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 (1239 - 1159عبدالعزيز بن ولي هللا الدهلوي )

 

 محمد زياد التكلة
 

 هجري 20/3/1430 -ميالدي  17/03/2009تاريخ اإلضافة: 

------------------- 

 

 هو العالم الكبير، محد ِّث عصره، ورئيس علماء مصره.

 

 اسمه ونسبه ومولده:

، ُولد ليلة الخميس لخمسس ليسا ب بنسين مسن هو عبدالعزيز بن ولي هللا بن عبدالرحيم العُمري الدهلوي

خ مولدُه: "غالم حليم".  رمضان، سنة تسع وخمسين ومائة وألف، وأُر ِّ

 

 الدراسة والتحصيل:

تربَّسسا المتسسرنم عنسسد والسسده عالَّمسسة الولسسآ، فحأسس  النسسرنن، وأخسسع العلسسم عنسسه، فنسسرأ عليسسه وسسسمع فسسي 

حصلآ له ملكة راسخة في العلوم، ولما بلغ سآ الحديث وغيره من العلوم لراءةَ درايةب وتحنيق، حتا 

عشرة سنة توفي والده، فأخع عن كبار أصحابه، مثسل الشسيخ نسور هللا البسدهانوي قوتأنسه عليسه، وتسزو  

بنته(، والشيخ محمد أمين الكشميري، والشيخ محمد عاشسق بسن عبيسدهللا البيلتسي، فاسستأاد مسنيم مسا فاتسه 

 علا أبيه، وبرع وفاق األلران.

(: بسدأ فسي لسراءة النسرنن وعمسره خمسس 1/84  النوشيروي في "ترانم أهل الحديث في اليند" قلا

سنوات، ودرس معه اللغة الأارسية والنحو والصرف، وانتظم في الدراسة وهو في الحادية عشسرة مسن 

 عمره.

سا لتدريسسه، فسدرس الجغرافيسة والتساريخ سسنتين،  سم اهستم بسه والسده بنأسسه ، فسدرس وعيَّن والسده معلما

الحديث والأنه، وأنياها في مدة سسنتين، وانتيسا مسن العلسوم كليسا وهسو فسي الخامسسة عشسرة مسن عمسره، 

 كسائر أبناء أسرة الشاه ولي هللا؛ انتيا معرباا.

 تأصيل أخعه وروايته عن شيوخه:

د ب(: أنسه ونس-/أ74ذكر الشيخ المسند أحمد أبو الخيسر العاسار الينسدي فسي  بتسه "السنأك المسسكي" ق

 إنازة للشاه عبدالعزيز بن ولي هللا الدهلوي مخرومة من أوليا، ال يدرى لمن كتبيا.

 وصورة المونود منيا:

"وإنسسي بحمسسد هللا أخسسعت بعسسح كتسس  األحاديسسث، مثسسل أحاديسسث "المووسسأ" فسسي ضسسمن "المسسسوى"، 

 رضي هللا عنه. -و"مشكاة المصابيك" بتماميما لراءة علا والدي 

 ائل الترمعي" سماعاا عليه، بنراءة أخي األكبر الشيخ محمد."والحصن الحصين"، و"شم

 [.1و"الصحيك" للبخاري من أوله إلا كتاب الحج، سماعاا بنراءة السيد غالم حسين ]...[]

 أبي داود، سماعاا عليه بنراءة مولوي ظيور هللا المرادنبادي. -كعا  -و"الجامع" للترمعي، والسنن 

بعسح أحاديثسه، وبعسح "سسنن ابسن مانسه"، سسماعاا عليسه، بنسراءة مسسلم، و -كسعا  -ومندمة صحيك 

 محمد نواد الألتي.

و"المسلسالت"، و"النوادر"، وشيئاا مسن "مناصسد نسامع األصسو "، بنسراءة مولسوي نسار هللا نزيسل 

 مكة، وشيئاا من "سنن النسائي"، سماعاا عليه.
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مثسل: مولسوي  –رضي هللا عنسه  -دي وبنية هعه الكت  من الصحاح الستة، لرأتيا سماعاا لخلأاء وال

 نور هللا، وخوانه محمد أمين.

إنازة عامة من أفضل خلأائه، وابن خالسه، الشسيخ محمسد عاشسق،  -وغير ذلك من الكت   -وأخعتيا 

ليما مكتوبة في كتاب "التأييمسات اإللييسة"، و"شسأاء  -رضي هللا عنه  -وخوانه محمد أمين، وإنازته 

وهؤالء لرؤوا علا والدي، مسع أن الشسيخ محمسد عاشسق كسان شسريكاا فسي  -عنه  رضي هللا -العليل" له 

السسسماعة والنسسراءة واإلنسسازة لوالسسدي الشسسيخ األنسسل األكمسسل، مسسسند الولسسآ، ومحسسدث الزمسسان، وحسساف  

العصر، وحجة هللا علا الخلق، الشسيخ أحمسد بسن عبسدالرحيم، المسدعو بسولي هللا العمسري السدهلوي: عسن 

رضسي هللا  -لمدني، وأسانيد والدي عن الشيخ أبي وساهر مكتوبسة فسي رسسائل والسدي شيخه أبي واهر ا

 عنه.

لا  ذلك بأمه الأنير: عبدالعزيز بن الشيخ ولي هللا، فسي خمسس وعشسرين مسن نمسادى األولسا، سسنة 

في الملوين، مسدة  -صلا هللا عليه وسلم  -تسع وعشرين بعد األلف والمائتين، من هجرة رسو  الثنلين 

 عان النمرين".لم

 لا  أبو الخير: انتيا ما وندته من إنازته المخرومة أوليا.

 (.7/298وننليا العالمة عبدالحي الحسني بتصرف يسير في "نزهة الخواور" ق

ترنمسة عبسدالمنان عبسداللايف(: "اعلسم أن الأنيسر لسد أخسع  65ولا  المترَنم في "العجالة النافعة" ق

وبعسسح الكتسس  ليسسعا الأسسن مسسثالا:  -لسسدس سسسره  -ا عسسن الوالسسد المانسسد هسسعا العلسسم والعلسسوم األخسسرى كليسس

"المصسسسابيك"، و"المشسسسكاة"، و"المسسسسوى فسسسي شسسسرح المووسسسا" مسسسن تصسسسانيأه، و"الحصسسسن الحصسسسين"، 

سا  و"الشمائل" للترمعي: أخعتيا لراءة عليه وسماعاا به، بكسل الضسبو واإلتنسان والتحنيسق، وسسمعآ أيضا

ي" علسسا وريسسق الدرايسسة، و"صسسحيك مسسسلم" بكاملسسه ]كسسعا[، وبنيسسة أورافاسسا مسسن أوائسسل "صسسحيك البخسسار

الصحاح الستة سسماعاا غيسر منستظم، فنسد حضسرُت مجالسسه والاسالب كسانوا ينسرؤون عليسه، وأنسا أسسمع 

تحنيناته وتننيحاته، حتا حصلآ لي ملكة معتدة بيا في فيم معاني األحاديث، وإدراك دلائق أسسانيدها، 

 بأضل من هللا تعالا.

ناءا علا الارينسة السسائدة عنسد أهسل هسعا الشسأن، حصسلآ لسي اإلنسازة عسن عمسدة أحبابسه، أمثسا   م ب

 الشيخ محمد عاشق الألتي، والشيخ محمد أمين الكشميري الولي الليي".

