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ABSTRACT   

The article at the beginning narrates the life of Sayed  Abu al-
Hasan Ali Al- Hasani Al-Nadwi. There is no doubt that Sayed Abu al-
Hasan Ali Hasani Nadwi was one of the most famous and best thinkers 
and preachers in the modern era, and the most prominent contemporary 
writers, and one of the pioneers of Islamic literature, and the largest 
Islamic preachers to rooting for the Arabic language and literature. He 
was one of the talented writers and reformers. He has contributed to 
the establishment of the Association of Islamic literature dealing with 
Islamic literature, dissemination and development and advocacy, and 
Sheikh Abu Hassan Nadwi first president of this association, which has 
expanded and spread its activities across the whole world.  

 
It is no doubt that Sayed Abu Hassan Nadwi was a brilliant 

man of the fields of literature, arts and Islamic Studies. He has left for 
us a huge number of books and literature and messages in the literary 
arts and Islamic studies and important issues of the Islamic Ummah in 
particular and the world in general. This article divided on two axes: 
the first axis about life of Sayyed Abul Hasan Ali Nadwi, and the 
second axis about his contributions to the Sirah (Biography) literature. 
This article has addressed his contributions to self biography literature 
and others biography literature. In the field of self biography Mr. 
Nadwi has written a book named “in the march of life” in several 
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volumes. In the others biography Shaikh Nadwi write two books about 
the Biography of the Prophet Muhammad. He also wrote about the 
conduct of Ulama and celebrities, including Mr. Ahmed Bin Irfan 
Shahid. As well as Sheikh Nadawi wrote other book in the biographies 
of the men, including: the book "thinking men and advocacy" in four 
parts, the book addressed the subject of reform and renewal, and 
definition of senior men in the area of advocacy, determination and 
Jihad in the history of Islam.  In the first part of it Sheikh Nadawi 
studied the life of Omar bin Abdul Aziz, and Hasan al-Basri, and 
Ahmad ibn Hanbal, and Abu al-Hasan al-Ash'ari, Abu Hamid al-
Ghazali, Abdul Qadir Jilani, Rumi, and their reform efforts and 
innovative works. And singled out the second part of the book for life 
of Shaykh al-Islam Imam Ibn Taymiyyah, and summarizing the 
exploits innovative. In Part III spoke from Imam Ahmad Al-serhendi, 
and his efforts in the reform and renewal, In the fourth part dealt with 
the life of Imam Ahmad bin Abdul Rahim known Wali Ullah Al-
Dahlawi, and summarizing the innovative work. Shaikh Nadwi his 
book "Murtada," a detailed translation of Khalifa Al-Rashed Ali bin 
Abi Talib - may Allah be pleased with him -. 

  

  مقدمة

ـــى آلـــــه وصــــــحبه  ــــد وعلـــ ـــوله حممـ ـــى رســـ ـــسالم علــ ـــ ــــصالة وال ــاملني ، والـ ــ احلمـــــد هللا رب العــ

  .أمجعني

ـــد،  ــ ـــا بعــ ـــ ــن أمـ ــ ـــا مـــ ــ ــــــي مــ ـــسن علـ ــ ـــا احلــ ــ ــــسيد أبــ ــ ـــة الـ ــ ــة العالمــ ـــك يف أن مساحـــــ ــ شــ

ــــديث ، و ــ ــــصر احلــ ــ ـــدعاة يف العــ ــ ــرين والـــ ــ ــ ــــالم املفكــ ــ ـــن أعــ ــ ــ ــــدوي مـ ــ ــــسين النــ ــ ــرز احلــ ــ ــ ـــن أبــ ــ ــ مـ

ـــرين ــ ــ ــ ــاء املعاصــ ــ ــ ـــ ـــــاب واألدبــ ــ ـــرب . الكتــــ ــ ــ ــ ـــن أكــ ــ ــ ــــالمي ، ومــــ ــ ــ ـــــن رواد األدب اإلســـ ــ ــو مــــ ــ ــ ـــ وهــ

ــــا ــــالمي للغــــــة العربيــــــة وآدا�ــ ـــيل اإلســ ــ ـــدعاة إىل التأصـ ــ ـــوبني و .الـ ــ ـــاء املوهـ ــ ـــن األدبـ ــ ـــه مـ وإنـــ

ـــصلحني املخلــــــصني ـــىن . املـــ ــ ـــيت تعـ ــ ــالمي الـ ــ ـــــة األدب اإلســ ــيس رابطـ ــ ــــاهم يف تأســ ــد ســ ــ وقــ

ــــــدعوة  ــــــويره والـــ ــــشره وتطـــ ــ ـــالمي ونـــ ــ ـــ ـــاألدب اإلسـ ــ ــ ـــــسن بــ ــ ـــو احلــ ــ ــ ـــشيخ أبــ ــ ــ ـــان الــ ــ ــ ــه، فكــ ـــــ إليــ

ـــاء العــــــامل  ــشاطا�ا يف أحنـــ ــ ـــشرت نــ ــعت وانتـــ ــ ـــيت توسـ ـــة الـــ ـــذه الرابطـــ ــيس هلـــ ــ ـــدوي أول رئــ النــ

  .كله
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ـــــا   ـــ ــان أديبــ ــ ــ ــ ــــــدوي كــ ــ ــسن النــ ـــــ ــ ــــا احلـ ــ ــ ــسيد أبــ ـــــ ــ ـــة الـ ــ ـــ ـــراء يف أن العالمــ ــ ــ ـــــاًال مـــ ــ ــ ً  بارعـ

ــــا ـــا ًموهوبـــ ــ ـــف لنــ ــ ـــــه، وقـــــــد خلــ ـــه وأجناســ ــ ـــاالت األدب وفنونــ ــ ـــع وجتـــــــول يف أغلـــــــب جمــ ــ  رتــ

ــددا ــ ــ ــــــخماًعــ ـــبً ضـــ ــ ــ ـــن الكتــ ــ ـــــات  مـــ ــ ـــة والدراســ ــ ـــون األدبيــــ ــ ــ ـــائل يف الفنـ ــ ــات والرســــ ــ ــ  واملؤلفــ

  .اإلسالمية والقضايا اهلامة لألمة اإلسالمية خاصة والعامل عامة

ـــال   ــ ــــن خــ ـــــسريعة ومـــ ــة الــ ــ ـــ ـــذه العجال ــ ـــا يف هــ ــ ـــوان إننــ ــ ــــوجيزة  بعنــ ـــ ـــة ال ــ ــذه املقالــ ــ ل هـــ

ــ" ــ ــ ـــ ــــسن الـن ــ ـــ ـــو احلـ ــ ــ ـــ ــــــسيد أب ــ ـــــة(دوي الــ ــ ـــ ــــــهاماته العلمي ــ ـــــه و إســ ــ ــ ـــ)حياتـ ــ ـــ ـــذه و نــ ــ ــ ــ ــــراز هــ ــ ــ ــ د أب

ــذة بب ـــــ ــــصية الفـــ ــ ــ ـــيالشخــ ــ ــ ــــــاء العلمـــ ــ ــة بالعطــ ــ ــ ـــ ـــه احلافلـ ــ ــ ـــن حياتـــ ــ ــ ــذة مـــ ــ ــ ـــ ـــان نبـ ــ ــ ـــري يـــ ــ ــ  والفكـــ

ـــورين،والــــــدعوي واألديب ــــى حمـــ ـــوجزة علــ ـــة املـــ ــ ــذه املقالـ ــ ـــشتمل هــ احملــــــور األول حــــــول :  وتـــ

ــــــور ال ـــدوي، واحملــ ــ ــ ــــــي الن ـــسن علـ ــ ـــسيد أيب احلـــ ــ ــ ــــــة ال ـــــاة العالمـ ــــــولحيــ ـــــاين حـ ــــسامهاته  (ثــ ــ مــ

ــة  ــ ـــ ـــــسريةالعلميـ ــ ـــن اهللا. يف أدب الـ ــ ــــــب مـــ ـــل – وأطلــ ــ ــ ــز وجـ ــ ــ ــسداد، إ– عــ ــ ــ ـــون والــ ــ ــ ــــه  العـ ــ نــ

  .ويل التوفيق

  نبذة عن حياة العالمة السيد أبي الحسن علي الندوي: المحور األول

ــــــة  ــ ــ ــ ــــدير والداعيـ ـــ ــ ـــ ـــب القـ ـــــ ــ ـــري والكاتـــ ــ ــ ـــ ــــــر الكبـــ ــ ـــ ـــب واملفكــ ـــــ ــ ــــب األريـــ ــ ــ ــ ــــــو األديـــ ــ ــ هـــ

ــدين  ــ ــر الـ ـــي بـــــن فخـــ ـــن عبـــــد احلــ ـــو احلـــــسن علـــــي بــ ـــسيد أبــ ـــة الــ ــالمي اإلمـــــام العالمــ اإلســـ

ـــدوي ــسين النـــ ـــن . احلـــ ـــ ــام احلـــــسن ب ــ ــسيد اإلمــ ــ ــــسبه إىل الـ ـــي نــ ــــن أيب طالــــــب وينتهــ ـــي بــ علــ

ــــه- ـــي اهللا عنــ ـــن 1.- رضـــ ــسني بـــ ــ ــده إىل احلــ ــ ـــة والــ ـــه مــــــن جهـــ ـــ ـــسب جدت ـــ ـــي ن ــا ينتهـــ ــ   كمــ

ـــي بـــــن ايب طالـــــب ــــضا- رضـــــي اهللا عنـــــه-علــ ـــه أيـ ـــسب أمــ ــــي نــ ـــن ً، و ينتهـ  إىل احلـــــسن بــ

   2.،  فهو جنيب النسب من  جهتني- رضي اهللا عنه-علي بن أيب طالب 

   :والدته

ـــسين النــــــدوي  ــي احلـــ ــ ـــشيخ أبواحلــــــسن علــ ـــ ـــــد ال ــــهر ول ــــن شــ ـــسادس مــ ـــ ـــوم ال يف اليـــ

ـــــام  ــ ـــرام عـــ ــ ـــ ـــرم احلــ ــ ــ ــام 1333حمـــ ــ ــ ــ ــــــق عــ ــ ــــري املوافــ ــ ــة 3 م1914هجــــ ـــــ ـــ ـــالن"  بقري ــ ــ ـــــه كـــ ــ " تكيـــ

ــة  ــ ــ ـــي"مبديريــ ــ ــــــشمالية " راي بريلـــ ــة الــ ــ ــ ـــراديش(الواليــ ــ ـــرا بـــ ــ ـــد  ) أتـــ ــ ـــد، و تبعـــ ــ ــــــالد اهلنـــ ـــن  بــ ــ مـــ
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ـــة  ــم " تكيــــة  كـــــالن"قريـ ــسها الــــسيد علـــ ـــة لكهنـــــاو والــــيت أســـ ــن مدينـ ـــو مــــرتا مـــ ــانني كيلــ ْمثــ
   4.حلسين النقشبندي  يف القرن احلادي عشر اهلجرياهللا بن السيد فضيل ا

   :أسرته

ــــــة  ــــــل وعريقــ ـــة األصــ ــ ـــ ـــرة عربي ــ ــ ـــي أسـ ــ ــ ــــــدوي هـ ـــشيخ النــ ــ ـــ ـــرة ال ــ ــ ــــك يف أن أسـ ــ ال شــ

ـــب ــــن ايب طالـــ ـــي بــ ــسن بــــــن علـــ ــ ـــيدنا احلــ ــ ــع جــــــذورها إىل سـ ــ ــم، ترجــ ــ ــــضل و علــ  -ذات فــ

ــــه ـــي اهللا عنــ ـــسنية-رضـــ ــ ــسا�ا . ، فاشــــــتهرت باألســــــرة احلـ ــ ــ ـــي أن ــ ـــزال حتــــــافظ علـ ــ ـــي التـ وهـــ

ـــال�ا و ب ــ ــ ــاز و صـ ــ ــ ـــرون، و متتـــ ــ ــ ــذ قـ ــ ــ ـــد منــ ــ ــ ــــــيش يف اهلنــ ــــت تعــ ــ ــــــريب، و إن كانــ ـــلها العـــ ــ ــ أصـ

ــــالم  ــ ــــة اإلسـ ــ ــم و خدمـ ــ ــ ـــشر العلـ ــ ــد يف نــ ــ ــ ــــــذل اجلهـ ـــالمية، و بـ ــ ــــشريعة االســ ــ ــــــسكها بالـ بتمـ

   5.والعمل خلري املسلمني

ـــذه   ــ ــ ـــن هـــ ــ ـــ ــــــد مــ ــ ـــتوطن باهلنــ ــ ـــ ـــورة و اســ ــ ــ ـــ ــــة املن ــ ــ ــن املدينــ ــ ــ ــ ـــــاجر مــ ـــ ـــن هــ ــ ـــ وإن أول مــ

ــــــ ــ ــد املــ ــ ــ ــ ـــدين حممــ ــ ــ ـــب الـــ ـــــ ـــسيد قطــ ــ ــ ـــ ـــري ال ــ ـــ ـــو  األمــ ــ ــ ـــشريفة هـــ ــ ــ ـــرة الـــ ــ ــ  677-581(دين األســـ

ـــري ـــالم فيهــــــا، )هجـــ ـــشيخة اإلســـ ـــوىل مـــ ـــزمن، و تـــ ــن الـــ ــ ـــي فــــــرتة مــ ـــة دهلـــ ــ ـــام يف مدينـ ، فأقـــ

ـــك ـــي ذلــ ـــئن علــ ــاطره مل يطمــ ــدا. لكـــــن خـــ ــ ـــحابه جماهـ ــن أصــ ـــرية مـــ ــة كبــ ــ ــع مجاعـ ـــرج مـــ ً فخــ

