
 الشيخ عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشي

 حممد زايد التكلة
 مقاالت للكاتب
 هجري  26/8/1429 -ميالدي  27/08/2008 اتريخ اإلضافة:

       386زايرة: 

 
 مث يف مكة املكرمة يف القرن الرابع عشر، صاحب املؤلفات املفيدة، وشيخ كبار املشايخ. من كبار علماء أهل احلديث يف اهلند،

 
 امسه ونسبه:

الواحد بن حممد بن اهلاشم بن رمضان بن بالل  ق بن عبد(: "أان أبو حممد عبد احلـ140-139)ص [1]قال رمحه هللا يف ترمجته الذاتية
بن هبة هللا بن علي بن إمساعيل بن جالل بن الشمس بن األمري بن جعفر بن عبد الرمحن بن جالل بن حممد الكبري بن األمري بن واصل بن 

األمري بن حممد بن األمري بن جنيب بن عمر  أيب العباس بن هاشم بن حممد الكبري بن عبد الرمحن بن جالل بن حممود بن عمر بن جالل بن
بن نصري بن حممد بن عابد بن أيب بكر بن جنيب بن زيد بن عابد بن أيب مسلم بن عبد هللا بن عباس بن حممد بن زيد بن عبد هللا بن عمر 

 بن اخلطاب رضي هللا عنه".
 دًّا يف سلسلة النسب املدوَّن عندان".(: "بيين وبني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه اثنان وأربعون ج135وقال )ص

 وقد ارحتل آابؤه إىل اهلند أايم حممد بن القاسم الثَـَّقفي، وتسمى قبيلته هناك قبيلة الشيوخ حىت اليوم.
 

 مولده ونشأته:
، وتربيت يف حجر والَدّي، (: "ولدت يف )كوتلة الشُّيوخ( مبقاطعة )هباَوْلُفور( سنة اثنتني وثالمثائة وألف من اهلجرة135قال رمحه هللا )ص

وكنت آخر أوالدمها، وقد مات إخويت الذين ُولدوا قبلي، وبقيت وحدي حمبوابا من الوالَدين، وربياين أحسن تربية، وقرأُت القرآن على 
منه اللغة الفارسية، ودرست عليه علم التصريف والنَّْحو، مث أمرين ابخلروج لطلب العلم، فخرجت إىل القرى والبلدان، ، وأخذت [2]والدي

، وتلقيت خمتلف العلوم من املشايخ املهرة، وأخذت نصيباا وافراا من علم الصرف والنحو واملعاين والبيان والبالغة واألدب واللغة والشعر
وأصول الفقه، وقرأت أمهات الكتب يف الفقه والتفسري على املشايخ، مث أقبلت على علوم احلديث والقرآن، وطالعُت  وَدَرست كتب العقائد 

 كتباا كثرية ألئمة السنة".
 

 مشاخيه:
 كان رمحه هللا على طريقة أهل العلم السابقني يف اإلكثار من الشيوخ ومالزمتهم، وقد أخذ عن حنو ستني شيخاا.

(: "وأما مشاخيي فكثريون، أذكر منهم هاهنا أشهر شيوخي الذين استفدت منهم العلوم، وأقّدمهم على 139-137صقال رمحه هللا )
ة غريهم العتقادهم مذهب السََّلف، وصحة عقائدهم يف التوحيد واإلميان ومسائل الصفات اإلهلية، وهجرهم التقليد، واتّباعهم الكتاب والسنّ 

 م املذكورة يف ثـََبيت.املطهرة، وقد أجازوين أبسانيده
: قرأُت عليه كثرياا من كتب النَّْحو، واملشكاة، والصحاح، وأجزاء من تفسري الطربي، أبو القاسم عيسى بن أمحد الراعيفمنهم: شيخنا 

 وغريه.وكتاب األمساء والصفات للبيهقي، ومسعت عليه كثرياا من الكتب، وكان من تالمذة شيخ اهلند حممود احلسن الدِّيُوبـَْندي 
، قرأت عليه الصحيحني بتمامهما، وسنن أيب السلماين [3]أبو الفضل إمام الدين بن حممد بن ماَجْه القنربي ]الغزالين[ومنهم: شيخنا 

قرأت عليه مسند اإلمام أمحد بتمامه، وبعض تفسري ابن جرير، وقرأت عليه البيضاوي، وكتب  داود، ومسعت عليه السنن الثالثة، ]و[
ْفتازاين، وغريها من الكتب يف األدب واللغة، وكان من تالمذة الشيخ عبد القادر اللَّْداينَوي، والشيخ أبو  اخلري يوُسف البالغة؛ كاملطوَّل للتـَّ

 بن حممد البَـْغدادي.
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 ، حصَّلُت منه اإلجازة ابملشافهة، وكان من تالميذ شيخ الكل السيد َنذير الدِّْهَلوي.الفضل حممد بن عبد هللا الّرايسي أبوومنهم: شيخنا 
، قرأت عليه املوطأ لإلمام مالك، وكثرياا من كتب األدب، كاملقامات احلريرية أبو عبد الرب حممد بن أيب حممد الغيطيومنهم: شيخنا 

  .[4]ه كثرياا من كتب الفقه واحلديث، وكان من تالميذ شيخ اهلندوالدواوين، ومسعت علي
 دث السيد َنذير الدِّْهَلوي.، قرأت عليه أطرافاا من صحيح البخاري، وكان من تالميذ احملأبو اليسار حممد بن عبد هللا الغيطيومنهم: شيخنا 
، قرأت عليه صحيح البخاري، ومسند اإلمام أمحد، وأطرافاا من الكتب األخرى يف أمحد بن عبد هللا بن سامل البغدادي املدينومنهم: شيخنا 

يد املكي، وكتب يل احلديث، وله مشايخ كثريون، وهو من تالمذة السيد عبد الرمحن بن عباس بن عبد الرمحن، وحممد بن عبد هللا بن محُ 
 .[5]اإلجازة خبطه

 ، قرأت عليه أطرافاا من صحيح البخاري.أبو إمساعيل إبراهيم بن عبد هللا الالُهْوريومنهم: شيخنا 
 ، مسعت عليه أطرافاا من صحيح البخاري، وكان من تالمذة السيد َنذير احملدث الدِّْهَلوي.افسيأبو حممد بن حممود الطنومنهم: شيخنا 
مسند اإلمام أمحد، وهو من تالمذة السيد َنذير ، قرأت عليه أطرافاا من الكتب الستة و [6]عبد التواب الَقدير آابديومنهم: شيخنا 

 الدِّْهَلوي.
 ، قرأت عليه أطرافاا من صحيح البخاري، وهو من تالمذة السيد َنذير حسني.أبو عبد هللا عثمان احلسني الَعظيم آابديومنهم: شيخنا 
 .، حّصلت منه اإلجازة ابملشافهةأبو احلسن حممد بن احلسني الدِّْهَلويومنهم: شيخنا 
 ، حّصلت منه اإلجازة ابملشافهة.الوفاء اأَلَمَرْتَسرِّي أبوومنهم: شيخنا 
َتاَلويومنهم: شيخنا  ، قرأت عليه الكتب الستة، ومسند اإلمام أمحد، وأطرافاا من املعاجم أبو سعيد حسني بن عبد الرحيم البـَ

 ، وكتب يل اإلجازة خبطه، وكان من تالمذة السيد َنذير حسني شيخ الكل.[7]واملسانيد
ن األنصاري.حسني بن حيدر اهلامشيومنهم: شيخنا   ، قرأت عليه أطرافاا من صحيح البخاري، وهو يروي عن حسني بن حُمْسِّ
، قرأت عليه صحيح البخاري، وهو يروي أيضاا عن حسني بن ب اإلسكندر آابديأبو إدريس عبد التواب بن عبد الوهاومنهم: شيخنا 

ن األنصاري.  حُمْسِّ
، قرأت عليه بعض صحيح البخاري، ومسعت عليه بعضه، ومسعت عليه السنن األربعة، أبو حممد هبة هللا بن حممود املالينومنهم: شيخنا 

 وصحيح مسلم، وهو يروي أيضاا عن األنصاري.
ن األنصارينا ومنهم: شيخ  ، قرأت عليه صحيح البخاري ابملسجد احلرام، وهو يروي عن جدِّه.خليل بن حممد بن حسني بن حُمْسِّ

 ، مسعت منه أطرافاا من صحيح البخاري.سعيد بن حممد املكيومنهم: شيخنا 
 ، مسعت منه أطرافاا من صحيح البخاري.عمر بن أيب بكر احلضرمي املكيومنهم: شيخنا 

ن [8]هبة هللا أبو حممد املهدويخنا ومنهم: شي ، قرأت عليه كثرياا من الكتب، ومسعت منه الكثري، وكان من تالمذة ُحسني بن حُمْسِّ
 األنصاري اليماين". اهـ.

 
، أروي عنه َنذير حسني احملدِّث الدِّْهَلوي(: "ومنهم شيخنا السيد 139ابلقراءة واإلجازة اخلاصة، مث زاد )ص فهؤالء املنتَـَقْوَن من شيوخه

 .[9]ابإلجازة العامة، فإنه أجاز أهل عصره"
 

 : إن والدي رمحه هللا قد ترك نصف مشاخيه؛ من املبتدعة، وكان مشاخيه حوايل ستني شيخاا.[10]وقال ابنه أبو ُتراب
 

 مقروءاتُه وحتصيُله:
ْفتازاين، الصَّْرفمن كتب  (: "قرأُت على بعض هؤالء املشايخ142-140قال رمحه هللا )ص : كتاَب الّزرادي والّزجْناين، وشرَحه للتـَّ

ب، وشرحها للجاربردي، والرَّضّي، وغريها.  والشافية البن احلاجِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn4#_ftn4
http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn5#_ftn5
http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn6#_ftn6
http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn7#_ftn7
http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn8#_ftn8
http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn9#_ftn9
http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn10#_ftn10


 
َنها-شرَح عوامل اجلُْرجاين للجامي، وهداية النحو أليب َحّيان، والكافية البن احلاجب  :النَّْحوومن كتب  امي وشرَحها للج -واستظهرُت َمتـْ

وشرح الَقْطر، والرَّضي، وألفيَة ابن مالك وشروَحها البن الّناظم وابن َعقيل واملَُكودي واأُلمشُوين، ومفصَّل الزَّخَمَْشري وشرَحه البن يَعيش، 
َوْيه، واأَلشباه والنَّظائر للسُّيوطي، وغريه بـَ يـْ  ا.والشََّذرات، وأوضح املَسالك، وُمْغين اللَّبيب البن هشام، وكتاب سِّ

 
، والُبْحُُتي، وأيب ََتّام، وديوان َحّسا :اأَلَدبومن كتب  ن، مقاماتِّ احلَريري، ومقامات الَبديع اهلََمذاين، ومَحاَسَة أيب ََتّام، وديوان املُتنّبِّّ

 ودواوين ُشعراء اجلاهلية، وطالعُت كتاب األغاين أليب الَفَرج اأَلْصَبهاين.
 

