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       176زايرة: 

 
)نسبة لقريته( اهلََزاَروي  أبو إمساعيل يوسف حسني بن حممد حسن بن حممد َكل، بن هداية هللا اخلانْ ُفوريّدث النْحوي هو العالمة القاضي احمل

 البنجايب )نسبة ملنطقته( اهلندي، أحد كبار علماء احلديث يف اهلند، ومن أبرز انشري احلديث واألثر يف العراق.
 

اآلخرة سنة مخس ومثانني ومائتني وألف بقرية خانفور من أعمال َهزارة، يف أسرة علم وفضل ُولد ضحوة اجلمعة لليلتني بقيتا من مجادى 
( وحممد؛ ثالثتهم 1347( وأخواه عبد األحد )ت3/9/1301-تقريًبا 1239) -ويقال له: غالم حسن-وصالح، فوالده حممد حسن 

 و  يف نزهة اخلوارر.من القضاة والعلماء الصاحلني املبِّّزين يف الفقه واحلديث، وهم مرتمجَ 
 

نشأ املرتجم يف قريته خانفور، وقرأ العلم على أبيه وأخويه، وبعد أ  حّصل واستفاد ارحتل لالستزادة، فرحل إىل أفغانستا  سنة إحدى 
ريه، وصحبه سنة (، فقرأ عليه سنن النسائي وغ1333وثالمثائة وألف، وأدرك هبا الشيخ اجملاهد عبد الكرمي بن والية علي العظيم آابدي )ت

ثنني وستة أشهر، مث رجع إىل بالده وأقام هبا حنو سنتني، مث مل يصب عن التضلع يف العلم واحلديث، فسافر إىل دهلي راجال، فوصل إليها يف ا
وقرأ  -قبل شيخ أخويه من-وعشرين يوًما؛ يف شهر هللا احملرم سنة ست وثالمثائة وألف، والزم دروس حمّدث الدنيا نذير حسني الدهلوي 

حتمال عليه يف احلديث، وكا  املرتجم يقّدمه على سائر مشاخيه، وأثىن عليه عالًيا، وذكر أنه قرأ عليه بعض البخاري، وأجازه ببقيته )ويقوى ا
ورأ مالك قراءة مساعه هلذا الباقي بقراءة غريه، إلشارٍة وعدة قرائن يف ثبته(، وروى عنه صحيح مسلم وسنن أيب داود والرتمذي وابن ماجه وم

ومساًعا، وقال عن سنن النسائي: قراءة لبعضها وإجازة لسائرها )وهذه قد تكو  مبعىن ما ذكرته يف الُبخاري(، وقرأ ررًفا من الدارمي 
 والدارقطين، وروى عنه كتًبا أخرى ابإلجازة، كمسند أمحد، وحصل على إجازته العامة.

 
سن األنصاري أيًضا، ون  أنه قرأ بعض البخاري عليه، وأخذ كذلك عن الشيخ إسحاق بن وأخذ عن القاضي العالمة احملدث حسني بن حم

قال عبد احلي احلسين: وكلهم أجازوه عند ورودهم ببلدة -عبد الرمحن آل الشيخ النجدي، وعن الشيخ إبراهيم بن سليما  املهاجر املكي، 
د بشري السهسواين، ويظهر من ثبت املرتجم أ  له منه إجازة، وكذلك من والده وروى عن األول كثريًا يف ثبته، وأخذ عن العالمة حمم -دهلي

 وأخويه، وعبد الكرمي العظيم آابدي، فقد أسند عنهم رواية بعض األثبات.
 

حه وذاع صيت املرتجم واشتهر ابلعلم يف حياة أشياخه، فكا  أحد من اعتمد عليهم العالمة مشس احلق العظيم آابدي يف جلنة إعداد شر 
 العظيم: "عو  املعبود على سنن أيب داود"، وهم خنبة من العلماء؛ جتمع املواد املتفرقة من بطو  الكتب، وملا انتهى أتليف الكتاب قرظه

 ط. عبد الرمحن عثما (. 232و 13/227، كما هو مثبت يف آخر املطبوع )1322املرتجم نثًرا وشعًرا سنة 
 

ذلك ارحتل املرتجم لداير العرب صوب العراق، ونزل ببغداد يف مدرسة عبد القادر الكيالين، وبقي ست كما توىل القضاء كأبيه وأخويه.بعد 
سنوات ينشر علم احلديث، واجتمع حوله خنبة من علماء البلد، ممن كا  هلم أكب األثر يف اإلصالح ونشر السّنة هناك، ومنهم: عالمة 

ة احملّدث عبد الكرمي الشيخلي امللقب ابلصاعقة، والعالمة اللغوي حممد هبجة األثري، العراق حممود شكري األلوسي، وتالمذته: العالم
وهو الذي استضافه، واستجاز له املرتجم من العالمة مشس احلق العظيم -والشيخ عبد اللطيف الثنيا ، والشيخ حممد بن محد العسايف 

 يخ حممد درويش بن شاكر األلوسي.، والشيخ نعما  بن أمحد العبيدي األعظمي، والش-آابدي مكاتبة
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فاجتمع هؤالء عليه لقراءة احلديث، وقرؤوا املصطلح والصحيحني والسنن األربعة واملورأ واملسند، وغري ذلك، وكا  القارئ الشيخ 

إجازة عامة، وبثبته احلافل: اجلوائز والصالت يف أسانيد  1329ة يف قراءة مسلم، وأجازهم املرتجم سنة الصاعقة، وشاركه الشيخ حممد هبج
 الكتب واألثبات، ونسخوه منه.