ـــبيل اهللا ــ ـــــام . يف سـ ـــويف عــ ــ ــة 677و تــ ــ ـــري يف مدنيــ ــ ـــور" هجــ ــ ـــك بــ ــ ـــره مانــ ــ ـــزاه اهللا ". كــ ــ فجــ

  6.تعاىل عن اإلسالم خري اجلزاء

ـــا ــ ــد بـ ــاىل–رك اهللا وقــــ ــ ـــا - تعـــ ــ ـــدين، و تقبلهــ ــ ـــب الـ ــ ـــسيد قطــ ــ ـــري اـل ــ ـــــة األمــ  يف ذريـ

ـــــا ن ــــسن و أنبتهــ ـــول حـــ ــ ــــــسلمني، ببقبــ ــن املـ ــ ـــواص مـــ ــ ـــوام واخلــ ــ ـــا العــ ـــــع �ــــ ــسنا، و نفــ ــ ـــا حـــ ــ اتــ

ـــرون،  ــ ـــون املفكـــ ــ ـــبيل اهللا واملربـــ ــ ــــــدون يف ســـ ـــدعاة وا�اهــ ــ ــــاء والـــ ــ ـــا العلمــ ــ ــوفر فيهـــ ــ ــ ـــث تــ ــ ـــ حي

ـــ ــ ــــدعوة إىل اهللا، و قــ ــ ـــة والـ ــ ــيم والرتبيــ ــ ــ ـــاء التعلـ ــ ــــــوا أعبــ ــــــذين محلـ ــة و الـ ـــــ ــــات الديني ــ ادوا احلركـ

ــان ــــصور واألزمــــــ ــ ـــف العــ ــالحية يف خمتلــــ ــ ــ ــــة اإلصــ ــ ــــات الدعويــ ــ ـــوا اهليئــ ــ ـــيهم . ترأســ ــ ــرز فـــ ــ ــ و بــ

ــــام  ــ ــ ـــويف يف عــ ــ ــ ــسين املتـــ ــ ــ ــ ـــــــضيل احلــ ـــن فـــ ــ ــ ــم اهللا ابـــ ــ ــ ــ ــــسيد علــ ــ ـــرن 1096الــــ ــ ـــ ـــري يف القــ ــ ـــ  هجــ

ـــدة  ــ ــــالحي يف بلــ ـــوي واإلصـــ ــ ــديين الرتبــ ــ ــــــز الـــ ـــشأ املركـ ــ ــــذي أنــ ـــري، الـــ ــ ـــــشر اهلجــ ـــــادي عــ احلــ

ـــي" ــ ـــرز يف. باهلنـــــــد" راي بريلــ ــ ــا بــ ــ ــذين كمـــ ــ ـــول الـــ ــ ـــــاء الفحــ ـــدد كبـــــــري مـــــــن العلمــ ــ ــه عــ ــ  ذريتـــ

ـــوا دورا ــ ــ ـــــاًلعبــ ــ ــــــسلمنيً هامــ ـــالم واملـــ ــ ــة اإلســــ ـــــ ـــام .  يف خدمــ ــ ــ ـــــسيد اإلمــ ــ ـــهرهم الــ ــ ـــن أشــــ ــ ـــ و مـ
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ــــــاريخ  ـــــة يف تــ ـــالحية هامــ ــ ــة و إصــ ــ ــ ــــــة دعويـ ــاد حركـ ــ ــ ـــذي قــ ــ ــــشهيد الــ ــ ــان الـ ــ ــ ـــن عرفـ ــ ــ ـــد ب ــ أمحــ

ــــدود   ــ ـــ ــدة يف احلـــ ــ ــ ـــ ــة الراشـــ ــ ــ ـــ ـــ ــرار اخلالف ــ ــ ـــ ــــــي غـــ ــ ــــــالمية علــــ ــ ــ ـــة إســ ــ ــ ــ ــــــس حكومـــ ــ ـــد، و أســــ ــ ــ ــ اهلنـــ

ـــة  ــ ــ ــ ـــشمالية الغربيـ ــ ــ ــ ــــــة الـ ــ ـــويال نتيجــ ــ ــ ــ ـــالمية طـ ــ ــ ــ ــة اإلسـ ــ ــ ـــ ــذه احلكومـ ــ ــ ـــ ـــستمر هـ ــ ــ ــ ــــــد، ومل تـ ــ للهنــ

ـــز  ــ ـــرد اإلجنليـ ـــه  طـــ ـــه و مهماتـــ ــ ــن أهدافـ ــ ــــان مــ ـــدها، وكــ ـــز ضـــ ــــستعمرين اإلجنليـــ ــؤامرات املــ ــ مــ

ـــراثنهم ـــن بـــ ــ ـــبالد مـ ــ ــر الـ ــ ــــد و حتريــ ـــن اهلنــ ــ ـــوطيس . الغــــــامشني مـ ــ ــة اـل ــ ــة حاميــ ــ ـــت معركــ ــ و وقعـ

ــسيخ  ــ ــ ـــوش الــ ــ ــ ــــني جي ــ ــــه و بــ ــ ــز-بينـ ــ ــ ــستعمرين االجنليـ ــ ــ ـــــالء املــ ـــاال-عمــ ــ ـــ ــــــة ب كوت  يف منطقــ

ـــــام 24يف  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــدة عـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــق 1246 ذي القعــ ــ ــ ــ ـــ ـــري املوافـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــام 6 هجــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــايو عـ ــ ــ ـــ ــ ـــ م، 1831 مـ

ــن أصـــــحابه ـــدد كبـــــري مـــ ـــع عــ ـــام  أمحـــــد مــ ــا اإلمــ ـــسيد .واستـــــشهد فيهـــ ـــــرك اإلمـــــام الــ ــد ت وقـــ

ـــرا ــان بعــــــده أثـــ ــ ــــن عرفــ ـــد بــ ـــــاًأمحـــ ــد ً عميقـ ــ ــاء اهلنــ ــ ـــيته يف أحنــ ــــار صـــ ـــوس املــــــسلمني طــ  يف نفـــ

  . بل يف أحناء العامل اإلسالمي

ــذه  ــ ـــــده يف هـــ ــــــن بعــ ــغ مـ ـــــ ـــا نب ـــ ــــــؤرخني كمـ ـــؤلفني واملـ ــ ـــاء واملــ ــ ــــار العلمــ ــ ـــرة كبـ ــ األســ

ـــآثرهم  ــــالل إجنـــــازا�م و مــ ــــالمي  مـــــن خـ ـــرفهم العـــــامل اإلسـ ـــذين عــ ـــدعاة، الــ ــ ــــاء وال واألدبـ

ــاريخ ــ ــ ــة والتـ ــاد واألدب واللغـــــ ــ ــ ـــدعوة  واإلرشـ ــ ـــــال الــ ـــشيخ . يف جمــ ــ ـــــد الــ ـــربهم جــ ــ ـــــان أكــ ّوكــ

ــــام  ـــسين ولــــــد عــ ــ ـــي احلـ ـــد العلـــ ــ ـــن عبـ ـــدين بـــ ــ ـــر الـ ــسيد فخـــ ـــو الــــ ــ ــــــدوي هـ ــــسين الن علــــــي احلــ

ـــري ه1256 ــ ـــــاب . جـــ ـــا كتـــ ــ ــة، منهـــ ـــــدة قيمــــــ ــات عديـــ ــ ــ ـــه مؤلفــ ــ ــان"و لـــ ــ ــ ــــــة " مهرجــ يف ثالثــ

ــرتاجم  ــ ــ ـــون والـــ ــ ــ ـــوم والفنـ ــ ـــ ـــية يف العل ــ ــ ــــــة الفارسـ ـــوعة باللغــ ــ ــ ــــــد أول موسـ ــــذي يعــ ــ ـــزاء، والــ ــ ــ أجـ

ـــسري،وكتاب ــ ــ ــ ــ ــــــراف"والـــ ــ ـــ ــــــسادات واألشـــ ــ ـــ ــــــساب الـــ ــ ـــ ــان أنـــ ــ ــ ـــ ــ ـــسادات يف بيـــ ــ ــ ـــ ــ ـــرية الــ ــ ـــ ــ ـــ ،و "سـ

ــــاب ــ ــ ــية،و"كتــ ــ ــ ـــ ـــسين بالفارسـ ـــــ ــدين احلــ ــ ــ ـــ ــم الـ ـــــ ـــ ـــسيد عل ــ ـــ ـــشيخ الــ ــ ــ ـــ ـــرية ال ــ ــ ــ ــعر"سـ ـــــ ــــــوان شـــ ــ " ديــ

ــــــةباألرد ـــدا.يــ ــ ــان زاهـــ ــ ــ ـــــاًوكــ ــ ــاً تقيـ ــ ــ ـــاً و عاملــ ــ ــــويف يف ً ربانيـــ ــ ـــضان 10، تــ ــ ــ ـــري 1326 رمـ ــ  هجـــ

  7. م رمحه اهللا تعاىل1908املوافق أكتوبر عام 

   :هـــنشأت

ــد  ــ ـــرة ولــ ــ ـــن، ويف أسـ ــ ـــم و ورع وتقــــــوى وديـ ـــدوي ونــــــشأ يف بيــــــت علـــ ــ ــــشيخ النـ الــ

ـــيلة مت ـــعريقـــــة أصــ ــةتــ ــ ـــصائص متوارثــ ـــدة خــ ـــسه يف . از بعــ ــشيخ النـــــدوي نفـــ ــ ـــا الـ ــد ذكرهــ ــ وقـ
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ــه  ـــــاة"كتابــــ ــسرية احليـ ــ ـــلها إىل ؛ ف"يف مــ ــ ــــسبها و أصــ ـــى نــ ــ ـــت علـ ــ ـــد حافظــ ــ ـــرة قـ ــ ــذه األسـ هـــــ

ــا  ــ ـــة واملغــــــاالة، و أ�ــ ــد املبالغـــ ــ ـــد-حــ ـــ ـــدومها إىل اهلن ـــذ قـــ ـــ ــدة - من ــ ـــسكة بعقيــ ــزل متمـــ ــ  مل تــ

ــــــات، و  ــ ــــــدع واخلرافـ ـــة البـــ ــ ـــ ــه، متجنبـ ــ ــ ـــ ـــشرك و أعمال ــ ــ ـــن الــ ــ ــ ــدة عــ ــ ــ ــ ــالص، بعيـ ـــــ ــــد اخلــ ــ ــ التوحيـ

ــة واحل ــ ــ ــ ــ ـــــصة الرجولـ ــ ـــ ــا خبصيـ ــ ــ ـــ ــا و عهودهــ ــ ــ ــ ــ ـــــف أدوارهـ ــ ـــ ــــت يف خمتلـ ــ ــ ــ ــــــة احتفظـ ــ ـــ ــة الديني ــ ــ ــ ــ ميـ

ـــــاد  ــ ـــة اجلهــ ــ ــ ـــ. وعاطفــ ــ ـــ ــــسم باـل ــ ــ ــــت تتـ ــ ـــ ـــرة كان ــ ـــ ــذه األسـ ـــــ ــراد هــ ــ ــ ــ ــة دون سامح بو أفـ ـــــ الوداعــ

ـــــة،  ــة والروحيـ ــ ــالطريقتني العمليــ ــ ـــوي بــ ــ ــني وقـ ــــــصال متــــ ـــى ات ــ ــــت علـ ـــالدة، و ظلــ ـــاوة و بـــ ــ غبـ

ـــل  ــ ــ ــ ـــ ــــــة، بـ ــ ـــ ـــروات طائلــ ــ ـــ ــ ـــن ذات ثـــ ــ ـــ ــ ـــــا مل تكـــ ـــ ــ ـــزت بوأن أفرادهـــ ــ ــ ــ ـــ ــمتيـ ــ ــ ــ ــ ـــــشف و شـــ ــ ـــ ف قالتقـــ

   8.العيش

ـــ ــ ـــدين العطــ ــ ـــف الوالــ ــ ــــدوي يف كنــ ـــشيخ النـــ ــ ـــرع الــ ــ ــــط وترعــ ــــلني يف وســـ وفني الفاضـــ

ــــأثريا ـــا تــ ــأثر �ـــ ــ ـــة تــ ــة إميانيـــ ــ ــة روحيــ ــ ـــالمي و بيئــ ـــي إســـ ــ ـــاًعلمـ ــ ـــس ذلــــــك ً عميقـ ـــدى  انعكـــ ــ مـ

ـــه ــ ـــــانيني، . حياتــ ـــؤرخني والربــ ــ ـــصلحن واملــ ــ ــاء واملفكـــــــرين واملــ ــ ــــار العلمـــ ـــن كبـــ ــ ـــوه مــ ــ ــــان أبــ وكـــ

ــ  ــ ـــب بــ ــه أن يلقــ ـــق لـــ ــان اهلنـــــد"وحيــ ـــضليات النـــــساء "ابـــــن خلكـــ ـــن فــ ــه مــ ــ ــا كانـــــت أمـ ــ ، كمـ

ـــالقان ـــ ــدات الزاتاتــ ــ ــ ـــدات العابــ ــ ـــريا. هـــ ــ ـــتم كثـــ ــ ــــــوه يهـــ ـــان أبــ ــ ــــــة ًوكـــ ــــــة دينيــ ــده تربيــ ــ ــ ــة ولــ ــ ــ  برتبيــ

  .صاحلة

ــــا ــ ـــرين، ومهــ ــ ــ ـــــــصرامة يف أمـ ــد الــ ـــــ ــارمة أشـ ــ ــ ـــــه صــ ــ ـــت والدتـ ـــــ ــــل أي : وكان ــ ــا ال تتحمـــ ــ ــ أ�ــ