ْفتازاين، ودالئل اإلعجاز وأسرار البالغة مفتاح ال :املعاين والبيانومن كتب  علوم للسَّّكاكي، والتلخيص للَقْزويين، واملختَصر واملَُطوَّل للتـَّ
 للُجْرجاين، والطراز ليحىي بن محزة.

 
 أوان الطلب، وكنت ال أرغب يف هذا العِّْلمِّ يفكإيساغوجي، وشرح التهذيب، والسُّلَّم وشروحه،   املشهورة: املَْنطِّقوقرأُت على بعضهم كتب 

 .وما جعَل هللا يف قلّب ُحبَّه، وما درَّسُته بعد ما قرأته
 

رسالَة اإلمام الشافعي، وكتاب اأُلمِّّ له، وأصول ابن احلاجب، وأصول القاضي البـَْيضاوي، وطالعُت  :فروع الفقه وُأصولهوقرأت من علم 
ذَّب للنـََّووي، وقرأت خمتصر الُقُدوري، والَكْنز للنََّسفي، وشرح الوِّقاية، واهلداية املدوَّنة الكربى لُسْحنون، واملُْغين البن ُقدامة، وشرح امله

العت للَمْرغِّْيناين، وطالعت فتح الَقدير البن اهلُمام، وقرأت أصول الشاشي، وأصول احلُسامي، وشرح نور األنوار، والتَّلويح والتوضيح، وط
 . من كتب الفقه كتَب األئمة الُقدماء دون املتأخرينوكنت أحبُّ العالَـْمكريية، وغريها من الفتاوى، 

 
ابن َجرير، والبَـَغوي، وابن َكثري، واجلالَلني، والبـَْيضاوي، والكّشاف للزَّخَمَْشري، وطالعت الَفْخر الرازي،  تفسري:وقرأُت على بعض املشايخ 

 والدرَّ املنثور للسُّيوطي، والُقْرُطّب.
 

َهقي، وطالعُت كتب شيخ اإلسالم  ائد:العقوقرأُت على بعضهم شرح  النََّسفية، وعقيدة الطَّحاوي مع الشَّرح، وكتاب األمساء والصفات للبَـيـْ
 ابن تيمية يف مسائل العقائد والتوحيد.

 وقرأت السراجية والشَّريفية على املشايخ.
 

َبع، وجامع مث قرأت بلوغ املَرام البن َحَجر، ومِّْشكاة املصابيح للتِّ ]يف احلديث وعلومه[:  رْبيزي، واملصابيح للبَـَغوي، وتيسري الوصول للدَّيـْ
َثمي، وكنز الُعّمال للُمّتقي، واملنهج له، واجلامع الكبري للسُّيوطي، والُتغيب والُت   هيب للُمْنذِّري.األصول البن اأَلثري، وََمَْمع الزوائد للَهيـْ

 
فّية العِّراقي مع شرحها للمؤلف والسَّخاوي، وطالعُت ألفّية السُّيوطي، وكِّفايَة اخلَطيب النُّخبة البن َحَجر وشرحها، وأل وقرأُت على املشايخ:

 البغدادي، وتدريب الراوي للسُّيوطي.
 

املوطأ، والصحيحني، والسنن األربعة، ومسند الطَّيالسي، والدارِّمي، ومسند اإلمام أمحد، والسنن الكربى  مث أخذُت قراءةا على املشايخ:
واملستدرك للحاكم، وسنن الدارقطين، ومسند الشافعي، واألدب املفرد للبخاري، ومسانيد أيب حنيفة، ومعجم الطَّرباين الصغري، للبيهقي، 

ّبان، ومسند أيب يـَْعلى، والبَـّزار، والفِّْردوس، ومصنف عبد الرزاق، وابن أيب شيبة، ومسند أيب َعوانة، واملنتقى البن ا جلارود، وصحيح ابن حِّ
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ياء، وشرح معاين اآلاثر، ومشكل اآلاثر للطَّحاوي، ومعجم الطَّرَباين الكبري، وسنن سعيد بن منصور، وحصَّلُت قطعة من واملختا رة للضِّّ
 صحيح ابن ُخَزمية، ومسند ابن راُهويَه، وغريها.

، وتقريب التهذيب، وهتذيب التهذيب البن وطالعُت طبقات ابن َسْعد، واإلصابة البن َحَجر، وُأْسد الغابة البن األَثري، والتجريد للذََّهّب
ء، َحَجر، واخلالصة للَخْزرَجي، ورجال الصحيحني للَمْقدِّسي، وميزان االعتدال للذهّب، والكاشف له، وكذلك تذكرة احلُّفاظ، وسري النُّبال

التعديل البن أيب حامت، وعلل احلديث له، وعلل وهتذيب املِّّزي، ولسان امليزان البن َحَجر، والتاريخ الصغري والكبري للبخاري، وكتاب اجلرح و 
ساكر، واخلطيب الدارَُقْطين، وسرية ابن هشام، والرَّوض للسَُّهيلي، والبداية والنهاية البن َكثري، واحللية أليب نُعيم، واتريخ ابن َجرير، وابن عَ 

ون، واملنتظم البن اجلَْوزي، وطبقات السُّْبكي، وابن َخلِّّكان، البغدادي، واتريخ أصبهان أليب نُعيم، واتريخ ابن األَثري، واتريخ ابن َخْلد
ّبان، وأنساب السَّْمعاين، واإلكمال البن ماكوال، ومشتبه النِّسبة للذهّب، وتبصري املنتبه البن َحَجر، والضعفاء للُعقيلي، والثقات البن  حِّ

 وغريها.
 

د، وشرحه اتج العروس للزَّبِّيدي، ومقاييس ابن فارس، ومجهرة ابن ُدريد، وطالعت صحاح اجلوهري، وقاموس املَجْ ]يف اللغة وغريبها[: 
ْيَده، والنهاية البن اأَلثري، والفائق للزَّخَمَْشري، وغريب احلديث البن َساّلم، وغري   ها.ولسان العرب البن َمْنظور، واملخّصص البن سِّ

 
يْـَلعي، والدِّراية البن َحَجر، والتلخيص احلبري له، واملنتقى للباجي، وشرح املوطأ وطالعُت َنْصَب الراية للزَّ ]يف التخاريج والشروح احلديثية[: 

ع املقدمة، وعون للزُّْرقاين، واالستذكار البن عبد الرَبّ، والتمهيد له، وشرح الكِّْرماين، والَعْيين، والَقْسَطاّلين، والزين زكراي، وفتح الباري م
ملورود، ومعامل السنن، وعارضة اأَلْحَوذي البن الَعَريب، وحتفة األحوذي، وفيض الباري، وشرح النووي، املعبود، وغاية املقصود، واملنهل ا

 ، ومشارق القاضي عياض، وغريها.[11]وعون الباري للنـَّوَّاب
 

وأان ُأحبُّه ملناضلته عن ثر تصانيف شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رمحهم هللا، وكذلك تواليف احلافظ ابن َحْزم، وطالعت أك
 ".احلديث

 
 عقيدته:

جعلين (: "ومما أنعم هللا عليَّ أنه 134كان رمحه هللا على منهج السلف أهل احلديث، يصرح بذلك، ويدعو إليه، فمن أقواله رمحه هللا )ص
 من أمة سيد ولد آدم صلى هللا عليه وسلم، ومما أنعم عليَّ أن جعلين من أصحاب احلديث السََّلفيني عقيدةا وَعَمالا".

 
(: "فإن عقيديت هي عقيدة السََّلف الصاحل من أهل السُّنَّة واجلماعة من الفقهاء واحملدِّثني، وهي عقيدة الَعَملِّ ابلكتاب 127وقال )ص
 ومَحْلِّهما على ظواهرمها من دون أتويل أو حتريف فيهما، فَمْذهّب هو مذهُب أصحاب احلديث اعتقاداا وَعَمالا".والسُّنَّة، 

 
فات املقدَّسة،  129-128وقال رمحه هللا )ص فات، فأُْثبُِّت ما جاء يف الكتاب والسنة من الصِّّ (: "وأان شديُد التَّحّري يف مسألة الصِّّ

األصابع والَقَدم والضحك والكالم وغريها، وُأْجريها على ظاهرها وعلى ما َدلَّت عليه ألفاظُها من غري أتويل وال كاالستواء واليدين والعني و 
ولة، وأما ما أنبَأ عنه تعطيل وال تشبيه، فعِّْلُمها حاصٌل لنا بَداللة الكلماتِّ اليت خاطََبنا هللُا هبا، وإمنا ُأفـَوُِّض يف الكيفية فقط، ألهنا هي اجمله

 للَّْفُظ اللُّغوي فهو معلوٌم ال تفويض فيه.ا
فات يُفضي إىل اخلطأ والضالل، وَأْسَلُم الناس عقيدةا أبعُدهم عن ا لتأويل يف آايت وأان أُنكر على املؤوِّلة إنكاراا شديداا، ألن التأويل يف الصِّّ

فات وأحاديثه، فاملراُد منها بَداللتها اللفظية الظاهرة معلوٌم واجٌب ا  إلميان به.الصِّّ
 وأُْثبُِّت رؤيَة املؤمنني يوم القيامة لرهّبم.
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وإمنا هو ابلرِّعاية والعِّْلم، وأُثبُت هلل  وأُثبُت الُعُلوَّ هلل تعاىل، وهو يف السماء، ال أهنا تُقِّلُّه أو ُتظِّلُّه، وليس معىن َمعِّيَّتِّه أنه خمتلٌِّط ابخلَْلقِّ ُحلوالا،
فات، وأَنفي مماثـََلَته بشيٍء من املخلوقات، من غري إحلاٍد يف أمسائه وال آايته، إثبااتا بال َتشبيه، وتـَْنزيهاا بال عز وجل ما َوَصَف به نفسه من الصِّّ 

فات هي عِّْلُم الراسخني، وهو سبحانه وتعاىل ُمْسَتٍو على َعْرشه، والبدعُة يف السؤال عن الكيفية، ويف ا لتأويل الذي تعطيل، ومعرفُة معاين الصِّّ
 .دين به، فكما أن ذاتَه غرُي ُمَكيَّفة، فكذلك صفاتُه اليت انفرد هبا ال ُيضاهيها خملوق، وإثباهُتا إمياٌن، ونفُي ما أثبَته ُكْفرٌ ال أَ 

