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 (1)الندوي السلفي إبراهيم حممد بن إسرائيل حممد الشيخ ترمجة
 

 :ونسبه امسه
 ،ابهلند نةايهر  بوالية احلديث أهل مجعية أمري ،الطبيب املسند العالمة احملدث الشيخ هو

 نظام، بن نعمت بن كهنس نده بن ذراي بن احلليم عبد بن إبراهيم حممد بن إسرائيل حممد
 .الندوي السلفي

 مولده:
 النبوية، للهجرة ومخسني وثالث وثالمثائة ألف عام صفر شهر من عشر الثامن يف ولد

 )ميوات هراينة بوالية ،وللب مديرية ،)جهاندا( خورد يالهنبر  قريته يف ،ـه1353 /2 /18
 .سابقا(

 :وتكوينه العلمي نشأته
أهل  من كان  والده إن حيث وتقى؛ وفضل علم بيت يف نشأ أبن عليه تعاىل هللا امنت
 عنايته جانب إىل وكان السنة، اتباع إىل اداعي   ،احلديث علم ةوخاص   العلم أهلومن  الفضل،

 صلى رسوله سنة واتباع وتعاىل سبحانه املوىل أوامر التزام على حريص ا القو ام، ادالعب   من ابلعلم
 يف حىت اجلماعة حضور على حريص ا ونوافلها، فرائضها الصلوات إىل مبادر ا وسلم، عليه هللا

 .بصره وكف   مرض أنه رغم حياته آخر
 عنه، ثنتحد   الذي إسرائيل حممد الشيخ ابنه على األثر كبري  له كان  احلال بطبيعة وهذا

 أمي كانتو " والدته: عن الشيخ يقول ،ودروسه حلقه على مكبًّا ،وأهله للعلم حمبًّا نشأ فقد

                                         
 التالية: املراجع من الرتمجة هذه أفدت (1)
 بعدها(. وما 113 )ص: التكلة زايد حممد للشيخ ،الكويت ثبت -1 
 ،العجمي انصر بن حممد للشيخ احلديث، يف نياملؤمن أمري بثالثيات االتصال يف احلثيث السري -2 

 مبصادر وذي لها ،بعدها( وما 141 :)ص البخاري ثالثيات على القاري تعليقات مع مطبوع وهو
 ترمجته.
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 اهتمامها بسبب ق امتفو    دراسيت وأهنيت   مشهورة، ةديني   أسرة إىل وتنتمي ،زاهدة عابدة صاحلة
 .(1)"الدين متينوعل  ، واأللفة ابحملبة تينورب   ة،اخلاص   وعنايتها

 الكرمي القرآن فظح ابتدأ فقد الكت اب، يف ابلدراسة بدأ هناك اهلند يف املدارس عادة وعلى
 ودرس ،اإلسالمية املدارس إىل انتقل مث عم، جزء عنده وأمت ،قريته يف حممد نور احلافظ على

 األردية اللغات تعلم وفيها ،كوت(  شكراوه، )جهانده، يف واملتوسطة االبتدائية حلتنياملر 
 هبا. العلم طلب ملواصلة بـ)شْكراوه( السلفية اجلامعة إىل والده وج هه مث ،والفارسية
 قريته، إىل فرجع ،دونه حالت آنذاك البالد انقسام أحداث ولكن ،العلمي مشواه بدأ وفيها

 .اجليوري خبش إهلي بن احلكيم عبد الشيخ يد على متعل   قريته ويف
 من السلفية اجلامعة إىل هللا رمحه الشيخ عاد جماريها إىل املياه وعادت األوضاع هدأت وملا
 والشيخ هللا، مهر (2)مياجني الشيخ على القرآن فقرأ ،بدأه الذي العلمي مشواره ملواصلة جديد
 هبا. خترج حىت ابجلامعة واستمر   ،البخاري شارح راز داود حممد

