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 ٕالباب 
 دراسة عامة يف الرتمجة وحملة الكتاب

 دمحم زكراي الكاندىلويترمجة شيخ  ٕ.ٔ

 وفاتو مولدهو نسبو و إمسو  ٕ.ٔ.ٔ
 إ٠باعيل الشيخ ابن ٰبٓب دمحم الشيخ ابن زكراي دمحم الشيخ احملدًٌث العالمة اإلماـ وى

 عم ابن وكى اإلسالمي، العامل ُب احملدًٌثْب كبار كأحد اب٥بند ا٢بديث شيخ ا٤بدين، الكاندىلوم

 كيصفونو كتوجيهو، تربيتو على أشرؼ الذم وكى أختو، كزكج الكاندىلوم يوسف دمحم الشيخ

 الرجل وكى التبليغ ١بماعة األعلى كا٤بشرؼ ا٢بديث شيخ كاف العصر، كبركة ا٥بند رٰبانة أبنو

على مذىب  زكراي دمحم. ككاف التبليغ منهج: أم ،«نصاب تبليغي» كتاب كصاحب الثالث،

 .حنفي

 ُب ـ،ُٖٖٗ فرباير ِ ا٤بوافق قُُّٓ سنة رمضاف من ليلة عشرة إلحدل كلد

 عريق بيت ُب ،ا٥بند دىلينيو  قرب ٗبحافظة كالية اكتر براديش نكر مظفر أعماؿ من كاندىلة

 فيو، كالصالبة ابلدين سككالتم اجملاىدة، كشدة ا٥بمةو بعل كأسالفو رجالو امتاز كالدين، العلم ُب

 ُب كاسعة رٞبة هللا رٞبو توُب ِّ.الدينية العلـو كطلب كقراءتو، القرآف حفظ على كا٢برص

 ُب جنازتو كشييعت العصر، بعد االثنْب يـو ىػ،َُِْ سنة شعباف من يـو أكؿ ُب ا٤بنورة ا٤بدينة

 كرفع لو هللا غفر يع،البق ُب السهارنفورم أٞبد خليل احملدث شيخو ٔبوار كدفن عظيم، ٝبع

 .درجاتو
                                                             

)دمسقي: دار القلم، الطبعة األكؿ اإلماـ العالمة احملدث دمحم زكراي كآاثره ُب علم ا٢بديث الشريف الدكتور كيل الدين الندكم،   ِّ
 .َْـ( ص َُِِ
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 العلم طلب يف ورحلتو دراستو ٕ.ٔ.ٕ
 ٍب .الراسخْب كالعلماء الصا٢بْب بْب كدرج فدب ابلفطاـ العهد قريب وكى كنكوه إىل نقل

 بو كاشتغل العلم على كأقبل الكبّب العلمي ا٤بركز سهارنفور إىل ىػُِّٖ سنة كالده مع انتقل

 سنن غّب الصحاح عليو فقرأ كالده على الشريف ا٢بديث درس كبدأ .متفرغ كقلب عالية ّبمة

 كا٤بريب ا١بليل العامل على الَبمذم كسنن البخارم صحيح قرأ ٍب .ىػُّّّ سنة ماجو ابن

 األنصارم األيويب أٞبد خليل شيخو كلـز .ىػُّّْ سنة السهارنفورم أٞبد خليل الكبّب

 إجازة كأجازه ا٢بج إىل كصحبو داكد يبأ سنن شرح اجملهود بذؿ: كتابو أتليف ُب كساعده

 عليو كأقبل احملدثْب بشيخ يلقب كصار ا٢بديث مشيخة ىم بعد إليو فآلت كخلفو عامة

 .الطالب

 كأف ذلك ُب يساعده أف منو كطلب داكد أيب لسنن شرح كضع ُب رغبتو شيخو كأبدل 

 الشيخ فكاف الو،كإقب سعادتو مبدأ ذلك ككاف الكاتب، كقلمو األٲبن عضده فيو لو يكوف

 زكراي دمحم الشيخ فيجمعها ا٤بواد منها يلتقط الٍب العلمية كا٤بصادر ا٤بظاف إىل يرشده خليل

 كىكذا فيكتبو الشرح عليو ٲبلي ٍب يشاء ما كيَبؾ يشاء ما منها فيأخذ شيخو على كيعرضها