 والباطنية: فَِّرٌق ضاّلة". مطة،واجلَْهمّية، واملعطِّّلة، واملشبِّهة، واملتفلسفة، واملعتزلة، واخلوارج، والَكّرامية، واملُرجئة، واجلرَْبية، والَقَدرية، والَقرا
 

فات وااللتزام ابأللفاظ الشرعية فيها، والبدعة، واالستغاثة، واحلَلِّف بغري هللا ، والتوسل، مث أطال رمحه هللا يف ذكر عقيدته يف اإلميان، والصِّّ
 ( ولوال خشية اإلطالة لنقلنا كالمه كامالا.133-129والقبور، وغريها من مسائل االعتقاد )ص

 
 قدم أنه انتقى من ُشيوخه َمن كان على اعتقاد السََّلف، وتـََرَك َمْن سواهم.وقد ت

 
 قال:وحْسُبك تلك التزكية العالية من إمام السُّنَّة يف عصران مساحةِّ الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز؛ عندما قرَّظ هذه العقيدة، ف

 وأصحابه ومن اهتدى هبداه."احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله 
 أما بعد:

فألفيُتها عقيدة جليلة، موافقة ملا  الشيخ العاّلمة انصر الّسّنة وقامع البدعة أبو حممد عبد احلق اهلامشي،فقد اطلعُت على العقيدة اليت أمالها 
لنّب صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم، درج عليه أهل السنة واجلماعة يف أبواب التوحيد واإلميان وصفات هللا وأمسائه، ويف أصحاب ا

ه وابرك ويف غري ذلك من األبواب، فجزاه هللا خرياا، ورفع درجاته يف املهديني، وضاعف مثوبته على ما كتبه من َنْصر الّسّنة، وأصلح هللا ذريت
رضوانه، وأن يغفر سيئاته، ويرفع درجاته، وأن فيهم، ونصر هبم احلق، وثبَّتهم على اهلدى، كما أسأله أن يتغمد الشيخ عبد احلق برمحته و 

إنه ويل ذلك جيمعنا به ومجيع مشاخينا وأحبابنا يف هللا يف دار الكرامة، وأن حيسن لنا اخلتام، ويلحقنا بعباده الصاحلني غري خزااي وال مفتونني، 
يل، وصلى هللا وسلم على خري خلقه وسيد رسله نبينا وإمامنا والقادر عليه، وهللا املستعان، وال حول وال قوة إال ابهلل، وهو حسبنا ونعم الوك

 حممد، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على هنجه إىل يوم الدين.
 أماله الفقري إىل عفو ربه: عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن آل ابز عفا هللا عنه.

 هـ".15/11/1404حرر يف 
 

"ما وزنت به أحداا يف عصران يف سعة بد احلق يف الّسّنة ُخصوصاا، أما عموماا فقد قال عنه: هذه تزكية مساحة الشيخ ابن ابز لشيخه ع
 .[12]"العلم

 
 مذهُبه الفقهي:

جعلين حُمبًّا للسنَّة املطهرة، وهجرُت التقليد؛ مع تعظيم األئمة األربعة وغريهم، وتـَْرَك (: "واحلمُد هلل تعاىل على أن 127قال رمحه هللا )ص
 االعُتاض عليهم يف اجتهادهم، مع تقدمي السّنة على الرأي اجملرد..

ّسراا أو موضحاا للقرآن، وإن ومن طريقيت أين ُأفيت مبا جاء يف القرآن، فإن مل أجد يف القرآن فإين ُأفيت مبا جاء يف احلديث، وأجعل احلديث مف
األسبق يف مل أجد يف القرآن واحلديث شيئاا فإين أفيت أبقوال الصحابة والتابعني وَمْن بعدهم من األئمة واجملتهدين، األقدم فاألقدم؛ واألسبق ف

 االجتهاد، واألقرب فاألقرب يف الصواب.
ة األربعة وغريهم، فكلُّ أحد يُؤخذ من قوله وُيُتك إال رسول هللا صلى هللا عليه وال أابيل بلومة الئم وتعنيف معنٍِّف يف ترك التقليد لألئم

 وسلم، فإنه اإلمام األعظم املُطاع املُقَتَدى به، وكلُّ الناس من زمان الصحابة إىل يوم القيامة مأمورون إبطاعته واتّباعه".
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كان متحرراا ال يتقيد مبذهب، وكان عِّْلُمه   -والد أيب ُتراب-ق اهلامشي وقال الشيخ محاد األنصاري رمحه هللا تعاىل: "إن الشيخ عبد احل

 .[13]ابحلديث جّيداا، وكذلك علمه ابلفقه احلنفي"
 

 موقفه من أئمة الفقه:
ا أَنعم عليَّ أنه رزقين حمبَّته وحمبَّة نبيِّه صلى هللا عليه وسلم، وحمبَّة القرابة والصحابة والتابعني، ومن بعدهم من (: "ومم134قال رمحه هللا )ص

 أتباع التابعني هلم إبحسان، وحمبَّة احملدِّثني والفقهاء اجملتهدين والصاحلني".
 

بُِّت ألئمة الفقهاء اجملتهدين اأَلجرين فيما َأصابوا، واألجَر الواحد (: "وأان أحُتم شأن األئمة األربعة وغريهم، وأُثْ 136-135وقال )ص
ا للحديث: فيما أخطئوا، وال أَْنُسُب إليهم خماَلفَة احلديث قصداا، فإنه مهما أمكن تعليُل قولِّ إماٍم ظاهُره خمالٌِّف للحديث؛ حىت يكون موافقا 

 خرٌي. -وهي كثرية-األعذار هلم من أسباب اخلالف  فهذا خرٌي مِّْن نِّْسَبتِّهِّ للمخالفة َعْمداا، والتِّماسُ 
ما أنكر اإلشعار  ذلك كقول اإلمام أيب َحنيفة: "اإلْشعاُر ُمثْـَلة"، فظاهُره خمالٌف ملا ثـََبَت يف السّنة من إشعار اهلَْدي، لكن ميكن أن يُقال: إنه

عار الذي أحدثه أهُل الُكوفة، فإهنم كانوا يب الغون يف َشقِّّ السَّنام للَبعري، حىت كان اهلَْدُي َيضعف يف بعض األوقات؛ الثابت، وإمنا أنكر الشِّّ
قط، فمثُل فيموت وال يبلغ مكة، فلعله أراد أن مثل هذا الشعار ُمثْـَلة؛ ألن الثابت يف احلديث هو الشعار بقدر ما خُيرِّج الدََّم من السَّنام ف

َمتِّهم ابملخالفة.هذه التوجيهات يف أقوال األئمة ُُتْرُِّجها مِّْن نِّسْ   َبتها إىل خمالفةِّ ظاهرِّ احلديث، والتماُس األعذار هلم عندي خرٌي من صِّ
عيف أو وقلَّما جَنُِّد قوالا من أقوال األئمة إال وجدُت له دليالا من الكتاب، أو السّنة، أو من أثر صحايب، أو قول اتبعي، أو أي متعلَّق ض

 صحيح.
ربعة ذكرُت مالِّكاا بلفظ: إمام دار اهلجرة، وذكرت الشافعي بلفظ: انصر السّنة، وذكرت أاب حنيفة بلفظ: وأان إذا ذكرُت هؤالء األئمة األ

صربه على  إمام فقهاء الرأي، وذكرت أمحد بلفظ: إمام احملدِّثني، وأان ُأَعظِّّم اإلمام أمحد جدًّا، وأحبُّه أكثر من ُحّبِّّ غريه، وذلك من أجل
 بري؛ وجعله إماماا هلذه األمة املرحومة".احملنة، ووضعه املسند الك

 
ف عن الشيخ عبد احلق رمحهما هللا: "وهو إىل هذا حافٌظ للصِّّحاح السّتة وأسانيدها، ومسائل اخلال [14]وقال األستاذ عمر عبد اجلبار

هم، ويقّوي ترجيح الراجح، مع احُتامه آلراء العلماء، وحبِّه لألئمة املتقدمني".  بني األئمة وُحَججِّ
 

 الدعوة واملنهج والصرب فيهما:
(: "وأان أوُل من أظهرُت يف قرييت مسألَة الفاحتة خلف اإلمام، ورفع اليدين عند الركوع، والرفع منه، وعند 137قال رمحه هللا )ص

الرفع منه، والتأمني ابجلهر، وإلصاق القدم ابلقدم يف صف الصالة، وحماربة البدع، وغريها من املسائل اليت امتاز هبا أهُل احلديث السجود، و 
املطّهرة يف اهلند، وكان شغلي فيها ويف احلرمني تدريُس الكتاب والسّنة، والدعوة إىل توحيد هللا يف ذاته وصفاته، والدعوة إىل اتّباع السّنة 

والعمل مبا جاء فيها، وهجر التقليد مع توقري األئمة الفقهاء اجملتهدين، وعلى هذا النهج أمضيُت سنوات عمري؛ سوى ما أمضيُت منه يف 
 حتصيل العلم".

 
فات ع127وقال )ص لى ظاهرها،  (: "وأان أوُل من أظهرت يف قرييت وما حوهَلا اعتقاَد السََّلف الصاحل: من إجراء النُّصوص الواردة يف الصِّّ

أهل كاالستواء، والنزول إىل السماء، وإثبات اليد، والعني، والَقَدم، وغريها، من غري تعطيل، وال تكييف، وال تشبيه، وال أتويل، وابهلُت 
عة والقاداينية وأهل الشرك والنُّذور للقبور يف اهلند، فأظهر هللا احلق؛ وأهلك خصمائي فيه، واتَّبع السّنة مئاٌت منهم بسبـّب حني انظرُت الشي

 الزيغ والباطل، فانتشر هناك مذهُب أهلِّ احلديث حبمد هللا".
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دون -(: "وأُْنكُِّر أشدَّ اإلنكار على املبتدعة يف احلَلِّفِّ ابلنّبِّّ صلى هللا عليه وسلم، والتوسل إىل هللا أبعيان األشخاص 133وقال )ص

 فيه لتشخيص النّب صلى هللا عليه وسلم، أو اعتقاد حضوره، وسائر املبتدعات. ، وإقامة َمالس املَْولِّد، والقيام-األعمال الصاحلة
مائة وأان أول من حاربت يف قرييت )كوتلة الشُّيوخ( وما حوهلا االستغاثة ابألولياء واألموات والنذور واألضرحة، وبقرية )ُأج( وحدها هناك 

دابرهم، وانظرُت غري واحد من أهل الزيغ واإلحلاد، وال سيما كبريهم الداعية  ضريح! فرفعُت راية التوحيد، وابهلُت من عارضين فقطع هللا
م ابجلامع إىل الشرك )اير حممد كرهي واله(، فنصر هللا احلق، وهدى يب الناس يف تلك البالد، فاتَـَّبع الطريق املستقيم كثرٌي منهم، فأقمُت بينه

 باا ومدّرساا للعلوم الدينية".العباسي )أمحد بور الشرقية( مخسة وعشرين عاماا خطي
 

(: "ولقد حتمَّلت يف زمان الطََّلبِّ مشّقات كثرية من جهلة املقلِّّدين اجلامدين يف التقليد الشخصي من زمالئي يف الطلب، 128وقال )ص
، حىت ما كنُت يف أوائل زمان طلب احلديث أصّلي صالةا إال وأان ملتحٌف برداء، فأرفع يدي عند الركوع والرفع [15]وانَلين منهم أذاى كثري

ينِّّ وخُمالفيت منهَجهم، فلما َقوِّيْت َشكيميت واستحكمتُ  ظرة  يف املنامنه خمافة إيذائهم، ولئال يكونوا سبباا إلخراجي من َحْلقة الدرس؛ لصَِّغر سِّ
تـَرْكِّه، وَأمِّْنُت أذاهم َبَدْت منهم البغضاء هلجري التقليد، وكانوا يسخرون يب، ويقولون: إين على ضاللة وعمى! ألين ُأفيت بتحرمي التقليد و 

 وأقول: هو اإلشراك يف الرسالة".
 