 وقرأ ،هبا التعليمي مشواره وواصل ،بلكهنو العلماء ندوة العلوم دار جامعة إىل انتقل مث
 الثانوية. إىل واهلندية اإلجنليزية درس وفيها شيوخها، على

 العصر، صالة بعد دروسه من كثري ا  استفدت   وقال: الندوي، احلسن أيب الشيخ من واستفاد
 كان  ويقول: هللا، رمحه السلفي الشكراوي الشكور عبد احلكيم الشيخ من واحلكمة الطب   قرأو 

 ا.كثري    منه واستفاد ،سنوات ةعد   أمحد تقريظ ابلسيد ييلتق وكان ،اجدًّ  اماهر  

                                         
 (.114 )ص: التكلة زايد حممد الكويت، ثبت (1)
 يف الشهرية املولوية درجة ينل مل ولكنه ،العلم من شيء عنده كان  من على يطلق علمي لقب هو (2)

 للصلوات، واإلقامة األذان أمر يتوىل   ما اوغالب   ي،العام   من أفضل احلال بطبيعة وهو ،اهلندية القارة
 هللا وصي الدكتور الشيخ ذلكب أفادين .وغريها الذابئح وذبح املولود، أذن يف األذان يتوىل   وكذلك
 خري ا. هللا اجزامه ،مشس عزير حممد والشيخ عباس
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 الستة الكتب عليه وقرأ خبدمته، واختص   عمره، آخر حسني نذير السيد الشيخ الزم وقد
 شرف سعيد أيب احلديث شيخ برفقة اإلجازة على منه وحصل بكماهلا، املرام وبلوغ واملوطأ
 وتكفينه. وجتهيزه غسله يف ماملرتج   اشرتك حسني نذير دالسي   تويف وملا الدهلوي، الدين

 ابللغة إملام بعض ولديه ،وامليواتية والعربية واألوردية اهلندية منها: ،لغات ةعد   الشيخ وجييد
 اإلجنليزية.
 شيوخه: أبرز

 أخذ الشيخ العلم عن مجلة من الشيوخ، منهم:
  .اجل يـْو ري احلكيم عبد الشيخ .1

 ليتجو   وكان واإلرشاد، الدعوة يف عمره قضى ا،عابد   عاملا كان" الشيخ: عنه يقول
 ،اأايم   قرية كل     يف وميكث األقدام، على مشيا ميوات منطقة يف والوعظ للدعوة

 .(1)"املنكر عن والنهي ابملعروف األمر دائم وكان
 اجليوري. خبش إهلي بن احلكيم عبد الشيخ .2
 اهلندي. هللا مهر مياجني الشيخ .3
 البخاري. شارح راز داود حممد الشيخ .4
 الشكراوي. اجلبار عبد الشيخ .5
 اهلند شيخ احلسن حممود الشيخ تلميذ الدهلوي، الديوبندي شفيع حممد الشيخ .6

 .(2)أيض ا وصهره
 .الديوبندي إهلي حمبوب الشيخ .7
 .الندوي رابع حممد الشيخ .8
 الندوي. املاجد عبدالشيخ  .9

 .العلوم دار مفيت أمحد ظهور الشيخ .10
 .الندوي إسحاق الشيخ .11

                                         
 .(115 )ص: التكلة زايد حممد الكويت، ثبت (1)
 شفيع(. )مفيت بـ الشهري كراتشي  العلوم دار جامعة مفيت غري وهو (2)
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 .الندوي العرفان وأب الشيخ .12
 البلياوي احلفيظ عبد الشيخ .13
 البندوري. الرمحن حبيب الشيخ .14
 السهسواين. أمحد تقريظ السيد .15
 .الندوي أويس حممد الشيخ .16
 .النعماين أمحد منظور الشيخ .17
 .الندوي احلسن وأب الشيخ .18
 .السلفي الشكراوي الشكور عبد احلكيم الشيخ .19
 .السلفي إمساعيل حممد العالمة احلديث شيخ .20
 .الفوجياين هللا عطاء الشيخ .21
 .األمفوي أمحد نذير الشيخ .22
 .الرمحاين هللا عبد احلديث شيخ .23
 .حسني نذير السيد الشيخ .24
 .الدهلوي الدين شرف سعيد وأبالشيخ  .25
 آابدي. العظيم احلق مشس العالمة .26