 ُب قرٰبتو ذلك كفتح كبار أجزاء ٟبسة ُب داكد أيب سنن شرح ُب اجملهود بذؿ :كتاب تكوف

 بتصحيحو كالعناية ا٥بندية ا٤بطابع ُب بطبعو اىتم ٍب ا٢بديث فن ُب نظره ككسع كالشرح التأليف

 .كإخراجو

 كحكيمها كعارفها ٧بدثهاو ى عصر ُب األمة ىذه فقيو من غزيران  ٝبان  علمان  تلقى كقد 

 كتضلع ارتولف .ىػُِّّ سنة ا٤بتوَب هللا رٞبو الكنكوىي أٞبد رشيد الشيخ موالان كزعيمها
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 ركايتها العلـو بقية ُب عصره مشايخ أكابر من كماارتول كحديثان  فقهان  الصافية علمو منابع من

 ُب حياتو آخر ُب جاكر ٍب للدعوة كابكستاف إفريقيا إىل رحلك  .كمعقو٥با منقو٥با كدرايتها،

 العامل أ٫باء اؼكط .السعودية ا١بنسية على حصل ككاف الشرعية العلـو ٗبدرسة ا٤بنورة ا٤بدينة

 ِْ.فيها منيتو كانت أف إىل كاستوطنها ا٤بنورة ا٤بدينة قدـ ٍب كثّبكف عليو كتتلمذ اإلسالمي

 تالميذه ٕ.ٔ.ٖ
، عبد ا٢بكيم ا١بمفورم السهارنفورمعنو الشيخ دمحم أيوب ركل  الكاندىلوم زكرايفالشيخ دمحم 

 ، كم الشيح ا٢بديث ُب مدرسة الشيخ مفٍب ٧بمود ا٢بسن الكنغاك مؤسس جامعة رايض العلـو

، ك دار العلـو كمفور،  الشيخ أمّب أٞبد الكاندىلوم رائس ا٤بدرس ُب جامعة مظاىر العلـو

دمحم يسوؼ الكاندىلوم، كالشيخ الشيخ الداعي الكابّب ك الشيخ دمحم إ٠بائل اجملاىر ا٤بدين، ك 

لكاندىلوم، كالشيخ العلمة الداعي الكابّب دمحم إ٭بوا ا٢بسن الكاندىلوم، كالشيخ إهتاـ ا٢بسن ا

غدة التالميد الكبّب العلمة الكوثرم، ك٧بدث ا٢برمْب السيد دمحم بن ألوم ا٤بلكي، و عبد الفتة أب

جامعة الشيخ شراج أٞبد الربماكم، مصطفي بن حسن السباعي األستذ ُب كلية السريعة ك 

 م، كدمحم زبّب حسن الكاندىلوم، كآخركف.اك دمسقي، كالقاضي دمحم القرض

 مؤلفاتو ٕ.ٔ.ٗ
 كالتاريخ، كالتفسّب، كالفقو، ا٢بديث، ُب: العلـو كشٌب الفنوف أكثر ُب زكراي دمحم الشيخ ألف

 إىل ا٤بسالك أكجزىو   مؤلفاتوكمن أشهر  .كا٢بكمة كا٤بنطق، كالنحو، كالصرؼ، كالَباجم،

                                                             
ـ(  ََِّ –ق ُِْْا٥بند: مركز الشيخ أيب حسن  -)مظفرفورأكجز ا٤بسالك إىل موطأ مالك الشيخ دمحم زكراي الكاندىلوم،  ِْ

 .مقدمة
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 ُب لنفسو ىوكترجم فأٛبو إٛبامو عن ا٤بنية عاجلتو ألبيو كىو ٦بلدان  عشر ٜبانية ُب ،مالك موطأ

  .شيوخو كتراجم أسانيده فيو كذكر مقدمتو

 أيب سنن شرح اجملهود بذؿ على تعليقاتال تعليقات منها كتب زكراي دمحم الشيخ ألف

( تعليق) السهارنفورم أٞبد ليل٣ب داكد أيب حل ُب اجملهود بذؿ ػ ٦بلدان  عشر أربعة ُب ،داكد

، الكنكوىي أٞبد رشيد مسعود أليب البخارم امعج على الدرارم المع تعليقات، كجزءان  َِ