(: إنه سمع من أبيه "المسوى من أحاديث المووا" بضسبو وإتنسان 64ولا  في "بستان المحد ين" ق

 تامين.

 ع كتاب أبيه في المسلسالت.(: إنه سم213ولا  ق

وناء النص في الونازة للعظسيم نبسادي و بسآ الخسانأوري علسا تسلسسل سسماع األََمسم للكسوراني مسن 

 وريق المترنم عن أبيه.

 

 مرحلة العااء:

بدأ المترَنم التدريس وهو في الخامسة عشرة من عمسره، ولمسا تسوفي أبسوه خلَأَسه فسي درس التأسسير 

لُوا 7/299لحي الحسني قالعام وغيره، ينو  عبدا (: "كان نخسر دروس الشسيخ ولسي هللا المسعكور: داُعسدِّ

ِّ 8ُهَو أَُلَرُب لِّلتَُّنَوى{ ]المائدة:  ُندَ َّللاَّ [، ومن هناك شرع عبدالعزيز، ونخر دروسه كان: دإِّنَّ أَُكَرَمُكُم عِّ

 الت الارينة".[، ومن هناك شرع سباه إسحاق بن أفضل، كما في منا13أَتُنَاُكُم{ ]الحجرات: 

ولا : "وأما سسباه إسسحاق بسن أفضسل العمسري، فانسه كسان منرئسه؛ ينسرأ عليسه كسل يسوم ركوعاسا مسن 

 النرنن وهو يأسره، وهعه الارينة كانآ مأ ورة من أبيه الشيخ ولي هللا".

أحد أفراد الدنيا بأضله، وندابه وعلمه، وذكائه وفيمه، وسرعة حأظسه،  -رحمه هللا  -ولا : "وكان 

س وأفسساد، حتسسا صسسار فسسي الينسسد العَلَسسم المأسسرد، اشسس تغل بالسسدرس واإلفسسادة ولسسه خمسسس عشسسرة سسسنة، فسسدرَّ

 وتخر  عليه الأضالء، ولصدتُه الالبة من أغل  األرناء، وتيافتوا عليه تيافآ الظمآن علا الماء".

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3 

بتُلسي بنأسسه نحسو عشسر سسنوات،  سم ا -وال سسيما الحسديث  -وبني المتسرنم متصسدياا لتسدريس العلسوم 

ا التسسدريس ألخويسسه، اللسسعَينِّ تخرنسسا عليسسه: رفيسسع السسدين، وعبسسدالنادر، لسسا   بسساألمراا الشسسديدة، فأسسوَّ

 عبدالحي:

"هسسعا، ولسسد اعترتسسه األمسسراا المؤلمسسة وهسسو ابسسن خمسسس وعشسسرين، فسسأدَّت إلسسا المسسراق، والجسسعام، 

سا مأجعاسا، ومسن ذلس2والبرص، والعما] ا [ ونحو ذلك، حتا عد منيا أربعسة عشسر مرضا ك السسب  فسوَّ

س بنأسسه النأيسسة  ُنَويه: رفيع الدين، وعبدالنادر، ومسع ذلسك كسان يسدر ِّ تولية التدريس في مدرسته إلا صِّ

سسا، ويصسسن ِّف ويُأتسسي ويعسس ، ومواعظسسه كانسسآ منصسسورة علسسا حنسسائق التنزيسسل فسسي كسسل أسسسبوع يسسوم  أيضا

ين مدرسسستيه النديمسسة الثال سساء، وكسسان فسسي نخسسر عمسسره ال ينسسدر أن ينعسسد فسسي مجلسسسب سسساعة، فيمشسسي بسس

س ويأتسي ويرشسد النساس إلسا وريسق الحسق،  والجديدة، ويشتغل عليسه خلسق كثيسر فسي ذلسك الولسآ، فيسدر ِّ

وكسعلك يمشسسي بسسين العصسسر والمغسرب، ويسسعه  إلسسا الشسسارع السسعي بسين المدرسسسة وبسسين الجسسامع الكبيسسر، 

 ويستأيدون منه في مشكالتيم". فيتيادى بين الرنلين يميناا وشماالا، ويترل  الناُس لدوَمه في الاريق،

وذكر أن العلماء كانوا يأتونه؛ ألخع علمه، واألدباء؛ لالستأادة من أدبه، وعرا أشعارهم، وهكسعا 

 المحاويج؛ لحاناتيم، والمرضا؛ للرلية، وغيرهم.

وهسعه -ولا  النوشيروي: كانآ عادته بأن يلني درسه يومي الجمعة واال نين فسي المدرسسة النديمسة 

بكونسسه نسسيالن، والمعترضسسون  - 1947سسسة فسسي لبضسسة الينسسدوس اان بسسسب  الأوضسسا فسسي سسسنة المدر

 يأتون عند الشاه ويعرضون ما عندهم، وهو يجيبيم بأنوبة علمية، فيرنعون مامئنين.

 

 مولأه من االنتياد والتنليد:

العه علا الحديث  -كان المترَنم  لحنأسي، ويعمسل مجتيداا غير متنيد بالمسعه  ا -لتوسع علمه، واو ِّ

ا فسي فتساواه قص كمسا فسي كتساب النوشسيروي(، ويظيسر عملسه بالحسديث ممسا  175بالدليل، كما ذكر نصًّ

(، حيسث مسن تعلينسه علسا 17، 6/16ننله عنه العالمة شمس الحق العظيم نبادي فسي "عسون المعبسود" ق

يُّده بالحديث، ووافق فسي البخاري شرحه لحديث: ققال تُشد الرحا  إال إلا  ال ة مساند((، يظير منه تن

 ذلك أباه وشيَخ اإلسالم ابن تيمية.

 مولأه من ضعف المسلمين في بلده:

سسُيخ  -كسسان المتسسرَنم يسسرى تسسسلو الكأسسار  علسسا المسسسلمين حولسسه، وإذالليسسم ليسسم، فكسسان  -وال سسسيما الس ِّ

كمسا يُنسا   -وحسي يصرح بالتألم والنكير لعلك، ويحيي في تالمعته روح الجياد والتغيير، فكان األب الر

للحركسسة التسسي لسسام بيسسا المجاهسسدان أحمسسد عرفسسان الشسسييد، ومحمسسد إسسسماعيل الشسسييد، وهمسسا مسسن أبسسرز  -

ولكسسسن لسسم يُكتسسس  ليسسسعه الحركسسسة  -رحسسم هللا الجميسسسع  -تالمعتسسه، ونزرهسسسم خليأتسسسه الشسساه محمسسسد إسسسسحاق 

النيا؛ بل الولسوف مسع اإلصالحية السلأية أن تتم، ومن أهم أسباب ذلك: تعص  المتعصبين ضدها وخع

 األعداء، بحجة أن لادة الحركة من الوهابية!

 وسجل التاريخ أن لادة الحركة هم كبار عشيرة وتالميع المترنم.

