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العالمة ادجدد الشيخ اإلمام أمحد رضا خان احلنفي القادري عليه الرمحة
والرضوان
تعريفه :هق إموم ادتؽؾؿغ وؿاومع ادتتادظغ,افاذا ظاـ حقزةافادنـ,حجاي ا فؾؿاممـغ,
وصقخ اإلشالم وادسؾؿغ ,وافعومل ادتتحر ,توج ادحؼؼغ,افعالمي اإلموم أمحد رضو ابـ افشاقخ ادػتال
كؼل ظع خون  ,حـػل ادذهى ,ؿودري افطرنؼي ,ادحدث ,ادػرساألصقيل ,ظتؼري افػؼاف اإلشاالمل,
صوحى افتصوكقػ افقاؾرة يف ظؾقم متعددة و ؾـقن ـثرة.
مولده ونشأته :وفاد اإلماوم أمحاد رضاو خاون ظؾقاف افرمحاي و افرضاقان بؿدنـاي "بارنع" يف
"اهلـد" افعورش مـ صقال شـي  2383ه ادقاؾؼ  25مـ حزنران شـي 2967م  ,و شؿل بنشؿ حمؿد و
كَ َكََك َ ِ
إشؿف افتاوريل ادختاور(2383ه) وؿاد أخارج اإلماوم شاـي والدتاف ماـ هاذه ا ناي ( ُأو َلئِ َ
كوِِ ُ ي ِ
ُق ُلك ِ
اإليك َ َن َو َأ ُيككدَ ُِ ي ٍِك ُكرو ِم ينك ُه) [ادجودفااي{ ]33/ادجودفااي }33 :و شا ه هااده األلااد افشااقخ
رضوظع خوكعؾقف افرمحي "أمحد رضو" وهق صفر هبذاإلشؿ يف افعومل اإلشالمل ,وأضوف اإلموم كػسف
ظذ إشؿف "ظتدادصطػك" افذي ندل ظذ ؽاروه افؼاقى إػ افساقد افازي صاؾقاع ا ظؾقاف وشاؾؿ.
كشل يف أرسة ـرنؿي كتقؾي وبقئي صوحلي وظؾؿقي ,وربوه هده افؽرنؿ افعالمي افشاقخ رضاو ظاع خاون -
ؿد رسه افرمحـ( -ادتقيف 2393ه) و وافده افشػقؼ رئقس ادتؽؾؿغ ادػتل كؼل ظع خاون افؼاودري -
رمحيا تعوػ افؼقى( -ادتقيف23:8ه)
تعليمه :أخذ اإلموم افعؾقم افدكقي افـؼؾقي وافعؼؾقاي وا دا افساومقي ماـ وافاده ,وماـ ـتاور
ظؾ ء األخرنـ حتك أـؿؾفو يف افساـي افرابعاي ظؼاة ماـ صاعتون شاـي 2397ه ,وهاق ـاون اباـ أرباع
ظؼة شـي وأصتح ظوداو المثاول فاف يف ظرصاه ,وأصاتح مػرساا الكظرفاف ,وأصاتح حماد و ال كاد فاف,
وأصتح ؾؼقفو ال مثقؾ فف ,وأصتح متؽؾ المعودل فف ,وأصتح راشخو يف شوئرافعؾقم وال ؿرن فاف ,ومل
نؼـع بؾ مل نزل نزدادظؾ ومعرؾي ونتؼدم نقمو ؾققمو حتك إذا أصتح إمومو يف مجقع افعؾقم ؾستحون ماـ
خصف بػضؾف و وهتف مو وهتف ,ذفؽ ؾضؾ ا ذي افػضؾ افعظقؿ.
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حػظ اإلموم "افؼرآن افؽرنؿ" يف ؽضقن صفر واحد وهذا ممو ندل ظذ ؿقة ذاـرتاف  ,وصاـػ
أول ـتو "رشح هداني افـحق" بوفؾغيافعربقي يف افعورشمـ ظؿره ,ؿ ـتوبو آخر يف افثوفاٌ ظؼا ماـ
حقوتف ,ؿ مو زال نؽتى ونصـػ و زادظدد مصـػوتف حتك تؽود تتؾغ األفػ .
ومل نؽااـ اإلمااوم ظودااو يف ظؾااقم افدكققااي مااـ احلاادنٌ وافتػسااروافػؼف وافؽااالم وافسااؾق
وافتصاااقف واألذـورواألوؾاااوا وافتاااورنخ وافساااروادـوؿى وا دا وادعاااوي وافتالؽاااي وافتااادنع
وافعروض و افرنويض وادـطؼ وافػؾسػي وؽرهو ؾحسى.
بؾ ـون كوبغو متتحرا يف مجقعفو ,ومـ افذنـ ؿول افؼرآن ؾقفؿ (وافراشخقن يف افعؾاؿ نؼقفاقن
آمـو بف) ومل نؽـ مؽتػقو هبذه افعؾقم ؾؼط بؾ ـون كوبغو يف ـثر مـ افعؾقم افتال نتتعاد ظـفاو افعؾا ء ومل
نؽـ هلؿ أدكك إدوم هبو مثاؾ ظؾاؿ ا عػار وافتؽسار وافزجياوع وا از وادؼوبؾاي وافؾقـاور قؿ واهلقئاي
واهلـدشااي واأل رضقؼاال وافتقؿقااً وافـجااقم وؽرهااو وصااـػ يف هااذه افعؾااقم وافػـااقن بوفؾغااوع
افعدندة مـ افعربقي وافػورشقي وأـثرهو بوألردني  ,ألكف أـثرهو يف افارد ظاذ شاقال شاوئؾ ,ؾؾا ـوكاً
فغي أهؾ اهلـاد "افؾغياألردناي" ـاون ا اقا يف كػاس افؾغاي ,وماـ نرناد ادزناد ؾؾرهاع إػ "افالئاك
ادـتؼة يف آ ور لدد افرابعيظؼة" فؾدـتقر ادمرخ ظ د ظتدافسالم رؤوف افتغدادي.
تصوفه :ـون اإلموم أمحد رضو افؼودري مـ صقؾقي أهؾ افسـي وا

