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ندية ومل جيرتئ أحد أن يتقدم ويكسر هذا اجلمود الذي مجد االسالم وثلج أذهان الناس وأوقعهم يف مرض نفسي كان اجلمود سائداً على القارة اْل

فهم الرجال  أبنه ال يقدر أحد بعد القرون األوىل أن يفتح كتاب هللا وسنة رسوله العظيم عليه الصالة والسالم ألن معاين القرآن ومفاهيمه خارجة عن
ا السنة فلذلك ينبغي أن يقتصروا على مفاهيم األولني ويكتفوا أبقاويلهم وآرائهم فرتك الكتاب والسنة وراء األظهر وحفظ يف املتأخرين زمناً وهكذ

لقرآن خزائن مكنونة أو مكاتب حمجوبة وما كان هذا االكتناز واالحتفاظ إال للتربك فحسب حىت أفىت بعض علماء املسلمني أبن الذي ترجم معاين ا
 همها العوام فقد كفر وخرج عن امللة االسالمية ووجب قتله ألن ترمجة معاين القرآن يدعو إىل أن يفهم القرآن من ليس أهاًل أن يفهمه أوإىل لغة يف

ت لظلمابتعبري أكثر وضوحاً أنه يؤدي إىل حتطيم مراكزهم وال تبقى ْلم ميزة يفتخرون هبا على الناس فتكاثفت الظلمات بعضها فوق بعض ويف هذه ا
هـ حينما قام الشيخ اجلليل عبداألحد الفاروقي وهجم 1034بدت ملعة بريق ولكن سرعان ما انطفأت وكان ذلك يف القرن احلادي عشر بسنة 

على هذا الركود وتكلم خالف البدع اليت راجت وصرت جزء من الدين احلنيف اخلالص من اخلرافات والزيغ والبدع ولكن الظروف مل تساعد هذا 
اء ومل متكنه من النجاح الذي كان يريده ولكنه استطاع أن يشعل يف هذا الليل القامت شعلة من انر فاستنار من هذه الشعلة الشيخ القاضي ثناإلمام 

لتجديد ج اهللا صاحب تفسري مظهري واستنكر العصبية واجلمود املذهيب كما رد على املبتدعني واخلرافيني وهناك قدر هللا لرجل أن يرفع على رأسه ات
شب بشباب والنهضة يف بالد اْلند فولد هذا العبقري يف جو رهيب مملوء ابلعصبية املذهبية واجلمود املهلك فنشأ نشأة الرجال وترىب تربية صاحلة و 

هنم هم اآلمرون غيور فأطل مييناً ويساراً وما رأى إال املساند العالية يرتبع عليها ذوو عمائم ضخمة وحلقات يتوسطها ذوو عباءات مزركشة كأ
متسكوا، فما والناهون وهم احملللون واحملرمون وال يسمح ألحد أن يرد على كلمة قالوها، أو ينكر أمراً ذكروه، وإن طولبوا بدليل ترفعوا، وإن ردوا 

يقوله أصحاب اجلبب والعمائم ولكن استساغ هذا ويل هللا وأنكر أي إنكار، إنكار حكيم، واستنكر ولكن استنكاراً لطيفاً فأىب األيب أن يسلم بكل ما 
 خفياً يقدم قبل كل انكار متهيداً وقبل كل استنكار مقدمة يفهمهم فيها مرة ويراودهم فيها مرة أخرى كما ال خيطئ أن يطعنهم بعض األحيان طعناً 

يقتصروا على تقبيله فقط بل أيخذوا منه األنوار وجلياً مث تقدم خبطوة أخرى وأخرج القرآن من الطيات الالحمدودة ففتحه أمام الناس ودعاهم أبن ال 
ما أنه والرشد واْلداية وما فعل هذا حىت اثرت ثورة وخباصة حينما أعلن أنه يستطيع رجل هذا العصر أن يفهم القرآن العظيم كما فهمه األولون ك

ا )اجملرم الكبري!.( الذي يريد أن يهدم هذا اجلمود الذي يستطيع أن يستنبط منه املسائل ويعرف معانيه ومقاصده وسرعان ما صدرت الفتوى بقتل هذ
وجنا فابتسم،  بناه آابؤهم وأجدادهم ويريد أن يرفع احلجاب بني هللا وبني عباده، فهجموا عليه ولكنه كان غازايً وما كتبت الشهادة إال حلفيده فجرح،