 .عقيل بن العزيز عبد بن هللا عبد الشيخ تدجبا شيوخه ومن
 ته:ءار ومق أسانيده

 واستجاز ،دينمتعد    مشايخ على الندوي السلفي إبراهيم حممد بن إسرائيل حممد الشيخ قرأ
 على أيض ا الستة وقرأ الشكراوي، اجلبار عبد على والبلوغ واملشكاة الستة قرأ قد فهو ،أيض ا

 منهما فاألول ا،مساع   حسني نذير عن كالمها  القرشي، هللا وأمحد امللتاين الوهاب عبد الشيخني
 الستة. بقية وبعض للصحيحني والثاين كاملة،  للستة

 السبعة قرأ وشيخه اجل يو ري، احلكيم عبد على واملشكاة السبعة وأطراف املرام بلوغ اعالي   وقرأ
 عنه يرويها أم عليه قرأها كان  إن الشيخ يدري فال املشكاة أما حسني، نذير على والبلوغ

 ابإلجازة.
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 حمبوب على الستة بقية وقرأ الدهلوي، الديوبندي شفيع حممد على والرتمذي البخاري قرأو 
 .الديوبندي إهلي

 على بقراءته النعماين، أمحد منظور على األول الرتمذي نصف   الشيخ قرأف رابع: سند ومثة
 قراءته السماعية أسانيده وأعلى املذكور، احلسن حممود على بسماعه الكشمريي، شاه أنور

 إسحاق. حممد الشاه على هلا بقراءته بيت، الباين الرمحن عبد على الستة ألطراف
 املسلسل احلديث منه ومسع اجليوري، خبش إهلي بن احلكيم عبد الشيخ عن قريته يف أخذو 

 وآخر أول من قطعة عليه فقرأ احلديث، أمهات من متفرقة أجزاء عليه قرأ وأيض ا ابألولية،
 عام يف هتفق   قراءة املرام بلوغ كامل  عليه وقرأ ،املصابيح ومشكاة املوطأ ومن الستة، الكتب
 منه. اإلجازة له وحصلت هـ،1367

 وصرف، مني حنو منها: الكتب، بعض البخاري شارح راز داود حممد الشيخعلى  قرأو 
 .واحلساب وكلستان، دبستان، وكلزار وكرميا، األول، وفارسي منشعب، وميزان

 البخاري صحيح هناك قرأ الرب عبد املولوي مبدرسة املعروفة العربية املدرسة يف دهلي ويف
 شيخ احلسن حممود الشيخ تلميذ الدهلوي، الديوبندي شفيع حممد الشيخ على الرتمذي وجامع

 أيض ا. وصهره اهلند
 الديوبندي، إهلي حمبوب الشيخ على هماج وابن والنسائي داود أيب وسنن مسلم صحيح وقرأ

 شعبان 7 يف واإلجازة التخرج شهادة منهما وأخذ املتداولة، الدراسية الكتب من غريها فيها وقرأ
 هـ.1375 سنة

 ومعلم والثاين األول اجلزء املختارات كتب  قرأ بلكهنو: العلماء ندوة العلوم دار جامعة ويف
 الندوي. املاجد وعبد الندوي رابع حممد الشيخ على والثالث الثاين اجلزء اإلنشاء
 .العلوم دار مفيت أمحد ظهور الشيخ على والسراجي األولني وهداية النقاية شرح كتب:  وقرأ