 مفهومه للتقليد الذي حياربه:
شخصاا خمصوصاا ال َيُتك قوله أبداا، ولو كان نُت أقول هلم: من قلَّد (: "وذلك أين ك128مواصالا كالمه السابق )ص -رمحه هللا  -قال 

 فكأنَّ هذا الرجل جعل هذا اإلمام شريكاا للنّبِّّ صلى هللا عليه وسلم يف اإلطاعة، وكنُت أقول هلم: خمالِّفاا للسّنة، وكان بغري دليل،
 ما أحسَن قوَل احلافظ ابنِّ عبد الرَبّ رمحه هللا:

ليدِْاِْمنََْْفاهُربْ  ْالحائرَِْْْْسبيلْْْفيْْالُمَقل ِدَْْْإنََّْْْْْْْْْضاللةْ ْفهوْلتَّق 

ْوَدعاثِرَِْْْْحبائلْ ْْْبينَْْْْتَن قادُْْْْْْْْْوبَِهيَمةْ ُْْْمَقل ِدْ ْْْبينْْفَر قَْْْال

 كُمخاِطرِِْْْْدينِهِْْْفيْْآِمنْ ْْماْْْْْْْْمحمَّدْ َْْقو لُِْْدو نََْْقو لْ ُْكلََّْْدعْ 

 
 بدِّ هللا ابن اإلمام أمحد:وقوَل اإلمامِّ ع

ِِْْْدي نُْ مَْْْْْْْْْ[16آثاُر]ْْْمحمَّدْ ْْالنبي  ْآثارُْْْْْللَفَتىْْْْالَمِطيَّةُْْْْْنِع 

لِهِْْالحديثِْْعنْتَر َغبَنَّْْال ْنَهارُْْْوالَحديثُْْْلَي لْ ْْفَالرَّأ يُْْْْْْْْْوأَه 

م سُْْْْْْْْْالُهَدىْأَثَرَْْالَفَتىَْجِهلََْْولَُربَّما  أَن وارُْْْْلهاْْْازَِغةْ بْْوالشَّ

ّنا؟ وما ُعذُران يوم يقوم وإذا بـََلغَنا عن النّب املعصوم حديٌث؛ وقوُل اإلمام خيالُِّفه، فَُتَْكنا احلديث، واتَـّبَـْعنا ذلك الظنَّ والتخمني: فَمْن أظلُم م
 الناس لرب العاملني"؟

 
 :[17]التدريس يف اهلند

ة له مضى ذكر شيء من كالم الشيخ عبد احلق يف هذا، وقال األستاذ عمر عبد اجلبار رمحه هللا: "وبعد أن أجيز ابلتدريس ُحلَِّّقْت أول َحْلقَ 
ب من كافة أحناء اهلند، فسطع جنُمه، وطار صيته إىل أقصى البالد. يف مدينة أمحد بور الشرقية، املعروفة ببغداد اجلديدة، فأقبل عليه الطال

 بني اليوم والليلة، دون أن يشعر بكلل أو سآمة أو ملل. أربع عشرة ساعةوملا كثر طالبه أنشأ هلم معهداا علميًّا، كان يقوم ابلتدريس فيه 
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ل وهو حيمل كتبه، وقد يتبعه بعض طالبه من رواد العلم، فيؤدي رسالته والشيخ عبد احلق كان موَلعاا ابلبادية، فكان خيرج إليها فريعى اإلب
 جبانب هوايته رعي اإلبل.

وخطيباا مخسون سنة قضاها الشيخ عبد احلق يف نشر العلم يف شىت العلوم، فَعَلْت منزلُته عند سلطان املقاطعة، فأكرمه وعيَّنه قاضياا شرعيًّا 
ُيدعى إىل املؤَترات الدينية اليت كانت تُقام يف شىت أحناء اهلند، كما كان ُيدعى إىل املناظرات العلمية مع  ابجلامع الَعّباسي، وهو إىل ذلك كان

 خمتلف األداين والفَِّرقِّ الضاّلة، وكثرياا ما ترّأس جلسات هذه املؤَترات، وانتصر يف هنايتها على أعداء اإلسالم.
غة اهلندية، وواعظاا حكيماا، ميتلك القلوب ويُلينها، وكان إذا خطب يف حفٍل استمع إليه اآلالف ويُعترب الشيخ عبد احلق خطيباا مِّْصَقعاا ابلل

ه ودِّرايته من اهلنود من كافة البلدان، فكم من أحزاب اختلفت فَوفََّق بينها، وكم من مجاعات تفرَّقت كلمُتها فأَلَّف بينهم حبِّْكَمتِّه وُحْنكت
رْبٍة طويلة، فتخرَّج  على يده الكثري ممن شغلوا أهم مناصب التعليم والدعوة واإلرشاد، وقد أسلم على يده الكثري ممن انظرهم ومرانِّ خِّ

 وأفحمهم".
 

قال أبو ُتراب الظاهري: "أسَّس دار احلديث، واشتغل ابلتدريس يف علوم القرآن والسنة، وحارَب أهل األهواء والبدع والشرك: ابخلطابة 
انس كثريون من الكفار، واتب آخرون ]من[ الشرك والنذور ألهل القبور؛ كما كانوا على ذلك يف بالده اليت والكتابة. وأسلم على يده أ

فيها عاش فيها، وحارب القبوريني ابملناظرات واملباهالت فنصره هللا، وقامت مدرسُته بَبثِّّ علوم اإلسالم يف أحناء البالد، وُترج على يده 
 .[18]م الشيخ سلطان حممود شيخ دار احلديث جَبالل بور"مئات العلماء، من أكابرهم اليو 

 
 االستقرار يف مكة، وعالقته مع العلماء، وبعض أقواهلم فيه:

ايخ، فما أن مسع به كبار علماء اململكة، وعلموا أنه َشَرح املسند، وجلسوا ملا قدم مكة للحج جرت مناقشات علمية بينه وبني بعض املش
معه: طلبوا منه االستقرار والتدريس يف مكة، ورغب يف ذلك، فَسَعوا يف ذلك لدى امللك عبد العزيز، واستصدر منه رئيس القضاة الشيخ 

هـ وكلَّف الشيخ عبُد احلق ولَده أاب 1367ّرساا يف املسجد احلرام سنة عبد هللا بن حسن آل الشيخ أمراا ملكيًّا بتعيني الشيخ عبد احلق مد
 .[19]تراب بشحن مكتبته إىل مكة، فبقي فيها مدّرساا حىت وفاته

 
عاىل يسَّر يل اهلجرَة إىل هذا البلد األمني، فطََلبين وعيَّنين مدّرساا ابملسجد احلرام الرجُل الصاحل (: "مث إنه ت134-133قال رمحه هللا )ص

دة امللك املعظم عبُد العزيز أسكنه هللا الفردوس األعلى من فسيح جناته، وجعل خلفاءه خري خلفاء، ووفَّقهم لُنصرة الدين والعِّْلم ومساع
 أهله.

قضاة الشيخ عبد هللا بن حسن آل الشيخ رمحه هللا تعاىل وأسكنه جنته، ورئيس اهليئات اآلمرة ابلرايض الشيخ وكان ذلك بواسطة رئيس ال
عمر بن حسن، وأكرمين هؤالء األفاضل األماجد الكرام نفع هللا املسلمني هبم، وهم: املفيت رئيس القضاة الشيخ حممد بن إبراهيم، ورئيس 

د امللك بن إبراهيم، واألخ الكرمي األستاذ اجلليل الشيخ عبد العزيز بن ابز، فكل هؤالء من إخواين اهليئات اآلمرة ابحلجاز الشيخ عب
 السََّلفيني َقرابيت يف الدِّين، وفئيت يف السّنة املطهرة، رزقهم هللا تعاىل من احلسنات يف الدنيا واآلخرة، آمني.

مشتغٌِّل بتدريس الكتب السّتة، ومسند اإلمام أمحد،  -ايته، وحفظه ومحايتهبلطف هللا تعاىل ورع-وأان اآلن مبكة منذ سنة سبع وستني 
 وتفسري القرآن ابحلرم املكي الشريف، ودار احلديث املكية، أسأل هللا الكرمي العفو والعافية، والتوفيق ملا حيب ويرضى".