ظي و تتؾؿذ افشاقخ ظاذ

أندي ـتور افعؾ ء األصػقوء يف اهلـاد و أبارزهؿ افشاقخ افعالماي آل رشاقل اداوهروي افاذى ـاون ماـ
أـوبر افعؾ ء و األوفقوء وأخذ اإلموم أمحد رضو خون ظـف افطرنؼي افؼودرني وظدة ضرنؼ صقؾقي.
فقس معـك أن افشقخ –رىض ا ظـف -صقؾقو ونـترص فؾتصقف أن نؽقن هاذا ظاذ احلساو
احلؼ ضرؾي ظغ حوش أن تؽقن هذه ماـ أظا ل افرباوكقغ إكا هاؿ أهاؾ ا افاذنـ ذاباً أكػسافؿ
حمتي مقالهؿ ,فقس هلؿ إال إطفور افعتقدني وضؾى مرضوتف.
ظـدمو رأى افشقخ بعض هفؾي افـوس نسجدون افتحقاي ظـاد زناورألؿ ألوفقاوء ا افصاوحلغ
أظؾـ بطالن هذه افعودة ,وأ تاً باوفزاهغ حرماي شاجقد افتحقاي فغارا تتاور وتعاوػ ,وـتاى
ذفؽ ـتوبو بعـقان " افزبدة افزـقي فتحرنؿ شجقد افتحقي "
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وـون "يوفػ إنؼود ادصوبقح وإصعول افشؿقع ظذ افؼتقر ,ونػتاك بتدظقاي ذفاؽ إال حوفاي
واحدة وهك ظـدمو نؽقن افؼز افطرنؼ أو ادسجد ونستػقد مـ ضقئف اداورة وادصاؾقن" .ودظاو
إػ ظدم إكػوا األمقال افؽثرة ظذ تزنغ أرضحي األوفقوء بوألؿشاؿي واألصاقوء افثؿقـاي ,وفؽاـ أهاوز
ؾؼط وضع ـسوء واحد ظؾقف وـون نؼقل إن افـؼقد افتك تـػؼ ألهؾ افردني أوػ بالن نتصادا هباو ظاذ
افػؼراء وادسوـغ ,وهيدى قاهبو فروح ذفؽ افقػ.و ـتى ؾقف رشوفي " برنؼ ادـورفشؿقع ادزار".

