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التقدقة

وناعح،زشلهخاتيمعلىوالشلاموالضلاة،العالمينرلتدثهالحمد

وآيه.محقد:حكمتهوحاجمل،أقيه

الرسائللبعضطئبةصفوةطتاتهفيتحيماالكتاقيهذافإن:وبعد

الحسنيعليالحسنأبيالعلأمةالإسلاميةالدعوةفقيدإلىالموخهة

العلموأساطيني،والدعوةالفكيرلأعلايممباركؤئخبؤ!تلجمنالتذوي

علؤعلىكانواوالذين،القيادةوأصحاب،السياسةورجال،والأدب

مستوحاةالرسائلهذهوجميغ،معهدائمؤوقؤد؟،وطيدةوضداقؤ،قوتؤ

ولا،فيهاسكئفتلا،الهاجسوصفو،الخاطروفيض،الساعةعفوجمن

شجتيها.علىوجرت،تنقيخ

تقذهؤلاءمنإليهالموخهةالرسائللأن؟"الرسائلبعض":قلت

منها-تعالىاللهرحمه-الندويالعلأمةفاختار،شتىمواضيعفيبالمئات

كثيرألأن؟والتاريخية،والأدبية،العلميةقيمتهاإلىنظرأالمجموعةهذه

والأدبية،،العلميةوالمسائل،والعربية،الإسلاميةالقضاياتتناوذمنها

الأساليبعلىخلالهامنالاطلاعلهميميهنالذينللطلأبجدأمفيدةوهي

،والأدبالعلمذويومراسلة،الأصدقاءومخاطبة،الرسائللكتابةاللأئقة

ذايهالوقحبفيمفيدةهيكما،وذوقهم،مكانتهمتلائمالتيالتعابيرفي

وأفكار،وآراء،اتجاهاتعلىللاطلاعأيضأوالذارسينللباحثين

العربيالعالمفيالمختلفةالنابهةوالأدبية،والعلمية،الدينيةللشخصتات

والإسلامي.

ابن)التذويالحسنيالرابعمحقدالشيخالكبيرالأستاذفضيلةفأضذز



المجموعةهذه(بهوأمتع،اللهحفظه،بعدهوخليفتهالندويالعلأمةأخت

عام(الهند)بقكئو،العلميالإسلاميالمجمعمنلهابالتقديمالنفيسة

علىللاطلاعجتدةوسيلةالمجموعةهذهاصبحتمافشرعانهـ،ا404

القغيئينمنكثييرعقوذشغقتالتيوالمشاكل،الإسلاميةالقضايامنكثيير

منهاواستفاد،المحذدة)1(التاريخيةالفترةفيوالمسلمينبالإسلام

تاريخية.ووثيقة،علميأمرجعألهمزالتماوالتي،الكثيرون

تدقيقأبهالاعتناءمعالقزاءإلىالكتابهذابتقديماليوتمت!غذ

نأآملين،أيضأالرسائلبعضإليهوإضافة،وتعليقأضبطأ،وتنقيحأ

المهتقينوللباحثين،الإسلاميةبالقضاياالمهتقينللمؤزخينيكون

التاريخيةالإسلاميةالمكتبةفيوللفراغ،مرجعأوالأدبيةالعلميةبالمسائل

بمقدايى.ولوشذادأ

الكتابهذاإخراجفيالمبذوذالحفذيقبلأنوتعالىتباركالله4نسأ

مجيب.سميعإته،الانتفاعأرادمنكلبهوتنقغ،الجديدةالحقؤهذهفي

هـا442/المباركرمضان27/خيذزآباد

هـ.ا4!4-1367بينماوهي(1)

كتبه

تعالىبالئهالفغتز

الغؤريالماجدعبد



الكتابتقديم

الندويالحسنيالرابعمحمدالأستاذ:بقلم

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالضلاة،وحدهدثهالحمد

فيهايتجقىالتي؟الكتابيةالنماذجأبرزمنالرسائلفإن:وبعد

وانفعالاتهتأفلاتهلنقلذريعةصاحئهايتخذهافقد؟والإمتاع،التأثيز

غيرطبيعيةتكونعندماالغرضإصابةفيناجحةوتكون،النفسية

فيهاالكاتمثيراعي،شخصبىإلىشخصبىمنموخهةتكونوقد،متكقفؤ

النفس،حديثمنإليهيوخههلماوالانفعالالفهمفيإليهالفرشلمستوى

منأو،صديقهإلىصديتيمنأو،أخيهإلىأفيمنالرسالةتكونفقد

ويتصفالارتباطهذاويتنوع،آخربرجلعاطفيئبارتباطيتمتعرجلى

دامتولذلك،وأحلامهاوآلامهاالحياةظروففيالمتبادلةبالمشاركة

،الأدبمننابضةمادةالتاريخمنمختلفؤفتراتفيالرسائل

الأولالصدرمنذالعربيةاللغةفيالقوتةالرسائلتاريخويبدأ

اللهرضي-طالبأبيبنعليسيدنارسائلمنمجموعةفهناك،للإسلام

الذيولكن،إليهنسبتهافيمشكوكأمنهاطائفةكونمعوهي-عنه

إلىالنفسيوالتأثير،الأدبيئالجمالمنأيضأيبلغمامنهاأن:فيهئشألا

الأولالكتابةزعيئمكثيرأشيئأالرسائلهذهمنتققتمولقد،العاليةالدرجة

؟لعصيرهمنهايستفيدأنوبراعته؟بفتهواستطاع،الكاتبالحميدعبد

الأدبئين.والتطؤرالانفتاحإلىالعربيةالبدويةالعزلةمن-خرجالذي



بحكموقويتوتوشعت،بعينهفثآذلكمنذالرسائلكتابةواصبحت

المدنئةحياةإلىالمتدرجعصرهمفيإليهاوالحكام،الدواوينحاجة

اجتماعيئ،مجاذ:مجالانالكتابةمنالفونلهذاوأصبح،والتطؤر

فكانوا،الغرضلهذاموطفونفنيونرجاذبادائهيقوم،وسياسى

العمليكون،فردفيإخوانيئومجاذ،ذلكفيالفئيةمهاراتهميستخدمون

النفسيالانفعالعلىالأدبيةالرسالةقؤةوتقتصر،فربإلىفربمنفيه

للحالةرعايتهوعلى،لأجيهالرسالةيكتبالذي؟الغرضفيلكاتبها

يراعيأنللكاتبئذلاكانالأحوالكلوفي،إليهللفرشلالنفسية

كلامه.فيالفصاحة

مدىعلىالرسائلكتابةفيبذئيرهوالعلمالأدبأهلمنكلأذلىولقد

منها،مجموعابفيوخمعت،رسائلبذلكفاجتمعت،الأدبيالتاريخ

رسائلفهناك،وطبيعيةإخوانيةهيماومنها،وأدبية،اجتماعيةهيما

الجاحظ،ورسائل،المققعبنالثهعبدورسائل،الكاتبالحميدلعبد

العربية،للكتابةالأدبيالشبابعهودفيالضابيإسحاقأبيورسائل

الغميد،ابنمثل،للكتابةالأدبيةالصناعةزعماءرسائلوهناك

الخؤارزميئ،بكروأبي،القمذانيالزمانوبديع،غتادبنوالصاحب

.القغزيالعلاءوأبي،الفاضلوالقاضي

،للقزاءالأدبيةللمتعةمادب!كبيرةالمختلفةبأنواعهاكفهاالرسائلوهذه

،)1(الكاتببوحدةتتصفالرسائلهذهمجموعاتولكن،والدارسين

واحد،تق!علىرسائلهمنرسالؤوكل،واحدلكاتمبمنهامجموعيمافكل

الظاهرمطبعة)عليكردمحمدالأستاذجمع!البلغاءرسائل"كتابذلكمنيستثنى)1(

وعبدالفقفعابنرسائلمنقليلعد؟فيهصغيزكتالثولكنه،اهـ(326القاهرة

خاصق.أدبيئطابعوعليها،الردودوبعضالكاتبالحميد



وأختها،شقيقتهاإلابعدهاتقرأفلا؟منهارسالةتقرأإذا،واحدوطعيم

التنؤتجمنيخلوالرسائليالعملمنألشكلوهذا،المجموعةآخرإلى

بينيكونأنإلىماسةالحاجةفكانت،ك!لكالنفسيئوالتنؤع،الفئي

وفؤ،كتابهابتنوعالأسلوبالمتنؤعةللرسائلمجموعاثالقزاءأيدي

،الوحدةتركناأو؟الكاتبوحدةلا،إليهالمرشلوحدةراعيناإذاممكن

لموإلا،البليغةالأقلامأهلمنكتابهايكونأنبشريطيماالأشتاتوجمعنا

.والإمتاع،الئفعدرجةإلىالرسائلهذهتبلغ

كبيبر،وأديمبعالبمبيدالفكرةهذهتنفيذتيشرأنه:الشرورعلىيبعثومقا

والعمل،والدعوة،والأدب،والمعرفة،اليلمأصحاببمختلفارتباطله

الحسنيعليالحسنأبيالسيدوأستاذناشيخنافضيلةوهو،الإسلاميئ

وكاتمب،،ومفكبر،كعالبمالإسلاميالعالمفيبهئعترفالذي،التذوي

ارتباطهبتأثيرلديهكانتفقد،سواءوالأردية،العربيةاللغةفيوأديمب

طابععليهايوتجدكثيرةرسائل-الإسلاميالعالمفيكثير؟متنوعبمابشخصياب

أعلامبأقلاممنهاكبيرةوطائفة،معأفكرفيوطابع،أدبيئوطابع،أخوفي

نألهفبدا،العربيالعالمفيالإسلاميةالصحوةوقادة،الإسلاميةالدعوة

عليها،لاياليعبحيثالخاصةمكتبتهفيمحجوزةالرسائلهذهيجعللا

علىيحتويمامنهايختارأنفرأى،بهالمتصلينأخمنإلابهاينتفعولا

ليطلع،المفيدةالنماذجهذهمثلفيللراغبينوينشرها،اكثروالإمتاع،الإفادة

إبداءفيملكتهمفتغذي،الرسائللكتابةاللأئقةالأساليبعلىالطقتة

أهلبهايطلعكما،والأدب،الفكروأهل،الأصدقاءومخاطبة،الخواطر

النابهةللشخصياتوأفكابى،وآراء،اتجاهابعلىوالدراسة،العلم

ودينيبما.،علميبماقيمبماذاتنتائجمنهافيستنتجون،المختلفة

العالمفيالنابهةالشخصياتمنمختلفةأصنافأالزسائلهذهئمئل



الدعوةرجالاثومنها،الدينعلماءكبازفمنها،والإسلاميالعربي

الإسلامية،الجمعياتورؤساء،الحركات4وزعما،الإسلاميوالعمل

اتصالاتهشغةبحكموذلك،الأقلام4ورجا،والعلم،الأدبأعلالمومنها

فقد،العربيةالأقطارأغلبانتفمتالتيالمتواليةرحلاتهفيبالشخصيات

ستةلمذةفيهاوأقاماهـ،366عامفيمزةلأولالججازيةالبلادزار

أخرىزيارةوتلتها،وأدبائها،علمائهامنفيها4أصدقالهفأصبح،أشهر

العالمخسرماذا"الشهيركتابهلهظهرعندماوذلك،سنواتبثلاثبعدها

الفكرأوساطبينعجيبأوقبولأتقديرأونال"؟%المسلمينبانحطاط

العربي،العالمفيلهفغزفيأعظمفصار،والذعوة،والدين،الإسلامي

منمنهاكلفيوقضى،وفلسطين،وسورية،والسودان،مصزوزار

والدينية،والذعوية،العلميةأواصزهؤؤطدت،ماوسعالوقت

.البلدانهذهبشخصيات

مجموعاتفينجدهلاتنؤعأالمجموعةهذهرسائلفينجدلذلك

بالتنؤع،يمتازنف!هالمجموعةهذهصاحبلأنوذلك؟الأخرىالرسائل

المجالاتأصحابمنالرسائلبأصحابويلتقي،والأدبيئ،العلمي

نوعه،فيمنهمواحدبكل،تنؤعهمعلىالمختلفةوالأدبية،العلمية

المعروفين،العلماءمنوعالئم،والأردية،بالعربيةأديمثفضيلتهولأن

الفكر،مجالاتفيوالعملبالاتصالأيضأيتمتعوهو،وداعية،ومفكز

الأساليبعلىرسائلهمفيالزسائلأصحالثفئخاطبه،الاجتماعيوالعلم

تخفحهم.اتتي

مختلفة،وروائحألوافيذاتحديقةالمجموعةأصبحتوبذلك

بهاتمتازميزةوهي،الأخرىالرسائلمجموعاتفيالنموذقيهذانجدلا

وأهميتها.،قيمتهامنذلكويزيد،المجموعةهذه

01



فيئناهزفضيلتهلدىنجدها-الرسائللأن؟كثيبرمننخبةأتهاكما

بالاعتناءرسالةسبعيننحوفضيلئهمنهااختار،رسالةثلاثمئةعددها

معأ.والمتعة،الإفادةبجوانب

منالزسائلمنالمجموعةهذهتصبحأنالمتوقعمنبلالممكنومن

عنالمؤزخونتعيرف،الأياممنيوأفيالتاريخيةوالوثائقالمراجع

عقوذتشغلكانتالتيوالمشكلات،الإسلاميةالقضايامنكثيرأطريقها

فيهاكيبتالتيالتاريخيةالفترةفيوالمسلمينبالإسلامالقغيتينمنكثيير

فيالفعلوردود،كتابهاقلوبفيانعكاسايهاويعرفوا،الرسائلهذه

يتعزفواأنيمكنوكذلك،لهايرونكانواالتيالحلولهيوما،نفوسهم

تاريخفيمفقود؟وحلقاب،الإسلاميةالشخصياتمنعدبعلىبها

والشنينالتواريخمنشخصيتهمعنمعرفتهيهئموما،وأعمالهم،حياتهم

الزمنيةالمساحةوتمتد،عليهاالاطلاغوالمترجمين،المؤزخينفاتالتي

،المدةهذهرسائلمننخبؤفاختيار،عامأوثلاثينسبعةإلىلذلك

وشكر،شكزناشيخنالفضيلةنقذم،قتممفياعملللراغبينونشرها

لوجهه،خالصأالعملهذايجعلأننسألوالله،عليهاغيرنامنقزائها

!والقبولالنفعفيهويضع

اهـ404سنةالحجةذيمن28
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الندويالحسنيالرابعمحمد

تكئومكتب،عرفاتدار



ترجمة

النذويالحسنيعليالحسنأبيالعلأمة

والأديب،الجليلوالمرتي،الكبيروالمفكر،الحكيمالداعيةهو

الدينفخربنالحيعبدبنعليالحسنأبوالستدالعلأمة:البارع

الحسني.

مديريةمن"كلآنيمتة"قريةفي(ام9"11اهـ-333)عامولذ

.(الهند)ئشأتزاتزبيةبولا"تيريييأيز"

عبدالشيخالعظيموالدهحجرفيغمرهمنالتاسعةإلىوترئى،نشآ

"الأعلاممنالهندتاريخفيبقنالإعلام"-صاحبالحسنيالحي

والدهوفاةوبعد،-)1(والأردية،بالعربيةأخرىقيمؤتاريخيؤومؤتفات

وترتى،2(إالحسنيالعليعبدالدكتورالأكبرأخيهإشرافتحتتعقم

فأحسنت،تقيةوصالحة،متعئمةكانتوالتي،والدتهوعلى،عليه

،العلماءتذؤةبجامعةالتحقثم،الابتدائيةدراستهأكملأنإلىتربيته

ومن!،يومئؤالعربيةواللغة،الشريعةفيأساتذتهاكبارعلىودرس

والعلامة،الالؤتيهي)3(خانحسنحيدرالمحذثالعلامة:بالذكرالجدير

.المزاك!ثمي)4(الهلآليالدينتقيمحمدالشيخ

)1(

)2(

)3(

(4)

.4(4ص)فيترجمتهانظر

.ص)92(فيترجمتهانظر

.ص)32(فيترجمتهانظر

.03(ص)فيترجمتهانظر
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قرآحيث،1أ1(الإسلاميةبئؤتئدالعلومدارفيالزمنمنفترةوقضى

معهدفيفترةقضىوكذلك،القذني)2(أحمدحسينالشيخعلىالحديث

المفشرعلىبكاملهالكريمالقرآنتفسيرقرآحيثبلآفؤر)3(القرآنعلوم

.اللأالؤري)4(عليئأحمدالشيخالمشهور

فيلهماأستاذأوغئن،العربيوالأدب،التفسيرفيالعلأمةتخضمق

فيها.الشريفالحديثبتدريسمدةقامثم،العلماءندوة-العلومدار

اللهإلىالداعيةلموشسهااوالتبليغالدعوةجماعةجممفكفيانخزطثم

وبقي)5(-(تعالىالله-رحمهالكائذفقوفيإلياسمحقدالشيخالكبير

فيوخرج،وكتابة،خطابةالناسفياللهإلىالدعوةبعملفيهامشتغلأ

الحسنة،والموعظةبالحكمةاللهإلىداعيةالخافقينفيمزاتالدعوةسبيل

وبالعملوالمقروءةالمسموعةبالكلمةالإسلامكلمةإعلاءعلىعاملأ

هاديأوواعظأ،ومفكرأ،محاصرأودجميئ،مجاليكلفيالبتاءالإيجابي

والمؤشساتالعلميةوالمجامعالعالميةالجامعاتفيوالفكر،بالرأي

)1(

)2(

(r)

)0(

الهند.،أترابرديشولايةفي"ديوبند"قريةفيالواقعة

.ص)47(فيترجمتهانظز

انقسامهما.قبلوباكستانالهندبلديتجمعكانتالتي

احمداللهعبيدالشيخعلىدرس،الهنديةالقارةشبهفيآنذاكالمفشرينكبارمنكان

اللهوليل!ماملماالبالغةاللهحجةو!،التفسيرالندويالعلامةعليهدرس.الشندي

وفاته.تاريخعلىأعثرلم،الدهلوي

جماعةأشس،الحاضرعصرنافيالإسلاميالعالمعرفهمالذينالدعاةاكابرمنكان

فيوهي،كفهالعالمفياليومورجالهادعاتهاانتشروقد،الخمسيناتفيالدعوة

وأمريكة،،أوربهوفيالإسلاميةالأقطارجميعفيورواحوغدؤ،مستمرنشاط

طبع،كتابآالندويالعلأمةعديهالفوقدهـ.ا362عام-اللهرحمه-توفي.واليابان

."اللهإلىودعوئهالكاندهلويإلياسمحمدالشيخأبعنوانبدمشقكثيرابندارفي
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.()1العالمبلدانمختلففيوالندواتوالمؤتمراتالإسلامية

كئنيهل!!بم-

،العلماءتذؤة-العلومدارفيللتعليمالفليااللجنةلرئيسنائبأاختيز

وشغل،وفاتهحتىالمنصبهذاعلىوبقي،لهاعامأأمينأثم،رئيسأثم

،الجمعياتمنلطائفةوالعضوتة،الرئاسةمناص!تالمنصبذلكبجانب

وخارجها.،الهندفيوالمجالس

فيالإسلاميةللدراساتأكسفوردلمركزالأمناءمجلسكرئيس-

ببريطانية.أكسفوردجامعة

الهند.لعمومالإسلاميةالشخصيةالأحوالمجلسورئيس-

.(الهند)تكنوفيالعلميالإسلاميالمجمعورئيس-

.(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبرابطةورئيس-

المكرمة.بمكةالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلسوعضو-

.والأردن،والقاهرة،بدمشقالعربيةاللغةقجامعوعضو-

!م-جمبو*

اهـ042المباركرمضانشهرمن22فيبالهند-اللهرحمه-ئوفي

ففاجئؤ،قلبيؤتؤبةعقبوذلك(ام999ديسمبرشهرمن31الموافق)

جئاته!واسعفيوتغقده،اللهرحمه

)\(

كل!-7--بن7

عليالحسنأبيالعلامةرحلات)كتابإلىتلكعويةJtرحلاتهعلىللاطلاعيرجع

اهـ422عامبدمشقكثيرابندارطبع،المحققإعداد"...الندويالحسني

.م()1002
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منها،والشيرةوالأدبوالدعوةالفكرفيقئمةمؤتفاثللعلأمة

مئةفيتقعالتي؟الحجمالمحدودةالصغيرةومنها،الهاقةالكبيرة

أشهرها:فمن،أكثربل،صفحة

!؟المسلمينبانحطاطالعالئمخميمزماذا-ا

الإسلامية.الأقطارفيالغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالضراع-2

.(مجفداتأربع)الإسلامفيوالدعوةالفكررجال-3

النبوية.السيرة-4

القرآنية.الذراساتإلىالمدخل-5

والستة.القرآنضوءفيالأربعةالأركان-6

الفرتضى.-7

+(مجقدان)العربأدبمنفختاراث-8

المدينة.إلىالطريق_9

جديد.منالإسلامإلى-01

فلسطين.وقضيةالمسلمون-11

.إقبالزوائع1_2

.والشيرةالقرآنفيالدعوةأدبمنرؤائع-13

.والسلوكوالعبادةالعقيدة-41

.الإيمانريخهتتإذا-51

الإنسانية.علىوفضفهالحضارةفيوأثزهالإسلام-16

.الخزةالإسلاميةالتربية-17
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وتحليل.دراسةوالقاديانيةالقادياني-18

الهند.فيالمسلمون-91

العربي.الشرقفيسائحمذكرات-02

وكتحث.شخصياث-12

.(أجزاءثلاثة)الحياةمسيرةفي-22

رهبانتة.لا-رئانية23

.(للأطفالاالتبيينقصص-24

.(للأطفالاع!ب!دالنبيينخاتم-سيرة25

.(للأطفالاالإسلاميالتاريخمنقصصق-26

،المقالاتمئاث-والكتبالمؤتفاتهذهغير-الندويوللعلأمة

وقد،مختلفةموضوعاتوفي،والذعوة،الفكرفيوالمحاضرات

التالية:بالعناوينونشرناأعددناها

.(مجلذات3)والدعوةالفكرفيإسلاميةمحاضرات-ا

.(جزءان)والذعوةالفكرفيإسلاميةمقالات-2

النبوية.الشيرةفي-مقالات3

قرآنية.دراسات-4

النبوفي.الأدبفينظراث-5

ومشاهيرهم.المسلمينأعلاممن-6

الإسلامية.والتربيةالتعليمفيأبحاث-7

والمستشرقين.الاستشراقفيبحوث-8

والغربية.الإسلاميةالحضارةفيمقالات-9
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)1(

(2)

.اسمعئات-01

.والرؤساءالأمراءإلىصريحةخطابات-11

.الإسلامفيالمرأةمكانة-'1

والسئة.الكتابالفقهمصدر-13

.الندويالحسنأبيالعلأمة-رحلات41

2))1(الندويالحسنأبيالعلأمة-مقذمات15

*!*

العلامةتراث"سلسلةفيبدمشقكثيرابندارمنالكتبهذهجميعصدروقد

الإسلاميةالبشائردارفيمطبوغوهو"النبويالأدبفينظرات)عداما،!الندوي

.ببيروت

الإمامالندويالحسنأبو9كتابفليقرأحياتهعلىالاطلاعمنالاستزادةيريدتن

بدمشق.كثيرابندارطبع،للمحفق(الثالثةالطبعة)"الأديبالمرئيالداعيةالمفكر

17



ترجمة

الندويالحسنيالرابحمحمدالشعخ

ابن،الحسنيأحمدرشيدبنالرابعمحمدالشريفالعلامةشيخناهو

الغزير،العلمبينجمغ،بعدهمنوخليفته،الندويالعلامةأخت

حته،علىالقلوبكلأجمعت،الجتموالأدب،الواسعةوالثقافة

والنزاهة،،والعقل،الحكمةصفاتكلجناحيهبينضئم،واحترامه

.هذاجميعفييحتذىمثالوهو.والبساطة،والزهد

،والطهارة،بالشرفيمتازالذيبيتهفيونشأاهـ،934عامولد

العالية،دراساتهوأتئم،والعمل،والعلم،والستة،بالكتابوالتمشلث

خالهمنفيهادراستهخلالواستفاد،العلماءندوة-العلومدارفيوالعليا

أبوالعلأمةأرسلهثم،خاصؤبصور؟الندويالحسنأبيالعلامةالعظيم

المنؤرةوالمدينة،المكومةمكةمكتباتمنللاستفادةالحجازإلىالحسن

فقضى،الدعويبالعملوللاشتغال،يومئذالفطاحلوعلمائهما،الكبيرة

سنؤ.منأكثزذلكفي

أشيرحتى؟فيهوبرعالعربيالأدبفيالرابعمحمدالشيختخضص

التربويالاجتماعوجملم،العربيةالبلادبتاريخواعتنى،بالبنانفيهإليه

بالغأ.اعتناء

ندوةالعلومدارفيوآدابها،العربيةاللغةكليةفيمساعدأأستاذآعتن

يعشقهأستاذأفكان،فذةفيهابالتدريسواشتغلاهـ،368عامالعلماء
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وعملهـ،اrATعاملهارئيسآاختيرثم،صببربفارنجدرشهويرقبون،طلابه

أبوالحسنالعلامةخائهتوقيأناهـإلى413عاممنذالعلوملدارمديرأ

هـ.ا042عامرئاستهافيلهخقفأفاختير،-تعالىاللهرحمه-الندوي

،أسفارهمعظمفيالندويالحسنأباالعلامةالرابعمحمدالشيخراقق

جفه،فيكبيرأمساعدألهوكان،وخارجها،الهندداخلورحلاته

منكثيرأاستفادوقد،والتأليفية،والعلمية،الدعوية"عمالهفيوتزخاله

العلمي،والمنهج،الدعويالأسلوبعلىبالاطلاعالأسفارتلكخلال

الدعوية،أعمالهفيينتهجهاالندويالعلامةكانالتيوالآدابوالحكمة

العالمفيالهاقةالشخصياتمعوباللقاءات،والعلمية،والأدبية

به.العملليمكنهذلكبكلمعرفتهفيذلكأفادهوقد،الإسلامي

الهنديةالقارةشبهفياليوتمالمؤففينكبارمنالرابعمحمدالشيخجمقذ

الإسلامي،والتاريخ،التربويالاجتماعوعلم،الإسلاميالفكرفي

والعربي.،الإسلاميوالأدب

محمدالدكتورالنجيبتلميذهقالكما-فهو؟الكتابةفيأسلوبهأفا

:-الندويأكرم

ويقيع،،الرسالةيؤديالذي؟الواضحالعلميالأسلوبفييكتب"

فئريمل،والصراحة،للحريةحثهذلكومنشأ،فيمتعيصاغالذيلا

ومع،تمويههاغيرمنحقيقتهاعلىالفكرةويعرض،شجتتهاعلىالنفسق

وأ،لمنيج؟يبحثعاليمأسلول!فأسلوبه،المميزطابعهفلأسلوبهذلك

كتاباتهفيستمالا،أحيانأالجماذيتوخىأتهعلى،ليعايج؟يصفمصلح

.(")1الأدبيةتهواختيارا

القلمدارطبع،(93-38ص):الرابعمحمدالشريفالعلامةلأسانيدالمتابعبغية)1(

بدمشق.
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بالعربية:القيمةمؤتفاتهأهممن

.المعاصرةالإسلاميةالثقافة-ا

ومنجزاتها.الإسلاميةالأمة-2

r-والمجتمع.التربية

العربي.الأدبفيمنثورات-4

.(الإسلاميالعصر)العربيالأدبتاريخ-5

ونقد.عرضيىبينالعربيالأدب-6

.بالحياةوصلتهالإسلاميالأدب-8

العربي.الشعرمختار-و

خدمةفييمارسها،جقةونشاطات،واضحةبصماتللشيخ

ندوة-العلوملدارالرئيسالآنوهو،الضادلغةعنالدفاعوفي،الإسلام

الرئيسونائب،الهندفيالشخصيةالأحوالمجلسورئيس،العلماء

للمجمعالعاموالأمين،(الرياضفي)العالميةالإسلاميالأدبلرابطة

.(بلكنو)الإسلاميالعلمي

والعافية،بالصحةئمتعهوأن،عمرهفيتفذأنتعالىاللهنسأل

،آثارهمنوتزؤدآازديادآوجمائله،بفضائلهوالمسلمين،الإسلاملخدمة

.ومآثره

**!
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لرعص+د!!!!ر!اه!إي

أفذوفيالخ!تقإبيأللأقةإذ

غش!يريمرص

لتونلرقيأاكش!ر2نح!إؤ%التي

جمهوشييى

يخديه!!لماءإيور!ي





لىوا12التهس!

من

الكرامالأسعاتذة

الكباووال!ثتيارخ

التقاييئمحمدبنخليلالشيخ.

الهلاليئالذينتقيمحمدالدكتورالشيخ.

القذنيئأحمدحسينالشيخالمحذث.





)1(اليمانيمحمدبنخليلالشعخ

-ا-

اللهحفظهعليالحسنأبيالفاضلأخيونفائسي،نفسيمنالأعز

تعالى!

بسيفالمتقطعالفؤادصميممنوتؤقأ،إليهوحنينأ،وشؤقأ،سلامأ

.البعاد

)1(

لأ)2

قد،ونهايه!2(،غايةأمبرولكل،قدىعمللكلفإن:وبعد

طيلةلهيدينكان،طيبأأثرأحياتهفيتركواالذينالندويالعلامةأساتذةأبرزأحد

وينقلون،بطابعهمالنجباءتلاميذهميطبعونالذين؟المعفميننوادرمنكان.حياته

قدئمله،بهماوالتلذذ،واسثطعامهما،الرقيقوالشعر،البليغبالنثرالتذونإليهم

العربية،اللغةتعليمفيقويةوملكة،البلاغةوعلوم،العربيةاللغةآدابفيراسخة

كراتشي.بمدينةم6691عام-اللهرحمه-توفي.النفوسإلىوتحبيبها،وتسهيلها

عنه:يقول،(1/97:الحياةمسيرةفي)الشخصيةسيرتهفيالعلامةذكره

يملكفكان،ورأيه،بذوقهللطلابتطعيمهفيمثيللهئوتجدلافريدأالشييئكانلقد"

فيثتغلغلبحيث،وآرائه،بأفكارهالطلابصبغفيفدهشةغريبةصلاحية

وإنشاء،يدرسهالذيالكتابفيالروحونفخ،ودمائهمبلحومهموتمتزج،أخشائهم

مؤثفإلىالطلابوتقريب،يتناولهالذيالفنفيالصالحةوالملكة،الصحيحالذوق

فيمثلهيوجدلا،الأمرهذافينادرةكانلقد،ومشربآ،ومسلكأ،ذوقأالكتاب

وهي،الماهرينالنبوغواصحابالبارعينالأساتذةمنالواحدبعدالواحدإلاالآلاف

الصحيحالتذؤقفيعجيبةملكةالشيخفيشاهدتلقد،بمكتسبةوليستموهوبةملكة

."ولغتها،ابهاوآد،للعربية

،وطالبهلخالذيالندويالعلأمةتلميذهمرضخبرالعطوفالأستاذوهوالشيخبلغ

الرسالةهذهإليهفكتب،الراحةوأسباب،بالصحةالاكتراثويفة،الاجتهادنتيجة

عليه.والإشفاقلهبالحمثئفيضالتيالرقيقة
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.عبدهعلىالثهيغممنهيالتيبعافيتكاكتراثكعدمفيتعذيت

بيمبجليسقوتجغلتكأنقكتكالتيأمراضكنبأمنساءنيقد!علي

،الرشادوسبيل،الهدىشننعلىيخؤركإلاذلكوهل،فراشيىورهين

ويمئطه.،ابنهأنتمنسنةضذ

.")1(خىغقيكؤلزتك،خقغقيكؤلتف!يمك،خقغقيكلأفيك"

نفسك،حقتناسيتلكن،مولاكبحقوفيتقد-فديئك-فأنت

ويرحم،نملةعلىلايعتدي،هاشميئدآمنبجديرذلكوليس،وأهلك

ولوئؤقال)2(فيتشزفنيأن!المصطفىبنيامنكفأرجو،قملةحتى

ليكان-إنأمرأأو،-بالفضلرضيتإذا-منكفضلأإقا،لشهير

حتىبواجبيأقومكي-حقعندكلنفسيكانإن-نفسيلحقأو،-أمز

مننزهةيمللاالأيامهذهفيالبلدةهذهمناخفإن،العافيةثوقياللهيلبسك

.")3(ق!ؤري"و"تالتييي"

،الكرامالإخوانمنالمقامذلكحوىمنوعلىعليكوالسلام

والأخ،)5(وناظم،عطاء)4(حليم:الكاملينالفاضلينستمالا

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن)6876(برقم2(00)2/المسندفيأحمدأخرجه

عنهما.

ومن،غخيةإسلاميةولايةكانت،الرائقالمعتدلبجؤهاالمعروفةتزدل!قذهياولايةعاصمة

القئؤجي.خانحسنصديقالعلأمةالمشهوروالمؤلف،الكبيروالشقفىالعالمؤلاتهااحد

.المشهورةالهندشماليمصائفمنجبليانمصيفان

دارفيالشريفالحديثمدزس،تيريتويالزأيالشفونيعطاءحليمالعلأمةالثيخهو

المتضفعينالمطيعينومن،الموسوعيالعلمأصحابكبارومن،العلماءندوة-العلوم

ورجال،وتلاميذه،تيميةابنالإسلامشيخخصوصأ،ومؤتفاتهم،السلفعلوممن

له.اللههـغفرا375صفر02فيتوفي،مدرسته

،باكستانعلماءأبرزمنكانوالذي،الندويناظممحمدالثيخالكبيرالأستاذبهالمراد

-الآدابفيئداييهمن-هذايومناإلى-هناكيكنولم،منازعبلابالعربيةوأدبائها
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سي.المتناأو،سيالنا(1)العربي

فيالشهرهذاقيد)2(الصديقيزبيرالدكتورالفاضلقدمكانوقد

تدوينتاريخفيالحثيثالشير"بأسماهارسالةإليوأهدى،"ئؤقال"

أيضأ.أخيكوإلىإليكيرسلأنوصيتهوقد"الحديث

(t)

)2(

لسلاموا

اللهفيأخوك

محمدبنخليل

تخزج.باكستانوأدباء،علماءمنكبيرعد؟عليهتتلمذ،اللغويةوالبراعة،العربية

الجامعةانتدبتهثم،فترةبالتدري!فيهاقامثم،العلماءندوة-العلومدارفيالأستاذ

إلىهاتجزثم،الأولىأيامهافيالعربيللأدبأستاذآالمنؤرةبالمدينةالإسلامية

للآدابأستاذأتهاؤئفؤر()العباسيةالجامعةفيوعئن،واستوطنها،باكستان

اهـ421عام،بكراتشيعمرهمنسنةوثمانينثمانعن-اللهرحمه-توفي،العربية

،أجزاءأربعة،العربيةاللغةلدراسةالجديدالمنهج":2ثارهومن.(م0002)

السيدللعلأمة"المحفديةالرسالة"كتابوتعريب،،الأزهارباقة)باسموديوان

وتراجمأعلامهاسيرفي:العلماءندوة)كتابنافيترجمتهانظر).الندويسليمان

.أعلمائها

نذاك.2العلومدارفيمدزسآكانوالذي،الفؤاكشيالعربيمحمدلأستاذابهالمرادلعل

جامعةفيثم،لكنوجامعةفيدبهاو2العربيةاللغةقسمرئيسالصديقيزبيرالدكتورهو

سابقأ.كفكئة

Yv



_r-

.يرضاهفيماواستعمله،اللهحفظهوولدي،شقيقيمنالأغز

.واحترام،مسلا

أوقاتك،مسامعيقزغتمامنذشوقيعلىشوقأازددثفقد:وبعد

الفتى،تثمرأنوهيهات،مثلكغيئؤن)1(كانلوأنوتمئيث،وأعمالك

.اللئامزمان)2(الزمانمنغصبأاستلبناهقدالواحدفإن

أمير،إلىالحاجةدعت!لكن،فيكإلاأكتبلاأنأريدوالله!علي

قد)3(الباريعبدالفاضلأنوذاك!الحبيبأيهاوبينكبينيوحالت

فقد،يغضبلموإن،احترامبألففتلفيئها،بطاقةبإرسالشزفني

وكتب،صوفىفإنهرسالتهبقبلةأغضبئهقدأكونلاأنعسى،قبلئها

الليلةهل:قاشأئه،عشرةالحاديةالليلة"بؤفال"محطةيصلأنه:فيها

ليلةالمحطةوصولفليكنالغربىأرادفإن؟الغربيأمالشرقيبالحساب

ولا،الغربيئأمززابنيوما،السبتفليلةبالشرقييكنوإن،الأحد

فقط،الغربيينفيولا،الشرقيينفيليسوا،الندوتينإخوانناإلاالشرقى

هندفي.تقييئمزاحمنإليكوأعتذر.)4(وأولئك،أولئكبينولكنهم

)1(

)2(

(r)

(4)

.ونظراءهإليهالمكتوبأضرابيريد،عليئجمع

الدهر.فلتاتمنفلثةوجودةكانيعني

العلومدارفيالمتخزجينطليعةمنكان،الندويالباريعبدالشيخالكبيرالأستاذبهالمراد

علماءكبارومن،الهندفيمترجميهاوكبار،الحديثةالفلسفةرؤادومن،العلماءندوة-

الحاضر،عصرنافيالاجتماعيةوالعلوم،الاقتصادفيومناهجه،الإسلاممقاصدبيان

عام-تعالئاللهرحمه-توفي،آبادبحيدرالعثمانيةالجامعةفيالحديثةللفلسفةأستاذآكان

."علمائهاوتراجمأعلامهاصيرفي:العلماءندوة)فيترجمتهانظرهـ.ا693

بتجدد-ويعرض،والغربية،الشرقيةالثقافتينبينيجمعونأنهمإلىبذلكالكاتبيشير
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"المرامبلوغو)،القرآنيقرأ-دثهالحمد-محمد)1(وأخوك!تغئم

لاميةودة،الشوربعفقالغيببظهرعلىقرأوقد،")2(المجموعةودا

وجدتف!ن...أحدسرقهولكن"العربلامية"أملكوكنت،"العجم

للأخفقلوإلا،بالثمنإلييرسل:لهقلت،آستانةطبع)3(الكليمعند

ثمنهيزيدولا()4(المطابعأنوار)طبعنسخةمعهيصحبأنالباريعبد

تدوينفيالحثيثالشير)«هديةإليكوسأرسل،الآناتبعضعلى

عنه.وكالةالصديقزبيرالدكتورللفاضل"الحديث

(.0)اللهحفظهالعليعبدأخيالدكتورحضرةعلىوالسلام

)1(

)2(

(r)

)5(

خوكأ

محمدبنخليل

.(البريدختممنيظهركماام149سنةينايرأوائلفيكتب)

شهادتها.يحملوكان،كذلكالعلومدارمنتخزجقدوالكاتب،المتخرجينبعض

أحدفييشتغلكانصالحشالثمحمد،بنخليلبنمحمدالكاتبابنالمحروسهو

السعودية.المصارف

المصرية.المعارفوزارةوضع،والتسميع،للحفظوالنثر،النظممنمجموعة

وصاحبسابقآ،العامةالعلماءندوةمكتبةمديرالندويأحمدكليمالشيخبهالمراد

هـ.ا377سنةرجبغرةمات،تكنوفيالتجاريةشبليمكتبة

تكنو.فيومكثبة،مطبعة

الاكبرالأخوهوسابقآ،العلماءندوةأمينالحسنيالعليعبدالسيدالدكتوربهالمراد

والأدبية،،والدعوية،العلميةشخصيتهتكوينفيالفضليرجعدماليه،الندويللعلأمة

العصرية،العلوموبين،الدينيةالعلومبينجامعآ،حاذقآوطبيبأ،تقيأعالمآكانلقد

منكبيرآشوطآالعلماءندوة-العلوئمدارقطعتوقد،والجديد،القديممحاسنوبين

العلأمةعنهكتبوقدهـ.ا038سنةفي،بلكنو-اللهرحمه-توفي،عهدهفيالتقذم

بدمشق.القلمدارطبعص)63("وكتبشخصيات"كتابهفيالندوي
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الهلاليى)1(الدينتقيمحمدالدكتور

-ا-

بنعليالحسنأبيالأستاذ،النجيبالشاب،العزيزالى*خحضرة

وسلام!آلهعلىبركاتهوأعاد،ورعاه،اللهرحمهالحيعبدالسيد

السيدالأستاذالأجلالأبزالأخيشمل،وبركاته،اللهورحمة،عليكم

جميعأ.والآل،والوالدة،العليعبد

فائقة،وإثارة،رائقةبعبارةالكريمكتابكعلىوزدفقد:بعدأقا

علمفيتقذمكوسزني")2(،الفتح"فينشرتهماذلكقبلوقرأت

حليفك،النجاحزاللا،والطلب،الدرسعلىواستمرارك،الأدب

)1(

(2)

اللغةعلماءكبارمنكان،الفزاكشيالهلآليالدينتقيالدكتور،البخاثة،العلأمةهو

العربية،الكلماتصحةفيوالإتقان،التحقيقوأصحاب،العصرهذافيالعربية

الئاسأقوىوين،وبلاغؤواشتقاقي،ونحوصرفيمن،اللغةوقواعد،وأصالتها

الأجنبية.اللغاتمنالمنقولةالمستحدثةالتعبيراتعلىإنكارآ

،معتقدآالسلفيةواتخذتركهاثم،صوفيةنشأةونشأ،المغربفيبميمجفماسةؤلذ

الشيخالكبيرالمحذث:أمثالمحذثيهاكبارعلىالحديثوقرأالهندإلىسافر

الأدبلأساتذةرئيسأوعين،("الأحوذيتحفة!صاحب)المباركفوريالرحمنعبد

جامعاتعدةفيبالتدري!وقامالهندغاذزثم،العلماءندوة-العلومدارفيالعربي

هـا574عام(المغربفي)البيضاءبالدار-اللهرحمه-توفي.العربيةالبلادفيكبيرة

..ام()879

منالخطيبالدينمحبالأستادئصدرهاكانالتي4الغزاءالأسبوعية"الفتح"صحيفة

.القاهرة

03



حيث؟بغدادإلىسافرثأنكتابكورودبعدألبثولم،أليفكوالتوفيق

شاغلى،شغلىفيكلهاقضيئها،يومأعشريننحومنذذلكوكان،الآنأنا

وبحثتكتابكفقدتولكني،جوابكإلىاللهوققوالآن،ذاهلىوفكير

منذاكرتيفيبقيماح!سبعلىجوابيفسيكون،أجدهفلم،عنه

مضمونه.