 
 : حجَّ أايم الشريف حسني، وامللك عبد العزيز عدة مرات.[20]قال ابنه أبو تراب

هـ حىت وفاته، ومل يتخلَّف 1367قلنا: استمر رمحه هللا مدّرساا للحديث والعلوم الدينية يف املسجد احلَرام ويف دار احلديث املكية من سنة 
(: "وكان شغلي فيها ]يعين يف اهلند[ ويف احلرمني تدريُس الكتاب والسنة، والدعوة 137ل رمحه هللا )صعن التدريس إال أايماا يسرية، قا

 تهدين".إىل توحيد هللا يف ذاته وصفاته، والدعوة إىل اتّباع السّنة املطهرة والعمل مبا جاء فيها، وهجر التقليد مع توقري األئمة الفقهاء اجمل
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رمحه هللا تعاىل: "والشيخ عبُد احلق يف العقد الثامن من حياته احلافلة جبليل األعمال، ولكنه رغم ذلك متواضٌع  رعمر عبد اجلباوقال األستاذ 

عد عن زاهٌد َورٌِّع قَنوع، مواظٌب على التدريس يف املسجد احلرام، وإلقاء الدروس يف مدرسة املهاجرين السََّلفية، ودار احلديث املكية، يبت
 شأن علماء الدين يف مجيع العصور".الرايء والظُّهور، 

 
رمحه هللا تعاىل: "الشيخ عبد احلق اهلامشي َدَرْسُت عليه، وكان ُيَدرُِّس عند ابب إبراهيم، عليه وعلى نبينا الصالة  محاد األنصاريوقال الشيخ 

 .[21]والسالم"
 

رمحه هللا تعاىل: "كان مثاالا للعامل الصاحل ُخُلقاا، ومواظبة، واستقامة،  -مدير دار احلديث املكية- حممد عمر عبد اهلاديوقال عنه الشيخ 
ْدٍق يف خدمة العلم وحبًّا يف نشر العلم، وحرصاا على إفادة الطلبة؛ حىت نـََفَع هللا به، وُترَّج على يديه طلبُة عِّْلٍم هلم شأ ٌن عظيم وَقَدُم صِّ

 .[22]وطالبه، فرمحه هللا رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناته"
 

ْهبِّذا  أبو تراب الظاهريوقال ابنه الشيخ  ا مَحَل كافة علوم اإلسالم.. وكان رمحه هللا َعَلماا شاخماا يف العلوم رمحه هللا تعاىل: "كان إماماا جِّ
وهي ابكستان اآلن، اإلسالمية أبمجعها، وُأولَِّع ابحلديث وُرواته وعَِّللِّه، ومَحََل راية التوحيد واحلديث وعقيدة السََّلف يف رائسة هباولبور ابهلند، 

ُر القلوب، وكان صوتُه يصل إىل ثالثة كيلوات يف وانضوى حتت رايته مجاعاٌت كثرية، وكان واعظاا  بليغاا، َجهري الصوت، رخيم النَّرَبات، أيسِّ
دعى لَِّوْعظِّه إىل املؤَترات اليت تُعقد يف كل ُصْقع، وكان ، وقد جاب البالد واعظاا وخطيباا مِّْصَقعاا، وكان يُ [23]اخلالء بدون ميكروفون

، َدَرس على علماء عصره كتباا عظيمة يف علوم اآللة والشِّّ  عر واألدب، حاضر البديهة، ُموغِّالا يف كتب التاريخ والُتاجم والسرية، حنوايا ُلغوايًّ
، وهو صاحب السََّند العايل، وروى كتب احلديث عن أشياخ كثريين [24]وبـَرَّز يف علم احلديث أيَّ تربيز، وهو من حفاظ صحيح البخاري

م املكي إال أايماا كان فيها أبسانيدهم، وله ثـََبٌت هبا، واقتصر على تدريس احلديث والتفسري يف آخر حياته، ومل ينقطع عن التدريس يف احلر 
لك رمحه مريضاا مرض املوت، وُصلِّّي عليه ابملسجد احلرام، مث مبسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة، وُدفن ابلَبقيع جبوار اإلمام ما

 هللا، وإبراهيم ابن رسول هللا عليه الصالة والسالم..
لتقليد األعمى، وانظر وكان رمحه هللا من حمِّّبِّّ السّنة، ُمّتبعاا هلا، داعياا إليها، قضى حياتَه كلَّها يف الدعوة إىل االتّباع وقمع االبتداع، وطرح ا

ء مشهورون يف بلدان شىت، اخلصوم من املبتدعة وأهل الشرك القبوريني، وانظر الشيعة والقاداينية، واتَّبعه َخْلٌق كثريون، وُتّرج على يده علما
رقي ورحل إليه من اآلفاق طلبُة العلم، كما رحل هو يف طلب العلم إىل بقاع كثرية، بعد أن تعلم على َيَدي والده الكتب اليت تؤهل املرء لل

 إىل ُسلَّم العلوم من الكتب الكبرية.
 .[25]و واللغة"وابجلملة فإنه كان ذا َبَصٍر اثقب يف علم احلديث واألصول والفقه والنح

 
 (: "كان سريَع اخلط، رديَئه، سريَع املشي، مقداماا شجاعاا، جُييد الفروسية والرمي والسباحة..13يف أشياخ ومقاالت )ص أبو ترابوقال 

، وال يندُّ عنه حديٌث يف السُّنن واملسانيد، وكان حافظاا راوية، وكان زاهداا يف الدنيا، حيبُّ نشر العلم، [26]يفارقهوكان صحيح البخاري ال 
-رتبت له احلكومة ودار احلديث يف أخرايته، وهو أحد زعماء أهل احلديث ابهلند وال يتقاضى على التدريس أجراا البتة، اللهم إال ما 

 شهرياا هبا.. " اخل. -ابكستان حاليًّا
 

: "..ورُبطت بيين وبينه آصرة ُودٍّ وتقدير، وكلما -رمحهما هللا تعاىل  - أبو تراب عن مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابزوقال 
ر، أيب وترحَّم عليه، ودعا له قائالا: مَجََعنا هللا به يف دار القرار، وكان جُيِّلُّ والدي أعظم إجالل، ويصرِّح أبنه أعلم علماء العص اجتمع يب َتذَكَّر

ه.  وقد قرَّظ رسالة والدي يف العقيدة، وأثىن عليه، وكان إذا َحَضر َدْرَس أيب ُأعجب أشدَّ اإلعجاب بَشْرحِّ
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سري للوالد مرة، وسأل قائده بعد أن استمع إليه: يف أي كتاب يَقرأ الشيخ؟ قالوا: ليس معه إال املصحف. فقضى َأذُْكُر أنه حضر درس التف
 .[27]َعَجباا من غزارة عِّْلمِّ الوالد وحفظه"

 
رمحه هللا تعاىل قال: "ما أحٌد من أهل السّنة َشَرح  حممد بن إبراهيم: إن مساحة الشيخ -حفظه هللا تعاىل  -لعزيز الزهراين وقال الشيخ عبد ا

 .[28]صحيح البخاري كما َشَرَحه أبو حممد عبد احلق اهلامشي"
 

قال: "الشيخ عبد احلق أخذت عنه ]يعين اإلجازة[ سنة  -حفظه هللا تعاىل  - عبد هللا بن عبد العزيز بن َعقيلوأخربان شيخنا العالمة الشيخ 
 أدري كيف، هـ تقريبا، وكان عاملاا، وكان َشَرح مسند اإلمام أمحد، وإمنا َضُعَف بصُره، وكان ال يُبصر إال وهو قائم؛ ال1382أو  1381

تلك  -احلصباء  مث َردَّ هللا عليه بصره، أظنُُّه هو إن مل َأكن وامهاا، وكان درُسه يف احلََرم يف اجلهة الشمالية، الظاهر أنه مقابل امليزاب، على
فيها رمل وحصباء،  األايم كان هناك حصىا ورمل، هناك مّشاايت من ابب الّسالم إىل الكعبة، ومن ابب علي إىل الكعبة، والباقي ردهات

فالظاهر أنه كان جيلس مقابل امليزاب مشايّل  - والناس أتيت بسجاداهتا، مل تكن هناك فـُُرش، إما يصلون على احلصباء أو على سجادته
أما الكعبة، حضران عليه دروساا، كان يدّرس يف الصحيحني وكتب احلديث، هو وحممد خري اهلندي، وكان أكثر كالمه على منت احلديث، و 

 اإلسناد فيسرده سرداا، ال يتكلم على الرجال، وكان َسَلفي العقيدة، وما عثرت عليه كلمة ُتالف العقيدة.
 ومن مؤلفاته ترتيُبه للُبخاري على املسانيد، وهو عندان".

 
وكان ثقةا وزايدة، وما مسعنا  وقال أيضاا: "حضرُت عليه خالل سنوات مجلةا من ُدروسه يف األمهات السّت، وذلك يف أسفار كثرية إىل مكة..

 إال اخلري". -وال من املشايخ عنه-منه 
 

 1964حفظه هللا تعاىل، قال: "حضرُت لقاءات علمية عديدة للشيخ عبد احلق بني سنيت  ثناء هللا بن عيسى خان املََدينوأخربان احلافظ 
 -ا عن مكان درس الشيخ وصي هللا عباس حاليَّامتأخرا -هـ تقريباا[ يف احلرم املكي عند ابب إبراهيم 1387-1383م ]1968و

م املدين فحضرُت دروسه يف احلديث عموماا، ويف كتاب األّم خصوصاا، وكنا َنْدُرس عليه يف البيت ويف مكتبته اخلاصة، كما َدَرْسنا عليه يف احلر 
 يف الصيف.

ابلدالئل والرباهني، ويتطرق يف دروسه للردود، خصوصاا على احلنفية، وكان أسلوبه علميًّا يف الدرس، ال عاميًّا، يتكلم كالماا واضحاا سهالا 
 وميتاز الشيخ عبد احلق على غريه من مشاخينا يف احلجاز ابلشرح الكامل الوايف ملسألته.

به، وكان رفيع الصوت  وكان يتميز يف فقه احلديث، وما كان يتقيَّد مبذهب، وخيتار األقرب للكتاب والسنة، وكان يعرف املذهب احلنفي ويُلِّمُّ 
 ال حيتاج إىل مكرّب! وكان متيناا جسيماا.

ت كان يدّرس يف احلرم صحيح البخاري من الشرح الذي أَلَّفه، وهو يف أربعة عشر َملداا، دّرسه سنوات، ودروُسه كل يوم بعد املغرب، وُقرئ
 عليه كتٌب كثرية، مثل البداية والنهاية.

البدع والشرك، ومناهضة أهل الرأي، جلسنا مرة يف بيته؛ فجعل حيّدث عن بعض احلنفية مثل أشرف  له خدماٌت جليلة يف منافحة أهل
 التَّهانوي، فذكر بعض مسائله؛ أظنها يف احلج، مث رد عليه ردًّا عنيفاا على ضوء الكتاب والسّنة.

خاري مخساا وستني مرة، َدَرس عليه قبل استقراره يف من أبرز تالمذته الشيخ سلطان حممود رمحه هللا، واحٌد من كبار العلماء، دّرس الب
 احلجاز.

 هـ[ حجَّ أيب رمحه هللا، فلما رجع أخربين أنه كان جيلس يف درس الشيخ عبد احلق.1372م ]سنة 1953ويف سنة 
بد الرزاق امسه إسرائيل حماضر يف  ومن أوالد الشيخ عبد احلق أحُد العلماء الكبار امسه عبد الرزاق، كان خطيباا عظيماا، تويف من مدة، وولد ع

 كلية اهلندسة يف الهور". انتهى بتصرف يسري.
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(: "األستاذ الفاضل احملّدث الشهري صاحب التآليف 19ووصفه الشيخ ثناء هللا املذكور يف ثـََبته املسمى "تذكرة اجلهابذة الدرري" )ص

 الكثرية".
 