 .الندوي إسحاق الشيخ على الفقه أصول يف املدخل كتاب  قرأو 
 للندوة. التعليمية الشؤون مدير الندوي العرفان أيب الشيخ على الواضحة البالغة كتاب  قرأو 
 .اويالبلي احلفيظ عبد الشيخ على الصاحلني ورايض املنطق كتاب  قرأو 
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 البندوري. الرمحن حبيب الشيخ على الذهب شذور وشرح اللغات مصباح صاحب وقرأ
 السهسواين. أمحد تقريظ السيد على وكلستان اجلاللني تفسري وقرأ
 التفسري شيخ الندوي أويس حممد الشيخ على سنوات أربع والتفسري الكرمي القرآن ترمجة وقرأ

 .للندوة
 .إجازته على وحصل النعماين، أمحد منظور على الرتمذي من األول النصف وقرأ
 أسباط. الشيخ على املصابيح مشكاة وقرأ
 الستة الكتب عليه وقرأ خبدمته، واختص   عمره، آخر حسني نذير السيد الشيخ الزم وقد

 شرف سعيد أيب احلديث شيخ برفقة اإلجازة على منه وحصل بكماهلا، املرام وبلوغ واملوطأ
 الدهلوي. الدين

 ابألولية املسلسل الرمحة حديث منه ومسع آابدي، العظيم احلق مشس العالمة عن وأخذ
 وأجازه. بشرطه،

 مناظرة، جملس يف الدهلوي الدين شرف سعيد أبو ومنهم الكبار، العلماء من اعدد   ولقي
 جاء كان،  الندوة يف طالب وأان املرعاة منه أخذت :وقال ا،مرار   لقيه الرمحاين هللا عبد ومنهم
 الكتاب. ليطبع لكهنو

 :العلمية جهوده
 فيها بدأ اليت اجلامعة ذات يف التدريس ابتدأ اجلامعة يف الدراسة من هللا رمحه انتهائه بعد

 وقد م،1961 املوافق ـه1380 عام يف وذلك بـ)شكراوه(، السلفية اجلامعة وهي للعلم طلبه
 حصل أو سافر إن التدريس يف عنه ينيبه وكان هبا، يدرس اجلبار عبد الشيخ وشيخه فيها تعني  

 الكتب أمهات اجلامعة هذه يف تعاىل هللا رمحه الشيخ در س وقد ،التدريس من مينعه ظرف
 عشرة مخس من قريبا يدرسها مكث فقد عديدة، مرات الستة الكتب تدريس أمت وقد احلديثية،

 الكتب. من وغريها املرام، وبلوغ املصابيح مشكاة كتاب  هبا در س وكذلك ،سنة
 ميوات مديةاحمل املدرسة إدارة توىل قد هللا رمحه كان  احلديث أمهات تدريسه جانب وإىل

 هـ.1414 رجب 11 يف أتسست واليت والبنات، للبنني



 

8 

 

 لإلقراء هللا رمحه واستدعي عدة، جمالس يف احلديث إلقراء جيلس هللا رمحه الشيخ كان  وأيض ا
 إىل أخرى مرة واستدعي ،ذلك وغري املرام وبلوغ واملوطأ األربعة السنن فيها فأقرأ ،الكويت يف

.  ومسلم البخاري صحيح فيها وأقرأ الكويت  كامال 
 ،مسلم صحيح ومجيع البخاري من كثري ا  فيها وأقرأ ،البحرين يف لإلقراء ياستدع   كذلكو 
 ذلك. وغري

 وبعد تدريسه، إابن هراينة والية يف احلديث أهل جلمعية العلمية األمانة الشيخ توىل وأيض ا
 اإلفتاء ورائسة املذكورة اجلمعية أمارة يف خلفه هـ1406 عام الشكراوي اجلبار عبد الشيخ وفاة
 هبا.