و ـتى

الرد عذ الفرق افتوضؾي و بطقائػ افعوتقي ـوفقهوبقي,افدنقبـدني ,وافـدوني ,

وافـقورشة ,وافؼودنوكقي  ,وافصقؾقي ادتغوفقي ,وافراؾضي ,وادعتزفي ـتتو متعددة كذـر مـفو ظذ شتقؾ
ادثول:
 -2شؾ افسققف اهلـدني ظذ ـػرنوع "بوبو" افـجدني  -3افسفؿ افشفويب ظذ خاداع افقهاويب
 -4إهال افقهو باغ ظاذ تاقهغ ؿتقرادساؾؿغ  -5افؽقـتاي افشافوبقي يف ـػرناوع أيب افقهوبقاي -6
افصقاظؼ اإلهلقي يف افرد ظذ افقهوبقي  -7ادتغ ختؿ افـتقغ -8ا رازافدنوي ظذ ادرتد افؼودناوي -9
افسقءافعؼو ظذ ادسقح افؽذا  -:حمؿادخوتؿ افـتقاغ  -21ؿفرافادنون ظاذ مرتاد بؼودناون -22
ردافرؾضي  -23افزالل األكؼك ماـ بحار شاتؼي األتؼاك  -24ا ارح افاقافٍ يف بطاـ اااقارج -25
مطؾع افؼؿرنـ يف إهوكي شتؼي افعؿارنـ  -26ذ األهاقاء افقاهقاي باو األمار معووناي  -27دعاي
افشؿعي هلدى صقعي افشـعي.
ـذفؽ ـتى يف:
الدفاع عن العقائد اإلسالمية احلقكة :فاف ـتاى صاتك يف ا تاوع ظؾاؿ افغقاى فؾـتال وأول
خؾؼ كقره و افتقشؾ باف و بلوفقاوء ا و افزناورة فروضاي افـتال و ؿتاقر األوفقاوء وادساؾؿغ و يف كػال
افظؾ ظـ شقد األكوم
وكػخ يف ـؾ ـتتف روح ادحتي فؾـتل صذ ا ظؾقف وشاؾؿ يف أؾئادة أهاؾ اإلشاالم ,و ألظظاوم
افصحوبي واألتتوع واألوفقوء .كذـر بعضفو ـ نع:
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 -2افدوفيادؽقي بو دودةافغقتقي  -3إكتوءاحلك أن ـالمف ادصاقن تتقاون فؽاؾ صائل  -4صاالع
افصااػو يف كقرادصااطػك  -5األمااـ وافعااذ فـااوظتل ادصااطػك بااداؾع افااتالء  -6صااػوء افقافااف يف
صااقراحلتقى وماازاره وكعوفااف  -7أشاا ع األربعااغ يف صااػوظي شااقد ادرشااؾغ  -8اإلمااداد ألهااؾ
اإلشااتؿداد  -9كػاال افػئااك ظؿااـ اشااتـود بـااقره ـااؾ صاائل  -:برنااؼ ادـورفشااؿقع اداازار  -21إتقااون
األرواح فدنورهؿ بعد افرواح  -22احلجي افػوئحي فطقى افتعقغ وافػوحتي  -23متاغ اهلادى كػاك
إمؽون ادصاطػك  -24افػارا افاقهقزبغ افساـل افعزنزوافقهاويب افرهقاز  -25إظتؼاود األحتاو يف
ا ؿقؾ وادصطػك وا ل واألصحو  -26شؾطـي ادصطػك مؾؽقع ـؾ افقرى -27ؿؿر افات م
كػل افظؾ ظـ شقد األكوم  .أنضو دون ؾتوواه

ال غ لؾدا .وؿرض ؿصاوئد ـثارة مادح افـتاك

صذ ا ظؾقف وشؾؿ ومجعً أصعوره افعربقي يف افؽتو " بسوتغ افغػران " واألصاعور األردوناي بعاد
افسمجي إػ افعربقي يف افؽتو "صػقة اددنح يف مدح افـتك وآل بقً و افصحوبي و األوفقوء ".
هذه ادمفػوع تدل ظذ ؽزارة ظؾؿف وظؾق ـعتف و شاؿق إضالظاف والرناى ألن افشاقخ تؼاا
صؿس ظؾؿف رشؿو وؽربو بجؿقع هذه افؽتى افؼقؿي ونستـرهبو أهؾ افسـي وا

ظاي ؾجازاه ا هازاء

مقؾقرا حسـو.