وترجم معاين القرآن إىل الفارسية ألول مرة كما بدأ يدرس حديث رسول هللا  وقال كما قال سيده ))اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون(( وواصل عمله
لت صلى هللا عليه وسلم ويضرب ضرابت قوية على التقليد ولكن أبسلوب رفيع وطريقة حكيمة فالشعلة اليت كانت شرارة يف القرن احلادي عشر حتو  

شاه ويل هللا هذا القنديل جبده وجهده حىت أبقاه منرياً ولو ابحراق دمه فأول مرة بعد إىل قنديل بعد مائيت سنة فقط، يف القرن الثالث عشر فأشعل ال
الغين، قرون درس احلديث يف القارة اْلندية بعد أن كان مطوايً ومرمياً وراء كتب الفقه مث جاء بعد ذلك بنوه أئمة اْلداية وأنوار الرشد، عبد

هبذه احلركة، ومحلوا هذا اللواء، وأشعلوا من قنديله قناديل ومشوعاً ونشروا الدعوة وأدوا الواجب  وعبدالعزيز، وعبدالقادر، ورفيع الدين، فقاموا
عبدالعزيز ترجم فعبدالقادر ترجم معاين القرآن إىل األردية وفسره، وعبدالغين ترجم معاين القرآن وعلق عليها ورفيع الدين ترجم معاين القرآن وفسره، و 

 ه، وكانوا كما قال الشاعر:معاين القرآن وبني مقاصد

 يشرينا  باالبناء هو وال عنه        ألب ندعى ال نهشل بني إنا



وانتشرت الدعوة وعمت، وذاع صيتها وما كان هؤالء حىت اآلن إال رجال درس وتدريس، وذكر وعمل، مث تطورت الظروف، وتقلبت األحوال، 
حة القتل والقتال وراء رائدهم وقائدهم، اإلمام اجملتهد الشهيد إمساعيل رمحه هللا الذي نشأ يف ودخل أهل احلديث الذين أحيوا احلديث يف اْلند يف سا

اقتحم أحضان ويل هللا، وأعمامه األجالء نشأة حر، وأتى يف هذه الدنيا بذكاء خارق وشجاعة اندرة فما خلقه هللا إال ملقصد عظيم وْلدف هام، ف
البدع بقلمه املتدفق، ولسانه املنطلق، وكسر اجلمود والتقليد بضرابته العنيفة املتوالية، وهو أول من رفع يديه امليدان، وخاض املعركة، وقمع الشرك و 

ن ابن يف اْلند قبل الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع مع أنه كان يعد رفع اليدين آنذاك من أفجر الفجور، وحينما اشتكى إىل عمه بعض الناس أب
لميذ له ابتسم عمه وقال: اند إمساعيل وانقشه فإن غلبت فأان أمنعه من رفع اليدين، وإن غلب فال أجربك أن ترفع، مث بعد أخيه يرفع يديه وهو ت

أخرى وصار مناراً ذلك كتب اإلمام يف ذلك كتاابً مستقاًل، ورد الشرك وكتب كتاابً مساه ))تقوية اإلميان(( بنّي فيه أنواع الشرك واالجتناب ْلا وكتباً 
مهتدين واآلن انتقلت املعركة من ساحة العلم إىل ساحة اجلهاد ضد االستعمار وأعوانه السيخ واْلندوكيني، وبدأت دروس احلديث حتت ظالل لل

فقاً السيوف يصبحون ويصقلون األسلحة، وميسون وحيفظون أقوال الرسول، ويتناقشون ويبحثون، والدعوة جارية، والعمل مستمر، مث يقومون لياًل و 
تلون"، فاليوم  قوله تعاىل "تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفاً وطمعاً"، وصباحاً صورة حية من قول هللا "جياهدون يف سبيل هللا فيقتلون ويقل

 مود.كانوا ينريون ساحة القتال كما كانوا ابألمس ينريون املنابر واملساجد، وتوسع اجملال، وتفسحت الطرق، وجتدد الفكر، وتقطع اجل