علم ما ذكره ابُنه أبو ُتراب الظاهري يف معرض حديثه عن الشيخ الوجيه حممد َنصيف، قلنا: ومما يتصل بعالقات الشيخ عبد احلق مع أهل ال
مر، وال رحم هللا اجلميع، فقال: "ويف مكتبيت ومكتبة والدي رمحه هللا كتٌب كثرية عليها خطُّه، وكنا إذا جئنا ُجّدة ننزل عنده يف منزله العا

َرُة  الصداقة منذ القَِّدم، وكان والدي ُيشيد بَكَرمِّهِّ وَشهامته، وهُنوضه ابألعباء اجلسام، ويعتزُّ نقصد غريه، وقد رُبطت بينه وبني والدي آصِّ
َلته"  .[29]ويفتخر بِّصِّ

 
. [30]تان عند ورود مكة، من أمثال العالمة عبد هللا الروبري، والسامرودي، وغريمهاوكان جيتمع عنده كبار علماء احلديث يف اهلند وابكس

رمحه هللا، وهو أحد من قرَّظ مسند الصحيحني للشيخ  عبد الرمحن بن حيىي املَُعلِّّمي اليماينوممن كانت تربطه به عالقٌة وطيدة العالمة الشيخ 
 عبد احلق، فمما قال فيه:

، "..وقد أوقفين الشيُخ العاّلمة اجلليل أبو حممد عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشي على اجمللد األول من مؤلفه مسند الصحيحني، فتصفحته
 فوجدته مجعاا وافياا بني الصحيحني.. ".

 
ْنديا الشيخ وقّرظ الكتاب أيضا  رمحه هللا، ومما قال: "..ومصنِّفه الشيخ احملّدث الفاضل العامل الباسل أبو حممد عبد  بديع الدين الراشدي السِّّ

 احلق اهلامشي املدرس يف احلرم املكي، الصايف للناس من أبيار السنة.. " اخل.
 

وغريه من علماء احلديث  الدين األلباين، وأبو اخلري إمساعيل السََّلفي،حممد انصر وممن قّرظ مؤلفات الشيخ عبد احلق أيضاا: اإلمام احملّدث 
 .[31]يف اهلند، رحم هللا اجلميع

 
 من أخالقه:

هللا: متواضع، زاهد، َورٌِّع، قَنوع، يبتعد عن الرايء والظُّهور، حريٌص جدًّا على َنْشرِّ تقدم ضمن كالم العلماء آنفاا أن الشيخ عبد احلق رمحه 
 العِّْلم ونـَْفعِّ الطَّلبة، َضننٌي بوقته.

 
 ومن تواضعه رمحه هللا أنه كان يكتب على بعض مؤلفاته: أحقر املدّرسني ابملسجد احلرام أبو حممد عبد احلق اهلامشي.

 
 خ طلب من الشيخ ترمجةا ذاتية، فمما أجابه:ومن ذلك أن أحد املشاي

الذين  "بعد التحية واالحُتام أرفع لكم أنه قد وصل كتاُبكم الكرمي، كتبتم فيه أنكم رأيتم حقًّا عليكم أن ُتدرجوا ترمجيت يف تراجم املشايخ
 من الشيخ أن ُيدرج ترمجيت مع تراجم املشايخ ذكرمت ترامجهم يف كتاب تريدون طبعه، فلما قرأُت الكتاب وتفكَّرُت يف نفسي قلت: َأْعَجبُ 

؟ وأين الظُّْلمة من النور؟ وأين األرض من السماء، وأين الكوكب  من الشمس، الكبار األعالم، وأين املتعلم من املعلِّّم؟ وأين العامي من العاملِّ
كثري البضاعة فيه؟ وأين النواة من التمر؟ ما أان إال  وأين الصغري من الكبري؟ وأين الفاصل من الواصل؟ وأين قليُل البضاعة يف العلم من  

 كالدوحة قليلة األمثار، أو الشجرة قليلة األزهار.. " اخل.
 

ْرُصه الشديد على تطبيق السّنة، وكان ينّبه أئمة احلرم املكي على بعض ما يقع من ترك أو خمالفة بعض السنن يف  ومن صفاته البارزة حِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn29#_ftn29
http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn30#_ftn30
http://www.alukah.net/articles/174/3402.aspx?cid=186#_ftn31#_ftn31


 .[32]الصالة
 

ه واجتماعه بعلماء احلرمني أايم الشريف حسني، وكان الشيخ عبد احلق موضع إجالل يف  بل كان ينكر على املؤولة ويناظرهم عند َحجِّّ
 .[33]مناظراته معهم

 
ومن عجيب أخباره يف تتبع العلم وحرصه عليه ومهته مع تقدم سنه: ما أخربانه ابنه الشيخ عبد الوكيل غري مرة: أن أحد الكتبيني حج؛ 

ق محزة أخرب به الشيخ عبد احلق، فطلبه عارية، ومل واصطحب معه خمطوطة اتريخ الدوري عن ابن معني، فلما رآه الشيخ حممد عبد الرزا
فيها يكن التصوير متيسراا، فاشتغل بنسخه هو وأوالده ابلتناوب، حىت أَتوه يف ثالثة أايم متواصلة! وأراان الشيخ عبد الوكيل هذه النسخة، و 

 خط الشيخ، وخط ابنه أيب تراب، وعدد من إخوانه، يف َملد كامل!
 

مكتبة الشيخ عبد احلق كانت يف غاية النفاسة، وال سيما يف احلديث، فكان عنده خمطوطات اندرة، مثل قطعة من  ومن انفلة القول أن
صحيح ابن خزمية، ومسند ابن راُهويه، ولكن تفرقت هذه املكتبة بعد وفاة ابنه أيب تراب مؤخراا، وبقي القليل منها لدى ابنه الشيخ عبد 

 الوكيل.
 

 مؤلفاته:
 مكثراا من التأليف، وال سيما يف السّنة، وجتلَّت خدماته يف الصحيحني واملوطأ أكثر من غريها، وأحصيت له أكثر من مثانني كان رمحه هللا
 مؤلَّفاا، منها:

تفسري القرآن ابلقرآن والسنة، واجلمع بني الصحاح الستة، كشف املغطى عن رجال الصحيحني واملوطَّا، مفتاح املوطأ والصحيحني، شرح 
حيحني واملوطأ، مسند الصحيحني، مصّنف الصحيحني، شرح تراجم البخاري، التعليق املعتلي يف شرح املسند احلنبلي، كتاب اجلمع بني الص

والثبت منظومة األمري اليماين، وألفية العراقي، والسيوطي، وله رسائل صغرية يف اثين عشر َمموعاا، طبع ثالث منها فقط، له الثَـَّبت الكبري، 
ز، الذي كتبه لسماحة الشيخ ابن ابز، وله إجازات كثرية، ومراسالت مع بعض املراسالت مع العلماء والوجهاء، سواء مع مشاخيه ومن الوجي

 يف طبقتهم )كالبتالوي واملباركفوري وأمحد هللا الدهلوي(، أو مع تالميذه، مثل السؤاالت العلمية من الشيخ بديع الدين الراشدي )كما يف
 (.164الرسوخ(، وانظر كتاب: حممد نصيف حياته وآاثره )صإحتاف أهل 

 
 اآلخذون عنه:

لماء السََّلفيني ممن ورد مكة ، وال تكاد جتد أحداا من الع[34]هم من الكثرة مبكان، حيث دّرس يف اهلند ومكة مدة تزيد على سبعني سنة
 إال وأخذ عنه واستفاد منه واستجازه، سواء حال إقامته يف مكة أو مواسم احلج والعمرة، وغالب املدّرسني يف احلرم منذ مدة هم تالمذته،

 وكذا املدرسون يف دار احلديث املكية.
 

نِّه ورواايته.كما حرص أهل العلم على وصل َسَندِّهم به ونيل إجازته العالية، لعلو   مكانته وسِّ
 

 ومن مشاهري اآلخذين عنه:
وقال: إنه قرأ عليه أكثر من مائيت ألف  -وأكربهم عبد الرزاق، وهو الذي َخَلف أابه يف َنْشرِّ العِّْلم يف بالده، وأبو ُتراب الظاهري  أبناؤه:

 وعبد الوكيل، وغريهم. -حديث من سائر الكتب 
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راهيم آل الشيخ، ومساحة الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد، ومساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، ومنهم: مساحة الشيخ حممد بن إب
والشيخ سليمان الصَّنيع، والشيخ محاد األنصاري، والشيخ إمساعيل األنصاري، والشيخ عمر بن حممد َفاّلته، والشيخ حممد بن عبد هللا 

ْندي، وأخوه الشيخ حمب الدين شاه، والشيخ سلطان حممود اهلندي الصومايل، والشيخ َبديع الدين شاه ا وهو أكرب من أخذ -لراشدي السِّّ
، والشيخ عبد الصمد شرف الدين اهلندي، والشيخ عبد هللا اللكنوي، والشيخ عبد الرمحن مظهر، والشيخ حممد بن عبد هللا -عنه يف بلده

خاليف، والشيخ حممد احلسن اهلامشي، والشيخ أمحد احلُسامي، والشيخ سامل بن أمحد آد الشنقيطي املدين، والشيخ انجي بن حممد سيف امل
 رمحهم هللا تعاىل. -بن عفيف 

 
ظ ثَناء والشيخ عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل، والشيخ حممد بن عبد هللا بن سبيل، والشيخ حيىي بن عثمان املَُدرِّس الَعظيم آابدي، واحلاف

املدين، والشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن سعيد الزهراين، والشيخ سليمان بن سامل بن عبد هللا اللهيّب احلريب، والشيخ هللا بن عيسى خان 
ُبْكيت، والشيخ حممد بن عبد الستار الدِّْهَلوي، والشيخ عبد هللا بن خبيت،  أبو عبد نـْ الرمحن بن عقيل الظاهري، والشيخ حممد بن أمحد التـُّ

كِّْيتا املدين، والشيخ أمحد بن علي احلُريّب، والشيخ عبد هللا بن أمحد احلََكمي، والشيخ الكوثري بن الزمزمي األنصاري،   والشيخ عثمان
 حفظهم هللا تعاىل. -والشيخ حممد احلبيب الشريف، والشيخ حامد العبادي، وغريهم كثري 

 
 من الرؤى املبشرات:

عليَّ يف زمان طََلب احلديث أين رأيُت النّبَّ صلى هللا عليه وسلم يف املنام، وقد مرَّ بني  (: "ومما أنعم هللا135-134قال رمحه هللا )ص
 يدّي، وعليه لباٌس أبيض، وكأن القمر جيري يف وجهه.