 
(، وال سيما الصاعقة، وعن الصاعقة اشتهر أبرز 178وانتشرت رواية كتب احلديث يف العراق عن رريق رالبه هؤالء )انظر: جهود خملصة 

ا احملّدث صبحي السامرائي حفظه هللا، الذي أقرأ ودّرس يف بلده العراق ويف السعودية ولبنا  والبحرين، وفيها قرأت عليه مع تالمذته شيخن
 الزمالء الصحيحني وأرراف أمات الكتب احلديثية.

 
، 1352د املرتجم إىل اهلند، وتويف أوائل سنة عوًدا إىل املرتجم، فأمَخّن أ  العراق كانت يف األصل حمطة يف رريق احلج إما ذهااًب أو إاياًب، وعا

 رمحه هللا تعاىل، وأجزل مثوبته.
 

 وكا  املرتجم يتقن العربية والفارسية واأُلردية، بل كا  شاعًرا جميًدا يف الثالثة، ينشئ القصائد الطوال بال عناء.
 

 وله مصنفات، منها:
ربية، ورسالة يف املوضوع نفسه ابأُلردية(، وزُبدة املقادير )رسالة يف معرفة األوقات(، إمتام اخلشوع بوضع اليمني على الشمال بعد الركوع )ابلع

 وثَ َبته: اجلوائز والصِّّالت.
 

 ومن شعره ابلعربية:

 الُقطرِ    بذا   َعهدتِ   مثلي  َشَرف    أذو        ِذكري عن المجدِ  ذي كل   ُسليمى يا َسلِي

 الفخرِ     مع    الَمْكُرمات    ُعهود   ولي          مكر م       أصيل       الَعليا    الهمةِ     أخو

 البِر       ذو    الهداية    أصاحيبِ     وبين        غائظ      الضاللة    أهل    على   شديد  

 َصْبرِ     ذا    المذلةِ     ُرْزءِ    على   وليس        والت وى   والضُّر   البأساء   على   صبور  

 والذ ِكرِ     المؤث لِ     المجدِ     أولي    كرام          سادة      القوم    أشرف    من    وآباؤنا

 وقصيدة مطلعها:

َكراتِ  عائدُ  العطبَ  وتال        الَغَفالتِ  بَسورةِ  َعْقلي غابَ   الس 

 ذكرمها يف نزهة اخلوارر، ومطلع قصيدته يف مدح عو  املعبود:

ِ  شمسِ  نََفحاتُ   جهاتها  جميعِ   من  البرايا حوزُ         عاداتها من الحق 

 ومن قصائده ابلفارسية مدحه لشيخه نذير حسني، مذكورة يف احلياة بعد املمات.
 

 عقيدته ومذهبه:
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اؤه كا  املرتجم من كبار علماء أهل احلديث السلفيني يف اهلند، وشأنه يف ذلك مشهور ومستفيض، ومن دالئله معرفة شيوخه وتالميذه، وثن
لك العايل على مشاخيه السلفيني يف السّنة )كما يف ثبته(، ويظهر نَ َفُسه املعتز ابلسّنة واألثر املناهض للبدع من خالل بعض قصائده، وكذ

 (.13/237تقريظه املنثور لعو  املعبود )
 

 ومن ثناء العلماء عليه:
 املبزين يف النحو والعربية. قال العالمة عبد احلي احلسين: الشيخ العامل احملدث.. أحد العلماء

 
 وقال عنه املولوي تلطف حسني العظيم آابدي، املشرف على ربع عو  املعبود: األديب األريب، والفاضل النبيل.

 
 وقال عنه تلميذه الشيخ حممد محد العسايف: الشيخ الفاضل العالمة، احلب الفهامة، مشس العلماء، فخر الفضالء.

 
 مرائي مبحدث اهلند الكبري.وحاله الشيخ يونس السا

 
 وقال يل شيخنا صبحي السامرائي: هو الشيخ اإلمام الكبري.

 
 وقال شيخنا عبد اجلبار الفريوائي: الشيخ احملدث.. أحد العلماء املبزين يف العلوم العربية واإلسالمية.

 
العلماء البارزين الذين هلم دور مهم يف نشر علم احلديث  وقال أيًضا: يعتب الشيخ يوسف اخلانفوري من كبار علماء احلديث يف اهلند، وأحد

 الشريف يف بالد اهلند وبغداد.
 

 املصادر:
(، واجلوائز والصالت )نسخة خبط حممد العسايف يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 8/552نزهة اخلوارر لعبد احلي احلسين )

 424-420الفضالء، )وهو أفادين به(، وخامتة عو  املعبود، ولب اللباب للسهروردي )/خ( وحققه أحد املشايخ 8924ابلرايض )رقم 
(، واتريخ علماء بغداد يف القر  الرابع عشر 321ترمجة العسايف، أفادين بذلك الشيخ هشام السعيد(، وحياة احملدث مشس احلق وأعماله )

 ّدث صبحي السامرائي يف البحرين، ومن ثبته: نعمة املنا .(، وفوائد من مشافهات شيخنا احمل178و 145(، وجهود خملصة )437)
 

 (.1352صفر  2(، وجريدة أهل احلديث أمرتسر )99وأحال يف جهود خملصة ويف حياة مشس احلق على: تذكرة علماء حال )
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