ـــدا ــ ــ ــــــوان أبـ ـــ ــــساهل أو ت ــ ـــــــصلي ًتــ ـــسجد ليــ ــ ــ ـــله إىل املــ ــ ــ ــــس، و ترسـ ــــــصلوات اخلمـــــ  يف أداء الـــ

ـــة  ـــر فيــــــه مـــــع اجلماعـــ ـــشتاء-الفجــ ـــرد الـــ ــ ــــصيف أو يف ب ـــر  الــ ـــواء كـــــان يف حـــ ـــا و .  ســـ أ�ـــ

ــــــى  ـــور علــ ــ ـــم و جــ ــ ــ ــــــدواين أو ظل ــــلوك عـ ــ ـــه أي  سـ ــ ــل منــ ــ ــ ــلوكه، وال تقبـ ــ ــ ـــا سـ ــ ــــــب دائمــ تراقـ

   9.أحد، حىت ولوكان من أبناء الفقراء واملساكني

  :بداية دراسته

ــــروف  ــ ـــتعلم حـــ ــ ــ ــه، فــ ــ ــ ـــ ـــن طفولت ــ ــ ــــــر مــ ــــت مبكـــ ــ ــته يف وقـــ ــ ــ ــــدوي دراســـ ــ ـــــشيخ النـــ ــ ــــــدأ الــ ـــ ب

ـــرمي، مث  ــ ـــتم القـــــــرآن الكـ ــ ـــة، و خـ ــ ـــة األرديــ ــ ـــب الـــــــصغرية باللغـ ــ ـــرأ الكتـ ــ ـــــاء، و قــ ـــل اهلجـ ــ أدخــ

ــي ــ ــدأ . الكتـــــاب يف مـــــسجد احلـ ــ ـــة بـ ـــة األرديــ ـــادئ اللغــ ــــته مبــ ـــن دراسـ ـــد أن انتهـــــى مــ و بعــ

ــود علــــي  ــشيخ حممــ ــاذق بــــارع، وهــــو الــ ــم حــ ــه معلــ ــ ــني ل ــد عــ ــة الفارســــية، وقــ ــة اللغــ بدراســ
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ــان معلمـــــا ــ ــد كــ ــ ــذباًو قـ ــ ـــاً مهــ ــفوقاً مثقفــ ــ ـــرتة ً شــ ــذ فـــ ــ ـــدريس منــ ــ ـــيم والت ـــة التعلـــ ــــارس مهنــ ، مــ

ـــة ــ ـــده امل. طويلـــ ــ ــــــب والـــ ـــرأ كتــ ــ ــــك قـــ ــ ــــاء ذلــ ـــ ـــــا ويف أثنـ ــ ــــــصغار، و منهـ ـــت للــ ــ ـــيت كتبـــ ــ ــ ــل الـ ــ ــ بجــ

ـــالم"كتــــاب  ــيم اإلســ ـــان"و كتـــــاب " تعلـــ ــور اإلميــ ــد "نـــ ـــى يـــ ـــه علــ ـــم اخلـــــط وأتقنــ ـــا تعلــ ، كمــ

   10.أحد الشيوخ

ــــام  ـــر عـ ـــن مجـــــادى اآلخـــ ــوم اخلــــــامس عـــــشر مـــ ــ ـــاين 1341ويف الـي ـــق الثـــ ـــري املوافــ هجـــ

ـــام  ــ ــــــر عـــ ــــــن فربائــ ــــــري 1932مــ ـــوه الكبــ ــ ـــذ أخـــ ــ ـــي، فأخـــ ــ ـــد احلـــ ــ ـــة عبـــ ــ ــــــده العالمـــ ــــــويف والــ  م تــ

ــد  ــ ـــسيد عبــ ـــوةالـــ ـــة األخـــ ـــوة وحمبـــ ــــان األبـــ ــده حبنــ ــ ـــي احلــــــسين بيــ ـــا اســــــتقر أخــــــوه و . العلـــ وملـــ

ـــا  ــ ــ ــــصغري أبـ ــ ــاه الــ ــ ـــ ــا أخـ ــ ــ ــــــسن، دعــ ـــور احلــ ــ ـــسيد نـــ ــ ــري الـــ ــ ــ ــزل األمــ ــ ــ ــام يف منــ ــ ــ ـــه املقــ ــ ـــأن بـــ ــ اطمـــ

ــــة  ــ ــ ـــغ املرحلـ ــ ــ ــــــىت بلــ ــية حـــ ــ ــ ـــته للفارســـ ــ ــ ــــــتمرت دراســ ـــه، فاســـ ــ ــ ــه فيــ ــ ـــ ـــيم معــ ــ ــ ــه لتقــ ــ ــ ـــ ـــــسن إلي ــ احلــ

  .ةاملتوسطة ، مث أراد أخوه أن يعلمه اللغتني العربية واإلجنليزي

  :تعلمه العربية

ــــــة  ــة اإلجنليزيـ ــ ــ ـــة واللغـ ــ ـــة  العربيــ ــ ــــــه اللغــ ــــــوه أن يعلمـ ـــــا أراد أخـ ــد مــ ــ ـــك -عنـــ ــ ــ  و ذل

ـــر عــــــام  ـــد - م1924يف أواخـــ ــة إىل الــــــشيخ خليــــــل بــــــن حممـــ ــ ـــة العربيــ ــ ــه اللغـ ــ ـــد بتعليمــ ــ  عهـ

ــــصاري اليمـــــاين  ـــسن األنــ ـــن حمـــ ــ ــــسني ب ــــة -بـــــن حــ ــة العربيــ ــ ـــتاذ اللغــ ــد أصــــــدقائه و أســ ــ  أحــ

ـــري ــع النظــ ـــد-املنقطـــ ـــشيخ النــ ـــدأ الــ ــة، و قـــــرأ  مبـــــادئ ، فبــ ــ ـــة العربيـ ــة اللغــ ــ ـــــده بدراسـ وي عن

ــة، مث  ــ ـــو األولـي ـــة كتـــــاب الـــــصرف والنحــ ـــة"بـــــدأ بدراســ ــة العربيــ ــ ــده " املطالعـ ـــرأ عنـــ ـــا قــ ، كمــ

ــل  ــ ــ ــــــرى مثــــ ــ ـــة األخــ ــ ــ ــــب العربيـــ ــ ــ ــــــض الكتــ ــ ــو و بعــ ـــــ ـــــادئ النحـــ ــ ـــ ــــــة امل: "مب ــ ـــرةبالطريقــ ــ ــ و " تكـــ

ــراءة" ــ ـــدارج القــ ــ ــــــة"و " مـ ـــة ودمن ـــن " كليلـــ ــ ــن مـ ــ ــــــر إىل أن متكــ ــــنظم والنث ـــن الــ ــ ـــــة مـ و جمموعـ

ـــز  ــ ــد الــــــسيد عزيـ ــ ــــصرف عنــ ـــو والــ ــ ـــب النحـ ـــــا درس بعــــــض كتـــ ــة، كمـ ــ ـــة العربيــ ــ ـــتكلم باللغـ الـــ

ـــرمحن ــ ــل . الـ ــ ــة، مثــ ــ ــة القدميــ ــ ــــــة املهمــ ــــــب العربي ـــك درس الكت ـــــد ذلـــ ـــــة: "و بعـ ــــج البالغـ " �ــ

ـــري"و  ــ ــ ــــات احلريــ ــ ـــاين"و " مقامـــ ــ ــ ــــاز للجرجــ ــ ــ ـــل اإلعجـ ــ ــ ــــشرة" دالئــ ــ ــــصائد العـــ ــ ــ  ومل 11.والقـ

ـــو ــ ـــذه املـــ ــ ــأتقن هـــ ــ ــ ـــره، فـ ــ ــــن عمـــ ــ ـــشرة مــ ــ ــة عــ ــ ــ ــذاك الثانيــ ـــاوز آنــــــ ــ ــايتجــ ــ ــ ــداًاد إتقانـ ـــىت ً جيــــــ ــ  حـــ

   12.أصبح يتكلم العربية بطالقة
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ــام  ــ ــ ـــ ــ ــــسطس عــ ــ ــ ــ ـــهر أغــ ــ ــ ــ ـــل شــــ ــ ــ ــ ـــ ــــدوي يف  أوائ ــ ـــ ــ ــشيخ النــ ــ ــ ــ ـــ ــــــق الـ ــ ــ م 1927مث التحــ

ـــره، وكــــــان  ـــن عمـــ ــشر مـــ ــ ـــع عــ ـــ ـــو مل جيـــــاوز الراب ـــريب، وهـــ ـــسم األدب العـــ ـــاؤ بقـــ ـــ ــة لكن ــ جبامعـ

ــنا ــ ــ ـــــالب ســــ ــ ــغر الطـــ ــ ــ ـــدارس ًأصـــ ــ ـــ ـــي املــ ــ ـــ ـــن خرجيــ ــ ــ ــــــرهم مـــ ــ ـــــان أكثـ ـــ ــــــذين كــ ــ ــة، و الــ ـــــ  باجلامعــ

ــدهم مستــــصغراالدينيــــة، حــــىت قــــال لــــه أ ـــك : "  مــــن شــــأنهًحـــ ـــف مسحــــت أمــ ــذا كيـ ـــا هــ يــ

ــا ؟ ــ ـــ ــــك إىل هن ـــــا13" مبجيئـــ ــان طالبــ ــ ـــازاً  وكـــ ــ ــــهادة ً ممتــ ــال شـــ ــ ـــة، و  نـــ ــ ـــل "  يف اجلامعــ ــ فاضــ

ـــبت" أدب ــ ـــد فــ ــ ـــن يـــ ــ ـــشهادة مــ ــ ــ ــتلم ال ــ ــ ـــة، و اسـ ــ ـــة الذهبيــ ــ ــ ــة و امليدالي ــ ــ ــتحق املنحـ ــ ــ وق، و اسـ

ــــزي  ــ ــ ـــــة اإلجنليــ ــ ـــــاكم الواليـــ ـــ ــــــي" حــ ــ ـــرمالكم هيلــ ــ ــ ــام " ســـ ــ ـــ ـــرج 1929عـــ ــ ـــ ـــة التخــ ــ ــ  م يف حفلـــ

   14. أقامتها اجلامعة، كما نال شهادة الفاضل يف احلديث يف العام  التايلاليت

  :م لندوة العلماء و دراسته العلياالتحاقه بدار العلو

ـــــام  ـــو عــ ــ ـــوم لنـــــــدوة 1929ويف شــــــهر يوليـ ــ ــــــدار العلـ ـــــشيخ النـــــــدوي ب ـــق اـل ــ م التحـ

ـــــان  ـــسني خــ ــ ــــــدر حــ ــــــة حيـ ــــشيخ العالمـ ـــ ــى ال ــ ـــديث علـــ ــ ـــوم  احلــ ــ ــا علــ ــ العلمـــــــاء، و درس �ـــ

ــــــونكي ـــ-الطـ ــ ـــوم شــ ــ ــ ـــدار العل ــ ـــديث بــ ــ ــــــه -يخ احلــ ـــرأ عليـ ــ ـــاملتني، فقــ ـــ ـــنتني كـ ــ ـــه ســ ــ ، و الزمــ

ـــنن  ــ ــنن أيب داود و ســ ــ ـــسلم و ســـ ــ ـــحيح مــ ــ ـــاري و صــ ــ ـــحيح البخــ ــ ــرتة صــ ــ ــ ــذه الفـ ــ ـــــالل هـــ خــ

ـــيئا ــ ــه شــ ـــــ ـــرأ علي ــ ـــا قــ ــ ـــذي، كمــ ــ ــــــقًالرتمــ ـــدة دروس يف املنطــ ــ ــــــضاوي و عــ ــــسري البيـ ــ ــــــن تفـ .  مـ

ـــديدا ــ ــه شـــ ــ ــ ــف عليــ ــ ــ ـــه و يعطــ ــ ـــونكي حيبـــ ــ ـــة الطـــ ــ ـــــان العالمـــ ــــة ًوكـــ ــ ــــات القدميــ ــ ـــل العالقــ ــ  ألجـــ

ــده بـــــني ــ ــط يــ ــ ــازة لــــــه خبــ ــ ــــب اإلجــ ــد كتــ ــ ــونكي، و قــ ــ ــــشيخ  الطــ ـــرة الــ ــــدوي و أســـ  أســــــرة النــ

  .على خالف عادته

ـــــشيخ  ــ ــى الـــ ــ ــ ــ ـــاء علــ ــ ــ ــــــدوة العلمــ ــ ــوم لنــ ــ ــ ــ ــــــه يف دار العلــ ــ ــــب الفقـ ــ ـــــــض كتــــ ـــرأ بعـــ ــ ـــ و قـ

ـــن  ــ ـــــارة مــ ـــــسري ســــــور خمتــ ـــــا تلقـــــــى تفــ ـــي، كمـ ــ ـــوري األعظمــ ــ ـــبلي اجلرياجبــ ــ ـــيت شـ ــ ـــه املفــ ــ الفقيـ

ـــسور األ ـــسري الــ ـــذ تفــ ــل األنـــــصاري و أخــ ــتاذ خليـــ ـــيخه األســـ ـــرمي شــ ــرآن الكــ ــن القـــ ـــرية مـــ خــ

ـــن  ــ ــ ــــسفة عــ ــ ــــــدروس يف الفلــ ـــــض الــ ــ ـــــاروقي و بعــ ــ ـــي الفـ ــ ـــــد احلـــ ــ ــــــه عبــ ــتاذ خواجــ ــ ــ ــن األســ ــ ــ عــ

   15.العالمة السيد سليمان  الندوي

ــغ  ــ ــ ــــــا، و بلـ ـــا وعلومهـ ــ ــة و آدا�ــ ـــــ ــــــة العربي ـــته للغـ ــ ــــدوي دراســ ــ ـــشيخ النـ ــ ــ ــد أمت ال ــ وقـــ