ا، كتبه المترنم لعمه أهل هللا، يظير فييا مولأه، فينو :  وساق له النوشيروي شعرا

يم يم  الأََضائِّلِّ        َكرِّ لِّ  َسالٌَم َعلَا َمُولَا  الَجسِّ ي فُنُونِّ  الأََواضِّ  الَوَرى َحاوِّ

يَن   َعنِّ   األَذَى        َوَعُن  ُكل ِّ  َشر ب  فِّي  الَخلِّينَةِّ   نَازِّ ِّ   َحَماهُ  إِّلَهُ   العَالَمِّ

 َوَبُعدُ   فَاِّنَّ    الَعُبدَ    يَُحَمدُ    َربَّهُ        َعلَا َما َحَماهُ َعُن  ُصنُوفِّ  الغََوائِّلِّ 

ي  الاَّي ِّبَاتِّ  َحَمائِّلِّي  ألَُغدُو  ي  َوأَُيدِّ ي        َوأُُمسِّ يمِّ    َمالَبِّسِّ  َوأَ َُواُب   النَّعِّ

ُهلِّي  َوَكابُلِّ  ُن  أََرى  الُكأَّاَر  أَُربَاَب    َُرَوةب        لَنَُد أَُفَسدُوا َما  بَُيَن  دِّ  َولَكِّ

نَا       يَارِّ  [3وكل  امر   اشر  يلك  بالثناظل]  لَنَُد  رفَع   األَُشَراُر  فَُوَق   خِّ

لِّ  الا   َغُيَر    ننِّ ُرَهآب        ُعنُوبَةَ   َشر ب   َعانِّ يخب  َومِّ ُ َعنَّا  َلُوَم  سِّ  َنَزى َّللاَّ

لِّ  َن  الَوَرى        َولَُد أَُوَنعُوا فِّي أَُهلِّ  َشاءب  َوَناهِّ ا  مِّ  فَنَُد لَتَلُوا  َنُمعاا  َكثِّيرا
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نَا        َيُخوُضوَن فِّينَا  بِّالضَُّحا  َواألََصائِّلِّ   ]لَُيُم[  ُكلَّ   َعامب  نُُيبَةٌ  فِّي   بِّالَدِّ

يَاُر َولَُد َخلَُآ        َعنِّ العَُد ِّ َحتَّا لُُلُآ َبُل ُكلُّ  لَائِّلِّ  ي الد ِّ  لَنَُد فََسدَُت َهعِّ

ُن   ُمعَاذب   لِّعَائِّعب        َوَهُل   َ  َعادِّ ِّ فََيُل  َبُعدَ  َهعَا   مِّ يثب  َيتَّنِّي  َّللاَّ ُن  ُمغِّ  مِّ

  

 ومن حليته وخصاله:

 ذكر عبدالحي أنه كان وويل النامة، نحيف البدن، أسمر اللون، أنجل العينين، كث اللحية.

وذكر أنه كان يكت  النسخ والرلاع بغاية الجودة، وكانآ له ميارة في الرمي والأروسسية وغيرهسا، 

العجائ ، بما فييا من األخبار، واألشعار، والحكايات عسن األلاسار البعيسدة  ولا : إن َمجالسه كانآ من

وأهليسسا وعجائبيسسا، بحيسسث يظسسن السسسامع أنسسه شسساهدها، مسسع أنسسه لسسم يعسسرف غيسسر كلكتسسا، ولكنسسه كسسان بسساهر 

السسعكاء، لسسوي التصسسور، كثيسسر البحسسث عسسن الحنسسائق، فاسسستأاد ذلسسك بوفسسود النسساس إلسسا دهلسسي، ومسسا فسسي 

 المصنأات.

 ن كرمه كلمة إنماع، وكان باذالا نأسه للشأاعة، والمحتانين، والمرضا، وغيرهم.وذكر أ

ا فسي األدب واإلنشساء، صساح  فراسسة وإمامسة فسي  وننل عن الترهتي أنه كان لوي العارضة، مندما

 تعبير الرؤى، ويأتي الننل لريباا.

ميع مسن حأظسه،  سم ُرنسع إلسا ولا  النوشيروي: كان لوي العاكرة ندًّا، حتا إنه إذا أملا علا التال

ا كما أماله، وكت  الشيخ خسادم علسي السسنديلوي صساح  "تساريخ ندوليسة" تلميسع  األصل، لُوند صحيحا

 تالمعته عنه: ذاكرة الشيخ كنسخة الكتاب المحأوظ.

( إلسسا أن خزانسسة كتسس  المتسسرنم كانسسآ نأيسسسة، ونسسسخ منيسسا 7/427وأشسسار فسسي "نزهسسة الخسسواور" ق

 لبريلوي.تلميعه لا  اليدى ا

 

 مؤلأاته:

لا  عبدالحي الحسني: "هعا، وللشيخ عبدالعزيز مؤلأات، كليا منبولة عنسد العلمساء، محبوبسة إلسييم، 

يتنافسون فييا، ويحتجون بترنيحاتسه، وهسو حنيسق بسعلك، وفسي عبارتسه لسوة وفصساحة وسالسسة تعشسنيا 

ن في ماالعته َمن لسه فيسم فيبنسا علسا األسماع، وتلتع بيا النلوب، ولكالمه ولع في األذهان، للَّ أن يمع

ا متيافتاا زيَّأه ومزله بعبارات ععبة حلوة، ولد أكثر الحسوَّ علسا الشسيعة  التنليد بعد ذلك، وإذا رأى كالما

 في المسائل الكالمية، وله حجة لاوعة علييم، ال يستايعون أن ينانوا في نواب تحأته ببنآ شأة.

 وأما مصنأاته:

نن، المسسسما بسسح"فتك العزيسسز"، صسسنَّأه فسسي شسسدة المسسرا، ولحسسوق الضسسعف فأشسسيرها: تأسسسير النسسر

إمسسالءا، وهسسو فسسي مجلسسدات كبسسار، ضسساع معظميسسا فسسي  سسورة الينسسد، ومسسا بنسسي منيسسا إال مجلسسدان مسسن أو  

 [.4ونخر]

سا  ومنيا: "الأتاوى في المسائل المشكلة"، إن نمعآ ما تحوييسا ضسخام السدفاتر، والميسَّسر منيسا أيضا

 .[5في مجلدين]

 [.6ومنيا: "تحأة ا نا عشرية في الكالم علا معه  الشيعة"، كتاب لم يسبق مثله]

ومنيا: كتابه "بستان المحد ين"، وهو فيرس كت  الحسديث، وتسرانم أهليسا ببسسو وتأصسيل، ولكنسه 

 [.7لم يتم]

 [.8ومنيا: "العجالة النافعة"، رسالة له بالأارسية في أصو  الحديث]

   حأظه لاالبي الحديث".ومنيا: "رسالة فيما يج

 ومنيا: "ميزان البالغة"، متن متين له في علم البالغة.

 ومنيا: "ميزان الكالم"، متن متين له في علم الكالم.

 ومنيا: "السر الجليل في مسألة التأضيل"، رسالة له في تأضيل الخلأاء بعضيم علا بعح.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

 علييما السالم. -نين ومنيا: "سر الشيادتين"، رسالة نأيسة له في شيادة الحس

 ومنيا: رسالة له في األنساب.

 ومنيا: رسالة عجيبة له في الرؤيا.

 وله غير ذلك من الرسائل.

[، فمنيسا: "حاشسية علسا ميسر زاهسد"، رسسالة، وحاشسية علسا 9وأما مصنأاته في المناسق والحكمسة]

مسسال كوسسسج  ميسسر زاهسسد مسسال نسسال ، وحاشسسية علسسا ميسسر زاهسسد شسسرح الموالسسف، وحاشسسية علسسا حاشسسية

 المعروفة بح"العزيزية"، و"حاشية علا شرح هداية الحكمة للصدر الشيرازي".