 قبل    أبائهم    أباء    توارثه        فإنما  أتوه  حق  من كان وما

 النخل  منابتها  في إال وتغرس        وشيجة إال الحظى ينبت وهل

فأخذ لواءه  وقتل زعيم هذه األسرة شهيداً يف ميدان القتال واختفى حتت الرتاب بعد أن أضاء اْلند كلها حبديث الرسول عليه السالم وبتجدد الفكر
 بعد ذلك الشيخ العالمة الشاه إسحاق رمحة هللا عليه وتوىل منصبه وجلس على مسنده وكان كما قال الشاعر:

 فعول الكرام قال لما قؤول        سيد قام سيد منا مات إذا

قت واحد فكان رمحه هللا من أرق الناس حينما يقوم وملا انتقل الشاه إسحاق إىل رمحة هللا قام بعده الرجل الذي مجع صفات األولياء واجملاهدين يف و 
 صاحبت أمام هللا عز وجل يناديه ويناجيه وأخشنهم حينما يتكلم على الشرك والبدع واجلمود وألينهم لرفقائه وتالمذته حىت يقول أحد تالمذته إين

ل ال يف ميدان واحد بل يف ميادين خمتلفة فكان يدرس اإلمام عشرات السنني فما مسعت منه طوال صحبته كلمة توجعين، فهذا اإلمام جاء وعم
 اجلامع الصحيح لإلمام البخاري والصحيح لإلمام مسلم وابقي الكتب الصحاح من الفجر إىل الظهر، ومن الظهر إىل العصر، مث بعد العصر كان

والعوائق يف سبيل الدعوة ويشجعهم وبعد املغرب جيلس  يزكي الطلبة بتزكية روحانية، وينصحهم ويعظهم ويعلمهم الدعوة وطريقها ويفهمهم العقبات
ل للتأليف وحينما جنح سواد الليل ذهب إىل العمل، نعم إىل العمل، لكسب املعاش وأي العمل، يذهب إىل احملطات لكي حيمل أثقال الناس وحيص

 على قوت يقتاته هو وأهله، وهذا هو اإلمام الذي يصدق فيه قول القائل:

 نظراته عن فعجزن أتى ولقد        بمثله أتين اوم الدهور مضت

مود وقد يروي أحد تالمذته الكبار أنه مسع صيت الشيخ وجاء إليه ليدرس عليه احلديث ولكنه مع ذلك كان يكره الشيخ يف نفسه ويبغضه ألجل اجل
جد شيخاً مسنا فسأله عن مدرسة الشيخ وملا أخربه املذهيب الذي ورثه من آابئه فلما وصل إىل حمطة دهلي ونزل عن القطار وفتش عن محال، فو 

للمدرسة،  احلمال أنه يعرف املدرسة، محله أمتعته وفراشه، ورأى يف الطريق أن لسان محاله ما انقطع عن ذكر هللا وال حلظة، وسأله احلمال عن قصده
نبوي، فمدحه احلمال حلسن نيته وخلروجه لطلب العلم فأجاب أبنه مسع حديث الشيخ اإلمام وشهرته وجاء ليطلب منه العلم، علم احلديث ال

رته، الشريف وحينما وصال إىل املدرسة وكان الوقت منتصف الليل أنزل احلمال فراشه وأمتعته، وأراد أن يرجع إال أن الطالب أمسكه وقدم له أج
مرضاة هللا، ومع شدة إصراره ظل العجوز مصراً وذهب، ويقول  ولكن احلمال العجوز أىب أن أيخذ أجرة احلمولة من إنسان ما خرج من بيته إال إبتغاء



ذه األفكار الطالب أان ما زلت بعد إنصرافه أتفكر يف هذا العجوز اجملاهد الذي أيىب أن أيخذ أجر خدمته من طالب خيرج يف سبيل هللا، وعلى معاين ه
أن وصلت إىل مسند ويل هللا وإمساعيل وإسحاق، حىت دهشت وكاد  منت فلما أصبحت، وجاء وقت الدراسة ذهبت ألحضر وأمسع درس الشيخ، وما