ـــشي ــاليل املراكـــ ــ ـــدين اهلــ ــ ـــي ال ـــشيخ تقـــ ــ ـــدكتور ال ـــ ـــة ال ـــي يــــــد العالمــ ــال والتمــــــام علــ ــ  -الكمـ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  اكرعالم شوقش... مساهماته في أدب السيرة  و السيد أبو الحسن الندوي

  

                                         

 

57

57

ـــت ــ ــــــاءأســ ــدوة العلمـ ــ ــ ـــوم لنـ ــ ــدار العلــ ــ ــريب بـــ ــ ــضم إىل -اذ األدب العـــ ـــــا و انـــــ ـــدم إليهــ ــ ــني قــ  حـــــ

ـــدوي ، وكــــــان العالمــــــة  ــــليمان  النـــ ــــسيد ســ ـــة الــ ـــدعوة مــــــن العالمـــ ـــدريس فيهــــــا بـــ ـــ ــة الت ــ هيئـ

ــشي ــ ــ ـــة-املراكــ ــ ــــــة العربيـــ ـــوم اللغــ ــ ــ ـــره يف علـ ــ ــــــه و تبحـــ ــني - بتمكنــ ــ ــ ــــصل بــ ــ ـــم الفيــ ــ ــو احلكـــ  هــــــ

ـــا  ـــة رشـــــــيد رضــــ ــ ـــراء-العالمــ ــ ـــار الغــ ــ ـــة املنــ ــ ـــــاحب جملــ ـــــني -صــ ـــــكيب  و بــ ــــان  شــ ـــري البيـــ ــ أمــ

  . أرسالن، إذا حدث خالف بينهما يف قضية من قضايا اللغة العربية

ـــدوي  ــ ــشيخ النــ ــ ــ ــه اـل ــ ــ ـــرأ عليـ ــ ــة"و قــ ــ ــ ــــــوان النابغـ ــــــذهب"و " ديـ ـــذور اـل ــ ـــرح شــ ــ ، "شــ

ــة  ــ ــ ـــه يف الكتاب ـــاز أقرانـــ ــ ــــا و فـ ــــدم فيهــ ـــوارا، و تقــ ــ ـــة كتابــــــة و حـ ـــة العربيـــ ــ ــن عليــــــه اللغـ ــ و أتقــ

   16.واخلطابة باللغة العربية الفصحى

  :ساتذة الشيخ الندويكبار أ

ـــــاتدة  ـــن األســ ــ ـــري مــ ــ ـــدد كبــ ــ ـــدى عـ ــ ـــد درس لــ ــ ـــدوي قــ ــ ـــسن النـ ــ ـــا احلــ ــ ـــشيخ أبــ ــ إن الـ

ـــــا ــــاء و غريهـ ـــدوة العلمــ ــ ــــاء يف نـ ــــاء األكفــ ـــــام والعلمــ ــــشيوخ العظـ ـــار والــ ــ ـــا . الكبـ ــ ــــذكر هنـ نــ

ــأثريا ــ ـــه ـت ـــ ـــروا في ــذين  أثــ ــ ـــؤالء األســــــاتذة الـ ـــض هــ ـــاًبعــ ـــنهمً عميقــ ــه ، مـــ ــ ـــدى حياتـ :  بقــــــي مــ

ــــل ــــشيخ خليــ ــــري الــ ــــب الكبــ ـــة األديــ ــ ــاين، العالمـ ــ ــــصاري اليمــ ـــسني األنــ ــد بــــــن احلـــ ــ ـــن حممــ ــ  بـ

ــالىل املغـــــريب،  ـــادر اهلـــ ـــد القــ ــن عبــ ـــدين بـــ ـــي الــ ــد تقــ ـــدكتور حممـــ ـــري الــ ـــة الكبــ ـــة العربيــ و عالمـ

ــسني  ــ ــ ــ ــالم حـ ــ ــ ـــن غـــ ــ ــ ــسن بــ ــ ــ ــــــد حـــ ــن أمحـــ ــ ــ ـــ ـــسن ب ــ ــ ــدر حــ ــ ــ ـــه حيـــ ــ ــ ـــدث الفقيــ ــ ـــ ـــة احملـ ــ ــ و العالمــ

ـــوري دال ــ ـــ ــ ــ ـــي الالهــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــد علـ ــ ـــ ــــشيخ أمحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة ال ــ ــ ــ ـــ ــونكي، والعالمــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــاين الطـ ــ ــ ـــ ــ ـــــستاين األفغـــ ــ ــ ــ اغـــ

ـــ1381( ــ ـــسني)هــ ـــشيخ حـــ ـــ ــد ، و ال ــ ـــالم، و أحــ ـــشيخ اإلســـ ــــب بـــ ـــدين وهــــــو امللقــ ــــد املـــ  أمحــ

ـــاء  ــ ــ ـــة علمــــ ــ ــ ـــيس مجيعــــ ــ ـــ ـــ ــــزي و رئ ــ ــ ـــتعمار اإلجنيلـــ ــ ــ ــ ـــة لالسـ ــ ـــ ــر واملقاومـــ ــ ــ ــ ـــة التحريـــ ــ ـــ ـــــادة حركـــ ــ ــ قـ

   17.اهلند

  :الشخصيات الذين تأثر بهم الشيخ الندوي

ــــة  ــ ـــــالم واألئمــ ــــــاء األعـــ ــن العلمــ ــ ــ ـــري مــ ــ ـــدد كبـــ ــ ــ ــــأثر بعـ ــ ــد تــ ــ ــ ــــــدوي قــ ــــشيخ النــ ــ إن الــ

ــنهم ــ ــ ـــرين مـ ــ ـــسابقني واملعاصــ ــ ــــــار الــ ــــــيخ : الكبـ ــو شــ ــ ــ ــــــة أبــ ــــافط  احلجـ ـــــام احلـــ ــالم اإلمــ ــ ــ اإلسـ

ــد  ــد بــــن عبــ ــدين أبــــو العبــــاس أمحــ ــي الــ ــد بــــن حنبــــل و اإلمــــام تقــ عبــــد اهللا أمحــــد بــــن حممــ
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ـــري  ــد العمـــ ـــن عبـــــد األحـــ ـــ ـــد ب ــــاين الـــــشيخ أمحــ ـــراين ، و اإلمـــــام الربــ ـــة احلــ ـــ ـــن تيمي ــ احللـــــيم ب

ـــويل اهللا  ــ ــ ــ ـــ ــــــروف ب ــ ـــ ـــري املعـ ــ ــ ــ ـــرحيم  العمـــ ــ ــ ــ ــ ــــــد الـ ــ ــ ـــن عبــ ــ ــ ـــ ـــد بــ ــ ـــ ــ ــــام أمحــ ــ ــ ـــ ــــــسرهندي، و اإلمـ ــ ـــ الـ

ـــس ــ ـــدهلوي، والـــ ــ ـــشيخ الـــ ــ ـــري الـــ ــ ـــة الكبـــ ــ ـــشهيد ، و الداعيـــ ــ ــان الـــ ــ ــ ــــد عرفــ ــ ـــن حممــ ــ ـــد بـــ ــ يد أمحـــ

ــــادر الرائبــــــوري  ـــشيخ عبــــــد القــ ــ ـــدهلوي، و الـ ـــاس الكانـــ ــ ـــد إليـ ــــام 1382(حممـــ ـــ، و اإلمــ ــ  هــ

    18. الشهيد حسن البنا، و شاعر اإلسالم الدكتور حممد إقبال

  : حياته العلمية والعملية 

ـــدريس) أ ــــلك التـــ ـــي ســ ـــه فـــ ــــدوي :انخراطــ ــــشيخ النـ ــــا أمت الــ ــني  ملــ ــ ـــة، عــ ـــته النظاميـــ دراســـ

ـــدار  ــ ــــدريس بـــ ــ ــــلك التــ ــ ـــاخنرط يف ســ ــ ــــــريب فـــ ــسري واألدب العـ ــ ــ ــــــرآن والتفــ ـــوم القــ ــ ـــ ــــا لعل ــ مدرسـ

ـــام  ــ ــ ــــا عـــ ــ ــ ـــل فيهــ ــ ــ ــــــر العمـــ ــ ـــاء، و باشــ ــ ــ ــ ـــدوة العلمـ ــ ــ ـــوم لنـــ ــ ــ ـــغ 1934العلـــ ــ ـــ ــد بلــ ــ ــ ـــ ــان قـ ــ ــ ــ م ، وكــ

ـــره ــ ـــن عمــ ــ ـــشرين مــ ــ ــــرق . العــ ــ ــــــنن يف طـ ــة، و تفـ ــ ــ ـــه األدبيـ ــ ـــة و ملكتــ ــ ــــه العلميــ ــ ـــربزت كفاءتـ ــ فــ

ـــا ـــن مدرســـ ـــدريس، و مل يكـــ ـــدياًالتــ ـــ ـــضل املنــــــاهج و ً تقلي ـــري يف أفـــ ـــم التفكـــ ـــان دائـــ ، بــــــل كـــ

ــــدريس ـــا للتـــ ــ ـــيت خيتارهـ ــ ـــــاليب الــ ـــسن األسـ ــ ــه، و زاد . أحـ ــ ـــــاء عليـــ ــــسنة بالثنـ ـــت األلـــ ــ فانطلقـ

ــه ــ ــ ـــالب يف دروسـ ــ ــــال  الطــ ــــض . إقبـــ ـــالل بعـــ ــ ـــن خــ ــ ـــــاق مــ ــــــري يف اآلفــ ــهرته تطـ ــ ــ ـــذت شـ ــ وأخــ

ـــــالت  ــ ــد و ا�ـ ــ ــ ـــــات اجلرائــ ــ ــــشرت يف أمهـ ــ ــــيت نــ ــ ـــــة، الــ ــة واألدبيـــ ــ ــ ــة والفكريــ ــ ــ ـــه الدعويــ ــ مقاالتـــ

ـــة ا ــ ـــــةالعلميــ ـــــات . لعربيــ ـــــف اجلامعــ ـــن خمتلــ ــ ــدة مــ ــ ـــ ــوات عدي ــ ـــرية و دعـــ ــ ـــــات كثــ ـــــى طلبــ و تلقــ

ـــاء  ــ ــ ـــر البقــ ــ ــ ــه آثــ ــ ــ ــخية، لكنـــ ــ ــ ــ ـــب سـ ـــــ ــــا برواتـ ــ ــ ـــدريس فيهـ ــ ــ ـــم للتــ ــ ــ ـــرب والعجــ ــ ـــ ــــربى يف العـ ــ الكـــ

   19.باهلند، والتدريس يف ندوة العلماء براتب زهيد 

ــوم  ــ ــ ـــديث وعلـ ــ ــــسري واحلــ ــ ـــدرس التفـ ــ ــ ــنوات، ي ــ ــ ــشر سـ ــ ــ ــــــوم عـ ــــــث يف دار العلـ ومكـ

ـــا واملن ــ ــــية، و اللغــــــة العربيــــــة وآدا�ـ ــا الدراســ ــ ــوير مناهجهــ ــ ــهامه يف تطــ ــ ـــق إىل جانــــــب إســ طـــ

ــوا ــ ــ ــشأ  جــ ــ ــ ــباًأنـ ــ ــــــةً مناســـ ـــة العربيـ ــ ـــيم اللغــ ــ ـــــام .  لتعلــ ــرا1944و يف عــ ــ ــ ـــدريس نظـ ــ ـــرك التــ ــ ً م تــ

   20.إىل انشغاالته األخرى

  :الكتابة والتأليف) ب

ــأليف يف  ــ ـــة والتـــ ــ ــال الكتابــ ــ ـــه يف جمـــ ــ ــشاطاته و أعمالــ ــدأ نـــــ ــ ـــ ـــدوي ب ــ ـــشيخ النــ ــ إن الـ

ـــ ـــ ـــد ن ـــره، وقـــ ــــن عمـــ ــر مــ ــ ــــت مبكــ ـــا وقــ ــيد رضـــ ــ ـــد رشــ ــسيد حممـــ ــ ـــة الــ ــاحب -شر العالمـــ ــ  صــ
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ــة  ــ ـــ ـــار"جمل ــ ـــام -"املنــ ــ ـــدوي يف عــ ــ ــشيخ النــ ــ ــة للـــ ــ ـــ ـــــا أول مقال ــــة " م بعنـــــــوان 1931  فيهــ ــ ترمجـ

ـــن عرفـــــان الـــــشهيد ــد بــ ـــام أمحـــ ـــسابع"الـــــسيد االمــ ـــرتاوح بـــــني الــ ــان يــ ـــة عـــــشرة، وكـــ  ة والثامنــ

ــــشر ــ ــرهةعــ ــ ــ ــــــن عمـــ ــــــة  21. مــ ـــالمية ملرحلـــ ــ ــ ـــات اإلسـ ــ ــ ـــرر يف الدراســ ــ ــ ـــــاب مقـ ــ ـــع أول كتــ ــ ــ  ووضـ

ـــسانس ــ ــ ــام الليــ ــ ــ ــ ـــرة عـ ــ ــ ــة عليكــ ــ ــ ــاه 1938 جبامعـــ ــ ــ ـــالميات" م، و مســـ ــ ــ ـــشر أول " . بإســ ــ ــ و نــ

ــم  ـــــ ـــة باسـ ــ ــة األرديـــ ــ ــ ــه باللغــ ــاب لــــــ ــ ــ ـــشهيد" كتــ ــ ـــد الـــ ــ ـــسيد  أمحـــ ــ ـــرية الـــ ــ ــــام " ســـ ــ ــة عــ يف بدايــــــ

ــــــة . م 1939 ـــدارس العربيـ ــ ــة املــ ــ ــ ــــــة لطلبـ ــــــة العربيـ ــــرى باللغـ ــ ـــة أخـ ــ ـــــا منهجيــ ـــف كتبــ ــ ــ ـــــا أل كمــ