ولسسه شسسرح علسسا أرنسسوزة األصسسمعي، ولسسه مراسسسالت إلسسا العلمسساء واألدبسساء، وتخمسسيس نأسسيس علسسا 

 لصيدتي والده: البائية واليمزية".

العربيسة، فسي منالس  وزاد النوشيروي من مصنأاته: "عزيز االلتباس في فضسائل أخيسار النساس"، ب

 الخلأاء األربعة.

"تنرير دلبعير في شرح عديم النظير" بالأارسية، وتسرنم لررديسة، يستكلم عسن أركسان الخمسسة، فسي 

 صأحة، وبع. 22

 صأحة، مابوع في دهلي. 32"هداية المؤمنين" في سؤاالت يوم عاشوراء باألردية، في 

 تعليناته علا "المسوى من أحاديث المووا".

يظير أن له تعلينات علا عدد من أميسات كتس  السسنة، فننسل فسي "عسون المعبسود" مسن تعلينسه للآ: 

 علا "صحيك البخاري".

بسسه  ومسسن رسسسائله: "سسسعادة السسدارين فسسي شسسرح حسسديث الثنلسسين"، وهسسو رد  لسسوي علسسا الرافضسسة، وعرَّ

ا بتحنيق الشيخ عبدالعزيز بن صالك ال  محمود.العالمة محمود شكري األلوسي، وُوبع مؤخرا

ومن مراسسالته مسع أهسل عصسره مسا نمعسه رفيسع السدين المسراد نبسادي، ممسا أرسسله المتسرنم لسه فسي 

 (.7/204الأوائد الغريبة من التأسير، وأسماها "اإلفادات العزيزية"، كما في "النزهة" ق

 (: في مجموع لايف.7/151ومنيا: مراسالته مع حسن علي اللكينوي، لا  في "النزهة" ق

ا نمعه أبسو الناسسم الينسسوي الأتحبسوري، ضسمن رسسائل العلمساء إلسا أبسي سسعيد البريلسوي ومنيا: م

 (.8/19المسماة: "مكتوب المعارف"، كما في "الزيادة علا نزهة الخواور" ق

وله رسالة في الرد علا عبدالرحمن اللكينوي في تأسيره التوحيد بوحسدة الونسود، كمسا فسي "نزهسة 

 (.7/284الخواور" ق

 ح  "النزهة" في مواضَع متأرلةب عدة مراسالت له مع أفاضل بلده.وذكر صا

 ونمع ديوان شعر والده الشاه ولي هللا.

(: إن للمتسرنم أربعسين 156ولا  العالمة محمسد زكريسا الكانسدهلوي فسي مندمسة "المسع السدراري" ق

 مخاووة في مكتبة مظاهر العلوم.

 

 أدبه ونظمه:

حسسده فسسي السسنظم والنثسسر، ولسسوة التحريسسر، وغسسزارة اإلمسسالء، لسسا  عبسسدالحي الحسسسني: "وكسسان نسسسيج و

 -ونزالسسة التعبيسسر، وكالمسسه عأسسو السسساعة، وفسسيح النريحسسة، ومسسسارعة النلسسم، ومسسسابنة اليسسد، وعنسسدي 

ا ها هنا. -بأضل هللا   نملة صالحة منيا، وإن كان يسعيا هعا المختصر ألوردت شيئاا كثيرا

 وأما النليل من ذلك الكثير، فنوله:

ِّ   َواألََسلِّ        َسل ُِّم  َعلَا  َسادَةِّ  األَُوَوانِّ   ُمَّ   لُلِّ يَ  ا  نَُحَو  بَانِّ  الَحي   ا  َسائِّرا

ُكُم َكالنَّارِّ فِّي  َشَعلب        َواألَُراِّ فِّي  َكَسلب  َوالَماءِّ  فِّي  َملَلِّ  ُلُآ فِّي بُُعدِّ  َما زِّ

يُء   بِّيَ  يدُ  لَُمَحةَ   َوُصلب   أَُستَضِّ يَلِّيأُرِّ  ا        فِّي ُظُلَمةِّ الَيُجرِّ َضالَُآ دُونََيا  حِّ

ي  َوُخُلُق  الَمُرءِّ  لَُم   َيُحلِّ  َرةب        ألَُهلِّ  ُود ِّ  إِّن ِّي   َصلِّيُآ   َعلَا   أُُنسب   َوتَُعكِّ
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َراَم   الَخيُ  ي     أَُسائُِّرُكُم        َوإُِّن  َخدَُمُآ  كِّ بِّلِّ فَالَ    أََزاُ     بِّاُِّبَكارِّ  لِّ   َواإلِّ

ُيَيا        إِّلَا ذَُراُكُم لَدَى  األَُسَحارِّ  َواألُُصلِّ   َما   العَُيُش   إِّالَّ   َخيَاالٌَت   أَُون ِّ

 أَُعل ُِّل     النَُّأَس     بِّااَما ِّ     أَُرلُبَُيا        َما أَُضيََق  العَُيَش  لَُوالَ  فُُسَحةُ  األََملِّ 

لَلِّ لَعَلَّ     إُِّلَما يُم   البُُرءِّ   فِّي   العِّ ُنهُ  نَسِّ بُّ  مِّ  َمُكُم      بِّالدَّارِّ       َانِّيَةا        يَدِّ

ُنُكُم َغُيُر ُمُحتََملِّ  ُدُت   بِّهِّ        َوالُخُلُف فِّي الَوُعدِّ مِّ يعَادب   ُوعِّ  أَُرُنو   الل ِّنَاَء   بِّمِّ

كُ   ُم        َسعَُيُآ فِّي َولَ ِّ  األَُسبَابِّ  َوالُوُصلِّ فَاُِّن  َعَزُمتُُم  َعلَا   إُِّنَجازِّ   َوُعدِّ

ُكثَارِّ   َوالَملَلِّ  يَل    نَمالِّي    فَعَاَرَضنِّي        َخُوُف  السَّآَمةِّ  فِّي  اإلِّ  أََرُدُت   تَُأصِّ

لُُّكُم   فِّيهِّ    َعنَّا    َغُيرَ  ااا        َوظِّ "    الَ َزاَ  َمُجدُُكُم  فِّي  الدَُّهرِّ  ُمُنبَسِّ  ُمُنتَنِّلِّ

 مالعيا: -صلا هللا عليه وسلم  -وأورد له لصيدة في مدح النبي 

ي        فَاِّن ِّي الَ  أَُحوُ   َعنِّ  الغََرامِّ  لِّي دُُم فِّي َمالَمِّ  أاَلَ يَا َعاذِّ

ي ٌر َما دُُمُآ َحيًّا        َولَُلبِّي َهائٌِّم َوالدَُّمُع  َهامِّ  فََجُأنِّي َساهِّ

 [.10إلا نخر النصيدة]

 وَمَضُآ له لصيدةٌ في التألم ألحوا  المسلمين في بلده.

 

 خاتمته وعنبه:

في أواخر حياة المترنم أصي  بوفاة إخوانه،  م استخلف سباه الشاه محمد إسحاق، ووهبسه كتبسه، 

 وفوا إليه أموره.