الثهأجراهاالتيالفائدةمنبهواعترفت،عليبهأثنيتماعلىألفكرك

الذيالطقتة)1(ثجاحوأما،المتةوله،الحمدفله،بلدكمفييديعلى

،قبل)2(منرسمناهالذيالمنهاجعلىشيركمبسببالحسابفييكنلم

أعظم،اللهشاءإنالمستقبلفيالنجاخوسيكون،عنديفيهغرابةفلا

البلوغمنمنعتنيالتي،المال!قةلولا؟الهندفيكباو4آماليكانتوقد

التيالمفرداتإحصاءوأما،تدريجأتأتيإنماالأمورأنعلى،إليها

باقتباسبأشولا.حسنفهو،سنةكلفيالابتدائيةالفصولفيئدزس

المؤمن.ضاتةفالحكمة،الأجنبيةالبرامجمنذلكمثل

،الأسماءمنكلمة(002)أنفأرى،للمبتدئالمناسبالمقدارأقا

والضمائر،،والظروف،الحروفمنالروابطوأما،كافيةوالأفعال

المئتينعلىزيادةاللازمالقدرمنهافيدرج،ذلكأشبهوما،والموصولات

السنةمقدارعلىيزدادالثانيةالسنةوفي.الأولىالدراسيةالسنةفي

الطالمث؟تقذمكفماوهكذا،مثلأثلاثمئؤالكلماتعددفيكون،الأولى

الكلماتهذهالطالمبيحفظأنالقصدوليس،قليلأقليلأالمفرداتتزداد

)1(

)2(

تعليمفيالنجاحمنولزملائهلهتحققبماالهلاليالشيخأستادهالندويالعلأمةأخبر

إليهيوخهوكان،اللغةقبلالقواعدوتعليم،بالترجمةاستعانةغيرمنالعربيةاللغة

ويرشد.فيجيب،الهندفيالحديثةالتعليميةالتجربةهذهفيتوجيهاتمنهويريدأسئلة

والتصوير.التبسيطعلىاعتمادآالبلادبلغةاستعانةغيرمنالعربيةاللغةتعليموهو
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إلىسنغسمةتكونخقلمنهاتركبولكن،ئفيدلافذلك،مجزدأحفظأ

ثم،أسطبربضهةعلىالواحدمنهايزيدلاأصليةدروس:أقسامثلاثة

والاستعانة،عنهاالطالبليجيب؟أجوبةبلاأسئلةثم،وأجوبتهاأسئلة

.فائد!كبير!لهابالضؤر

محمدوالأخ،)1(عالممسعودالأديبالأستاذعلىوسلامي

الطالبوشبلي،)4(شبليوالشيخ،حيدر)3(والشيخ،)2(العربي

)1(

)2(

)3(

)ع(

:المؤرخالأديبوالكاتب،الهنديةالقارةشبهفيوزعيمها،العربيةالصحافةرائذهو

دارفيالعربيالأدبرؤادمنالأؤلالرعيلمنكان،الندويعاتممسعودالأستاذ

فيالأدبيةالأعمالوفي،والسكن،الدراسةفيالندويالعلأمةزميلوهو،العلوم

.العلومردا

الإسلامية،للقضاياحماسئهبلغتوقد،الحماسةوشديذ،الاطلاعوسيغكان

في"العروبةدار"لدعوةتلبيةباكستانإلىهاجر.الحميةدرجةإلىالعربيةوالاداب

.المودوديالأعلىأبيالشيخمؤتفاتمنكبييرعدببتعريبوقام،لاهور

بالخدماتالحافلعمرهمنواربعينأربعاهـعن373عامبلاهور-اللهرحمه-توفي

واللغة.الأدبوفيلإسلاميةاالدعوةحقلفيالجليلة

تاريخو)"عليهمفترىشخصيةالوهابعبدبنمحمدالشيخ):القيمةآثارهمن

ي!ترفي:العلماءندوة،كتابنافيالمفضملةترجمتهانظر0"الهندفيالإسلاميةالدعوة

."علمائهاوتراجمأعلامها

وهو،اكبرأخوهرحلبعدمالماالعلماءندوةأفي،ثمدبربقي،الهلاليالدكتورشقيق

الحديثةالطريقةعلىالعربيةاللغةتعليمفيمسعودوالأستاذ،الندويالعلأمةزميل

.المباشرة

الزبانتين،العلماءكبارمن،الالؤتيهيخانحسنحيدرالشيخ:المحذثالعلأمةهو

ندوة-العلومدارفيطويلةمدةالشريفالحديثبتدري!قام،المربينوالمعفمين

دزير،والكلام،والأحكام،والأصول،الفقهفيجيدةمشاركةلهوكان،العلماء

توقي،(ماجهوابن،الثسائيشننغير)الأربعةالحديثكتحتالندويالعلأمةعليه

هـ.1131عامبقكنو-اللهرحمه-

سنةرمضانمن17فيتوفيفيها،الفقهيدزسكانالعلومدارأساتذةكبارمن

اهـ.364
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فيالآنيكونأنولابذ،الخامسالفصلفيكانالذي؟النجيب

والدكتور،)1(خليلفنشيسيقاولا؟يسألمنوجميع،التاسع

لقيته.إن؟)3(اليمانيخليلوالشيخ،)2(الأنصاري

)1(

)2(

)3(

هـا653رجب/61بغداد

لسلاموا

الدبننقيمحمد

والدأصدقاءمنكان،الفضلأهلالأشرافالسادةمنخليلمحمدالسيدالحاجهو

تكنو.فيأقامتهعندالهلاليالدكتورجيرانومن،الندويالعلأمة

المشهورين.المسلمينتكنوأطباءأحد،الأنصارينعيممحمدالدكتوربهالمراد

.)25(صفحةفيترجمئهسبقتقد

rr



_r_

زاذلا،الندويالحسنيعليالحسنأبيالأستاذالعزيزالأخإلى

.يأويإليهالخيز

،الأقاربجميعوعلى،وبركاته،اللهورحمة،عليكموسلائم

.()1إسماعيلبنأحمدعقكابنوخصوصأ،والإخوان

بل،تضزهلمصحبتيأن:أدريولكني،الآنهوأينأدريولا

بالعربية.لمعرفتهالخارجيةالوزارةفيمناصبإلىبهاوتوضل،نقغته

:)2(للصوابالموققوالله،الفغويةالأسشلةجواب

لأربعالكتابهذاكتب:نقول،شعبانمنالرابعاليومفيكناإذا

المصطلحاليوملا،اللياليبالأربعالمقصودلأن؟شعبانمنخلون

ساعة.وعشرونأربعوهو؟عليه

(1)

)2(

إليهاينتميالتي)الحسنيةالأسرةأفرادأقربمن،الحسنيإسماعيلبنأحمدالسيدهو

السيدالإمامالكبرىالجهاديةالإصلاحيةالدعوةبإماموصلةقرابة(الندويالعلأمة

لصغرالهلاليبالدكتوراتصالآالتلاميذأكثرمنكان،اللهرحمهالشهيدعرفانبنأحمد

،السوقوحاجات،المنزليةالأعمالفييساعدهكان،لبيتهالجواروبحكم،سنه

الخارجيةالوزارةفيمدةقضى،أقرانهعنذلكفيوامتاز،بهاوالنطق،اللغةويتعلم

.وجذة،القاهرةفيوأقام،بباكسثان

اللغويةالمعضلاتفيإليهويرجع،الهلاليالدكتورأستادهيراسلالندويالعلأمةكان

الخواطر!نزهةوالدهكتابمنالأخيرالثامنالجزءبإكمالمشغولأكانحينوالنحوية

منالهندتاريخفيبمنالإعلام،باسمأخيرآطبعوالذي-والنواظرلماالمسامعوبهجة

والبيان،الوافيبالجوابالهلاليالشيخفيجيبه-بيروتحزمابندارفي!الأعلام

أمثلته.بعضوهذه،الشافي
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فيبقيتالليلتينكتب:نقول،والعشرينالسابعاليومفيكناوإذا

ليلة،وعشرونتسعالشهرلأن.لثلاثنقولولا،وكذا،كذاشهر

وآله،،عليهاللهصقىالنبيأن:الصحيحينفيماذلكعلىوالدليل

فيلهفقيل،يومآوعشرينتسعةالمشربةفيفبقى،نسائهمنآلىوسقم

فيالمحققهووهذا،")1(يومآوعشرونتسعةالشهر":فقال،ذلك

فيه.مشكوذالثلاثونواليوم،الشهر

كانكما_والتحافة،الشقنبينكانمنبهئوضفالذياللفظأقا

المخضصفيليميذةابنفقالإ-اللهرحمه،العليعبدالدكتورأخوك

اللحم.الخفيف:الرجالمنالضزفي:تضهما(187/)

وكل،ضذعفهو؟بالقضيفولا،بالغليظليسالرجلكانوإذا

اهـ..ضذعوالظباء،الرجالمنوسط

الغئد:بنطزقةقولعندالزؤزيىوقال

الفتؤقدالخئؤكرأسخشاشنتغرفونهالذيالضزبالرخلأنا

الذيالضربأنا:يقول،اللحمالخفيفالرجل:الضزفي

الكسل،إلىداعيةكثرتهلأن؟اللحمبخقةتتمذحوالعرب،عرفتموه

،الفهقاتوكشف،الفيقاترفعفيالإسراعمنيمنعانوهما،والثقل

ذهنهوذكاء،تيفطهوشته،وسرعة،بخفةالأمورفي4دخاوأنا:قالثم

اهـ..توفدهوشذة،الحتةرأسحركةبسرعة

فلفا،شهرآنسائهمنآلى!ن!النبئأن:عنهااللهرضيشقمةأئمعنبلفظهوالحديث)1(

،شهرآتدخللاأنحقفتإتك:لهفقيلراخأو،غدايومأوعشرونتسعةتضت

باب،الصومكتابفيالبخاريأخرجه"يومآوعشرينتسعةيكونالشهزإن):فقال

.(0191)برقم،...الهلالرأيتمإذاأ:كأ!يحالنبيقول

ro



ينطبقوالذي،القامةممشون:أيضأاللحمالخفيفللرجلويقال

ثانية،وسكون،أولهبفتح()الضذعهوتامأانطباقأسؤالكعلى

.الأخرىاللغةكتبفيهذاومثل،ويحزك

ومقارنتهاالأربعةالأركان"كتابمنإلىالمهداةالنسخةوصلتوقد

الذيبموضوعهوافيأمفيدأكتابأفوجدئه،")1(الأخرىالدياناتمع

فييقالوهكذا،خيرأاللهفجزاك،سابقإليهيسبقلم،بكرأيزاللا

.له)2(رجاللاولكن؟الأخرىالكتبمعالقرآن

بعيدب!،قرابةزوجتيوبينبينها،مغربيةبامرأةمتزؤبخمطو!ثليئيتوقد

)3(؟الحسنيمحمدالسيدأخيناابنعنيسألهفإذا،اسمهأصحابنافأعطيت

)?(

)2(

(3)

إلىجديدبثوببالعميقالدراسيالفقهيبالبحثيمتاز،الندويللعلامةمشهوزكتالث

تحليليؤمقارنؤإلىبالإضافة،الطاهرة،الزكية،الصافيةالرتانيةالروحانيةجانب

طبعةلهصدرت،أجنبيةلغاتعدةإلىنقلوقد،الأخرىالدياناتمعحياديؤشاملؤ

بدمشق.كثيرابندارمنمنفحةعربية

للصحفمقارنةدراسةوفيه،لماالخاتمالنبي"بعنوانكتتمثالندويللعلامةظهر

انظر،الدكتورعليهيطلعلم،بهاتفزدالذي؟الكريمالقرآنمزاياوإثبات،السماوية

دارطبع،ص)115("النبويةالسيرةحولمقالات"فيمقالاتهضمنفيالكتيبهذا

بدمثق.كثيرابن

الفذ،البليغوالمحمر،وفعلآ،قولآالعظيموالمجاهد،حقآالمؤمنالكاتمبهو

لضمائروالفنته،للمشاعرالمحزكالأسلوبصاحب،الرشيدوالمفكر

للعلأمةالاكبرالأخابن)الحسنيالعليعبدبنالحسنيمحمدالأستاد:المؤمنين

لتحريرتفزعثم،العلماءندوةفيدرس."الإسلاميالبعث"مجفةمنثئ،(الندوي

عام-اللهرحمه-توفيأنإلىالأرديةإلىعقهمؤالفاتوثرجمة"الإسلاميالبعث!

ترجمةالندويالعلأمةعنهكتبوقد،عنهحديثفيها)181(صفحةانظراهـ،993

كثيرابندارطبع،ص)342("ومشاهيرهمالمسلمينأعلاممنأ:فياقرأها،ضافية

بدمشق.
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الثه،شاءإن؟بواسطتهيلقانيفإنه

.(المغاربة

الله!لطففيودمتمهذا

اهـ111/387/

rv

مطؤفأحمدبنيحمى):واسمه

عليكموالسلام

أخوك
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زاذلا،الندويالحسنيعليالحسنأبيالأستاذالعزيزالأخإلى

.يأويإليهالخير

محمدالسيدالعزيزالولدوعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

.الإخوانوسائر،الحسني

اهـدالأ911/388/المؤزخالكريمكئابكمإليألميئفقد:بعدأقا

والدعاء،الحجمنبالإيابالتهنئةوفيه،الثهأدامها،سلامتكمعلى

!خيرأوجزاكمدعاءكماللهتقتل،بقبوله

لماطبقأوالرابع،الثاني:وصوابهالثالثالمجقدإلئأرسلتموأنكم

!خيرأاللهفجزاكم(1الأعظمى)سعيدالسيدبهأخبرني

منهنسخةأرسلثفقد،معهوما"التمهيد"كتابيصلكمأنوأرجو

فيفوصلتام3101/679/فيبازبنالعزيزعبدالشيخالأستاذإلى

فهوإليكم"التمهيد"كتابإرسالتاريخأقا،مارسأوائل

/25/8AIV?البريد.مكتبلمراجعةفأخبرني؟الآنإلىيصللموإنم

وقد،عنهليجوا!تفلا؟المناسيبالطيرعنسؤالكمأقا-ا

فيتحريفثهنالكيكنلمفإن،شيءعلىأحصلفلماللغةكتبراجعث

الموتد.منكلمةفلعقها؟المناسيبلفظ

دارومدير"الإسلاميالبعث"مجلةتحريررئيسالندويالأعظميسعيدالدكتورهو)1(

خلالالهلاليالشيخعلىتتلمذ،فيهاالأساتذةكباروأحذاليومالعلماءندوة-العلوم

.(!...أعلامهاسيرفيالعلماءندوة":كتابنافيترجمتهانظر)ببغدادإقامته

rA



كتابفيالبخاريقال:الجوابفاونك؟البناقزفيوأقا-2

المقتولةفيعمرابنوقال،المغزاض)1(ضيدباب:صحيحهفيالصيد

-والئنذقة)3(الخذفباب:أيضأوقال،الموقوذة)2(تلك:بالئنذ!تة

عنبهايرمىمجقفةمدؤرةطينة(البندقةا:شرحهفيالكزقاييئقال

قوس،(الهاءوكسر،اللاموتخفيف،الجيمبضموهو)الحلآهق

اهـ..البندقة

فيهجازمرفوعمرشلحديثط()8/143"الأوطارنيل"وفي

كتبفيالخلاهقانظراهـ.0ا)4(دكيتماإلأالئنذقةمنتأكلولاا

طيننمنصغيري!كز!البندقةأن:تبتنوقد،الفارسيةمنمعزل!وهواللغة

بها.خاصةقوشلها،بهايرمىمجقفب

منالذقنتحتماوهوالحنكيليالذيالجزءعنالسؤالوأقا3-

عنها:اللهرضيعائشةقالت،التخر:يسقىفإنه،وغيره،الإنسان

الزتمة،:الشخر»()5(وتخري،شخريلتينرأشهوإن؟اللهقتضا"

وموضع،أيضآالنحرويسقى،الغنقمنموضعالقلادةهو:والتخز

يجريالذيوهو،الحلقوم:يسفىالحيوانمنوغيرهاالطيرمنالذئح

،والشراب،الطعامفيهيجريالذيوهوالمريءبهويتصل،النفسفيه

.الحلقوميكتنفانعرقان:-والدالالواوبفتح-والؤدجان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الفميد.كتابفيانظره

الفميد.علىالتسميةباب،الفحيدكتابفي

الفميد.كتابفيانظره

حاتم،بنعديعنمرفوعأ(41191)برقم(4038/)المسندفيأحمدأخرجه

عنه.اللهرضي

لمج!،النبيمرضباب،المغازيكتابفي-عنهااللهرضي-عائشةعنالبخاريأخرجه

.(52)17برقم...نساؤهالرجلاستأذنإذا:بابالنكاحكتابوفي،(0544)برقم

93



،الحلقومقطعهي:للذكاةتعاريفهمأكقلفيالفقهاءيقولولذلك

منالذئحموضع؟المذبح:اللسانصاحبوقال،والؤدجينوالمريء

اهـ..الحلقوم

شافيآ.كافيآالبيانهذايكونأنوعسى

وبركاته،اللهورحمة،عليكموالسلام

اهـ2/2388/
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_f_

الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالأستاذالفضيلةصاحبحضرة

!قخذهداتم

وبركاته.،اللهورحمة،عليكمالسلام

علىدالأاهـ،593رجب25فيالمؤزخجوائكمتلغنيفقد

الحمد،إليكمأرسلتهالذيالحديثبوصولوفنبئأ،اللةأدامها،سلامتكم

منهاب!شيإلىيصللم")1(البعث"مجقةأن:وأخبركم!ذلكعلىلثه

تصلني.")2(الرائد"ولكن،أشهروثلاثةسنةمنذالمدينةمنانتقلتمنذ

:للصوابالموفقوالله،المسألةجوابوهذا

لهجاز،العاقلمنزلةونزله،الحيوانمنيعقللاماخاطبمنكل

:وجهانخطابهفي

ضميريستعمل؟عنهتحدثوإذا،العقلاءبضمائريخاطبهأن-ا

)1(

)2(

اهـ375عاممنذشهيركلالعلماءندوة-العلوئمدارئصدرهاودعوئةفكريةمجفةهي

الحق،فيالمجلجلوالصوت،المضيءالنبراشذلكالمجفةهذه،(ام559)

مصادرجلفيهانضبتأوقابفيالإسلاميالعربيالفكزغذىالذي،الصافيوالعين

منتصفمنالفترةفي،كئهاوالإسلامية،العربيةالبلدانفيالمسلمللشبابجيهالثو

الهنديالفكرنتائبئتنفل،مفيدبكلطافحةالآنتزاذولا،الميلاديةالستينيات

مكايئ.كلفيوالإسلام،العروبةأبناءإلىلإسلاميا

دارفيوالنشرالصحافةمؤشسةئصدرها،الهندمنصذزتعربيهصحيفؤأؤذهي

عافة،المسلمينباخبارالصحيفةهذهتعتني،الشهرفيمزتين،العلماءندوة-العلوم

الدراساتفيسهليماأدبيهلغؤفيقتمةأبحاثآوتقذئم،خاضةالهندمسلميوأخبار

الإسلامي.العربيوالأدبالإسلامية
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ذلكشبه:البيضاويقال،النملآيةومنهالتنزيلجاءوبذلك،العقلاء

قولهومنهاهـ..مجراهمأجرواولذلك،ومناصحتهـم،العقلاءلمخاطبة

تكؤ،!قاتآءكونالآ):الأصنامخطا!بفيإبراهيمعنحكايةتعالى

قولهذلكومن،،qr-19:الصافاتأ!بآقميهقضئرلاظييئ!قراخشطقون

قولهذلكومن،،OA:الأنبياءأ!فتمالأ!جيراجذذافححفض):تعالى

آصدعمثزكويمتاوألمثئضىرآئتاق):السلامعليهيوسفعنحكايةتعالى

ذلك.غيرإلى،4:يوسفأ!صيممليئلىوأئقمررآتئهئم

كقولهالمؤتثجمعبضميريعقللاماجميعيخاطبأنويجوز-2

.،65:نبياءا!أ!و...فالرهنئألذىوآلأزضىرثألمخؤلئزئبئبل!:لىتعا

الشاعر:وقال

أطيزقؤئثقدقنإلىتغثىتجتاخةئجئزقنقلالقطاأيي!زقي

فجيزفشتجيزياكفناألابيقززنإدالقطايي!زلثقخاؤبنني

كميميزوالختاخبذلمفغاشتتجتاخهائجزكلمقطا؟وأئ

العقلاءمنزلةتنزيلهنعندإلاعنهيخرجولا،القياشهووهذا

الشمس،فيالسجودومن،النملةقصةفيوالفهم،الكلاممنلمناسبة

ذلك.علىوئقاس،والكواكب،والقمر

.والسلام،عنييسألومن،الأعظميسعيدالشيخعلىوسلامي

اهـ593شعبان9/
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!يأويإليهالخيرزاللا،الندويالحسنأبيالعزيزالأخإلى

الحسني،محمدالسيدوعلى،وبركاته،اللهورحمة،عليكمالسلام

.والندوة"الإسلاميالبعث"وجماعة

وعافيتكم،سلامتكمعلىدالأالكريمجوابكمعلىطلعفقد:بعدأقا

سالم.وأنت؟إليكالأخيرجوابيوصوذعلمتومنه!المولىأدامهما

أسبابهولكن،حقأمؤلئمفهو؟()1الأخيرةالأحداثمنشكوتهماوأقا

إيلامأ،منهأقلليست؟الناسأعينعلىجهارأقبلهاتجريكانتالتي

الحركةلتلكالأليمةالنتيجةوهذه،بذولالأسبابهاتابعةوالمسئبات

كنتفقد،تفاجئنيلمالأؤلونالإسلام4أعداعليهاحرضالتيالطائشة

تلاميذيبهاوأخبرت،البصررؤيةتساويتكادرؤيةبصيرتيبعينأراها

الله،بكتابيؤمنمنوكل،التوفعفيفشاركوني،وقوعهاقبلالثقاف

تلكقبلغرباءونحن،ذلكيعلم،الصالحوالشلفع!ي!النبيوسيرة

إسرائيلوبنو،بالإسلامالعالمونوالمسلمون،وبعدها،الأحداث

ولا،المستقبلفيينهزمولن،مضىفيماينهزملمالإسلامان:يعلمون

الإسلامكانولو،الدوامعلىنصرأأعطك؟إسلامأفآعطني،الحالفي

الاشتراكية،أقا،الصليبيةالحروبفيلانهزمأعدائهلكثرةينهزم

جمالالرئيسقيادةتحتالمصريةالقواتوانهزام،فلسطينكارثةإلىالإشارة)1(

فلسطينوأبناء،العربوعلى،الشقاءمنالمسلمينعلىذلكجزوما،الناصرعبد

.والبلاء،الجلاءمن
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،الإسلامغيرفهو؟رجعىبأنهالإسلامتممئمالتيوالثورية،والتقذمية

.ووعيده،وعدهصدقعلىتذذهزيمتهابل،هزيمتهغيروهزيمتها

وحسن،وفصاحته،ؤالدكم)1(جمفممنبهوأغجبما،بهشهدثماأقا

،المدحبهأقصدولم،عفوأجاءفقد،أسلوبهوجمال،وبلاغته،تصنيفه

فيشثهواالذينمنوالعجب،المناسبالوقتفيمجيئهوسزني،والثناء

فيقصورهمهوذلكعلىلهمالحاملأن:شكولا،Y()وتحقيقه،علمه

وفرية،القاديانيةنشأتالهندفيالعربيةاللغةجهلوبسبب،العربيةاللغة

التيريقوكن)3(مصطفىأتباع(التيرئقوتة)وضلالة،القرآنلاتباعالمذعين

)1(

)2(

(r)

الدينفخربنالحيعبدالشيخ:الطبيبالمحاثالعلأمة،الكبيرالهندمؤوخهو

ندوة-العلومدارترأس،الأخيرالعصرفيالتاريخفيالمؤلفينكبارمنكان،الحسني

هـ.ا341عام-تعالىاللهرحمه-توفي،تطويرهافيجليلةبخدمابوقام،العلماء

بدمشق.كثيرابندارطبع912:ص،ومشاهيرهمالمسلمينأعلام)فيترجمتهاقرأ

الندويالعلامةوالدبمؤلفاتالإشادةمنللدكتورسابقةرسالةفيجاءماإلىإشارة

كيلواعتبره،بذلكعرضالحاقدينبعضولعل،الحسنيالحيعبدالسيدالعلامة

.الكتابهذافيجاءبماالدكتورعليهفرذ،خزافآالمدح

صعيدعلىالمعروفالخرافى،القبوركث،المبتدعالبريلويخانرضاأحمدالشيخهو

سقىولقد،الطائفيةوالعصبية،التكفيرفيالغاليةالبريلويةالطائفةوزعيم،عالمي

.وحدهدثهالعبوديةلأن؟الإسلامفييجوزلاوهذا،لماالمصطفىعبد"نف!ه

حملوقد،التكفيرفيمسارعآمتوشتعآ،والكلامية،الفقهيةالمسائلفيمتشذدآكان

الهندعلماءمنيتركلم،الأخيرالعصرفيالهنديةالديارفيوالتفريق،التكفيرلواة

تيمية،ابنالإمام:أمثال،الإسلامرجالابوكقر،بالكفروزقاهإلأأحدآوالعرب

الشوكاني،عليمحمدالمجتهدوالإمام،الجوزيةقيمابنالعلأمةالعبقريوتلميذه

،الدهلويحسيننذيروالمحذث،الذهلويالغنيعبدبنإسماعيلالشهيدوالإمام

أحمدخليلالشيخوالمحذث،الكنكؤهيرشيدمحمدالشيخالفقيهوالمحذث

نابغةالاسلاموشاعر،التهاتويعليأشرفالشيخالمربيوالعالم،الشقازئفؤيىي

اللهدينعلىالغيرةوأصحابالعلماءمنوغيرهم،إقبالمحمدالدكتورالدهر

=،والخرافات،البآععلىوالثائرين،المشرقةالمطهرة!رسولهوشئة،الحنيف
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تعليمأالعربيةاللغةلتعليمسنينبضعمعكمالبقاءعلىصبرثولذلك،وغيرها

عندكمالمكثأطيلأنعلىعازمأوكنت،الشدائدمنأصابنيمامعصحيحأ

خمسقصيرةمذ؟فيأصابتني(قلاريا)النافضالحفىأنلولا،ذلكمنأممثر

ونقلك،يخلفوننينجباءتلامذةدتهوالحمد،تركتولكنني،مزةعشرة

أفضلإلى)1(الرحيمعبدبنالرحمنعبدالرتانيأستاذناعنلكحكيتهما

أيضأ.تحياتيإليهفانقل،حسن)2(الرحمانياللهعبيدتلامذته

)1(

)2(

)3(

نشربماالاستفادةمنيمنعنالافاحتجابها")3(رئوئوإشلآمك":وأقا

وشثات،صيئؤبكلمابورماهم،الأعلاتمهؤلاءالتيريقيركنكفروقد،الجاهليةوالعقائد

.لإسلاماعليهاقضىالتي؟الجاهليةوعقائده،الوثنيةأفكارهفيخالفوهلما؟عاريه

بدءمنذيعلمفكان،كليأعلمآالغيمتيعلمكان!ي!اللهرسولبأن:معتقداتهمنوكان

،والجزئياتالكلياتجميعوالنارالجنةفيالدخولإلىبل،الساعةقيامإلىالخليقة

علم":بقولهعنهيعئروكان،ذرةإحاطتهمنتخرجولا،شاذةعلمهعنتشذلا

المصطفى"أنباء":رسائلعدةالموضوعهذافيصئفوقد،!يكونوماكانما

.!الملكيةالفيوض9و!المكيةالدولةو)!الاعتقادخالصوة

مجذدآكانأنه:فيعتقدون،شأنهفي-!التيريتوجمينب"المعروفون-التيريقيرفيأتباغيغلو

الأستادجماعيهوعن،عنهكتبمااقرأ)اهـ.034عاممات،عشرالرابعةللمئة

.("وتاريخ،عقائد:البريلوية)كتابهفيظهيرإلقيإحسان

الأحوذي!تحفة،صاحب،المباركفوريالرحمنعبدالشيخالمخدثالعلأمةهو

سنةشوالمن16فيتوفي،عصرهفيالمحذثينكبارومن،الهلاليالدكتورشيخ

(1272)3/!الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام"إلىلترجمتهيرجعهـ.ا353

بدمشق.كثيرابندارطبع،(101)صفحة،للمحفق"الهندفيالمحذثينأعلاموة

لجماعةرئيسأكان،!المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرقاةةصاحبالكبيرالعالمهو

الشخصيةالأحوالهيئةرئيسنائبمنصمتشغل،الهنديةالقارةشبهفيالحديثأهل

مؤتفاتوله.(ام499اهـ)414عام-تعالئاللهرحمه-توفي،الهندلمسلمي

والأردية.،بالعربية

A5(Islamic)مجلة Reviewكانت،بدكنوالشيعيةالواعظينمدرسةمنتصدرنت

.مفيدةمقالاتأحيانأفيهاتظهر
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الكتاببقلمالإسلامفضلعلىالدلائلمنالكثيرةمجلداتهافيمنها

ذلكمن"الإسلاميالبعث"مجلةتنقلهماأنكما،وغيرهم،المسلمين

.جدأمفيذ

،يستغربلا)1(وقتهفيجاءوما،وقتهفهذا؟عندكمالخزلث!ذةوأقا

الهند،فيكنتحينخبرئهحسبماالغزيرةالأمطارنزولعنديخفثولكنه

التنفلولكن،ونواحيها")2(لثمفقة"فييوجدلاالخزأن:شكولا

هذافيفزجمبئخزيوجدفلا؟عندناأقا،أمثالناعلىصدبئوالاصطياف

يشتدوإنما،مستمزحزيوجدلا،وأغسطسيوليوفيوحتى،الشهر

فالخطب؟غربأأو،شمالأهتتإذاوأما،الشرقيةالريحهبوبعندالحز

ومع(متركيلو)أورتيأميلأسبعونإلاالمصيفوبينبينناوليس،أهون

وقد،منهأهونالخرعلىالصبرأن:ونرى،التنقلعلينايصعبذلك

ززتها،وإذا،عظيبمبسروبىالغربطرابلسزيارةعلىعزمكنبآتلقيت

قدير!يشاءإذاجمعناعلىوالله،المغربتزورأنبذفلا

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

الهلاليالدينتقياهـ8/3/387:جمكناس

)1(

)2(

سببأوكانت،ئعاييهاكانالتيالخزشدةالهلاليالدكتورإلىشكاالندويالعلأمةلعل

.الواجباتببعضالقيامعدمفي

الفنتجعاتأجملمنتغذ،برديشهيماشلولايةعاصمة،الهندشمالفيمدينة

الهند.فيالصيفية
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)1(المدنيأحمدحسينالشعخ

.(Y)تعالىاللهسقمهمحمودالحبيبالسيدالمحترمالعزيزؤللإناإلى

ائنا:عليكميخفىفلا؟بالمقاماللائقةوالتحيةالسلامإهداءبعد

بكلجميعأتكونواأنتعالىفضلهمننرجو،خيربكلتعالىبقتهجميعأ

خير.

أبوالشيخالمحترمأخوناالمقذسةالديارإلىعندنامنتوخهقدوحيث

وأنتم،فضلهمادام،القكتويالعليعبدمولاناالدكتورأخوالحسن

)1(

)2(

كان،بالقذنيالمشهور،آباديالقيضأحمدخسينالشيخ،المجاهدالغقمالعايئمهو

فيالحديثبتدرشقام،الشريفالحديثفيوالمتمكنين،الهندفيالعلماءكبارمن

ومن،الهندفيالعلماءلجمعيةرئيسآكان،طويلةمذةالإسلاميةديوبندالعلومدار

.البلادمنالإنجليزدماجلاء،التحريرحركةقادةكبار

اهـ351عام،الإسلاميةبئؤتندالعلومدارفيالحديثالندويالعلامةعليهقرأ

،الترمذيوشتن،البخارييدزسالشيخوكان...،:عنهيقول،(ام329)

كانالتيالحديثدروسعلىوعلاوة.منتظمؤبصورةالدروشهذهأحضزفبدأث

،والتدرشالعطاءعلىالفائقةوقدرئه،الحديثمنالشيختمكنبجلاءفيهايظهر

منوسحابة،الدينمنغاشيةالحديثدازتغشىوكانت،قلبيفيروعةلهكانت

العربيولحنه،الرتانالعذبالشيخصوتأذنىفييرنيزالولا،الروحانية

."الجميل

من":فياقرأها،عنهوافيةترجمةالعلأمةكتباهـ)377عام-اللهرحمه-توفي

.(دمشق-كثيرابندارطغ،ص)923(لماومشاهيرهم،المسلمينأعلام

رسائلصمنإلىضقتلماذاأدريفلا،الندويالعلأمةإلىموخهةليسترسالةهذه

!؟الكتابهذا
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الجذساقعنمشفرون،والئقى،العلمأهلمنالبيتهذاأن:تعلمون

منكمفالمرخؤ،)1(الشرعيةللمدرسةسئما،والعلمية،الدينيةللخدمات

خواطزهميريحمالهموتشؤفون،عليهاتقدرونخدمةبكللهمتقومواأن

رفقائهم.وخواطر

يلوذومن،الماجدينأبويكمستما،عندكممنعلىلناوشقمواهذا

سالمين.ودمتم،أسعد)2(والمحفوظ،عناالسائلينوالأحباب،بكم

اهـ366القعدةذيمن15/

لكمالداعي

أحملىحسين

لكنو(حالأالوارد)لهغفر

)1(

)2(

،آباديالفيضأحمدالشيخاكبرشقيفهأشسهاالتيالشرعيةالعلوممدرسة:يعني

الأستادمنهموكان،السعودئينوالأدباء،العلماءمنطيبةنخبةخزجتوالتي

وفضقها،،حفهاعرفوالذي،!المنهل!مجفةمنشئ،الأنصاريالفدوسعبد

ترجميه.فيكتالبأؤذفاكف،ومنشئها

حاليأ،العلماءجمعيةرئيس،المدنيأسعدالشيخفضيلة:الكريمنجلهبهالمراد

المدينةفييومئدمقيمآشابأوكان،سابقأالهنديللبرلمانالأعلىالمجلسوعضو

.المنؤرة
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الفانل!التهسي

من

العربيالعالمفيىالعلماءجممار

البيطاربهجةمحمدالعلأمة.حمزةآلالرزاقعبدمحمدالشيخ.

الأثريبهجةمحمدالعلأمة.الشيخاسالحسنبنعمرالشبخ.

كذةأبوالفتاحعبدالشيخ.العربيمحمدالشيخ.

القرضاوييوسفالشبخ.المشاطمحمدحسنالشيخ.

المحمودعليبناللهعبدالشبخ.المالكيعتاسعلويالسئدالشيخ.

المباركالعزبزعبدأحمدالشبخ.كتبيأمبنمحمدالسبدالشبخ.

كفتاروأحمدالشيخ.حميدبناللهعبدالشيخ.

بازبناللهعبدبنالعزيزعبدالشيخ.
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خفزة)1(آلالززاقعبدمحمدالشعخ

-ا-

.الندويعليالحسنأبيالسيدالأخالفضيلةصاحبحضرةإلى

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

حالكممنكثيرأفيهشرحتم،منكمكتابأإخوانكمأحاإلىحمل

بماواستأنا،حالكمعنكتبتمبماف!يرزنا،عاقةالهندوحال،الخاصة

يجعلأنتعالىاللةفنسأل،واضطرالب،فسابمنالعامةالحالعنشرحتم

النوممنلهموإيقاظأ،غفلتهممنلهموتنبيهأ،اللمسلمينعظةتلك

وتنقرت،الحياةركمبفاتهمحتى،طويلةقرونآفيهغالواالذي؟الطويل

جسمفيتدفيحياةالاننحسقبدأناوقد،الغربيةالأمموحوشقلأكلهم

اللهأكثز،أمثالكمالخيرإلىوالدعاةالمصلحونينشرهبماالمسلمين

الدعواتبهذهوالباطلالجهلغشاوةالمسلمينعنوأزال،منهم

أمثالكم!منالحكيمةوالإرشادات،الصادقة

المكي،الحرمإمام،حمزةآلالرزاقعبدمحمدالشيخفضيلةالكبيرالأستاذهو)1(

-فضلاءوكفهم-المكيالحرمائفةأوسعمنكان؟مصرمنأصله،الأسبقوخطيبه

إليه،الترذدكثيزالندويالعلامةكان،الإسلاميةالثقافةأقسامفيوتفئنآعلمأ

إعجابهأبدىتنأؤلوهو،ام()1366479عامالأولىحختهفيمعهوالجلوس

.ونثره،طبعهعلىوحث"000العالمخسرماذا"بكتابه

)الهندكدولتينالهندتقسيمحصلأنوبعد،الهندإلىعودتهبعدالندويالعلأمةوكان

.والبلادالمسلمينبواقعوئخبره،ئراليمله،حدثماالحوادثمنوحدث(باكستانو

هـ.ا293صفرمن22في-اللهرحمه-توفي
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هيهذه"كتابعلى3الرفيرسالتناطبغت!الفاضلالسيدأخي

أغلاطفيهافوقع؟تصحيحهاأحضرلم،بمصرعاجلأطبعأ")1(الأغلال

ومع،فطنتكمعلىيخفىلاماوبقي،بالقلممنهاكثيرأصخحت،مطبعية

الحمث،لدواميجبماأقلوهي،إليكمهديةمنانسخةهذاحامل

لكانت؟للبيعالسوقفيعرضوهاطابعيهاأنولولا،معكموالصفاء

منالقصورعقالتظروغضوا،حسنأتقئلأفتقتلوهاهذامنأكثرالهدية

ففلإيها.

