


للتحميل للق�اءة للتحميل للق�اءة

من تصا�يفه الجليلة

هذا ال�تاب يحتوي عل� خمس فتاوى قام بها
 ألسئلة

ً
اإلمام أحمد رضا خان رحمه الله تعال� إجابة

ق بالتبّ�ك بآثار
ّ
ّدمت إل� حض�ته ف� مسائل تتعل

ُ
ق

الحبيب المص�ف� ملسو هيلع هللا ىلص وغي�ه من األ�بياء وال�سل
عليهم الص�ة الس�م واألولياء والصالحين وح�م

تعظيمها وتوقي�ها وزيارتها..

هذا ال�تاب حاشية جليلة عل� ال�تاب المع�وف "رّد
المحتار" ف� الفقه الح�ف� ف� 7 مجلدات ضخمة
تحتوي عل� أبحاث رائقة وتحقيقات رائعة
وت�بيهات ل�يفة، مع فوائد مهّمة للعلماء
وال��ب، كما شملت مادة ال�تاب عل� التوفيق
والتمييز بين األقوال ال�اجحة والم�جوحة، وكذا

دة
�

عل� حل المسائل الجديدة المعق

اضغ� ه�ا

لق�اءة هذه ال�تب الجليلة عل� موقع�ا ال�سم�
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للتحميل للق�اءة للتحميل للق�اءة

من تصا�يفه الجليلة

هذه ال�سالة ه� اقتباسات جميلة من كتاب
"الفتاوى ال�ضوية" للمؤلف رحمه الله تعال�
تحتوي عل� أربعين فتوى ف� الفقه الح�ف�
قة بال�هارة والص�ة

ّ
تتضمن األح�ام المتعل

والزكاة وغي� ذلك من الفتاوى الهامة..

هذا ال�تاب ال �ظي� له ف� بابه، وف�يد ف�
 بــ"رفع ال�ْيب عما �ال

ً
مضمو�ه وُيسّم� أيضا

المص�ف� ملسو هيلع هللا ىلص من علم الغْيب" حيث يحتوي
عل� تحقيق أ�يق وتفصيل دقيق ف� مسألة علم

ال�ب� ملسو هيلع هللا ىلص بالغيب ربما ال تجده ف� غي�ه..

اضغ� ه�ا

لق�اءة هذه ال�تب الجليلة عل� موقع�ا ال�سم�
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للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

لق�اءة هذه ال�تب الجليلة عل� موقع�ا ال�سم�
اضغ� ه�ا

من تصا�يفه الجليلة

صالت الصفا في نور المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

الوظيفة الكريمة

حسن التعمم لبيان حد التيمم
النور والنورق ألسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي

إلفاضة أحكام ماء الصبي

الهنئ النمير في الماء المستدير

صيانة القبور

فقه شهنشاه وأن القلوب بيد المحبوب بعطاء هللا

منير العينين في حكم تفبيل األبهامين

هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

صفوة المديح في مدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص وآل البيت والصحابة واألولياء

إزاحة العيب بسيف الغيب

شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام

قوارع القهار في الرد على المجّسمة الفّجار

كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم
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لق�اءة هذه ال�تب الجليلة عل� موقع�ا ال�سم�
اضغ� ه�ا

من تصا�يفه الجليلة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

للق�اءة

تهافت القادينية

بساتين الغفران

المنظومة السالمية في مدح خير البرية

القاديانية

المعتقد المنتقد مع شرحه المستند المعتمد

الفلسفة واإلسالم

الفضل الموهبي في معنى إذا صّح الحديث فهو مذهبي

العقيدة في اإلسالم

الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية

بدر األنوار في آداب اآلثار
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لق�اءة هذه ال�تب 

اضغ� ه�ا
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للتحميل للق�اءة

هبة الحبي� ف� عمق ماء كثي� ه� رسالة قيمة
 من فتاوى اإلمام أحمد رضا خان

ً
و�فيسة جدا

المع�وفة بـ"الفتاوى ال�ضوية" كتبها
المؤلف رحمه الله تعال� ف� اإلجابة عن
سؤال عن العمق الم�لوب للماء ال�ثي� الذي

كالجاري ما ال يقبل ال�جاسة..
 

