها يف اذلوامش، ك  
لتحقيقو من ادلصادر األصلية القدؽلة مثل سلطوط "النكت على ابن الصبلح" للعبلمة بدر الدين الزركشي، 
كترجم لؤلعبلـ يف أكؿ موضع كرد فيو، كدل يًتجم للصحابة رضي اهلل عنوهم كال لؤلئمة ادلشوهورين، كضبط 

ريبة، كبعض ادلسائل االصطبلحية شرحنا أكثر ما الكلمات يف النص اليت ػلتاج إذل الضبط، كشرح الكلمات الغ
يف الكتاب، كخرّج اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية الواردة يف النص، كعزا األقواؿ إذل أصحاهبا، كإذل ادلصادر 
ا للنص كسبييزنا للمباحث، ككضع أبيات  اليت توجد هبا، ككضع العناكين األساسية كالفرعية لكل فصل تنظيمن

كقد أّدل احملقق كاجبو  يف بداية كل مبحث منفصبلن عن الشرح، كدلا كاف أصل الكتاب ؼللو عن ذلك. ادلنظومة
كاستويف حقو، كخرج الكتاب بشكل جيد، كأسلوب سوهل تيسَتنا لفوهموها كتكثَتنا لفوائدىا لطبلب علم 

 احلديث.
 الشيخ عبد المنان الراسخ:

بن موالنا احلكيم عبد الرضبن الراسخ بن احلاجي نيك كلد الشيخ الفاضل احملقق عبد ادلناف الراسخ  
ـ بفيصل آباد يف بيت علم كفضل، كىو أحد خطباء ادلشوهورين، كمن أبرز ادلصنفُت يف 1979زلمد يف سنة 

 41 العلـو اإلسبلمية، كبعد ذلك ارربل مع أبيو إذل كوجرانوالو.
يو، مث التحق باجلامعة اإلسبلمية أخذ الشيخ عبد ادلناف حفظو اهلل دراستو االبتدائية من أب  

بكوجرانوالو، كبعد ذلك رحل الشيخ إذل جوهلم لدراستو العليا كالتحق هبا جامعة العلـو األثرية، مث سافر إذل 
صادؽ آباد كىناؾ التحق باجلامعة اإلسبلمية، كزبرج هبا. كمن أساتذتو: الشيخ احلافظ ثناء اهلل الزاىدم، 

لشَتازم، كالشيخ موالنا عبد احلميد األثرم، كالشيخ موالنا قمر الزماف ادلديٍت، كالشيخ موالنا زلمد مظفر ا
 42كالشيخ احلافظ عبد السميع عاصم.

كبعد الفراغ من دراستو أخذ يدرس احلديث النبوم بدار احلديث احملمدية يف حافظ آباد، كدّرس هبا  
أنو درس جبامعة اإلماـ البخارم يف  عشر سنوات، كبعد ذلك دّرس بكلية دار القرآف بفيصل آباد، كما

 سركودىا.
كمع ذلك أنو خطيب بليغ مفلح، يأسر القلوب كيأثر هبا، غلوؿ صبيع أضلاء باكستاف كخارجوها 

 43للتبليغ كالنشر كاإلشاعة، كإنو طاؼ عشر ببلد لتبليغ الدعوة اإلسبلمية.
، كباحث ماىر كعادل متبحر، زّكد كبكونو مدّرسنا كخطيبنا إنو مصنف سريع القلم، كزلقق جليل   العـز

 ادلكتبة اإلسبلمية بًتاث ضخم من الكتب النافعة باللغتُت العربية كاألردية، كىي:
 كتبو باللغة العربية:

 معجم اصطبلحات أصوؿ الفقو -2  معجم اصطبلحات األحاديث النبوية -1
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 أسباب طبلؽ ادلرأة -3    كتاب األذكار  -2
 األردية:كتبو باللغة 

 التخريج كالفوائد الفقوهية على سنن الدارمي -2 ترصبة سلسلة األحاديث الصحيحة كشرحوها -1
 الفوائد كالتكملة على الصحيح من السَتة النبوية للصوياين -3
 إصبلح ادلرأة ادلسلمة -5   الرفق كفوائده يف اإلسبلـ  -4
 44قرة العينُت يف شأف احلسن كاحلسُت. كغَتىا. -6

 اصطالحات األحاديث النبوية:معجم 
ىذا الكتاب مفتاح حلفظ قواعد احملدثُت كاصطبلحات األحاديث النبوية، فكل اصطبلح متداكؿ  

مشوهور متعلق بعلم احلديث النبوم الشريف يوجد يف ىذا الكتاب بًتتيب ألفبائي، كبأسلوب سوهل شلتع بسيط 
صفحة، كأصدرتو  152كغَتىا. ػلتوم ىذا الكتاب على مع رعاية االختصار اجلامع، كذكر ادلصادر األصلية 

  ـ.2016ـ، مث نشرتو إدارة الكتاب كاحلكمة فيصل آباد مرة ثانية سنة 2004دار ابن حـز بَتكت سنة 
 الشيخ الحافظ رياض أحمد عاقب:

حصل الشيخ على درجة ماجستَت الفلسفة يف اللغة العربية كآداهبا من جامعة هباء الدين زكريا  
لتاف، كدرس كدّرس يف ادلراكز كاجلامعات العديدة كمركز ابن القاسم اإلسبلمية دبلتاف، كمركز الًتبية اإلسبلمية دب

 بفيصل آباد كضلوعلا، كزبصص يف احلديث كأصولو.
 إنعام الباري على حكم معلقات البخاري:

احلق األثرم، كنشره ىذا الكتاب صبعو كألفو الشيخ احلافظ رياض أضبد عاقب كراجعو الشيخ إرشاد  
ق. كأساس ىذا الكتاب رسالتو العلمية اجلامعية قّدموها إذل جامعة 1430رللس التحقيق العلمي دبلتاف سنة 

 هباء الدين زكريا دبلتاف لنيل شوهادة ماجستَت الفلسفة يف اللغة العربية كآداهبا،
تع كبسيط، كصبع كل ما كإنو رتب ىذه الرسالة يف أصوؿ احلديث بًتتيب صبيل، كبأسلوب سوهل شل 

يتعلق هبذا ادلوضوع من حبث كدراسة كحكم كنقاش، كما تناكؿ ادلؤلف اآلراء كاألقواؿ الواردة يف معلقات 
 البخارم، كاستفاد أثناء إعداد ىذه الرسالة من أموهات كتب احلديث النبوم.

قد ذكرت كتب ىذه ىي بعض جوهود علماء باكستاف يف علـو احلديث، الساعدة للحديث النبوم، ك 
علـو احلديث. أما إذا توسعنا يف الدراسة فنجد الكّم اذلائل من الكتب يف علم التخريج كخاصة للكتب 
ادلتداكلة مثل )مشكاة ادلصابيح( للخطيب البًتيزم ك)بلوغ ادلراـ( للحافظ ابن حجر كرياض الصاحلُت للنوكم 

 كغَتىا من الكتب، كعلم الرجاؿ، كعلم اجلرح كالتعديل.
كمن ناحية أخرل صلد جوهودان مشكورة لعلماء باكستاف يف قمع فتنة رفض السنة كإنكارىا يف شبو القارة 

 45اذلندية، فقد أُّلفت مئات الكتب كادلقاالت حوؿ ىذه الفتنة.
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