والسلامهـا367الحجةذي8/الخميس

1/2049 A / hمحبكمكاتبهمنام

حمزةالرزاقعبدمحمد

المكرمةمكة

وطعن،كثيووشذوذ،انحراتوفيه،مصرفيونثرطبع،الققحيعليللشيخكتالب(1)

به.المتمشكينبالعاملينوهزؤ،شأنهمنوح!،الدينفي
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_r_

حفظهالندويالحسنيعليالحسنأبومولانا؟المفقمالالستدحضرة

تعالى!الله

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

الحرامالقعدةذيغزةالمؤزخالكريمكتاتكموالفرحالشروربيدتسقمث

36 Aالذين؟النجباءوتلاميذكم،إخوانكمالكراممبعوثيكميداهـمن

وساءني،بصحتكمالبشارةالكتابمنف!زني،الحبئفريضةلأداءحضروا

التعضبببسبببالعربيلهتكتبونمنصمالى،إليئالسابقةرسائلكمضياع

مقاالأحوالاضطرابمنذكرتمماساءنيكما،التظرقصارمنالممقوت

والأحزان،الأشواقونب!ث،بكمنأنسكنا،الحبئإلىالخضورعنأخركم

بعد.يصلحهمثم،أولأيصلحنافيماونتذاكر،اليومالمسلمينلحال

بانحطاطالعالمخسرماذا"القئمكتابكمبتقديمبشرتمونا

فيطبعهاللهتقم،إليهأمينأحمدالأستاذتقديممعللطبع"!؟المسلمين

.(!آمين)ظهورهبعدوغيرهم،المسلمينعقلاءبهونفع،خقةأحسن

بمامنتفعأوسآقرؤها،القتمةرسائلكمالشكربيدتسقمثوقدهذا

صحتيتتتمبعدمااللهشاءإن؟ناضجةمفيدةوآراء،قتمةأفكارمنفيها

أراكمأنالختامفيأرجوكما،الفراشولزمث،الحبئبعدانحرفتالتي

والمسلمين.الإسلامعزفيمنشرحوصديى،باليوأهدأ،حاليخيرفيقريبأ

والسلام

محبكممن

حمزةالرزاقعبدمحمدهـا936الحراممحرم7/

المكرمةمكة9491أكتوبر9/2

or



)1(الشئآلالحسنبنعصرالشخ

الئحرير،العالمحضرةإلىالشيخآلالحسينبنالحسنبنغمرمن

أبيالشيخ:فيهوالمحبوب،اللهفيالأخالفضيلةصاحب،الفييروالبدر

والصواب،بالحقوقرن،وعمله،قوتهاللةاح!ن،الحسنيعليالحسن

."!آمين"وقلمه،لساته

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

متمتعينزلتملا،يزاللاواستقامتكم،صحتكموعن،عنكمشؤالنا

،السعادةخقلفيرافلين،والدنيا،الدينأمرفيوالشرور،بالضلاح

ولا،رضاهمنيقربكمفيماجهدكموت!غؤناللهدينإلىتدعون،والهناء

.سواهأحدأالسبيلذلكفيتخافون

معبودولا،سواهإلةولا،غيرهرلتلاائذي،اللهإليكمأحمدإئي.ثتم

)1(
الشيخ:الدينعلىوالغيرة،اللهإلىالدعوةفيالنسبعريق،الغيورالعالمهو

تعالى-اللهرحمه-الوفابعبدبنمحمدالشيخذريةمن،الحسينبنالحسنبنعمر

خواصمنوكان،الرياضفيلماالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرهيئة"رئيسكان

العلأمةعليهتعزف.يومئذوبطانتهالعزيزعبدبنسعودالأميرالعهدوليئشفؤأصحاب

بحئهالشيخواختمقام(اهـ)366479عامالمقدشةللبلادالأولىزيارتهفيالندوي

السئئللوضعوالنقد،الإصلاحمنإليهويدعو،يكتبلماوتشجيعه،وثقته،الخاص

ثوفي.وبنشرها،الملأعلىوبقراءتها،بكتاباتهئعنىكان،الإسلاميالعالمفي

هـ.ا593عامرمضانمن23في-اللهرحمه-

of



وإياكم،اللهتجغلنا،تستقصىلاوآلاءئحصىلايغيمعلى،إتاهإلابحق

مثنين،سبحانهوعليه،ذاكرينووقمزحيننكلفيوله،شاكرينليغمه

العبادمناللهخلقوصفوةوالمرسلينالأنبياءخاتمعلىوأسفموأصفي

علىأثرهمواقتفىبإحسانتبعهموقنوصحبهآلهوعلى،أجمعين

الدين.يومإلىوالإحسان،لإيمان

فألفيئها،ومحاضراتكم،تصانيفكمعلىاطلعث!الفاضلالأخأيها

وضوحمنفيهاورأيت،والشروز،الأفراخوتبعث،الصدوزتئيج

عينلاماسبكهاوخ!ن،لفظهاوعذوبة،الإشارةولطيف،العبارة

وأسبغ،والآخرة،الدنيافيجزاءكماللهتوتى،شمغتأذنولا،زآت

أثقوإني!الفاخرةالإيمانخقلوحلأك،والظاهرةالباطنةيغقهعليكم

وأرجوك،اللهشاءإن؟الأثرأعظملهاسيكونأتههوإلاإلهلاالذيبالئه

لديكمموجودهووما،كفهامحاضراتكمبجميعليتبعثأنخالصأرجاء

،المعطم)1(للملكذلكمنشيئأتبعثواأنأردتموإن،النافعةتآليفكممن

كقهذلكوأرسلوا،بالقليلليسعددأفليكن،)2(المفخمالعهدوولئ

)?(

(2)

المملكةملك،سعودآلالرحمنعبدبنالعزيزعبدالملكجلالةالمرحومبهالمراد

محبوبأ،،فلقمأموققأكان،الدهررجالاتوأحد،وفن!ثمئها،السعوديةالعربية

اهـ373عامبالطائف-اللهرحمه-توفي،شعبهوبينبينهوما،رئهوبينبينهماعفر

.(ام539)

العرشقتولى،سعودآلالعزيزعبدبنسعودالأميرالملكيالسموصاحبالمقصود

النزولإلياضالز،منهوبعهد،أبيهوفاةفور(ام539اهـ)373عامالسعودي

37عامسلطاتهجميععن"فيصل9عهدهووليلأخيه v(ام589اهـ)،فجأةتوفي

.الرياضفيوذفنلماأثينا9اليونانيةبالعاصمة(ام969هـ)ا388عام

1(والهدايةالجبايةبين"باسمطبعت،ام479عامرسالةإليهالندويالعلأمةؤخه

كثيرابندارطبع،91:صفحةلماوالرؤساءالأمراءإلىصريحةخطاباتأفيانظرها)

الإسلامي=العالمرابطةتأسيسجلسةفي،ام629عامالملأبهوالتقى(دمشق-
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يليقجميلمنكمبكتاببصاحبهإلىإهداءكلمنكممصحوبأيديعلى

حياتكم!فيوبارك،توفيقاتكماللهتوثى،العظيمينالرجلينبمقام

لهمائذين؟العاملينالعلماءمنلديكمقنإلىالجزيلسلامناوبفغوا

والمشايخ،عهدهوليئوشفوالملكانكما،العالمينرفيبتوحيدبصيرو

الق!زة،بحالالجميع،)1(الحسنبناللهعبدالشيخالأخرأسهموعلى

بالتوفيق.لكمويدعون،والهناء

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلامهـا1/2/1963صاضالر

فيهومحئكماللهفيأخوكم

الحسينبنالحسنبنعمر

المكرمة.بمكة

المملكةفيالإسلاموشيخالقضاةرئيس،الحسنبناللهعبدالشيخسماحةهو)1(

والشيخ،اللهعبدالعزيزوعبد،اللهعبدحسنالمعاليصاحبيووالد،السعودية

.(الرسالةهذهكاتب)عمرالشيخشقيقهو،المذكورالحسنابناللهعبد
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العرجما)1(محفدالشخ

وسقم،وصحبه،وآله،محقدومولانا،سئدناعلىوالشلامالضلاة

الحسيب،،المؤزخ،الموفرالغقم،القبيبالأديبحضرةإلى

حفظه،الحسنيعليالحسنأبيسيدي،وفجئنا،اللهفيأخينا،النسيب

دا.!آمين"والبعيد،القاصيالمسلمينبهونفع،مريدبانجكلمنتعالىالثه

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

يغمه،دواتموأسأده،إديكمهوإلاإلهلاالذيالثهأحمدفإتئي:وبعد

وعليكم.،علئوستره

أرجو،العاطرةأحوالكمعنالاستفسازإليكمهذاتحريرعلىالباعث

ثئم،الضفاءبحبوحةفيقارة،الهناءمجرىفيجاريةدائمأتكونأنالله

الشروركماللناوبه،ؤضلقدالكريمكتابكمأن:سيادتكمإلىأنهي

زالتولا،وشتره،وإحسانه،وتأييده،بعفوهاللهؤضلكم،خضل

والمكى،أصلأالمغربىالمشي!ثميالمالكيالعربيمحمدالثيخالعلأمةالأستاذهو)1(

علويالسيدالعلأمةعليهتتلمذ،وشيوخهامكةعلماءمنكثيبرأستاذ،وهجرة،سكنآ

كان.الشريفالمكيوالحرم،الفلاحمدرسةفيطويلآزمنآودزس،وغيرهعئاس

يعطف،الأخلاقكريتم،الاستحضاركثيز،الحفظقوئ،نشابة،لغويآ،محدثأ

ربيعشهرفي-اللهرحمه-توفي.المكرمةبمكةالطويلةإقامتهفيالندويالعلأمةعلى

هـ.ا093عامالأول
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،الأقاربمنفاضلىلكلومأوى،ماجل!لكلوروبمحلحضرتكم

،الأشباحعلىالداربغدعلىلحضرتكممتشؤقونونحنهذا،والأباعد

وقالبأ،،قلبأالاتصالبكمالمتصلةوقؤته،اللهبحولالأرواخكانتوإن

ذويإتحاف":يسقىلينفيسيىكتالبطبعالعامهذابحرفيوسينخ!كأ

،جدأراقيكتالبوهو"الصحابةفضائلمنوالسئةالقرآنفيبماالنجابة

نإ؟كفهامنستفتحونأخرىورسائل،تعالىاللهشاءإن؟بهتسزون

لجميعالخاضةتحياتيتبليغسيادتكموأرجو،اللهشاءإن؟جاءتنا

جميعأ،ومعارفكم،ومحتيكم،ولتلامذتكم،والإخوان،العلماء

!الباريعنايةبعينمكلوئينودمتم

المكيوبالحرمالفلاحبمدرسةالعلمخادم

العربيمحمد

تهسيئاعناللهتجاوز

المكرمةمكة

النبوية.للهجرة81/1368/الموافقالأحديومكتب
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)1(المشاطمحقدحسنالشيخ

ا--

العلامةالكاملالفاضلحضرةإلىالمشاطمحقدحسنالمجمتمن

آمين..تهتوفيقااللهأدامالموقق

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

هباته.المحتينعلىتفيضزالتولا

وأوفىالسلامأزكىالحسنأبيالسيدسيديإلىأرفعفإني:بعدأقا

الصحةبأتئموهوهذاجوابييصلهأنالكريماللهوأسأل،والاحترامالتحية

والعافية.

،المحبوبويرضاه،تحبكمافهو؟محتكعنالسيدأيهاسألتإنأقا

تشزفواأنهمكما،بهموتشزفنا،تلامذتكممنبكثيرالعامهذاحظيناقد

للقيامسعيكموشكرنا،وشكرناكم،بالمراموحظوا،الحراماللهببيت

!الجزاءخيرالمسلمينوعن،عنااللهفجزاكم،وجلعراللهإلىبالدعوة

مدرسةأساتذةكبارمن،المشاطمحمدحسنالشيخالكبيروالمربي،الأستاذهو)1(

منهم:،الكبارالعلماءمنعد؟عليهتخزج،الشريفالمكيالحرمومدزسي،الفلاح

منكثيزبهانتفع،ويؤلف،يدزسكان،وغيره،المالكيعباسعلويالسيدالعلامة

وقد،والدعوة،التدريسبعملوقاموا،حياتهفيونبغوا،دهاندونيسيا،الحجازأبناء

حياته،آخرإلىذلكعلىوداوم،طويلةمدةوالتربية،التدريسعلىوثابر،استقام

93شوال!من7فيتعالىاللهرحمةإلىانتقلحتى Aهـ.ا
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للقياموغيرهم،العوائمبينيسيرون(الذعاة)1بأولئكشرورناكانوكم

ندعوأنإلالناوليس،الناسمنكثيرأغفلهاالتي؟المقاصدبتنفيذ

:يقولتعالىوالله،والتسديد،بالتأييدالحراماللهبيتعندللجميع

.،96:العنكبوتأ!سمبقتأت!دتهئمفيتاخهدوأؤآلدين)

ونفع،الإخلاصمعبالعلمللعملالتوفيقتعالىاللهنسألأئناكما

فقد،العامهذابكمبالاجتماعالباريتمنأنفغسى،والخاصة،العامة

ذلك،المولىحقق،العامهذاأولفيالتوجهعلىعزمكمخبرتققنا

منودكموحافظ،محتكمتنسواولا،المسالكأنجحوبكم،بناوسلك

ولا،الصلواتودبر،السحروقتخصوصأ،4ومسا،صباحأالدعاء

الشرفبيدأخذناوقد،وسائلكمبعضقفإنها،رسائلكمعتاتقطعوا

لجنابكمأقذموإني،ذلكعلىوشكرناكم،النافعةالجميلةمؤتفاتكم

سلاميتبليغمع"رمضانبوظائفالايمانأهلإسعاف"هديةالكريم

هناومن،ومنهم،منكماللهأكثز،تعالىاللهإلىبالدعوةالقائمينلعموم

المحئين.جميع

الفجمت

المثئتاطمحمدحسن

هـا936عامالحراممحرم2/.المكرمةمكة

فيبالدعوةمشتغلينوكانوا،الهندبلهيفيمركزهاالتيالتبليغجماعةإلىإشارة)\(

يومئل!.المقذسةالبلاد
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_r_

يحتكم.شاءفيما؟دئهالحكم،القلئميرسموماذاأقوذماذا

ستديالجليلالفاضلالأستاذإلىمشاطمحمدحسنالفجمثمن

فيعمزهالمولىأطال،الندويالحسنيعليالحسنأبيالحبيبالسيد

والمسلمين.،الإسلامبهونفع،وعافية،خيير

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

والمسلمينالإسلامفقيدوفاةخبزتقغنيالأيامهذهفيف!ته:بعدأقا

وتجل،المصافيفغالم،)1(الحسنيالعليعبدالسيدالدكتورأخيكمسيدي

فيوإن،خلفبخيزوجعلكم،الواسعةبرحمتهأجركماللهعطم،الخطمث

فإتما،فائتكلمنودركآ،هاللثكلمنوخلفآ،مصيبؤكلمن4غزاالله

فيتعالىاللهرحمهالشافعيللإماميعزيومقا،الثوابخيرممنالمصاب

علمكم:شريففيكما(قيين)2بنيحعروللإمامتعزيته

الذينشتةولكنالحياةمنثقةعلىأنالائغزيكإتا

حينإلىعاشاولوالفغزيولاقميه!بعدبباقيالفغرىليس

إليه،وإنالتهإنا":الضالحونعبادهقالهL.إلانقولأنلناوليس

)1(

)2(

فيترجمتهسبقتوقداهـ،038سنةالقعدةذيشهرفيتعالىاللهرحمةإلىتوفي

.)92(صفحة

ومؤزخيالحديثأئقةمن،البغدادي(بالولاء)المريعونبنمعينبنيحىهو

الجرحإمام":حجرابنالحافظوقال،الحقاظبسئدالذهبىالإمائمتعته،رجاله

تهذيب)هـ.233عامالمنؤرةبالمدينةحاخآوثوفي،ببغدادعاش."والتعديل

.(293-4938/:العسقلانيحجرلابن،التهذيب
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:()1الذارميالإمامنعيبلغهلفاالبخاريوللإمام،"راجعون

M(2افخغ-!أبالكلا-تقميمكوبقالثبعدهمبالأحئةئقخغجمشتان

عمربعدالختاموخسن،الكاملالإيمانعلىالوفاةللجميعالثهنسأل

الحقإلىبالدعوةللقياموالتوفيق،الثهرسولوطاعة،اللهوطاعة،طويل

فيكم!لنااللهوبارك،بكميلوذمنوعلىعليكموسلامي،تعالىالله

ء)3(الفارسيرشيدالأستاذعليكمويسفم

إبراهيممقة"تحفكممنبالبريدواحد!نسخةاليوتمهذاوؤضلنا

اللهودعونا،الطقتةعلىالحرامبالمسمجدوقرأناها")4(الإسلاموحضارة

)1(

(2)

(3)

()f

أئمةمنكثيرونعنهروى،الذايىميئالرحمنعبدبناللهعبدمحفدأبوالكبيرالإمامهو

والئسائي،،داودوأبو،ومسلم،(صحيحهغيرفي)البخاري:أمثال؟الحديث

إمام":هاشمأبيابنقال،الحديثاهلمنالأعلائمعليهأثنى.أحمدبناللهوعبد

فيالورعواهل،المثققينالحفاظمنكان":حبانبنحاتمأبووقال،!زمانهأهل

ودعا،بلدهفيالسئةوآطهر،وخذث،وضثف،وتفقة،وجمعص،حفظمفن،الدين

52سنةسمرقندفيتوفي."خاتفهاتنوققعحريمهاعنودلث،إليها o(تهذيبهـ

.(واختصايىبتصزفي2373/:التهذيب

:(4rv)2/"التهذيبتهذيب"وفي

البخاري:يعني-إسماعيلبنمحمدعندكنا:البخاريخلفبنأحمدبنإسحانقال

راشه،فتكس،الرحمنعبدبناللهعبدنعيئفيه؟كتافيعليهفؤزد-الصحيحصاحب

:يقوذأنشأثم،خذيهعلىدموغهتسيلوجعلت،واسترتجغزقعثم

آقخغ-!اباتألا-تقدي!كوقناةكفهمبالأحئةئقخغتنقإن

الحديث.فييجيءماإلأشعرآئنشدسمعناهوما:إسحاقابنقال

،الفضلاءمنفارسيرشيدالشيخ:الندويالعلامةوصديق،الكاتبالشيختلميذهو

العالمرابطةواستعارت،!المعاثإلىوأحيل،طويلةمدةالحكومةفيموجمطدام

.مرارآالهندزار،الكتبمستودعفيخدماتهالإسلامي

بمدينةالمجاهدينندوةمؤتمرفيالقاهارئاسيماخطبةوهي،الندويللعلامةرسالة

فياقرأها)ام619سنةالهندجنوبفي)كيزالا!ولايةفيالواقعة!كتكاليإ

.(بدمشقكثيرابندارطبع!والغربيةالإسلاميةالحضارةفيمقالات"

6 I



خير.بكللكم

السيدالكريمنجلهولسيادة؟لذويهعزائيتبئغواأنأرجتو!سيدي

الرفيعالمقاموأعطاكم،الجميعوفي،فيهاللهبارك،)1(الحسنيمحقد

وكرمه!بقئه

ؤدكمفظوحا،محئكم

مشاطمحمدحسن

اهـ18/12038/

.)36(صفيترجمتهسبقتوقد،المشهورالإسلاميالكاتبهو(1)
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المايكي)1(عبايغلويماالسيدالشعخ

-I-

سيدنا:الخلفوبركة،الشلفبقية،القدررفيع،البدرستدي

وفخر،ولسانه،بقلمهالإسلاتموأعز،فيهالثهباركالحسنأبوالسيد

."!آمين"وبنانهقلبهمنالحكمةينابيغ

متفبز،دائثموخيز،مستمزودعاب!،تكيئوشوق،ي!كيئسلاثم

وفضائله.،فوائدهفجزسطعوما،بوابلهالوسميققىما

بعدالتلاقيئويرجو،الشهادشذةمنالئعادالتميشكوفالفجمث:وبعد

المكاتبةبعديجعلوأن،الاجتماععقديننهمأناللهنسأل،الفراق

الزيق،الحقائقمحياعنيكشفوأن،بالعينالعينجمبدلوان،الشماع

قرتين،ذوتطخناوكم،بالأقزوابتلينا،الأمروأشكل،الحالتبذل

ومدزسي،الفلاحمدرسةأساتذةكبارمن،المالكيعثاسعلويالسئدالعلأمةهو)1(

فيمتفئنآضليعآعالمآ،الدينيةالعلومفيناطقةموسوعةكان،الشريفالقكيالحرم

لطي!كان،شئىعلوأفيويدزس،الأربعةالمذاهبفيئفتي،العلميةالفضائل

للبيتوالقاجمدينالحجازأهلإلىئختبآ،الروحخفيف،الحديثفكه،العشرة

منإقبالأكبرعليها،الحلقاتأوسعالشريفالحرمفيحفقتهوكانت،الحرام

والمستمعين.،المستفيدين

إقامةمذةالدينيةالأدبيةوالصداقة،العلميةالأخوةالندويالعلأمةوبينبينهتوققتوقد

بينهماوكان،ام(059-اهـ)9364791-1366عامالمكرمةمكةفيالعلأفة

هـ.ا193صفرمن25فياللهرحمةإلىتوفي،نماذجهابعفقهذه،مراسلاث
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،الكلاموكئز،التفاقسوقونفق،الأخلاقوتغترت،بإسكندروليس

سعد!فيا،الكبيردثهوالأمر،التأثيروتغذ،الخطباءوكثر،القزاءوقل

لبانتقضينفحةعسى؟منازلهمعلىبيوعزج،مناهلهمعنحذثني

الغضا.تجفيرألتمتخففوذكرى،مضىعصبر

مقبوذوالغذر،الإرسالأستطعلمولذا،البالمشغوذوكنث

ودفتم!،المحئينإلىاسلمواوختامأ،بقتكمعؤدتمونيكما،عندكم

العلمخادم

المالكيعباسبنعلوي
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_r_

المرضية،الأخلاقصاحب،الفقامةالبحر،العلأمةالعالمحضرة

اذ،والقلم،السيفوردت،والكرم،الفضلذا،النبويةالشتةوناصر

ملحوظآ.اللهوبعينمحفوظآدام،عليالحسنأبامولانا:الجليالهفخر

قكئآ.وشوقآ،م!يهيآسلامآأهديكم

للعينفكان،العظيموخطابكم،الكريمرقيمكموصلفقد:وبعد

،الوصولبشرىلناز!وقد،ق!زب!وللقلب،دزب!الأدبتاجوفي،فز!

نحن،الخجلثوبفييعثر،عجلىعلىوالكتاب؟بذلكوفرحنا

منذكرتملماتأتمناوقد،القصورفيمنكموالعفو،منتظرونلمؤتفاتكم

ودمتم!،الذعاءبواجبوقمنا،الهندفيالمسلمينحالة

هـا2/6367/المكرمةمكة

Vi

المجمث

المالكيعباسبنعلوي



)1(كتبيأمينمحمداليثميخ

حفظه!الحسنيعليالشيخالكاملالأستاذمولاناالفضيلةصاحب

المولى!

وأنهي،تسنيممنمزاجهاوأشواقأ،النسيممنأزنسلامأأهديك

حصل،الأنس!وبه،وصلكتابكأن:-تعالىاللهحرسها-ذاتكإلى

وإني:،الأسرارتلكمنوأستمذ،الأنوارتلكأشاهدفكأني

تقغاكتقاعنكمالتزقوأشأذطقغتكققاعنكمالشض!نأشتخيز

هذهفيبكمبالاجتماععليناتمنأنالمسؤولهووتعالىسبحانهوالله

بالعلم،العامرمقامكمحواهلقنسلاميإبلاغوأرجو،الالاهرةالبقاع

يرعاكم!والله،والعلماء

()1

الباسطيةباب-المكرمةمكة

riv/ /i 7Y--&(

تعالىاللهفيمجئكم

كتبيأمينمحمد

عنهاللهعفا

أسر؟منكتبيأمينالسيد:الشاعرالأديب،القديرالمدوس،الضليعالعالمهو

ومدزسي،الفلاحمدرسةأساتذةمنكان،والأدب،بالنسبالحجازفيمعروفؤ

عليهومنورها،المدينةإلىالحنينفيبليغوشعر،نبوياتله،الشريفالمكيالحرم

iعاممحرممن3في-اللهرحمه-توفي.سلامألفألف . iا-.tf.
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حميد)1(بنالنهعبدالشعخ

المكزم،الأخجنابحضرةإلىحميدبنمحمدبناللهعبدمن

الأمين)الندويالحسنيعليالحسنأبيالشيخالفضيلةصاحب،الأفخم

.(العلماءلندوةالعام

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

اهـوصل،2/5/593في1316رقمالمكزميخطابكم:وبعد

صحتكم،عنأولأأفادناحيث،كثيرآشررناوقد،تضقنهماوفهمنا

فيالعلماءلندوةجمهرجافيعقدعلىعزمكموثانيآ،أحوالكمواستقامة

بدءعلىسنةوثمانينخصميىانقضاءبمناسبةالقادمشوال!من25/2627/

.c)2الإسلاميالتربوينشاطها

)\(

2()

وأوسعهم،نجدعلماءأعلممن؟حميدبناللهعبدالشيخسماحةالكبيرالعالمهو

،للأصولالاستحضاركثير،والفقهية،والحديثية،التفسيريةالمكتبةعلىاطلاعأ

كبارهيئةفيعضوأوأختير،مدةالمكيللحرمالدينيةالرئاسةتوتى،والفروع

الفقهيالمجمعرئيسواختير،المملكةفيالشرعيالقضاءرئاسةتولىثم.العلماء

سديد،ورأي،بمقدرةعليهويشرف،يديرهوكان،الإسلاميالعالمرابطةمنالمنبثق

وحكمؤ.،وفقبما

والعيونالبصرأصحابمنكثيرعنوتيقظه،الواسعباطلاعهيمتازاللهرحمهكان

المهرجانحضوربعوةعلىرذوالكتاب،والمطالعة،بالقلمالمشتغلينمنالسليمة

تعالىاللهرحمةإلىتوفي.(اماهـ)593759عامعقدالذيالعلماءلندوةالتعليمي

هـ.ا204سنةالقعدةذيمن02في

تاريخعلىعامآ)85(مروربمناسبةالتعليميالمهرجان!ذاكاالعلماءندوة"غقدت

-عامنوفمبر3/واهـ)31/أكتوبر593عامشوالمن28-25بينمافي،نثأتها
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تشزبل،الإسلامعلىغيويىكلتشزهذاأن-اللهحفظكم-والواقع

دينخدمةهيالتيالعالميةالفهقةهذهعلىئشكرونوأنكم،مسليمكل

،سواهدينأأحومنيقبلولم،لنفسهارتضاهالذي؟الإسلامدين،الله

المحثة،أواصزيقؤيمماالملتقىوهذا،الاجتماعهذاأن:أرىوإني

علىالعلماءعزائمويقؤي،الأمةبينالإسلاميالتضامنعضذويشذ

السمحة.الشريعةهذهنحووكفاحهمجهودهممواصلة

لدىمعرو!2شيفهذا؟العلماءندوةمجهوداتإلىإشارتكموأقا

،وفوائده،نتائجهظهرتوقد،بئنواضخأثرهوملموش،الجميع

كفاحهافيالطويلةالمذةهذهعليهامضىوقد؟كذلكتكونلاوكيف

دئهوالحمدوأنتم،فضيلتكمبتوجيهاتالمتواصلوجهادها،المرموق

الفشرقة.الإسلاميةوالوجهة،والاعتدال،بالاتزانغرفمقن

تشزنيمافهو؟المشرقالمهرجانهذافيللحضورلنادغوتكمأقا

فيبإخوانيألتقيالفرصةهذهفيوأناكذلكيكونلاوكيف،ويسعدني

الإسلاميةالدينيةوالأخوةالعلمرابطةتجمعنيومفن،وأحبائي،الله

فيمعكمأحضرأنخهديبكلسأخاولوفؤته،اللهوبحول،بهم

التربيةورجالات،الشخصياتكبارمنالمختارةالصفوةحضرته،ام(759

مصر،منالأقلاموأصحابالفكرورجال،الجامعاتعنوالمسؤولين،والتعليم

،!ايران،وقطر،والكويت،وسورية،والإمارات،والسعودية،والعراق

الجديرومنهم،أخرىبلادمنوغيرها،إفريقيةوشرق،وتايلندا،وأوغندا،وروسيا

والدكتور،(الأزهرشيخ)محمودالحليمعبدالدكتورالشيخاكبرالأستاذ:بالذكر

يوسفوالدكتور،(سوريةمن)الميدانيحبنكةحسنوالشيخ،الذهبيحسين

أسماؤهم.الآنتحضرنيلاالذينوالدعاةالمفكرينكبارمنوالآخرون،القرضاوي

تاريخوفي،الهنديالمسلمالشعبتاريخفيجديدآفصلآالمهرجانهذاكانلقد

الإسلامي.العالمفيالعلميةالدينيةالمؤشسات
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الأقدارتحوللاأنوأرجو،المباركواجتماعكم،الميمونمهرجانكم

معكم،فالقلب؟قاهرةلأسبابالحضورعدمقذروإن...ذلك)1(دون

عندكم.والخاطر

هذايكونوأن،بالنجاحعملكميكفلأنشأنهجلاللهأسأذويختامأ

وإعلاء،اللهديننصرةوفي،الإسلامعلىوبركة،خيرأالاجتماع

يحفظكم!والله،أنيبوإليه،توكلتعليه،بالئهإلاتوفيقيوما،كلمته

)1(

وبركاتهاللهورحمةعليكماوالسلا

حميدبنمحمدبناللهعبد

لأسبابالثيخسماحةبتشريفالتاريخيالاجتماعهذايحطلمالديدالأسفمع

شالمحلة.واشغالي،تاصر؟
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باز)1(بنالنهعبدبنالعزيزعبدالشيخ

-'-

أبيالشيخالكريموالأخالجليلالأستاذالفضيلةصاحبحضرةإلى

تعالى!اللهسقمهالندويالحسنيعليالحسن

اهـ،41/383/فيالمؤزخالكريمكتاتكمتسقمثفقد:وبعد

وصحة،صحتكمعنوالإخبار،الإفادةلتضفنه؟قراءتهعندجذأوشرزت

ذلك.علىدئهفالحمد،بالسلامةالوطنووصولكم،والفجتين،الإخوان

إلهلاالذياللةإليكمنحمد،بخيرفنحن؟عنابالسؤالتكزمتموإن

نأتعالىاللةونسأل،قديرشيءكلعلىوهو،أهلللحمدوهو،هوإلا

فضله.منالمزيدويرزقنا،يقمهشكزجميعأيورعنا

علىقرأباز،بناللهعبدبنالعزيزعبدالشيخ:اللهإلىالذاعيةالكبير،العلأمةهو(1)

-عصرهفيالعلماءوكبيرالقضاةرئيس-الشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخسماحة

فيفتفتنالنظر،وئغد،الهمةوعلؤ،بالبصيرةالبصرعناللهوعؤضه،غيرهوعلى

لرابطةورئيسآ،المنؤرةبالمدينةلإسلاميةاللجامعةرئيسآواختير،والفضائل،العلوم

وزيررتبةفيوالإفتاءالبحوثلإداراتعامأرئيسأثم،الدائمالإسلاميالعالم

للمملكة.

الأعمالأشثاتبينوالجمع،الاحتمالوقؤة،الصدرسعةفيالزمنأعجوبةكان

كلولقاء،الضيوفواستقبال،الخصوماتوفصل،وإفتاء،تدريسمن،والأشغال

،الندويالعلأمةعليهتعزؤء.ضجزأو،مقليعتريهأنغيرمنيستحقهبمامنهم

العالمورابطة،الإسلاميةالجامعةنشوءبعدوالصداقة،الثقةبينهماوتوكلدت

021سنةاللهرحمهتوفيأنإلىالعلأمةمعوثقة،ححثمحلىيزلولم،الإسلامي fهـ

.ام()999
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نقملمأننا:نشعرأننافالواقع)1(؟نحوكمبهففناعقاذكرتموهماأفا

وطرح،والأخؤة،الثقةبابمنذلكولكن،علينالكميجبمابجميع

علىأخوتنايديموأن،طاعتهعلىقلوبنايجمعأناللهنسأل،التكفف

يرضيه.ما

والفجئين؟،الإخوانلجميعوتحياتي،سلاميإبلاغوأرجوهذا

الإخوانتحيابوتقتلوا،الطقتةوأبناءنا،)2(الرابعمحمدالأخوخاصة

جميعأ.المشايخ

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام/18/2المنؤرةالمدينة

بالمدينةالإسلاميةالجامعةرئيسنائب

بازبناللهعبدبنالعزيزعبد

)1(

)2(

منالوفادةوخن،الاحتفاهعلىالشكرمنالندويالعلأمةرسالةفيجاءلماجواب

الإسلاميةللجامعةالاستشاريللمجلسرئيسآكانالذي،بازابنالشيخسماحة

فيه.غضؤالندويوالعلأمة،(المنؤرةالمدينة)

فيترجمئهسبقتقد،الندويالحسنيالرابعمحمدالشيخالكبيرالأستاذهو

ص)18(.
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-2-

الشيخفضيلةالكريمالأخحضرةإلىبازبناللهعبدبنالعزيزعبدجمن

العلمجمناللهزاده،الندويالحسنيعليالحسنأبيالعلامةالمفضال

.(!آمين)كانأينمامباركأوجعله،والإيمان

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

اهـ9/2/385المؤزخالكريمخطائكموصلنيفلقد:بعدأقا

ذلك،علىدئهفالحمد،صحتكمعلئممنهوشزني،بهداهاللهوصلكم

علىلأشكركموإني،معلومأأخيكملدىكانإليهأشرتمماوجميع

رفعشأنهماجمنكلعلىالشديدوجرصكم،الجامعةمعتعاونكم

!خيرأذلكعلي!اللهفجزاكم،أهدافهاإلىوصولهاوتسهيل،مستواها

المجلسفيوإسهامكم،الحبئبعدالمدينةفيلحضوركمكانولقد

الله،أثابكم،الإصلاحمنكثيرعلىوالعون،الطئمثالأثزالاستشاري

كريئم.جوا؟إنه!العافيةلباسنعليكموأستغ،مساعيكمفيوبارك

يتلقاهافأخوكم؟)1(والنصائح،التوجيهاتمنالكتابتضقنهماأقا

والتسديد،،التوفيقمنبالمزيدكثيرألكمويدعو،والتقدير،بالشكر

أعضاؤهفشكر،الجامعةمجلسعلىعرضئهاولقد،الحقفيوالنشاط

حقوقذروها،والتصائح،التوجيهاتتلكمنبهتقذمتممالفضيلتكم

تجاربعلىتقوم،ومقترحات،ملاحظاترصالتهفيقذمالندويالعلامةكان)1(

الموفرةالجامعةفيالعلميوالمستوى،التعليميالوضعتحسينإلىوتهدف،عملية

.الاستشاريمجلسهافيبالغضويةيتشزفكانالتي؟الحبيبة
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فيالاختبارجعلمنبهأشرتمماقبولعلىمبدئيأالاتفاقوتتم،قذرها

ذلكوسملاجظ،إليهاأشرتمالتيللمصالحالمقروءلافيالمقزر

وبذلك،الزمنبقدرتكونحتى،اللهشاءإنبالمقزراتويعتني،مستقبلأ

ونسأل،المقروءفيلاالمقزرفيالاختبارجعلمنذكرتمماتنفيذيسهل

خير.لكلالجامعةعلىالقائمينيوققوأنجم!يبكمأنالثه

نإ-منهاوسينفذ،والنظرالدرسمحلفهي؟الاقتراحاتباقيأقا

انعقادإلىذلكبعضيتأخروربما،مصلحتهترخحتما-اللهشاء

القادمة.دورتهفيالاستشاريالمجلس

التيالأمورمنالجامعيالوسطفييقعقدمماإليهأشرتمماوأقا

نأفضيلتكمعلىتخفىفلا،إلخ...عليهاوالقضاء،لهاالتنئهينبغي

واختلاف،وأجناسهم،الالقتةأصنافلكثرةبغيرهيقاسلاالجامعةتجفع

يستنكرقدالتيالأشياءمنمثلهفسلامة،وبيئاتهم،ومعلوماتهم،لغاتهم

العلمفيراغبونالجملةفياللهبحمدولكنهم،عزيزةويستغرب،بعضها

بمامتأذبون،والموجهين،والأساتذة،للدعاةويستجيبون،والتوجيه

الشرعتة،الأدلةفهمعلىحريصون،الشرعتةالآدابمنيسمعون

نأ:أيضأمثلكمعلىيخفىولا،الزائفوتزييف،الراجحوترجيح

فيالإسلاميةالروحنفخالمجتمعهذامثلفيالأساتذةعلىالواجب

والشتة،الكتابشأنوتعظيم،الصالحالشلفبحالوتذكيرهم،أفراده

بها،والتمشك،الشرعيةبالأدلةالعنايةعلىوتشجيعهم،قلوبهمفي

،والبدع،الشركفيالناسأكثزأوقعالذي؟الأعمىالتقليدمنوالحذر

.والخرافات

!سوءكلمنالعافيةالمسلمينولسائر،ولنا،لكماللهنسأل

والمدزسين،،الدعاةخواصقمنلديكممنسلاميإبلاغوأرجو
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إلإخوانوخواصق،الأساتذةهناكما،اللهفيوالإخوان،والطلبة

خير.بكللكمويدعون،السلاميبفغونكم

اهـ26/4/385
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الشيخ(ختم)

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

بازبناللهعبدبنالعزيزعبد



البيطار)1(بهجةمحفدالعلأم!

الحسنأباالسيدالكبيرالأستاذصديقناالجليلالعالمالفضيلةصاحب

فضقه!المولىأدام،الندويالحسنيعلي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

وأن،التوفيقومزيدالصخةبدواممتمتعينتكونواأنتعالىأسأله

والفجئين،للأهلورؤيتكم،الخيرباثلئمالعزيزالوطنإلىوصولكميكون

شاملؤ!ونعمؤ،دائمؤسلامؤمنيكونماأحسنعلى

فضقكم،فشكرث،المكزمةمكةمنالكريمكتائكمعلىطقغوقد

الثامشيخعلىقرا،القيدانيالدمشقيالبيطاربهجةمحمدالشيخالكبيرالعلأمةهو)1(

وفخر،التونسيحسينخضرالسيدالعلأمةالعصرواستاذ،البيطارالرزاقعبدالعلأمة

العالمفيالمصلحينبكباروثيقةصلةعلىكان،القاسميالدينجمالالعلأمةالثام

محمودوالعلأمة،مصرفي"المنار"صاحبرضارشيدمحمدكالسيد،الإسلامي

والنحو،اللغةفيإمامآ،محذثآ،مفشرآكان.وغيرهما،العراقفيالآلوسيشكري

أعمالفيوأسهم،طويلةمدةدمشقجامعةفيالتفسيرمادةتدريستوثى،أديبآمؤزخآ

منفذآعالمآكان.اعضائهابرزمنكانالذي؟بدمشقالتحقيقيةالعربيةاللغةمجمع

.لأنبياءااخلاقإلىتسموأخلاقآبرديهبينجمع،والمسلمينالعربعلماء

مؤئف!بينيتوئقمابينهماوتوثقدمشقالىالأولىزيارتهفيالندويالعلأمةعليهتعزف

التيرصائلهمنيظهركما،وتقديير،واعترافي،صداق!منمحتلثومحفؤ،شالث

(اماهـ)693769عامالآخرةجمادىغزةفي-اللهرحمه-توفي،هنابعضهااختير

واثابه!اللهرحمه
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الف!فمين،سلاممنفرغتمأنبعدإليكمأكتمثوالآن،غذزكموقبلث

.الميمونبعودكمالتهانيأخلصأقذموأنا؟والمهتئين

وأ،نفسيفيذكرتكما!الوفيوالجلالكريمالصديقأيهاإتي

ولطف،الجئموأدتك،الواسعجمفقكوذكرثإلاقوميمنقل!في

الشهية،العذبةركوتواب،الغزيرةبفوائدكجليسكوإمتاع،حديثك

عهدويديم،فضلهمنويزيدكم،وأهلهللعلميحفظكمأنسبحانهفنسأله

حالي.أحسنعلىويجمعنا،الاتصال

تلايتالاأنالطنكلتالتافيتغذماالشييتيناللةتخقغوقد

الجميع،صديق)1(تصيفالأستاذفضيلةمعبالكتابةاتصاليعلىإئي

النحوفيالموفي"لكتابشرحيتئمقد!والشكرالحمدودئه،بخيروهو

بحولويصلكم،اللهبإذنقصيرةمذةبعدالمطبعةوستنجزه"الكوفي

الله.

الكريمللأستاذلاسيمائجثونلقنالطتبةالتحيةبتبليغتفضلوا

وسائر،والآل،الأنجالمنلديكممنوجميع،السفر)2(فيورفيقكم

(t)

)2(

بنمحمدالشيخ:المشرقةالحجازوجوهأحد،النبيلوالوجيه،الجليلالعالمهو

علىوأعان،سلفيةكتبآونثر،عظيمةمكتبةفجمع،بالكتبأولع،نصيفحسين

العلم،أهلمنالحخاجموئلدارهوكانت،للباحثينمرجعآوكان،منهاكثييرنثر

عامالآخرةجمادىمن8فيتعالىاللهرحمةإلىتوفي،البلدانكلمنوالفضل

اهـ.193

الفضلاءوالتبليغالدعوةجماعةرجالمنالتفتاوياللهعبيدالشيخفضيلةبهالمراد

الدعوةجماعةإلىوانتسب،ب!قازنفورالعلومقطاهرمدرسةفيتخزج،المشهورين

أركانأهئممنفأصبح،الكائذفقوفيإلياسمحمدالشيخمؤشسهاحياةفيوالتبليغ

والوعي،الدقيقوالفهم،العميقالعلمبينجامعآوكان،رجالهاوأبرز،الجماعة

شارك،"عقولهمقدرعلىالناشكفموا!:الحكيمةبالمقولةملتزمآ،الدعوفي

=،وفلسطين،والسودان،مصرإلىوالعلمية،الدعويةالرحلةفيالندويالعلأمة
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التحية.أزكىنهديكمفإنناوفضلكم،لشخصكمالفجئين

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلامهـا2371//18فيدمشق

البيطاربهجةمحمد

I.9عام-اللهرحمه-توفي،وسورية f989(امهـ).
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الحسنيعليالحسنأبيالسيدالكبيرالعاملالعالمالأستاذحضرةإلى

فضله.المولىأدامالندوي

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

الشرقفيسائحمذترات"الجديدمؤتفكموصلنيفقد:وبعد

كقه،وتصقحئه،شاكرأبمصرالفاضلوكيلكمإلىوكتبث"العربي

عنقلمييقصروما،عذأأحصيهلاماوالفوائد،الفرائدمنفيهفرأيث

ليس،مبينيعربيئبلسافيالكتابةعلىالقدرةوهبكمقنوسبحان،وصفه

نفاسةمنبهخضصتمماعلىوالشكر،الحمدوله،الفخقةشائبةفيه

اللهأقز،العاتيةالأمةلهذهوالأنفع،الأفضلهوماوتحزي،التأليف

ثروتها،حفظومن،وجمرتها،فؤتهاومن،نهضتهامنترونبماأعينكم

أولئكألهمهمامثلالعربعلماءاللهألهم،إليهاوالضائع،السليب3ور

القائل:قولمنهميصدقالذينالهندعلماءمنالأفذاذ

الفققا4لتخكمالفلوكوعلىالؤزىعلىلتخكفؤنالففؤكإن

العلمي"المجمع"لمجقةإحداهما،بنسختينتتكزمواأنأرجووإتي

المكتبةإلىهديةوالثانية،فيهأنشرهماإليكمونرسل،فيهاعنهلأكتب

بدمشق.الطاهرية

الثانيالجزء"كتابئأياممنذ"العلميالمجمغ"إليكمأرسلوقدهذا

وكتبنا،الضعيفلهذامحاضراتعذةوفيه،منيلمجايعافي"محاضراتهمن

قرأثوقد،وكيلكمعليناأشاركما،بالإنكليزيةعنوانكمعليه
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بضعفي،لمعتردثوإني،المذكراتفيبهفوصفتموني،تفضلتمما

نأفيالدعاءوأخلص،الثناءوأعطر،الشكرمزيذولكم،وتقصيري

.(!آمين)وقخرأ،دخرأالمولىئديمكم

ئوخهكيف):منئ!خوهيأيضأبهديتكمشزفتمونيقئلومن

!خيرأالمولىجزاكم،جذأفأ!ذنا(")1الإسلاميةالأقطارفيالمعارف

الببطاربهجةمحمد

م91/7/5491

اهـ371سنة"ادحوديةالبلاد"صحيفةفيأولآظهرتالندويللعلامةرسالة)1(

نحو):عنوانهاالتي؟مقالاتهمجموعفيأديىجتثم،مفردةوطبعت،ام()519

والتربيةالتعليمفيأبحاث):فيانظرها"الإسلاميةالأقطارفيالحزةالإسلاميةالتربية

كئيرابندارمن،!الندويالعلامةتراثمنأسلسلةفيصدرتأالإسلامية

بدمثق.
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وأداماللهحفظهالندويالحسنأباالشيخ،الجليلأستاذناحضرة

فضله!

.)1(وبركاتهاللهورحمةالسلامأزكىوعليكم

منلديكمماأعلمولكن،اكثرمنيوواقغ،عنيفصادزالتقصيزأقا

منهامحرومأكنثأنعلىآسفثأناوكم،بهوإفادتنا،المحاضراتإعداد

يقرؤونالفغتفينالأساتذةأكثرفإن،العشاءبعدبقيتوليتها،أمس

فيتعذر،مساجدهمفي.أئمةيصفونأو،العشاءينبينالمساجدفيدروسأ

حضورهم.

الجامعلصحنالشماليالبابخلفهو")2(الكلأشة"خىإن-ا

قائمأالبيوتمنقسئميزالولا،الكلاسةبابأيضأالبابواسم،الأموي

عنجلائهمقبلالطائرةمنبقنابلهمالفرنسيونخزبهماومنه،هناك

دمشق.

