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Abstract: 

 Dr. Sher Ali Al-Madani is widely known for his services in 

the field of Islamic sciences. He has written many books on 

different topics in Islamic sciences. He enjoyed commad over 

Arabic language and was well versed in literary beauties of Arabic 

language. He also composed verse in Arabic but his poetic flare is 

least known in the literary circles. This article presents an 

introductory study of his poetic rendition in Arabic. Besides 

excerpts and incorporations from Pre-Islamic and Islamic periods’ 

verse, his is a mainly pedagogic poetry. He freely employed 

excerpts from the Holy Qur’an and Hadith. The article covers 

various aspects of his poetry especially elegy, eulogy, pedagogy 

and felicitation, etc. 
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  مولده وأسرته

ولد الشيخ الدكتور شري علي شاه بن موالنا السيد قدرت شاه يف مدينة 

احلدود الشمالية املغربية (اه حمافظة بشاور بإقليم خيرب خبتوخنو  "أكورة ختك"

وإن هذه املنطقة قد أجنبت علماء ورجاًال عظاماً  .م1930بباكستان سنة ) سابقاً 
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من السادات، ترّىب الشيخ يف " بين هاشم"يف الدين، وأما أسرته فتنتمي إىل قبيلة 

عاملًا إال " قدرت شاه"حجر أبويه، حىت ترعرع ونشأ حتت رعايتهما، وكان أبوه 

  . ختذ الزراعة مهنة له، وكان يُشّجع أوالده على تلّقي العلمأنه ا

  دراسته وتربيته

قرأ الشيخ شري علي شاه الكتب االبتدائية علی والده مث التحق 

مث سافر إلی  ه1366بدارالعلوم احلقانية بأكورة ختك، وخترج منها يف سنة 

أساتذته موالنا من أشهر  .اجلامعة األشرفية بالهور وقرأ بعض كتب احلديث �ا

ه القاضي حبيب الرمحن وموالنا سيد بادشاه كل وموالنا عب داحلق وموالنا غالم اللّٰ

موالنا عبدالغفور السوايت وموالنا حممد إدريس الكاندهلوي وموالنا املفيت خان و 

موالنا أمحد علي الالهوري وموالنا احلافظ حممد  حممد حسن وشيخ التفسري

وبعد خترجه تولی التدريس بدارالعلوم احلقانية امتثاًال ألمر  .عبداللّٰه الدرخواسيت

أستاذه احملدث الشيخ عبداحلق رمحه اهللا، وكانت اجلموع الغفرية تزدحم لسماع 

دروسه بالرغم من حداثة سنة، وكان قد أويت قدرًا  كبريًا من فصاحة املنطق 

نية أعوام، واستفاد وبالغة األداء، وهكذا استمّر يف مهنة التدريس ما يقارب مثا

مث ارحتل إلی املدينة املنورة ونال شهادة . منه خلق كثري يف هذه الفرتة من الزمان

وشهادة املاجستري  ه1397الليسانس من كلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية يف سنة 

وبعد رجوعه إلی باكستان  .ه1407وشهادة الدكتوراه يف سنة  ه1403يف سنة 

تلف املدارس واجلامعات الدينية منها دارالعلوم كراتشي تولی التدريس يف خم

أخريًا التحق بدارالعلوم كراتشي ومنبع العلوم بوزيرستان و وجامعة أحسن العلوم  

  .احلقانية بأكورة ختك، ومازال يدرس �ا حتی وفاته

  أشهر تالمذته

قام الدكتور شري علي شاه بتدريس علوم احلديث والتفسري يف دارالعلوم   

قانية، وكان الشيخ متفّوقًا يف مجيع العلوم، وأستاذًا بارعًا وحمبَّبًا لدى الطالب، احل

  :ومن أبرز تالمذته
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ان، والشيخ حممد موالنا فضل الرمحن رئيس مجعّية علماء إسالم بباكست  