ـــاب  ــ ــا كتـــ ــ ــ ــــــد، منهــ ـــريب"باهلنــ ــ ـــارات يف األدب العـــ ــ ـــسه يف د" خمتـــ ــ ــ ـــرر تدريـ ــ ــ ـــوم و وقـ ــ ار العلـــ

ــاب  ــ ــ ـــ ــ ــــات، وكتــ ــ ــ ـــ ـــــض اجلامعــ ــ ـــ ـــــال" بعـــ ـــ ــ ـــني لألطفـــ ــ ـــ ــ ــــــصص النبيـــ ــ ــ ــ ـــرى " قـ ــ ــ ـــ ـــسلة أخـــ ــ ـــ ــ ، وسلـــ

  22".سرية خامت النبيني"و " القراءة الراشدة" لألطفال باسم 

ـــشهور  ــ ــ ــ ـــ ـــه املــ ــ ــ ــ ــ ــــــأليف كتابـــ ــ ـــ ــــــدأ يف تـــ ــ ـــ ـــ ـــاط " و ب ــ ــ ــ ــ ــامل باحنطـــ ــ ــ ـــ ــ ـــسر العـــ ــ ــ ــ ـــ ـــاذا خــ ــ ــ ـــ ــ مــ

ــــــسلمني ــ ـــــام " املــ ـــ ــــام م1944عـــ ــ ــ ـــــه عـــ ــ ــ ــة يف م1947 و أكملــ ــ ــ ــ ـــ ــــه األردي ــ ـــ ــــــت ترمجتــ ــ ، و طبعـــ

ـــل رح ــ ــد قبــ ــ ـــــام اهلنــ ــه األوىل للحـــــــج عــ ــالة  . م1947لتـــــ ــ ـــسه رســـ ــ ــام نفــ ــ ـــــف يف العـــ ـــا ألــ ــ كمـ

ــوان   ــ ـــالمية" بعنـــ ــ ــبالد اإلســ ــ ـــي الـــ ــ ــ ــــــة " إىل ممثل ـــبالد العربيـ ــ ـــن  الــ ــ ـــــشاركني مــ ـــة إىل املــ ــ موجهــ

ـــد  ــ ـــيس وزراء اهلنــــ ــن رئــــــ ــ ــ ــــدعوة مــ ــ ـــدهلي، بـــ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ ــيوي املنعقــ ـــــ ـــؤمتر اآلسـ ــ ــ ــــــالمية يف املــ واإلســ

   23.آنذاك السيد جواهر الل �رو

ـــدوي ــ ـــشيخ النـــ ــ ــــــدأ الـــ ـــذلك بــ ــ ـــألفوكـــ ــ ـــة، فـــ ــ ــ ــة والفكريـ ـــــ ــه الدعويـ ــ ــ ــأمر - كتاباتــ ــ ــ ــ  ب

ـــوري ــ ـــــادر الرائبــــ ــ ــد القــ ــ ــ ـــيخه عبـــ ــ ــ ـــن شــ ــ ــ ـــــا-مــ ـــوان ً كتابــــ ــ ــ ــة بعنــ ــ ــ ــول القاديانيـــ ــ ــ ـــاين "  حـــ ــ ــ القاديــ

ــة ــ ــ ــ ــ ـــــام " والقاديانيــ ــ ــ ــــه م1985عـــ ــ ــ ـــ ـــــف كتابـ ــ ـــ ـــالمية " ، و ألــ ــ ـــ ــ ـــرة اإلســ ــ ــ ـــ ــني الفكــ ـــــ ــ ـــصراع بـــ ــ ــ ـــ الــ

ــام   ــ ــ ـــ ــ ــالمية عـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــار اإلسـ ـــ ــ ـــ ــة يف االقطـ ــ ــ ـــ ــ ـــرة العربيـــ ــ ــ ــ ـــ ـــه م1965والفكــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــان " ، و كتابـ ـــ ــ ــ األركــ

ــة ــ ـــــام " األربعـــ ـــريا. م1967عــ ــ ــــــدوي كثــ ــــشيخ النـ ــ ـــف الـ ــ ــ ــذا أل ــ ــ ــــــة ًو هكـ ـــب باللغـ ــ ــ ـــن الكت ــ  مــ

ــة ــ ــ ــــــة واألرديـــ ـــد . العربيــ ــ ــ ـــــسيد حممـ ــ ــــــف الــ ـــد ألـــ ــ ــ ـــوان و قـ ــ ـــا بعنــــ ــ ـــدوي كتابــــ ــ ــ ــــري النـ ــ ـــارق زبـــ ــ ــ طــ

ـــة" ــ ـــدوي بالعربيـ ــ ـــــسين النـ ـــي احلـ ــ ـــسن علـ ــ ــام أيب احلـ ــ ــة اإلمــ ــ ــ ـــة الداعي ــ ـــــات مساحـ ـــر " مؤلفـ ــ ذكـ
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ـــت  ــ ــ ـــــد بلغـ ــ ــــــة قـ ــة العربيــ ــ ــ ـــدوي باللغــ ــ ــ ــــشيخ النـ ــ ـــــات الــ ــ ــه أن مؤلفـ ــ ــ ــافيــ ــ ــ ــتة و مثــ ــ ــ ــــــة وســ نني مئــ

   24ً.كتابا

  :جهوده الدعوية) ج

ـــان أ ــ ـــدوي كـــ ــ ـــشيخ النـــ ــ ــاه اهللاإن الــ ــ ــ ــد آتــ ــ ــ ـــدعاة، و قـ ــ ـــالم الـــ ــ ــد أعـــ ــ ــ ــــاىل–حـ ــ  - تعــ

ــــــة  ــة الرفيعـ ــ ــوء املكانـــ ــ ـــن تبـــ ــ ــه مــ ــ ـــا مكنـــ ــ ـــؤهالت واألدوات مــ ــ ـــدرات واملــ ــ ــــــب والقــ ـــن املواهـ ــ مــ

   25.الشهرة الواسعة يف عامل الدعوة والدعاةعلى  هوحصول

ـــاره  ـــدوي منــــــذ نعومـــــة أظفــ ــ ـــشيخ الن ــ ــد اتـــــصف ال ــ ـــدعاة الــــــربرة، و قـ ــــصفات الــ ـب

ــــــدعوة إىل اهللا  ـــ ـــــم ال ــ ــــــل هــ ـــــان حيمــ ــ ــــلة، وكــ ــ ــم الفاضــ ـــــ ـــــاىل–وأخالقهـ ــ ــه - تعـ ــ ــ ـــ ـــق قلب ــ ــ  و يقلـ

ـــا ـــا ًدائمــ ـــاب  مــ ـــسلميهــ ـــردنياملــ ـــساد و ختلـــــف واحنـــــالل و تــ ـــوع و فــ ـــعف و خنــ ـــن ضــ .  مــ

ـــر دائمـــــا ـــستطيع ًو كـــــان يفكــ ـــة واعيـــــة، يــ ـــل إســـــالمي و قيـــــادة دينيــ ـــن عمــ ــــث عــ  يف البحـ

ــــــ ـــ ـــوعي ال ــ ــ ـــــاظ الــ ــــا يف إيقــــ ــ ــــاون معهـــ ــ ــسلمني، و التعـــ ـــــ ــة يف املــ ــ ــ ـــروح الدينيـــ ــ ـــث الــــ ــ ــ ديين، و بــ

  . تصدي األخطار ومواجهة املؤامرات احملدقة بالكيان اإلسالمي

ــــدريس النظــــــامي،  ـــل التــ ـــرك عمــ ـــ ــني ت ــ ــة حـ ــ ـــه الدعويــ ـــدوي أعمالـــ ــ ــدأ الــــــشيخ الن ــ ـب

ــــا ــ ـــوث و غريهـ ــ ــــاالت والبحــ ــ ــــالت واملقـ ــــب وا�ـــ ـــــه للكتـــ ــه و قراءاتــ ــ ــ ـــن مطالعاتـ ــ ـــع مــ ــ . فوســ

ـــصل ــ ــد، و اتـ ــ ــ ــــاء اهلن ـــول يف أحنــ ــ ـــسجمت وجتـ ــد انـــ ــ ـــودودي، وقــ ــ ـــى املـ ــ ـــتاذ أيب األعلـ ــ  باألسـ

ــــضاء املــــــسئولني  ــــني األعــ ـــن بــ ـــان مـــ ــ ـــالمية، وكـ ــ ــة اإلسـ ــ ـــضم إيل اجلماعــ ــه، فانـــ ــ ـــاره معــ أفكـــ

ــــايف ا ــ ـــصل عنهــ ــ ــــالمية، مث انفــ ــ ــة اإلسـ ــ ــ ــتاذ . جلماعـ ــ ــ ــع األســ ــ ــ ــــصلة مـ ــ ــم الـ ــ ــ ــــي  دائــ ــ ــه بقـ ــ ــ لكنـ

ـــودودي ــ ـــز . املــ ــ ــــــه زار مركـــ ــاز منـ ــ ــ ــــــوري، و بايعــ ـــادر الرائبـ ــ ــد القـــ ــ ــ ـــــشيخ عبـ ـــ ــــصل بال ــ ــا اتـ ــ ــ كمــ

ــام ــ ـــاس نظــ ـــد إليـــ ـــري حممـــ ـــ ــة الكب ــ ــشيخ الداعيــ ــ ـــع الــ ــى مـــ ــ ـــوات، والتقــ ـــ ـــي و مي  الــــــدين يف دهلـــ

ـــغ- ــ ـــة التبليــ ــ ــــس مجاعـ ـــدعوة - مؤســ ــ ــــه يف الــ ــلوبه و منهجــ ــ ــه و أســ ــــــى دعوتـــــ ـــرف عل ــ ، وتعـ

   26.والتبليغ، فتأثر به والزمه مدة من الزمن

ـــد،  ــ ـــدود اهلنــ ــ ــاوزت حــ ــ ـــدوي و جتـــ ــ ــشيخ  النــ ــ ــ ــة للـ ــ ـــ ـــال الدعوي ــ ــعت األعمــ و توســـــ

ـــــامل ـــ ــــاء العـ ـــ ـــول يف أحنــ ــ ــ ــــــة : فتجــ ــ ــــــبالد العربيــ ــ ـــه، وزار الـ ــ ــ ــــه و مشالــ ــ ــ ــــه و جنوبـ ــ ــ ــــــرقه و غربــ ــ شـ

ـــــــب و  ــ ـــى اخلطـــ ــ ـــ ــ ـــذلك، و ألقــ ــ ــ ــ ــــــة كـــ ــ ــ ـــدول الغربيــ ــ ــ ــ ـــبالد والـــ ــ ــ ـــ ـــل يف الــ ــ ــ ــ ـــالمية، و تنقـــ ــ ــ ـــ واإلســ
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ـــؤمترات  ــ ــ ــــــدوات واملـ ـــــات والنــ ـــادية يف االجتماعـــ ــ ــ ــــــة و اإلرشـ ــة والفكريــ ـــــ ـــرات الدعوـي ــ احملاضـــ

   27.واحلفالت، كما ألف الكتب والرسائل الدعوية العديدة

  :الندويمحاضرات الشيخ ) د

ــوم  ــ ــ ـــدار العلــ ــ ــ ـــدريس بـ ــ ــ ــــال التـ ــ ـــه يف جمــ ــ ــ ــــافة إيل عملـ ــ ـــدوي باإلضــ ــ ــ ــــشيخ الـن ــ إن الــ

ـــشهرية  ــات الــ ــ ـــن اجلامعـ ـــري مــ ـــة يف كثــ ــ ـــرات علمي ـــى حماضــ ـــد ألقــ ــــاؤ، قــ ـــاء لكنـ ـــدوة العلمــ بنــ

ــد، و جامعــــــة  ــ ـــرة، واجلامعـــــة املليــــــة باهلنــ ـــة عليكـــ ـــا جامعـــ ــــا، منهــ ــد وخارجهــ ــ ـــل اهلنــ يف داخــ

ـــؤاد األول  ــ ــ ـــ ـــاهرة(ف ــ ــ ــة القـــ ــ ـــ ـــشق،)جامعـــ ـــــ ـــة دمــ ــ ـــ ــة ، و جامعــ ــ ــ ــ ـــالمية باملدينــ ــ ـــ ــــــة اإلســ ــ  واجلامعــ

ـــدز، و  ــ ــ ــــة ليــ ــ ــام، وجامعــ ــ ــ ــة برمنغهــ ــ ــ ـــدن، جامعـــ ــ ــ ـــة لنـ ــ ــ ـــدنربة، و جامعـ ــ ــ ــة أنــ ــ ــ ــورة، وجامعــ ــ ــ ــ املن

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــربدج، و جامعــ ــ ـــ ــ ــ ــــة كيمــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــا، و جامعــ ــ ــ ـــ ــ ـــة كولومبيـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــغو، و جامعــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــة غالســ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جامعــ

ــــــة  ــ ـــ ــ ـــة النظيميــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــا، و اجلامعـ ــ ــ ـــ ــ ـــة يوتــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــا،و جامعــ ـــ ــ ــ ـــوب كاليفورنيـــ ــ ــ ــ ـــ ـــة جنـــ ــ ــ ـــ ــ وايرتايت،وجامعـــ

ـــة  ــ ــــسفورد، و جامعـــ ــ ـــة أكـ ــ ـــسريالنكا، وجامعـــ ــ ـــوك، بــ ــ ـــــة الريمـــ ـــارات، و جامعـــ ــ ــــني باالمــ ــ العــ

