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﷽

مقدمہ
(تحریر  :محمود  ،بانی و چیف ایگزیکتو آفیسر طریق الحق العالمی)
المحقق ،المدبر ،المفسر ،المحدث ،الشیخ الطریقہ ،قاضی القضاۃ ،افقہ
الفقھاء ،سلطان الفقھاء ،زبدۃ المتقین ،تاج الشریعہ،مفتی اختر رضا خان قادری
ازھری رحمۃ ہللا علیہ‘ ھو مرشدی و سیدی۔
اذا أرسلت مھران قادري إلى مفتی اختر رضا خان النسداد الموقع
االھانہ  ،قدم محاكمة سریعة  ،قام الجماعۃ العلماء لالحتجاج.الحمد ہلل؛ الموقع
االھانہ قد یسد .
تاج الشریعہ ،مفتی اختر رضا خان قادری ازھری رحمۃ ہللا علیہ قد
یحب طریق الحق العالمی۔ اذا جاءہ فی کراتشی سنہ جنوری  ، ۲۰۱۵قال:
"ماشاءہللا۔ إن عمل طریق الحق جید جدا  ،وھذا من الشرف أن یتبع ویمدد
لطریق الحق .مھمتي ھي أیضا تحفظ لناموس الرسالۃ .دعائی لطریق الحق
وكل شيء بالنسبة لي یحضر لطریق الحق".
ھو رضی إلعطاء وقت خاص لطریق الحق۔
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1

یا کوکب من بھاء الدین ذاألق ۔۔۔ ومنھا من دقیق العلم متسق
اقدام فولک في التحقیق مصدرہ ۔۔۔ اھل التمکن في النبراس کالشفق

والدته ونسبه:
ولد قاضي قضاۃ الھند الشیخ اإلمام تاج الشریعة محمد أختر رضا خان
الحنفي القادري األزھري یوم االثنین السادس والعشرین ( )26من شھر محرم
لعام (1362ھـ) الموافق ( )2من شھر فبرایر لعام 1943م بمدینة بریلي في
شمال الھند.

1

http://www.ahlesunnat.net/medialibrary/downloads/regularupdates/tajusshariah.htm
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ولد سیدي الشیخ حفظه ہللا في بیت عامر بالعلم والعلماء المعروفین في
القارۃ الھندیة منذ أكثر من مائتي عام ،حیث إنه ابن حفید الشیخ اإلمام الھمام،
وحید الزمان ،فرید األوان ،المجدد ألوائل القرن الرابع عشر الھجري ،سیدي
أحمد رضا خان الحنفي البریلوي ،فنسبه إلیه یصل عن طریق والدیه ،فھو ابن
الشیخ المفسر األعظم بالھند موالنا إبراھیم رضا (المكنى جیالني میان) ابن حجة
اإلسالم الشیخ محمد حامد رضا ابن الشیخ أحمد رضا الحنفي البریلوي ،ومن
جھة والدته ...فإن جدہ من والدته ھو المفتي األعظم بالھند الشیخ محمد مصطفى
رضا خان القادري الحنفي البركاتي ،ابن الشیخ أحمد رضا خان الحنفي
البریلوي.

نشأته وتعلمه العلوم وأساتذته:
أخذ الشیخ حفظه ہللا الدروس األولیة والعلوم االبتدائیة العقلیة والدینیة
عن العلماء األكابر المعروفین في وقته ،وعن والدہ وجدہ من والدته الشیخ محمد
مصطفى رضا ،وحصل على شھادۃ خریج العلوم الدینیة من دار العلوم منظر
اإلسالم بمسقط رأسه مدینة بریلي ،ثم أكمل أدامه ہللا تعلیمه في جامعة األزھر
الشریف بالقاھرۃ في الفترۃ ما بین (1963م) إلى (1966م) درس فیھا العلوم
المتداولة من التفسیر ،الحدیث ،اللغة العربیة ،والفلسفة اإلسالمیة وغیرہ من
العلوم وتخصص في الحدیث وتخرج من كلیة أصول الدین بارعا في األحادیث
وعلومھا ومتضلعا بھا.