منوفيه،جليلكتال!-تعالىاللهرحمه-)3(والدكمكتاقيإن-لأ

منإلائعقملاماالهندفيوالمطبوعة،المخطوطةالمؤتفاتأسماء

)1(

)2(

(3)

جاءمابعضمنيظهركما،دمشقفي3موجوالندويوالعلأمة؟كتبالكتابهذالعل

.اللقاءمواعيدمنالرسالةفي

سائحمذكرات"كتابهفيذلكإلىاحتاجوقد،منهيتثبتأنأرادالندويالعلامةلعل

."العربيالشرقفي

السيدالعلامةالندويالعلأمةلوالد!الهندفيالإسلاميةالثقافة"كتاببهالمراد

بدمشق.العربيةاللغةمجمعطبعهوقد،الحسنيالحيعبد
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وصديقنا،شيخنابهاأتئمالتي؟النبويةوالسيرة،4الأجزاومنها،جهته

-تغقدهماالثغقاني)2(شبليالشيخماكتبهالتذوي)1(سليمانالشيخ

أرلمجحفأنا-كرامتهدارفيجميعأوجمعنا،ورضوانه،برحمتهالمولى

لدىالرأقيهذاوسأعرض،العلميالمجمعلرئيسذلكقلثوقد،طبعه

طبعه.ويتقزر،اللهشاءإن؟الأعضاءاجتماع

(1)

)2(

منستمالارسميئطلمبإلىتحتاجالمجمعمطبوعاتأنأخمنما-3

سليمانالسيدالشيخ:المتكقموالمحذث،الفقيهوالمفشز،الكبيرالعلأمةهو

الإسلاميالعالمعلماءكباروأحد،"النبويةالسيرة)فيالمؤثفينكبارمن،الندوي

ويرتة،عليمشغةمعوالتأليف،الكتابةمنالمكثرينومن،الإطلاقعلىعهدهفي

وتنؤتج.،بحمب

فيهابالتدريسقامثيم،يومئدأساتذتهاكبارعلى-العلماءندوة-العلومدارفيدزس

،والكتاب،والمفكرين،العلماءمنطيبةنخبةيديهعلىخلالهاتخزقي،مذة

والأستاذ،الندويمسعودوالأستاذ،الندويالحسنأبيالعلأمةأمثال،والفصلحين

،عمرهأواخرهفيباكستانإلىانتقل.وغييرهم،الندويالإصلاحيالليثأبي

جامعاتها،علىوأشرف،الوليدةللحكومةالدستورالإسلاميوضعفيوشازك

عا!تعالىاللهرحمةبهاستأثرتأنإلىالعلميةنشاطاتهعلىدام،التعليميةومعاهدها

1V"11`(أم539هـ).اقرأ).والتاريخ،السيرةفيوالأردية،بالعربيةقيمةكتبوله

،عصرهفيالهندعلماءأمير:الندويسليمانالسيد)كتاقيعليهالاطلاعفيللتوشتع

.(بدمشقالقلمدارطغ،الندويأكرممحمدللدكتور"الندؤيينوشيخ

المنشئ:والأديب،الضليعوالمحقق،الحصيفوالمؤزخ،الجليلالعلأمةهو

أسقتم،الهندفيالمكثرينوالمؤثفين،المؤزخينكبارأحد،النعمانيلثمئليالشيخ

علميأمجمعأوأنشأ،بعدهاالعلومدارتقديمفيوشارك(»العلماءندوة"تاسي!في

عام،كزةبأعظم-اللهرحمه-توفي.لماالمصئفيندارب"اشتهر،الهندفيكبيرآ

.(أم149أهـ)332

القئمكتائهأشهرهاومن،والتراجم،والتاريخ،السيرةفيقيمةومؤتفاثكتثوله

اقرأ)،آنفأالمذكورتلميذهتكملةمعمجقداتثمانيفي"النبويةالسيرة!:العظيم

والمؤزخ،الأديبالهندعلأمة:النعمانيشبلي"كتاقيعليهالاطلاعفيللتوشئع

.(بدمشقالقلمدارطغ،الندويأكرممحمدللدكتور"الأريبالناقد
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بالرئيس،الاجتماعوأقا،المصئفين)1(دارأو،العلماءندوةمثل

زيارةفيمعكموأكون،أذكرهاللهشاءإن،مستحسنفشيء؟ومذاكرته

علمكم.منلنستفيد؟المجمع

،")3(المحئينروضة":راشد)2(الشيخأخينامعلكمأرشلث-4

الأسف.مععنديفليس؟الفلاسفةتاريخوأقا

الله،شاءإن؟القادمالأسبوعمطلعفيمعأالمجمغنزورلعقنا-5

اليومويسخل،أمريكةفيمشاهداتيعنالثالثالحديثأكتبالآنوأنا

هووالله،مساء211/فيالجمعةعصربعدوئلقى(الخميس:أي)عادة

."الأيام"جريدةفيأمريكةأخباروتنشر،المعين

في"الثلاثاء"أمسمنأولعددفيعنهاالثانيالحديثئشروقد

بخير!ودمتم،(2ص)

الأحمثأخوكم%1401/0137/في

البيطاربهجةمحمد

)1(

)2(

)3(

عامالنعمانيشبليالعلأمةأنشأها،الهندفيالعلميةالمؤشساتكبرىإحدىوهي

والتاريخية.،الدينيةبالثقافةالهنودالمسلمينتزويدفيكبيرفضللها،ام419

عليجامعةفيوأدابهاالعربيةاللغةقسمرئيس،الندويراشدمحمدالدكتوربهالمراد

دمشق.جامعةفيالشريعةكليةفيطالبأيومئذوكان،سابقآالإسلاميةكره

.مزاتعذةطبعوقد،الجوزيةقئملابنمشهوزكتالث
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ا!هيري)1(بهجةمحقدالعلأمة

-ا-

الندويالحسنيعليالحسنأباالأستاذ،الفضيلةصاحبحضرة

الهند.،لكنوالعلماءلندوةالعامالأمين،المؤقر

وبركاته.اللهورحمةعليكمسلائم

أعاده،المباركالصياملشهرالخالصةبتهانىإليكأبعثفإئي:وبعد

والعافية!بالخيرحولكقنوعلى،عليكالثه

شاكرآمنه21المؤزخةالكريمةرسالتكرجبشهر02فيتلقيت

فيالهند":كتابوصولانتظارفيعنهاالإجابةفيوترتثث،وففتنآ

هذهكتابتيساعةحتىيصلولقا،وأشكرك،لأشجرك"الإسلاميالعهد

إرسائهكانإن"البريد"بمراجعةتراهقنتأمرأنفيحسن،الآئؤكة)2(

.مصيرهليعرف؟مسخلآ

)1(

)2(

والأديب،المحفقالعالم،بالأثريالمعروفالقادرعبدبنمحمودبنبهجةمحمدهو

السيدالعلأمةعصرهعلأمةتلاميذأنغمن،الشلفئينالعراقعلماءكبارمن،المؤزخ

علومآوقرأ.الشريفبالحديثلؤلوعهبالأثريلقبهالذي،الآلوسيشكريمحمود

منالعشرينيبلغلموهو؟ويحفق،ويننهم،ويؤلفيكتبأخذ،منهافتضفع،كثيرة

اللغةلمجمععضوآوكان،بالصحافةواشتغل،المسلمينالشبانجمعيةأشس.عمره

اللغةنقاءعلىالغيارىالمتقنينالكثابومن،والقاهرة،وبغداد،بدمشقالعربية

.(ماqqهـ)6ا614عام-اللهرحمه-توفي،وتعبيراتها،كلماتهاوأصالة،العربية

لة.لرساا:أي:لآئؤكةا
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هـ،ا25/8593/بالمؤزخةالكريمةرسالتكيومينقبلتلقيثوقد

الهند،أزورأنأمانىأغلىمنوإن،المقزرةالندوةأعمالمنهجومعها

فيبمشاركتكموأسعد،الأجلأءالندوةعلماءولقاءبلقائكوأشرف

أيهابهأنبأئكمالولا،حقأنادرب!لفرصةوإنها،الجليلةالعلميةأعمالكم

إلىإتايالمغربيةالثقافةوزارةدعوةسبقمنالجليلالنبيلالصديق

وتعذر،الدعوةهذهوتلبيتي،(زيذون)1ابنالوزيرالشاعربأدبالاحتفال

مرضقعاودنيقدالأيامهذهفيوإنيهذا،وتلك،هذهبينالجمغ

إلىالسفرعلىقاديىغيزوأجدني"الدمضغط"أو"الشريانيالتوثر"

القدرةويمنح،بالشفاءتعالىاللهيأذنأنإلا،الطنأغلبفيالمغرب

الله-يعلم-الأسفلشديدوإني،الشقةالبعيدالسفرتكاليفتحفلعلى

رجالوعلم،علمكمنبالاستفادةوالسعادة،لقائكمنحرمانيعلى

لمراضيه!ووققكم،وفيهم،فيكاللهبارك،الأجلأءالندوة

وبركاتهاللهورحمةعليكوالسلام

الأثريبهجةمحمد

هـا31/9/593بغداد

كاتثوزيز،الأندلسيالمخزوميزيدونبنغالببنأحمدبناللهعبدبنأحمدهو)1(

هـ463عامبإشبيليةتوفيلماالمغرببحتريأبيلقبكان،قرطبةأهلمن،شاعر

شعير.ديوانله.ام(00)4
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الحسنأبيالشيخالمفكرالكاتبالمحفقالعلامةالفضيلةصاحب

الله!سقمهالندويالحسنيعلي

وبركاته.اللهورحمةعليكمسلاثم

وشائجهايوثقبرحماالصادقةصداقتناعلىالأيايمقزفإن!وبعد

وتمى،،زكااللهوفي،دثهكانوما،الأصيلجوهرهاويجلو،الكريمة

،المحمودسبحانهوهو،وكرمه،وقئيما،سبحانهبتوفية"واتصل،وداتم

.الأحوالجميعفيوالمشكور

العهدفيالهند":النفيسةهديتكمالبريدمنبالغبطةاليومتلقيت

اومفخرة،الشامخوغقمها،الهندعالم،ؤالدكمتأليفمن(")1الإسلامي

لدئمؤتفاتهمنبهفاجتمع!ورضوانه،اللهرحمةعليه،والإسلامالعربية

أهداهوكان"الهندفيالإسلاميةالثقافة":الأول،جليلانقيمانكتابان

منهاواحا:مؤلفهوحسب،الثانيوهذا،بدمشقالعربيةاللغةمجمغإلى

الناسويذكر،الفتاضوقلمه،الغزيروعلمه،العظيمبفضلهالدنيايعرف

كتابهذاهووها،الدينيومإلىباقيةالفرقانلغةداقتماالدهرعلىبه

علىأوفيثوقد،فوائدهوأستجلي،فيهالنظزأئجم،يديبينالثاني

يكونبأنخليقأالعلموصحة،الوثوقمنفوجدته،وتأفلأ،تصفحأنهايته

طبعةأخيرآلهصدرتثم،)الهند(آبادحيدرفيالعثمانيةالمعارفدائرةأولآطبعته)1(

.)الهند(بريليراي،عرفاتدارمنمنفحة
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وهو؟معظقهأنجزثائذي،"الأقاليممعجم":كتابيمواردجملةفي

عليهوالإحالة،منهالاقتباسمنليبذولا،جغرافيةمادةآلافثلاثةيناهز

،الشأنهذافيالفضليعودوإليك،الهنديةبالبلاديتصلماكلفي

الشابغة،والصخةالعمرطوللكاللهوأسأل،الشكرأجزذفأشكرك

الزغيد!والعيش

سعيدالشيخولاستما،أصفيائكخاصةوعلىعليكوسلامي

فائقبقبولوتفضل،)2(الندويهارونمحمدوالشيخ)1(الندويالأعظمي

والخلق،الدينفيالرفيعةمنزلتكالعارففجتكمنوالتقدير،الاحترام

والأصالة.،والمعرفة

الأثريبهجةمحمد

هـا611/593/فيبغداد

(2)

.)38(صفحةفيترجمتهسبقتقد،الندويالأعظميسعيدالدكتورالأستاذهو

-العلومدارفيالعامةالنعمانيشبليالعلأمةمكتبةناظز،الندويهارونالأسثاذهو

.العلماءندوة
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غذة)1(أبوالقتآحعبدالشخ

الشيخمولانا:المحبوبالموهوبالداعيةالعلأمةالأجلسئديإلى

،وسرور،كافيؤفيبقاغهاللهأطاذ،الندويالحسنيعليالحسنأبي

وجمائله،،بفضائلهوالمسلمينللإسلامإمتاعأ،وحبورونعميما،

."!آمين"ومآثره،آثارهمنوتزؤدآيادأوازد

.غذةأبوالفتاحعبد:وراجيهادعواتهومفتمس،مجبهمن

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

وكل،أنتمتكونواأنوأرجو،إليكمتعالىاللهفأحمد:وبعد

واطمئنافي!وسلاأ،وعافييمابخييريديكموفي،فجئيكم

غذةأبوالفتاحعبدالشيخ:التطاراللغويالفقيهالأصوديالمحذثالخخةالأستاذهو)1(

وباكستانالهندعلماءعنوأخذ،ودمشقحلبعلماءكبارعلىتعفم،الحلبيالشامي

فيبالتدريساشتغل،الأزهرمنالعاليةالشهادةعلىوحضل،وغيرها،ومصروتركيا

الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةوفي،دمشقبجامعةوالآداب،الشريعةكلية

.بالرياض

والتحقيق،والفقه،الحديثعلومفيوالرسوخ،النظرسعةفيللشلفتذكارأكان

العلماءأخلاقمع-الأخيرالزمنفيوانكمشضعفالذي-والأسانيدالرجالعلمفي

نفس.وسمؤصدرورحابة،وتواضعأدلبمن

،الفكتيىيالحيعبدالإمامالمتأخرينوفخر،الهندعلامةبآثارعظيئمشغفثلهكان

ومكتباتها،الهندفيجولاتلهوكان،معطمهاوحفقنشروقد،ورساثلهومؤتفاته

وعلومه،الحديثفيقيمةوتحقيقاث،نفيسةمؤالفاتوله،رجالهاومعرفةوجامعاتها

عامبالرياض-الله-رحمهتوفي،الشريفالنبويالحديثطالبعنهايستغنيلا

.ام(اهـ)417799
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هنافجئكمسعيد)1(الأخمنوالابتهاج،الشكربيدالآنتسفمث

الشريفالحديثدور":هما،القئمةآثاركممنغاليتينئخقتينبالرياض

وفكرتهالإسلاميالأدبو"")2(وصيانتهالإسلاميالمناختكوينفي

قالهبماذكرنيفلقد،الأولالأثربقراءةنعمؤأئونعمث،"ومنهاجه

شيخالنبيلالتابعيالإمامشيخهفي(غمرو)rبناللهغبيدالجليلالمحذث

فت!ي!خيحذثناسعيدبنيحىكان":)4(الأنصاريسعيدبنيحىالمدينة

.هكذاعليئحديثكمكانلقد!فوالله(»()5اللؤلؤمثلعلينا

فيكموأرانا،وقؤاكمفيناوأقامكم،وأولاكمآتاكمائذيدئهفالحمد

،الأمجادالسالفينوغلمائنا،المجيدالعلميتاريخنامنمشرقةصفحات

؟الأسلافبأولئكللتذكيرالرفيعالنموذجاللهبحمدزلتموما،فكنتم

)1(

(2)

(r)

)4(

)0(

طالبآكان،النجباءالندويالعلامةتلاميذأحد،الندويالمرتضىسعيدالأستاذهو

فيمدزشالآنوهو،الرياضنيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةفييومئد

ثبت!إعدادعلىالإشراففيمشكوزسعيئوله،(الرياضني)للبناتالتربيةكلية

والإنكليزيةكالعربيةمختلفةلغاتفيالمطبوعةالندويالعلأمةورسائللمؤتفات

!الجزاءخيرالخدمةهذهعناللهجزاه.والهنديةوالأردية

الحديثفيكتبهاالتي؟الندويالعلأمةومقذماترسائلضمننيالرسالةهذهانظر

تاريخمنونبذةالستةالصحاحوفيالحديثفينظرات)كتابني،الشريفالنبوفي

،الندويالحسنيالحيعبدبلالالثيخوتعليق،جمع،ص)7("الحديثتدوين

عامبدمثقكثيرابندارطغ

أحايكنولم،الجزيرةمفتيكان،الحديثحفاظمن،الزئيعمروبناللهعبيدهو

هـ.ا08سنةبالزقةتوفي،عصرهفيالفتوىئنافيعه

أهلأكابرمنقاضيى،سعيدأبو،النخاريالأنصاريقيسبنسعيدبنيحىهو

بنيحىمنبالزهريشبهآءأقرارأيثما:الخقحيقال.المدينةأهلمن،الحديث

العلماءأفاضلبدونيكنلم:الفيثوقال.الئئتنمنكثيزلذهبولولاهما،سعيد

4عامبالهاشميةتوفي،زمانهفي r"(4036/:حجرلابن"التهذيبتهذيباهـ،

.(8471/:للزركلي!لأعلاماو)

.36(40/)"التهذيبتهذيب":انظر
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ورسولهاللهأخئوابمالهمالناسوخمت،قل!بههمفيختهالثةآتاهماتذين

ناضرةتزالماالشريفةفالدوحة،كذلكتكونواأنفيكمولاغرابة،-!ر

لئه!والحمد،ومكانزمافيدكلفيمعطارة،لألوانازاهية،لأغصانا

فيوجمبارك،حياتكمفييمذأن-مسؤولأكرموهو-تعالىالله4وأسأ

النمير،المعينهذامن)1(والغل،التهلنكثرحتى،الكريموجودكم

،السؤالصدنمنهمعلمإذا؟سائليهيكرموالله،المنيرالكوثروالمورد

إليه.والفجوء

وعلميعقليفيمنهوأستفيد،اللهشاءإنفساقرأه؟الثانيالأثزوأقا

كانائذيللمسارالتصحيحهذافيالكبيرالفضللكمويكون،ومسلكي

والتأييد،التجديدلبناتمنحسنةتبتةوهذه،وفجئوهأبناؤهعنهمنحرفأ

قلمكم،تققبكيفما2دزكمفلفه،الحنيفالإسلامهذاشرحفيوالتسديد

والفضيلة،للخيروالعشقالبلسموغرس،المصقىوالعسلبالشفاءأمذ

بالانتفاعوأكرمنا،وكرمكبفضلكخلفأمنفقأآغطفالقهم،والدين

عليل،ونفسي،كليلفقلمي،هذافيأطيلولا!الصالحينبعبادك

وغضوا،الجزيلشكريمنيفاقبلوا؟!الضليعشأؤالضالعيدركومتى

فيالمرفوعةدعواتكمبصالحوأكرموني،وجملأتيضعفيعنالطر!

الثه.ب!ذنحبيمبقريببلقاءوإلى،الثهوأستودعكم،المسموعةالساعات

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

فجئكم

غذةأبوالفتاحعبدهـا0/2/4204الرياض

تباعأ.أو،ثانيةشقاهأي:غلأتغلوفلانأ،يباعأأوثانيةشيرقي:أي؟فلا؟تجلغل(1)
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)1(القرضاوييوسفالشيخ

!الندويالحسنأبيالسيدالكبيرالإسلاميالداعيةالأستاذسماحة

!الإسلامخدمةفيعمرهفيومذ،اللهحفظه

ومجتهده،العصرفقيه،الموفقالموققالمجذد،الفقهاءوداعيةالذعاةفقيههو)1(

الداعية،وحماسة،الفقيهيىقةبينجمعالذي،القرضاوييوسفالعلأمة:الأول

منوهو،والاجتهادالفقهفيالإسلامدولةأقاملقد،الإمام!اقدام،المجذدوجرأة

المسلمين.علىاللهيغم

مناليومالقرضاوييوسفالدكتورأخونا):-الله-رحمهالندويالعلامةعنهقال

،والأدبالعلمفيالمرموقةبمكانثهيعترف،لعملهمالمخلصينوالمرئينالعلماءكبار

ودعويةعلميةنشاطاتمنالإسلاميالعالمفييجريماعلىاطلاغلهمنكلوالذعوة

العلمية،وبحوثه،بمؤتفاتهالمعاصرةالإسلاميةالمكتبةفضيلتهأثرىولقد،إسلامية

فيالوسطبالطريقالقرضاويالدكتورفضيلةيسير...القيمةالإسلاميةوالفكرية

الدقيقوالفهم،الإسلاميللذينالصحيحالفهتمجمعفقد،الإسلاميالعملمجال

ومشاهيرهم!المسلمينأعلاممن)000،1الإسلاميالعالئمبهايمزالتيللأوضاع

.(بدمشقكثيرابندارطبع،355:ص

وتجفت،نبوغهوظهر،الأزهرفيالدينأصولكليةفيالقرضاويالعلأمةتخزج

الثقةموضعفكانالإخوانبحركةوائصل،شالثوهووالكتابة،الخطابةعلىقدرئه

حتى،المرجؤلنوكئابها،المرموقيندعاتهامنوكان،أوساطهافيوالاحترام

فيالتدرش!وتولى،قطردولةإلىفلجأ،مغادرتهاإلىالأخيرةمصرأوضاعاضطرته

الله.إلىوالدعوة،بالتاليفأشغالمعجامعتها

طالمثوهو(ام159هـ)ا037عاملمصرالأولىزيارتهأثناءالندويالعلأمةعليهتعزف

رحمةاستأثرتأنإلىوأثمرت،دامتالتيالصداقةبينهماوتوئقت،الأزهرفيشالث

نأوتعالىتباركاللهنسال،الفذةبشخصيتهالإعجابكثيزوكان،الندويبالعلامةالله

والمسلمين!الإسلاملخدمةإمتاعأعمرهفييمذ
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وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

،العلماءمنهناإخوانيواسم،باسميأبفغكمأنفت!زني:وبعد

جائزةعلىبخصولكمالتهنئةخالصققطرجامعةفيالشريعةكليةوأساتذة

نأ-مجاملةدون-أرىكنثوإن،الإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملك

عليها.مثلكمبحصولوترتقي،تشرفالجائزة

والموعظة،بالحكمةاللهإلىداعيةعامأثلاثيننحومنذعرفناكمفقد

المسموعة،بالكلمة،الإسلامكلمةإعلاءعلىعاملأ،الحسنة

سبيلفيللآفاقجؤابأ،مجالكلفيالبتاءالإيجابيوبالعمل،والمقروءة

والفكربالرأيومشاركأوهاديأواعظأ،ومحاورأ،ومحذثأمحاضرأالله

التيالإسلاميةوالمؤشسات،الجامعيةوالمجامع،العلميةالمجالسفي

وآخرها،فيهاللإسهامدعتكمالتيوالندواتالمؤتمراتوفي،اختارتكم

علىأعضاؤهأجمعوائذي،قطر)1(فيالمنعقدوالشتةالنبويةالسيرةمؤتمر

.وفودهباسمومتحذثأ،لرئيسهنائبأاختياركم

اللهأنعمما-أخاجملكمولا-غزقكمقنكلمعيولضمق،تق!ثولقد

الزسل،وخلفاء،التبيينؤزثيماخصائصمنهي،فضائلمنعليكمبه

وحيوتة،الفكرةوضوحفيالفضائلهذهتتمثل،الدينومجذدي

ومع،اللهمعوالصدق،السلوكواستقامة،الدعوةوحرارة،الكلمة

الأوساطفيبهعيرفتمالذيوالتوازن،الاعتدالفيتتجقىكما،النفس

قزاءها،ولكتبكم،تأثيرهالكلمتكمجعلوائذي،الإسلامية

علىالإسلاميةوالجماعات،المسلمينبينالعامقبولهاولشخصيتكم

وأ،خالفكمقنحتى،ومذاهبهموخهاتهموتنؤئج،مشاربهماختلاف

الدوحة.في(ام089نوفمبراهـ)4!اعام،المحزماللهشهرفيالمؤتمرهذاانعقد)1(

29



قدركم،حقيقذركمأنإلايملكلاالوجهةأو،الرأيفيخالفتموه

.الكبرىاللهيغممنوهذه،بالفضللكمويعترف،عليكموئثني

المسلم،للعالممتميزأمثالأالحسناباشيخنارأيناأنغزؤولا

والتزام،الشلمئينوتوحيد،الرتانيينيىقةبينمثالأ،المجذدالداعية

علمأ،المطقرةوالشتةالقرآنينابيعومن،المعاصرينوثقافة،الشئتين

العربي،الأدبمنمتضئعأ،وروىارتوىحتىوعملأوتذؤقأ،وفهمأ

آخذأ،الغنيئالإسلاميالتراثكنوزمنوممتلئأ،والأردي،والفارسي

المباركة:التذؤةلشعارتمثيلخيرممئلأ،كذزماوتاركأ،صفاما

الراسني،الإيمافيوبين،النافعوالجديل!الصالحالقدييمبينالجمغ"

.((الواسعوالعليم

ماذا"المبارككتابكممنألقاكمأنقبلعرفتكملقد!الجليلشيخنا

بكمشجذتيومبلقائكمشجدتثم"؟!المسلمينبانحطاطالعالمخسر

فرأيت،بالأزهرالدينأصولكليةفيطال!بوأنا،ام519سنةفيجمضر

فيعظيمأئذعىائذي"الرتاني"المعئمالعاملللعالمنموذجأفيكم

كذلكأحسبكم":السلامعليهالمسيحعنرويكما،السمواتملكوت

."أحدأاللهعلىأزكيولا،حسيبكموالله

شارعمنالمتفزعالضتقالزقاقذلكأو،الحارةتلكأذكرزلتولا

قنمعفيهانزلتمالتيالمتواضعةالحجرةوتلك،الأزهرحيئفيالموسكي

رافضين،والزفدالخشونيماعيشةفيهاتعيشون،إخوانكمجمنرافقكم

وأ،الفاخرةالفنادقأحدفيالنزولمنبهيكرموكمأنالكثيرونأرادما

.الفقراءالعلمطلبةعيشةتعيشواأنإلاوأبيتم،الأقلعلىالمريحة

الإسلامية،الدعوةشبابمعالخصبةلقاءاتكمأنسنلاآنسقوإن

وتبم!،وقلبكفكركمنتعطيهم،منهمكواحد،معهمومبيتكم
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ويأخذون،القلوتينيرالذي؟والإيمان،العقوذتييرالتي؟المعرفة

فيكمويرون،المشرنوالزؤخ،الصالخوالعمل،النافغالعلتمعنكم

وجمرة،الزفدوفؤة،المجاهدوضئز،المؤمنوعذن،المسلمليمقة

رلتدئهومماتهومحياهوئ!كهصلاتهجعلالذي،الداعيةوزؤخ،العالم

العالمين.

ومكة،الهندوفي،قطرفيومزات،مزاتذلكبعدلقيتكمولقد

الأياموجدتفما،وغيرهاأمريكةوفي،المنؤرةوالمدينة،المكزمة

الحق،علىوإصرارأ،الرشدعلىوعزيمة،الأمرفيثباتأإلازادتكم

.")1(رهبانيةلارتانية"بحقسفيتموهائذيالتجزدطريقفيومضيأ

وعلى،وبحوثكمقلمكممنيصدرجديل!كلفيدائمأألقاكمكما

فأجد،الفميعةالمسلسلةمقالاتكموفي،الإسلاميةالمجلأتصفحات

الناقد،العقلنظراتبيندائمأتجمع،تذوئةخ!يتةنفحةذلككلفي

الواسعالعالممعرفةبينكذلكوتجمع،المؤمنالقلبوإشراقات

.البيانناصيةمنالمتمكنالأديبوأداء،الاطلاع

ناديى،وإخلاصيى،فارعوأدب،بالنيوورع،جئمتواضعمعهذاكل

العملوعلى،الغنيمةلاالبذلوعلى،الهدملاالبناءعلىوحرصيى

فيهقصمعصيرفي،والألقابالأسماءوبريق،الأضواءعنبعيدأالصامت

والعناوين.للمناصبفيهالناسوتعبد،الظهورححثالظهوز

وكان،قطرفيوالسئة،الشيرةمؤتمرفيأخيرألقيتكميومتميميثوما

التفسير"بعنوانصدرائذيالأخيركتابكمفيرأيسألتمونيأنأدبكممن

وستدالقؤدؤبي:الأستاذينكتاباتبعضنقدوفيه"للإسلامالسياسي

بدمشق.كثيرابندارفيطغوقد،الندويللعلأمةرسالهاسمهو(1)
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العنوانهذاغيرعنوائهيكونأنأؤدكنث:قلتفيمالكموقلث،قطب

سيهمأ،استغلالأالعلمانيينبعفقيستجفهوقد،خاصأ4إيمايحملائذي

عصمةفلا،الشهيدقطبسيدأو،المودوديالعلامةجمنتقدأنأنكرلاوأنا

وهما،وويئزككلامهمنيؤخذذلكبعدواحدوكل،ءنخي!اللهرسوللغير

خيرأ-اللهوجزاكم-رخبتموقد،أخطأأوأصابافيهاجتهدافيمامأجوران

بالعربية،الكتابيصدرأنقبلسمعتموهالووتمتيتم،الملاحظةبهذه

.العنوانهذاغيربالأرديةفعنوانه

تطلبونهبل،صدرأبالنقدتضيقونلاأنكم:هناعنديوالمهثم

ائذيعنهاللهرضيبفمرمقتدين،وقدرأليمئأمنكمأصغرهوممنوتقبلونه

."نفسيعيوقيإلىأهدىامرأاللهرحم":يقولكان

ويحلو،ليعذبعنكمالحديثبلإليكمالحديثإن!الجليلأستاذنا

فهي؟بهايعتذغذةلمثليكانوإذا،وأحلىأعذبإليكمالاستماعولكن

:الأؤذقالمانحوعلىأمثالكممنالرتانيينالصالحينحمث

ق!قاغةبهمأناذأنغسانيمنهمولسثالصالحينأجمث

اليضاغةفيسوا"كتاوإدنالمعاصييضاكئةقنوآكزة

بظهرصالحةمنكمدعوةالدنيافيجناكمثمراتمنيكونأنفعسى

الله.عندحسنةشفاعةالآخرةوفي،الغيب

منالأحبابالإخوةإلىتحياتيبتبليغتتفضلواأنأرجووختامأ

وأن،ويعرهمبهميعرأنتعالىاللةأسألالذين،التذوئينالحسنيين

أبفغكمكما،دئهديتهموأخلصوا،لدينهاللهأخلصهمائذينمنيجعلهم

جميعأ.هناإخوتيودعواتوأشواقتحيات

وجهودكم،جهادكمفيويبارك،عمركمفيتفذأنتعالىأسألهكما

Ac



الدنيافييغقهعليكمويتئم،والتوفيقوالعافيةالصحةيمنحكموان

مجيمب!قريمبسميعإنه،وعملكمبعلمكمينفعناوأن،والآخرة

اهـ1/4/455

Al

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

اللهرحمةإلىالفقيرأخوكم

القرضاوييوسف



المحمود)1(عليبنالنهعبدالشعخ

أبيالشيخالسماحةصاحبالجليلالعلامةالكبيرالفاضلالأخحضرة

!ورعاهاللهحفظهالمحترمالندويالحسن

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

دئهوالحمدوأخوكم،شاملؤونعمؤكاملؤصحؤفيتكونواأنأرجو

المؤزخةالكريمةرسالتكمالشرورببالغتسقمثوقد،وعافيؤبخيير

/022oriA/-l2211/الموافق/MAمسرورأتقؤئهاوقد،م

يمتعكمأنوتعالىتباركاللهسائلآ،شأنهجلالمولىحامدآبسلامتكم

والعافية!الصخةيرزقكموأن،حسنأمتاعأ

بلغكمالتيالعملتةأثرمنبالشفاءعليناوتعالىتباركاللهقنوقد

!والثناءوالشكرالحمذفله،خبزها

العلتم،توارثبي!بمنالمحمودعليبناللهعبدالثيخ:الداعيةالمخلصالعالمهو)1(

عنمدافعآ،الحقفيجريثآكان،الخليجفيالعلماءوأخلاق،العقيدةوسلامة

حكامآ،كانواسواءذلكعنهالناسعرفوقد،لائملومةاللهفييهابلا،المظلومين

الملأفكان،والمشورةالنصحفيهـاخلاصهوفضلهعلقهعرفواكما،محكومينأو

لزيارتهم،يدعونه؟فيصلالملكثم،سعودالملأبعدهوين،سعودبنالعزيزعبد

دمركزمديرآكانثم،الشارقةفيالأوقافإدارةتولى،هـارشاداتهنصائحهويتقئدون

محمدبنسلطانالثيخأميرهامنآداجلالياحتراموضغوكان،فيهاالإسلاميةالدعوة

الدينية،ومؤسساتها،الهندمسلميبشؤونلاتصالادائتموكان،-اللهحفظه-القاسمي

كثيز،إليهبالمكتوبالصلةوقوئ،وصصبواحتسابإيمافيمع،بهاالاعتناءوكبير

.امهـ829ا204سنةالأولىجمادىمن24فيتعالىاللهرحمةإلىتوفي.لهالدبئ
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ؤخهتقد(طبيأبو)فيالإعلاموزارةأن:الشروربمزيدغيفناوقد

محاضراتسلسلةضمنهناكالمحاضراتلإلقاءلسماحتكمالدعوة

سلطانالشيخالشفؤصاححتأخبرثوقد،ام979لعامالثقافيالموسم

وقد،الدعوةهذهبموضوع-اللهحفظه-الشارقةحاكمالقاسميمحمدبن

الشارقةلزيارةإليكمالدعوةأؤلمجهأنوأمرني،الخبربهذاكثيرأشفؤهشز

شفؤهضيافةفيبالشارقةوستنزلون،(طبيأبو)فيمحاضراتكمإلقاءبعد

المحاضراتمنعددأئفقواأنت!زناكما،منزلناوفي،-)1(اللهحفظه-

عندنا.الإسلاميةالدعوةمركزفيالأخرى

برقيأوصولكمبموعدتخبروناأن"تكنو"تغادرواأنقبلونرجو

استقبالكم.شرففيلنكون

.العلماءندوةفيالأفاضلالإخوةلجميعتحياتيخالمقبفغواوأخيرأ

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

3ا/صفر i iاهـ

م11/7891بر31

خوكمأ

المحمودعليبناللهعبد

وكان،قوئةعلاقةالقاسميمحفدبنسلطانالأميرشمووبينالندويالعلأمةبينكان)1(

دعوتهعلى2بناالعلأمةسافر،بمؤلفايهالتا"ئروشديذ،بشخصتهالإعجابكثيزالأمير

للعلأمةزيارةكللدىالأميرفكان،الآراءوتبادلا،مزابالإماراتإلىالخاضمة

الأميززارهوقد،الكريمبلادهلضيفبتكريمأالمطارإلىشخصيأبقدومهعه3يوللشارقة

.العلماءندوة-العلومبدارمقزهفيام089عام
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)1(المباركالعزيزعبدأحمدالشخ

وقلمه،بلسانهعنهوالذالت،الإسلامداعية،الكريمالأخسماحة

النبوتة،الدوحةسلالة،الحكيموالتطبيق،السليمالإدراكبينالجامع

!الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالعلامة:المصطفوتةوالجتزة

فيالمؤزخةالرقيقةرسالتكمالشرورمنبمزيل!تلقيت

/24/893 t،ذويوإن،أخيكمعلىثنائكمطيمتلكموأشكراهـ

مثالهم،علىغيرهميتصؤرونالطاهرةالزكيةوالنفوس،العاليةالمدارك

طئكم،خسنعندأكونأنتعالىأسأئهفالئه،مضمارهمفيويسلكونهم

المسلمونيثوبأنمنونتمتاه،نرجوهمانبفغبحيث؟جميعأيوفقناوأن

منليحواهعقاوئعيرضوا،فيطئقوهعليهوئقبلوا،فيفهموه،إسلامهمإلى

القضاءرئيس،المباركالعزيزعبدأحمدالثيخ:بالحقالصاحالجليلالعالمهو)1(

المهرجانشزف،نهيانآلز(يدللأميرالدينيوالمستشار،الإماراتدولةفيالشرعي

أساسحجزووضعاهـ،593شوالفيعقدالذيالعلماءلندوةالتاريخيالتعليمي

تئموقد،الحاضرونيذكرهالمناسبةبهذهدعاؤهولايزال،العلماءندوةمكتبةبناء

العلامةمكتبةهـباسما404سنةالأولىجمادى25فيوافتتحت!دئهوالحمد؟بناؤها

.ام(849فبرايرمن)28النعمانيشبلي

الدعويةأعمالهإلىإضافةكانفقد،الإسلامخدمةفيالجئمبالنثاطالثيخغيرفوقد

ممئلآوالإسلاميالعربيالعالمأنحاءفيالإسلاميةالمؤتمراتفيئثايىكالرسمية

ومقالات،عديدةمؤتفاخله.ام(اهـ)954889عام-اللهرحمه-توفي،للدولة

والصحف.،المجلأتفيبمنتشر
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وتقاليد،التربيةفيالأبالسةومناهج،التشريعفيالطواغيتقوانين

!الحياةميادينشتىفيالق!قة

رسالتكمعليهمتقؤثالذينوضخبيتأثرثلقد،الكريمأخي

منوطلبث،دعوثوقد،التقيرس)1(أمرمنإليهأشرتمبماالكريمة

تتمكنوالكي،منهاللهيعافيكمأنتعالىإليهيضرعواأنوالفجئينالإخوة

بالأحاديث،اللهإلىالذعوةساحةفيوجهادكم،جهودكممواصلةمن

فيوبنقاشكم،تؤئفونهاوالكتبوبالرسائل،تلقونهاوالمحاضرات

فيها.تشتركونالمؤتمرات

تكنو""ونسيم،العليلالهندهواءنتنشتمأنشوقيلفيوضخبيوإتي

اللهولعل.الكليا!ويقؤي،العليليشفيالذيالعلماءندوةوشذا،البليل

الأساسالحجربوضعتشزفوئيأنعلمهسابقفيقضىكماوتعالىتبارك

وما،افتتاحهايومأشهدأنأيضأوقذر،قضىقديكونأنالندوةلمكتبة

بعزيز!اللهعلىذلك

الذعاةالعلماءمراسلةفيمعأوروحية،فكريةمتعةأجدإتئي!أخي

فييعتلماننفثوبها،المسلمينأمزإليهآلمافيهانتشاكى،أمثالكم

.القدوزتحفيهعنوتعيى،الصدور

تتؤخغأوئشقئكأوئوايي!يكفزؤءؤذيإلىشكوىجمنبذولا

جميعأ،أسرتيأفرادمنوالتقديربالإعجابالمقرونةالتحياتتقتلوا

محفوفين،اللهرعايةفيوأترككم،البيليأحمدالشيخالأخومن

كانماوهو،أكثرإبهامهاوفيالقذممفاصلفييحدثمؤلممرض!هو:النقيرس)1(

.الملوكداءئ!فى
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،ونذر،نأتيفيمالناالتوفيقإتاهسائلأ،بنصرهمؤجمدين،برضوانه

!والأقوالالأفعالصالحمنجوارحناعلىيجزيهلماوالقبول

كمخوأ

كرلمباايزلعزاعبدحمدأ

القضاةرئيس
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كقتارو)1(أحمدالشعخ

الثهحفظهالندويالحسنيعليالحسنأباالعلامةبالئهالعارفسماحة

الهند.-لكنوالعلماءندوةرئيس،ورعاه

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

المتضقناهـ،701/417/تاريخالكريمكتائكمؤصلني:وبعد

بنوروئصيء،والعرفانالإيمانمعانيتحملالتيالصادقةكلماتكم

فضلمنفيهأقامكمماعلىتعالىالثهلأحمدوإني،والإحسانالإخلاص

حياتكمفيللمسلمينجمباركأنوعلاتجللأرجوهوإني،وإرشادوهداية

أبنائكم،وأيدي،يديكمعلىالعميمالخيريجريوأن،وجهادكم

عليها.ومن،الأرضالثهيرثأنوإلى،جيلبعدجيلآوفجتيكم

النورأبيفخقغبهيقومبماسرويىمنذكرتموهماوإن

جميلذلكفقزد؟المسلمينأبناءمنالعلملطلبةخدمؤمن)2(الإسلامي

الأمانة،حملفيحياتكمأمضيتموقد،الكريمةوسجاياكم،شمائلكم

والحقيقة.الشريعةوخدمة،الكلمةوجمع،الرسالةوتبليغ

العامالمفتي،كفتاروأحمدالشيخسماحة:اللهإلىالداعي،العاملالعايمهو)1(

النورأبيومجفع،الأعلىالإفتاءمجلسورئيى،السوريةالعربيةللجمهورية

شرقهالعالمأرجاءطاف،اللهكلمةإعلاءأجلمنوحياتهنف!هنذر!الإسلامي

أوذالندويالعلأمةعليهتعزف،الحسنةوالموعظة،بالحكمةاللهإلىداعيأ،وغربه

العلأمةزيارةخلالوالصداقة،الثقةبينهماوتوكدت،الحبئإئانالمكرمةمكةفيمز؟

.ام159عاملدمشقالندوي

."كفتاروأحمدالشيخمجفع"اليوميسئى)3(
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منهراجيآ"رهبانيةلارتانية":كتابكمعلىالاطلاخلتشزنيوإته

أجمعين.المسلمينبهينفعأنتعالى

الأنشطةبعضالمتضقنةالمرفقةالكتبعلىازوغكمئ!جذنيكما

بركةتنالكي،الإسلاميالنورأبيمجقغبهايقومالتيالإسلامية

الجليل.بالتهالمستأنسقلبكمعلىالسروروتدخل،دعائكم

)1(!العالمينرلتدثهوالحمد.والعرفان،للعلممضيئأشامخأقغلقأودمتم

هـا4اV/91/11فيدمشق

.م27/37991/دالموافق

خوكمأ

كفتاروأحمدالشيخ.د

السوريةالعربيةللجمهوريةالعامالمفتي

الإسلاميالنورأبيومجقعالأعلىالإفتاءمجلسرئيس

.الكتابإلىالمحققإضافاتمنالرسالةهذه(1)
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لثالثالتهس!ا

من

الإس!لاميينالمونجهينالقافىة

الإسلاميةالمؤشنساتورؤوساء

الحسينيامينمحمدالحاج.

الخؤليالبهيالشيخ.

الشباعيمصطفىالدكتور.

القشماويصالحالأستاذ.

الضتانسرورمحمدالشيخ.

القرازصالحمحمدالشيخ.

الصؤافمحمودمحمدالشيخ.

المصريرمضانسعيدالدكتور.

الذاغؤقغمرمحمدالأستاذ.





)1(الحسينيأمينمحفدالحاج

وكيل)الندويالحسنأبيالجليلالأستاذالفضيلةصاحبحضرة

الله.حفظه(بالهندالعلماءندوة

،)2(الندويرضوانمحمدالشيخصاحئكمأمسزارنيفقد:وبعد

الشرقفيسائحمذكرات"الجديدومؤتفكمالنفيسةهديتكمليوقذم

قضيةوراثد،الاكبرفلسطينمفتي،الحسينيأمينمحمدالمفتيالحاجسمأحةهو)1(

تتلمذ،فلسطينفيالمعروفالخسينيينالسادةبيتمن،وأمينها،الشريفالقدس

علىوتدزب،التركيالجيشفيوعمل،المصريرضارشيدالسيدالعلامةعلى

الانتدابزمنفيفلسطينقضيةتبتى،فلسطينفياكبرالمفتيواختير،الحرب

واحتضنها،،فلسطينفيإسرائيلودولةاليهوديالوطنفكرةنشوءوعند،البريطاني

عملقنشهد،وفيآأمينآلهاوكان،وماتعليهاوعاش،وهاجرسبيلهافيوجاهد

الهند،فيبجولةقام.عقيدتهوصلابة،صدرهوسلامة،وبطنهيدهبعفةوعرفه،معه

.ام(اهـ)352339سنةفيهاوخطب،العلماءندوةوزار

التواضع،علىفطرالسنكبيروقائل!زعييمبينيكونماالندويالعلامةوبينبينهوكانت

عنوالدفاع،النضالفيومكانته،لفضلهمقديىصغييروبين،الأشرافالسادةوأخلاق

سنةالآخرةجمادىمن14فيبيروتفيرئهجوارإلىانتقل،الإسلامقضية

اهـ.493

فيتخزج،النبغاءالندويالعلامةتلاميذأحد،الندويعليرضوانالسيدالدكتورهو)2(

منالدكتوراهشهادةعلىوحاز،دمشقجامعةفيالشريعةكليةفيثم،العلماءندوة

وهو،والإسلاميةالعربيةالبلادفيجامعاتعدةفيالتدريسومارس،كامبريججامعة

أعلامها،سيرفي:العلماءندوة!كتابنافيترجمتهانظر).باكستانفييقيئمالآن

.(!علمائهاوتراجم
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كثيرآشيرزتولقد،المباركةالطيبةالهديةهذهلكمشاكرآفتلوته"العربي

المسلمينلعلماءوتوجيهاتكم،السديدةآرائكممنفيهذكرتمبما

الجهودأقصىبذلعلىوحضهم،الدينيةهيئاتهمورجال،وشبابهم

عاملين،سبحانهبهمعتصمين،اللهعلىمتوكلينالإسلاميةالدعوةلتنشيط

وسلامه،اللهصلواتعليهالعظيمالنبيوبستة،الكريمالقرآنبكتابه

البزعلىمتعاونين،المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمرعلىمثابرين

والمسلمين.الإسلامشأنرفعةفيهماوكل،والتقوى

المؤمنبصراحةالذواءووصف،الذاءتشخيصإلىوققتمولقد

واهتما!،عنايؤمنالمذكوركتابكمفيأبديتمبمااغتبطتوقد،المخلص

الفادحةالنكبةووصفكم،المسلمينجميعقضيةهيالتي؟فلسطينبقضية

فلسطين،منالأكبرالقسمبضياعوالمسلمين،الإسلاتمأصابتالتي

وماالأقصىالمسجذجعلمقا،لاجئينأصبحواأهلهامنمليونوتشريد

يهبلمإن؟والضياعللهدمعزضةمباركاتوديايىمقذساتمنحوله

ومقذساتهم،مسجدهمحمايةإلىويبادروا،غفلتهممنالمسلمون

وتضذ،اليهودوجهفيتقفعسكريؤفؤاتإرسالإلىويسارعوا

عدوانهم.