ولسسا  النوشسسيروي: لمسسا كسسان الشسساه فسسي مسسرا المسسوت لسسم يتسسرك التسسدريس فسسي هسسعه الحسسا ، فنسسا : 

لسسوني، وليعضسسدني رنسالن، فسساذا بسسدأت أتكلسم فسساتركوني، فأُعسسل مسا أمسسر، وبسسدأ يستكلم بسسسكينة، وكسسان أن

الضعف بادياا، ولكنه تكلم كعادته، وحينما انتيا رفع يديسه ودعسا هللا أللربائسه والمسسلمين نميعاسا، وأمسر 

األشسعار فسي مسدح هللا، وتسوفي ذويه أن يأتوا بجميع ممتلكاته، فأعلوا، ولسميا بين الور ة بنأسه،  م لرأ 

 ، ودفن بمنبرة مينديان لرب والده؛ انتيا معرباا.1239يوم السابع من شوا  سنة 

ولسا  عبسسدالحي الحسسسني: "تسسوفي بعسسد صسسالة الأجسسر، يسسوم األحسسد، لسسسبعب خلسسون مسسن شسسوا  سسسنة تسسسع 

 ة".و ال ين ومائتين وألف، وله  مانون سنة، ولبره بدهلي عند لبر والده خار  البلد

 وننل أبو الخير العاار في معجمه وفاته بيعا التحديد من خو الشيخ سعد هللا الرامبوري.

(: "صسلا عليسسه موالنسسا 2/1089ولسا  عبدالسسستار السدهلوي فسسي "فسسيح الملسك الوهسساب المتعسسالي" ق

محمد إسحاق، وبعده الشيخ نصير الدين الدهلوي، حتسا ُصسلي عليسه خمساسا وخمسسين مسرة، رحمسه هللا، 

 ين".نم

وأمسسا ذريتسسه: فنسسا  النوشسسيروي: رزلسسه هللا  سسالث بنسسات: حسسرم الشسسيخ الشسساه محمسسد عيسسسا بسسن رفيسسع 

الدين، وحرم الشيخ محمد أفضل الالهوري ]اسسميا عائشسة[، والسدة الشساه محمسد إسسحاق والشساه محمسد 

 يعنوب، وحرم الشاه عبدالحي البدهانوي، والدة الشيخ عبدالنيوم البيوبالي.

 

 علماء عليه:من  ناء ال

لا  السيد محمد علسي بسن عبسد السسبحان البريلسوي صساح  "المخسزن": إن أحمسد عرفسان البريلسوي 

الملنسس  بالشسسييد كسسان ينسسو  ليسسم: اذهبسسوا إلسسا دهلسسي، والزمسسوا صسسحبة الشسسيخ عبسسدالعزيز بسسن ولسسي هللا 

 (.7/34الدهلوي، واغتنموه. ننله في "النزهة" ق

ث األعلسسم، والأاضسسل األمثسسل األكسسرم، الشسساه عبسسدالعزيز لسسا  الشسساه محمسسد إسسسحاق: "الشسسيخ الم حسسد ِّ

الدهلوي"، كما في إنازة محمد عالم علي المراد نبادي، لمحمد علي أكرم ااروي؛ مسن معجسم العاسار 

/ب(، ولا  في إنازته ألحمد علي السيارنأوري: "الشيخ األنل، والحبسر األكمسل، السعي فساق بسين 89ق

 المصدر السابق.األلران بالتمييز"، كما في 
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(: إن الشيخ عبدالعزيز بسن ولسي هللا 8/239ولا  عبدالحق الخير نبادي قكما في "نزهة الخواور" 

ا في العلوم الدينية، عارفاا بالمناق والحكمة.  الدهلوي كان متبحرا

(: "هو سيد علماء زماننسا وابسن 74و 73ولا  الشيخ محسن بن يحيا الترهتي في "اليانع الجني" ق

ى سنام الأضسل، واولسع  نايساه، ورلسا لللسه، بسرع علسا فضسالء سيدهم ، لنبه بعضيم سرا  اليند... تعرَّ

يزيسد  -تعسالا  -زمانه، وخضعآ لسه النواصسي، وشسيد بكمالسه السداني والناصسي، ولسم يسز  مسا أبنساه هللا 

ُمسدَّة فسي بنيانيسا علوم الدين ُرواءا ونضارة، وبينيا بأحسن عبارة، واشتد اشتغاله بيسا درساسا وتصسنيأاا، و

ا وترصيأاا".  ترصيصا

سسا ق (: "ولسسد بلسسغ عبسسدالعزيز مسسن الكمسسا  والشسسيرة، بحيسسث تسسرى النسساس فسسي مسسدن 79، 78ولسسا  أيضا

ألاار اليند يأتخرون بساعتزائيم إليسه؛ بسل بانسسالكيم فسي سسمو َمسن ينتمسي إلسا أصسحابه، ومسن سسجاياه 

نسسه، لسسوةُ عارضسسته، لسسم يناضسسل أحسسداا إال أصسساب الأاضسسلة الجميلسسة، التسسي ال يدانيسسه فييسسا عامسسة أهسسل زما

ن ذلك براعته في تحسين العبارة وتحبيرها، والتسأنق فييسا  غرضه، وأصما رميته، وأحرز َخُصلَه، ومِّ

ا من بين حلبة رهانسه، وسسلموا لسه لصسبات السسبق فسي ميدانسه، ومنيسا  وتحريرها، حتا عده ألرانه مندما

ل الرؤيا، فكان ال يعبر شيئاا منيسا إال نساءت كمسا أخبسر بسه كأنمسا لسد فراسته التي ألدره هللا بيا علا تأوي

رنها، وهعا ال يكون إال ألصحاب النأوس الزاكيات، المايرة من أدناس الشسيوات الرديسة وأرناسسيا، 

 وكم له من خصا  محمودة، وفضائل مشيودة.

ل وشتاته، التي فرليا بسين لد نمع فيه من صنوف الأض -تبارك وتعالا  -ونملة النو  فيه: إن هللا 

 أبناء عصره في أرضه، ما لو رنه الشاعر العي ينو :

دِّ  َنا ِّ   تَأَاُوتاا        لَدَى الَمُجدِّ َحتَّا ُعدَّ أَُلٌف بَِّواحِّ  َولَُم  أََر  أَُمثَاَ    الر ِّ

ن بأمثسالي استبان له مثل ضوء النيار، أنه وإن كان عنده أنه لد بالغ فيه، فانه لد لصسر، فكيسف الظس

 [ من نجوم السماء؟".11أن يحسن عدَّ مأاخَر، هنَّ أكثر ]من[ حصا ]الحصباء، و[]

(: العالم المحدث، الواع  الصوفي، صساح  351ولا  عبدالمجيد الخاني في "الحدائق الوردية" ق

افح التآليف النأيسة في التأسير، ومترنم "التحأة اال نسي عشسرية" التسي لسيس ليسا فسي السرد علسا السرو

 نظير.

(: الشسسيخ اإلمسسام، العسسالم الكبيسسر، العالمسسة 7/297ولسسا  عبسسدالحي الحسسسني فسسي "نزهسسة الخسسواور" ق

المحدث، عبدالعزيز بن ولي هللا بن عبدالرحيم العمري الدهلوي، سيد علمائنا فسي زمانسه وابسن سسيدهم، 

 لنبه بعضيم سرا  اليند، وبعضيم حجة هللا.