ـــا، و  ــ ــ ـــ ـــــا مباليزي ـــ ـــة التكنولوجيــ ــ ـــ ــــــا، وجامعــ ــ ــــــة مباليزيــ ــ ــــــة الوطنيــ ــ ـــنعاء، و اجلامعــ ــ ــ ـــــة صـــ ــ و جامعــ

ـــة ـــات العامليــــــة املعروفـــ ــ ــرات .غريهــــــا مــــــن اجلامعـ ــ ـــدوي بإلقــــــاء احملاضــ ـــشيخ النـــ ـــ ــام ال ــ ـــــا قــ كمـ

ــــالت  ــ ــامع واحلفــ ــ ــ ــع وا�ــ ــ ــ ــــــد واجلوامــ ـــــات واملعاهـ ــــة واهليئـــ ــ ـــة العامليــ ــ ــــسات العلميـــ ــ و يف املؤسـ

   28.املناسبات وغريها

  :أهم المناصب التي توالها الشيخ الندوي)هـ

ــوىل  ــ ـــ ــــدوي ت ــشيخ النـــ ـــدعوي-الـــــ ــ ــــــي والــ ـــل العلمـ ــ ـــة بالعمــ ــ ــه احلافلــ ــ ـــددا- يف حياتـــ ــ ً  عــ

  :هنا بعضا منها، و هي كما يلي من املناصب العلمية واإلدارية، و نذكر

  .بعة هلا أمني عام لندوة العلماء باهلند و رئيس  جامعة دارالعلوم التا-1

  . رئيس ا�مع العلمي اإلسالمي باهلند واملؤسس له-2

  . رئيس رابطة األدب اإلسالمي العاملية، واملؤسس هلا -3

 . عضو ا�لس التأسيسي لرابطةالعامل اإلسالمي مبكة املكرمة-4
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ــــذ -5 ــ ــ ــورة منـــ ــ ــ ـــ ـــة املنــ ــ ــ ــ ــــالمية باملدينــ ــ ـــ ــــــة اإلســ ــ ـــــشاري للجامعـــ ــ ـــس االستــــ ــ ــ ــ ــــضو ا�لــ ــ ــ  عـــ

 .تأسيسها

 . األعلي للمساجد مبكة املكرمة عضو ا�لس-6

 . عضو ا�لس األعلى العاملي للدعوة واإلغاثة بالقاهرة-7

 . رئيس هيئة األحوال الشخصية اإلسالمية لعموم اهلند-8

 . رئيس هيئة التعليم الديين للوالية الشمالية باهلند-9

 . رئيس جممع دراملصنفني بأعظم كره باهلند-10

 .لدراسات اإلسالمية بلندن رئيس مركز أكسفورد ل-11

 . عضو ا�لس التنفيذي باجلامعة اإلسالمية دارالعلوم ديوبند باهلند-12

ــــــة -13 ــ ـــ ـــ ــالمية العاملي ــ ــ ــ ــ ـــة اإلســــ ــ ــ ــ ـــ ـــي للجامعــ ــ ــ ــ ـــ ــــشاري األعلــ ــ ـــ ــ ـــس االستـــ ـــــ ــ ــــــضو ا�لــــ ــ ـــ  عـــ

 .بباكستان

ــيتاغونغ، -14 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــة شــ ــ ـــ ــ ــ ــالمية العامليـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اإلســـ ــ ـــ ــ ـــ ـــاء للجامعــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــس األمن ــ ــ ــ ـــ ـــضو جملـــ ـــــ ــ ـــ  عــ

 .بنغالديش

 .ة بدمشق والقاهرة و عمان عضو جمامع اللغة العربي-15

 . عضو جملس ا�مع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي-16

 . عضو ا�لس التنفيذي لرابطة اجلامعات بالرباطة، املغرب-17

ـــالمية -18 ــ ــ ــ ــــــضارة اإلســـ ــ ــ ــــــوث احلــ ــ ـــ ــــــي لبحـ ــ ـــ ــع امللكـ ــ ــ ـــ ـــضو ا�مـــ ــ ــ ـــ ـــسة آل (  عــ ــ ـــ ــ مؤســ

 .باألردن) بيت

  . عضو استشاري للجامعة اإلسالمية مباليزيا-19

  .س حركة رسالة اإلنسانية واملؤسس هلا  رئي-20

ــالمي، -21 ــ ــ ــــة األدب اإلسـ ــ ـــل جملـ ــ ـــة مثــ ــ ـــالت العلميــ ــ ـــن ا�ــ ــ ــدد مــ ــ ــ ــر لعـ ــ ــ ـــيس حتريـ ــ  رئــ

  29.وجملة الندوة، و جملة تعمريجات،  وجملة املعارف و غريها
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  : الشيخ الندوي على الصعيد العالمي

ــا ــ ـــان علمــ ـــدوي كـــ ـــ ـــشيخ الن ـــ ــــك يف أن ال ــارزاًال شــ ــ ــالً بــ ــ ــامل اإلســ ــ مي،  مــــــن أعــــــالم العــ

ــرا ــ ـــــان مفكــ ـــا كــ ــ ــديراًكمـ ــ ـــ ــــــرياً، و داعيـــــــةً ق ــــاً كب ـــدعاً، و كاتبـــ ــ ــاً مبــ ــ ــاً، و عاملــ ــ ـــ ـــصب ً رباني ــ ، نــ

ــة  ــ ــ ــــــسلمني يف كافـــ ـــالم واملـــ ــ ــ ـــصاحل اإلســ ــ ــ ـــه لــ ــ ــ ـــحى حبياتــ ــ ــ ــه، و ضــ ــ ــ ـــ ـــه و رعايت ــ ـــل اهتمامــــ ــ ــ جــ

ـــورة ــ ـــ ـــاء املعمـ ـــ ــ ــه و . أحنـ ـــــ ــراته و خطبــ ــ ــ ــ ـــائله و حماضـ ــ ــ ـــه و رســ ــ ـــ ـــه و خطاباتـ ــ ــ ــــك بكتاباتــ ـــــ وذل

ـــه ــ ـــــامل ك. كلماتــ ـــــاء العــ ـــيته يف أرجــ ــ ـــشر صــ ــ ــ ــــالقبول فانت ــ ـــواص بـ ــ ـــوام واخلــ ــ ـــاه العــ ــ ـــه، و تلقــ ــ ــ ل

ـــسن ــ ـــــات . احلــ ــــصيات واهليئــ ـــن الشخـــ ــ ـــــدة مــ ــــدوي دعـــــــوات عديــ ـــشيخ النـــ ــ ـــى الــ ــ ـــــا تلقــ كمــ

ـــالمية  ــ ـــ ــ ــــدول اإلسـ ــ ـــ ـــدة إىل الــ ــ ـــ ــ ــــرحالت عديـ ــ ــ ـــ ـــــام ب ـــ ــ ـــا، فقـ ــ ـــ ــ ـــات لزيارا�ـ ــ ــ ــ ـــوك واحلكومــ ــ ـــ ــ وامللـ

  . والعربية واألوربية والغربية

   التكريم والشهادات التي نالها الشيخ الندويزوائــج

ــــصل  ـــــشيخ احـــ ــــــشهادات الــ ـــرمي والـ ــ ــة والتكــ ــ ـــوائز العامليـــ ــ ــن اجلــ ــ ـــدد مـــ ــ ــــــدوي علـــــــى عــ لنـ

ـــة واللغــــــة العربيــــــة،  ــم واملعرفــ ــ ـــسلمني والعلــ ـــالم واملــ ــصاحل اإلســـ ــــه و أعمالـــــه لــــ ـــى خدماتــ ــ عل

  :منها ما يلي

  .م1980جائزة امللك فيصل العاليمة يف خدمة اإلسالم عام  -1

 .م1981شهادة الدكتوراه الفخرية يف اآلداب من جامعة كشمري عام  -2

ــ -3 ــ ــ ــ ـــام جــ ــ ــ ـــالمية لعـــ ــ ــ ـــصية اإلســـ ــ ــ ـــهر 1998ائزة الشخـــ ــ ــ ـــة ديب يف شـــ ــ ــ ـــن حكومـــ ــ ــ م مـــ

 م1419رمضان عام 

ــــة  -4 ــ ــ ـــ ــسن البلقيـــ ـــــ ــ ــ ــــسلطان حـــ ــ ـــ ــ ـــــائزة الـــ ـــ ــ ــ ــائ-جــ ــ ــ ـــ ــ ـــلطان برونـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــات - ســ ــ ــ ــ  للدراســـ

  .م1998اإلسالمية عام 

ـــد  -5 ــ ـــوعية باهلنــ ــ ــات املوضــ ــ ــ ــد الدراسـ ــ ــ ــــــن معهـ ــــــدهلوى مـ ـــــام ويل اهللا الـ ـــائزة اإلمــ ــ جــ

 .م1999عام 

 . العربية اإلسالميةوسام األيسسكو بالدرجة األوىل من املنظمة -6

 .م1985حفلة تكرمي جبدة عام أقيمت له  -7
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 30. م1996حفلة تكرمي يف إستانبول عام له أقيمت  -8

ـــربع �ـــــا  ـــل تــ ـــوائز، بــ ـــذه اجلــ ـــع �ــ ـــواه مل يتمتــ ــده و تقــ ــن زهـــ ـــن الـــــشيخ النـــــدوي مـــ ىل إولكــ

  .ا�اهدين األفغان والفقراء واملساجد واملدارس واملؤسسات التعليمية و الدينية

   الشيخ الندوي و مقابالتهلقاءات

ـــى  ــ ـــشيخ التقــ ــ ـــدوي االـــ ــ ــبالد لنــ ــ ــ ـــاء للــ ــ ــــــراء والرؤســـ ـــوك واألمـ ــ ــن  امللـــ ــ ــ ـــدد مـ ــ ـــع عـــ ــ مـــ

ــــــصائ ــ ــــــيهم نـ ــ ـــه إلـ ــ ــ ــا، و وجـــ ــ ــ ـــالمية وغريهـــ ــ ــ ــة واإلســ ــ ــ ـــ ـــــائل  العربي ـــ ــــــادات و رســ ــ ح و إرشـ

  :دعوية، وهم

  .م1951ردن سنة بد اهللا بن الشريف حسني ، ملك األامللك ع -1

 .م1973امللك حسني بن طالل عام  -2

 .م1962امللك سعود بن عبد العزيز آل سعود عام  -3

 .امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود عدة مرات -4

 .امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود عدة مرات -5

 .امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود عدة مرات -6

 م1976امللك احلسن الثاين ، ملك اململكة املغربية عام  -7

 م1974اكم الشارقة األمري سلطان بن حممد القامسي ، ح -8

 .الرئيس على عبد اهللا صاحل، رئيس اجلمهورية اليمنية -9

ــــام -10 ــ ــ ــستان عــ ــ ــ ــ ــــة باكـ ــ ــ ـــيس مجهوريـ ــ ــ ــــــق، رئــ ــ ـــــياء احلــ ــ ــد ضــ ـــــ ــرال حممــ ــ ــ ـــ ــــــرئيس اجلن ــ  الـ

1984.31 

  إشادة العلماء بالشيخ الندوي والثناء عليه 

ــد  ــ ــ ــــدوي يعـــ ــ ـــ ـــــشيخ الن ــ ــ ــــاحب ال ــ ــم صـــ ــ ــ ــ ــل العلـ ــ ــ ـــق أهـــ ــ ــ ــد اتفــ ــ ــ ــ ـــذة، قـ ــ ــ ـــــــصية فــ شخــ

ــــــ ـــصالح والتقــ ــ ـــ ــــــحاب ال ــــارف وأصــ ــ ـــك واملعــ ــ ــ ـــه، وذلـ ــ ـــــادة بـــ ــه واإلشـــ ــ ــ ـــــاء عليــ ــى الثنـــ وى علــــــ

ــالح  ــ ــ ـــه يف اإلصـــ ــ ــ ـــي مكانتـ ــ ــ ــه ورقــ ــ ــ ــ ـــو منزلت ــ ــ ــه و علـ ــ ــ ـــضله و علمـــ ــ ـــ ـــى ف ــ ـــنهم علــــ ــ ــــهادة مـــ ــ شــ

ــايل ــ ــ ــــدعوة إىل اهللا تعــ ــ ـــوى والـ ــ ـــاء . والتقــ ــ ــــــؤالء العلمـــ ــوال هـ ــ ــ ـــض أقــ ــــأيت بعــــ ــ ــا يـ ــ ــ ـــذكر فيمــ ــ ونــ

  :والفضالء بشأن الشيخ الندوي
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ــاب   ) 1 ــ ــ ــ ـــه لكتــ ــ ـــ ــــــسباعي يف تقدميــ ــ ــــصطفى الــ ــ ــ ــــدكتور مــ ــ ـــ ـــــتاذ الـ ــ ــال األســـ ــ ــ ـــــال ر(قــــ ــ جـــ

ـــالم ــ ــــــدعوة يف اإلســ ـــر والـ ــ ـــة ): " الفكــ ــ ــة املباركــ ــ ــذه احلركـــ ــ ــــــالم هـــ ــــــن أعـ ـــوع (ومـ ــ ـــة الرجــ ــ حركــ

ـــــالم ــــــصلح، ) لإلســ ــــامل مـ ــ ــــــو عـ ـــــاب، فهـ ـــذا الكتــ ــ ــف هــ ــ ــ ـــدوي مؤلـ ــ ــــــسن النــ ــتاذ أبواحلـ ــ األســـ

ـــــاه اهللا  ــ ـــذ آتـ ــ ــ ــــص، دأب منـ ـــة خملــــ ــ ـــعالداعيـــ ــ ــــسانه، لـــ ــ ــه و لــ ــ ــ ــــدعوة إىل اهللا بقلمــ ــ ــــــى الــ م علــ