الإسلامتةالأمةفيئكثروأن،بكمرينفع،منكميتقئلأنأسألفالئه

ويحفظكم!يرعاكموالله،أمثاتكمالمخلصينالعاملينالعلماءمن

هـا373القعدةذي27

ام549يوليو27
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الخؤلي)1(البهيئالشخ

الغزصحابتهوعلى،المتقينإمامعلىوالسلاموالصلاة،دتهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهودعا،هداهتبعولقن،الميامين

السيد:اللهفيالمجاهدالمؤمنالحبيبأخيالفضيلةصاحبحضرة

،أولياءهبهحبامابخيرسبحانهوحباه،رضوانهعليه،الندويالحسنأبا

!بصيرةعلىسبيلهإلىوالذاعين،طاعتهوأهل

آعلموأنا-بكم)2(يرحلالمطريةو!طار؟أح!ثلقد!العزيزأخي

بكاءيبكي،أمرهعلىمغلوبأكائنأصدريفيأن:-بعيدإلىالرحيلأن

)?(

(Y)

دارفيدرس،بمصرالمسلمين6الإخوانجماعةمنالكباروالموخهين،المرئينأحذ

مذةوكان،اللهرحمهالبناحسنالشيخالشهيدل!مامزميلآوكان،بالقاهرةالعلوم

العهدفيالإسلاميةالحركاتكبرىوقائد،العظيملزميلهوالوفاء،العهدعلىحياته

بتوجيههوزرعه،غرسهعلىويسهر،لىاعجاببلذ؟مآثرهويذكريحبه،الأخير

اتجاههمتجهآالجوزيةقئمابنالعلامةبكتبمشغوفآكان،الروحيلىاشراقه،الديني

تذكرة"كتابله.العميقالصافيالدينوفهم،الأخلاقوتهذيب،النفستزكيةفي

وشغف.باهتمامكتبهماوقرأ،الندويالعلأمةأحمث،مثيزمفيذكتافيوهو،الدعاة

الأجيالوتربيةاللهإلىالدعوةفيالأعمالبجلائلحافليماحيا؟بعد-اللهرحمه-توفي

ألاأولاده-اللهرحمه-أوصىوقد،امآع)76(عنام759سنةفي،العلميوالإنتاج

بوفاته.عارفيهمنكئيريعلمأندونربهإلىفمضى،نعتهينشروا

اهـ28/9037/فيالسودانإلىالندويالعلأمةرحلةأئرعلىكتبهاالرسالةوهذه

.ام(6519/)3/

فيوذلكالخرطومإلىالقاهرةمنالندويالعلأمةرحلةإلىالفاضلالكاتبيشير

.ام519اهـ-28/9037/3/6/
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والأسى.،الحزنوانكساره،ضارعأاللهإلىوينكسر...الحنين

بينناحقتأنبعدبرحيلآذنتالنورمنالحبيبةالبضعةفهذه!نعم

...الجانبمأنوسة،الحلميمونة

كانتفلقد..المأنوسوالجانب،الميمونالزائرحلولغير4شيإته

ذلكلهاينشقفكأنماتبتعدوهي؟صدريمننفسهاتشقالجليةالنورئقغة

لقائه.أولفيالأولىاللحظةمنذئخقئهاتصلتالذيالنسيج

أكناففييتعزفواأنفيكالمتحاتينأحبابكعلىقذزترلتيايتم

لقد؟!وخشوعرفؤفييحزنالذيالؤخذهذاوأذقتهم،البعيدةالأرض

وإكرام،العهدرعايةمعالوديبطللاالأبدانفراقإن:قالواطالما

...معهوهذا..الذكرى

فيبيننايجمعوأن،عنكيؤنسناوأن،بكئؤنسناأنسبحانهنسأله

والشهداءوالضذيقينالنبتينمعالآخرةوفي،يدبئماخيرعلىالدنيا

رفيقأ.أولئكوخشن!والصالحين

أنتماببعضولوليلقاكبسورية)1(ال!باعيللأستاذأكتبأنؤغذتك

وأردث،المعرفةحقيعرفنيلالأنه؟يفعللاأنخشيثولكن،لهأهل

فانتظرث،السباعيالشيخعندقدرهله،لهأفيمنتزكيةلخطابييكونأن

شؤونهمنشأفيفيعنيغاقيقدكلانولكنه،)2(رمضانسعيدالأستاذ

هذهعنيسيتوتىتعالىسبحانهاللهأن:أيقنثوهنا،أجذهفلم،الكثيرة

نأشأنهعرالثهعؤدنيهاالفضلمنشتتهوهي،لكمأريدهاالتي؟التقدقة

إلىالأسبابوانقطاع،القصدصدنيعلمعندماأريدمابنفسهليينفذ

)1(

)2(

يومئد.سوريةفيالمسلمينالإخوانحركةمرشد،السباعيمصطفىالدكتوربهالمراد

.()132صفحةفيبهالتعريفوسيأتيتلميذهوهورمضانسعيدالدكتوردIالمر

4%%



الكرامالإخوةوبينبينكمجمعإذ؟ثناؤهتجلعؤدنيماكانوقد،الفزص

فيجاءوكماهوأخبرنيكما)1(نفسهبسعيل!بل،سعيدمنبخطالبلا

العالمين!رلتدئهوالحمد،الكريمخطابكم

ولاشيوعيةلاالإسلام":اسمهكتافيالأسبوعهذالييظهرقد

،الغقاذرأيثفقد،اللهإلىالدعوةلرغبةاستجابةكتبئهوقد"رأسمالية

وقد...الشيوعيةعدالةعنبعضهميذيعبمايؤخذونيكادونوالطلأب

أولاهما،صغيرةرسائلعذةفيأصدرهأن-اللهشاءإن-...اعتزمث

فيوالغقال،بالعملخاصةوهي،للطبعالأسبوعهذاقذمئهاالتيتلك

الاجتماعي،بالتكافلخاصة-الثهشاءإن-الثانيةوستكون،الإسلام

الجدلية،الماديةعلىرذأبالعقيدةخاصةوالرابعة،الماليةبالمسألةوبعد

وكيفأ،كقأ"الدعاةتذكرة"دونالجديدةوالرسالة،التوفيقاللهونسأل

شاسعؤ.بمراحل

وآلهعليهالثهصقىالرسوليديبينعنينيابةتقف،أنليفهل:وبعد

والاحترامالتقديرشعائروأعضق،التحياتوأكزتم،السلامفتبفغه،وسقم

وماذا...بخيرليوتدعو،خضزيهفيليوتستغفر،الأشواقوأخز

!؟...اللهبيتفيلئهعناتقذمأنأرجو

بيتكبأستاريتشتثفضلكإلىالفقيرعبدكإن!مولاييا:لهقل

،بالمغفرةعليهتمنأنوفضلكلرحمتكضارعأ،لجرتكصاغرأالحرام

...منكوالقزب،رضاكموجباتوكل،النيةوصدق

طينه،وظلمةطبعهوكثافةنفسهبأوزارمثقلإته!مولاييا:لهقل

فلمرمضانسعيدالأستاذوجوددمشقإلىوصولهصادفالندويالعلامةأنإلىإشارة)1(

وتوصيؤ.تعريفبكتابإلىيحتج
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وفذه،وهداكورشدكبنوركفافلأه،والأرضالشمواتنوزوأنت

وأئمه،قيودمنالشيطانعليهضربهماعنهوفك،طاعتكإلىبعونك

تشركخلجةكلمنمحزرأ،إليكوالدعوة،عبادتكإلىنشيطأبفضلك

...شيئأبك

وأنا،وتضركوتوفيقكتأييدكإلىفقيرإته!مولاييا:لهقل

منوأفضل،دجميئمنآكزئموأنت،الغيببظهرلهوأدعوك،عنهأدعوك

بماعليهقا-فئن،قاصدهيخيبلاالذيبيتكساحةفينحن،أجاب

قدير.شيءكلعلىأنت،لهدعوئك

بهمشزفتالذينالغزالأحتةالإخوةإلىوأشواقيتحياتي:وأخيرأ

إلىالتوفيقلهمالثهوأسأل،)1(الميمونةبصحبتكلهازيارتهمفيالدياز

يرضيه!فيماوالتأييد،خيركل

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

هـا375القعدةذيمن28فيالقاهرة

ام519أغسطس1/2

خوكأ

الخوليالبهي

محمدوالأستاذ،ص)77(فيترجمتهسبقتقدالبلياوياللهعبيدالشيخ:بهمالمراد)1(

هـا042عام-اللهرحمه-توفي،سابقآالعلماءندوة-العلومدارمدير)الندويمعين

إلىسفرهفيالندويالعلأمةزملاءوكانوا،الندويالرشيدعبدوالأستاذ،(ام999-

.بالقاهرةوإقامتهمصر
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(1اليمفباعا)مصطفىالدكتور

-ا-

تعالى.الثهحفظهالندويالحسنأبيالأستاذسماحةإلى

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

الجامعةفيالإسلاميةللشريعةكليؤ4إنشابلغكمقدفلعقه:وبعد

الحق،وأنصار،المسلمينقلوفيلهطربتغضلوهو،بدمشق)2(السورية

الأولى،للسنةواحدصفثبإنشاءالعامهذاالدراسةبدأتوقد،والخير

الثه.شاءإن؟الثانيةالسنةصفثالفقبلالدراسيالعاممطلعفيوسينشأ

رجاءهاسماحتكمإلىأكتبأنفيالكليةلجنةإلىرغبتوقد

سنتين،ولفذةفيهاللتدريسمعكمالكليةتتعاقدأنفيطلبهاعلىبالموافقة

العميقفهمكمو،علمكممنالكليةطلافيليستفيد،ئجئونكماسنؤأو

)\(

)2(

صاحب،القائدالزعيم،الكاتبالخطيب،المجاهدالصابر،الفقيهالداعيةهو

الشئيما،أعداءقاومالذي،المتفئحوالعقل،المغدقوالبيان،المشرفالروح

سورية،فيالإسلاميةالحركةمؤشس،فأفحمهم،العلمانيةودعاة،فأسكتهم

الشيخ:النافعةوالرسائل،القيمةالكتبوصاحب"الإسلامحضارة"مجلةومنشئ

البصرعليهميقعالذينالإخوانحركةقادةكبارمنكان.السباعيمصطفىالدكتور

الجهاتبعضمنلذلكوالمرشحين-اللهرحمةعليه-البناحسنالشهيدالإماملخلافة

الإسلاميةالفكرةوقائد،سوريةفيالإخوانلحركةالعامالمرلث!دكان،الخبيرة

العربيالشرقخطباءمنوكان،السوريالبرلمانفيالإسلاميةوالمصالح

اهـ385سنةالأولىجمادىمن27فيتعالىاللهرحمةإلىانتقل.المعدودين

.ام()659

.(دمثقجامعة"اليومتسفىهي

113



معالطلبهذاعلىبالموافقةتتكزمواأنفأرجو،ورسالتهللإسلام

،الشهريالراتبقدرفيكانسواء،وشروطرغباتمنإبداءهئجئونما

.(1)غيرهأو

أئةيقبلولم،الصددهذافيرغبؤائئبدلم-تعالئاللهرحمه-ائهالقارىءليعلم)1(

عنتحذثوقد،زائيركاستاؤالشريعةكليةفيإقامتهأيامالمحاضراتإلقاءعلىمكافأ؟

:-اللهحفظه-يقول،القرضاوييوسفالشيخالكبيرالداعيةذلك

دمشق،لجامعةزائرأأستاذآسوريةإلىدجميئعندماأئه:الشوريونالإخوةحذثني)

مصطفىالدكتورالقائدالمرئيالفقيهالداعيةعميدهاعهدفيخاصةفيهاالشريعةولكلية

جهدأوبذل،عليهاتعب،العميقةالأصيلةالمحاضراتمنعددأألقى؟السباعي

،والطلابالأساتذةبينمشهودووقغ،عميقتأثيزلهاوكان،إعدادهافيئنكرلا

بعدظهرتالتيوهي،(الإسلامتاريخفيوالمجلأدونالتجديد)موضوعهاوكان

.(لإسلامافيوالدعوةالفكررجال):عنوانتحتذلك

كانتوهنا،الزائرينالأساتذةلكلتصرفكما،مكافأةلهضزقتالجامعةعادةوعلى

الإداريونووقع،محاضراتهعلىمكافأةيأخذأنالشيخرفضفقد،المفاجأة

فيبندهمنالمبلغصرففقد-يقولونكما-تيصيىخيميىفيدمشقجامعةفيوالماليون

للطلاببهاتبزعأنإلأحلأيجدواولم،إعادتهإلىسبيلولا،الجامعةميزانية

.الفقراء

مشروعة،وهي،بهايقومجهودمقابلةفيلأمثالهئعطىالتيالمكافآتيرففقكانلقد

دثهوجهل!،علمنعندهمايقذتمأننفسهعلىآلىولكئه،العلماءمنغيزهويقبلها

الدنيا.منلغرضيىلا،تعالى

علماء)كتابهفىالشيخترجمةفي-الله-رحمهالمجذوبمحمدالأستادوذكر

العالمرابطةمنيأخذأنرفضالشيخإن:قالإذالي!زأيذيعلاأته(عرفئهمومفكرون

كلجلساتهحضورهمعن،التاسيسيالمجلسلأعضاءمكافآتمنتدفعهماالإسلامي

.عام

،الإسلاملخدمة(العالميةفيصلالملكجائزة)أعطيئحينالشيخأنالمعروفوجمن

الشيخبهاتبزع-اذكرماعلى-الوقتذلكفيسعوديريالألفثلاثمئةمقدارهاوكان

الدينية.ومدارسها،الهندلفقراءوبعضها،الحرمينلفقراءبعضها،كقها

في(بروناي)سلطانجائزةمثل،عليهاحصلالتيالجوائزمبالغبكلفعلوكذلك

-ليكون؟اختيرحين،الكريمللقرآنالدولية(دتي)وجائزة،الإسلاميالتاريخ
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الغالية.الأفييةهذهيحققماقريبأمنكميصلنيأنوعسى

فائقوتقتلوا،والمسلمينالإسلامخدمةفيهلماجميعأاللهوققنا

الدراسي.ومنهجهاالكليةنظاممننسخةلكمأرليمل،التحية

هـا437لشوا/22دمشق

الشريعةكليةعميدم5591نايرحز/21

الشباعيمصطفى

جيتهيدخللم،درهممليونالجائزةوقيمةاهـ،941لعام(الإسلاميةالشخصية)

الله.سبيلفيكقهاأنفقهابل،الجوائزهذهقيمةمنشيب

ورفضه،متاعهامنوثقئيه،الدنيافيزهدهفيمثلهعصرنافيأزلمأئيوالحقيقة

فيمنزلتهبحكممرتمهأيعيشنأنيمكنهكانوقد.مغرياتهاعلىواستعلائه،لزخارفها

الشلفيالأميرابنالديننورالأميرقصرفيعمرهمنفترةعاشوقد،العالموفيقومه

وكان،والرفاهيةالتنغموسائللهوفيه!ت،المشهور(ئؤبال)ملكخانحسنصديق

،أرادلوالمريحةوالحياة،الرغيدالعيشمنالقونهذافييستمزأنباستطاعته

أربابحياةإتها؟الحياةهذهغيرحياةلنفسهيريدكانولكنه.نيتهإليهواتجهت

ويملكون،فيهمالدنياتعيشولا،الدنيافييعيشونالذينالرتانيينمنالقلوب

بنإبراهيتمليمثل،العصرهذاإلىالأولالعصرمنجاءكائما،تملكهمولا،الدنيا

بقلوبالدنيافييحيونالذين،محفدبنالختيدأو،عياضبنالفضيلأو،آذقتم

الثيغأبىولهذا.السماءإلىترنووبصائزهم،الأرضفوقويمشون،الآخرةأهل

فكآثما،الصالحينوالأئمة،الزاهدينالشلفهؤلاءعيشةيعيشنأنإلاعليهاللهرحمة

لها:فقال،الدنياأتتهالتي-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليجذهنورمنقب!نهو

وئغد،الزاديفيمامنأ؟.فيهارجعةلاثلاثآباينئلثقد.غيريغري،عنيإليك"

-61:ص"عرفئهكماالندويالحسنأبوالثيخ"انظر)!!الطريقووحشة،السفر

.(بدمشقالقلمدارطغ،62
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فيللمسلميناللهبارك،الندويالحسنأبيالجليلالأستاذفضيلة

حياته!

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

القتممقالكموصلني،وسرويىوعافيؤبخييرتكونواأنفأرجوا:وبعد

الهندية.الحضارةفيالإسلامأثرعن

المجقةفيبالكتابةإجابتناتلبيتكمجميللكموشكرنا

فيوالثاني،الأولالعددانمنهاصدروقد،"الإسلامحضارة"الجديدة

،")1(الرسولمدينةفيإقبال"علىلفضيلتكممقاذوفيه،واحل!خزء

اللهصفى-الرسولمولدذكرىفي-اللهشاءإن-الثالثالعددوسيصذز

المجقةقزاءتفذواأنلأرجووإتئي،القئممقالكموفيه-وسفموآلهعليه

آثارمنأثرأعددكلفييجدواحتى؟وإخلاصكمعلمكمبثمراتدائمأ

وق!ت!،الماديةفيهطغتعصيرفيوأرواحهم،عقوتهميغذي،قلمكم

المواضيع؟اختيارلفضيلتكمأتركوإني،فضفهللإسلاموأئيهر،القلوفي

لكم،فهي"الإسلامحضارة"مجقتكمقزاءبهائتجفواأنئجثونالتي

المسلمين،الشبابقلوبإلىالخيرلإيصالواسطةإلأوت!نا،ومنكم

!)2(النيةوإخلاص،العملوقبولالمثوبةخ!ناللهوأرجو

)1(

)2(

كثيرابندارطبع)188(ص،الندويللعلأمة"إقبالروائع"فيالمقالهذاانظر

.ام(هـ)999ا042عامبدمشق

وهي،الغزاءالإسلاميةالمجلةهذهفيالمقالاتعشراتالندويالعلامةكتبوقد

إسلامية=مقالات!:بعنوانمستقلكتابفيجمعناهاالتي؟مقالاتهضمنفيموجودة
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اشتراكية"منالثانيةوالطبعة"الإسلامحضارة"البريدفيلكمأرسلنا

كما"حضارتناروائعمن"مقدمةلطبعالآنئجذونحن،"الإسلام

دمشقعنيخيابيبسبب،جذأمتأخرةوصلتنيالتيرسالتكمفياقترحتم

دخرأيبقيكموالله،دعواتكمأرجو،السوريةالفدنبعضفيللاستشفاء

ودعوته!للإسلام

هـا038صفر24/دمشق

لسلاموا

السباعيمصطفى

العلأمةتراث9سلسلةفيبدمشقكثيرابندارعنصدر9والدعوةالفكرفي

."الندوي
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(1العشقاوي)صالحالأستاذ

عليالحسنأبيالسيدبالثهالعارفالعاجملالعايمالكريمالأخحضرة

وبركاته.ورحمتهاللهسلامعليكم.ورعاهاللهحفظهالحسني

زوحكممنت!ماتإلىيحمل،الكريمخطائكموصلنيفقد:وبعد

تركتموقد،الحنينوحزك،الشوقفآثار،المقذسةالأرضفيالطاهرة

غمرتموناالذينأنتمإنكمالحقوفي،يفنىلاوذكرأ،ئمحىلاأثرأفينا

العلماءمنالصالحللشلفحتةضورةفيكمورأينا،وئئلكمبكرمكم

ومنارأ،للإسلامسندأاللهأبقاكم،المؤمنينوالإخوان،العاملين

!الجزاءخيروجزاكم،أخوتناوبارك،للمسلمين

مشكوزوسعي،مقبولةخطوةوهي،الموققةرخلتكمأخبازقرأث

موضعتكونواأنأعخبولم،دعوتهونشر،كلمتهوإعلاء،اللهسبيلفي

وجمففكم،إجلاليلكلأهلفأنتم،وليمزتمخقفئمأينماوالتقدير،الحفاوة

انتهتوقد-لأرجووإني،مكافيكلفيوالزضاالإعجابموضغوقفملكم

منالعشماويصالحالأستاذ:البارعالمسلموالصحافي،القديرالإسلاميالكاتبهو)1(

حاللسانا،الدعوة)صحيفةومنشئ،المسلمينالإخوانلجماعةالأولالرعيل

.(يومئذالمسلمينعندالمقبواقيالسائرةالإسلاميةوالصحيفة،المسلمينالإخوان

الشهيد،الإمامالحركةقائذانتهجهاالتي؟الطريقةعلىواستقاتم،وثابزجاهذ

اللهرحمهاهـ،454سنةالآخرربيعأو،الأولربيعفيتوفي.لنفسهواختارها

وأثابه!
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دعواتكمفيتذكرونيان-الوحيومهبط،المقذسةالأرضإلىالرحلة

الله.شاءإن؟المباركةالمقبولة

علىآهضتمبماتواضعيوآخخفئم،بفضلكمغمرئمونيولقد

ونئل،كرمكمفيضمنهي،وعباراتكلماتمنالضعيفشخصي

،ويرضاهئجئهلماووققنا،بناظئكمخ!نعندالثهجعلنا،أخلاقكم

العاجز.وشغي،المملجهدمناوتقتل

الكريمةوتوجيهاتكم،ورسائلكموأفضالكم،لسانكلعلىبكزكم

سلايم،وأطيب،تحتؤازكىيهدونكموهم،الإخوانحديثموجمغ

خصوصأ،ذكرتمنسلاقكوسابئغ،التمئياتأطيبلكمويتمتون

الثه!شاءإناللقاءوإلى،الدعاءخالصمناتقتل،)1(خليلالدكتور

وبركاتهالثهورحمةعليكموالسلام

هـا037القعدةذي/26

ما519أغسطس/92

خوكأ

عشماويصالح

بعلاجتكزموقد،العشماويصالحالأستاذشقيقالعشماويخليلالدكتوربهالمراد()1

.المرضعندزملائهوبعض،الندويالعلامة
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الف!بان)1(سرورمحمدالشعخ

-ا-

تعالى!اللهحفظهالندويالحسنأبيالأستاذسماحة

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

وعافية.خييرفيوأنتم؟الرسالةهذهتصلكمبأنالتمتياتأطيبمع

اللهبمشيئةالإسلاميللمؤتمرالثانيةالدورةتنعمدأنتقزرفقد:وبعد

اهـالموافق384الحخةذي14بتاريخالعامهذاالحبئموسمفيتعالى

العالمرجالاتمنممتازةصفو!تلتقيأنوالمأمول،ام659نيسان15

المسلمين؟باذتشغلالتيالقضايافيللنظرفيهالرأيوقادةالإسلامي

فيالعاملينأماموالغايات،الشئلتحذدمدروسيمابخطؤمنهاليخرجوا

.الأقطارمختلففيالإسلاميئالحقل

فيهاوينتهي،المؤتمزيدرسهاأنيجبالتيالأمورمنأن:شئ!ولا

الفكريةالتياراتمنالإسلاميةالدعوةموقف"هيسليبمتخطيوإلى

)1(
السعوديةالعربيةالمملكةفيالماليةوزير،الضئانسرورمحمدالشيخمعاليهو

وفاتهاهـإلى383سنةفينشوئهامنذالإسلاميالعالملرابطةالعاموالأمين،سابقآ

أذكياءوأحد،المملكةفيوإداريآسياسيآالمولمجهةالعقولأحدكاناهـ.193سنة

ويحتضنهم،عليهميعطف،وكثابهوأدبائهالحجازأبناءإلىمحتبآ،وأدبائهاالحجاز

مرضيةأخلاقذاوكان،وشاعزكات!ثوهو،ويغذيهاالأدبيةالتأليفيةالحركةوئمؤل

فيصلالملكالمرحومالمملكةعاهلثقةعلىحائزآ،ألمعيأذكيآ،وكرمومروءة

هـ.ا193الحرامالحجةذيشهرفياللهرحمهتوفي.وتقديره
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تياراتبينالإسلاميةوالجماعاث،الدوذتضطربحيث"المعاصرة

الإسلائميقذمهاالتي؟الصحيحةالحلوذتلتمسأندون،شتىفكرتؤ

الحنيفث.

نشاطهانواحيجميعفيالإسلاميةالرابطةبهئعنىماآقئممنكانولقا

مجتمعاتناتقومحتى؟المشكلاتكافةفيالإسلامرأيتقديتمتحاولأن

ولما،والضعفالتناقضمنخاليؤصحيحؤإسلاميؤأشسيىعلىالإسلامية

جمنطتبةحصيلةفيهولكم،الميدانهذافيالفتزرينمنسماحتكمكنتم

مناقشةعندللمؤتمرتوجييمامصدزتكونأنتستجقوالتجاربالدراسات

.الموضوعهذا

منوموقفهاالإسلاميةالذعوة"عنوافيأبحثأتكتبواأننرجوفإتنا

بهذاالخاصةاللجنةتصزفتحتليكون")1(المعاصرةالفكريةالتيارات

المؤتمر؟انعقادمنواحدشهيرقبلالبحثهذايصلأنراجين،الموضوع

للتداولفغذأوجعلهالأعمالجدولمنمكانهفيإدراجهلناتت!نىحتى

اللجنة.اعضاءبين

الاحترامفائقبقبولوتفضلوا

اهـ14/01/384

الضتانسرورمحمد

الإسلاميالعالملرابطةالعامالأمين

اللهإلىالدعوةأبعنوان.المؤتمرفيوغيرض،البحثهذاالندويالعلأمةأعذوقد)1(

فيالبحثهذاانظر،التحريفمنالدينوصيانة،الجاهليةمنالمجتمعحماية

بدمشق.كثيرابندارطبع(104/)!والدعوةالفكرفيإسلاميةمحاضرات"
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عضو،الموقرالندويعليالحسنأبيالشيخالسماحةصاحب

.(الهند)لكنوالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلس

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

فيالمؤزخة)1(لرسالتكمباستلامناأخبركمأنئ!جذني:وبعد

الحوادثيجاهالحزينشعوركمعنفيهاعترتموالتياهـ،244/387/

إيجابيؤ،مقترحاتعذةتضفنتكما،حاليأالمسلمونئواجههاالتي

المنطقة.فيالأخيرةالحوادثضوءعلىسماحتكموضعتموها

الراسخ،الإيمانعلىتقوملاالتيالحياةأنفيالرأقيئشارككموإتنا

التفئتإلىتكونماأسرعهي؟القويموالخفق،المتينوالدين

طارئؤ.صدمؤأقلتتحفلأنئميهنهالابحيث؟والانهيار

فكريأالجذريللإصلاحؤجذتإنمارابطتناأنفيشذمنوليس

الوسائلبوضعإلاسليمؤأشمميىعلىتحقيقهايمكنلاغايةوهي،وعمليأ

وسلم.وآلهعليهالثهصفىرسولهوشئة،اللهكتابمنالمستمذةالمنهجية

الفلسطينيةالقضيةإطارفياليوتمئواجههاالتيالأحداثبشأنأفا

مبدئئةقضية-شيءكلوقبلأولأالقضيةأنلكمأؤكدفإنني؟بالذات

واقعأنفيالرأقيئشاركوننيسماحتكمأن:أعتقدفإنيولهذا،دينئة

للرابطة،التأسيسيالمجلسفيعضوأبصفته-الندويالعلأمةكاتئها-وخههارسالة)1(

للعملارثياحهوعدم،الحاليالإسلاميالعالموضععنوملاحظاته،مشاعزهتحمل

تقاليدها.ومن،لإسلاميةاللمنطماتشعارأأصبحالذي"الروتيني"الرتيب
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المفهومتصحيحؤجوقيالأولىبالدرجةتفرضانالقضيةوطبيعةالأحداث

نتيجة،الإسلاميالمستوىعلىعلميأالقضيةتبرزبحيث؟للمشكلةالعام

.ومدروسمركنرإيجابيئلعملى

وشكزنا،،الزسالةبموضوعالبالغاهتمامنالكمأؤكدأئيوت!زني

المجلسعلى-تعالىالثهشاءإن-وسنعرضها،احتوتهلماوتقديرنا

عامرجب15يومحذدوالتي،القادمةالسنوتةدؤرتهخلالالتأسيسي

لانعقادها.هـموعدأ87

.والاحترامالتحيةفائقبقبولوتفضلوا

اهـ27/4387/
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القتراز)1(الرحمنعبدضايحمحمدالعنعخ

الحسنيعليالحسنأباالسيدالجليلأستاذناالسماحةصاحب

.(!آمين)بهونفعاللهسقمه،الندوي

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

قذيىيد-عاصمةمنإلىبهابعثتمالتيالقيمةرسالتكمفإن:وبعد

وقرأئها،واستلمئها،وصلتنيللأندلسبهافمتمالتيالزيارةبعد-إسبانية

)1(
مكةفيالإسلاميالعالملرابطةالعامالأمين،القرازصالحمحمدالشيخمعاليهو

والذي،الإسلاميللعملحقيقيةنهضةللرابطةأمانتهفترةشهدتوقد،سابقآالمكرمة

الحرمتوسيعمثروععلىالإشرافبكرامةوخضه،الكثيزالخيزيدهعلىاللهأجرى

بينجمعرجلوهو،المسفىطاتقاسم.الشريفالنبويالمسجدوتوسيع،المكي

التنظيمية،الإداريةالأمورعلىوالقؤة،والكرموالنبل،المتينةوالديانة،الصلاح

أحته.وهوالندويالعلأمةأحث،واحدشخصفيالخلالهذهتجتمعوققما

-المفقودالفردوس-لإسبانيةزيارتهعندالندويالعلأمةكتبهالرسالةجوال!والكتاب

المملكةنفقةعلىمدريدفيجامعإنثاءواقتراح،وانطباعاتهمشاعزهفيهاوأبدى

السعوديةحكومةوأنثأت،هذهالندويالعلأمةركبةتحققتوقد،السعوديةالعربية

بنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمعاهلهانفقةعلىالمدينةهذهفيكبيرآجامعآ

العزيز.عبد

برحمته-اللهتغقده-كان،(ام989هـ)901fعامالآخرةجمادى03يومفيتوفي

علىكانتأسفارهجميعحتىبل،أبدآراتبأيتقاضقلمتعالىاللهلوجهمتطوعأيعمل

شيئآ!الرابطةمنيأخذلم...الخاصحسابه
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هذهتصفحناولقد،عليهاسرورمحمدالشيخمعاليصديقكمأطلعتكما

فيالإسلامإليهصارلما؟تأتمتمكماوتأ!لمنا،بكيتمكماوبكينا،الرسالة

إلاقؤةولاحوذولا،وأحزاتناأشجاتناكتبتمبماأثرتمولقد،الذيارتلك

وعظيمةضخمةالمسؤوليةأن:شكولا،راجعونإليهوإنالئهوإنا،بالئه

وتعالىسبحانهاللهنلقىكيفنفكرأنعلينايقضيوالواجمث،ذكرتمكما

تلكفيالخالدالإسلاميالتراثمنإنقاذهئميهنمالإنقاذشيئأنعمللمإذا

.لديارا

الوسائلندرسأخذناولقد،مهفةحتموهاشرالتيالاقتراحاتإن

اجتماعفيإلينابتشريفكمأنه:ئذولا،المراجعاتفياتباعهايجبالتي

الخطةلوضعمشتركأالموضوغهذاسنبحث،التأسيسيالمجلسدورة

اللازمة.

وأن،بكمالآماذيحققأناللهونسأل،الإسلاميةغيرتكمنقذرإئنا

أصحابأمثالكممنويكثر،بكمينفعأننسألهكما،نصابهإلىالحقيعود

.اللقاءوإلى،الحقةوالشهامة،الإسلاميةالغيرة

.الأصدقاءجميعومنمتيعليكموالسلام

هـا27/6383/المكرمةمكة

ام639نوفمبرمنا2
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الضمؤاف)1(محموفىمحفد

-ا-

عليالحسنأباالسيدالمجاهدالعلامةالأجلالأخسماحةسئدي

.المحترمالندويالحسني

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

الطيبةالكبيرةنفسكمإلىأبعثها،طيبةمباركةاللهعندمنوتحية

.والاحتراموالتقديروالإجلالبالشوقمصحوبة

داعيآ،فضلكمشاكرآ)2(الثمينةهديتكمباستلامتشزفتفقد:وبعد

وطنأالعراقى،الصؤافمحمودمحمدالشيخ،المؤففالخطيب،المجاهدالعالمهو(1)

حركةإلىوانضتم،الشريفالأزهرفيتخزج،وملجأسكنأوالقكيئ،ومولدآ

فيوناضل،السلاحوحمل،وثيقآاتصالآالشهيدالإمامبقائدهاواتصل،الإخوان

،العراقفيفلسطينإنقاذوجمعية،الإسلاميةالأخوةجمعيةوأنشأ،فلسطينحرب

ثقةعلىحازحيث،المملكةإلىالإنتقالإلىبلدهفيالمنقلبةالأوضاغألجاتهثم

كسفييرلهوعمل،تقديرهوعلى،فيصلالملكالمرحومالإسلاميالتضامنرائدملكها

المعارفلوزارةمستشارآواختير،وغيرهاإفريقيةفيرسميئغيرإسلافيمتجؤلي

.يومأولمنالإسلاميالعالملرابطةالتاسيسيالمجلسفيوعضوآ،السعودية

الساحةعلىالبارزينالدعاةمنكان.ام(اهـ)412299عاماللهرحمهتوفي

الجهادوخاصة،المعاصرةالقضاياوسانذ،الإسلاميللعالمالكثيزقذم،الإسلامية

كائل.المجاهدينودخول،فيهاالثيوعيالنظامسقوطحتىأفغانستانفي

القادمة.الصفحةفيتعريفهااقرأ،!مصريااسمعيأالندويالعلأمةرسالةإلىإشارة2()

126



الزوحي؟الغذاءبهذاالناشليتمتع؟البقاءوطول،بالسلامةلسماحتكم

العالموليت!شمغت)1(مصروليت،العربيةفزاءعلىبهتفقملتمالذي

عامبمصرإقامتهأثناءالندويالعلأمةكتبها،قوثةوتوجيهيةترشيديةكلمةهذه)1(

،الزثاتحسنللأستاذ"الرسالةأمجقةفي"!مصريااسم!ي!بعنوان،ام519

فيالحضاريةرسالتهاإلىالمصريةالأتةؤخهثم،محاسنمنرآةبمابالإشادةبدأها

ومفكريها،وجامعاتهابكتابهالأثها؟والإسلامالعربمزايامنيجهلهماالغربإفهام

مثلفيالجريئةبنقداتهتجاقر،ذلكمنانتهىإذاحتى،الرسالةبهذهيقومبلدأقدر

قوله:

شبابهموضوني،وأخلاقهمأبنائكرجولةعلىمصريااحرصيأ

بهاتتجرأو،العابثونبهايعبثأنمنوجمختهم،ودينهموشرفهم

وئجئون،والأخلاقالأعراضأثمافيعلىيعيشونمقن،المئجرون

وتزدهز،بضاعتهملتروج؟آمنواالذينفيالفاحشةتشيعأن

العارية،والضؤر،الخليعةالرواياتأصحابهمأولئك،تجارتهم

..المكشوفوالأدب

وطاردي،الأمة.حيويةعلىيقضيالذيالخلقيالوباءمصزياكافحي

قدالعربيالعالمإن.شعبكفيالعقيدةئزغزعأنيحاولمنكل

منإليهئقمذريفلافيكثقتةووضغ،رفيعآمحلأنفسهمنأحقك

الرواياتهذهإن.وأخلاقهإيمانهفييرزأةماوموضوعاتك،أدبك

الحبوبمنبالأمةوأضز،أفسذالماجندبوالأ،الخليعة

..الموبوءةوالفواكه،المسمومة

حقلوهو،فطرتهعلىمنهاكبيز4جزيزاذلاالإفريقيةالقارةإن

نفوصنلئنمذي؟الفتشريندعاتكإليهافأرسعلي،وتربيتكلجهودك

تخطبينالتيالغربيةالأمممنلكخيرآتكونقلوبآوتكتسبي،هؤلاء

."حالعلىتدوملاوهي،صداقتهاعلىوتحرصين،ؤذها

التحليل،مجالالملتزمةالمجلأتلهاوفسحت،بالاستحسانالكلمةهذهوفوبلت

أمين.فرش!ذبهايقوم،مخلصةصيحةفيهارأتحينوالتعقيب

مصر(يااسمعي)قراث!:قائلآقطبسيدالشهيدالداعيةالكلميماهذهعلىوغفق

.!!شمغتقدمصرليتويا

ابندارطبع،"اسمعيات"فيالندويالعلأمةأحاديثصحمنفيالكلمةهذهنشرت

بدمشق.كثير
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فؤغى!شمغليتهجذآ-وكثيرآكثيرآالظنبهاحسنتمالذي-العربي

وشيذ،وفازلأفلحإذآ،وتوجييمائضحمنلهأزجيتموما،بهخاطبتموهما

فآضفوه،وكبراؤهشادئهأضاعهالذيالعربيالعالمعلى!أسفاهواولكن

السبيل.

فيكم،اللهفبارك،السازةجهابكمأخبازلنتتتعهناإننا!الأخسئدي

للعراقتشريقكمنترقبالآنوإننا!خيرآوالمسلمينالإسلامعنوجزاكم

،إتاهاللةؤهبكمالذي؟الغامرالفيضذلكمنننهللعقنا،ساعةبعدساعة

الرافدين؟لأرضتشريفكمموعدعنعاجلآئخبروناأنحازآرجاءآفنرجوكم

كثيرآ.النفسنلهاشتاقتالذي؟ولقائكماستقبالكمشرففيلنكون

جماعةإخواتناوززنا،لإسلامىاالمؤتمزوحضرنا،باكستانززنالقد

المباركةالحركةبهذهف!يرزنا(الشئذ)آبادوخيذزكزاتشيفيالتبليغ

والبصر.السمعملأدومآوكنتم،ينقطعلابكزكموكان،الجتارة

الآنمنبكموترخب،التحئاتأطيمتئهلإيكمالإسلاميةالأخوةجمعية

أمجدالعلامةالشيخالرئيسسماحةوئهديكم،ترحيبواجمل،أتجل

طهالحافي:الشادةإدارتهاأعضاءوكذلك،التحاياأطيبالرقاوي)1(

والأستاذ،الفتاضحامدوالدكتور،الهلاليالدينتقيوالدكتور،الفتاض

أشوا!هم.عاطزيهدونكمالشبابوجميع،المحاميخضرالرخمنعبد

.الأشواقوأبلغ،التحياتأجملالفجمثأخيكممنولسماحتكم

والشلام

الصؤافمحمدمحمدنشعبا/21

م51591//17

المؤمن،الشيخالعلامة:فيهوالأساتذةالعلماءوأستاذ،العراقعلماءكبارمنهو)1(

.(م6791هـ)ا387عام-اللهرحمه-توفي،الزهاويأمجدالشيخالغيور
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_r_

،الندويالحسنيعليالحسنأباالكبيرالأستاذالمفضالالأخحضرة

!وأبقاهاللهحفظه

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

يغقه،عليكاللةأداتم،الطيبةالحبيبةنفسكإلىطيبةمباركةوتحية

الغالية.وحياتك،جهادكفيوبارك

وقد،بغدادفيوأنا؟الكريمةرسالتكماستقمثأنسبقفقد:وبعد

وكم،وأدبكمروخكميحملونالذين؟(الأنجاب)1الإخوانبلقاءسعدنا

يحتمبماوأقوم،فهقتهمأئئمحتىبغدادفيمكثييطولانأتمتىكنث

علىاللةئشهد،كرييمعزينرأفيمنمبعوثينأجمراإخوافيتخاهالواجبعلى

.وفلاحخييركللهونرجو،خئه

ويقطع،الأكباديفئتفلسطينفيالحاضرالوضع!الكريمأخي

الإسلامىالمؤتمزأقفنا؟بأنفسناالحالةلمسناأنوبعد،القلوبيتاط)2(

الأعمالولكن،ننتظرهماكتانجاحآالمؤتمزفنجح،القدسفي

تحللافالخطمث،غقيتينالمؤتمرهذافينكونأنوأردنا،بالنتات

انتخبنالقد،المتواصلالعملمنالمجزدةالاجتماعاتولا،قضايانا

)1(

)2(

أئمجامعةفيالعربيةاللغةأستاذ)،الندويعتاساللهعبدالدكتورالأستاذفضيلةهم

والشيخ،(حاليآالعلماءندوة-العلومدارفيالتعليميةالشؤونومدير،سابقآالقرى

العلومدارمدير)الندويمعينمحمدوالشيخ،الندويالحسنيالرابعمحمد

.العلماءلندوةوفل!فيالعرانزارواالذين،(سابقآ

الزئتين.إلىالقلحببهعلقغليأجمزق:الئتاط
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لهموخضضنا،القدسفيأعضاؤهيقيمأنعلىللمؤتمردائمأمكتبأ

للجهادمركزأيكونأننرجو،للمكتبمركزأواستأجرنا،رواتب

علىفئطيعه،الإسلامنالعالتمتطوفيخانأالمؤتمرانتخبثم،الإسلامي

تخاره،جمنتجمعثم،الإسلامئالشعوزفيهوئويظ،هناكالحالة

بجميعالمستقبلفيجمعنىأننأملالذيالمكتبأمورلتيسيرالمالوأغنيائه

.للإسلامالعاملينولقاءارتكازنقطةويكون،الإسلاميةالقضايا

روبيةمليونالنصفيقاربماتجفغلنااللهفيشرالعراقفيبدأناولقد

أرسلناولقد،وغيرهاوالألبسةوالأغطيةكالتمرالعينيةالتبزعاتعدا

بالمالالمكتبلتزويدنوفقأنونامل،القدسإلىكبيرتينحملتين

الذي،المباركالأقصىالمسجدلحمايةالمجاهدينليننهم؟والشلاح

حيني،كلفيباحتلالهيهذدونوهم،جانبكلمن3اليهوبهأحاط

لقينا3إ؟والفوزالنجاحبوادزلناتذتولقد،الغرضلهذاباكستانوقدمنا

استعدادفيوكلها،الإسلاميةبالهيئاتاجتمعناكما،المسؤولينالرجاذ

أفضلوهو؟النجاخلهناملالذي؟الخطيرالمشروعهذافيلمعاونتنا

.الأيامهذهفيالجهاد

لقاءإلىاللةوفقناإنولعقنا،مختصر!خلاصةهذه!الكريمأخي

الهند،فسيميزيارةعلىعزمناولقد،هذاجمنأكثزلكفسنشرح،معك

رسالةمنكأخذناوليتنا،وعملناسيرناطريقترىوكيف؟رأيكفما

فيوئشاركنا،النتررأتكفيهالنائئدي،"بكراتشيقؤتلشنتزذ!بعنوان

عملك.هوالذي؟هذاعملنا

الأخوة"ورئيسالمؤتمررئيسالرهاويأمجدالشيخسماحةمعهناونحن

وهما،الطنطاويعليالكبيرالأديبوالأستاذ،العلميةوالرابطة"الإسلامية

الله.شاءإن؟عاجا4منكرسالةويترقبان،كثيرأعليكيسفمان
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الإسلامية!الأخوة!اخيكومجفة،مجقتكنحوشعوركاخيرأأشكز

أشذفما،فيهاالكتابةفيئشاركانورجائي،بانتظامالآنتصلكوهي

يمينك،شلتلا!الشتالقلمكوإلىالتوجيهيةمقالاتكإلىأشواقنا

.والشلام،الأعراءالإخوانمنمعكقنإلىتحياتي!فيكالثهوبارك

هـاrvrنشعبا7/تشيكرا

1f/م4591أبريل
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(1)رمضانسعيدالدكتور

-ا-

!وآخرةدنيااللهأعره،الحسنأباالحبيبالجليلأستاذي

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

مندائمألكمويفتح،ويرعاكميحفظكمأنوجلعزاللهإلىوأضزع

رحمته!ئن

،الطنطاويالمصريرمضانسعيدالدكتور:العزيزالندويالعلامةصديقهو

وأحرز،القاهرةجامعةفيتخزج،المرابطالمجاهد،المطاردالممتحنالإخواني

إلىلجأثم،مذةفيهاوأقام،باكستانفقصد،مصربهوضاقت،الحقوقفيشهادة

وكان،الألمانيةبونجامعةمنالدكتوراهونال،الإسلاميالمركزفيهوأنشأ،جنيف

التأسيسيالمجلسوأعضاء،الأؤلينالإسلاميالعالمرابطةقيامفكرةأصحابمن

الموبحهين.