( ضسمن نماعسة لسا  فسييم: 1/51مندمسة "تحأسة األحسوذي" ق وذكره عبسدالرحمن المبساركأوري فسي

كان كل واحد منيم إمام زمانه في غزارة العلم، ومالزمة التنوى، ونياية في الورع والزهد، رأساسا فسي 

التحنيق واإلتنان، فند أُشرب في للوبيم حس ُّ الحسديث واتباعسه، وامتساز مسن بيسنيم الشسيخ األنسل، مسسند 

 المحدث الشاه عبدالعزيز بمزيد االعتناء بعلوم الحديث والنرنن وسبنيم.الولآ، الأنيه المأسر 

وحسسين كسسان عمسسره سسسبع عشسسرة سسسنة تسسوفي والسسده المعظسسم، فانتنسسل إليسسه وظيأسسة التسسدريس واإلفتسساء، 

واإلرشساد واليدايسسة، فأكس َّ النسساس عليسسه، وصسار مسسرنعَيم فسي ميمسسات السسدين والعلسوم الشسسرعية، فسسالزم 

س من سائر العلوم، سيما الحديث والتأسير، فانسه ألبسل علييمسا التدريس واإلرشاد إ لا نخر عمره، ودرَّ

سسره ومجسسامع للبسسه، واعتنسسا بترويجيمسسا بمسسا ال يُسسستااع بيانسسه، فنشسسأ بافاضسسته العلميسسة كثيسسٌر مسسن  بَشراشِّ

 العلماء العُباد، والأضالء النناد، والجيابعة أولي اإلصالح واإلرشاد.

/أ(: هسو المولسوي المعنسوي، الأسائق بسين اافساق 51في "ذيل نثر المآ ر" ق ولا  عبدالستار الدهلوي

 /ب(: الملن  بمال أعلا، وحجة هللا.52بالأضل والتمييز، ولا  ق

(: تورك سنام المجد والأضسل اولسع  نايساه، وبسرع علسا فضسالء 2/1089ولا  في "فيح الملك" ق

 ني.زمانه، وخضعآ له النواحي، وشيد بكماله الناصي والدا

 (: أكمل العلماء، وأفنه الأنياء، ولدوة المحد ين، عمدة الكاملين.2/1097ولا  فيه ق
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ث أحمد هللا الدهلوي في إنازته للنرعاوي قخ( بالشيخ الشيير، العالم الجليل.  ووصأه المحد ِّ

(: العالمسة المحسدث المسسند، سسرا  الينسد 2/874ولا  عبسدالحي الكتساني فسي "فيسرس الأيسارس" ق

سسا قومحد سس ( أنسسه ممسسن أحيسسا هللا بيسسم الحسسديَث والسسسنة بالينسسد بعسسد 179، 1/178ه وعالمسسه، وذكسسر أيضا

مواتيما، وأنه كان من األئمة في الدين، الدعاة إلا صراو مسستنيم، وأنسه لسعلك ال أحلسا عنسده وال أنسل 

 من السند العي هو فيه، عن أبيه ولي هللا.

: هسل تعتبسر روايسة شسيخك أحمسد هللا عسن -رحمسه هللا  -وسألآ شيخنا العالمسة عبسدالنيوم الرحمساني 

مثسل روايسة مالسك، عسن نسافع، عسن  -نعير، عن الشاه محمد إسحاق، عن نسده عبسدالعزيز، عسن ولسي هللا 

 ابن عمر؟ فنا  بال تردد: نعم.

و(: "حجسسة هسسعه األمسسة الشسساه -ولسسا  محمسسد يوسسسف البنسسوري فسسي مندمتسسه "لالمسسع السسدراري" قهسسح

السعي نمسع مسع علسوم العرفساء أربساب النلسوب، علسوَم المحسد ين وأربساب الظسواهر،  عبدالعزيز؛ بسل هسو

ا مدهشاسسا فسسي علسسوم الروايسسة، ودلسسة مدهشسسة فسسي فنسسون الدرايسسة، علسسوم ناضسسجة، وأفكسسار  البسسة،  واسسستبحارا

سا مسن شخصسين:  -تعسالا  -وأنوار من الغيس  المعسة سساوعة، وعلسا بصسيرة ألسو : إن هللا  خلسق شخصا

ين أشتات علوم الظساهر، روايتيسا ودرايتيسا، مننوليسا ومعنوليسا، وهسو الحساف  ابسن تيميسة أحدهما نمع ب

الحراني، وذلك البحر الزخار، وااخر: نمع بين الحنائق اإللييسة، وعلسوم العسارفين الربانيسة، مسع حس  

ين بسن وافر من علوم الظاهر، وعلوم غريبة من العلوم الدلينة، وهسو الشسيخ األكبسر األندلسسي محسي السد

[، نمسسسع مسسسن هسسسعين الشخصسسسين العظيمسسسين شخصسسسية كبيسسسرة بسسسارزة، وهسسسو الشسسسيخ الحجسسسة 12العربسسسي]

ا علا خلق الماء والنار، هو تدبر علا الجمع بين النار والماء،  عبدالعزيز الدهلوي، نعم، من كان لادرا

 وهو تدبر من تكوين شخص من شخصين متضادين..." إلخ.

"مختصسر التحأسة اال نسي عشسرية": "كبيسر علمساء الينسد فسي  ولا  محس  السدين الخايس  فسي مندمسة

(، أكبر أنجسا  اإلمسام الصسالك الناصسك شساه ولسي هللا 1239 - 1159عصره شاه عبدالعزيز الدهلوي ق

 -رحمسه هللا  -(، وكان شاه عبدالعزيز يُعَد خليأة أبيه ووارث علومه، وكسان 1176 - 1114الدهلوي ق

ا فييا".مالعاا علا كت  الشيعة، متبح  را

 (: مأسر عالم بالحديث.4/14ولا  الزركلي في "األعالم" ق

 تالمعته:

سن أهسل الابنسة األولسا إخوانسه الثال سة: عبسدالنادر، ورفيسع السدين،  انتشر تالمعته في أنحاء الينسد، فمِّ

يد وعبدالغني، وختنه عبدالحي بن هبة هللا البدهانوي، ولرأ عليه المأتسي إليسي بخسش الكانسدهلوي، والسس

لمسسر السسدين السسسوني بتسسي مشسساركاا إلخوتسسه فسسي النسسراءة والسسسماع، وسسسمع عليسسه الشسسيخ غسسالم علسسي بسسن 

عبسداللايف السدهلوي "صسحيك البخساري"، ولسرأ عليسه السسيد لاس  اليسدى بسن محمسد واضسك البريلسسوي 

 الصحاح الستة.

، وأسسندوا ذكر ذلك عبدالحي الحسني، ولا : وأمسا غيسرهم مسن أصسحابه، فسانيم لسرؤوا علسا إخوتسه

 عنه، وحضروا في مجالسه، وسمعوا كالمه في دروس النرنن، واستأادوا منه إال ما شاء هللا.

للآ: وأسسرد بنيسة تالميسعه مجمسوعين مسن "نزهسة الخسواور"، ومسن ترنمسة النوشسيروي، و"فسيح 

 الملك"، ومشيخة العاار، وغيرها.