الكذب والَزوير حق الشيخ اإلمام
ؿول األشتوذ حمؿد خوفد وبً  :فؼد مه ا ن أـثر مـ كغ ظومو ظذ وؾوة صاقخـو رىض ا
ظـف وحيؼ فـو أن كتسوؤل :أنـ هق مـ حقوة ادسؾؿغ افققم ,ـؾ ادسؾؿغ يف أمي اإلشالم افقاحدة؟
فؽـ مع األشػ افشادند ال نعرؾاف باالد افعار إال ؿؾقؾاقن ,كوهقاؽ ظاـ أؾرنؼقاو و أورباو
وؽرهو وـثرممـ ظرؾقا ظـف ؽرحؼقؼتف ,حتك بالده صتف افؼورة اهلـدني هفؾ ؿدره وحؼقؼي أماره
ـثرون ,ؾؼد صقه أظداؤه توريف ,ورماقه بؽاؾ ؿتقحاي دنـاف ,وكؼاوا ذفاؽ يف ـتاتفؿ ومؼالألاؿ و
وشوئؾ دظونوألؿ افقاشعي ادمندة بوألمقال افتك تـػؼ بتذخ إلحقوء افتوضؾ وإموتي احلؼ.
ـؿ مـ ؿودة األمي وأبطوهلو وظؾ ئفو افصودؿقن تعرضقا هلذا وال نزافقن نتعرضقن فف ـؾ ناقم
حتك اكؼؾى ادعروف مـؽرا وادـؽر معروؾو ـ أخز شقدكو افرشقل صذ ا ظؾقف وشؾؿ ,مـ األمثؾي
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افصورخي ظذ ذفؽ مو تعرض فف تورنخ خؾقػي ادسؾؿغ بؼقي افسؾػ افصوفح افقرع األماغ افساؾطون
ظتد احلؿقد افثوكك افعث كك رىض ا ظـف.
فؼااد ؿااادز رػ أزور اهلـاااد ظااادة ماااراع,مل أـاااـ وؿتفااو ؿاااد شاااؿعً ظاااـ أمحاااد رضاااو خاااون
افزنؾقى,وفؽـ االكطتوع افذى تؽقن كػسك ممو  -شؿعتف -ظـ افزنؾقني أهنو ؾرؿي زائعي مورؿي ماـ
اإلشالم ..
وؿتؾ ظوم افؼقً بوفؼوهره بلحد األشوتذة ا ومعقغ ماـ اهلـاد ,ونعؿاؾ إحادى ا ومعاوع
بوفسعقدني,ودو شلفتف ظـ افزنؾقني وافشقخ أمحدرضو خون ـرر ػ كػس افؽالم..
بؾ إكؽ إذا ذهتاً إػ ـتاو "كزهاي اااقاضر" و هاق األصافر ضتؼاوع ظؾا ء اهلـاد بوفؾغاي
افعربقي وافذى ـتتاف افشاقخ ظتاد احلاك احلساـك ,وأـؿؾاف ماـ بعاده وفاده افعالماي افشاقخ أبقاحلساـ
افـدوى وهدع كػس االألوموع واالؾراءاع...
رضوا افشقخ اإلموم صقئو بنؾساءاألؿ؟
ؾفؾ ز
رضوه صقئو,إك وؿع افرضر ـؾ افرضرظؾقـو كحـ-ظوميادساؾؿغ  -إذ حرمـاو -بنظراضاـو
مو ز
ظـف-افشكء افؽثر مـ ظؾقمف وأكقاره وآ وره ا ؿقؾي ااوفدة.
أمااو هااق ؾؼااد أظطااقه مااـ حسااـوألؿ نااقم احلوهااي وال ناازال ربـااو هؾااً حؽؿتااف نرؾعااف-
بؽالمفاؿ -ـاؾ نااقم درهاوع ( .مااـ أؿطاو األماي يف افؼاارن افعؼانـ ص  76 /ط  /دار ادؼطااؿ
بوفؼوهرة )
آراءالعل ء عن اإلمام :ـتى افعؾ ء يف مدحف مـ ظرصه إػ ا ن و ؿرطقا ظذ ـتتف افؼقؿاي
تؼرنظو حسـو وكذـر مـفو مثوفغ ظذ افـؿقذج
ـتى افعالمي افشقخ شقشػ بـ إش ظقؾ افـتفوكك تؼرنظو كؼ لؾي"افتقون"افسقرني هاوء
ؾقف:
"امو بعد ؾلكك دو تؼؾً بودجورة أظتو شقدادرشؾغ بؾدتف افطوهرة ومدنـتف ادـاقرة
هذافعوم شـي2442ه ضؾى مـك بعض افعؾ ء األؾوضؾ مـ أهؾ افساـي وافعاسة افطاوهرة أهاؾ اددنـاي
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ادـقرة  ,أن أؿرظ هذا افؽتو ادسؿك بوفدوفيادؽقي بو دودة افغقتقي تلفقػ اإلموم افعالماي افشاقخ أمحاد
رضو خاون اهلـادي  .ؾؾا أرشاؾف إ زيل ؿرأتاف ماـ أوفاف إػ آخاره  ,ؾقهدتاف ماـ أكػاع افؽتاى افدنـقاي و
أصدؿفو هلجي وأؿقمفو حجي و النصدر مثؾف إال ظـ إموم ـتر ظالمي كحرنار ؾارىض ا ظاـ ممفػاف و
أرضوه و بؾغف مـ ـؾ خر مـوه .......
و أختؿ ـالمل بسقال احلؼ بجوه هذا افـتل افؽارنؿ ظؾقاف أؾضاؾ افصاالة و افتساؾقؿ ان نؽثار
مـ أمثو ل ممفػ هذا افؽتو األئؿي األظالم محوة اإلشاالم ادتصادنـ فؾارد ظاذ افؽػارة و ادتتادظغ
افؾئوم ؾنهنؿ مـ أؾضؾ ادجوهدنـ افذبغ ظـ حقز افدنـ و احلؿد ر افعودغ".
وـتى ا شقد ظؾقى بوؾؼقف احلسقتك افعؾقى مػتك افشوؾعقف و كؼقى األرشاف بوددنـي افـتقناي
ادؼؾف:
"أمو بعد :ؾؼد مـ ا ظؾقـو ذو ا الل أن هعؾ ـاؾ ظرصا رهاوال أبطاوال أشافر ظقاق هناؿ
وصااغؾ ؿؾااقهبؿ بوفتاادرنس وافتاالفقػ وافتصااـقػ مااع افسصااقػ ورد صااتفي أهااؾ اهلااقى وافضااالل
واإلؾساء,وـون مـ رؤشاوئفؿ وأـاوبر ظظ ئفاؿ أؾضاؾ افػضاالء وأكتاؾ افـاتالء ؾخرافساؾػ وؿادوة
ااؾػ افشقخ أمحدرضو خون افزنؾقى ظومؾف ا بؾطػف ااػك
وؿااد اضؾعااً ظااذ افرشااوفي ادس ا ة بوفدوفيادؽقااي بااو دودةافغقتقااي ؾؼااد أفااػ وأؾااود وصااـػ
وأهود,وإهنو دنرة افغقتي بلن تؽتى بوفتز بادل اداداد واحلاز,ـقاػ ال وؿاد ـشاػً فـاو ظاـ معـاك
احلؼوئؼ وؽومض افدؿوئؼ,وحؾً معضؾ ادشؽالع بوحلجقٍ افدامغي وافزاهغ افتقـاوع,ؾجازاه ا
تعوػ خر ا زاء".

