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اإلمام عبد الحي اللكنوي وكتابه ظفر األماني
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Suriani Sudi
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الملخص
العالمة العمالق والفقيه البارع اإلمام اجلليل عبد احلي اللكنوي وإسهاماته يف
التعرف على
ّ
تعد هذه الدراسة يف ّ
جمال علوم احلديث من خالل أحدى مؤلفاته العظيمة كتاب ظََفر األماين يف شرح خمتصر السيد الشريف
اجلرجاين ،وهذا الكتاب متيز يف علم مصطلح احلديث بالنقاش واملراجحة بني األقوال يف املسائل ِ
املعضلة كمسألة
ّ
«العمل باحلديث الضعيف» و «احلديث احلسن» و «احلديث املرسل» و «احلديث املنكر» وسواها من أحباث
املصطلح اليت جرى للعلماء خالف فيها بني احملدثني والفقهاء ،كما أن فيه تعقبات دقيقة للحفاظ اجلهابذة
الكبار ،كالعراقي وابن حجر والسخاوي وغريهم.
الكلمات المفتاحية :اإلمام اللكنوي ،ظفر األماين ،مصطلح احلديث.

المقدمة
فقد اهتم علماء املسلمني قدميا وحديثا بالسنة النبوية الشريفة كمصدر الثاين بعد القرآن الكرمي ،وبذلوا جهودا
عظيماً من أجل احلفاظ عليها وتدوينها ومتييز صحيحها من سقيمها وشرح معانيها واستنباط األحكام منها وغري

ذلك .ومن العلماء الذين بذلوا جمهوداهتم يف خدمة السنة يف العصر احلديث هو اإلمام عالمة اهلند أبو احلسنات

حممد عبد احلي اللكنوي ،من فقهاء احلنفية ،وجمددي القرن الثالث عشر -رمحه اهلل .-ومن بني مؤلفاته كتاب
"ظفر األماين يف خمتصر اجلرجاين" من ضمن أمهيةَ الكتاب بني كتب علوم احلديث ومكانةَ اإلمام اللكنوي
العلمية بالثناء عليهما.
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المبحث األول :نبذة عن اإلمام اللكنوي:
اسمه:
العالمة عبد احلي اللكنوي :عالمة اهلند ( 1304 - 1264هـ) هو عبد احلي بن عبد احلليم بن أمني اهلل بن
حممد أكرب بن أيب الرحم بن حممد يعقوب بن عبد العزيز بن حممد سعيد بن الشهيد قطب الدين األنصاري
السهالوي اللكنوي( .الندوي :اإلمام عبد احلي اللكنوي :ص .)57
نسبه:
يقال له األنصاري ،نسبة إىل أيب أيوب األنصاري  - -صاحب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -.ويقال له
اللكنوي :نسبة إىل لكنو ( ،)Lucknowوهي تقع على ضفيت هنر جومىت ،عاصمة الوالية الشمالية
( ،)Uttarapardeshويف عهد االستعمار اإلجنليزي ،كانت عاصمة لبلدة أوده( .الندوي :اإلمام عبد احلي
اللكنوي :ص .)60
مولده:
ولد يف السادس والعشرين من ذي القعدة يوم الثالثاء يف السنة الرابعة والستني بعد األلف واملائتني( .الندوي:
اإلمام عبد احلي اللكنوي :ص .)68
نشأته وتعلميه:
حفظ القرآن الكرمي حني بلغ اخلمس سنني ،وفرغ من حفظه وهو ابن عشر سنني ،ومنح منذ نشأته قوة احلفظ
الواعية حىت قال عن نفسه وهو يف عشر األربعني "ورزقت قوة احلفظ من زمن الصبا ،حىت إين أحفظ كالعيان
مجيع وقائع ،تقريب قراءة الفاحتة ،حني كان عمري مخس سنني".
أول ما قرأ على والده :بعض الكتب الفارسية واإلنشاء واخلط أثناء حفظه للقرآن ،وكان يدارس والده فيه أيضا.
و بعد أن فرغ من ذلك كله شرع يف حتصيل العلوم الشرعية وآالهتا ،فقرأ الكتب املدرسية يف الفنون اآلتية:
الصرف ،والنحو ،واملعاين ،والبيان ،واملنطق ،واحلكمة ،والطب ،والفقه ،وأصول الفقه ،وعلم الكالم ،واحلديث،
والتفسري ،وغريها من العلوم .و كانت أكثر قراءته هلذه العلوم على والده ،كما قرأ على خاله الشيخ حممد نعمت
العلوم الرياضية بعد والده.
اهلل َ
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أحب العلوم إليه :احلديث الشريف ،وفقه احلديث وما إليه من علوم املنقول ،مع تفوقه يف العلوم العقلية ،وقال
عن نفسه :أنه جيد يف تدريس احلديث الشريف وفقهه والتصيف فيهما من اللذة والسرور ما ال جيده يف سوامها
من سائر العلوم والفنون( .الندوي :اإلمام عبد احلي اللكنوي :ص .)68
شيوخه:
تتلمذ اإلمام اللكنوي على عدد كبري من العلماء وكان من أبرزهم:
 -1والده العامل الكبري حممد عبداحلليم ،فدرس عليه كثرياً من الكتب.
 -2خال والده املفيت نعمة ااهلل ابن نور ااهلل اللكنوي.
 -3أمحد بن زيين الشافعي.
 -4املفيت حممد بن عبدااهلل بن محيد احلنبلي مبكة املكرمة.
 -5الشيخ حممد بن حممد الغرب الشافعي.
 -6الشيخ عبد الغين بن أيب سعيد العمري احلنفي الدهلوي باملدينة املنورة.
وفاته:
تويف رمحه ااهلل تعاىل يف ليلة األثنني املوافق الثالثني من شهر ربيع األول سـنة أربـع وثالمثئـة وألف ،وكان عمره تسعة
وثالثني عاماً ،ودفن مبقربة أسالفه ،وكان ذلك اليوم من أحزن األيام ،اجتمع الناس يف املقربة من كل طائفة وفرقة،