 واملناسبات االجتماعات يف وشارك ها،كل     املناطق يف واجلمعية للجامعة دعوية جبوالت وقام
 اآلن. السلفية اجلامعة يف املدرس الندوي، الرمحن عبد الشيخ يساعده وكان الدينية،

 وعلى ،األعشاب طب صختص   يف املهنة مزاولة شهادة انل حىت الطب   تعل م قد أيض ا وكان
 مشهور. طبيب اآلن وهو ابنه رّب   املنوال هذا

 .تقريب ا هـ1414 عام حىت الطب    يف يعمل طبيب ا هللا رمحه كان  العلمية أعماله إىل وابإلضافة
 :مؤلفاته

 أن يعلم كان  ولكن العلم، خدمة يف متنوعة جهود صاحب تعاىل هللا رمحه الشيخ كان
 هنا ومن ؛ينقطع وال يبقى أجره إذ والتصنيف؛ التأليف هو العلم سبيل يف يقدمه ما أهم من
 واإلفتاء، اجلمعية أعباء توليه بعد خاصة ابلتصنيف عناية له كانت  إسرائيل حممد الشيخ فإن

 التوجيه ابب يف سواء ،والتأليف للكتابة األوقات بعض يقتطع كان  ابلتدريس انشغاله فرغم
 زيفه. وبيان الباطل رد ابب من أو عامة، والنصح

 :العربية ابللغة كتبه  أهم ومن
 مطبوع. غري وختريج قتعلي ،البخاري اإلمام خلف القراءة جزء ختريج يف األانم حتفة .1
 خمطوط. ،الرتمذي جامع على السلفية التعليقات .2
 خمطوط. ،حبان ابن صحيح زوائد أحاديث ختريج .3
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 خمطوط. التهذيب، تقريب على التعليقات .4
 الطبع(. )حتت الدهلوي حسني نذير احملدث اإلمام تذكرة .5
 العشرين. إىل عشر السادس اجمللد من للبيهقي اإلميان شعب من قطعة تصحيح .6
 .للبيهقي اخلالفيات خمتصر أحاديث من قطعة ختريج .7

 ال اليت والبلدان الدول يف خاصة ،احمللية ابللغة الكتابة أمهية الكرمي القارئ على خيفى وال
 ،األردية ابللغة يكتبون علمائها من فكثري ولذا ؛اهلند يف احلال وكذلك ابلعربية، أهلها يقرأ

 ومنها: األردية، ابللغة التأليف ابب يف أيض ا جيدة مشاركات له تعاىل هللا رمحه والشيخ
 مطبوع. اليمىن، ابليد املصافحة سنية تإثبا يف احلسىن التحفة .1
  .مطبوع القرى، أهل على اجلمعة فرضية يف اهلدى نور .2

 كان" هللا: رمحه يقول ،بذلك له والده إشارة بعد الشيخ ألفهما الكتابني هذينو 
 ابملسائل االعتناء كثري  احلديث، أهل من هللا رمحه إبراهيم حممد احلاج والدي

 التحفةو) اهلدى( )نور كتاب  وألفت السنة، اتباع إىل زمالءه ويدعو الشرعية،
 للمسجد وخيرج الليل، يقوم للسنة، ومتبع ا ابلشرع، ملتزم ا وكان إبشارته، (احلسىن
 حركته، وثقلت عمره، آخر كف    أنه مع اجلماعة على احريص   وكان األذان، مبجرد
 تويف الكالم، قليل امتواضع   والكالم، املزاج لطيف وكان والسنن، ابلفرائض ويهتم  
 .(1)اخلميس" ليلة تقريب ا م1984 /7 /26 املوافق هـ1404 /9 /26 يف هللا رمحه

 هللا رمحه الشيخ فيه نصر وقد .مطبوع الثالث، الطالق مسألة يف الكاملة اهلداية .3
 األول اجلزء على ردًّا وكتبه القيم، ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ رأي تعاىل

 أسند" إسرائيل: حممد الشيخ عنه يقول ،احلنفي حممد لنياز الكاملة النجاة من
 أكون أن وأنكر علي   رد كتبته  وملا املذكور، نياز على الرد اجلبار دعب شيخنا إل  
 الشيخ تويف فلما كتبه،  من هو اجلبار عبد الشيخ إن وقال: الكاتب، أان