ة وغيرهسسا(، وابسسن أخيسسه محمسسد سسسباه الشسساه محمسسد إسسسحاق قوهسسو خليأتسسه، ولسسرأ وسسسمع عليسسه السسست

إسسسماعيل بسسن عبسسدالغني الملنسس  بالشسسييد، وأحمسسد بسسن عرفسسان البريلسسوي الملنسس  بالشسسييد، ون  رسسسو  

المسسارهوري، وأحمسسد سسسعيد المجسسددي قولسسه منسسه إنسسازة(، وإسسسحاق بسسن محمسسد عرفسسان البريلسسوي، وإمسسام 

، وإمام السدين الكانسدهلوي، وأمسين هللا الدين الدهلوي قالملن  الحجة الليي، نسبة إلا المترنم حجة هللا(

العظسسيم نبسسادي، وبسسزرك علسسسي المسسارهروي، وبشسسارة هللا البيرائجسسي، وبنسسساه عاسساء السسسلوني قأنسسسازه 

مكاتبة(، والناضي  ناء هللا الباني بتي قوكسان المتسرنم يلنبسه: بيينسي الولسآ؛ لتبحسره بالحسديث والأنسه(، 

نمسا  السدين السدهلوي، ونيالنسي الأسارولي، ومسرزا حسسن ونعأر علي العلسوي الَكُسسَمندوي، والمنشسي 
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علي الياشمي اللكنسوي قولسه منسه إنسازة(، وحسسن الننسوني قوالسد صسديق حسسن خسان(، وحسسين أحمسد 

(، وحنيسسف السدهمتوري، وحيسسدر 1238الملسيك نبسسادي قحضسر عنسسده  سالث سسسنوات، وأخسع إنازتسسه سسنة 

لبليوري، وخليسل السرحمن الخوشسابي، ورحمسن علي الاوكي، وحيدر علي الأيح نبادي، وخرم علي ا

بخش نشستي، ورشسيد السدين السدهلوي، والشساه رفيسع السدين، ورمضسان علسي أمرهسوي، ورؤوف أحمسد 

المصسساأا نبسسادي، وسسسرا  أحمسسد الخورنسسوي، وسسسالم هللا السسدهلوي، وسسسالمآ هللا بسسدايوني الكسسانأوري 

السسسدين خسسسان السسسدهلوي، وضسسسياء السسسدين قولسسسه منسسسه إنسسسازة(، وسسسسناء السسسدين البسسسدايوني، والمأتسسسي صسسسدر 

البرهانبوري، وظيور الحق البيلواروي قوأنازه مكاتبة(، وعبدهللا اإللسه نبسادي، وعبسدالحق العثمساني، 

وعبسسدالخالق السسدهلوي، وعبسسدالرحيم الكوركأسسوري، وعبسسدالعزيز بسسن إليسسي بخسسش السسدهلوي قلسسرأ عليسسه 

الحيسسدر نبسسادي قولسسه منسسه إنسسازة(، وعلسسي كبيسسر "المشسسكاة"(، وعبسسدالعزيز النصسسير نبسسادي، وعبسسدالنادر 

المجلسسي شسسيري، وعيسساا خسسان بسسانوري أكبسسر نبسسادي، وغسسالم نيالنسسي البريلسسوي، وغسسالم نيالنسسي 

الرامبوري، وغالم حيدر الدهلوي، وغالم علسي الجريساكوتي، وفضسل الحسق الخيرنبسادي، وفضسل حسق 

اليسدى السراي بريلسوي، وكسرم  المعروف غالم مينا ساحر كاكوري، وفيساا خسان بالسسأوري، ولاس 

هللا الدهلوي، وكريم هللا الجعأري الدهلوي، ومير محبوب علي الدهلوي قوله منه إنسازة(، ومحمسد بسن 

خدا بخش الباني بتي، ومحمد سعد هللا المراد نبادي، ومحمسد شسكور الجعأسري المجلسي شسيري، والشساه 

أنسه أنسازه(، والشساه مخصسوص هللا بسن  محمد يعنوب قلرأ عليه "الجاللين"، ونسص عبسدالحي الحسسني

رفيسسع السسدين السسدهلوي قوكسسان منرئاسسا فسسي درس عمسسه المتسسرنم(، ومظيسسر علسسي الكسسروي، ووحيسسد السسدين 

الألتي، ونصر هللا الدهلوي، ونظسام السدين الكشسميري، ويحيسا الزاهسد الأارسسي، وأبسو سسعيد بسن صسأي 

 الدهلوي قوله منه إنازة، وهو والد الشاه عبدالغني(.

ممن أخع عنه من خار  اليند من الرحالة: أحمد بسن محمسد الشسرواني، وخالسد الكسردي الننشسبندي و

 قوله منه إنازة(.

سر فضسل السرحمن بسن أهسل  ونخر َمن بني من مشاهير ااخعين عنه بالسماع واإلنازة: الشسيخ المعمَّ

لمسلسسل بالمحبسة، وورفاسا (، سمع منه الحديث المسلسل باألولية، وا1313هللا البكري المراد نبادي قت

ا من "الجامع الصسحيك" لممسام البخساري   -لسا  تلميسعه عبسدالحي الحسسني: كمسا أخبرنسي بلأظسه  -صالحا

ولا  العاار في "معجمه": إن شيخه فضل السرحمن بعسد أن سسمع األوليسة مسن المتسرنم، ولس  منسه أن 

 يملي عليه بعح ما يتعلق بشرحه، فأعل، وذكر أنه أنازه.

  رحمة واسعة.رحمه هللا

 حححححححححححححححححححححححححححح

[   هنا كلمة رسميا في "السنأك المسسكي" كأنسه: "التمينسي"، وفسي "نزهسة الخسواور": "المكسي"، 1]

سسمدني" المسسعكور مسسن تالمسسعة الشسساه ولسسي هللا فسسي الحسسديث، كمسسا فسسي "نزهسسة الخسسواور"  وأظنسسه "الصَّ

 (.7/387ق

نسسعير الينسسدي بيسسا: أن مسسسن المشسستير عنسسدهم هنسسساك أن  [   أخبرنسسي فضسسيلة الشسسيخ عبدالنسسسدوس2]

الرافضسسة لسساموا بتسسسميم المتسسرنم، محسساولين لتلَسسه؛ لموالأسسه مسسنيم، ممسسا سسسبَّ  ذهسساب بصسسره، وبعسسح 

 األمراا األخرى.

وأفاا عبدالحي الحسني في ذكسر مسا ابتُلسي بسه المتسرنم مسن أمسراا وأونساع، ال يحتمليسا إال َمسن 

ا ومع ونة،  م لا : "ولعلسك تتعجس  أنسه كسان مسع هسعه األمسراا المؤلمسة، واألسسنام أفرغ هللا عليه صبرا

المأجعة: لايف الابسع، حسسن المحاضسرة، نميسل المسعاكرة، فصسيك المناسق، ملسيك الكسالم، ذا تواضسع 

ا بضعاا وخمسين سسنة، ضساعف هللا  وبشاشة وتودد، ال يمكن اإلحاوة بوصأه"، وعاش المترنم مريضا

 له األنور.

 كعا في المابوع، ولم يظير لي تصوي  عجز البيآ.[   ه3]
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ا مخاوواا في مكتبة الجامعة العاليسة العربيسة فسي َمسُوو، ونخسره 4] [   للآ: رأيآ منيا مجلداا ضخما

 بحانة لترميم.