سني القرآن، والشيخ حممد عمر علي املدين رئيس جامعة حت الفاين،إبراهيم 

اجلامعة العثمانية، والشيخ عبدالقيوم احلقاين رئيس رئيس  والشيخ غالم الرمحن

  .جامعة أيب هريرة

  وفاته

قضى الشيخ شري علي شاه حياته يف تدريس العلوم النبوية إىل أن   

نية يف الثالثني 
ُ
أصيب ببعض أمراض القلب قبل وفاته بعدة سنوات حىت وافته امل

  .م2015من أكتوبر سنة 

  تراثه العلمي

اهللا آثاراً علمية عديدة يف خمتلف املوضوعات باللغتني خّلف الشيخ رمحه   

  :العربية واألرديّة، ومن مؤلفاته العربية

. حتقيق تفسري احلسن البصري، حّققه وعّلق عليه يف مخس جمّلدات ضخمة - 1

نال به شهادة الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، والكتاب مطبوع من  

  .كراتشي

ورة الكهف، وهو الذي نال به درجة املاجستري، وقد طبع الكتاب تفسري س - 2

  .ه1403من املكتبة العلمية بالهور يف عام 

  .زُبدة القرآن - 3

  .زاد املنتهى يف شرح سنن الرتمذي - 4

  .مكانة اللحية يف اإلسالم - 5

ونالت هذه الكتب القيمة اإلعجاب والقبول يف األوساط العلمية،   

املؤلفات ُنشر للشيخ عدد من البحوث واملقاالت يف ا�الت وباإلضافة إىل هذه 

  )1(.العربية واألردية
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 :شعره

وجبوار علمه الغزير يف مجيع العلوم واملعارف أنشأ يف العربية عدة قصائد   

مجيلة يف املدح والرثاء والتهنئة والرتحيب وطبعت هذه القصائد يف خمتلف 

 .العربيةوفيما يلي نورد بعض قصائده ب .ا�الت

 )البسيط( قال يرثي موالنا صبا أحسن) 1(

  ياعني جودي علی ذي العلم والعمل

  شيخ، نبيه وجيه الوجه صبا

  ذي رونق، جهبذ، مفتاح معضلة

  قد زان مسنده باحللم، والكرم

  قدكان فخراً، ومعياراً، ملكرمة

  مازال جمتهدًا فينسق مدرسة

  رّوی البذورمباء الشرع منشرحاً 

   طّيات جبهتهقدكنت أحلظ يف

  قدكان أبياً، وفياً، زاهداً، ورعاً 

  قدكان ممتثًال للشيخ متبعاً 

  قدكان عوناً،مشرياً، ذا شرف

  قد أحلدوا بسطة يف العلم واجلسد

  ياساترالوجه عنايف حلد

  يبكي عليك الشيوخ كلهم

  يارب أنزله الفردوس مبتهجاً 

  وأمطر علی قربه أسبال مغفرة

  كمياشيخنا حنن يف إسعادنا مع

  اهللا جيزيكم من فضله نعماً 

  يارب عّلم سليل الشيخ صبا

  جمسم اخلري فياض بطل 

  أحسن بدموع الوابل اهلطل

  يف الدرس والوعظ واإلفتاء واجلدل

  معطر الفعل حلو القول كالعسل

  مسحًا نزيهًا بديع احلل للحيل

  �دي الصغار سبيل الرشد واألمل

  هلم من وباء الزيغ والضلل صوناً 

  ميخائل ا�د من أسالفه األول

  لشيخنا الزرويل الكرار مثل علي

  من غري كسل والفشل والكلل

  يف خدمة الشيخ سباق بالمطل

  والعبقري العظيم كاجلبل

  تدور صورتك احلسناء يف املقل

  السيما شيخك العمالق للثكل

  منضر الوجه من روٴياك يف احللل

  فور الزللمعطر اللحد مغ

  جرحی القلوب أساری احلزن والثقل

  ترتی كقطرات الصيب السبل

  مصباح نور وسرالوالد اجللل
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  واجعله نورًا لقلب األم واألخوات
 