الأقطارفيسيارةمدرسةكانتبل،مجفيمامجزدتكنلمالتي"المسلمون"مجقةأنشأ

المسلمونالكتابصفحاتهاعلىيلتقي،العربيةتفهمأوتتكلمالتي؟الإسلامية

حتىوجهاد،عناءفييزلولم،المؤمنونالشبابرحابهاوفي،الموبحهونوالدعاة

للدعوةخسارةفكانت."المسلمون!واحتجبت،وصحثهأعصابهفيذلكأثر

ومطاردات،سياسيةلأسبابنشاطهمنكثيرآالمركزوفقد،الإسلاميةوالفكرة

الدكتوربمواهبتنتفعلا-يخاصةبصفةالعربيةوالبلاد-المسلمونوكاد،شخصية

وحيوية،الشبابعقولفيمؤثرةوشخصية،ساحرةخطابةمن،الكبيرةسعيد

وقرينته!اللهرحمه،البناحسنالثيخالشهيدالإمامصهروهو.الأفذاذإلائززقهالا

رحمه-توفي.والجلاءوالنفيوالضزاءالشزاءفيتشاركهكانتالإمامبنتأيمنأئم

.(امهـ)599ا164عامبجنيف-الله
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إدارةمجلساجتماعبخصوصمذ؟قبلإليكمكتبثفقد:وبعد

كما،والتبعاتالأعمالمنكاهلكميثقلمالأعلمإئي،الإسلاميالمركز

شديدولكنني،الخارجفيالأسفارتعذدمنالحرجمنتجدونهماأعلم

وأن،حضوركمبركةالثالثالسنوئالاجتماغيك!سبأنعلىالحرص

عواصفوجهفيتقومأناللهأبن؟مؤشسؤتوجيهفيقريبمنئسهموا

علىجزصيمنويزيد،البالعلىتكنلمآفاقألهاوفتح،وأعاصير

وأليوقينئأ4bLلقاتلتقواأنإلىالرئيسيةبالحاجةأشعرأني:الحضور

بمثابةذلكفيكون،أورئةفيالمسلمينالطلابمنمختارةبصفوةثلاثة

وقد،يعانونالذي؟الروحيالجوعغائلةعنهمتدفع،مباركةوجبة

كليلزمهامالهانرتب،سنويةوجبةفتصبح،صدوركملذلكالثهيشرح

الله.شاءإن؟عام

فيتحديدهأخرتوقد،اللهشاءإن؟سبتمبرخلالالاجتماعسيكون

ثلاثة،أوشهزينالهندعنتغيبواأنالإمكانفيكانوإذا،جوابكمانتظار

كللهاويوفر،إفريقيةأقطاربعضفيجولةلكمالمركزيرئبأنورأيتم

القرباتأعزمنالخدمةهذهيعذالذيالخادمتعلمونكمافإني؟يلزمهاما

فيالمكزمةمكةعلىتعرجواأنالجولةهذهمثلبعدوئميهنكم،اللهإلى

الله.بإذنرجبفيالرابطةاجتماعولحضور،للاعتمارالعودةطريق

شطروفيه،الماللققةتأخروإنما"المسلمون"منالأول3العدصذز

عننيابةفأئالثمدكم،الفرصةهذهأنتهزأنوأجمث،المدينةفيمحاضرتكم

عنوانتحتمستمز؟سلسلؤفيالبدءفيتفكرواأنكئها"المسلمون"أسرة

تستعرضمسلسلةوكونها"ال!يرةفينظراث"أو"اللهكتابفينظراث"

الرائعالمزاجتنميةفيكثيرأئجينسوف،المطقرةالشيرةأوالكريمالكتاب

.تحتاجماأشذالمختلطةالإسلاميةالحركةصفوفتحتاجهالذي
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فيوإني،ذلكمنأكثرعليكمأطيلفلا!الحبيبأستاذيياوبعد

السفر،بطاقةنبرقحتى،)1(تشريفكمبموعدبرقيةأو،رسالةانتظار

الله.ذاتفيمحتكمتحياتأعزلديكمالأحبةوسائرأنتموتقتلوا

رمضانسعيد

3الأولربيعمن/41جنيف Arهـا

فيالأغرابللطلبةالأولالاجتماعفحضر،جنيفإلىالسفزالندويللعلامةاللهيشر)1(

جمادىفيوذلك،دينيئوتوجييما،وأخوؤصفاءفيأيامثلانةمعهموقضى.أوربة

العلامةرحلات)كتابفيالرحلةهذهعناقرأ.ام(639اهـ)سبتمبر383الأولى

كثيرابندارطبع،،ص)491(المحققإعداد!...الندويالحسنيعليالحسنأبي

.مأ1552هـ)ا224عامبدمثق
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-2-

!وآخرةدنيااللهأعرهالحبيبالجليلأستاذي

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

وأن،وعنايتهفضلهدائمعليكميسبغأننعماؤهجقتاللهإلىوأضزع

وجمزأوأنسأوعضدأوسندألدعوتهذخرأعمركمفيويطيل،يحفظكم

.كانواحيثلأهلها

التأخرهذاعنإليكمثم،اللهإلى!الحبيبأستاذييافأعتذر:وبعد

الشعورهووإنما-الله-علمتقصيزذلككانوما،إليكمالكتابةفي

ثم،سببأوأقرب،كتابةكلمنأوثقدائمؤصحبؤفيبأنناالعميقالصادق

لديكم،إخواننابمحنةالمنهكةالموجعةالمشغلةمنفيهأنتمماتقديرهو

النازلالبلاءهذاغقةعنهموكشف،وفضلهبرحمتهاللهتداركهم

شي4وما،ومخرجأفرجأيحتسبونلاحيثمنمنهلهموجعل،المتصل

بعزيز!اللهعلى

وفي،عرفاتوفي،العتيقالبيتعندالزحماتموسمفيذكرمميم

الحبيبالأستأذأيهافإنك،!والرسولمسجديديوبين،وجمنىالمزديقة

أذكرائتيالغاليةالقليلةالققةمناللهعلىأزكيكولا،الصدرلفيالغالي

بهاالصلةوأسباب،حتهاوأجد،اللهبذكروأذكرها،بذكرهاالله

وهو،اللهإلىالفرباتوأحلى،وأغزأصذقيمن،والمغيببالمحضر

وأهل،بكالصلةأهلأوحالهفيالغارقمثلييجعلأنالمسؤولسبحانه

ظله!إلاطللايوتمطتهفيبمحثتكيجعلنيوأن،اللهذاتفيعشقك
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شاءإن-لماالمسلمون"منالعاشرالعددمنتبدؤواأنالثهأناشمدكم

موضوعأقيمنصدركملهاللهشرحفيماعليهااتفقناالتيالسلسلةأؤذ-الله

عبرالنبؤةإشراقة"أو"عتيرالنبييديبير"أو"السيرةأضواءفي"

وحركاتالسيرةبين"أولماالتربيةفيالنبؤةمنهاجأأولماالمليءتاريخنا

كتابفينظرات"أو"والسيرةالكتابمنالنبويالمزاج"أو"التجديد

المحرابووحانيةبينالقرآنفلسفةمعداأو"التنزيلفيتأفلات!أو"الله

،أو،أو"الطويلتاريخناعبرالنبؤةتلامذةمع"أو"الحياةوكفاح

(t)
سبحانه!سواهيفتحهالااللهرحمةوخزائن...،و

كي-اللهشاءإن-العاشرالعددفيالسلسلةنفتتحأنطلبثوإتما

فيدائرتهاوتوسيع،المشتركينأسرةدعمفياللهفضلبعدبذلكنستعين

الله،شاءإن؟مباشرةذلكبعدالأولبالعدديبدأاثذي،الجديدالعام

المسخلالجويبخالبريدالسلسلةمنالأولالمقاليصلناأنلذلكويلزمنا

الأكثر.علىعشروالخامس،اللهشاءإن؟صفرمنالعاشرقبلجنيففي

خير!كلاللهوجزاكم

هـا384المحرممن/18جنيف

م28/56491/

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

رمضانسعيد

الدكتورلدعوةتلبية!المسلمون)مجفةفيعديدةمقالابالندويالعلأمةكتبوقد)1(

وقد،الكريمالقرآنفيوالتافلاتالدراساتفيوكفها-اللهرحمه-رمضانسعيد

بدمشق.-كثيرابندازطبعته،قرآنيةدراسات"بحنوانمستقلكتابفيجمعناها
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(1الذاغؤق)عصرمحمدالأشمتاذ

الثه!حفظهالحسنأباوأستاذيأخي

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

الجماعة،فيبدرعقاالسماحمنكمطالبأهذهبرسالتيجئث:وبعد

فيإئاكممرافقتيعدمستمالاحقكمفيالتقصيرمنمنيوخصوصأ

ويعلم،طرابلسأو،بيروتفيسواءالإسلاميةالشخصياتعلىطوافكم

أتعرىولكني،تجاهكممنيظهرالذي؟للتقصيرأسئيتفطرقلبيأنالثه

.الحالبحقيقةعالمأكانإذاخصوصأ،يصفحمنالكريمبأن

مرتبطأالوقتنفسوفي،الصحةمتوعكبينناإقامتكمأثناءكنثفقد

سفريقبلوتسجيلها،كتابتهاعلئتوخبالتيالإذاعيةالأحاديثببعض

.الحجازإلىالاضطراري

منكمرسالةتصلنيوأن،بهشعرتتقصيركلعنتصفحأنفآمل

حتى؟تقصيرمنمنيصدرعفاصفحكمالكريمةسماحتكممنإلئتحمل

فيالإسلاميالشبابتوجيهفيكبيزفضللهاكانالتيالرحمنعبادجماعةمنثئهو)1(

العربي-الشرقفيالمترفينالأغنيأءومنتزه،والانطلاقالتحفلبلد-لبنان

والنشاط،الخلقيةوالاستقامة،البدنيةالرياضةعلىوتدربهم،وتماسكهم

الإسلامي.
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سعدالكريمللأخالاعتذارتبليغأرجوكما،توبتيوئقتل،قلبييطمئن

!دخرأللإسلاماللهحفظكم،()1الدين

هـا375رمضانمن8

عليكموالسلام

داعوقعمرمحملى

النشيطينالإخوانجماعةأعضاءأحد،المصريالوليليالدينسعدالأستاذ:المراد)1(

وطرابلس.لبيروتالأولىزيارتهفيالندويللعلامةودليلآ،مرافقأكان،الواعين
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الوابمالتهسي

من

الأدباءالمؤنفيق

الأصدقاءوالكتآب

أمينأحمدلدكتورا.

قطبستدلأستاذا.

الغزاليمحمدالشيخ.

الطنطاويعليالعلأمة.

المباركمحمدالأسشاذ.

الجنديأنورلأستاذا.

أسدمحمدلأستاذا..

الشرباصيأحمدالشيخ.

بكرأبوالأستاذ80

913

الباشارأفتالرحمنعبدالأستاذ

بكمردمخليلالأستاذ

شاكرمحمدمحمودالعلأمة

الأنصاريالقأوسعبدالأستاذ

باشميلأحمدمحمدالأستاذ

العاموديسعيدمحمدالشيخ

ا!رفاعيالعزيؤعبدالسيدالأستاذ

المصريعليزكيالدكتور

القادري





(1)أمينأحمدالدكتور

الحسن.أبيالأستاذالفاضلحضرة

وبركاته!اللهورحمةعليكمسلام

حضرتكمإلىوأرسلث،طبغةتثمقد)2(كتابكمبانأخبركمأنتشرني

.صندوقفي-لكنوإلى-نسخةمئتي

اتتيالمطبعيةبالأغلاطبيانأبالكتابوألحقت،مقذمته)3(كتبتوقد

(1)

)2(

(r)

يغلب.العصرهذافيوالمؤثفينالمنشئينكبارمن،أمينأحمدالدكتورالأستاذهو

متينأسلولثالعلميةالبحوثفيوله،التكففوعدموالرواءالطبعإنشائهعلى

جامعةفيالآدابلكليةعميدآكان.للعلماءوخلافشذودفيهاآرا"وله.رشيق

التأليفللجنةرئيسآثم،العربيةبالجامعةالثقافيةللإدارةمديرآذلكوبعد،القاهرة

بانحطاطالعالمخسرماذا9لكتابالأولىالطبعةأصدرتالتيوهي،والنشروالترجمة

قطبسيدالثمهيدالكبيرالداعيةالباحثقذمبعدماخاصة،الأخرى!؟!المسلمين

!الإسلامضحىو"!الإسلامفجر":سدسدةمؤلفاتهأشهرومن.دهضافيةبمقدمة

،الندويالعلأمةإلىرسائلعذةلهوكانت.ام549عامتوفي.!الإسلامظهرو"

فقط.هذهمنهابقيت

الأستاذبطبعهقاموالذي"!؟المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا":كتاببهالمراد

.بالقاهرةوالترجمةالتاليفلجنةمنأمينأحمد

يستحقكماالثقديمحقفيهاه3يؤلملكنه،الكتابلهذامقدمةأحمدالأستاذكتبوقد

الكتابعباراتبعضإن":قاليتمهـالآ،لهقراءتهعدمإلىفيهراجغوالأمر،الكتاب

الأسلوبمنالعلياالمنزلةفيوالكتاب!؟!لغتهبغيريكئحثالمؤثفلأن؟ضعيفة

باحمثلأئه؟أمينأحمدكالدكتوركبيزباحمثيبلغهلاالساحروتعبيره،المشرقوالبيان

خسر=ماذا)الكتابمؤثفبهيمئغالذيالأسلوبلي!خزيملكلامؤزخ
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عليه،وتطيع،اللهبسلامةمصرإلىحضوركعندمنهئ!زولعقك،ؤزدت

وأرجو،الشفاءلياللهأتتم،الضيفأثناءمرضيىمنأصابنيمارغموذلك

(!I)الكعبةفيدعواتكم

أمركما،الصغيرالخمثذاتالكهرمانمنشئخيماشراءأرجوكما

عندعنهماوسأدفع،ترفيأو،عجميئصلا؟وسخافىة،الطبيمث

.اللقاءوإلى،حضوركم

فحثكمم11/01/0591

أمبنأحمد

)1(

التالية.بالطبعاتالمقذمةهذهئلخقلملذا،(!؟...العالم

.ام(059هـ)ا037عاموذلك،المكرمةمكةفيالندويوالعلامةالرسالةهذهكتبت
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(1قطب)سيدالشهيدالأستاذ

!الندويالحسنأباالسيداخي

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

مأساةعنفيهاتحذثتماتتيرسالتكمزمنمنذتلقيثفقد:وبعد

فيئمثمرتلأنها؟")3(الدعوة"فيأنشرهاولم،)2(القاديانية

أبيالسيدبقلمالفاديانيةعنرسالةمصرفيالانولدينا،"المسلمون"

يرخصأننرجو،العسكريةالمحكمةأماممرافعتهمعالمودوديالأعلى

حقيقةيجهلالإسلاميالعاتمأن:والحقيقة،العربيةباللغةبنشرها

)1(

)2(

)3(

صاحب،قطبسيدالأستاذ:الحصيفالباحث،الشهيدالداعية،الكبيرالأديحثهو

والمنهج،المشرقوالبيان،المحلقوالروح،الرفيعوالأدب،البليغالقلم

-وقذم،استكانوما،ضعفوما،وهنفما،اللهفيأوذي.الثائروالفكر،الواضح

العالملغاتفيانتشرت،الإسلاميالفكرفيقتمةكتمثوله،لفكرتهفداءغنقه

فيو،!القرآنفيالفنيالتصوير!:اشهرهاومن،وغربأشرقآوالغربيالإسلامي

لكتابقذم.!الطريقفيعالمو)"الإسلامفيالاجتماعيةالعدالة)"القرآنظلال

الكتابقيمةفيزادتضافيةمقدمة"؟!المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا)

للعلامة(للأطفالا!النبيينقصص"سلسلةمنالثالثللجزءكذلكوقذم،وقؤته

بشخصيةالإعجابشديدكان،ام(اهـ)6rA669سنةفيشهيدأمات.الندوي

وآلف.كتبفيماكتبهمنالاقتباسوكثير،الندويالعلأمة

،!والإسلامالمحفديةالنبوةعلىثورةالقاديانيةةالندويالعلامةرسالةإلىإشارة

طبع!علميئوعرض!وتحليلدراساث:والقاديانيةالقادياني"بحوثضمنفياقرأها

بدمشق.كثيرابندار

.العشماويصالحالأستاذتحريزهايرأسكانلماالمسلمينالإخوان"مجفةوهي
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تغلتكادمصرفيالنشرعلىالمفروضةالرقابةولكن،وختلرهاالقاديانية

!ئ!رأغ!يربعديجعلأناللهوعسى،الخطرهذابيانعنأيدينا

قريبززيار؟فيتفكرفلعقك،عتاغيبتكطالتلقد!الحسنأبوأخي

فيكتبيمنطقزبماإليكأبدثفإني،هذايتيشرأنوإلى،لمصر

دراسات"وكتاب((القرآنظلالفي"منالأولىالأجزاءالسبعة؟غيبتك

الإسلامية،الضحفشتىفيمعظمهائشرفصوليمجموعةوهو"إسلامية

الخير!علىيجمعناوالله

م1/11/5291
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خوكأ
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)1(الغزاليمحقدالشمخ

!الندويالحسنأباالأستاذالكريمالأخ

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

الثه،اللقاءيومنورأوجعله،ثمرتهوضاعف،جهادكمفياللهبارك

ونطمئن،بهاونستانس،أخبازكمنستمعوأن،بالأشواقإليكمأنييعلم

آخرعلىقرنيزئعمنأكثرقزلقد،خلالهامنالمسلمينإخوانناعلى

ولقد،بنيهأحوالتتعزفون،العربيالشرقفيت!يميحونوأنتم،لنااجتماع

علىبقيناأنناالثهونحمد،المديدةالفترةهذهفيعظائمأحداثوقعت

الحاجةشديدةعيونيأمامالإسلامأشعةونفذ،دينناعننذود،العهد

وعديد،الأشلاءمنبركامامتلأتوقد،ؤغرةالطريقكانتوإن،إليه

.الشهداءمن

)1(

فيالمسؤولينأنتيذقريبببلقاءانشبشرثكتائكمأتانيوعندما

الإسلامية،الدعوةوأديب،الأصيلوالخطيب،القديروالكاتب،الكبيرالداعيةهو

الشيخ:الجماهيرخلجاتعنالمعئر،بالصدقالجاهر،بالحقالناطقولسانها

تخزتج،ومقدرةوعيآوأكثرهم،الإخوانجماعةأعضاءأنثطمنكان،الغزاليمحمد

مصرمغادرةإلىواضطز،وكتبوخطب،والإرشادالوعظمنصبوتققد،الأزهرفي

وفيالمكرمةبمكةالقرىأمجامعةفيفدؤس،بالحقالصارخينزملائهمنككثير

كان.ام(اهـ)416699عامتوفي.بالجزائرالجزائريالقادرعبدالأميرجامعة

الحديث،عذب،الخلقكريم،المعشرحلو،السيرةنقئ-برحمتهالله-تغفده

لينآ.هئنآ،متواضعآبسيطآ،البيانمشرق
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مشاركةمنالحرمانبألمفشعرلث،الأمرآخربالرفضفاجؤونيالجامعة

المسلمين،بحاضرتتصلقضايامنفيهمشاركتهممنيجبفيماالإخوان

ومستقبلهم.

بينالئقافيةالوحدةدستور)«فهمموضوعفيالكتابةبدأثوقد

هديةفسأجعلهإعدادهمناللهبعونانتهيثفإذا،")1(المسلمين

علىسائرونولكننا،الوقتبعضذلكيستغرقوقد،لمؤتمركم

الله!حتاكم...منتهاهبلوغفيوآملون،الذزب

الغزاليمحمد

الدينوأصولالدعوةقسمالشريعةكلية

المكرمةمكة

العربي.العالمفيالأخرىالمكتباتومن،بدمشقالقلمدارمنالكتابهذاصدرقد(1)
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(1)الطنطاويعليىالعلأهة

الحسن.أباالكبيرالأستاذاللهفيالحبيبالأخسيدي

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

مهرجانإلىالدعوةوفيه،الكريمكتائكمإلىؤضللقد!تغئم

أقربالأماكنأخ،المذيغقسألني،إذاعتؤمقابلؤفيكنثولقد،الندوة

.؟ذكرياتكأحلىعلىيشتملوأفها،قلبكإلى

قلثلقاودهشق،فوجئولكته-بلدي-دمشقأقولأنطتهفيوكان

لكنو.فيالعلماءندوة:له

لكنو؟وأين:قال

.الندويالحسنأبيمدينةهي:قلث

والقاضي،الممتعوالمحذث،المبدعالكاتب،الأدباءوفقيه،الفقهاءأديبهو)'(

الذينالكتابكبارمن،الطنطاويعليالشيخالعلأمة:البارعوالمعفم،الفاضل

القديمومحاسن،والجزالةالرشاقةبينكتابتهتجمع،العصرهذافيالعربيةأنجبتهم

دمشقعلماءكبارعلىدرس،واضحوبيافيناصعيماوعربييما،ودفؤقؤ؟في،والجديد

فيمستشارأوأصبح،السوريةالجامعةمنالحقوقشهادةعلىوخقمل،عصرهفي

فيالطوارئبعدالحجازإلىوانتقل،الكتابةعنينقطعولم،بدمشقالتمييزمحكمة

في)"وهدايةنورو!الإذاعةفي"ومشكلاتمسائل":برنامجيهفيهاوبدأ،سورية

السعوديةإذاعةتاريخفيعمرآالبرامجأطوليكوناأنلهماقدراللذين(الرائي

عامالمكرمةبمكة-اللهرحمه-توفي.الرائعةفيهمابأحاديثهالنالنوشهد،ورائيها

.ام(اهـ)042999
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بك،لئعرفإنهاحتى،منهاالعربيالعالمفياشهرأنت!واللهإي

.!؟المهرجانبحضورالتشزففيرغبتيصدقفيشلنهذابعدفهل

الجسم،شيخوخةلا،حقيقةشخثأني!سيديياالمشكلةولكن

فما؟يشيخلاالقلبإن":قالفمن،القلبشيخوخةبل.هتنةفهذه

العزئم،ضغفولقد،السنةبعضأو،سنةالسبعينوبينبيني،ضذق

وصرث،جمزجمجنيومنامي،طعاميفيالبديلأيسروصار،الهقةوؤقنت

.جذةإلىمكةمنسفرأليسمولاناياالهندإلىوالسفر،السفرأخشى

وعدثأنيهو،الصخرةثقلعاتقيعلىلهأحسنهئمفيالآنفأنا

مؤتمروأحضر()1(العطارعصامزوجة)بنتيأزورألمانيةإلىبالسفر

الترددجاء؟بالوعدالوفاءموعدحلفلما،أورئةفيالمسلمينالطلبة

الهند.إلىالسفرمنأفؤنألمانيةإلىوالسفرهذا،والخوف

نأ"بيدهوالقلوب"الثهوأرجو،بالاعتذارأستعجلفلن،هذاومع

حضورشر!ليفيكون،عزميمنويشذ،أمريليوييشر،قلبييشرح

ولا،البردأخشىلأني-لديكمبر؟يكنولمجئثوإذا،المهرجان

أجتمغ،2(شهرالمأو،يومأعشرينالمهرجانبعدبقيث-الخزأخشى

)1(

)2(

البلادفيالإسلاميالنشاطرائداتأكبرمنكانت،الطنطاويبنانالشهيدةهي

وعلى،الطنطاويعليالشيخالعظيموالدهاعلىتتلمذت،الغربوديار،الإسلامية

فيفثاركته،ام(اهـ)377589عامتزؤجهاالذيالعطارعصامالأستاذزوجها

آخنفيمعهواستقؤت،ام649عاممنذسوريةدخولمنزوجهامعوئيعت،ضرائه

.(ام819هـ)ا104عامبآخناغتيقتأنإلىالإسلامإلىداعيةبألمانية

وقد،روتينيةإداريةلأسبابوتشريفه،المهرجانحضورالطنطاويللعلامةيتيشرلم

،الزهاويأمجدالشيخالكبيرالعراقعلأمةمع.ام549سنةالعلماءوندوةالهندزاز

بهمازخب،بهماترحي!بحفلةذلكخلالأييمت،آأياليذةلكنوفيإقامتهماكانت

=ندوة!أهدافعنإليهماوتحذث؟بأخيهأفيترحيمتالندويأبوالحسنالعلأمة
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،البلادهذهفيوالتربوي،العلميالتاريخمجرىتغييرفيتأثييرمنومالها"العلماء

،للمدارسعنهاغنىلادينييماعلمييماكضرور؟وأهدافهاأالعلماءندوة)حاجةوفد

كفه.الإسلاميالعالمفيبل،وحدهاالهندفيلا،العلميةوالمؤشسات

ملؤهابعين،العلماءندوة!إلىونظرا،الندويالعلأمةبكلمةالضيفانأعجبلقد

العلماءندوةعنسخلوهمااللتينالانطباعاتكلمتيإنحتى،وتقديرإعجاب

الكبرىالمؤشسةهذهعنالتعبيراتوأصدق،الارتساماتأروعينتعتبران،وزيارتها

:الطنطاويعليالعلأمةكتبهفيماجاءوقد،البلادهذهفي

جموديجفذلامعهدآأموتأنقبلجمرينيأناللهعلىأشتهيكنث)

سيلانيسيلولا،المعاهدمنأثرهعلىوما،القديمالأزهر

القديئموفيه،والئقى،الجفئمفيهمعهدأ،الجديدةالمعاهد

علىكافأنيأناللةأحمدوأنا،والآخرةالدنياوفيه،والجديذ

الهند.قلبفيهنافارانيه،هذهرحلتي

تحصيلمنفهذا،معهدخيزلماثة،خييرمعهذهذاإنأقوذأنوأئا

الأسف-مع-والأدباء،نفسيعنكلمةأقوذولكئي،الحاصل

أنف!يمهم.عنالكلاتمجعلواإلاشيءعنتكفمواما

قاصيهاالإسلامدنياورأيث،الخمسينقاربثحتىجمثثولقد

مالآاللهبحمدوأوتيث،وئزهاحلؤهاالحياةوجزنجث،ودانيها

هذاومع،ينالوهأنالناسأكثزيتمتىماونلث،ومنصبآوذكرآ

نفسيأمانياختضزتحتىالمعهذهذازرثماأئيأحلففإئي

الغودإلىكانلو-طفلآأعودأنوهي؟واحد؟أمني!فيكئها

وأمتع،والدنياالدينفأجمغ،المعهدهذافيأنشأحتى-سبيل

بماوالعقل،مدزسيهبتوجيهوالقلب،فيهالشكونبجمالالنفن

الكتب.منمكتبتهفيوماعل!،منفيه

مكانآدخلتفماجاؤاأقصىإلىدمشقمنالأرضققطعتوقد

دقث،أيامآالئدوةفيجمثث،المكانهذاإلافيهأييمأنتمئيث

بفذويهاالآعصابؤراخة،وت!اتيتهاتهرقابقنطر،النظرئتعة

الشغادةؤغتنث،قكتبيهاإلىبالزخوعالتفكيروتذة،وشكونقا

الطيبين،حقأالمسيميناليهزايمالإخقهؤلاءبممختةعثآ

التاريخ،إلىزتجغثكائيتغفئموأناآخ!ثاتذين،الفخلصين
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للوزيركتبتمفإذا،وأستفيدفأييد،المدزسينوالإخوان،بالطلابخلاله

فيضيزولابسفريفيتعطلبتدريسمكففألسثوأنا،الفذةلهفحذدوا

.تأخري

ومحمد)1(الحسنيمحقدالأحبةوللإخوة،تحياتيأجقللكم

والتوفيق!،والنشاط،الهقةزيادةلكمالثهوأسأل،)2(الرابع

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

الطنطاويعلياهـ91/6/593

1;)

)2(

وفىبها.الذارأشاتذة:الأولالفمدرفيالفسيمينمغقيشث

وياليتيي!الرحالقاهتاأحطليتنيقتا،الضميلقاممتا:وقلت

المنظرهذاتغذوهل؟فيهاأجامافوقأبتغيوتاذا!لهناآجمي!ثن

ئتغةالآخيارالضخمبوهؤلاء،الحافليماالمكتبيماوهذ؟،الجميل

.؟تطلحبنعمةأو،ئئتغى

ثقافيماعلىالحفاظقغ،الغزبثقافيمامنبالتافعيأخذونإئهم

الشهل،وخاتهعنتترفغ،الشفحعلىالقائميماكالذايى،الإسلام

الؤسط.الأموروخيز،الجبلؤغوزةغنوتئزذ

(الطنطاويعلي)

ورجالها"العلماءندوةبايتصلالطنطاويالعلأمةكانالشفافةالعلويةالزوحوبهذه

والدين.والأدبوالمعرفةالعلوممناحيجميعفيالظنبهميح!يمنوكان،وعلمائها

ص)36-فيترجمتهسبقتقدالحسنيمحقدالأستاذالمعروفالإسلاميالكاتبهو

)181.

.(ص)18فيترجمئهسبقتقد،الندويالحسنيالرابعمحمدالشيخهو
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(1الفبارك)محفدالأستاذ

-ا-

تعالىاللهحفظهالندويالحسنيعليالحسنأباالأستاذالأخسئدي

!5عاور

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

منذوصلنيكانأنبعد،!تيكممنكتالباليومؤضلنيفقد:وبعد

بعدماوعافيتكمصحتكمعلىالثهفحمدت،أمليتموهكتالبشهر

منجوارحكملكماللهحفظ،العينفيعمليةإجراءعنأخبرتموني

وإتاكم!وعافانا،والباطنةالظاهرةالعاهات

بنالقادرعبدبنالمباركمحمدالأستاذ:البصيرالناقدالداعية،المربيالمفكرهو)1(

علىالغيارىالإسلاميينالمفكرينصفوةمن،الحسنيالجزائريالمباركمحمد

،والدهعلىتتلمذ،وآدابهاالعربيةاللغةفقهفيالراسخينالأدباءومن،الإسلام

محمدالشيخالمحدث:الراسخينوالعلماءالصالحينالشلفبقية،عصرهبركةوعلى

(اليومدمثق)جامعةالسوريةالجامعةفيدزس،-تعالىاللهرحمه-الحسنيالدينبدر

معركةوخاض،السياسةومارس،الشريعةلكليةعميدآأصبحثم،الآدابكليةفي

سوريةأحداثوألجأته،والزراعةوالمواصلاتللأشغالوزيرآوعين،الانتخابات

جامعاتفيالتدرينمارسثم،السعوديةإلىواللجوء،الوطنمغادرةإلىالأخيرة

،ام(اهـ)204819سنةصفرمن15في-اللهرحمه-توفي،والسودانالسعودية

"الإسلامنظام"أشهرهاومنقيمةكتحبوله،الندويالعلأمةأصدفاءأعزمنوكان

."المعاصرلإسلامياالمجتمعو!"الحديثالإسلاميالفكرو"
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بها،اغتبطنا،سعيدةفرصةلنابالنسبةبدمشقلقائكمفرصةكانتلقد

فقد،إلئبالنسبةستماولا،وحبويىوئفننبركيماساعةساعاتهاوعددنا

أهلمنلغيركمنفسيفيأعرفهلاخاصنحمثمنقلبيلكميكنهبماشعرتم

معكميحشرنيأناللهلأرجووإني،لهموتقديريحئيمعوالدعوةالفكر

توافؤمنبينناأجدهبالأصخأو،بهأشعرماعداهذا،رحمتهمستقزفي

فيشديل!تقاوبمنبل،القضايامختلففيالرأيأفيوانسجا،الفكرفي

أشبهتكم.إذااعتقاديفيليعظيئمتشريفثوإته،الأمورمعالجةأسلوب

بهاوسأتصزف"والإسلامالعرب"كتابمننسخةعشرونؤضلني

الفقهأحوالمننسخ(5)إرسالذلكسبقوقد،تفضلتمكماإهداء

منهابعث"الإسلاميالعالمموقف"مننسخة(42)واستلامي،للندوة

الحسابعملحينئذويمكن،الفكردارطريقعنأذكرفيما(22)

بدمشق.المطبوعةالكتبمنتريدونمابإرسالوالتقاضي

دار"قبلمدنطبعهمباشرةكانتفقد؟)1(المنتخباتموضوعأفا

بعدالموضوعبحثإلىسأعودأنيعلىبيواتصالهلهكتابتكمقبل"الفتح

يعلمأنقبلالئغا)2(عيدالسيدمعمذاكرةجرتوكانت،بالطبعبدئأن

يتيكم.منبتفويضي

)1(

)2(

الكتبآخؤبينوهو،الندويللعلامة!العربأدبمنمختارات)بهاالمراد

بذلوقد،الحاضرالعصرفيالدراسيةللمقزراتالمنتخبةالأدبيةوالنصوصالمختارة

المصادربطونمنالنصوصهذهإخراجفيمضنيةضخمةمجهوداتالندويالعلأمة

نواةالخطيرةالقيمةالأدبيةمقذمتهمعالكثابهذاوكان،والحديثةالقديمةالأدبية

الأدبرابطةانشنتثم،الجتاشةالقوئةوحركته،المعاصرالإسلاميللأدب

والكتاب).والإسلاميالعربيالعالمفيعظيمةمكانةواحتفت،العالميةالإسلامي

.(بدمشقكثيرابندارفيجزأينفياليوممطبوغالمذكور

بدمشق.(الفتحدار)صاحب
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ولكن،الجزيلالشكرفلكم،الثانيالجزءالمنتخباتنسخةؤضلتني

محمدالدكتورالطبععلىوجمشيرف،الأولالجزءعلىيقتصرربماالطبع

وقد،العامهذاالعربيةاللغةبتدريسالمكقفهولأنه،)1(صالحأديب

الجزءإلىبعضهإضافةأو،طبعهأمرفيرأيهليرى؟الثانيالجزءسقمئه

.الأول

)1(

لمباركامحمدهـا438رمضان/61

حضارة9مجلةبعدهحزر،السباعيمصطفىالدكتورتلاميذأعزمنكبيزعالئم

قيمة.مؤلفاثوله،الكبرىالعربيةالبلادجامعاتفيالشريعةبتدرش!وقام"الإسلام
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_r_

الله!حفظكمالحسنأباالأخسيدي

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

فضلهوعميم،نعمائهسابغعلىاللهإليكمأحمدفإني:وبعد

وهذه،الإسلاميةدرمانأئمجامعةفيالشودانفيأزاللافإني،وإحسانه

رسالؤفيلعفيوضميبر،نفسبىراحةفياللهبحمدوأنا،ليالثانيةالسنة

أخيما.مالكمأفضلثانيؤ

العامفيكنتوقد،أخبازكمعنيقطعتملماذاأدريلا،الأخسيدي

أتقضىذلكمعوكنت،رسالةمنأكثرأذكرفيمالكمأرسلتالماضي

العمليةأمرمنلكمجرىبماعلمثقد،أحوالكمعنوأسأل،أخبازكم

وكنث،آزغجنيأتعبكمماوكان،والاستجمامالنقاهةثم،والتعب

يعلم-أنيعلى،والعافيةبالفؤةدائمألكماللهأدعوعليكمالبالمشغول

،تقصيريوشذة،حاليسوءعلاماتمنعنيإعراضكماعتبرت-الله

توخقكمأعتبرلأني؟والتعنيفبالقومنفسيعلىفعدث،ذنوبيوكثرة

على.اللهرضاءعلاماتمننحوي

نأكنثوما،تكئفأولا،مجاملةأقولهالا،عقيدتي!واللهوهذه

سببأتكونأنفيأملأ،ليهخزانكممنتأئميلولابهاأصارحكم

الحقيقةفيولكنها،عتابأعليكمهذهرسالتيفليست،

نفسيمنالمنزلةهذهفيعنديهوالآنأحدأأعقمولا،استعطاف

مني؟مرأىعلىالحشريومفيتكونواأندائمأأتصؤرإنيحتى،غيركم
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حذثتكم.وما،بباليهذاخطرطالما،بأذيالكموأتمشك،أناديكمحتى

ذكرفيهلكمجديدآكتابآالبريدفيإليكمأرسل!الكريمأخي

مقبولأ.شفيعأيكونأنعسى،16اص

بقدروالنفسية،والعلميةالصحيةوأحوالكمأخبازكمأعرفأنأج!ث

درمانبأمالإسلاميةالجامعةدعوةتلثواأنوآمل،ظروفكمبهتسمحما

ئسا!رأنالباقركاملالدكتورالمديزعزمحينماإليكمؤخقتكانتالتي

عرفثلووحتذا،الطائرةدونالعواصفثحالتثم،)1(دلهيمنإليكم

الدراسيةشنتهمأنالعلممعالدعوةيوخهونلأجعلهملكمالمناسبالوقت

.مارسأواسطأوأوائلفيوتنتهي،أغسطسأولفيتبدأ

وقؤاكم،،وأعانكم،فيكماللهبارك،اللهشاءإنفقبلةرسالةوإلى

!عندهمنبمددوأمذكم

وبركاتهالثهورحمةعليكموالسلام

المحبأخيكممن

المباركمحمد

الإسلاميةدرمانأئمجامعة

درمانأم

382ب.ص

ال!ودان

العلامةلمقابلةلكنوإلىدلهيمنالسفزقزر،درمانأمجامعةمديركاملالدكتوركان()1

تعطفت،الطائرةولكن،شخصيأإليهالدعوةوتوجيهه،المستشفىفيوهوالندوي

إدارية.لأسبابالخرطومإلىالعودةإلىواضطز
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(1الختلإيما)أنورالأستاذ

اللهحفظهالندويالحسنأباالشيخالكبيرأستاذناالجليلالسيدسماحة

تعالى!

بالتوفيق.ودعواث،كثيزوشون،وبركاتهعليكماللهسلام

مروربعدأعتقدزلتماائذيالكريمبخطابكموقت!منذشجدتولقد

اللهفجزاكم،والتكريمبالتشجيعالأمامإلىلدفعيمحاولةأنه:الوقتهذا

ولا،أستحقهاأنيأعتقدلاعبارابمنعلئبإسباغهتفضلتمماعلىخيرأ

ذلكعلىسائر!والثهولكني،بسبيلهأناما،بعيدأوقريمبمنتمثل

يحشرنيأناللهوأسأل،الكرامضفثفينفسيأضغأنأخاول،الطريق

معكم!

،الجنديأنورالأستاذ:النابهالموسوعيالكاتب،الكبيرالإسلاميالمفكرهو)1(

موسوعةوأصدر،الحديثةنهضتهفجرمنذالعربيالأدبتطؤردراسةفيتخفممق

والتحقيق،والتأليفبالكتابةكقهاحياتهوشغل،ضخمؤمجفداتعذةبلغمت،كاملة

فيمجهوداتهجميعوكزس،والدينوالأدبالعلممنمهفةقضاياحولوالدراسة

جميعووضع،الغربيالماديالفكرملابساتمنوتنقيته،الإسلاميالفكرخدمة

العالمأماموحضارتهالإسلامرسالةوعرضي،الأمةقضاياعنالدفاعفيإمكانياته

ومحاضراته،وكتاباتهومؤتفاتهبكتبهمستقفةإسلاميةمكتبةيؤصسنأنبذلكفاستطاع

الله-رحمه-توفي،بالقاهرةالإسلاميةللشؤونالأعلىبالمجلسعاملأعضوآكانوقد

صحيفة،عنهتكتبلم،عامآ)83(يناهزسنعنم(02اهـ)42220عامبالقاهرة

الكتبمنطائلةثروةوراءهيخلفلمكأنه!تلفازبهيعمفولم،إذاعةعنهتتحذثولم

عنهوافيةترجمةكتبناوقد)!!والإسلاميةالعربيةالثفافةمختلففي،والموسوعات

.(،؟نقرأوماذانقرألمن"كتابنافي
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التيالكريمةالروائعبجوارشيئأجمساويلافإنه؟عملمنترونهماأفا

لسعادتكممعهموأرسلث،باولادناسعدثولقد،أمثالكمالإسلامأعلائمقذمها

قبولأوجداللهبفضلاثذيحسينطهالدكتورعنكتابيوخاصة،الإنتاجبعضق

منجزءوأنه،كفهالمعاصرالعربيللفكراتهاموثيقةأته:أعتقدوائذي،كثيرأ

الرافعيصادقمصطفىالمرحومامثاذبهيحلمكانائذيالحلمأو،الأملذلك

علىتسبغونهاثذيالتقديرهذابفضلوإني،الكاذبةالمقذماتهذهتعريةفي

العمل.هذامواصلةعلىالثهشاءإنقادزباننيأحسن

الأعطافيملأاتذ!ختيعباراتأكزرومازلث!سيد!ياهذا

،قؤةاللقاءوزاده،لقائكمقبلقائمأكانحمثوهو،الكريملشخصكم

كبيرعملبمثابةلتكونرسالةأربعينمنأكثرفيهأضئمكتابألأعملوإني

آلافخمسةاللهشاءإنيبلغ"والمناهجالإسلاممقذمات"اسمتحت

تنظر)1(جامعتكمأن:وآمل،مجقداتعشرفيالكبيرالقطعمنصفحة

انتهائه.بعدفيه

فيدينوتحيتي،بمراسلتيتفضلواائذينالكراملإخوتي4يزاوما

عنقي.