وكان عددهم أكثر من أن حيصى ،وصلوا عليه ثالث مرات ،وصلى عليه أهل األمصار ،ممن مسع بوفاته ،صالة

الغائب(( .الندوي :اإلمام عبد احلي اللكنوي :ص .)79
مؤلفاته:
بلغت مؤلفاته حنو مائة وعشرة كتب (سلسلة األعالم .)162 :منها:
 -1اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة
 -2الفوائد البهية يف تراجم احلنفية
 -3التعليقات السنية على الفوائد البهية
 -4اإلفادة اخلطرية
 -5التحقيق العجيب
 -6التعليق املمجد
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 -7الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل
 -8ظفر األماين يف خمتصر اجلرجاين
 -9نفع املفيت والسائل جبمع متفرقات املسائل
-11

فرحة املدرسني بأمساء املؤلفات واملؤلفني

-11

طرب األماثل برتاجم األفاضل

-12

إنباء اخلالن بأنباء علماء هندستان

يعد اإلمام اللكنوي من العلماء املكثرين يف التأليف حىت فاق كثريا من أقرانه ،ومن بعده ،بالرغم من قصر عمره
الذي مل يتجاوز األربعني( .الندوي :اإلمام عبد احلي اللكنوي :ص .)162
المبحث الثاني :التعريف بكتاب "ظفر األماني في مختصر الجرجاني":
اجلُرجاين (ت816ه) ،كان اإلمام اجلرجاين من
يف علي ج
ختصر الذي ألَّفه الشر ُ
للم َ
هذا الكتاب يف األصل شر ٌح ُ
خمتصرا يف أصول احلديث مسّاه «املختصر يف علوم األثر» ،فتناوله بعد
أعالم القرن الثامن للهجرة ،وألف كتابًا
ً
احلي اللكنوي الشرح القيم بعد مخسة قرون من زمانه ،ومسّاه «ظفر األماين يف خمتصر اجلرجاين»
ذلك الشيخ عبد ّ
واستكمل إعداد هذا الشرح قبل وفاته بقليل سنة  1304للهجرة( .ظفر األماين.)18 :
تسمية الكتاب:
مساه املؤلف هذا الكتاب كما جاء يف مقدمة كتابه "ظفر األماين يف خمتصر اجلرجاين" .يذكر املؤلف امسًا آخر
هلذا الكتاب يف تأليفه اآلخر «مقدمة عمدة الرعاية» وهو «ظفر األماين بشرح املختصر املنسوب إىل اجلرجاين»،