                                         
 .(114 )ص: التكلة زايد حممد الكويت، ثبت (1)
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، ردًّا أخرى مرة عليه رددت اجلبار عبد  يقدر ومل له، ينسبه أن يستطع فلم قوايًّ
 .(1)"مرات طبع الكتاب أن مع اآلن، إىل علي   يرد أن

 ثالث طبع وقد .مطبوع واحلديث، القرآن ضوء يف واحد جملس يف الثالث طالق .4
 .الكاملة النجاة من الثاين اجلزء على رد وهو ،مرات

 حممد نياز اهتامات على رد   وهو االهتامات، من النياز جناة يف ما إىل البينات .5
 احلديث. ألهل احلنفي

 على رد وهو .جنليزاإل ضد   اجلهاد حركة يف وديوبند احلديث أهل علماء دور .6
 الشيخ يقول الردود يف كتاابته  سبب وعن ،الكاملة النجاة كتاب  من الثالث اجلزء
 راز داود حممد والشيخ الشكور عبد احلكيم وفاة "بعد هللا: رمحه إسرائيل حممد

 يف عامل يوجد ال أبنه بةاملتعص    بعض ظن هللا رمحهم اجلبار عبد احلديث وشيخ
 الرد فكتبت هم،ضد   كتب  عدة فكتبوا عليهم، الرد يستطيع احلديث أهل

 .(2)عليهم"
 بتقييد شبايب منذ أهتم   "كنت الشيخ: عنه وقال ميوات، يف احلديث علماء تراجم .7

 .(3)الكتاب" هذا يف كتبته  ما ذلك ومن ،وحياهتم وسريهم العلماء وفيات
 .مطبوع ،اإلمام خلف الفاحتة فرضية .8
 مطبوع. ،(أيضا اهلنديةو  األردية )ابللغة الصالة يف الفاحتة سورة .9

 الثالثة. املواضع يف اليدين رفع إثبات .10
 مطبوع. الركوع، إبدراك الركعة اعتداد عدم .11
 علماء أحد على رد وهو البخاري، صحيح ضوء يف الكتاب فاحتة فرضية .12

 الديوبندية.

                                         
 .(118 )ص: التكلة زايد حممد الكويت، ثبت (1)
 .(118 )ص: التكلة زايد حممد الكويت، ثبت (2)
 .(118 )ص: التكلة زايد حممد الكويت، ثبت (3)
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 كي  )أردو القراءة جزء ،جواابت حتقيقي كي  مسائل نعاميإ ابره كي  حنفية .13
 .وتعليق( تصحيح

 ذريته:
ا ،الدراسة فرتة يف األوىل زوجته من الشيخ تزوج  ألف عام شعبان من التاسع يف وحتديد 
 وتسعمائة ألف عام مايو من للخامس املوافق هـ،1371 /8 /9 ،وسبعني وواحد وثالمثائة

 /4 /25 اخلميس ليلة يتتوف   زوجته أن بيد ،م1952 /5 /5 النبوية، للهجرة ومخسني واثنني
 جهانده. بقرية هـ1376
 ،اجلامعة من التخرج قبل األخرية السنة بداية يف والده عليه أل   حىت بعدها الشيخ يتزوج ومل
ا  الثانية زوجته من فتزوج م،1960 /6 /7 املوافق هـ،1379 /9 /11 الثالاثء يوم يف وحتديد 

 موجودون. وكلهم بنات، وثالث أبناء أربعة منها هللا ورزقه كركري،  قرية من وهي
 :وفاته
 هللا رمحه م،2019 /7 /2 املوافق هـ1440 /10 /29 الثالاثء يوم فجر يف الشيخ تويف

 نزله. كرمأو  ،مدخله ووسع ،عنه واعف ،له اغفر اللهم جناته، فسيح سكنهأو  له وغفر