 أٞبد رشيد الشيخ أمايل من ككالٮبا ٦بلدات ْ الَبمذم جامع على الدرم الكوكب كتعليقات

 كالَباجم األبواب، ك٦بلد كسلم عليو هللا صلى النيب عمرات كجزء الوداع حجة، كالكنكوىي

 .البخارم لصحيح

 كتاب كشقائهم ا٤بسلمْب سعادة أسباب كتب الفقو منها زكراي دمحم الشيخ ألف

 الشريعة، كالكوثرم آدـ بن دمحم الشيخ حققو اللحية إعفاء كجوب ،الصغّب ا٢بجم من متوسط

 كتاب كأفكاره ٕبوثو كنتائج ا٤بودكدم األستاذك ، عليو كما مالو ا٤بودكدم، ك٦بلد كالطريقة

 .ا٣بّب إىل الدعوة فضائلك ،اإلسالـ ُب الصالة مكانةك  ،متوسط

 ككتب ،الصحابة حكاايتك  ،الَبمذم مشائل شرح منها ابألردية، عديدة كتبنا كألف

 على الصالة كفضائل كا٢بج، كالزكاة كالصياـ كالصالة الذكر فضائل منها الفضائل ُب أخرل

 إقباالن  عليها فأقبلوا ا٢بديثة للناشئة كإرشادنا ىداية ألفهاكغّبىا. ك  كسالمو هللا صلوات عليو النيب

 كالرسائل الكتب ىذه كأصبحت أمة، ّبا هللا كأصلح كبّبنا، نفعنا ّبا هللا نفع كقد يمنا،عظ

 يقرؤكهنا التبليغ ألىل علمي كمنهج فجعلوىا التبليغ، دعوة ألرابب كخّب إرشاد كسيلة

 .كإتقاف حفظ دراسة كيدرسوهنا
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 آراء العلماء عن دمحم زكراي الكاندىلوى ٕ.ٔ.٘
أراه مدرسان مربيان داعيان معلمان  زكراي دمحم احملدث اإلماـ: "الندكم الدين كيل الدكتورقاؿ الشيخ 

عكوفان على الدراسة، مستعمالن ابلعبادة، شعوفان ابلتأليف، متبعان للضيوؼ، ٦بيبان على األسئلة، 

ة معا١بان للقضااي ا٤بعقدة، خباران بشؤكف اليالد، مطلعان على ٦برايت األمور، منبهان ألخطار احملدق

ابألمة اإلسالمية، كمستنكران ٤با تسرب إليها من البدع كا٣برافات أشد االستنكار، حٌب أعرؼ 

 ِٓعنو ما ال يعرؼ إال أخص أقاربو كأقربو رأقرب مسَبشديو.

 على راجت قد الشركية األمور ىذه كانت إذا"  هللا رٞبو- التوٯبرم ٞبود الشيخ قاؿ

 شيخ الكبّب كاحملدث العصر كبركة ا٥بند رٰبانة أبنو ونويصف الذين الكاندىلوم زكراي دمحم الشيخ

 أيب على ،كراجت عندىم الناس كأعلم التبليغ ١بماعة األعلى كا٤بشرؼ ا٤بشايخ كشيخ ا٢بديث

 كبار من انو كظنوا العلم اىل ا٤بنتسبْب من كثّب بو اغَب الذم التبليغي الصوُب الندكم ا٢بسن

 .كالسنة التوحيد علم من ا٤بفلسْب من ا٢بقيقة ُب كىو زماننا ُب العلماء

 يقدسها كتب الديوبندية أئمة لكبار "  :كتابو ُب األفغاين الدين مشس الشيخ كيقوؿ

"  - منها كتبا كذكر -: و٫ب ،الصوفية كالوثنيات القبورية اب٣برافات مكتظة كىي ،الديوبندية

 ىذه من الرباءة يعلنوا مل يوبنديةالد كىؤالء.  التبليغ كمنهج التبليغ نصاب :أم"  نصاب تبليغي

 ا٥بند كأسواؽ ،شراءىا كال بيعها منعوا كال ،طباعتها أكقفوا كال ،منها حذركا كال ،الكتب

دمحم زكراي ما ترؾ كاحد من ”كقاؿ الشيخ مولنا حسن أٞبد:  ".ّبا مكتظة كغّبىا كابكستاف