فيعاقينمنأكثزالآنلها)2(سماحتكمعندراسةأعددثقدكنث

،العديدةلرسائلكموشكرأ،العامهذاتنجزأنوأرجو،المطابعإحد!

!خيرأالثهوجزاكم،والمجلأتوالضحف

)1(

)2(

فجثكم

لجندياأنور

.العلماءلندوةالتابعةالعلومدار:أي

فيطبغتوقدلماومحاضراتهكتاباتهةمر2فيالندويأبوالحسنالعلأمة):وهي

.(الهند)بلكنوالعلميالإسلاميالمجمع
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(1أسد)محفدالأستاذ

اللهسقمهالندويعليالحسنأباالفاضلالأستاذالعزيزالأخحضرة

تعالى.

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

إجابةفيهذاتأخيريعلىئؤايخذنيلاأنمنكأرجوفإني:وبعد

أعماليفيانشغاليهوالتأخيرهذاسبمثوإنما،الكريمةرسالتك

إلىعودتيسبيلفيمنهامفزلاالتيالمختلفةالتدابيرأقفها،عديد؟

.باكستان

ثابتآ،تاريخألهاأعتنأندونمنأشهرمنذالعودةهذهنويثلقد

العلميالمؤتمرلتنظيمعملإلى"التنخابجامعة"استدعتنيالآنولكن

(o)اللههداهالذيالشهيرالأديب،الإنجليزيةمؤلف،المعروفالإسلاميالباحثهو

عنوتخقىإسلاتهأعلن،الئف!اويأسدمحقدالأستاذ:لهصدرهوشرحل!سلام

السعودية،فيسنواتسثقضى(فاي!ليوبولدااسمهوغتر،ام269سنةيهوديته

معهبالبقاءفأقنعه،إقبالمحقدالدكتورالإسلامبثاعروالتقىالهندإلىسافرثم

المناصب،منعددآقفدقامتففما،المنتظرة"باكستان!دولةإقامةفيللمساعدة

والأعلامالزعماءمنعددمعبصداقةوارتبط،المتحدةالأممفيسفيربصفةومئلها

أخيرآاستقز،الآفاقفيووصل،المختاروعمرفيصلوابنهالعزيزعبدالملكأمثال

211عاممالقةقزب"ميخاسأبمدينةوتوقي،بإسبانية f29(م91هـ).

لهذلكوغير،مكةإلىالطريقو""الطرقمفترقعلىالإسلام":منهاقيمةكتحثله

الكريم.للقرآنإنجليزيةترجمة
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فإنيهذاوعلى،الفقبلالضيفاواخرفيسينعقدالذي؟الإسلامي

أوائلفيباكستانإلىوزوجتياناأشانرأنعلىوعزمث،الثهعلىتوكلث

.مارسشهر

اللغةإلى()1(مكةإلىالطريق)كتابيترجمةخصوصفيأقا

منوليس،الإنكليزيآضلهجمنئترتجمأنالأصلحمنفاراه؟الأردية

بعضوبينبينيالموضوعهذافيالمخابرةجرتوقد،العربيةالترجمة

،هناكؤروديبعدالبحثسيتئماللهشاءوإن،(Lلاهور)فيالناشرين

بالفميد،ليسبالأرديةالكتابهذامنتلخيصيىأفينشرأن:أظنولذلك

عليها.المنويالكاملةالصورةفينشرهفييضزرئمابل

يسزنيلن؟القريبالمستقبلفيلاهورفينراكأنالمحتملمنهل

الأمل.هذامنأكثرلمح!شي

أظهرتهماكلعلىشكريتقبلأنفأرجوك!عزيزيياحاليكلوعلى

أخ!نوإليك،عمليفيرأيكخسنوعلى،القئمةليصداقتكمن

زوجتي!ومن،منيالتحية

م12/2/5791

عليكموالسلام

المخلص

أسدمحمد

(t)والتقدير،الإعجالتوحازت،الحسنيمحمدالأستاذبقلمبالأرديةترجمتهظهرت

.وباكستان،الهندفيالقزاءلدى
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الشزباصي)1(أحمدالشيخ

-ا-

!الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدالكبيرالأستاذفضيلةأخي

وبركاته.ورضوانهورحمئهاللهسلائموعليك

الثاني،خطائكموصلنيئكما،الأولخطائكموصلنيفقد:وبعد

.البالواضطراب،الأشغالازدحاملسببالردلتأخيروآسف!

بانحطاطالعالمخسرماذا"كتابكمبأن!أخيياوأئشرك

افتتحناهوقد،التجليدإلافيهيبقولم،فعلأطبعهتثمقد"؟!المسلمين

ومقامؤ،كثيرأعليكميسلموهو،)2(موسىيوسفالدكتورمنبتصدير

)1(

)2(

لكنه،المسلمينالإخوانفيكان،ام439عامفيهاتخزج،الأزهرعلماءكباراحد

وخطيبأ،الكتابةسريع،مترشلآكاتبأوكان،المحنةأياممعهمخلافغيرمنابتعد

المسلمينالشبانجمعيةفيالثلاثاءيومخطباءأكبرمنكان،وقدرةارتجالصاحب

الكتبونشر،العلميةأعمالهفيلهومساعدأ،الندويللعلامةصديقآكان،بالقاهرة

وصفيةصورة"...العالمخسرماذا!لكتابهالثانيةالطبعةفيعرض،مصرفي

أوائلفي-اللهرحمه-توفي.للأطفال"النبيينقصص!لكتابهوقذم،الندوفيللعلأمة

.ام(089هـ)ا004سنةشعبان

أصولكليةأستاذ،موسىيوسفمحمدالدكتور:الفصيحالفيلسوفالفقيهبهالمراد

خسرماذا"لكتابالثانيةالطبعةإصدارفيالفضلوصاحب،الأزهرفيالدين

يديهعلىتخزقي،الأزهرعلماءكبارمنكان،للنشرالأزهرجماعةمن"000العالم

ثقافؤ=علىتشهد،مختلفةموضوعاتفيقيمةكت!بوله،والدعاةالعلماءمنصفوة
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وأعمالكملحياتكمترجمةفيها،عنكمليوكلمؤ،قطبسئدالأستاذمن

تعالى،اللهبإذنرضاكمستنالالمقذماتهذهأن:ويقيني،ونشاطاتكم

وبعد،بهبأشلاورقعلى،حلميالحاجمطبعةفيطبعقدوالكتاب

نسخه.بعف!قلكونرسل،علمأسأجيطكتجليده

نأوأرجو،الثهبإذنالوالد)1(كتابطبعفيالبدءعلىعاملالآنوأنا

تقلق.فلا،الأقذعليهيطوللا

نأ!أخييافأرجو"جديدمنالإسلامإلى":بكتابيتعققفيماوأقا

نأاستحييتشخصيأوأنا،شعبيةالكتابفطبعة،حزتكعليهتطيللا

طبعةطبعهعلىاللهبإذنقريبأوسنعمل،الأصدقاءلبعضمنهنسخةاقذم

الأخإلىذهبثفقدهذاومع،لأحبابكتقذمأنتستطيعومنها،جديدة

إليكمأرسلأنه:فأخبرني،رسالتكفحوىوأبلغته،أفنديمحفوظ

إليكمأرسلوأنه،)2(سوريةفيبعنوانكم(طرد)فينسخةعشرةخص!ق

والأستاذ،عطار)3(الغفورعبدأحمدالأستاذمعنسخةأربعينهذابعد

)1(

)2(

)3(

الاجتهادإلىوتدعو،والتقليدالجمودتمقتوعقليم،فكرييماوأصالؤ،جامعي!

.ام639سنةفيبالقاهرة-اللهرحمه-توفي،والتجديد

باسمأخيرآعرفاتدارمنالهندفيطبعالذيالكتابلماالمشرقجنة"بهالمرادلعل

."الإسلاميالعهدفيالهند"

سورية.فيآنذاكمقيمآالندويالعلأمةكان

لأستاذا:العديدةالمؤلفاتوصاحب،الكبيرالإسلاميالأديبو،الباحثالمفكرهو

عام-اللهرحمه-توفي،اليومية"عكاظ"جريدةمؤلشس،عالارالغفورعبدأحمد

وقالهـ،ا936عامإلىترجعبهصلتهأن:الندويالعلأمةذكر.(ام199هـ)ا114

كتاباتهمنلهقرأثماكلفيوجدئهأنيوتعالئسبحانهاللهاشهد":وفاتهبعدفيه

والسلامالبشريةرسوللمكانةوالإعظام،الح!ثوشديد،الدينعنالدفاعفيمتحفسآ

ولم،المبدأعنينحرفولم،المختلفةالمواضيعفيالصفحاتآلافكتبوقد.غ!ت

عن=والمارقين،الملاحدةبموالاةيتطزفولم،الإسلاميالأدبحدوديتجاوز
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قدمحفوظالأخوكان،النسخهذهإليكمسقمأنهعودتهبعدأبلغهعالار

المأخوذمجموعفيكون،هدايالتوزيعهانسخةسبعينالكتابمنأعطاني

الأخليقالوقد،نسخة(125)هويقولكماالآنمحفوظالأخمن

(125)وهوالباقيالمقدارهذالإرسالاستعدابعلىإنهأفنديمحفوظ

فيهئخبرونه،مباشرةخطابأإليهترسلواأنعلىتشاؤونهمكانأفيإلى

الأخمعإليهالوصولأمكننيماكلهذا،فيهالعنوانلهوئحذدون،ذلك

كتابتوزيعستتوتىالتيهيالخانجيمكتبةأن:وأخبرك،محفوظ

."...العالمخسرماذا"

مقابلتكم،رجوئهوقد،الحجازإلىمسافر)1(الغزاليالأستاذ

محاضراتجانبطبعفيقريبأسأبدأ،وأشواقيسلاميوتبليغكم

"الشاطىءعلىصلوالت"كتابيمنبنسخةإليكمبعثثوقد،الثلاثاء

عنهرأتكليوتكتبالكتابهذاتقرأأنأرجو،الطريقتضللافلعقها

.جذأيهفنيذلكلأن؟إليوترسلها،مستققيمامقالؤفيذلكبعد

)1(

م89/1591/هرةلقاا

ورحمتهعليكماللهوسلام

أخوكم

الشرباصيأحمد

."لدينا

صفحةفيترجمئهسبقتقد،الغزاليمحمدالشيخالمشهورالداعيةالمراد!به
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-2-

بمشيئةالدائموالصديق،الجديدوالصديق،القديمالصديقأخي

.الندويالحسنيعليالحسنأباالكبيرالأستاذ

فيمعكوكان،مسعاكفيوبارك،وبركاتهاللهسلاموعليك

وكلمة،الحقدعوةوجهادك،بجهودكونفع،ومغداكزواحك

!المناسباتوأسعد،الأوقاتأطيبفيوجهكوأراني،الضدق

الرائعة؟الجميلةالأياتمأنسىأو!أنساكأنالحبيبالأخأيهااللهمعاذ

عرضبى.أوغرضبىلغيروتحاببنا،فيهاوتآخينا،فتعارفنافيهاتلاقيناالتي

المحتة،تلكأو،الأخؤةهذهمناللياليمزينالأن!اللهومعاذ

هذهفييغرقومثلك،العملوشواغل،الحياةأشغاذتعرفولكنك

أخيه.لالروفالتقديرفئحميمن،الثقالالأشغال

استجابتقدوالنشروالترجمةللتأليفالأزهرجماعةبأنأبشركثم

وسأتوتى،وإذنكرغبتكحسبالثالثةللمزةكتابكطبغفقززت،لرغبتك

الدرجةمطابعمنمطبعةفيالطبعوسيكون،اللهباذنالكتابتصحيخ

سيدالأستاذبخط"الكليشيهاتداتكونبانعليهمنئهثوقد،الأولى

راجعتها،التيالنسخةنفسالمطبعةإلىقذمناوقد،طلبتكما)1(إبراهيم

مختلفمنالخالاطينمنأجياذيديهعلىترثى،وعميدهمالعربالخالاطينشيخهو)1(

مصرجامعاتفيأستاذأعئنثم،القاهرةجامعةفيدزس.الإسلاميالعالمأنحاء

1عامبالقاهرةتوفي،جئذشعزله.الكبرى f 1 f99هـ(fام).
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بعثتها؟التيوالزياداتالإضافاتجميعإليهاوسيضاف،وضخختها

إلىفعلأقذمئهوقد،الفذةتلكخلالكفهبهذامحتفظأظللثلأنني

تعالى،اللهبمشيئةالكتافيوسئعجبك،إليهاالفشارالنسخةمعالمطبعة

تتصؤرها،لاقدبصورةجدأمرتفعةعندناالورقأسعاركانتوإن

،الكتاببموضوعمهتثمأنه:أيضأويمخبرك،يحئيكموسىوالدكتور

لإرضائك.نوققأنويرجو

إليكيهدون،وتغريدأمي:وبناتي،وعاطف،محافي:ؤلداي

حسنأ،نباتأاللهئنبتهمبأنلهمخالصةدعوةويسألونك،التحتاتأطيب

صالحة.طيبةذريةيجعلهموأن،فيهميحفظنيوأن

تحيةإليكيهديوهو،بخيرفهو؟حرب)1(صالحالفواءوأقا

زيارةفيتفكرولعقك،فضلكوعارفي،فجئيكجميعوكذلك،وسلامأ

ألقاهمتلاميذكمنكثيزوهنا،ولقائكبرؤيتكلنسعدأخرىمزةالقاهرة

الجمعية،فيوندواتنا،محاضراتناسماععلىفواطبونوهم-كثيرأ

.كثيرأمعهمعنكونتحذث

والعمل!القولفيالتوفيقنعمةعليكالثهأداتم

(t)

937 / o / fاهـ

م21/11/5291

اللهورحمةعليكموالسلام

أخوك

الشرباصيأحمد

مصرفيالمسلمينشبانجمعياترئيس،باشاحربصالحاللواءالمقصود

.والسودان
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الباشا)1(رأفتالرحمنعبدالأستاذ

فياللهمذ،الموفرالندويالحسنأبيالشيخالجليلأستاذناسماحة

وباطنة!ظاهرةيغقهعليهوأسبغ،عمره

معكميجمعناأنالثهإلىوضراعة،دائمةومودة،مباركةطيبةتحية

!الدوامعلىبكمينفعناوأن،الخيرعلىيفزقناوأن،الخيرعلى

آثايىمنالزيارةهذهفيناتزكتكماللهإلايعلملا،الجليلسيدي

زادتوكم،موذابمنومريديكمتلاميذكموبينبينناغقذتوكم،خيرة

صحبتكم!فييحيونولمنبكمالعامرةالديارتلكإلىللعودةأشواقنافي

أخواتهانحو)2(زوجتيشعورهووإنماوحديشعوريهذاوليس

منالأخثتلقاهمامنهنوتمتت،بموذتهنوخطيتبلقائهنشجدتاللأئي

آخواتها.

)1(

(2)

فكرةتبنىالذي،الإسلاميالعربيالأدبوعميد،البارعينالكئابمنسوركبأديمث

اعتادالذي؟العربيالأدبفيالإيمانيالخفقيالعنصردمابراز،الإسلاميالأدبإحياء

منالمرتزقالصناعيالجانبإلىالنظزالعصرهذافيوالناقدونوالمتا؟بونالمؤزخون

أدبية،مكتبةوتوجيهه،وتعليمه،وتحقيقه،كتاباتهمنتكؤنتوقد،الكثيرةجوانبه

دمثكان،منهجيةومدرسة،علمىمجمغشخصهفيكان،قيميماذاثإسلامية

الله-رحمه-توفي،للعلماءفجلأ،البيانحسن،العبارةناصح،اليدكريم،الخلق

.م(هـ)8691ا604عام

الرسالة.منيتبثقكما،الهندإدىالسفرفيرافقتهلعلها
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الجميلبعضقلنزدالرياضفيبلقائكمنحظىأنيسعدناف!نهوأخيرأ

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

باشارأفتالرحمنعبد
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بك)1(قزذمخليلىالأستاذ

.الندويالحسنيعليالحسناباالأستاذحضرة

بتاريخالمنعقدةجلستهفيبدمشق)2(العربيالعلميالمجمغزأى

1r/بهاتصفتملما،مراسلأعضوأينتخبكمأن،ام579سنةالثانيكانون

ولمساعيكم،العربيةالثقافةفيالدقيقوالبحث،الختمالعلممن

سبيلها.فيالمشكورة

إنجازقبلانتخابهيريدمنرأقييستطلعأنذلكفيالمجمعوطريقة

المعاملة.

لاستكمالذلكعلىموافقتكمعنبإعلاميتتفضلواأنفالمرخؤ

لها.مرسوآجمهورفيواستصدار،انتخابكممعاملة

.والاحترامالتحيةفائقتتقتلواأنأرجوالمناسبةوبهذه

)1(

)2(

العربيالعلميالمجمعرئيسام579سنةشباطفيدمشق

ك!مردمخليل

اللغةمجمعرؤساءمن،بكمردمخليلالأستاذ:الناقدالمحقق،الشاعرالأديبهو

وشعرية،نقديةأدبيةوتحقيقات،بحوثصاحب،وتأئقهنشاطهعزفيبدمثقالعربية

دمشقفيإقامتهعندالندويالعلأمةعليهتعزف،م4291عامللمعارفوزيرآعين

هادىء،خلوقأكان،ام519عامالسوريةبالجامعةالشريعةكليةفيزاثرأأستاذأ

.ام(هـ)irvA959عامبدمشقتوفي.للخيرئجئآ،الطبع

العربية.اللغةبمجمعاليومئعرف
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(اشاكزمحفدمحمودالعلأمة

الحسن!أباأخييا

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

انيولولا،شكركعنأعجزتنيحتى؟بهداياكغامرأقضلكيزللم

شيءأسزغلكنث؟الخيرعنمصرودث،الخطىمقتذ،الحركةقليل

هوأرىفيماولكنه،تقصيرييتغقد،أمهدهعذرأأزعمولسث،إليك

الحق.

فتعقمت)2(إقبالمحمدالعبقريشاعرناعنالكلماتهذهقرأثوقد

ينسىوأن،حياتهحقيقةعنغافلآيعيشأنالقزءعلىالبلاءمنأنه:منها

أدهشنيماأعظموكان،البلاءمندينهوأهلبدينهنزلوما،أمتهمصائب

)1(

(Y)

العلامةشقيق)شاكرمحمدمحمودالأستاذ:البصيرالناقد،الضليعالأديبهو

مرجعأكان،ناديىطرافيمنجليلأستاذ،(شاكرمحمدأحمدالشيخالمحفقالمحذث

فينفيسةومؤتفات،قيمةبحوثله،والأدباللغةشؤونفيوالباحثين،للعلماء

العربيةشاعرعنوبحث،كتبقنخيروهو،والشعراءالأدباءوعنوالنقد،الأدب

هـ.ا304سنةالأدبفيالعالميةفيصلالملكجائزةنال،الفتتتيالطيبأبيالخالد

ئغدعلىمجموعهافيتدذآثارأوخلف،(اماهـ)418799عام-اللهرحمه-توفي

الآخرين،علىقاسيآ،بنفسهمعتدآكان،الفهمحقالعربيالتراثفهمفيغوره

.هفو؟أقلعلىمجابهتهمعنيحجملا

:الإسلامشاعر"باسممصرفينثرهالذي،الصغيرالندويالعلامةكتابإلىإشارة

رواثع)كتابفينفسهبالعنواناليوممطبوعهووالذي،"إقبالمحمدالدكتور

.(إقبال
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ثمنالمسجدهذا"أن:ومقالته،باريسمسجذيدخلأنإقبالرفضق

!!")1(.---
صريحبما،حميمبمالمحييعيشكانالزجلأنفلولا،"دمسقلتدميررخيص

وكم،الخاطرهذالهخطرلما،وطئمبنانزللماينقطعلادائبمذكبروفي

دينهوتاريخ،نفسهتاريخيخييئأنلهيعرضقومناومن،مناشا؟غافلىمن

والضغة4الذمناللهيكرهحيثإلاتراهلاثم،الكلمةهذهبمثل

رسوله.وأعداء،اللهأعداءلهزتنبماوالفتنة،تةوالغئؤب

صاحبأنا-علىلكبماذكرنيعزيزصديقلولاعاجلةكلمةهذه

الحقكانوإن،الحقصريحهذا،وصلتكلما-الضيفوأنتالدار

الحفيظعبدالصديقهووهذا،لقائلهمثقلأ،سامعهعلىثقيلأأحيانأ

نأحفهاوكان،البريدصندونالكلمأتهذهيستودعسوف،الضيفي

ولا،تبلىلامودةأخيكمنفتقتل،كنت)2(حيثإليكسعيأتكون

تنقطع.

محمودمحمدشاكر

اهـ15037/شعبانمصرالجديدة

ام519مايو21/

)1(

)2(

فزار،لىايطاليةلىاسبانيةفرنسةحكومةمنالدعوةجاءتهلندنفيإقبالمحمدإقامةأثناء

بالني،لىاكرابم،نادر؟حفاو؟موضعغالبلادلهذهزيارتهفيوكان،الأخيرينالقطزين

معهوتحذث،بفلسفتهوالفعخبين،كتبهقزاءمنوكان،موسولينيالسنيوروقابله

الشاعرولكن،إفريقيةشمالفيمستعمراتهايزورأنفرنسةحكومةوسألته،طويلآ

الكلمةهذهوقال،باريسجامغيزورأنأيضآوأبى،دعوتهارفضالغيورالإسلامي

للعلأمةالمإقبالروائع"من)"دماحراقهادمشقلتدميربخس!ثمنهذاإن":المشهورة

.(35-43:ص،لندويا

كانإليهوالمكتوبالرسالةهذهتعالىاللهرحمهشاكرمحمدمحمودالعلأمةكتب

.القاهرةفيموجودآ
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(1)الأنصاريالقذوسعبدالأستاذ

عليالحسنأبيالستدالإسلاميالفصيحالجليلالأستاذفضيلة

!وزعاهاللهحفظهالندويالحسني

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

اهـ،11/5375/فيالمؤزخالكريمبخطابكمحظيتفقد:وبعد

وتقديرحفاوةمناليهتانة)2(فيبهقوبلتمبماالضميزوأثلجالصدزأثلجوقد

أهلهما.أنتم

وأينما،رحلتمأينماالآفاقعلىضياؤكملشرق-الحمدودته-وهكذا

الفضلشمسوأنتم،الشمسصفاتمنصفةفهذه؟بدغولا،حللتم

.والإيمانوالهدايةوالعرفان

العالمخسرماذا)العلمالمفزدالكتابرواجعلىكذلكدثهوالحمد

وتقدير.رواجلكلأهلوهو(!؟المسلمينبانحطاط

)?(

)2(

منوتخزجدرس،الأنصاريالقذوسعبدالأستاذ:الشاعر،المؤزخ،الأديبهو

القيضأحمدالثيخفضيلةأنشأها)التيالمنؤرةبالمدينةالثرعيةالعلوممدرسة

وزارةفيتوجمف(ترجمتهفيكتابأوذفألف،من!ثشهاوقضلحقهاوعرف،آبادي

العلموخدمة،بالكتابةمشغولأخلالهايزللم،طويلةمذةفيهاوعمل،الخارجية

الأدبيةالمملكةمجلأتطليعةفيكانتالتي!المنهل"مجقةوأصدر،والأدب

توفي،الكتابيةوالسليقة،الأدبيالذوقتربيةفيكبيزفضللهاوكان،الإسلامية

تاريخفيموسوعةيعتبرأنيحقكبيركتال!له،ام(هـ)839ا304عام-اللهرحمه-

وأخبارها.جذة

.ام(519هـ)ا037سنةمصرإلىالندويالعلامةرحلةإلىئشير
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هذهفيالأدبتوجيهوراءالشعيمنتعهدونماعلىقائمونونحق

نأشأنهمنماكلعنلهإبعادأ،الصالحةالوخقةإلىالمقذسةالبلاد

بالتوفيق!لنااللةتدعوأنوأرجو،المفسدةالفاسدةالتياراتإلىيسوقه

وأرجو،المقذسالبلدهذافيالأنديةتؤزجالعاطرةبكرياتكمتزاللا

موسموفي،العايمهذاموسمفينراكموأن،بكمعهدآخزيكونلاأن

.أعاكل

كلفيبهم)1(الاجتماععلىمواطبونونحق،بخيركفهمالإخوان

إرشاداتكم.بخ!نناجحةدعوتهمأنعلىدثهوالحمد،مناسبؤ

منكمأخذتهكنتالذيالحديثأنعلىوأبلغه،الأسفجذوآسف!

بمثلهأحظىأنوأرجو،لئهوإنا،المطبعةفقدتهقد"المنهل"فيللنشر

منه.بخيرأو

كفهم.والإخوان،هاشمالسيدالأخعليكميسفم

/26/607Irالأنصاريالفذوسعبدهـ

المقذسةالبلادفيمقيمينكانواوالذين،والتبليغالدعوةجماعةمنالدعاةبهمالمراد)1(

.الدعوةلنشر
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(1نجاشميل)أحمدمحفدالأستاذ

عليالحسنأباالستدالمحتسبالكبيرالمجاهدسماحةحضرة

تعالى.اللهحفظه.الحسني

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

هديتنااستلامإلىفيهأشرتمالذيالكريميخطابكمباستلامشجذت

بالبريدإليكمبعثثفقدأشرتموكما،"فزيطةبنيغزوة"كتابناالمتواضعة

()2(فزئظةوبني،والخنددتى،وأخد،تذر)الغزواتمنالشف!يمقةكامل

منها.مجقالدئيوجدلمحيث(بدرغزوة)عداما،مجقدةكلها

الإسلاميةالفكرةبينالصراع)القيممؤتفكممسرورأاستلمتوقد

وجدثولقد،والنشرللطباعةالكويتيةالدارعن(...الغربيةوالفكرة

الأذهانصدأوئجيي،الصدوزوئثيج،الغامضئجييالكتاقي

فياللهأمذ،النافعةمؤلفاتكمجميعفيطريقتكموتلك،المشؤشة

إيمانأالمؤمنينويزيد،للحائرينالطريقئنيرهدايؤمشعللتطفوا؟حياتكم

إيمانهم!فو!تى

اصلآ،الحضرمى،باشميلاحمدمحمدالأستاذ:المرموقالإسلاميالكاتبهو)1(

فتقتلها،الشهيرةوالمعارك،النبويةالغزواتسدسلةألف،ونشاطآسكنآوالسعودئ

فيوالتبعية،العربيةالقوميةينتقدإسلامييمافكر؟صاحبوهو،حسنيبقبوليالمسلمون

وبيافي.وقؤ؟وعلمإيمافي

الفكردارفيطبعت،الموضوعفيوالتوشعالتعفقيريدلمنللغايةمفيدةسلسلةهذه(2)

بدمثق.
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مناللهفيالإخوةولكافة،سلابمأزكىاللهفيأخيكممنولكم

بأيدييأخذأنتعالىاللهونسأل،الأخياروتلاميذكم،الجهادفيزملائكم

يرعاكم!والله!ليحتادتهملهمفتعوددينهمإلىليعودواالمسلمين

اهـ21/1938/(جذة)
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)1(العاموديسعيدمحمدال!فبخ

-ا-

الندويالحسنيعليالحسنأبامولاناالجليلأستاذناالفضيلةصاحب

تعالى.اللهحفظه

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

غزةتاريخالعزيزكتابكمبتسفمالساعاتأيمنفيتشزفثفقد:وبعد

بهشروريفكان،قذغق)2(عليالسيدالصديقطريقاهـعن372رجب

يقذرأندونوطال،الأقذطالوقدخصوصآ،سروزئعابلهلااللهيعلم

بالأدبالفتاضةبرسائلكمنحظىأو،الأمينالبلدهذافيآخراجتماعآالله

بأنيالأجلالأستاذلسئدياعترفثأننيعلى،السديدوالتوجيه،العالي

ولا،لكمأكتبأنالواجبكانفقد،المجالهذافيوحديالمقضرأنا

)1(

(Y)

مجقتيتحريررئيس،العاموديسعيدمحمدالشيغ:الرشيقالإسلاميالكاتبهو

،السعوديالشورىمجلسفيوعضو،سابقآ!الإسلاميالعالمرابطةو)!الحج"

منعد؟الصحافيةالانشائيةمدرستهمفيتخزجالذينالمرئينالحجازأدباءومن

العلأمةوبينبينهتوطدتوقد،والحلاوةوالسهولةبالرشاقةكتاباتهتمتاز.الشباب

سنة-اللهرحمه-توفي،ام(اهـ)366479سنةمنذوالإخاء،الو!صلالثالندوي

الموجمفينكبارمنكان،فدعقحسنعليالسئدالأستاذ:القديراوالكاتبالأديحبهو

الكبارالمثففينالسعوديةأبناءومن،جذةوأمينالمملكةفيالماليةوزارةفي

كريم.وفيئوصديق،حسيبنسيب،المحترمين
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منجميعآنعرفهمافإن،الأعذارمنغذيىلأفي،الكتابةعنأنقطع

فجتيكمويكفي،يكفيناالإسلاميجهادكمميدانفيالدائمانشغالكم

موجبأهذاقصوريكانولقد،السبيلهذافيعذرأجميعأالمخلصين

أزداد؟الشهوروتوالتالأيائمازدادتكقماوكنث،أمامكمخجليلمثمذة

وماذاالأستاذلستديأكتبأنعسايماذا:نفسيفيوأقول،خجلأ

الأخير،كتابكمتلقيثأنإلىالتفريطمنكانوقد؟!أقولأنعساي

وسجاياكم،الرضيةخلائقكمنفحاتمننفحة-ئقال-والحقفكان

بهتجيشعماالتعبيرعنالآنأعجزنيفما،الخالصوعطفكم،الرفيعة

الكريم!العطفهذانحووالتقديرالامتنانعواطفمننفسي

لمسناهماوإكبايى،تجليلىبكلوأذكروأذكرأذكرأزالماسيديياإئي

زالتما،بكمالسعيدةاجتماعاتناذكرياتزالتوما،العاليةصفاتكممن

تباغذإئاهائنعيميناأنوهيهات،ئفوسنافيختةالعزيزةالذكرياثتلك

!الزمانطالمهمالأشباحا

!؟أصفهبماذاأدريولمست،ومزاتمزاتالعزيزكتابكمقرأتولقد

العاموديسعيدمحمد
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_r_

اللهحفظهالندويالحسنيعليالحسنأباالسيدالجليلأستاذنا

تعالى.

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

أخويةجلسةفيالكريمخطابكمتسقمثالأوقاتأشغدففي:وبعد

الحركةمركز.(Iالذفقوي)ئوسفمحمدالكبيرالأستاذمولانامعبهيجة

عليهايمزيوأكلفي3تزداالتيالتبليغحركة؟اليومالعالميةالإسلامية

فيالمستمروجهادهم،ونشاطهمعليهاالقائمينوإخلاصبفضلرسوخآ

..المعمورةأرجاءكافةفيوغربآشرقآالدعوةتعميم

الزعيمهذابلقاءسرورآ!الكريمالأستاذأيهاشروزينشرزثولقد

عالماليومعالمفينظراءولإخوانه،لهنجدأنقلالذيالجليلالديني

الأخلاقيوالتفشخاللأدينيةعالملابل،والأثرةوالأنانيةالمادية

أعذقينفسيفيتجذدالذي؟لخطابكمبقراءتيآخروسرورآ.والفكري

الذيالبلد،الكريمالبلدفيبكماجتماعاتناذكريات،القريبةالذكريات

وتقذأخييركللأهلهوتريدون!والثهإي،العشقدرجةإلىئجئونه

وفلاتي.

محمدالشيخ:الشهيرالرئانيوالعالم،الكبيراللهإلىالداعية،المحذثالعلأمةهو)1(

)حياة:الآفاقفيمشهوركتابصاحب،الذفقويثمالكائذفقوييوسف

اهـ384عاماللهرحمهتوفي.والتبليغالدعوةلجماعةأميرأكان،"الصحابة

للمحفق،"الهندفيالمحذثينأعلام"فيالمستوفاةترجمتهانظر.هـ(0691)

بدمشق.كثيرابندارطبع،(1)12ص
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واستمعنا،قز؟منأكثزيوسفمحمدمولانابلقاءسعدناولقد

مدينةفيهناإقامتهاغلبانغيرالدينيةومواعظه،الفتاضةلأحاديثه

سوىونحمث،نرغبكمابفضيلتهنجتمعباننحطفلمع!يمالرسول

مدنيالأخمعالسفرعندولإخوانه،لتوديعهوذهبنا،ثلاثأو،مزتين

ولكن،وتطولتستمزأنهالوتمتيناروحيةلحظاتوكانت،المجذدي)1(

يوسفمولانايعودان:وهو،المولىلنايحققهاننرجوقوكقأمللنا

ونستأنف،مضاعفأفرخناليكون،العامهذاضبحفي-اللهشاءإن-معكم

أملناهذاإن...الأحاديثبأطيبونستمتع،جديدمنبكمالاجتماع

بعزيز.اللهعلىتحقيقهوليس،الآن

هـا0/2/4937المكرمةمكة

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

مخلصكم

العاموديسعيدمحمد

،ووفاةحيا؟والقكي،أصلأ(الهندي)الزاففوريالمجذديالمدنيأحمدالشيخهو)1(

ومن!الحج"لمجلةمديرأكان،الشزهيديالأحدعبدبنأحمدالإمامذريةمن

.الفضلاءالرجال
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(1الزفاعي)العزيزعبدالأستاذ

،الندويالحسنيعليالحسنأبيالشيخالجليلالعلامةسماحة

!وأبقاهاللهسقمه

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

تنسىلاأيامأبينكمقضيتهاالتيالقلائلالأيالمكانتفقد:وبعد

فيالعظيمةآثاركممنرأيئهماأرىأن-بكرمكم-ليئييحوالمولو،بحق

أمجادكم،آثارمنأيثرالذيهذاكلمصذقأكنثلما؟العلومدارجامعة

دئهفالحمد،كبيرلتوفيقوإنه،عظييمعلميعملمنإليهاللهوققكموما

بلادكم!فيالمسلمينأبناءوعلىعليكمنعمتهعلى

فضلاءمنكبييربعدبأجتمعأنأيضأ--ليأتخئمفقدذلكوعدا

.المناسباتهذهمثلفيإلااجتماغهميندر،والأدباءالعلماء

فيهاأشاهدلمولكني،عذ؟مؤتمرابحضرثأنليستقولقد

منأمارةوذلك،اجتماعكمبهتكقلالذيالمطلقالنجاحبذلكتكقلما

الذي،الرفاعيالعزيزعبدالسيدالأستاذ:البارعالأديب،البخاثةالشاعرالعالمهو)1(

فيهاآبرز،مستققةإسلاميةأدبيةمكتبةيكؤنأنالفرديومجهودهبذوقهاستطاع

وجمالهم،والشعريةالأدبيةمكانتهمفي-عنهماللهرضي-الصحابةمنعد؟شخصياب

مجمعآبيتهفيوأثف،المملكةفيالوزراءلمجلسسكرتيرآكان.والبلاغيالفئي

للأدبالعالميةالندوةحضر،الإسلاميبالأدبوالمعنئينللأدباءوملتقى،أدبيآ

توفي،مقزهإلىعودتهإثرعلىالرسالةهذهوكتب،بلكنوالعلماءندوةفيالإسلامي

.ام(هـ)399ا414سنة-اللهرحمه-
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!(ومزات)1مزاتبل،أخرىمزةالحمذفله،لكماللهتوفيقامارات

ملأىهيكما،بالإعجابممتلئةونفسي؟بلديإلىعدثلقد

منآؤتيئموييهماكلعلىلسماحتكمالجزيلوبالشكر،والإكباربالتقدير

تعالى.اللهشاءإن؟أبدأأنساهلاكبيرفضلوهو،فضلى

بلادكمفيالوقتبعضقأترتتأن-استطعتلو-بؤديكانولكم

اجتماعيفترةلتزدادنظيزهيعزاصذيالعلميالجؤذلكوفي،الجميلة

مخطوطاتعلىالوقوفلييتستىولكي،علمكممنبشيءلأتزؤد؟بكم

.ومحدودأجذأضتقأكانالوقتولكن،ونفائسهاالقيمةالمكتبة

وبعض،المخطوطاتبعضصورةعلىالحصولفيالرغبةأنوعلى

للتوصيةالفرصةوجدتمولعقكم!..علىلحيختزالماالمطبوعاتنوادر

سماحتكم.لدىتركئهالذي؟البيانمراجعةعلى

)1(

62/4الرياض 0 1 / lهـا

محئكم

الرفاعيالعزيزعبد

للأدبعالمييماندو؟أؤذالندويالحسنأبيالعلأمةبرئاسة!العلماءندو؟"غقدت

-)91بينمافيالإسلامي 1v/الأدبفيالبحث"موضولمحهاكانام(819أبريل

عد؟فيهاللمشاركةحضر."الإسلاميةالعناصرعنالأخرىاللغاتدابو2،العربي

المؤكفينكبارومن،العربيةالبلدانمنالفضلاءوالشعراء،الأدباءمنكبيز

الإسلامئين،والأدباء،الشعراءوصفوة،والأدباللغةكلياتوعمداء،المعاصرين

الباشا،رأفتالرحمنعبدوالدكتور،الرفاعيالعزيزعبدالسيدسعادة:.منهمفكان

عبدالشيخبقطرالدينيةالشؤونورئين،البريزكرياالدكتورالمصريالأوقافووزير

،الأميريالدينبهاءعمرالأستاذالكبيرالإسلاميوالشاعر،الأنصاريإبراهيمبنالله

الأوسا!فيدوثبالندوةلهذهوكان.وغيرهمالميدانيحبنكةالرحمنعبدوالدكتور

الإسلامي،للأدبرابطةذلكبعدأنشئتثم،والإسلاميالعربيالعالمفيالأدبية

ثعالى.اللهرحمهتوفيأنإلىيترأسهاوبقي،لهارئيسأالندويالعلأمةواختير
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علي)1(زكيالدكتور

ونابغة،الحكماءالمفكرينعقدواسطةالماجدالؤدودأخيحضرة

ورائد،المسلمينأفاضلمنالفخيصينالدعاةوقدوة،العلماءالكئاب

الحسنيعليالحسنأبيالأستاذ:المؤمنينخيرةمنالفصيحينالعاملين

الله!حفظهالندوي

وبركاته.ورحمتهعليكماللهسلام

كتابأعنيالروحيةالطيبةبهديتكمأمسالبريذؤافانيفقد:وبعد

منبهوأنعم)،")2(المؤمنونبهي!زوتطابقالعيونفيهتحارتنافضق"

الأستاذالإسلاميةالأمةفقيذلهالمغفوربقلموبحوثأمقالاتيشمل(عنوان

الإسلامية،الديارفودتىخفاقأ"الإسلاميالبعث"لواءرافعالحسنيمحقد

)1(

)2(

المصريعليزكيالدكتور:المهاجرالإسلاميوالداعية،الغيورالمؤمنالعالمهو

وكان،المصريةالالبمدرسةفيتخؤج،وإقامةسكنآوالشؤي!ري،ونشاةمولدآ

انتقللقد،طالمبوهويكتبهاكانالتيوالبحوثالمقالاتخلالمنمحيطهفيمعروفآ

،هناكالإسلاميةالدعوةحقلفيليمارسأرسلانشكيبالأميرباقتراحسوشمراإلى

يدهعلىالحنيفالدينهذافيفدخل،الإسلامتعاليمتوضيحعلىمثابرأفيهافبقي

وحضرجنيففيإقامتهحينأرسلانشكيبالأميزأدركمفنوكان،الخلقمنكثير

وحظيالأولالثلاثيناتفيبالإنكليزية!العالمفيالمسلمون!كتابوألف،مجال!ه

لجنيفزيارتهلدىالندويالعلأمةعليهتعزفوقد،الإسلاميةالأوساطفيبالقبول

وصداقة.موذ"وكتابهاالندويةلأسرةاوبينبينهماوتوطدت،ثلاثآأومزتين

واحو.كتالبفي،الممتحنلإسلاما":معبدمشقكثيرابندارمنصدروقد
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وخ!ن،والترتيبالتقديممعلهنشركمإنإذ؟شرويىأئبهفشيرزث

وأجزذ،رحمتهبواسعالمولىتغفده،العاطرةلذكراهإحياءبمثابةالإبراز

العظيم!جهادهعلىالثوابخ!نله

وكاتمب،ومؤفف!مفكر،مسلمأورئيئزارنيأنالمصادفاتغريبومن

الذين،بأهدابمتمشأأنهكما،مخلص!صديقليوهو،ممتازصحفيئ

بهالذي"الزائد"عددتس!ميزيارتهوصادفت،المسلمينبامورومهتئم

نفسي،فيالوقعأشذالمصابلهذافكان،الحسنيمحمدالأستاذئجي

هذههوذتدريلاأنت:لهقلتفعندئؤ،محتاقيعلىذلكالزائرولاحظ

لكلقذرلو:لكنقولأنوحسبي،الإسلاميةبالأمةخقتالتيالمصيبة

الحسني،محقدطرازمنأفرادخمسةفيهيقومأنالمسلمينبلادمنبلد

البعتالعالملرأى؟المخلصةالوثابةالمؤمنةوؤحهممنأهلهفيينفخون

.)1(الأرضلسائروقدوةالمسلميندنيافيمتمثلأواقعأأمرأالإسلامي

الكريم.العزيزالفقيدعلىالئراخمإلات!غهولم،زائريفعجب

الإسلاميةالذعوةتاريخظلالفي،-الله-رحمهالحسنيمحمدالأستادعاشلقد)'(

الإسلاتمويح!ث،وأهقهاالعربيةاللغةيح!ث،ومعجزاتهابطولاتهاوملحمة

أثرىحتى،وصدقي،ونضج،بوعيالاسلاميالعالمبثؤونويهتئم،والمسلمين

الفكرةعنويدافع،فياضشعويىعنفيهايعئرالمؤتفاتمنبالعديدالإسلامئالفكز

الأصيلةالإسلامبرسالةالمسلمينويذكر،وأحثها،واحتضنها،بهاآمنالتي

الإسلامإلىفيهاويدعو..إليها9الإنسانيةوحاجة،وقيمتها،وفضلها،الخالدة

ويهذب،القلوتويشعل،العقوذوئيير،حفهحقذيكليعطيالذيالكامل

المدنثة.ويقود،والعباقرةالقادةويرئي،الرجاذوينشىء،الحياةوينالم،الأخلاق

الإسلاميئ،والإعلاميالشريفةالكلمةميدانفيحزآمجاهدآ-اللهرحمه-كانوقد

وحدةأجلمنبارزآومناضلآ،مكافيكلفيالمسلمينإخوتهحقوقعنشريفآومدافعآ

بهم،المحيطةالأخطاركلصذللوقوفودعؤبهم،صفوفهموضم،المسلمين

العالمية،والصهيونية،الاستعماريةوالصليبية،والإلحاد،الكفرقوىفيوالمتمثلة

.(52-23ص:الممتحنالإسلام)!جنانهبواسعوتغقده،تعالئاللهرحمه
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دائملكمأذكر؟هديتكمعلىالجزيلبشكريإليكمأبغثإذوإئي

للأستاذتحياتيخالصمع،بكمواعتزازي،تقديريوأسمى،مودتي

.)2(الرابعمحمدوالأستاذ،)1(الأعظميسعيد

ام17/9/979صباحجنيف

عليكموالسلام

أخوكم

عليزكي

)1(

(Y)

.(A)3فيترجمتهسبقتقد،الندويالأعظميسعيدالدكتورالأستاذ:هو

.()18فيترجمئهسبقتقد،الندويالحسنيالرابعمحمدالثميخ:هو
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(1الفاذري)بكرأبوالأستاذ

الحسنيعليالحسنأباالسيدالكبيرالداعيةالأستاذالأخسماحة

.ويلندا

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

ذإوإني،والتكريمالإعزازبمنتهىالكريميخطاتكمتلقيثفقد:وبعد

منأتمتى؟الجميلوثنائكم،ظنكمخ!نعلىالشكرجزيلأشكركم

وأبالمغربهناسواء،فيهانلتقيجديدةفرصةلنااللةجمييحأنأعماقي

البلادبهذههناإننا،الأخرىالإسلاميةالأقطارمنبغيرهماأوبالهند

اللهإلىالدعوةمجالفيالدائبنشاطكمالاهتمامبكاملنتتتعالمغربية

الفكرعنوالدفاع،الإسلاميةالعربيةالثقافةونشر،أحسنهيبالتي

علىالجزاءأحسنالثهفجزاكم،والمعتدينالمغيرينضذالإسلامي

الإسلامية!العقيدةلصالحأعمالمنبهتقومونوماجهدمنتبذلونما

بهاففتمالتيالزيارةعنرحلتكملطبعالمغربباختياركمشيرزثلقد

أبرقثولقد،أخرىمزةتتكزرأنأتمتىوالتي،)2(سنواتمنذلبلادنا

فيالمسؤولينعلىالفكرةعرضتمابمجزدأنني:مخبرألسماحتكم

)1(

)2(

بزعيماختمقومقن،ودعاتهكتابهومن،الإسلاميالعربيالمغربفضلاءمنهو

.الغزاء((الإيمان!مجقةئصدركان،الفاسيعلالالعلأمةالمغرب

صفحة"...الندويالحسنأبيالعلأمةرحلات)كتابفيبكاملهاالرحلةهذهاقرأ

.م(1002هـ)ا422عام،بدمشقكثيرابندارطغ،371()
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ئبابرواأنإلاعليكمفما،ومشخعينمرخبينتلقوها"الرسالة9مطبعة

المطبعةإلىلندفعهإلينا"المغربفيأسبوعان"المذكورالكتاببتوجيه

،تختارونالذيبالحجميتعققفيماتقترحونهاالتي؟الاقتراحاتمع

المغربية.المكتباتعلىئوزعوماإليكمئؤخهومائطتعالتيالنسخوعدد

فيتفذأنتعالىاللهسائلآ،الكتابمعخطابكمانتظارفيإتني

الإسلامية!والثقافةالإسلاملخيرعمركم

هـا104الحرامالأغزرجب

م8191يونيو4/

W

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

المخلص

الحسينيالقادريبكرأبو



الخاصلعالتهسي

من

والؤزراءوالأصراءالفلوك

سعودآلالعزيزعبدبنفيصلالملك.