ــــالم ــ ــ ــة واإلســ ــ ــ ـــ ـــار العروبـ ــ ــ ـــددة إىل أقطـــ ــ ــ ــ ــه املتعـ ــ ــ ـــ ــــادين وبرحالتـ ــ ــ ـــة يف ميــ ــ ــ ــه املوفقـــ ــ ــ ـــ ، و جبوالتـ

ــار اهلنــــد، ــيت إنــــه اليــــوم ليعــــد مــــن أبــــرز أعــــالم اإلســــالم املــــصلحني يف ديــ  الــــدعوة، حــ

ــــة  ــ ـــ ـــز بالدق ــ ــ ــــيت تتميـ ــ ـــه الــ ــ ــ ــه و مؤلفاـت ــ ــ ـــه كتبــ ــ ـــ ــد، ول ــ ــ ــ ـــل بل ــ ــ ـــشرون يف كـ ــ ــ ـــــذه املنتـ ــ ـــه تالميـ ــ ـــ و ل

ــة،  ـــــ ــالعلميـ ــ ــ ـــــامل وبــ ــ ـــشاكل العـ ــ ــدقيق  ملـــ ــ ــ ــ ـــل ال ــ ـــشريعة، وبالتحليـــ ــ ـــرار الـــ ــ ــ ـــــم أسـ العمق يف تفهـــ

ــالمي،  ــائل معاجلتهــــــا، اإلســــ ــ ـــق باإلضــــــافة إىل مــــــا ووســ ـــن روح مــــــشرقة، وخلـــ ـــه مـــ ــــاز بـــ ميتــ

ــــالق ال ــ ـــن أخــ ــ ــستمد مـــ ــ ــ ـــيب مــ ــ ــــصاحل يف النـــ ــ ــــسلف الــ ــ ــــــاء الــ ــــــذكرك بعلمــ ـــشة تــ ــ ـــرمي، ومعيـــ ــ كـــ

   32."زهده، و تقشفه، و عبادته و كرامة نفسه

ـــدوي و   ) 2 ــ ــ ـــشيخ النـــ ــ ــ ــــالة إىل الـــ ــ ــ ـــــاين رسـ ــ ــد اليمـــ ـــــ ـــن حممــ ــ ــ ـــ ـــل ب ــ ــ ــــشيخ خليــ ــ ــ ــــث الــ ــ بعـــ

ــه ــ ـــ ـــــه بقولـ ـــــسي و : " خاطبـــ ـــن نفـــ ــ ــ ـــز مـ ــ ــ ــــــي أعـ ــسن علــ ــ ــ ـــا احلــ ــ ــــــل أبـــ ـــي الفاضــ ــ ــسي أخـــ ــ ــ نفائــ

ــاىل ــ ــ ــ ـــظ اهللا تعــ ــ ــ ـــالما..... حفـــ ــ ــ ــ ـــــاًسـ ــ ــــــوقا و حنينـــ ــ ً و شــ ــاُ ــ ــ ـــ ــؤاد، ً و توقـ ــ ــ ـــ ـــميم الفـ ــ ــ ـــن صـــ ــ ــ ــ ، مـ

  33." املتقطع بسيف العباد

ـــــسيين    )3 ــ ــ ــ ــني احلــ ـــــ ــ ــيت أمـــ ــ ــ ــ ـــ ـــــال املفـ ــ ــ ــ ــــــدوي : " قـ ــ ـــ ـــذي .. النـ ــ ــ ـــ ـــ ــــص ال ـــــ ــ ــــــؤمن املخلـ ــ ـــ املـ

   34"يستطيع تشخيص الداء ووصف الدواء

ـــب  ) 4 ــ ــ ـــيد قطـــ ــ ـــ ــــشهيد سـ ــ ــ ـــال الــ ــ ــ ـــ: " وقــ ــ ـــ ـــدوي رجــ ــ ـــ ـــصيته ويف النـ ــ ــ ــــــه يف شخـــ ــ ل عرفتـ

ـــذي  ــ ـــل الــ ــ ــه الرجــ ــ ـــسلم ، وعرفـــــــت فيـــ ــ ــل املــ ــ ـــسلم ، والعقــ ــ ــــب املــ ـــ ــــت فيـــــــه القل ــه، فعرفـــ قلمــــ

ـــالم ــ ــ ــ ـــد لإلســ ــ ـــ ــ ــه جيـ ــ ــ ـــ ــــى فقــ ــ ـــ ـــالم علــ ــ ــ ــ ـــالم و لإلســ ــ ـــ ــ ــيش باإلسـ ــ ــ ــ ــ ــــهادة هللا ... يعـ ــ ــ ــ ـــذه شـ ــ ــ ـــ هـ

  35." أؤديها
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ــــن عاطفــــــة   ) 5 ــــشيخ مـ ــا مبـــــا يف رســـــائل الــ ــ ـــزايل معجبــ ــد الغــ ــ ـــشيخ حممـ ـــه الـــ ــ ــــال عن ًوقـ

ــــاس و روح ـــ ـــالم: " و محـ ــ ــ ـــذا اإلسـ ــ ــــوس هـــ ــ ـــــة،أما النفــ ـــاعرة حملقـــ ــ ـــس شـــ ـــه إال نفـــــ ــ ــ  ال ختدمـ

   36. " البليدة املطموسة فال حظ هلا منه

ـــه  ) 6 ــ ــالته إليــ ــ ـــشقي يف رســـ ــ ــار الدمــ ــ ـــة البيطـــ ــ ـــد �جــ ــ ـــشيخ حممــ ــ ـــــال الــ ـــا : " وقـ ــ إين أيهــ

ـــومي إال و  ــ ـــأل مــــــن قــ ــ ــسي أو يف مــ ــــــك يف نفــــ ـــا ذكرت ــ ــــــويف، مــ ـــل ال ــ ـــرمي، واخلــ ــ ـــصديق الكـ ــ الـ

ــدي ــ ــ ــــــف حــ ــم، و لطـــ ــ ــ ــــك اجلــ ــ ــــــع، و أدبــ ـــك الواســـ ــ ــ ـــرت علمـ ــ ــ ـــــسك ذكـ ــ ــــــاع جليــ ثك، و إمتــ

    37."بفوائدك الغزيرة، و نوادرك العذبة الشهية

ــارك  ) 7 ــ ــ ـــز املبـ ــ ـــ ـــــد العزي ــــن عبــ ــ ــد بــ ــــشيخ أمحـــــ ــ ـــــال الــ ـــالم، : "وقــ ــ ـــة اإلســـ ــ ـــدوي داعيــ ــ النـــ

ـــيم،  ــ ـــ ــــــق احلكــ ــ ــــسليم والتطبيــ ــ ـــــني اإلدراك الــــ ــ ـــامع بـــ ــ ــ ــه، اجلـــ ـــــ ــــــسانه و قلمـــ ــ ـــه بلــ ــ ــ ــــذاب عنـــ ــ الــــ

   38." ساللة الدوحة النبوية والعرتة املصطفوية

ـــ  ) 8 ـــول األديـــ ــاوي ويقـــ ــ ـــي الطنطــ ــ ـــشيخ علـ ــالم يف : " ب الـــ ــ ـــــىن لإلســ ـــسن بـ ــو احلـــ ــ أبــ

ـــصون ــذه حـــ ــ ـــوس تالميــ ـــىنًانفـــ ـــر، بـــ ــــصون احلجـــ ــــنت مــــــن حــ ـــوى و أمــ ـــن  أقـــ ـــغرية مـــ  أمــــــة صـــ

ــــــصني ــ ـــدعاة املخلـ ــ ــ ــ ــصاحلني وال ــ ــ ــ ــاء اـل ــ ــ ــ ــــتكمل .. العلمـ ــ ــه فاســـ ــ ــ ـــدت أن اهللا أكرمـــ ــ ـــ ــــــه وجـ ــ فيـ

    39."مزايا الداعية اإلسالمي

ـــشاط   ) 9 ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ـــن حممــ ــ ــ ــ ــسن بـ ـــــ ــ ــه حـ ــ ــ ــ ـــشيخ الفقيــ ــ ــ ـــ ــــال ال ــ ــ ــد: " وقــ ــ ــ ــ ــــــة النــ ــ وي العالمــ

   40." املوفق

ـــرب   ) 10 ــ ـــ ـــستان األكـ ــ ـــ ـــيت باكـ ــ ــ ـــفيع مفــ ــ ــ ـــد شــ ــ ــ ـــه حممــ ــ ـــ ـــة الفقيـ ــ ـــ ـــال العالمـ ــ ــ ـــشيخ :" وقــ ــ ــ ــ ال

  41." أبواحلسن علي الندوي موفق من اهللا تعاىل

ــــاوي   ) 11 ــ ـــدكتور القرضـــ ــ ــ ــشيخ الــ ـــــ ــه الــ ــ ــ ــ ــــب عنـ ـــايل-وكتـــــ ــ ــ ــه اهللا تعــ ـــــ ـــهد :" -حفظــ ــ ــ أشــ

ـــ ــ ــ ــــرده و إخالصـ ــ ــــــه لتجــ ـــد أحببتــ ــ ــايل، فقـــ ــ ــ ـــــا هللا تعــ ـــون حبـــ ــ ــ ـــو أن يكـ ــ ــــــه و أرجـــ ه و أين أحبــ

ــفاء  ــ ــة، وصــ ــ ـــن اخلرافــ ـــره مـــ ـــطيته، و أحببتــــــه لنقــــــاء فكــ ـــه و وســ ـــ ـــه العتدال ــه، و أحببتـــ ــ ربانيتـ

ـــن  ــ ــ ــ ـــه مـــ ــ ــ ــ ــ ــالمة عبادت ــ ــ ــ ــ ـــشركيات، وسـ ــ ــ ــ ــن الــ ـــــ ــ ـــه مــ ــ ــ ــ ـــالمة عقيدتـــ ــ ــ ــ ـــــسد، وســ ــ ــ ـــن احلــ ــ ــ ــ ـــه مــ ــ ــ ــ قلبــ

  . املبتدعات،و نظافة لسانه من الطعن  والتجريح أو التلويح
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ـــائ ــ ــ ــــصغرية، و باحلقـ ــ ـــسائل الــ ــ ــ ـــن املـ ــ ــــــرية عـــ ــضايا الكبــ ــ ــ ــــشغاله بالقــ ــ ــه النــ ــ ــ ـــن أحببتــ ــ ــ ق عـ

  .الصور، وباملعين عن املبىن، وبالعمق عن السطح

ـــل مــــــن عرفــــــه  ــسب أن كـــ ـــل، فأحـــ ـــ ــــشيخ  اجللي ــــب الــ ـــذي حيــ ــ ــــدي ال ـــا وحــ ــــست أنـــ ولـ

ــــا ازداد  ــه قربــ ــ ـــا ازداد منــ ــه، وكلمـــ ــ ــه منــ ــ ــه بــــــه و قربــ ــ ـــدر معرفتــ ـــى قـــ ــه علـــ ــ ــه أحبــ ــ ـــرتب منــ و اقـــ

ـــــا ـــه حبــ ــ ـــون ... لــ ــ ــنهم يتفقــ ــ ــــاء، ولكـــ ــ ـــــخاص العلمـ ــى أشــ ــ ــ ـــاس علـ ــ ـــف النــ ــ ـــرو أن خيتلــ ــ والغــ

ـــى أيب ا ــ ـــه، ال ميلكــــــون إال عل ـــ ـــى طريقت ـــن مــــــشربه، وال علـــ ــــسوا مــ ــــسن، حــــــيت الــــــذين ليــ حلــ

ــــــريه، ﴿واهللا  ــد يف غــ ـــــ ـــل أن توجـ ــ ــا قـــ ــ ــ ــــــن مزايــ ـــــصه اهللا مــ ـــا خـــ ــ ــامعهم، ملـــ ــ ــ ــاروه يف جمــ ــ ــ أن خيتــ

  42)105:البقرة(خيتص برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم﴾

ــــال أيــــــضا ـــدويًوقــ ـــشيخ النـــ ــ ـــا إىل الـ ــ ـــالة بعثهـ ــ ــــس معــــــي :  يف رسـ ــــست و ملــ ــد ملــ ــ و لقــ

ـــ ـــرفكمكــ ـــن عــ ــاملكم-ل مــ ــ ـــن - وال أجـ ـــي مـــ ــــضائل، هــ ـــن فـ ــــيكم مــ ـــــه علـ ـــم اهللا ب ــا أنعــ ــ  مـ

ــــضائل  ــذه الفـــ ــ ـــل هــ ــ ـــدين، تتمثــ ــ ـــددي الـ ــ ــــل، وجمــ ــاء الرســ ــ ــــني و خلفـــ ـــــة النبيــ ــــصائص ورثــ خــ

ــــــسلوك،   ــ ــ ـــتقامة ال ــ ــ ــــدعوة، و اســـ ــ ـــرارة الــــ ــ ــ ــة، و حـــ ــ ــ ـــة الكلمــــ ــ ــ ـــرة، و حيويـــ ــ ــ ـــوح الفكـــ ــ ــ يف وضـــ

ــــــ ـــوازن ال ــ ـــدال والتـ ــ ــــــى يف االعتــ ــا تتجل ــ ـــنفس، كمــ ــ ــع الــ ـــع اهللا و مــــ ــ ــــــصدق مـ ـــرفتم ذوال ــ ي عــ

ـــبكم قراءهـــــــا،  ــ ــا، و لكتــ ــ ـــل لكلمـــــــتكم تأثريهــ ــ ـــذي جعــ ــ ــه يف األوســـــــاط اإلســـــــالمية، والـ بــــ

ــتالف  ــ ــى اخــ ــ ــ ــالمية عل ــ ـــــات اإلســ ـــسلمني واجلماعـ ــ ــني املـ ــام بــــ ــ ــا العــ ــ ــصيتكم قبوهلــ ــ و لشخــ