أبوه مولنا دمحم ٰبي و ٠بع كتعلم من الشيوخو، أحد من الشيوخو ىا٢بديث النبوية إال 

 ".الكاندىلول
                                                             

)دمسقي: دار القلم، الطبعة األكؿ اإلماـ العالمة احملدث دمحم زكراي كآاثره ُب علم ا٢بديث الشريف الدكتور كيل الدين الندكم،   ِٓ
 .ٗـ( ص َُِِ
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دمحم زكراي منها: قاؿ الشيخ  الشيخ ضد سليب مرتدة تغذية كىنك بعض األقواؿ العلماء

 كأف كزجر عنو ماهنى كاجتناب أمر فيما كطاعتو أخرب فيما تصديقوصاحل العبودم حفظ هللا: 

 تقديس مكانو يرسخ رٗبا بل ،التبليغ ٝباعة عند اليتضح ا٤بفهـو ىذا. شرع ٗبا إال هللا اليعبد

 ُب كالقبور األضرحة كضع ماتوا ،إذا عبادهتم إىل يصل ،كرٗبا ٥بم العصمة كادعاء األشخاص

 منهجان  ٥با كتريد كالسنة الكتاب ُب النػاجية الفرقػػة تعارض ألهنا الشك، فرؽ فهي. مساجدىم

 كاىل ٨بتلف إىل الناس فيقسمو  التبليغ ٝباعة. ا٤بهتدين من فليس منها يكن مل كمن خاصان 

 ليس من مهتداين  ليس كالذم بركبهم، ك٢بق انضم من ىو ا٤بهتدم ا٥بداية، لو يسألوف شخص

 على دليل التعصب ىذا ُب كيكفي، مفهومهم ُب ىذا .ا٤بسػلميػن أئمة من كاف كإف ركبهم ُب

  .ا٤بسلمْب ٝباعة من أنفسهم أخرجوا أهنم

 لتزكرىم، الكعبة إليهم تذىب ا٤بتصوفة بعض إف: ا٥باليل الدين تقي الشيخ قاؿ

 ا٣برافيْب من ابهلل فنعوذ .مكذكبة للمشايخ الكعبة زايرة ُب عنهم نقلها الذم كاألحاديث

 على كىو خلقو مع هللا أف كنؤمن: هللا رٞبو عثيمْب ابن كقاؿ .كضال٥بم كبدعهم كخرافاهتم

 من ا٢بلولية تقوؿ كما نقوؿ كال أمورىم، كيدبر أفعا٥بم كيرل أقوا٥بم كيسمع أحوا٥بم يعلم عرشو

 كصف ألنو ضاؿ أك كافر فهو ذلك قاؿ من أف كنرل األرض ُب خلقو مع أنو كغّبىم ا١بهمية

 .بو اليليق ٗبا هللا

 ُب هللا رٞبو التوٯبرم هللا عبد بن ٞبود الشيخ السنة أىل مدفع العالمة الشيخ قاؿك  

 األعاجم من أتباعهم مراجع من كٯبعلونو عليو مدكفيعت أخر كتاب كللتبليغيْب :القيم كتابو

 ٩بلوء كىو الكاندىلوم، يوسف حملمد(  الصحابة حياة)  ا٤بسمى كىو كغّبىم، ا٥بنود من
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 كالضالؿ الشر كتب من كىو كالضعيفة، ا٤بوضوعة كاألحاديث ا٤بكذكبة كالقصص اب٣برافات

. هللا رٞبو كالمو انتهى." كالفتنة
ِٔ 

 ابالكت من حملة ٕ.ٕ
 زكراي دمحم  ٤بؤلفو ،/ فضيلة التبليغ نصاب تبليغي  أكال بو طبع الذم القدًن كا٠بو فضائل األعماؿ كتاب

 ٝباعة ١بماعتو مرجعا كوفليؤلف ا٤ب كتبو ،فضائل األعماؿ ُب نوعةتم أبواب عن عبارة ،الكاندىلوم

. اليذكر كمساجدىم سهمار مد ُب كيدرسونو ،٦بالسهم ُب يقرؤكنو ،عمدهتم الكتاب ىذا فأصبح ،التبليغ

دمحم ركراي الدرجة األحاديث ُب كتابو ليس ا٤براد أبنو اليفهم العلـو ا٢بديث، كلكن الناس ُب تلك األايـ 

 الكاندىلوم زكرايوارد الشيخ دمحم ف أكثرىم غّب ا٤بسلمْب كبعضهم ا٤بسلمْب الذيث ال كرع ُب العبادهتم.