كرامَه:
ؿول افعورؾقن إن اإلشتؼومي أظظؿ ـرامي وفؼد جتسدع االشتؼومي يف حقوة اإلموم مـذ بدانتف
حتل فؼل ربف ـواقط افذى نـتظؿ حتو ع ادستحي ومع ذفؽ ؾؼد حتو ادقػ تتور وتعوػ افشقخ أمحد
رضو بلظظؿ ـرامي وأظذ رتتي نـوهلو افعو رؾقن وهك رؤني افـتك صذ ا ظؾقف و شؾؿ يف افقؼظي ,وؿد
اصتفرع ظـ صقخـو اإلموم هذه افؽرامي حقٌ ـون يف زنورة احلتقى صذ ا ظؾقف و شؾؿ بوددنـي
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ادـقرة ادؼؿي ,وهؾس يف رحوبف نصذ ظؾقف ضقل افؾقؾ ,ؾنذا بف نراه يف افقؼظي ,ؾوصتفرع فذفؽ
افصقغي افتك ـون نصذ هبو بوشؿ"افصالة افرضقني ظذ شقدكو خرافزني" وكصفو ـو فتو ػ" صذ اهلل
عذ النبي األمي وآله صذ اهلل عليه وسل صالة وسالما عليَ يارسول اهلل "
وحغ أزف افرحقؾ ,وآن وؿً اهت ع احلتقى بحتقتف ,زف ا تعاوػ افشاقخ ادحاى إػ مؼار
رمحتف و رضقاكف بؽرامي طوهرة وبؼى مو أهؾفو و أمجؾفو.
روى أن صقخو مـ ؾؾسطغ شلل ظـ اإلموم أمحد رضو خون مـ نؽقن؟ ؾؼقؾ فاف إكاف ظاومل ماـ
أهؾ اهلـد مؼقؿ يف مدنـي تسؿك "برنذ" ؾصح مـف افعزم ظذ أن نرحتؾ إفقفو .و دو ؿادمفو هعاؾ نسالل
ظـ داره فقزوره ؾقفو ,ؾؼقؾ فف إكف فؼك ربف مـذ صفر ؾؿه إػ داره وافتؼك بلهؾاف ,وؿاول هلاؿ إكاف رأى
افرشقل صذ ا ظؾقف و شؾؿ افرؤنو ,وـون حقفف مجع مـ صحوبتف ,واتػؼ أن شالفف أحادهؿ :ماـ
تـتظر نو رشقل ا ؟ ؾرد صذ ا ظؾقف و شؾؿ ؿوئال  :إكاف اكتظاور حمؿاد أمحاد رضاو خاون اهلـادي.
وشلل أهؾ افشقخ أمحد رضو خون هذا افؼودم ظؾقفؿ متك رأى هذه افرؤنو ,ؾحدد وؿتفاو باـػس افقاقم
افذى موع ؾقف افشقخ.
هـقئو فؽ نو صقخـو ,ورىض ا ظـؽ وأرضو  ,وهعؾ أظذ افػردوس مستؼر ومثقا .