  )2(وقرة لعيون الكل والبلل
 

قصيدة الرتحيب رحب �ا فضيلة الشيخ احملدث الكبريموالنا حممد سرفراز ) 2(

 )الكامل(. خان صفدر مبناسبة قدومه يف جامعة أحسن العلوم بكراتشي

  م األفراح يف األرواحتتالط

  وجلت خمائل �ضة علمّية

  زين املعارف والعوارف والتّـٰقی

  مشس املدارس وا�الس واهلدی

  كشف الّستار عن الغوامض يف العلوم

  مأل املكاتب بالتآليف اليت

  كلحْت وجوه بين القبور بنورها

  ردت مطاعن ملحدين عن األلیٰ 

  حصن حصني للكتاب وسنة

  عواملاً نور أضاء اهلند مث 

  وسقی اإلله ضريح قاسم والرشيد

  وأثاب شيخ اهلند أعطر حّلةٍ 

  وأراح روح حسني أمحد ذي التقي

  رأفته علی وجه وجيهوأفاض 

  املدارس ترتقيالعلم يفخر و 

  طوبی ألبناء العلوم وروده

  وجزی اإلٰله اجلالبني لشيخنا

  فله علی أبناء قاسم مّنة

  فهو الذي أحيی املشاعر بعدما

  األزهار يف أحسن علومالزارع 

  يارب أِدم أبطال ديوبند لنا

  ونری السرَور عال علی األشباح 

  بقدوم حميي السّنة الّوّضاح

  نعمان عصر، جهبذ، جحجاح

  وإمام أهل السنة املّداح

  وملعضالت الفقه كاملفتاح

  نالت قبول الناس يف اإلصالح

  رفعت لواء القاسم الفّتاح

  هم أسسوا ديوبند يف الصحصاح

  ومنار علم نوره لفالح

  وأنار سهل األرض واألركاح

  مبياه �ر اجلّنة الفحفاح

  وأنار أنور شاه كاملصباح

  بطل اجلهاد وللعدی رّضاح

  بلغت معارفه إلی الضراح

  بورود شيخ صفدر فياح

  عيد أتی ببشائر األرباح

  السيما الزرولی السماح

  فهو الفتی املفيت و ذو اإلسجاح

  احنامت كنوم ظعنية رجّ 

  ومرحب األسالف كل صباح

  )3(واحفظهم يف عيشهم رحراح
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وقال ميدح معايل الشيخ أمحد خليفة السويدي وزير الشؤون اخلارجية ) 3(

 )البسيط(لإلمارات العربية املتحدة سابقاً 

ه زرنا خنبة العرب   احلمد للّٰ

  ردء اجلاللة ميناه وساعده

  يف شرف "العني"قلب اخلليج وعني 

  عذب الشعر مرجتالً حلو ا�الس 

  إن تلقه تلق يف القرآن منغمساً 

  رحب الفوٴاد وسيع الصدر منخضعا

  بسط اليدين سخي النفس ذاكرم

  غيث املكارم غوث البائسني فقد

  يرتاد جملسه أعيان دولتهم

  اجلود حليته والضيف بغيته

  كم من مساجد يف ميزانه سبحلت

  بر وطوع أبيه وطوع والدة

  لهيارب السهل إال ماتسه

  يا خالق احلسن نضر وجهه شرفاً 

  ومل يزل قصره يف العني مزدهراً 

  ومل يزل قصره يف العني مزدهراً 

  ومل يزل رأيه مفتاح معضلة

  دامت منازله مألی من النعم

  يارب اجعله خريالناس يف بلد

  اللّٰه أسأل أن حيفظه يف فرح

  وبارك اللّٰه يف أيام والدته

  وجامع اخلوست يدعوه لرؤيته

  مًا مهامًا زكّي النفس واحلسبشه 

  روح القبائل روح الشاب والشيب

  نور اجلزيرة زين القوم والنسب

  أعين به الشيخ أمحد خليفة النجب

  طيب الفوٴاد قرير العني يف الكتب

  لني النقاش بدون الصخب والشغب

  قسام أمواله يف اخلري والُقرب

  تراه منبسطًا بالبذل بالِقرب

  م واألدبيشتاق رؤيته ذواحلل

  حمبوب أهل التقی مطلوب ذي أرب

  وباقيات له يف السجل حتتسب

  سهل السلوك مع األوالد ذي الرتب

  سهل له احلفظ للقرآن كالرطب

  وزده علمًا حلفظ آخر الكتب

  بالعلم وا�د واألضياف والذهب

  بالعلم وا�د واألزهار كاحللب

  وهديه النور للسارين بالدرب

  والغربلوافدين من أهل الشرق 

  منضر الوجه سباقًا إلی القرب

  وأهله وبنيه أعني الشهب

  وأذهب البأس عنها كاشف الكرب

  )4(ومعهد الشيخ عبداحلق يرتقب
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ه املتوفی يف) 4( حمرم احلرام يوم  21 رثاء احملسن الكبري عمري بن يوسف رمحه اللّٰ