 ورأيُته أيضاا يف املنام كأنه نزل على كرسي من السماء يف لباٍس َحَسن فعانقين.
ى رأسي ورجٌل آخر، وأان حامٌل من جهة رأسه الكرمي، وهو حامٌل من جهة رجليه، وأان أخوض يف ورأيُت أيضاا يف املنام أين محلُت جنازته عل

َته امليتاء.  املاء يف هذه احلالة، فألقي يف ُرْوعي يف املنام أيّن ُأْحيي سنـّ
فسألُته عن اسم صحايب، فقال يل: انظر  ورأيُت أيضاا يف املنام أين دخلت يف احلجرة النبوية وبني يدي النّب صلى هللا عليه وسلم ديوان كبري،

 يف هذا الديوان. فرأيت امسه مكتوابا فيه.
لي علّي وأان وأيضاا رأت ُأّمي النّبَّ صلى هللا عليه وسلم يف املنام أنه دخل بيَتنا، ودعاين، فذهبُت إليه، ويف يدي الَقَلم والدَّواة، فصار ميُْ 

 سالم، فُقمُت معه، مث َدَخْلنا يف بيت آخر، فجعل مُيْلي علّي.أكتب، مث تـََقرََّبْت مّنا، فقام عليه ال
على عبده الضعيف، وُشكراا لنعمته سبحانه وتعاىل، وهللا  ذكرهُتا إظهاراا لِـّمِّنَّة ريبوما ذكرت هذه الرؤى ترفُـّعاا وافتخاراا وتكرّباا واغُتاراا، بل 

 على ما أقول شهيد، وهو حسيـّب".
 

 وفاته:
هـ أصيب والدي رمحه هللا بذات 1392: "يف رمضان [35]يف مكة، وخُيرب الشيخ عبد الوكيل عن وفاة أبيه فيقول - رمحه هللا-تويف 

ه، حىت إذا مسع غلطة يف مسائل العلم أومأ برأسه، وبقي على هذا طيلة شهر الرئة مرتني، مرة يف اليمىن ومرة يف اليسرى، وكان بكامل حواس
رمضان املبارك، ويف يوم اخلميس الثامن عشر من شهر شوال قام؛ وجلس على فراشه، وحّرك من أعضائه، مث استلقى، وأسلم الروح بكلمة 

ل رمحه هللا، وصلى عليه أكثر من الشهادة لبارئها. خسارة كربى منيت هبا األمة اإلسالمية، فإنه يعّز وجو  د عامل مثله يف هذا الزمان! وُغسِّّ
ؤوس مثانني ألفاا، مث محَِّل يف السيارة إىل املسجد النبوي، وصلى عليه هناك أكثر من سبعني ألفاا من ُصبح يوم اجلمعة، ومحل نعُشه على ر 

اهلجرة، وعند رأس إبراهيم ابن النّب صلى هللا عليه وسلم، وجبانبه سعد  األصابع، والناس مزدمحون، وُدفَِّن عند أقدام اإلمام مالك إمام دار
قد بن معاذ الذي اهتز مبوته عرش الرمحن، وجبانب عبد الرمحن بن عوف، رضي هللا عنهم. وقد نزلُت يف قربه وأودعُته يف حلَْده، فطوىب له و 

م هللا أجران مجيعاا، وعّوض هللا أهل احلديث عنه خرياا، وأجزل مثوبته، بلغ أمنيته، فإنه كان يتمىن أن ُيدفن يف البقيع، وهكذا كان. عظّ 
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 وأسكنه الفردوس، آمني مث آمني".
 

 وأخربان الشيخ عبد الوكيل أن الذي صلى عليه يف مكة الشيخ عبد هللا اخلليفي، وصلى عليه يف املدينة الشيخ عبد العزيز بن صاحل، رحم هللا
 اجلميع.

 
ْمناه. فيكون 1393ووقع يف بعضها أهنا سنة  [36]هـ1394وفاته سنة  وذكرت بعض املصادر قد  -رمحه هللا-هـ، والصحيح ما قدَّ

 ُعمِّر تسعني سنة.
 مطلعها:وقد راثه ابُنه أبو ُتراب بقصيدة يف سّتني بيتاا، 

قاكَْ  ُمؤَد ِبِْْوَخي رِْْأَب َْْخي رَِْْقب رَْْياْْْْْْْْبِصَي ِبِْْالَهُتونِِْْمر عادُْْأَس 

اإلسالم  اللهم اغفر للشيخ عبد احلق، وارفع درجته يف املهديني، واْخُلْفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله اي رب العاملني، َواْجزِّهِّ عن
 علماء العاملني.واملسلمني أفضل ما جزيت به ال

 
 ذريته:
 قد تزوج سبع مرات، وله مخسٌة وعشرون من الولد، كما ذكر أبو تراب وعمر عبد اجلبار. -رمحه هللا-كان 

 
الذي َخَلف أابه يف التدريس  -رمحه هللا-وأفاد الشيخ عبد الويل ابن الشيخ عبد احلق: أن أبرز أوالد الشيخ عبد احلق: الشيخ عبد الرزاق 

 ان، وكان متميزاا يف السّنة وعلومها، أما أبو تراب فتميز يف اللغة واألدب وغريمها.يف ابكست
 

ق وله من زوجة أخرى: أبو ُتراب، وعبد الوكيل، وعبد اجلليل، وعبد الويل، وهاشم، وثالث بنات، فهؤالء أشقاء. وبقية أوالد الشيخ عبد احل
 من زوجات أخر توفوا صغاراا.

 
حلق مجيع أوالده، وكانت له عناية هبم، فابنُته أم سلمة كانت حتفظ املوطأ إبشارة من أبيها، وأخربان الشيخ عبد وقد أجاز الشيخ عبد ا

 .[37]الوكيل: أن والده كان يقول ألوالده: احفظوا مشكاة املصابيح وُأعطيكم على كل حديث نصف رايل! فحفظ أخي عبد اجلليل ثلثه
 

 اتصايل به:
 قال أفقر العباد حممد زايد عفا هللا عنه:

ثة أروي الكتب السبعة وكثرياا من كتب السنة املشرفة قراءة ومساعاا على أصحاب املُتجم، وأجازين عنه بضعة عشر شيخاا، منهم أبناؤه الثال
 الوكيل، وعبد الويل. ي رمحه هللا تعاىل، وعبدأبو تراب الظاهر 

 
درس، فأروي مساعاا وإجازة عن املشايخ األجالء: عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل، وثناء هللا بن عيسى خان مفيت الهور، وحيىي بن عثمان امل

 وأيب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري.
 

  الصومايل رمحه هللا تعاىل. كلهم عن املُتجم.وإجازة فقط عن مجع، أجّلهم الشيخ حممد بن عبد هللا
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 وأقتصر بطرف إسناد كتاب واحد من طريقه، وهو الكتاب الذي كانت له به عناية خاصة.
 

على ابن املُتجم الشيخ عبد الوكيل، وعلى الشيخ ثناء هللا بن عيسى خان َمتمَعني  -مع غريي-فقرأت صحيح البخاري من أوله إىل آخره 
 الكبري ابلكويت، وطرفاا منه على الشيخني عبد هللا بن عقيل يف منزله ابلرايض، وحيىي املدرس يف منزله مبكة.يف اجلامع 

 
 قال األول: أخربان والدي الشيخ عبد احلق جلميعه غري مرة.

 وقال الثاين والثالث: أخربان أبطراف منه.
 وقال األخري: أخربان بكثري منه.

 
 ة ومساعاا عن مجاعة، منهم الشيخ حممد حسني البتالوي، والشيخ أمحد بن عبد هللا بن سامل البغدادي املدين.والشيخ عبد احلق يرويه قراء

 
 فاألول: عن نذير حسني قراءة جلميعه، بسنده السماعي املشهور.

بن عبد الوهاب مساعاا عليه والثاين: عن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ إجازة إن مل يكن مساعاا ولو لبعضه، عن جده شيخ اإلسالم حممد 
 لبعضه وإجازة، بسنده.

 
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

 
 

 
، ومنها النقل 1382شهر ربيع األول من سنة ( كتـبها يف مكة، يف 143-125طبعت ضمن اجملموعة الثالثة من رسائله )ص [1]

  فيما يلي؛ إال ما أنص عليه.
 وطُبعت مفردة بعد ذلك، مث مع الثبت الكبري للمُتجم، بعنوان: اعتقاد الفرقة الناجية.

، وحممد إسرائيل السلفي * وقد يّسر هللا يل قراءهتا يف الكويت على املشايخ الثالثة: عبد الوكيل بن عبد احلق اهلامشي، وثناء هللا املدين
 هللا العقيل، بسماع األول، وإجازة الثاين والرابع من مؤلفها. الندوي، مث مسعتها يف الرايض على مساحة الشيخ عبد

للشيخ سليمان الصنيع: "وبعد أن مت له مخس سنوات شرع يف قراءة القرآن، وبعد أن أمت العاشرة شرع يف  قال يف ترمجته اليت كتبها [2]
  تلقي العلوم الشرعية".

مواضع ذكره يف الثَـَّبت الكبري خبط املؤلف كما أثبت، وكذلك يف إجازته خبطه للشيخني محاد يف املطبوع: "الغزاين"، ووقع يف مجيع  [3]
  (، رحم هللا اجلميع.708، وهي يف هدي الساري ص4وإمساعيل األنصاريَّني )ص

بن أمحد الراعي[ هذان مها وقال العالمة عبد احلق يف ترمجته اليت كتبها للصنيع: "وكان أبو الفضل إمام الدين وأبو اخلري عيسى ]يعين ا
 الَذين قرأت عليهما يف علوم اآللة واملعقول، عالوة على كتب احلديث والفقه أيضاا".

  يعين: حممود حسن الدُِّيوبـَْندي. [4]
وهو أعلى شيوخ الشيخ عبد احلق إسناداا، ومن مشايـخ البغدادي اآلخرين يف الرواية املشايخ: عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ،  [5]

بن أمحد، الراوي عن سعيد بن عبد الواحد األنصاري اأَلْشَعري، عن حممد بن  الرمحن بن علي ونُعمان األَُلوسي، وأمحد زيين، وداود بن عبد
 إمساعيل األمري الصَّْنعاين. )كما يستفاد من أثبات الشيخ عبد احلق(.
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كان وقال أبو تراب الظاهري يف ترمجته اخلطية ألبيه: ومن أشهر من أجازه وكتب خبطه اإلجازة يف احلديث: السيد أمحد البغدادي، الذي  
  عند النواب صديق حسن خان القِّنَّوجي.