انَقاله إىل الرفيق األعذ:
فؼد اكتؼاؾ هاذاإلموم إػ افرؾقاؼ األظاذ يف 36يف صاػر ادظػار2451ه\2:32م حاغ صاالة
ا ؿعي أو آن ؿقل ادمذن"حك ظذ افػالح" بتؾد "برنع" فؼد صادا ماـ ؿاول" :ماقع افعاومل ماقع
افعومل" و فؽـ هذ ادـتؼؾ مل نؽـ ظودو ؾؼط ,بؾ ـون ظتؼري اإلشالم وإموم أهؾ افسـي وا

ظي ,ؾاس

ؾراؽو النؿأل ,واشتؿر افػراغ إػ ا ن.
وـون اإلموم ادـتؼؾ اشتخرج شـي وؾوتف ؿتاؾ اكتؼوفاف بخؿساي أصافر يف رمضاون شاـي 244:ه
مااـ هااذه ا نااي (ونطااوف ظؾااقفؿ بلكقااي مااـ ؾضااي وأـااقا ){اإلكسااون }26ؾج ازاه تعااوػ ظااـ مجقااع
ادسؾؿغ.
:
ر الموق
ي اإلم م فلي
عل خ اي
فم ن يري د أن يق
 www.alahazratnetwork.orgتوجد فيه مؤلف ته و رس ئل ال دتتور و الم جيس تر
و مق الت علم ء التب ر مم تتبت علخ اي ته و جهوده.
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افؾفؿ وؾؼـو مجقعو أن كتتع افعؾ ء األظالم واألشالف افؽرام افذنـ كؼحقا اإلشالم ظـ رشور
ادتتدظغ افؾئوم وادؾحدنـ ااصوم.
الطال  :حمؿد إموم افدنـ افؼودري اهلـدي
ـؾقي افؾغوع وافسمجي ,افدراشوع اإلشالمقي بوإلكجؾقزني ,بجومعي األزهر افؼنػ  ,افؼوهرة
 ,مرص.
افزند االـسوكقيmdimamudin@yahoo.com :
ادحؿقل6551345120 :