مام جالساً على مسند يدرس يغمى علي لفرط ْلفيت ألين رأيت ذلك الشيخ الذي محل فراشي وأمتعيت، وأىب أن أيخذ مين أجرته، نعم رأيت ذلك اإل
، صحيح البخاري، وعلى جبينه نور يتألأل، ويف عينه دموع ترتقرق، وأمامه طالب، ال من أطراف اْلند فقط بل من أفغانستان، وإيران، وبورما

ن أخلص خملصيه مع التعصب والصني، ومسرقند، وخبارى، كلهم يستفيدون من هذا املنبع الصايف الرقراق الدفاق، ومبجرد رؤية هذا املنظر صرت م
 وطيب املوروث واحلقد الكامن، وكان هذا الرجل الذي مساه أهل زمانه شيخاً يف الكل اإلمام العالمة السيد نذير حسني احملدث الدهلوي رمحه هللا

قرآن والسنة، ونشر الدعوة ثراه فكتب شرح صحيح البخاري كما ألف عدة كتب يف رد البدع والتقليد وترويج التوحيد واحلديث، والتمسك ابل
ونشروا اخلالصة، فنشر العلم، وبدد غيوم اجلهالة، وشتت تكاثف الظلمات، وكان من تالمذته من اشتغل ابلدرس والتدريس ومنهم ابلكتابة والتأليف 

ذهبني يهجمون عليهم ابلطعن والتشنيع اجملالت واجلرائد، وأحقوا احلق وأبطلوا الباطل وأوضحوا الطريق إىل الكتاب والسنة، فبدأ املتعصبون من امل
ا يف وابإلشاعات واإلذاعات فتهيأت مجاعة اخلطباء منهم الذين ليس ْلم شغل إال أن يتجولوا يف كل قرية من قرى اْلند وبلدة من بالدها فربزو 

أثرت يف نفوس الناس، وكم من عامل قائم  اخلطابة كما قامت هنالك فئة أخرى ودخلت يف اجلهاد ضد االستعمار الربيطاين وكافحوا مكافحة حسنة
حىت اضطر  الليل شنق، وعامل صائم الدهر أجلى ولكنهم جتلدوا، وصربوا، وأثبتوا أهنم أهل للجهاد وال تبلى بسالتهم، وما زالوا رافعني علم اجلهاد

 يف اْلند ملا خرجنا. االنكليز أن خيرج من اْلند وكتب أحد زعمائهم لوال كان الوهابيون )يريد هبم أهل احلديث(
 فالعمل الذي ما جنحوا فيه ابخلطابة والكتابة يف قرون جنحوا فيه أبايم لكن بتقدمي دمائهم وبتضحية نفوسهم وبقوْلم:

 الدما  تقطر  أقدامنا  على  ولكن        كلومنا تدمى األعقاب على ولسنا

الرابين السيد نذير حسني احملدث، صحيح البخاري شرح تلميذه الكبري الشيخ العالمة ومع ذلك ما زالوا مشتغلني ابحلديث فلما شرح اإلمام العارف 
ن مشس احلق ))سنن أيب داود(( ومساه ))عون املعبود(( وهو موجود يف أيدي العرب والعجم مث بعد ذلك تاله تلميذه الشهري العالمة عبدالرمح

وقد طبع مرات واآلن يطبع يف مصر بعشرة جملدات وظهر منه عدة أجزاء مث جاء بعد  املباركفوري وشرح جامع الرتمذي ومساه ))حتفة األحوذي((
ت يف حجم ذلك تلميذه الشيخ احملدث العالمة عبيدهللا املباركفوري وشرح ))مشكاة املصابيح(( ومساه ))مرعاة املفاتيح(( الذي ظهر منه أربع جملدا

وجاه السلطان صديق حسن خان طيب هللا مثواه فصرف ماله وعزه وجاهه لنشر دعوة ضخم وهناك أيضاً ظهرت شخصية عظيمة صاحبة مال وعز 
بنفسه عدة  التجدد والنتشار الكتاب والسنة فطبع مجيع كتب اإلمام اجملتهد املفسر الشوكاين وجل كتب ابن تيميه وابن القيم وابن كثري كما كتب هو 

شرح وعلق بضعة كتب كما توىل هذه احلركة ابلقلم واللسان، مث تاله العالمة بشري أمحد كتب يف التفسري واحلديث واألصول واألدب واملعاين، و 
ن وال السهواين والشيخ األستاذ احلافظ عبدهللا الغازي بوري والعالمة النواب وحيد الزمان شارح صحاح السنة يف اللغة األردية ورجال ال يعدو 