  عن العالمة أمحد هللا الدهلوي بسنده. -ابن الشيخ عبد التواب هذا-وأخذ الشيخ عبد احلق مسلسل املد من الشيخ عبد الودود  [6]
( هو عمدة الشيخ عبد احلق يف الرواية، ومما قرأ عليه أيضا املوطأ والدارمي وبعض 1338-1256هذا العامل األثري اجلليل ) [7]

الكتب السبعة واملشكاة على السيد  -ويكتب أيضا: الَبطاَلوي-وقرأ الشيخ البَـَتاَلوي  -أيديناكما أفادتنا اإلجازة اليت بني -مسند أمحد 
  (.526و 8/451َنذير حسني، وهو أحد أجّل تالمذته، كما يف نزهة اخلواطر )

العمامة على طريقة أهل بلده وأخربان الشيخ عبد الوكيل أن أابه ُترج يف احلديث على البتالوي، والزمه يف مجيع الكتب، وهو الذي ألبسه 
 عند التخرج.

هبة هللا يظهر أنه تكرر سهواا، وأنه املالين املذكور قبل؛ ألن الشيخ عبد احلق سيذكر فيما أييت من سند صحيح البخاري: "وأبو حممود  [8]
بن حممود املالين املهدوي"، وكذا يف إجازة الرواية، وال يذكر الشيخ عبد احلق سوى واحد عند روايته عن حسني األنصاري. ويالحظ أن 

فيها، مع  الكنية هنا )أبو حممد(، ولكن وقع يف إجازته هذه، ويف إجازة الرواية، ويف الثَـَّبت الكبري: "أبو حممود"، يف مجيع املواضع اليت ذُكر
  أنه جاء يف موضعني من إجازته للشيخني محاد وإمساعيل األنصاريني: "أبو حممد"، وهللا أعلم.

 -فضالا عن السماع اجلزئي-(، فمن جعلها ابإلجازة اخلاصة 1320هذا نصٌّ مفسَّر منه لنوع روايته عن الشيخ َنذير حسني )ت [9]
عن  -حىت ابإلجازة-أن الشيخ عبد احلق أسند مجيع الكتب  -زايدةا على التصريح املفسَّر املذكور-فلعله وهم، ومما يدل على ذلك 

السّيد َنذير ُحسني"، بل إنه روى بواسطة عمن تويف الشيخ َنذير حسني بواسطة، بل جنده ُيسند بعض ما اتصل ابإلجازة قائالا: "ابلسََّند إىل 
ن األنصاري )ت وهذا تلميذ َنذير -هـ( 1329هـ(، ومشس احلق الَعظيم آابدي )ت1327بعده من علماء اهلند، مثل: حسني بن حُمْسِّ

"وأرويه ابإلجازة العامة  هـ(، رحم هللا اجلميع، نعم، وقع يف هذه اإلجازة يف سند البخاري:1339وحممود حسن الديوبندي )ت -حسني
(: "وأما املوطأ فأخربين به احلسني بن عبد 8عن السيد َنذير حسني"، ويف إجازة الرواية املطبوعة أول اجملموعة الثالثة من الرسائل )ص

النجم البادي الرحيم، عن السيد َنذير حسني )ح( وأرويه عن السيد َنذير حسني ابإلجازة العامة قبل موته"، ووقع يف املطبوع ضمن 
(: "وأرويه أان عن 1/9( عن سند البخاري: "وأرويه ابإلجازة عن السيد َنذير حسني.. "، وكذا يف مقدمة مسند الصحيحني )38)ص

 ]َنذير حسني[ ابإلجازة العامة منه" فاملقصود من ذلك اإلجازة )العامة( ألهل العصر، وأنه أدرك من حياة الشيخ قبل موته جزءاا يدخله يف
 ومها، ال اإلجازة )بعامة( املروايت، فالنص اجململ يبينه املفصل، هذا ما انتهى إليه اجتهادان وعلمنا يف هذا األمر، وهللا أعلم.عم

  مث راجعُت شيخنا عبد الوكيل ابن املُتَجم فقال يل: إنه يتوقف يف أخذ أبيه عن نذير حسني مباشرة.
  فيما أماله على األخ الشيخ عبد الوهاب الزيد. [10]
ّديق َحَسن خان القِّنَّو  [11]   جي رمحه هللا تعاىل.هو األمري العامل صِّ
  نقله أبو تراب الظاهري يف ترمجته لوالده خبطه. [12]
  (.2/613اجملموع يف ترمجة الشيخ محاد األنصاري ) [13]
أييت عن عمر عبد اجلبار فمن  هـ عن سرية الشيخ عبد احلق، ومجيع ما10/11/1379يف مقاله املنشور جبريدة البالد بتاريخ  [14]

  هذا املقال.
-احلق  أخربان الشيخ عبد الوكيل )ابن املُتجم( غري مرة عن الشيخ بديع الدين الراشدي أن بعض املبتدعة حاولوا قتل الشيخ عبد [15]

إبلقاء آجّرة على رأسه من سطح املسجد، ولكن لطف هللا به فأصابت كتفه، بل كانت هذه اإلصابة سبباا  -ملا دعاه للدعوة ي سعيد آابد
 يف شفائه من أحد األمراض.

ٍد.  [16] َبتِّ األبياُت لغريِّ واحِّ   كذا يف املطبوع، وجاَء يف عِّدَّةِّ َمصادر: "أخباُر"، وقد ُنسِّ
  تقسيم( يشمل ابكستان أيضاا.من املعلوم أن إطالق النسبة للهند أايم الشيخ عبد احلق )قبل ال [17]
 (.12أشياخ ومقاالت )ص [18]
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 (.13أفاد مبا سبق األخ الشيخ رايض السعيد عن أيب تراب الظاهري، وهو مذكور ابختصار يف كتاب أشياخ ومقاالت )ص [19]
( تدل على شهامة الشيخ حممد َنصيف، 353ولشحن املكتبة قصة ذكرها أبو تراب رمحه هللا يف كتاب: حممد َنصيف حياته وآاثره )ص

 صندوقاا خشبيًّا كبرياا. وفيها أن املكتبة كانت مخسة وثالثني
فارة وذكر األستاذ عمر عبد اجلبار رمحه هللا أنه "..صدر األمر امللكي الكرمي بتعيني الشيخ عبد احلق مدّرساا ابملسجد احلرام، وبّلغت الس

َف سلطان املقاطعة ببعاده".   السعودية بُتحيله من اهلند إىل احلجاز، فأسف على فراقه ُطاّلبُه، كما َأسِّ
فيما أماله على األخ الشيخ عبد الوهاب الزيد، ويعني على تقريب التاريخ معرفة وفيات بعض مشاخيه املكيني، حيث تويف الشيخ  [20]

 هـ رحم هللا اجلميع.1354الشيخ عمر ابن أيب بكر ابُجنيد احلضرمي املكي سنة هـ وتويف 1352سعيد بن حممد اليماين سنة 
  وأما ما ذكره عمر عبد اجلبار رمحه هللا من أن الشيخ عبد احلق حج ستني حجة ففيه نظر، وهللا أعلم.

  (.1/455اجملموع يف ترمجة الشيخ محاد األنصاري ) [21]
  هـ.1397إحتاف أهل الرسوخ )خ(، وفيه أن الكتابة سنة  [22]
يف حفل أقيم على  -وهو شيخ كبري!-قال أبو تراب عن أبيه: خطب مرة بدار املهاجرين ابلعتيبية فأمسع من ابلبيان بدون ميكرفون  [23]

 (.13شرف األمري عبد هللا بن سعود، أايم أتسيس دار املهاجرين. )أشياخ ومقاالت ص
 حدثنا الشيخ عبد الوكيل أن والده كان يسرد عليه صحيح البخاري من حفظه وهو مستلٍق، ويتّبع خلفه. [24]
 من ترمجته لوالده خبطه. [25]
شيخ عبد احلق كان يقرأ بعد الفجر ورده من أخربان الشيخان عبد الوكيل اهلامشي وثناء هللا بن عيسى خان املدين َمتمَعني أن ال [26]

 القرآن، مع جزء من البخاري، وآخر من مسلم، وكان هذا دأبه يوميًّا إىل أن مات رمحه هللا.
-588هـ، بواسطة اإلجناز يف ترمجة اإلمام ابن ابز )24/2/1420ابن ابز"، جريدة املدينة  مقال بعنوان: "أال رحم هللا [27]

589.) 
 خنا عبد العزيز الزهراين.. فذكره.قال الشيخ بدر العتيّب يف مقدمته لثبت عبد احلق الكبري: أخربين شي [28]

 قلت: لعله ألجل شرحه املوافق للسلف لكتاب التوحيد أو الرد على اجلهمية.
 وأخربان الشيخ عبد الوكيل أن مساحة املفيت الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا كان ُيرسل لوالده أسئلة عن األحاديث الغرائب.

  (.352حممد َنصيف حياته وآاثره )ص [29]
  كما أخربان الشيخان عبد الوكيل وثناء هللا املدين. [30]
  كالم املعلمي وما بعده استفدانه من مقدمة ثـََبت الشيخ عبد احلق الكبري للشيخ بدر العتيّب. [31]
  من إحتاف أهل الرسوخ، بتصرف. [32]
 (.12أشياخ ومقاالت )ص [33]
قبل أن تكون -(: "قام بتدريس احلديث ابهلند 13قاله أبو تراب الظاهري يف ترمجة أبيه خبطه، وقال يف أشياخ ومقاالت )ص [34]

 أكثر من أربعني سنة، وقام ابلتدريس ابملسجد احلرام ودار احلديث مبكة أكثر من مخس وعشرين سنة. -ابكستان
خذ عنه إجازة الرواية مئات من العلماء والطلبة، وعلى رأسهم بعض كبار املشايخ يف جند والبلد احلرام؛ ألنه صاحب سند عال، وصاحب أ

."   طرق متعددة يف الرواايت واتصال األسانيد، لذا جتد تالمذته يف أحناء الدنيا شرقاا وغرابا
فيما كتب به لألخ الشيخ بدر العتيّب، وهو التاريخ الذي أخربانه الشيخ عبد الوكيل شفاهاا، وأثبته عنه الشيخ أمحد بن عمر ابزمول  [35]

  ( كذلك.13يف النجم البادي )ص
  وكذا أماله الشيخ أبو تراب على األخ الشيخ عبد الوهاب الزيد. [36]
  له املثبتة مطلع حتقيق ثبته الوجيز، يّسر هللا طبعه.قلت: هذه الُتمجة ملخصة من ترمجيت  [37]
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