  )الطويل(م، 2003مارس  24/ ھ1424االثنني 

  نّضرقفا عند قرب األملعي امل

  قفا سلما مث ادعوا بتضرع

  سالم علی الشيخ الوقود مسود

  سقی اللّٰه قربًا فيه شيخ ابن يوسف

  وأسكنه الفردوس يف ظل عرشه

  سالم علی حبر السخاء مبجل

  بكی كل مسكني وأصحاب حاجة

  بكی كل من زار الفقيد موزعا

  وتبكي إمارات اخلليج تواتراً 

  بكی شيخنا جنل اخلليفة أمحد

  وظيب أراه مغّرباوجّو أب

  سقاه إله العرش كوثر خلده

  وصحب وآل واحملبني مجلة
 

  عمري التقی والعبقري املعطر 

  لشيخ جليل يف تراب معنرب

  حبيب الوری عرفان أهل التبصر

  ونّور حلًدا فيه جسم املنور

  جليس كرام يف النعيم احملّرب 

  تقي نقي أرحيي مطهر

  وأرباب علم للفقيد املوقر

  مثل غيث مغزر عطاياه ترتی

  وأهل أبوظيب دموعًا كأحبر

  علی خاله املفضال واملتبحر

  وأشجارها منكو سة للتحسر

  وعّظم أجر اليوسف املتصرب

  )5(وصلی علی مشس الربية أزهر
 

وقال يهنئ فضيلة الشيخ منصور الرمحن يف شأن تزويج بنته السيدة هاجر مع ) 5(

  )الكامل(م2003-3-28 وعليهما يفاألخ الكرمي ضياء الدين بارك اللّٰه هلما 

  بّشرتَنا بزواج بنت صديقنا

  فاللّٰه خري حافظًا لعروسة

  يارّب أّلف بينها وأليفها

  إنا �نئ أوًال رمز العلی

  فخر املشائخ شيخنا الزرويل

  مث التهاين من صميم قلوبنا

  اجلوهري معنرب النسمات 

  وعروسها يف احلّل والرحالت

  كتآلف الزوجني يف اجلّنات

  شيخ احلديث وجامع احلسنات

  زين األكارم �جة احلفالت

  ليله املنصورذي الربكاتخل
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  ولوالد املنصور عثمان النبيل