 الدين كتشجيع ُب العبدة. ُب لدراسة الشعب حرك  من ٰبسن أف الكتاب ىذا كفيقرأ أف

 ابكستاف، لغة ،العربية عديدة اللغات منها لغة ُب ينتشرك  لذلك ،األكردية ابللغة مكتوب وكى

 كإ٭با .كاألفغاف كالباكستاف كا٥بند التبليغ ٝباعة فيها تنتشر الٍب البالد ُب كإ٭با ،كاإلندكنيسية اليوسفي،

 التأليف أخر أف الباحث ككجد كثّبة طبعات الكتاب ىذا طبع ذا الكتابان، كجد الباحث ىالبالد ُب

، طبعت ابللغة باندكنغمكتبة رمضاف ب على طبعة مطبعةـ.  ََُِق /  ُُِْ سنة الكتاب ىذا

 . صفحات َِٖعلى  اإلندكنسية

فضيلة ك  فضيلة الصالة كثّب فضائل، منها:  ، كيشتمل فيوُب ٦بلد كاحد وكيعقع ىذا الكتاب ٫ب

ككل فضيلة أبواب.  اإلعتكاؼك  القدر ليلة فضيلةك  رمضاف فضيلةك  التبليغ فضيلةك  فضيلة القرآفك  الذكر

 اهنيارٍب  كتبت على اثلث عشر األبواب الطويلة،  الصحابة حكايةٍب ىنك بعض القصص ُب الباب 

                                                             
 .ِْ، ص التبليغ ٝباعة من التحذير ُب البليغ القوؿ،  التوٯبرم هللا عبد بن ٞبود ِٔ
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 األدب البابك  إٮبالنا إىل عوامل عدة أدت منها كتبت على ثالث األبواب اصالحها ككيفية ا٤بسلمْب

 ِٕ.أطرؼك  فضائل األعماؿ الكتاب ا٤براجع كتبك  التبليغ

 ألفو الذم" نصاب تبليغي" كتاب التبليغيْب عند كتاب كأىم " :التوٯبرم ٞبود الشيخ قاؿ

 كما يعظمونو فهم ،الكتاب ّبذا شديدة عناية ك٥بم ،الكاندىلوم زكراي دمحم :ا٤بسمى رؤسائهم أحد

 عمدة الكتيب ىذا التبليغيوف جعل كقد . ا٢بديث كتب من كغّبٮبا"  الصحيحْب"  السنة أىل يعظم

 كاألحاديث كا٣برافات كالبدع الشركيات من كفيو ،٥بم التابعْب األعاجم من كغّبىم للهنود كمرجعا

 ِٖ .كفتنة كضالؿ شر كتاب ا٢بقيقة ُبو فه ،كثّب شيء كالضعيفة ا٤بوضوعة

 حياة كتاب نقد) بعنواف لو شريط ُب :للكاندىلوم كتاب عن األلباين الدين انصر دمحمكقاؿ 

 ٫بن، نقوؿ ٤با دليل ىو الصحابة كتاب"  فقاؿ .برقم كالنور ا٥بدل سلسلة من( التبليغ ١بماعة الصحابة

 رأس فهو رؤكسهم من يكن مل إف رأس ىو بل التبليغ، ٝباعة أفراد من فردان  ليس الكتاب ىذا ألف الذم

 مل أم كدب، ماىب ٝبع الكتاب ىذا كلكن ىداه، على ينطلقوف ١بماعةكا الكتاب ىذا ألف الرؤكس،

 الرسوؿ كالـ ألف كسلم، عليو هللا صلى هللا رسوؿ عن أكالن  ماصح فيو يذكر أبف الكتاب ىذا ٱبصص

 .كصا٢بْب أكلياء كانوا كلو الناس من غّبه ككالـ ليس كسلم عليو هللا صلى

  

                                                             
 .ـ( مقدمة ا٤بؤلفََِٖإندكنيسيا: مكتبة رمضاف،  -)ابندكنغفضائل األعماؿ  دمحم زكراي الكاندىلوم,  ِٕ
ر القلم، الطبعة األكؿ )دمسقي: دااإلماـ العالمة احملدث دمحم زكراي كآاثره ُب علم ا٢بديث الشريف الدكتور كيل الدين الندكم،   ِٖ

 .ُُص  ـ(َُِِ