كتاب قّيم ومفيد ال يم�ن ل�الب الفقه
الح�ف� االستغ�اء ع�ه، يحتوي هذا ال�تاب
عل� المسائل الفقهية المعتمدة عل�
مذهب السادة األح�اف ويليه حاشية مميزة
ياء من إفادات اإلمام

ّ
ور والض

ّ
� بـ"ال� سم�

ُ
ت

أحمد رضا" 
 

للتحميلللق�اءة

من تصا�يفه الجليلة

اضغ� ه�ا

لق�اءة هذه ال�تب الجليلة عل� موقع�ا ال�سم�
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للتحميل للق�اءة

من هو اإلمام أحمد رضا خان اله�دي؟ وما
ه� إ�جازاته ف� الميادين العلمية؟ وما هو
دوره ف� �ش� الس�ن ال�بوية وقمع البدع
والفتن الم�تش�ة ف� زما�ه؟ لمع�فة ذلك تابع
ف عل� قدوة عظيمة هذا ال�تاب الوجيز وتع��

من قادة األمة اإلس�مية..

الدرر الحسان ف� م�اقب اإلمام أحمد رضا خان
ه� رسالة وجيزة ف� م�اقب اإلمام أحمد رضا
خان اله�دي رحمه الله تعال�، وتتضمن بعض
جوا�ب ومواقف مهمة من حياته مع
اشتمالها عل� درر علمية وفوائد قّيمة قد ال

تجدها ف� غي�ها..

للتحميلللق�اءة

كتب حول سوا�حه وم�اقبه
 

اضغ� ه�ا

لق�اءة هذه ال�تب الجليلة عل� موقع�ا ال�سم�
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للق�اءة

للق�اءة

مقاالت عن سي�ته وحياته

اضغ� ه�الق�اءة المزيد من المقاالت عن سي�ته عل� موقع�ا ال�سم�

 إال ب�عت فيه، كان اإلمام أحمد رضا خان
ً

شخصية ت�كت بصمة ف� جميع الميادين العلمية، ولم تت�ك مجاال
ا، ورًعا، زاهًدا، عابًدا، مفسً�ا، شاعً�ا، �اقًدا بصيً�ا، لم تقتص� مهارته عل�

ً
فقيًها ضليًعا، وأصولًيا بارًعا، حافظ

علم دون آخ� بل ت�وع واتسع حت� شمل أكث� من خمسين علًما م�ه

ف� مدح ال�سول األعظم من أشعار اإلمام أحمد رضا خان اله�دي (رحمه الله تعال�)
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م الشهي� ُيعد� من كبار علماء أهل الس�ة والجماعة ومن
َ
هذا العالم الجليل والعل

أب�ز مشايخ التصوف ف� القارة اله�دية فإلي�م هذا المقال الوجيز الذي يتضمن
للق�اءةبعض جوا�ب مهّمة من حياته وسي�ته..

للق�اءة

مقاالت عن سي�ته وحياته

 ف� كثي� من العلوم والف�ون وقد
ً
اإلمام أحمد رضا خان رحمه الله تعال� كان متبّح�ا

 من أشه�ها ف� هذا المقال القصي�.. تابع المقال وتع�ف عل� مجده
ً
جمع�ا ل�م بعضا

العلم� المذهل الذي ال يحظ� به إال قليل..

اضغ� ه�الق�اءة المزيد من المقاالت عن سي�ته عل� موقع�ا ال�سم�
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شاهد الب��اج

العلماء العارفون هم رياحين الله تعال� ف� األرض، من اشتم �سيمهم وأخذ من

عبقهم، استق� به اإليمان. يس��ا أن �قدم ل�م ب��امجا جديدا بع�وان "رياحين اإلس�م"

عل� ق�ات�م المتميزة ق�اة مد�� فشاهدوا مع�ا هذا الب��امج ل�� تستفيدوا..

الب�امج التع�يفية بهذا العالم الجليل

من أجمل الب�امج عن شخصية اإلمام أحمد رضا خان اله�دي رحمه الله تعال� الذي

يتضمن بعض جوا�ب مهمة من حياة هذا العالم الجليل ويب�ز دوره الهام الذي قام به

ف� سبيل �ش� الخي� والدعوة إل� الله تعال� وإص�ح الف�د والمجتمع.. 

شاهد الب��اج
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فيديوهات مختارة عن جوا�ب حياته
 

أعلم أهل األرض ف� عص�هتقاريظ علماء الع�ب عل� كتاب الدولة الم�ية

ك�اماته وواليته

ماذا قيل عن اإلمام أحمد رضا خان رحمه اللهشخصية اإلمام أحمد رضا خان رحمه الله

ذك�ى والدة اإلمام أحمد رضا خان رحمه
الله تعال� - فيديو وثائقية
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ب�اقات جميلة حول سي�ته

اضغ� ه�ا

لمتابعة المزيد من الصور عل� موقع�ا ال�سم�
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صور إ�فوج�افيك التع�يفية
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