  وألمه ولزوجه وبناته

  يالسيما األنور وزاهد كوثر 

  واجعلهما مرتابطني تكاتفا

  فقههما يف الدين فقهًا كامال

  نورمها يارّب مثل األنور

  واشرح صدورها كصدر الكوثري

  هذه هدية حّبكم الشري علي
 

  واإلخوة النجباء واألخوات

  ومجيع أسرته ذوي القربات

  احفظهما يارّب من أزمات

  للوعظ واإلرشاد يف الندوات

  حّببهما للناس كالثمرات

  الشاه يف األقران والسادات

  وفّقهما للّرب والطاعات

  )6(راجي القبول وطالب الدعوات
 

 )الكامل(  سبة والدة ابنه حممد أنور شاهوقال يهنئ موالنا زرويل مبنا) 6(

  ، ونّور داركماللّٰه شرّفكم

  نور البيوت، وقرّة لعيونكم

  وسرور كلثوم، وروح رقّية

ه الكرمي   وسؤال والده من اللّٰ

  ورجاء خالن من الزمالء

  يف بيتنا وزعوا احلالوی فرحة

  إين أهّنئكم ، وأهلي أهلكم

  ومزّمًال والشيخ، أمحد، والصبا

  طّول عمره يف ظّلكم اللّٰه

  واجعله يارّب الربايا عاملاً 

  وارزقه إخوانًا ليعلوا جمده

  وأِدم عليه ظّل والده احلنون

  فخر األفاغنة األفاضل زرويل

  بطل اخلطابة والفقاهة والندی

  وموّقر األسالف أعالم اهلدی

  بقدوم ضيف، وردة األزهار 

  جنم مضيئ، ساطع األنوار

  ومراد شائلة من املختار

  ودعاء والدة من األسحار

  ونتيجة األوراد، واألذكار

  متشكرين لنعمة السّتار

  وأهّنئ املنصور ذا األحجار

  ومشائخ الدار من األبدار

  ويقيه من مرض ومن أخطار

  خلف الرشيد، ساللة األخيار

  ويناصروه بنصرة األنصار

  شيخ احلديث و�جة األحرار

  مفيت الفتاوی ، كاشف األسرار

  ل، جاذب األنظارزين احملاف

  )7(حامی األحّبة، للعدی بّتار
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وقال يرثي صاحب السمو امللكي الشيخ زايد بن سلطان آل �يان أمري ) 7(

 )البسيط(اإلمارات العربية املتحدة 

  أحتفت ياعيد آالمًا وأشجانا

  ياعيد كيف السرور ملن يفجعهم

  ماكان موت املليك موت منطقة

  كم من قلوب بنار البني حمرقة

  ربّيت أهل اإلمارات يف نِعم

  نری اإلمارات مثل اخللد ناضرة

  ترعرع الشعب يف أظالل رأفتكم

  منحت أهل البالد مايوفرهم

  كنَت املنار ألهل الفضل ترشدهم

  ماكان فيضكم، يف العرب منحصراً 

  كنَت العماد هلم يف كل نائبة

  السيما شيخنا الصنديد أمحد خلی

  قلب اخلليج وعني العني مغتبط

  توّجته بوسام املستثار لكم

  قد كان حّبًا شغوفًا يف مودتكم

  ماكان يشبع من تذكار عظمتكم

  كم من جمالس من ندوات معرفة

  مازلت حيا� وإن واراك إخوتنا

  أنت املنّقش يف مرايا أفئدة

  يارّب أنزله يف الفردوس مبتهجاً 

  وامطر علی قربه أسبال مكرمة

  واجعله يف زمرة األبرار منشرحاً 

  مبوت سّيدنا من آل �يانا 

  موت العظيم عمود القوم ُحّسانا

  بل موته هّدم األكوان بنيانا

  ومن عيون رماها الدهر عميانا

  يف دولة األمن مرتاحني إخوانا

  ا الغر يف األفراح نشواناوشعبه

  حتی جعلتهم للناس تيجانا

  عزًّا وجمدًا وماًال ورضوانا

  إلی شؤون السياسّيات أفنانا

  بل صار فيه مجيع اخللق سّيانا

  تشّجع الصحب إكرامًا وإحسانا

  فة السويدّي نورالشعب حنانا

  وجه وجيه، زكّي النفس إميانا

  خال� وفّيا سديد الرأي برهانا

  بذكراكم كسحبانا رطب اللسان

  حيس فيه سرور القلب وجدانا

  ثناؤكم فيه مثل الثمر ملعانا

  أخالفك الغّر مثل الغيث فيضانا

  وذكرك احللو يف األفواه يرعانا

  منّضرا لوجه من روٴياك فرحانا

  معطر اللحد إنعامًا وغفرانا

  وامنحه حورًا و غلمانًا ورحيانا
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  اجعل بنيه محاة الشرع يف زمنو 

  واجعل بطانتهم أصحاب معدلة

  ياشيخنا خنن يف إسعادنا معكم

  ونسأل اللّٰه أن يدمي ظّلكم
 

  قد شّوه الناس إسالمًا وإميانا

  ام ويف األسحار رهبانفرسان يو 

  جرحی القلوب مأوف العقل 

علی العباد، عباداللّٰه أزمانا خسرانا
)8(  

 

فهذا غيض من فيض ومناذج خمتارة من شعره يف األغراض املتنوعة واليت    

تدل على قدرته على نظم الشعر يف أغلب أغراضه وتظهر يف شعره مسة التأثر 

هلي واإلسالمي ويسوده الطابع العلمي حيث  والتقليد للشعر القدمي يف العصر اجلا

 .كثر فيه االقتباس من الكتاب والسنة وشاع فيه التضمني للشعر القدمي

  الهوامش والمصادر
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