ولا  النوشيروي: المجلد األو  يحتوي من سورة الأاتحة حتا ربع دَسيَنُوُ {، والمجلد الثاني مسن 

 ي{ وعم يتساءلون فنو.دتَبَاَرَك الَّعِّ 

[ لا  النوشيروي: كان الناس يعتمدون فتساواه حتسا خسار  الينسد، كمسا يظيسر مسن رسسالة الشسيخ 5]

المال الرشيدي المدني من النسانانية إليه: "أييا الشيخ الشاه، يتنبل النساس منسك فسي العسالم االسسالمي، 

س يبحثسون عسن ختمسك فسي الأتيسا، وإذا لسم يكسن حتا إنيم إذا يأتي العلماء في مسألة وختموا علييا، فالنا

ختمسسك علييسسا، فسسال يأخسسعونيا بسسعاك االحتسسرام والتنسسدير، ولسسو زرتنسسا فستشسسرفنا زيارتسسك، وسسسيندمك ملسسك 

باا.  األتراك كعلك قتحيات ويبة(". انتيا معرَّ

بسسه الشسسيخ غسسالم محمسسد األسسسلمي، واختصسسره العالمسسة محمسسود شسسكري 6] [   كتبسسه بالأارسسسية، وعرَّ

لوسي، واشتير مختصره فسي اافساق، وأمسا األصسل فنسد حنسق كسامالا فسي رسسائل نامعيسة فسي نامعسة األ

اإلمام بالرياا، ولد استأاد فيه من "منيسا  السسنة"؛ البسن تيميسة؛ كمسا لسا  شسيخنا الأريسوائي فسي منسا  

شسبه النسارة  بمجلة البحوث اإلسالمية بعنوان: "شيخ اإلسالم ابن تيمية: علومه، ومعارفسه، ودعوتسه فسي

 اليندية".

ولا  النوشيروي: انأضحآ أسرار الشيعة؛ بسب  كتساب الشساه ولسي هللا "إزالسة الخأساء عسن خالفسة 

الخلأاء"، ولكن كتابسه "التحأسة اال نسي عشسرية" فضسك الشسيعة أكثسر مسن كتساب أبيسه، وكسان علمساء أهسل 

ا فسي السرد علسا الشسيعة ومنساظرت يم، حتسا صساح  "منتيسا الكسالم" السنة ييتمون بيعين الكتابين كثيسرا

ا معروفاا بسين  ا كبيرا الشيخ حيدر علي الأيح نبادي، لم يستغنِّ عن "التحأة اال ني عشرية"، وكان عالما

 الناس. اهح معرباا.

 وكان العالمة رحمة هللا بن خليل الكيرانوي ترنم بعضيا، وحا  الموُت دون اإلتمام.

سا  -وفنه هللا  -الشيخ البحا ة محمد أكرم الندوي  [   بالأارسية، وُوبع تعريبه لأضيلة7] به أيضا وعرَّ

 محمد إشأاق السلأي، ويظير في الكتاب سعة اوالع المترنم علا كت  الحديث.

ا، بالأارسية، وُوبع تعريبه في دار الداعي بالرياا.8]  [   وفيه أسانيده أيضا

ام الدين الدهلوي نمسع تعليناتسه علسا ( أن تلميع المترنم إم7/87[   ذكر في "نزهة الخواور" ق9]

 كت  المناق والحكمة في مجلد.

[   ولعليا من شعره في بعح أوواره التسي لسم يسستنر علييسا؛ ألن فييسا مسا يُسستنكر شسرعاا مسن 10]

ول  التأريج من الجناب النبوي، بينما في كتابه في الرد علا الرافضة، نعسا علسييم صسرَف مثسل ذلسك 

ذلسك فسي بعسح كتبسه قانظسر: "نيسود علمساء الحنأيسة فسي إباسا  عنائسد النبوريسة" لغير هللا، ونص علا 

(، وموالسسف تلميعيسسه الكبيسسرين الشسساه إسسسحاق ومحمسسد إسسسماعيل الشسسييد، معروفسسة فسسي نصسسرة 2/1147

 -والثاني ألَّف كتابه "تنوية اإليمان" أو "رد اإلشسراك" فسي حيساة المتسرنم كمسا يظيسر  -مسائل التوحيد 

ي وهما تخرنا  ِّ الَّسعِّ َّ ا بالغاسا، وكسان يسردد: داُلَحُمسدُ ذِّ به في األصو  والأروع، وكسان يعتسز بيمسا اعتسزازا

يَل َوإُِّسسَحاَق{ ]إبسراهيم:  بَرِّ إُِّسَماعِّ [؛ بسل حركسة أحمسد عرفسان الشسييد اإلصسالحية 39َوَهَ  لِّي َعلَا اُلكِّ

ا  شسسيخنا باإلنسسازة أبسسو الحسسسن كمسسا لسس -منالنسسة مسسن دعسسوة الشسساه عبسسدالعزيز، وكانسسآ توصسسم بالوهابيسسة 

لموالأيا في نصرة التوحيد، ودحر البدعة؛ بل ردَّ أحد متعصبة الحنأية علسا المتسرنم  -الندوي وغيره 

 والشاه إسماعيل في مسائل التوحيد، وهو محبوب علي السنبيلي.

ا بالتصوف وعلم الكسالم كغالس  علمساء عصسره، ولكسن لسم أَر فسي  وأنب ِّه كعلك أن المترنم كان متأ را

ا أو انصرافاا عن السُّنة كغيره؛ بل كان علا العكس مشتغالا بالسنة، عامالا بيسا  رحمسه  -الننو  عنه غلوًّ

وال بد من مراعاة ظروف التاور والتصأية نحو السنة، من سلسلة مشسايخ أبيسه، إلسا والسده الشساه  -هللا 

 لسيد نعير حسين ومدرسته.ولي هللا،  م المترنم،  م من بعده، إلا أن استنرت عند ا
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بل نجد في رسالة المترنم للحاف  صدر الدين الحيدر نبسادي قننسل بعضسيا فسي "نزهسة الخسواور"، 

ترنمة أحمد السرهندي( إنكاَره علا الصوفية الونودية، وتصسريحه بالحادهسا، وألسف رسسالة فسي السرد 

 علا عبدالرحمن اللكينوي في لوله بوحدة الونود.

 عكوفتين استدركته من ننل "نزهة الخواور".[   ما بين م11]

ا عنسد علمساء 12] [   للآ: هعا بحس  اعتنساد النائسل وتحسسينه الظسن بسابن عربسي، كمسا كسان منتشسرا

اليند ونخرين سواهم من المتأخرين، وإال فالكالم عليه بات معروفاا عند أهل السنة، وأُفردت المؤلأسات 

: التنسسي ابسن تيميسة، والتنسسي الأاسسي، والبرهسان البنسساعي، فسي زيغسه وضسسالله، ومسن أعيسان مسسن كتس  فيسه

 -وفنسه هللا  -والشمس السخاوي، وتوسع في نمع األلوا  عنه صساحبنا الشسيخ دغسش العجمسي الكسويتي 

(، وأوسسع 101وسسنته المايسرة" ق -صلا هللا عليسه وسسلم  -وتكلمآ عنه في رسالتي "دفاع عن النبي 

( المابوعسسان ضسسمن "مجمسسوع فسسي كشسسف حنينسسة 162 - 148ق" قمنسسه فسسي "اإلزهسساق ألباويسسل اإلغسسال

 الجزء المأنود قالمزعوم( من مصنف عبدالرزاق".
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