 حيصون فكانوا خلقاء أبن يتمثلوا بقول الشاعر:

 ساجدينا الجبابرة له تخر        صبي  لنا الفطام بلغ ذاإ

جيالس  ومرة أخرى تطورت األحوال وانقلبت الظروف وأفىت املتعصبون للمذهبية الضيقة واخلرافيون ممن ادعوا أهنم من أهل السنة أبنه ال جيوز أن
سلمني أن مينعوهم من أداء الصلوات يف مساجدهم وهكذا أرادوا أن ويصاحب رجل من هذه الفئة كما أنه ال جيوز البيع والشراء منهم وإن على امل

 يقضوا على هؤالء، ولكن هللا يفعل ما يريد.
الء أشد إيذاء وأخرجوا ومهما ازداد هؤالء تشدداً ازداد هؤالء عدداً وانتشاراً وأرادوا أن يطفئوا نور هللا أبفواههم وأيىب هللا إال أن يتم نوره، فأوذي هؤ 

اجد حىت حفر بعض األحيان املوضع الذي صلى فيه أحد من أهل احلديث، والذين تساهلوا اقتصروا فقط على احراق الصف أو املصلى من املس
 الذي صلى عليه، مث بعد ذلك اجتمعت جلنة من هؤالء وأصدرت فتواها الشهرية أبن أهل احلديث مجيعهم مرتدون ومن شك يف ارتدادهم فهو أيضاً 



يقة الذين مل يفهموها حىت اآلن، ومع صدور مثل هذه الفتاوى بدأ الكفار من البوذيني واْلندوكيني، والنصارى، والسيخ، والقاداينية، مرتد ففهم احلق
 والبهائية يغتنمون الفرص وبدأوا ابْلجوم على االسالم نفسه فتنبه علماء اْلند ْلذا وكان يف صفوفهم األولية

 مقدم والموت الموت يرهبون وال        وسبة  عارا    الذل  يرون رجال

 هم فهم الردى جاش إذا رجال

 ألهنم كانوا يفهمون أن املسؤولية على رأسهم وكانت عقيدهتم:

 يعنونا   إياهم   خالهم  فارس  من        فدعوا واحد منا األلف في كان لو

اجلدال واملناظرات واملناقشات إما الشيخ حممد حسني البتالوي وإما رجل اْلي فرأت الدنيا ورأى املخالفون واملعاندون أن اخلائض يف معركة البحث و 
ركة أهل )كما مساه الشيخ رشيد رضا يف جملته املنار( الشيخ ثناء هللا األمر تسري ومرة الشيخ الكبري إبراهيم السيالكويت وهم ثالثة من قواد ح

اقاهتم فكان كل واحد منهم مستعداً يف أي مكان ويف أي زمان أن يدافع عن امللة احلنيفية احلديث يف اْلند فهزموا جيوش الكفار وكسروا قواهتم وط
 قائاًل: البيضاء وهكذا حني جاء املناظر النصراين أو القادايين، أو البوذي، وغريهم هامجاً على اإلسالم ومنازاًل املسلمني أسرع كل واحد منهم

 أنزل  لم  إذا  ركبهأ  فعالم        نازل أو فكنت نزال فدعوا

ثناء هللا،  وسرعان ما عاد املهامجون خائبني خاسرين وكم من مرة انزل كافر واحداً من اخلرافيني، فما استطاع أن يناظره، فأرسل الربقية إىل الشيخ
الناس أنه غلب املسلمني وهزم اإلسالم وهذا وثناء هللا مل يتفكر أنه هو الذي كفره ال بل كان يقول دائماً أنه على األقل مسلم وإن فاز الكافر يفهم 

 ماال يرضاه ثناء هللا فهكذا إبراهيم وغريهم حىت صاروا تفسرياً لقول الشاعر:

 برهانا قال ما على النائبات في        يندبهم حين أخاهم يسألون ال

 حىت متىن املكفرون أن يكونوا منهم:

 وركبانا  فرسانا   الغارةا شنوا        ركبوا  إذا  قوما   بهم لي فليت

 ووحدانا  زرافات  إليه طاروا        لهم ناجذيه أبدى الشر إذا قوم

 فدافعوا عنهم وهزموا عدوهم وعدو االسالم وكانوا جديرين أبن يقال فيهم بلسان الشاعر:

 ظنوني   فيهم  صدقوا  فوارس        يميني  ملكت  وما نفسي فدت

 الزبون الحرب رحى دارت إذا        لمناياا     يملون    ال    فوارس

 الجنون   من   بالجنون  وداووا        األعادي   درء  عنهم  فنكب

 المنون    أشتات   بين   يؤلف        بضرب  الوقبا  حمى منعوا هم

 الهدون   أرض  وال  حلوا  إذا        الهوينا   إكناف   يرعون   وال



خرج االستعمار االنكليزي اخلبيث مبيحًا دماء املسلمني ووقعت كارثة كبرية وقتل آالف من املسلمني يف اْلند وأحرقت وبعد ذلك انقسمت اْلند و 
كرته بيوهتم وهنبت أمواْلم ويف ما هنب كانت مكاتب كربى ومدارس عالية ألهل احلديث ألن أكثرهم كانوا مع القائد األعظم حممد علي جناح يف ف

ة ))ابكستان(( وكان عددهم آنذاك يتجاوز اخلمسة عشر مليوانً وبعد انقسام القارة اْلندية إىل دولتني اْلند والباكستان جتمعوا ابنشاء دولة إسالمي
ؤوا هيئات وتكتلوا مرة أخرى وبدأوا ابلنشاط وأقاموا مدارس وجامعات دينية كما كونوا مجعياهتم يف كل بلدة وقرية من قرى الباكستان وبالدها وأنش

مع فيه تأليف والتصنيف، كما أصدروا جمالت وجرائد من كراتشي والهور وال تلفور ودهاكه وشيتاغانغ وأيضاً قرروا أبن يكون هناك مؤمتر سنوي جيتلل
واالرشاد  مجيع علماء ابكستان ليبحثوا القضااي اليت هتم االسالم واملسلمني وليجدووا النشاط ضد البدع واخلرافات فكان ْلم أثر كبري يف الدعوة

نسائي واآلن وهم ماضون إىل األمام بتذكر املاضي املشرق فقد نشرت مجعية أهل احلديث عدة كتب يف العربية واألردية ومنها تعليقات على سنن ال
خ ثناء هللا يف مثاين يف العربية، للشيخ عطاء هللا صنيف عضو اجمللس االستشاري للجمعية حالياً وشرح بلوغ املرام وتفسري القرآن يف األردية للشي

الرد على جملدات وتفسري بعض األجزاء للشيخ إبراهيم كما نشروا كتباً أخرى يف العبادات واألخالق والفلسفة االسالمية والتمسك ابلقرآن والسنة و 
ومذاهب ابطلة أخرى ومع فساد الزمان  الشرك والبدع واجلمود كما طبعوا عدة مؤلفات يف املناظرات واملناقشات ضد القاداينية والبهائية والنصرانية،

 هم عاملون الحياء السنة احملمدية على صاحبها السالم وإحياء علوم احلديث:

 زمان  بي  تلون  قد  أن على        سلمى الحي سراة سألت فلو

 بالني    قد   فكل   وأعدائي        قومي   أحاب   ذوو  لخبرها

 .وفقنا هللا وإايهم ملا حيب ويرضى
وحنن ومما تقدم يتضح للقارئ عظم الدور الذي هنض به أهل احلديث يف خدمة االسالم وجتديد الفكر االسالمي وتكسري اجلمود والعصبية املذهبية 

 عز حني نستعرض هذه الصفحات اليسرية من جهادهم الضخم ال يسعنا إال أن ننحين إجالاًل لذكرى تلك الثلة من السابقني اآلخرين... سائلني هللا
 وجل أن يرزق االسالم مثلهم يف كل مكان ويف كل زمان وخباصة يف هذه األايم:

 والفعل    القول   ينتابها   وأندية        وجوهها  حسان مقامات وفيهم

 الجهل بأحالمها يشفى قد مجالس        بيوتهم  حول  ألفيت جئتهم وإن

 والبذل  السماحة  لينالمق  وعند        يعتريهم  من رزق مكثريهم على

 