احلي احلسين .وطبع هذا
والذي أتبعه بعد ذلك تلميذه حممد عبد الباقي الفرجني حملي و ّ
املؤرخ الشهري عبد ّ
الكتاب سنة  1304للهجرة مبطبعة جشمة فيض يف لكناؤ ،وخمطوطته موجودة بقلم املؤلف يف مكتبة آزاد جبامعة
عليكره اإلسالمية( .مقدمة ظفر األماين .)18
سبب تأليفه:
كما ذكره املؤلف يف مقدمته:
"إن أجل ما صنف يف علم أصول احلديث من املختصرات ،املختصر املنسوب إىل الفاضل
النبيل ،والعامل اجلليل ،اجلامع بني املعقول واملنقول ،احلاوي على الفروع واألصول ،سيد
فضالء دهره وسند علماء عصره موالنا السيد علي الشريف اجلرجاين ،تروح روحه بالكرم
الرباين ،لذلك تراه قد اشتهر كاشتهار الشمس يف رابعة النهار وطار يف األمصار كالطائر
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يف األقطار ،ورأيت الناس يف الزمان قد اشتغلوا بدرسه وتدريسه ومل أر له شرحاً حاوياً
إيل املختصر
ألصول املطالب ،وافيا بتحقيق املآرب ،وذلك حني قراءة بعض املرتددين ّ
علي"(.انظر مقدمة ظفر األماين :ص.)18
املذكور ّ

بسبب أمهية ما صنفه اإلمام اجلرجاين يف علم أصول احلديث ،واشتغلوا الناس يف دراسته وتدريسه ،غري أن هذا
املصنف مل يوجد له شرح حلل جليه وخفيه ،لذلك فكر اإلمام اللكنوي يف شرحه وتوضيحه.
وأما ما قال تلميذه حممد عبد الباقي:
"إن كتاب نزهة النظر شرح خنبة الفكر" البن حجر وجيز مل يفصل فيه ما بد من تفصيل
فيه ومل حيقق فيه ما ال جرم من حتقيقه ،مل يفد الطالب حق اإلفادة ومل يستفد منه الشائق
كمال االستفادة ،فإذا طبع كتايب ظفر األماين ألضعه يف التدريس لإلفادة مقام النزهة شرح
النخبة ،لكن مل يتفق له ذلك إىل أن وصل إىل اهلل املالك( .حسرة الفحول حملمد عبد
الباقي :ص.)39
من خالل ما اقتبسنا من األقوال السابقة اتضح لنا هناك سببني رئيسيني:
أوالً :أن خمتصر اجلرجاين يف حاجة ماسة إىل حل جليه وخفيه.
ثانياً :أنه رأى أن كتاب نزهة النظر البن حجر تعترب من أهم وأشهر الكتب اليت ألفت يف

علم احلديث وتداولته أيدي العلماء قدمياً وحديثاً( .الندوي ،ويل الدين :اإلمام عبد احلي
اللكنوي :عالمة اهلند وإمام احملدثني والفقهاء .ص .)194
مدة تأليفه:

بدأ اإلمام اللكنوي يف تأليفه سنة (1285ه) وانتهى سنة (1304ه) أي استغرقه يف التأليف حوايل  19سنة،
وهذا الكتاب كان من آخر مؤلفاته ،حيث تويف بعد اهنائه بشهر ومثانية عشر يوما فقط( .اللكنوي  :ص.)18
وطبع هذا الكتاب سنة  1304للهجرة مبطبعة جشمة فيض يف لكناؤ ،وخمطوطته موجودة بقلم املؤلف يف مكتبة
آزاد جبامعة عليكره اإلسالمية.
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بين يدي الكتاب:
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه الدكتور تقي الدين الندوي ،أستاذ احلديث وعلومه يف جامعة اإلمارات العربية
مكون من مخسة مائة ومخسة وستون صفحة.
املتحدة وهذا الكتاب ّ
ٍ
ي ،وحتدَّث يف
وقدَّم له
الشيخ أبو احلسنات النَّ جد ِو ُّ
ُ
ي على رغبة من حمقِّقه الدكتور تقي الدين النَّ جد ِو ّ
عرف
مقدمته عن أمهية "علم مصطلح احلديث" وعن اعتناء علماء احلديث به يف كل عصر ،مث َّ
هبذا الكتاب ومؤلِِّفه الشيخ عبد احلي اللكنوي تعريفاً خمتصراً ،وذكر أمهيةَ املؤلَّف بني كتب علوم
احلديث ومكانةَ املؤلِّف العلمية بالثناء عليهما( .الغوري ،قدم حبثه يف املؤمتر الثقة  :2018الشيخ
الندوي وجهوده يف احلديث).