سعودآلالعزيزعبدبنخالدالملك.

سعودآلالعزيزعبدبنفهدالملك.

سعودآلالعزيزعبدبنفساعدالأمير.

طلالبنالحسنالأمير.

الشيخآلاللهعبدبنحسنالشيخ.

الخطابيالكريمعبدالأمير.





سعود)1(آلالعزيزعبدبنفيصلالملكالصرحوم

-ا-

.الندويالحسنيعليالحسنأبيالشيخفضيلة

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

!السعادةوموفوزالصحةدواتملكماللهمننرجو

اهـ)2(،15/12/384فيالمؤزخةرسالتكمتلقينافقد:وبعد

وتقديرنا،الطيبةلمشاعركمشكيرناومع،أئذئئموهبماعلمآوأحطنا

لمأننا:لكمنؤكدأننؤذفإتنا،الذينيةوكيرتكم،الإسلاميةلرؤحكم

)?(

)2(

والمسلمينالعربملوكنوابغوأحد،الإسلاميالتضامنرائد،العصاميالملكهو

نأمنأشهروهو،سعودآلالعزيزعبدبنفيصلةوألمعية،نظروئغد،4وذكاحزمآ

الندويالعلأمةوبين-اللهرحمه-بينهكانت،التاريخرجالمنأصبحوقد،يعزف

الشخصيةالأعراضعنبعيدةوصلةثقة-والمنزلةالشنفيبينهماتفاوت-على

المملكةعنوملاحظاته،انطباعاتهإليهويقذم،انفرادفيالثانييقابله،المحدودة

وهذه،لطيفآجميلآرذآالملكعليهايزذشخصهةرسائلإليهويكتب،والمحسطمين

مارسمنهـ)25ا593صنةالأولربيعمن12فيشهيدآمات،نماذجهامنالرسالة

وأثابه!اللهرحمه(f)759صنة

فيالعنانإطلاقصياسةإخفاقفيوالأممالتاريختجربة"بعنوانالرسالةهذهانظر

الأمراءإلىالندويالعلأمةوخههاالتيالرسائلتلكضمنفي،...والتمتعالحرية

الأمراءإلىصريحةخطابات)بعنوانمستقلكتابفيجمعناهاوالثي،والزؤساء

.(م002هـ)2ا234عام،بدمثؤكثيرابندارطبع،(54ص)،،والزوساء
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وتعاليمهالحنيفديننامعيتعازضقبمانسمحأنأبدآيمكنولا،نسمح

الدين،هذاخيرفيهلقاجميعآيوفقناأنسبحانهالمولىسائلين!القويمة

ودنياهم،دينهمصلاحفيهماعلىالمسلمينكلمةوجمع،شأنهوإعلاء

يحفظكم!والله

اهـ9/2385/

سعودآلالرحمنعبدبنالعزيزعبدبنفيصل
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_r_

اللهحفظه،الندويالحسنيعليالحسنأبيالشيخالفضيلةصاحب

تعالى!

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

أتناهواهـ،387رجب27فيالمؤزخةرساتتكمتلقينافقد:وبعد

لنؤكد؟الكريمةالإسلاميةوزؤحكم،الطيبةمشاعركمعلىنشكركمإذ

اتذين،الهندمسلمىبأشقائناتربطناالتيالزوحيةبالروابطنعتزأننالكم

العمل،منيفنعوالمأنهمكما،لبلادناومحتتهم،وفائهمفينشألا

بيننفمقأنيميهنلاوإننا،لكمذيهزكمابمنعهمتعليماتهناوليست

.(أخؤ؟)1معاملةبلادنافييعاقلونلناإخو!فكفهم،وآخرمسليم

ورعايته!بحفظهيتولأكموالثه

)\(

/5/8rAV?العزيزعبدبنفيصلهـ

فكتب،الوظائفمنالهنودالمسلمينالعماذالمملكيمامنعخبرالندويالعلأمةتقغ

الأمر.حقيقةعناستفسارأالملكإلىالرسالةهذه-تعالىاللهرحمه-
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سعود)1(آلالعزيزعبدبنخالدالملك

حفظه،الندويالحسنيعليالحسنأباالشيخفضيلةالمكزمحضرة

وبركاته!الثهورحمةعليكمالسلام

اهـالمتضقنة14/3/593المؤزخةرسالتكمؤزدتنافقد:وبعد

العزيز.عبدبنفيصلالملكلهالمغفورجلالةالغاليفقيدنابوفاةتعزيتكم

اللهونسأل،فواساتكموصادق،مشاعركمجميلعلىلنشكركمصماتنا

منازذوئننرله،ومغفرتهرحمتهبواسعالفقيدعلىيفنانوعلاجل

بذللقد،والشفوانالصبزيملهمناوأن،والصالحينوالشهداءالضذيقين

!الجزاءخيرإاللهفجزاه،أمتهوقضايادينهسبيلفيطاقاتهكلاللهيرحمه

أمتناخيرفيهلقايوققناأناللهسائلينالطيبةودعواتكملناتقئياتكمنقذركما

المسلمين!شأنوإعلاء،الإسلامونصرة،ووطننا

ويرعاكم!يحفظكموالثه

)1(

سعودآلالعزيزعبدبنخالداهـ54/593/

عبدبنفيصلالشهيدالملكأخاهخلف،سعود+العزيزعبدبنخالدالملكهو

من0/2فيتعالىاللهتوفاهأنإلىالسعوديةالمملكةعاهلوبقيهـ،ا593سنةالعزيز

فيوتقئبات،الجسامالحوادث-الله-رحمهعاصروقداهـ.4'2سنةشعبان

وكان،الاكبرأخوهرسم!الذيالخطعلىساثزوهو،المجاورةالعربيةالأقطار

.الصدروسلامة،النفسبطيبمعروفأ

091



سعوفى)1(آلالعزيزعبدبنفهدالملك

-ا-

العامالأمين،الندويالحسنيعليالحسنأباالشيخالفضيلةصاحب

بالهند.العلماءلندوة

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

الموافقاهـ)25/5/593المؤرخةرسالتكمتلقينافقد:وبعد

/759 l / Vالأولالتعليميالمهرجانلحضورفيهادعوتموناالتي(ام

ذإوإننا،تأسيسهاعلىسنة(?°nفروربمناسبةبالهندالعلماءلندوة

التيالإسلاميةالأخويةالزؤخلكملنقذرالدعوةهذهعلىفضيلتكمنشكر

ومع،الصحيحةوالعقيدة،الساميةالإسلاميةالفكرةنشرفيتبدونها

نتمكنلاأنناإلا،الإسلاميالتآخيدعمفيللمساهمةلدعوتكمتقديرنا

بقلوبنائشارككمأنناريحتولا،مشاغلنالكثرةنظرأالحضورمن

أخيهعهدفيالعهدوليئكان،سعودآلالرحمنعبدبنالعزيزعبدبنفهدالملكهو)1(

،الوزراءمجلسلرئيسالأولوالنائب،سعودآلالعزيزعبدبنخالدالراحلالملك

وفاةبعدبالملكئويع،المفكروالعقلالمصرفةواليدالمسموعةالكلمةلهوكانت

قضاياهكثرتزمننفيبالمسؤوليةواضطلعاهـ،204سنةشعبانفيخالدالملك

،الجهودوتستقطب،الذكاءتعتصرمشاكلفيهوالمسلمونالعرفيوواجه،ودفت

إليهوجهتدعوةجوابفيصدروالكتاب!والمسلمينالإسلامخيرفيهيقااللهوفقه

.(ام759هـ)ا593فيغمذاثذيالكبيرالتعليميالمهرجانلحضور

191



خطانايسذدأناللهوسائلين،والنجاخالتوفيقلكممتمتين،وجوارحنا

كلمتها.وإعلاءشأنهاورفعة،الإسلاميةأمتناجمرةفيهلقاجميعآ

يحفظكم!والله

هـا9/2/6593لرياضا

291

سعودآلالعزيزعبدبنفهد



_r_

!)1(اللهسقمهالندويالحسنأبيالشيخفضيلة

وبركاته!اللهورخمةعليكمالسلام

شعوركممنتضقنتهبما،)2(الطيبةرسالتكمتلقيثفقد:وبعد

هذهفيئواجههوما،الإسلاميةالأمةواقععنالفخيصالإسلامي

علىفضيلتكموأشكز،ومستقبلهاحاضرهافيتحذياتمنالظروف

لكمونؤكد،شخصيونحو،السعوديةالعربيةالمملكةنحوإليهآشرتمما

وخدمة،الإسلامرفعةسبيلفينستطيعهجهدأنذخرولنلمبأثنا

المملكةعليهادرتجتالتيالسياسةمنانطلاقأ،مكافيكلفيالمسلمين

رسولهوستة،الكريماللهكتابهديعلىالشيرفي،السعوديةالعربية

شؤونها.منشأفيكلفي،!شي!محمدالمصطفى

إذاإلأتقذتمولاحياةولاالأفةلهذهجمرلابأنهئدركالبلادهذهفيإتنا

الخلفاءبسيرةواستنارت،صادقأالتزامأرسولهوهدياللهبكتابالتزقت

بأنشكولا،تاريخهاعرفهمالذين،والمصلحينوالتابعينالراشدين

والتزامها،إيمانهالمدىاختبارهووأزماتأحداثمنالأمةلهذهيقعما

عنه.نهىعقاوانتهائها،بهالثهأمربما

نرجوالتحذياتهذهالإسلاميةالأمةفيهئجابهالذيالوقتهذاوفي

)1(

)2(

.الكتابإلىالمحفقإضافاتمنالرسالةهذه

،الندويللعلأمة"والرؤساءالأمراءإلىصريحةخطابات"فيالرسالةهذهاقرأ

لما.مخلصةدعوتةرسالة"بعنوان(95ص)
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فيوالتمكينالنصرمنبهوعدهامالهايحفقبأنإليهونضرع،القديرالله

يرعاكم!والله!الثباتويمنحها،الأعداءكيدعنهايزدوأن،الأرض

.-mا141شعبانا2فيالرياض

م0991فبراير62الموافق

491

خوكمأ

الشريفينالحرمينخادم

سعودآلالعزيزعبدبنفهد

السعوديةالعربيةالمملكةملك



(1سعود)آلالرحمنعبدبنفيمياجمدالأميرسئفؤ

نفعمناللهأكثر،الندويالحسنأبيالشيخالكبيروأستاذناشيخناإلى

مساعدمن،(آمين)والمسلمينالإسلاملخدمةجهودهفيوبارك،علمه

.سعودآلالرحمنعبدبن

التوفيقيمنحكمأنتعالىوأدعوه،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

يغمه.علىإليكمالثهوأحمد!الحقفيوالقؤة،التامةوالصحةالمستمز،

داريفيمعكمأقضيهاكنثالتيالجلساتفيتتذكروننيفقد:وبعد

نجلسالذينالإخوانوتتذكرون،بالزيارةليفضلكميتيحعندمابمكة

،)3(حمزةالرزاقعبدومحمد،)2(الفقيحامد:المشايخأمثاذ،معهم

)1(

)2(

)3(

وخالد،،فيصلالملوكعئم،سعودآلالرحمنعبدبنمساعدالأميرالشمؤصاحبهو

،ويكتبونئطايعونالذينالفطيعينوفضلائه،السعوديالبيتأذكياءومن،وفهد

العلأمةكانوقد،اللهرحمهفيصلالملكعهدفيالزمانمنفترةفيالماليةوزيزكان

الحرمخطيبحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخفضيلةطريقعنشفؤهعلىتعزفالندوي

كتابه،فيشفؤهذكركما،المكرمةبمكةالعامرمنزلهفيشفؤهيزوركان،المكي

عبدبنسعودالملكمعجاء)يوموالحديثبالزيارةالعلماءندوةالعلومدازشزفوقد

الكريم.الملكيللوفدوممئلآعنههـنائبآا375سنةالاخرربيعمن18فيالعزيز(

فيالشلفيةالحركةزؤادأحذ،المصريالفقيحامدالعلأمةالمشهورالشلفيالعالئمهو

وحضز،ام519عاملمصرالأولىزيارتهخلالالندويالعلأمةعليهتعزف،مصر

دروسه.بعضق

.)51(صفحةفيترجمئهسبقتقد
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بعدأخبازكمأتتتعكنثولقد!جميعأاللهرحمهمالقززوع)1(اللهوعبد

كما،الحبئأثناءالمكزمةبمكةتؤاخديغذأبسببليزياراتكمانقطاع

البعث":مجلتكممتقالعبشكلمنكميصلنيكانأنهكما،سابقأكان

ولقد،لقائكمإلىشوقيفيدائمأوكنث،مؤتفاتكموبعض،"الإسلامي

بلغني-كماإذأوكنتماهـ،793الحخةذيشهرآخرفيالهندزرث

.البلادعنغائبين-عنكم

إلىودعوتكمللرياضزيارتكمعنبلغني،سفريمنعودتيوبعد

بصفةبلغنيكما،بكماللقاءفرصةاغتناملعدمكثيرأفأسفث،الهند

القادةبعضإلىمكتوبةقذمتموهاالتيالثمينةالنصيحةتلك،خاصة

إلىيكونونماأحوجهمالذين،)2(المملكةفيوالشياستين،الذينئين

،شيءكلعلىعندناالماذةفيهطغتالذي؟الحاضروقتهمفيأمثالها

وعسى!فلعل

تقكنيلعدمأخرىمزةاسفيمبديأ"تفتائي9فيلكمأكتمبوالآن

تائيليند""منقادمأوكنث،زيارتكممنالبلادإلىعودتيفزببسبب

ترتيمتحاولث،البارحةقبل"بمبائي"وصلثوعندما،لزيارتكم

سفريوترتيب،لكتوفيمقزكمفيللقاثكمموعدلأخذبكمالاتصال

ولكن،المحذدالوقتفيالبلادإلىالسفرمنلأتمكن؟بالطاثرةوعودتي

ومتأشفأ،معتذرأالرسالةهذهلكمخططثفقدلهذا،ذلكلييتيشرلم

وسأكون،اللهشاءإن؟بلادنافيبكمقريبلقاءفرصةليئتاحأنوأ!جو

)1(

)2(

سموأصحابومن،المملكةفيالأدباءالمثقفينالرجالمنالمزروعاللهعبدالأستاذ

وجلسائه.الأمير

فيوالمسؤولينالأمورولاةإلىالندويالعلأمةقذمهاالتيالخاصةالمذكرةإلىإشارة

لما.ستنتهيأيندهالىالعربيةالجزيرةتتجهأينإلى"بعنوانهاالمملكة
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يقينأ،اللهأعطاكم،ذلكيحصلعندمافدومكمعنأخبرئمونيلومسرورأ

والعافية!الصحةومنحكم،الحقفيوقؤة

وبركاته!اللهورحمةعليكموالسلام

اهـ22/3/893

f?3//8فقلمواا WA

79%

خوكمأ

سعودآلالرحمنعبدبنمساعد



)1(طلالبنالحسنالأمير

تعالى.اللهحفظهالندويالحسنأباالعلامةالأخفضيلة

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

العلىاللهسائلأ؟تمتياتيوأطيبتحتاتيبخالصلفضيلتكمأبغث

والعافيةالصحةبدوامبفضلهأنعموقد،هذهرسالتيتصلكمأنالقدير

عليكم!

لبلدكمبزيار؟الأسد)2(الدينناصرالدكتورالأخقيائمشزنيولقد

صحتكمعلىلنطمئن؟هذهرسالتيإليكبميحملأنفرغبث،الصديق

مؤتمراجتماعاتفيمشاركتنامنتقكيكملغذيمكثيرأأسفناحيث،الغالية

)1(

)2(

الملكبنطلالبنالحسنالأمير:والإمارةالرففيالعريق،الفاضلالأميرهو

وكرم،والثقافةالإمارةبينجمع،مكةشريفعليبنحسينالملكبنعبدالله

وهو،الفضلوأهلالعلماءوإكرام،ودعمهاالإسلاميةبالقضاياوالاهتمام،الأخلاق

الرئيسوهو،الأسبقالهاشميةالأردنيةالمملكةعاهلطلالبنحسينالملكشقيق

البيت،أهلبمؤسسةالمسقىالإسلاميةالحضارةلبحوفيالملكيللمجمعالأعلى

جلساته،عنالتأخرإلىالظروفوألجأته،أعضائهمنعضوآالندويالعلأمةوكان

.ام(اهـ)404849صنةفيذلكمنتمكنحتى

البيتأهلمؤسسةرئيس،الأسدالدينناصرالدكتور:الأديبالمحفقالعالمهو

الشعرمصادرالقئم"الكتابومؤفف،(الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمع)

."الجاهلي
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آرائكممنفخيرمنا،الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمع

اجتماعاتفيمعأنلتقيأنآملين،الخيرةومشاركتكم،السديدة

علىسيعرضالدينناصرالدكتورالأخبأنشكولا،أخرىومناسبات

تسمعونهبماشئ!زونبأنكموأعتقد،المؤتمرفيتئملماملخصأفضيلتكم

منالوجيزةالفترةخلالالملكيالمجمغحققهاونتائج،إنجازابمن

.عمره

والمسلمين!الإسلامخيرفيهلماوإياكمخطانااللهسذد

ورعاكم!اللهحفظكم

هـا204سنةالثانيةجمادى18/فيعمان

م8291نيسان/21الموافق

9q%

طلالبنالحسن



_r_

تعالى!اللهحفظهالندويالحسنأبيالعلامةالعزيزالأخسماحة

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

اللهسائلأتمتياتيوأطيبتحتاتيبخالصلسماحتكمأبغث:وبعد

الصحةبموفورتنعمونوأنتمهذهرسالتيتصلكمأنالقديرالعلى

.الدعاءمجيبسميعإنه!والعافية

لبحوثالملكيللمجمعالثالثالمؤتمرتعالىاللهبحمدانتهىوقدأقا

وكانت،والنجاحبالتوفيق"البيتآلمؤشسة"الإسلاميةالحضارة

للمؤتمرأعطتوالتي،الفغالةومشاركتكمبحضوركمجذأكبيرةسعادتي

،ومقترحاتأفكابىمنأبديتموهوبما،بعلمكمارتقىمعنئبهوالمشاركين

!خيرأاللهجزاكم

المؤتمرأعمالتجاوزقدالمعهودنشاطكمأنعلمثإذ؟شزنيولقد

،)1(مختلفةمواقعفيوالندوات،المحاضراتإلقاءإلىانتهائهبعد

منوالمفكرين،للعلماءأتاخت،طيبةفرصةكانالمؤتمربأنشكولا

الآراءليتبادلوا؟بعضهممعالالتقاءوالإسلاميالعربيالعالمأقطارمختلف

.المذكورالمؤتمرومواضيعأبحاثجانبإلىوالأفكار

محاضراتمجموعوهو،"وعمانصنعاءبينالإيماننفحاتةكتابإلىليرجع(1)

الفكرفيإسلاميةمحاضرات"إلىكفهاضفتوقد،واليمنالأردنفيألقيت

بدمشق.كثيرابندارطغ،والدعوة

002



بيناللقاءاتهذهبأنالرأقيجمشاركنيالكريمالأخسماحةبانواعتقد

العلاقاتوتحسين،المحتةغرىتوطيدفيالأثرأكبزلهاسيكونالإخوة

احوجالوقتهذافيوهي،الإسلاميةالشعوبمختلفبينالأخوية

منئواجههلمانظرأ،آخروقمبأفيمنوالتضامن،الوحدةإلىتكونما

لأنيؤفلها،مجياتاريخلهاكأقؤومقؤماتهاهويتهاتستهدفتحذيات

قؤية.عزيزةكانتكماتعود

ووطننا!أمتناخيرفيهلماخطانايسذدأناللهنسالالختاموفي

ويرعاكم!يحفظكموالله

هـ4041شعبان/51فيعمان

°'r"4ايار/اآالموافق
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طلالبنالحسن



)1(الشيخآلالنهعبدبنحسنالشخ

.المحترمالندويالحسنيعليالحسنأباالشيخفضيلة

وبركاته!اللهورحمةعليكمالسلام

والتوفيق!الصحةدواتملكماللهأرجو

بهاهـوشيرزثا5/2385/فيالمؤزخةرسالتكمتلقيثفقد:وبعد

الأق!نحوالنبيلالشعورهذالكمشاكرأقيميماآراءمنخؤتهيقا،كثيرأ

خاضة.السعوديةالعربيةوالمملكة،عاقةالإسلامية

لدراسةغمذائذيالاجتماعفيشاركفضيلتثملا!؟لسعيذوإتني

تربيةفيآثارهاستظهرذلكنتيجةوأن،الشريعةكليةفيالدراسةخطة

تطؤرمعوتتمشى،اللهبحولالحقةالإسلاميةالتنشئةوتنشئتهم،الطلاب

لدحضالإسلاميبالعالمالمحيطةالتياراتومجابهة،وواقعهاالحياة

القويم.الطريقعنتضذأباطيلمنالدعاةيرؤجهوما،الشئقات

والغيرةللإسلاموالحب،والدعوةالعلمسليل،المرتيالعاملالعالمالوزيرهو)1(

فيالأسبقالعاليالتعليموزير،الشيخآلحسنبناللهعبدبنحسنالشيخ:عليه

خطةلجنةفيعضوآباختيارهالندويالعلامةأكرموقد،السعوديةالعربيةالمملكة

إلىبدعوتهالعلأمةفسافر،التربيةكليةوبينبينهاوالتنسيقالشريعةلكليةالدراسة

وبينه،والكلياتالرياضجامعةفيمحاضراتلإلقاءاهـ،388شعبانفيالرياض

عام-اللهرحمه-توفي.مشترذوتقديز،متبادذواحتراثمصداقةالندويالعلامةوبين

.ام(اهـ)704879

202



كمسلمينتففناائتيالأحاديثونتبادل،بكمأجتمعأنبؤ؟يكانكم

وأرجو،ذلكدونحالأورئةإلىسفريولكن،ثانيآوكموخهين،أولآ

قريبأ.الاجتماعيتحققأن

للاستنارةالسعوديةالمعارفبوزارةالعملفيلنابمشاركتكمأرخمث

أشكرأنيفوتنيولا،الطويلةخبراتكممنوالاستفادة،بأفكاركم

نأاللهوأرجو،الإسلامنحؤزئتمولابذلتموهاالتيالجهودلفضيلتكم

عليه،والمحافظة،الإسلاميبالدينللتمشكجميعأالإسلاميةالأقةيوفق

وأن،أجمعللعالمالسعادةتغتمحتى؟قؤ؟منأوتوامابكلعنهوالذلت

أرجو:وختامأ،عليهوالقادرذلكولىإنه،الحقسبيلإلىبأيدينايأخذ

الدارين!فيوالسعادةالتوفيقلكمالله

هـا2538//01لرياضا

الشيخآلحسنبناللهعبدبنحسن

المعارفوزير

302



الخظابي)1(الكريمعبدالأمير

العليعبدالشيخالأسعتاذالجليلالعلامةالفضيلةصاحبحضرة

الحسني.

بالهند.بقكنوالعلماءندوةومديررئيس

وبركاته.اللهورحمةعليكمالشلام

759فيالمؤزخةالكريمةرسالتكمتقغتنيفقد:وبعد 6 I71/وأناام

عواطفكموعلى،إلئبالكتابةتفضلكمعلىجزيلآشكرآفضيلتكمأشكر

خ!نعليكمأملاهاالتيالصادقةالإسلاميةأخؤيكموعلى،النبيلة

إيمانكم.وفؤة،ظنكم

الجزائر؟فيللمجاهدينخمغتالتيالتبزعاتبشأنذكرتمماأقا

المسعىبهذاوالقائمين،المتبزعينلإخوانناالخالصالشكزأقذمأولآفإني

بآنهعلمآسيادتكموأحيط،عملآأح!نقنأجزيضيعلاوالله،الحميد

الذي،الزيفيالخالابيالكريمعبدالأمير:الكبيروالمجاهد،العصاميالقائذهو)?(

الإسلامية،العربيةالزيفمنطقةلاستخلاصالفرنساويونظهرهموعلىالإسبانقاوم

فيالإسلاميالعالمفيرجلأكبزيعتبرهأرسلانشكيبالأميزكان،الأمرينوأذاقهم

.!الضياء)مجلةءمنشىالندويعالممسعودالأستاذإلىرسالتهفيجاءكما،عصره

(الندويللعلأمةاكبرالأخ)الحسنيالعليعبدالسيدالدكتورإلىموخةوالكتافي

.الجزائريللجهادجمعهاالتيالتبزعاتشانفيراسلهوقد،العلماءندوةمدير

،القاهرةفى(ام639فبرايرمن6هـ)ا383رمضانفيالكريمعبدالأميروفاةكانت

.وجهدهجهادهوتقئلاللهرحمه
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ئبفغللشروطمستوفيأمينيشخميىعلىالعثورهناكعليكمالضعبمن

أحذزالمناسبةوبهذه،المجاهدينإلىالتبزعاتؤيوعل،الأمانة

وبكفاح،بالوطنيةيتجرونالذين؟السماسرةهؤلاءمنسيادتكم

وابتزازها.الأمواللجمعوسيلةذلكويجعلون،المجاهدين

سأحاولفإنيإلئترسلوهاأنورأيتم،بهموثوقآأحدآتجدوالمفإذا

.تشيرونحسبماأو،ثانيةإليكمأغذئهاوإلا،المجاهدينإلىإيصاتها

الدارين!سعادةفيهلماووفقنا،جميعأخطانااللهشذد

م5691أغسطسأولفي-القاهرة

...

502

وبركاتهاللهورحمةعليكموالشلام

الخطابيالكريمعبد





العامةالفهارس
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النبويةالأحاديثفهرس*

الأشعارفهرس*

الأعلامفهرس*

والدورياتالكتبفهرسكر

(مؤيتسمات-جامعات-جوامع-بلدان)الأماكنفهرس!

الحواشيفيلهمالمترتجمالأعلامفهرسفي

المحتوىفهرسكبو



القرآنيةالآياتفهرس

لآيةا

شطفون!لالك!تا!تأءكلؤنالآ)

زجئو!!،تةتمائآيتإإئا)

كوتجبما!آضدغثتززآنثإيئإ

أف!صض!أجمففة2!ير)

ؤآلارضني!زثأل!تشنئتليمتل)

قئم،لأتحبيرااداقححلفوجدأ

ممقآ،تتهدتتهئمفيتاجفاو(آإلدينأ

الأحاديثفهرس

لحديثا

.....(.الأثر)الموقوذةتلك

........يومآوعثرونتسعةالشهر

...ونحريسحريلبينرأسهلاناللهقبضه

.....3.،حقآعليكلأهلك

ذكيتماإلاالبندقةمنتأكلولا

802

ورقمهاالسورة

19:فاتلصاا

651:لبقرةا

4:يوسف

65:لأنبياءا

85:لأنبياءا

96:العنكبوت

الصفحة

42

61

42

42

42

96

الصفحة

93

35

93

93



القافية

الأشعارفهرس

الورىعلىليحكمونالملوكإن

جناحهئعيرمنهلالقطاأسرب

بيمررنإذالقطاسرفيفجاوبني

جناحهائعركلمقطا؟وأي

بعدهمبالأحئةتفجععشتإن

مروء؟ذيإلىشكوىمنبذولا

طلعتكلماعنكمالشص!ناستخبر

تعرفونهالذيالضربالرجلأنا

ثقةعلىلانعزيكإنا

ميتتهبعدبباقالمعزىليس

منهمولستالصالحينأحب

المعاصيبضاعتهمنوأكره

بعدماالشتيتيناللهيجمعوقد

902

الصفحة

97العلماءليحكمالملوكوعلى

42أطيرهويثقدمنإلىلعفي

فعيريامستعيرألاكفنا

كسيروالجناحبذذفعاشت

26أفجع-أبالكلا-نفسكوذهاب

001يتوخعأويسليكأويواسيك

76لمعاكقماعنكمالبرقوأسأل

53المتوقدالحيةكرأسخشاش

16الدينشئةولكنالحياةمن

حينإلىعاشولوالمعزيولا

59شفاعهبهمأنالأنعساني

البضاعهفيسواءكنالمان

77تلاقيالاأنالظنكليظنان



لأعلامافهري

-ابن-

58زيدونابن

53سيدةابن

93عمرابن

العميد8ابن

المقفع8ابن

أبو--

الصابي8إسحاقأبو

143-59-49المودوديالأعلىأبو

الخوارزمي8بكرأبو

184-183-913المغربيالقادريبكرأبو

-9-3الندوي(الحسنيعلي)الحسنأبو

1218--91-21-25--03-34

-3841-4347--5153--54-

57-901_6-471 - -68 66 '_-I

73-76-97-81-84-86-88-

19-39-79-99-201-701-

901-113-116-118-125-

124-126-912-132-137-

141-143-144-145-147-

016 - 158 - 156 - l 54 - lot-

163-165-167-168-175-

183'- 185 - WA - 176 - 1W-

021

187-918-091-191-391-

591-891-002-202

8المعريالعلاأبو

-!-

24براهيم

43إسماعيلبنحمد

142-141-913-53أمينحمد

001البيليحمد

164-162-061-913الشرباصيحمد

91المباركالعزيزعبدحمد 0 1 - f

اعطارالغفورعبدحمد

31اللاهوريعليحمد

153-251-94كفتاروحمد

116قبال

031-821ويالزهامجد

157-651-931لجنديانور

461مي

_9'62ريلبخاا T

الهمذاني8الزمانبديع

211-901-501الخوليالبهي

24-33البيضاوي

-ث-

164تغريد



161حلميالحاج

128الفياضطهالحاج

461حازم

591لفقياحامد

?8Yلفياضاحامد

fVمحمدحبيب

152-991--185891طلالبنالحسن

-202302-185الشيخآلاللهعبدبنحسن

16-09-95-94المشاطمحمدحسن

-iv-48-13المدنيأحمدحسين yr

62عطاءحليم

23-12الطونكيخانحسنحيدر

-c-

091_185سعودآلالعزيزعبدبنخالد

911(الدكتور)خليل

32-92--5223اليمانيمحمدبنخليل

167-913بكمردمخليل

26ارميلدا

Ar(لدكتورا)0شدرا

26رسيلفاارشيد

53نيإلروز

(لدكتورا)يقيلصدابيرز

182-018-ا9rالمصركطعليزكي

.-س-

138لديناسعد

98(الندويمرتضى)سعيد

11

182-87-24-38الأعظميسعيد

-111-511-501المصريرمضانسعيد

-136 134 - t"11

89القاسميمحمدبنسلطان

28الندويسليمان

163إبراهيمسيد

Y?-6-3الغوريالماجدعبدسيد

i-اir-913-59-49قطبسيد i-ا

161

-ش-

16الشافعي

23شبلي

28النعمانيشبلي

8عبادبنالصاحب

1باشاحربصالح 6 f

11_911-5018العشماويصالح

-ط-

53العبدبنطرفة

157(الدكتور)حسينطه

--ع

93عائشة

461غلكف

65الحسنبناللهعبد

07--9468حميدبناللهعبد

54الرحمانياللهعبد

9V_89-94المحمودعليبناللهعبد

691المزووعاللهعبد

92-28(الندوي)الباريعبد

916الصيفيالحفيظعبد



8-7الكاتبالحميدعبد

21()الحسنيالحيعبد

166-165-913الباشارأفتالرحمنعبد

128المحاميخضرالرحمنعبد

54الرجيمعبدبنالرحمنعبد

94حمزةآلالرزاقعبد

71--94-38بازبناللهعبدبنالعزيزعبد

vo_ vr_ vt

178-4'917-الرفاعيالعزيزعبد 1Y

99المباركالعزيزعبد

3547-03--92-12الحسنيالعليعبد

-61-254

59-88-94غدةأبوالفتاحعبد

171-017-913الأنصاريالقدوسعبد

02ه-402-185الخطابيالكريمعبد

72العربي

148العطارعصام

67الحسنيعلي

051-471-913-513الطنطاويعلي

IViفدعقعلي

6-94المالكيعباسعلوي 6 - 65 - 7f

59عمر

65-54-94الثخآلالحسنبنعمر

152البغاعيد

-غ-

الماجدعبدسيد=الغوري

21الحسنيالدينفخر

-191-185سحودآلالعزيزعبدبنفهد

?_fA AY?

-187-185سحودآلالعزيزعبدبنيخصل

12

188918-

-ق-

الفاضل8القاضي

-ك-

155الدكتورالباقركامل

93نيالكرما

92الكليم

261-161يأفندمحفوظ

153صالحأديبمحمد

915-اOA-913أسدمحمد

168إقبالمحمد

31الكاندهلويإلياسمحمد

-1-50170(المفتي)الخسينيأمينمحمد

801

67-94الكتبيأمينمحمد

173-172-913باشميلأحمدمحمد

87-86-85-84-94الأثريبهجةمحمد

-83-7678-85-94البيطاربهجةمحمد

03-33-23-12الهلاليالدينتقيمحمد

-37-04-42-46128-

-015-63-43-38-36الحسينيمحمد

018-181

92خليلبنمحمد

1_31الندويالحسنيالرابعمحمد _ _v o-

18-91-21-015-182

157الندويرضوانمحمد

-112-512-551الصبانسرورمحمد

123-125

-175-174-913العاموديسعيدمحمد

177



125-124-501القزازصالحمحمد

-53-52-51حمزةآلالرزاقعبدمحمد

591

-5758-94-32العربيمحمد

-138-501137الداعوقعمرمحمد

\62-641-541-913الغزاليمحمد

علي8كردمحمد

515-531-151-913المباركمحمد

-281-621-501الصوافمحمودمحمد

M

اVV-176الدهلوييوسفمحمد

78الندويهارونمحمد

شاكرمحمدمحمود

177المجدديمدني

-591-185سعودآلالعزيزعبدبنمساحص

791

23الندويعالممسعود

39المسيح

44البريلويمصطفى

-500irالسباعيمصطفى )i . - i-ا

151V11_

29سعودآلالعزيزعبدبنفيصلالملك

23خليلمنشئ

91ط891الأسدالدينناصر

62(لندويا)ناظم

لحسنابوأ=لندويا

77نصيف

-ي-

37مطوفاحمدبنيحى

98الأنصاريسعيدبنيحى

61معينبنيحى

42يوسف

29-19-94القرضاوييوسف

061موسىيوسف



والدورياتالكتبفهرس

الكتب:
-أ-

61والغربيةالإسلاميةالحضارةحولأبحاث

61والتربيةالتعليمفيأبحاث

منوالسنةالقرآنفيبماالنجابةذويإتحاف

85الصحابةفضائل

98ومنهجهوفكرتهالإسلاميالأدب

02بالحياةوصلتهلإسلامياالأدب

02ونقدعرضبينالعربيالأدب

ا-536الأربعةالأركان

51الإيمانريحهبتإذا

8المغربفيأسبوعان f

56لإيماناأهلإسعاف

111شيوعيةلاالإسلام

51الحضارةفيوأثرهلإسلاما

71اسمعيات

117الاسلاماشتراكية

21الأعلاممنالهندتاريخفيبمنلإعلاما

161-15جديدمنالإسلامإلى

02ومنجزاتهاالإسلاميةالأمة

61الاستشراقفيبحوث

92المرامبلوغ

02العربيالأدبتاريخ

214

111الدعاةتذكرة

51الحزةلإسلاميةاالتربية

02والمجتمعالتربية

49للإسلامالسياسيالتفسير

83التمهيد

0IAالعيونفيهتحارتناقض

86-02الهندفيالإسلاميةالثقافة

--خ

71والرؤساءالأمراءإلىصريحةخطابات

441إسلاميةدراسات

61قرآنيةدراصات

61المسلمينبينالثقافيةالوحدةدستور f

المناختكوينفيالشريفالحديثدور

98الاسلامي

-49301-16رهبانيةلا.ربانية

51الإسلامفيوالدعوةالفكررجال

البلغاء8رسائل

51قبالإروائع

51الدعوةأدبمنروائع

38المحبينروضة



-حا-

-27الحديثتدوينتاريخفيالحثيثالسير

61النبيينخاتمسيرة

28-51النبويةالسيرة

-ش-

61وكتب/شخصيات

-ص-

فيوالغربيةالإسلاميةالفكرةبينالصراع

-15172الإسلاميةالأقطار

162الثاطىءعلىصلوات

-ط-

51المدينةإلىالطريق

915مكةإلىالطريق

-ع-

152والإسلامالعرب

01والسلوكوالعبادةالعقيدة

--غ

IVYقريظةبنيغزوة

441القرآنظلالفي

61الحياةمسيرةفي

-ق-

61والقاديانيةالقادياني

61التاريخمنقصص

16النبيينقصص

--ك

08لإسلاميةاالأقطارفيالمعارفتوجهكيف

92العجملامية

92العربلامية

-01؟!المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا

1553-39--016-162-017

92المجموعة

61والدعوةالفكرفيإسلاميةمحاضرات

51العربادبمنمختارات

02العربيالشعرمختار

53المخضص

51القرآنيةالدراساتإلىالمدخل

-9v-16العربيالشرقفيسائحمذكرات

701

15المرتضى

61الهندفيالمسلمون

الأقاليم7معجم

61والدعوةالفكرفيإسلاميةمقالات

61السيرةفيمقالات

157والمناهجلإسلامامقدمات

17الإسلامفيالمرأةمكانة

26الإسلاموحضارةإبراهيمملة

61ومشاهيرهمالمسلمينأعلاممن

117حضارتناروائعمن

02العربأدبمنمنثورات

77الكوفيالنحوفيالموفي

152لإسلامياالعالمموقف

61النبويالأدبفينظرات

93الأوطارنيل



-هـ-

52الأغلالهيهذه

86-84الإسلاميالعهدفيالهند

:الدورلات

-أ-

?3?الإسلاميةالأخوة

54ريويوإسلامك

38لأياما

14لإسلامياالبعث

16

-L-

117-611الإسلامحضارة

31لدعوةا f

181-14لرائدا

-ف-

03الفتح

97العلميالمجمعمجلة

-136143-133المسلمون

?7?المنهل



:بلدان

92نةستاآ

89ظبيأبو

21يثىبرداترأ

1نيةسباإ 2 f

133إفريقية

1fأكسفورد

1fلأردنا

841نيةألما

49-83أمريكة

42لأندلسا

841-331أوربة

-صه-

861ريىبا

951-851-031-821كستانبا

41نيةيطابر

-AV-AO?ادبغد rr- r

691ئيبمبا

82-72-62لفابهو

3بيروت V
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