حیاته العملیة والعلمیة:
بعد عودۃ الشیخ حفظه ہللا من القاھرۃ إلى الھند ،انخرط في التدریس
بدار العلوم منظر اإلسالم وأسس بعد فترۃ دار اإلفتاء بعد أخذ اإلجازۃ من مرشدہ
و معلمه المفتي األعظم بالھند الشیخ محمد مصطفى رضا خان المتوفى سنة
(1402ھـ) ،وترك التدریس بدار العلوم منظر اإلسالم.
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وقد استخلف المفتي األعظم بالھند الشیخ محمد مصطفى رضا خان قبل
وحل
وفاته ،الشیخ محمد أختر رضا خلیفة في حیاته ،وقد برع الشیخ في اإلفتاء
ِ
المسائل المعقدۃ المتعلقة بالفقه ،وال غرو في ذلك لتعلم الشیخ حفظه ہللا الطریقة
على ید أستاذہ عن جدہ الشیخ أحمد رضا.
إن سماحة الشیخ كثیر السفر لنشر الدین والتوعیة الفكریة والعقَدیة ،وله
تالمذۃ ومحبون منتشرون لیس في الھند فحسب بل في سائر المعمورۃ ،ویعتبر
سماحته المربي لھم ،وھم ینھلون من علمه ومكانته الروحانیة ،وقد أُعطي الشیخ
لقب تاج الشریعة من قِب ِل كبار العلماء.
وللشیخ میل كبیر لكتابته الشعر والمدائح وإلقائھا في المحافل
والمناسبات ،وقد تم نشر دیوانه المسمى" :نغمات أختر" والحقا دیوانه باسم:
"سفینة بخشش" بمعنى (سفینة العفو) عام (1986م) ،وتم إصدار طبعة جدیدۃ
ومنقحة في أوائل سنة (2006م) ،والدیوان یشتمل على مدائح الشیخ باللغتین
العربیة واألردیة ،كما توجد مدائح وقصائد للشیخ لم تنشر بعد.
وللشیخ عدۃ تصانیف ورسائل باللغتین األردیة والعربیة ،وجاري ترجمة
بعضھا إلى اللغتین العربیة واإلنجلیزیة ،من ھذہ المصنفات:
)(1الدفاع عن كنز اإلیمان -في جزئین.
)(2حكم التصویر
)(3حكم عملیات التلفزیون والفیدیو
)(4الحق المبین
)(5الھاد الكاف في حكم الضعاف  -تعریب
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)(6شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام ﷺ  -تعریب
)(7تحقیق أن أبا إبراھیم علیہ السالم تارح ال آزر
)(8أزھر الفتاوى خمس مجلدات
)(9أزھر الفتاوى باللغة اإلنجلیزیة
)(10حاشیة على صحیح البخاري
)(11صیانة القبور
)(12مرآۃ النجدیة
)(13األمن والعلى لناعتي المصطفى ﷺ بدافع البالء – تعریب
)(14قوارع القھار على المجسمة الفجار  -تعریب
)(15سد المشارع على من یقول أن الدین یستغني عن الشارع
)(16الصحابة (علیھم الرضوان) نجوم اإلھتداء
)(17نھایة الزین في تخفیف عن أبي لھب یوم اإلثنین
)(18سبحان السبوح عن عیب كذب المقبوح  -تعریب
)(19حاجز البحرین الواقي عن جمع الصالتین  -تعریب
)(20الفردۃ في شرح قصیدۃ البردۃ للبوصیري
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إن دار اإلفتاء القائم بمدینة بریلي والذي یدیرہ الشیخ بنفسه ،ال یعتبر
دار إفتاء لمنطقته الجغرافیة فقط ،وإنما ساھم في تقدیم الفتاوى إلى سائر العالم
على طریقة أھل السنة والجماعة ،وقد بلغ عدد فتاوى الدار ما یزید على خمسة
آالف فتوى.
إن الشیخ العالمة أدام ہللا بركاته لیس بارعا في اللغتین العربیة واألردیة
فحسب .بل إن له ملكة عظیمة في اللغة اإلنجلیزیة ،وقد قام سماحته باإلفتاء
واإلمالء باللغة اإلنجلیزیة ،وصدر كتاب فیھا.
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تتمہ
نسأل ہللا العلي القدیر أن یرحم لشیخنا العالمة محمد أختر رضا ،وأن
یبقیه ذخرا لإلسالم والمسلمین ،وأن ینفعنا بعلومه وأنوارہ في الدارین .اللھم
آمین .
وصلى ہللا على سیدنا وموالنا محمد ،وعلى آله وآبائه الطیبین،
وزوجاته أمھات المؤمنین ،وأصحابه الكرام والتابعین لھم إلى یوم الدین.
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التصدیق
مہرتصدیق اول:
ِ

سن کارکردگی کی تصدیق
ِ
مرکز ُح ِ
مہرتصدیق ثانی:
ِ

ُ
طریق الحق باکستان
سرپرست ومدیر القان لطریق الحق (العالمی) محقق ل
مفتی عبدالرزاق صدیقی صاحب
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