منهجه في استنباط من السنة من خالل ظفر األماني:
فصل اإلمام اللكنوي يف الكالم عنها
السنة النبوية هي املصدر الثاين لألحكام الشرعية ،وقد َّ
والسيما يف كتابه( :ظفر األماين بشرح خمتصر السيد الشريف اجلرجاين يف مصطلح احلديث)،
فعرض فيه لكل مسألة من مسائلها مع حتقيقات بديعة خلت عنها الزبر الطوال ،والسبب يف
ذلك هو العناية البالغة من قبل أهل احلديث يف التفصيل والتفريع على هذا األصل ،وهذا واضح
بَني من كتب مصطلح احلديث اليت هي أقرب ما تكون أصوالً هلم يف كيفية إعماهلا وفهمها.
ومعلوم َّ
أن السنة هي ما أضيف إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ،وقد يعرب
ٌ

َّحقيق عند أرباب هذا الفن َّ
ادف
أن اخلَبَـَر ُمر ٌ
عنها بلفظ احلديث أو اخلرب ،قال اإلمام اللكنوي(:الت ُ
للحديث)[ظفر األماين،ص ( .]24مقالة ( :)2015منهج اإلمام اللكنوي يف االستنباط يف
السنة النبوية.) http://masjidsalahudin.com/?p=666 :
من خالل استنباطه من السنة جند أنه يتمذهب باملذهب احلنفي ذلك من خالل ما نقطفه من شروط قبول خرب
اآلحاد:
كما وضح يف اكتنفت هذه املسألة االختالف شأهنا يف ذلك شأن غريها من املسائل من حيث الضوابط
والقواعد اليت ينبغي أن تتوفر يف الراوي واملروي للقبول ،فقد اشرتط بعض احلنفية يف الراوي أن يكون فقيهاً،
واشرتطوا يف الرواية أن ال تكون مما تعم به البلوى ـ كما سيأيت بعد قليل ـ ،وجند اإلمام اللكنوي ال يشرتط شيئاً
صحة احلديث ،فيقول يف (ظفر األماين،ص( :)65-64ال يتوقَّف قبول خ ِرب الواحد بعد ثبوت ِص ِ
دق
مع ثبوت َّ
ُ
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ناقله ،وسالمته عن العلل القادحة يف ِ
القبول ،على أم ٍر آخر… فال تشرتط ُّ
البص ُر ،فتُقبَ ُل روايةُ
الذكورةُ… وال َ
الع ُد ّو … وال
عد ُم ال َقرابة ،فيُقبَ ُل للوالد ما للولد … وال َع َد ُم العداوة ،فيُقبَ ُل ُ
األعمى… وال َ
للعد ِّو ما على َ
ِ
العلم بالفقه،
الرواية… ،وكذا ال يشرتط كون َّ
الرواية ،فتُقبَ ُل ِروايةُ قليل ُّ
اإلكثار من ِّ
ُ
الرواي معروف النَّسب ،وال ُ
أو العر ِ
بية) ( .املقالة :منهج استنباطه يف السنة).
الخاتمة:
احلي قام يف هذا الكتاب بشرح قيّم متداول غري أن الكتاب بأمس احلاجة إىل املزيد من
ومع أن اإلمام عبد ّ

التحقيق والتعليق .لكي يسهل على الباحث وطالب العلم يف التعرف على املزيد والتوسع يف أمهية هذا الكتاب.
المصادر والمراجع:

 -1اللكنوي ،أبو احلسنات حممد عبد احلي (1304-1264ه) :ظفر األماني في مختصر الجرجاني،
حققه د .تقي الدين الندوي ،اجلامعة اإلسالمية أعظم كده :اهلند.
 -2الندوي ،ويل الدين . :)1995( ،اإلمام عبد الحي اللكنوي :عالمة الهند وإمام المحدثين
والفقهاء ( 1304 - 1264هـ ) ،سلسلة من أعالم املسلمني ( .)54دار القلم :دمشق.
 -3مقالة ( :)2015منهج اإلمام اللكنوي في االستنباط في السنة النبوية:
.) http://masjidsalahudin.com/?p=666
 -4الغوري ،سيد عبد املاجد الغوري :)2018( ،الشيخ أبو الحسن الندوي وجهوده في خدمة
الحديث النبوي ،حبث مرسل يف مؤمتر الدويل الثقة).
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