ــالفتموه يف  ــ ــ ـــ ـــــالفكم أو خـ ـــ ـــن خــ ــ ــ ـــىت مـــ ــ ــ ـــذاهبهم، حـــ ــ ـــ ــــا�م ومــ ــ ــ ـــوع وجهــ ــ ـــ ـــشار�م، و تنــ ــ ـــ مــ

ـــدرك ــ ــ ــ ــق ق ــ ــ ـــم حــــ ــ ـــ ـــدر لكــ ــ ــ ـــك إال أن يقــ ــ ــ ــة، ال ميلـــ ــ ــ ــ ــرأي أوالوجهــ ــ ــ ـــ ـــيكم، و ال ــ ــ ــــــين علـــ ــ م، ويثــ

   43." يعرتف لكم بالفضل، وهذه من نعم اهللا الكربي

ــــــريا ـــ ــد كث ــ ــ ـــذا جنـــ ــ ــ ــار ًوهكــ ــ ــ ــــصيات الكبـــ ــ ــ ــام والشخـ ــ ــ ــاء العظـــ ــ ــ ـــوال وآراء العلمـــ ــ ــن أقــــ ــ ــ  مـــ

ـــا ـــه ثنــــاء عظيمـ ـــوا عليــ ــادوا بالـــــشيخ النــــدوي ، وأثنـ ـــذين أشــ ــاًالـ ـــا مجيعــ ـــا ً، فـــــال نوردهـ  خوفــ

  .من اإلطالة

ـــدوي ــ ــشيخ النــــ ــ ـــ ــاة الــ ــ ــ ـــــام  :وفـــ ـــ ــــري امل1420يف عـ ــ ـــق هجـــ ــ ــ ــام -م، 1999وافــ ــ ــ ــو عـــ ــ ــ  وهـــ

ــــالم ــــــاء األعـــ ــــــن العلمـ ـــدد مـ ــ ــل عــ ــ ـــ ــــــة -رحي ـــوم اجلمعـ ــ ــــــضان، و يف يــ ــــــهر رمـ ـــر شـ ــ  ويف أواخــ
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ـــن  ـــــني مـــ ـــادي والثالث ـــيالدي أي احلــ ــام املــ ــ ــن العـ ــ ـــوم مـ ـــبوع، ويف آخـــــر يــ ــام األســ ــ ــــضل أيـ أفـ

ــــشيخ  ــ ــــأ الـــ ــ ـــة توضــ ــ ــ ـــالة اجلمعــ ــ ــ ـــل صـ ــ ــ ـــشرين، و قبــ ــ ــ ـــرن العـ ــ ــ ــــــة القــ ـــسمرب، يف �ايــ ــ ــ ــــــهر ديــ شــ

ـــدأ ي ـــدوي، و اســـــتعد للـــــصالة، و بــ ـــا النــ ــايل، كمــ ــاب اهللا تعـــ ـــف مـــــن كتـــ ـــورة الكهــ ـــرأ ســ قــ

ــوم علمــــــا ــ ــل احملتــ ــ ــة، واىف  األجـ ــ ـــل مجعــ ـــود كـــ ـــالمية، و داعيــــــة ًتعــ ــة اإلســـ ــ ــــالم األمــ ـــن أعـ  مـــ

ــــا ــ ــــــه ملبيــ ـــوار ربـــ ــ ــ ــــــل إىل جــ ـــــدعاة، و انتقـــ ــ ــــــار الـ ـــ ــــن  كب ــ ـــــا مـــ ـــ ــــــة ًرباني ــــــو العالمـــ ـــداءه، وهـــ ــ ــ  نــ

ـــاملي ــ ــسية و العــ ــــدي اجلنـــــ ـــ ــسب واهلن ــ ــسين النـــ ــــل واحلـــــ ـــريب األصـــ ــ ــرد العــ ــ ــم الفـــ ــ ـــ  الداعيـــــــة العل

ـــسيد أ ــ ــ ـــــري الـ ــ ــداعي إىل اخلـ ــ ــ ــــاحلق الــ ــ ـــــاطق بــ ــ ـــسا�ا النـ ــ ــ ــة ولـ ــ ــ ـــيخ األمــ ــ ــاء شـــ ــ ــ ــــــسن العطــ بواحلــ

ــــدوي ــ ــــسين النـــ ــ ــــى احلـــ ــ ــ ــــــ. عل ــــــسن هفرمحـــ ـــزاه أحـــ ــ ــ ـــــاملة، و جــ ــــعة شــــ ــ ـــة واســـ ــ ــايل رمحـــ ــ ــ  اهللا تعـــ

ــع  ــ ــ ــ ــــــه، و رفـ ــــسيح جنانـــ ــ ــ ـــه فـ ــ ــ ــاء، و أنزلــ ــ ــ ــ ـــالمية مجعـ ــ ــ ـــة اإلســ ــ ـــ ـــن األمـ ــ ــ ـــضله عــ ــ ـــ ـــزاء و أفـ ــ ــ اجلــ

  .مكانته يف أعلى العليني

ــــــدر اهللا  ــ ــــــد قــ ــ ـــل–ولقــ ــ ــ ـــى األ-عزوجـــ ــ ــ ــام أن  علـــ ــ ــ ــ ــــــك العــ ــ ــ ـــالمية يف ذل ــ ــ ـــة اإلســـ ــ ــ مـــ

ـــددا ــ ــودع عـــ ــ ــ ــاًتــ ــ ــ ـــارهم علمــ ــ ـــا وخيـــ ــ ـــــار علمائهـــ ـــن كبـــ ــ ـــالً مـــ ــ ــ ــــالحاً وعمـ ــ ــــــوة و ً و إصــ  و دعــ

ـــا ــاداًتوجيهــ ـــمً و إرشـــ ـــن : ، وهــ ـــد اهللا بــ ــن عبــ ـــز بـــ ـــشيخ عبـــــد العزيــ ــة الــ ــزة العربيـــ ــة اجلزيـــ عالمـــ

ــاز، ــ ــ ــــصطفبــ ــ ـــشيخ مــ ــ ـــاوي، والـــ ــ ــ ــــــي طنطـ ــشيخ علــ ــ ــ ـــر ى والــ ــ ــ ــد ناصـ ــ ــ ــشيخ حممــ ــ ــ ــ ــا، وال ــ ــ  الزرقــ

ــاين ــ ـــت. الـــــــدين األلبـــ ــــــسن وخــــ ــــشيخ أيب احلـ ــل الـــ ــ ـــ ــــام اجللي ــ ـــب باإلمـ ــ ـــذا املوكــ ــ ـــاىل هــ ــ م اهللا تعــ

ـــدوي ــ ــ ـــ ـــالمية . النــ ــ ـــ ــ ـــة اإلســ ــ ـــ ــ ـــن األمــ ــ ــ ــ ـــزاهم عـــ ــ ــ ــ ــــــعة و جـــ ــ ــ ــة واســ ــ ــ ــ ـــ ـــــاىل رمحـ ـــ ــ ـــرمحهم اهللا تعــ ــ ـــ ــ فــ

 .خرياجلزاء

  العلمية واألدبيةمساهمات السيد أبي الحسن الندوي 

ــا ــ ــ ـــتم اهتمامــ ــ ـــــد اهـــ ـــدوي قـــ ــ ــشيخ النـــ ــ ــ ــة الــ ــ ــ ــرياًإن العالمــ ــ ــ ـــون األدب ً كبــ ــ ـــل فنـــ ــ  بكـــ

ـــه، ــ ــــريب وأجناســــ ــ ـــة يف العـــ ــ ـــ ــــسامهة فعالـ ــ ـــاهم مـــ ــ ــ ـــة، وســ ــ ــ ــــــث والدراســ ـــا بالبحـــ ــ ــــــاول كلهــــ  وتنـــ

ـــــه ـــه وأجناســ ــ ــــــب فنونــ ــى اللغـــــــة العربيـــــــة . أغل ــ ـــ ــم عل ــ ــور والظلــ ــ ـــأ واجلـــ ــ ـــن اخلطــ ــ ـــرى مــ ــ ـــه يـ ــ وإنــ

ـــواع األدب،  ــ ــن أنـــ ــ ــ ـــني مـ ــ ـــوع معـــ ــ ــ ـــب بن ــ ـــ ــــب أو الطال ــ ـــب أو األدـي ــــــزم الكاتـــــ ـــا أن يلتـ ــ وآدا�ــ

ــة ــ ــــــه األدبيــ ـــن فنون ـــن واحــــــد مـــ ـــه، أو بفـــ ــ ـــن أجناسـ ـــد مـــ ــ ــــن. أو جبــــــنس واحـ ـــن مــ ـــا يظـــ  كمـــ

ــني  ــ ـــوع معــ ـــ ـــسه علــــــى ن ـــتعلم نفـــ ــ ـــب أو املـ ـــب أو الكاتـــ ــبس األديـــ ــ ـــصري والعيــــــب أن حيــ التقـــ
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ــه الطريقــــــة  ــ ــه، ويزعمــ ــ ــارس عليــ ــ ـــب فيــــــه و ميــ ــه، فيكتـــ ــ ـــن فنونــ ـــن األدب أو فــــــن معــــــني مـــ مــ

ـــة ــ ـــن الكتابـ ــ ــــــى والنمــــــوذج الوحيـــــــد لفـ ــــة . املثل ـــــات التعليميـــ ـــشدة بعـــــــض اهليئـ ــ ـــد بـ ــ وإنـــــــه نقـ

ــــــ ــ ــو املقامـــ ــ ــ ــ ــــا حنـــ ــ ــ ــــالمية لنظر�ـــ ــ ــ ـــة اإلســـ ــ ــ ـــ ـــدارس العربيـ ــ ـــ ــــــث واملـــ ــ ــــلو�ا حيـــ ــ ــ ـــة وأســـ ــ ـــ ات األدبيـــ

ــــا، وأن  ــ ــة أن يتبعهـ ــ ــ ــة العربيـ ــ ــدارس اللغـــ ــ ــــــي لـــ ـــــا، ينبغـ ـــة وآدا�ــ ــ ــــــة العربيــ ــــاذج للغـ ــ ـــا منـ ــ جعلوهــ

   44.يلتزم �ا، وال خيرج عن دائر�ا

ـــعيا   ـــدوي ســـ ــ ــشيخ النـ ــ ــــعى الــ ــد ســ ــ ــاًوقــ ــ ـــوداً حثيثــ ــ ــــذل جهـ ـــــصحيح ً، وبــ ــارة لتـ ــ  جبــ

ــا  ــ ــ ـــريه إىل مـــ ــ ــ ــا، وتغيــ ــ ــ ــة وآدا�ـــ ـــــ ـــة العربيــ ــ ــ ـــاه اللغــ ــ ــ ــــاطئ جتــ ــ ـــصور اخلـــ ــ ــ ــذا التــ ــ ــ ـــــسن هــ ــ ـــو أحــ ــ ــ هــ

ـــــــضل ـــ ــــــة . وأف ــ ـــة العربيــ ــ ــ ــــــرة إىل اللغـــ ــ ــــذه النظــ ــ ـــورة هــــ ــ ـــ ـــدوي خطــ ــ ــ ـــشيخ النـــ ــ ـــ ـــظ الــ ــ ــ ــــد الحـــ ــ وقــــ

ـــا  ــ ــــا، كمـــ ــ ـــــة وآدا�ــ ــذه اللغـــ ــ ــ ـــن �ـ ــ ـــسيئ الظـــ ــ ـــدئ يـــ ــ ــــئ واملبتـــ ــ ـــل الناشـ ــ ــــــث جتعـــ ـــا، حيــ ــ وآدا�ــ

ـــد  ــ ـــسبب التقليـــ ــ ـــــا بـــ ـــأليف فيهـــ ــ ــ ـــضعف التـ ــ ـــة ، ويـــ ــ ــــــسد اللغـــ ـــري، وتفــ ــ ــــان والتعبـــ ــ ــــضيق البيــ ــ يــ

   45.واالتباع هلذا األسلوب العريب املقامايت

ـــه، وأوىل وإن ا   ــ ــ ـــ ـــريب وأجناســـ ــ ــ ــ ــــــون األدب العـــ ــ ــ ـــرز فنــ ــ ــ ـــ ـــ ـــد أب ــ ــ ـــ ـــدوي قــ ــ ــ ــ ـــ ـــــشيخ الن ــ ـــ لــ

ــــشعر بأغراضــــــه  ـــرق إىل الــ ـــا تطـــ ـــسامه املختلفــــــة، كمـــ ــر بأقـــ ــ ــرق إىل النثــ ــ ــه �ــــــا، فتطــ ــ اهتمامــ

ـــددة ــ ـــ ــ ــــــه . املتعـ ــ ــــــف كتابــــ ــ ــ ــني ألـ ــ ــ ــ ـــك حـــ ــ ــ ــ ـــرب" وذلــ ــ ـــ ــ ــــن أدب العـ ــ ـــ ــــــارات مــ ــ ـــ ــار ". خمت ــ ــ ـــ فاختـــ

ــة،  ـــاس األدبيـــ ــون واألجنــ ـــك الفنـــ ـــى تلــ ـــوي علــ ـــيت حتتــ ـــة الــ ـــة املختلفــ ـــصوص األدبيــ ـــا النــ كمــ

ـــررات  ـــون مـــــن املقــ ـــة الـــــيت ألفهـــــا الـــــشيخ النـــــدوي لتكــ ـــب العربيــ ـــمنها يف الكتــ ـــا وضــ تناوهلــ

  .العربية للمرحلة االبتدائية واملتوسطة

ـــريب،    ــ ــــالمية األدب العـــ ــ ــــضية إســ ــ ــــــرية بقــ ـــة كبــ ــ ـــىن عنايـــ ــ ــ ــــدوي اعتـ ــ ــشيخ النــ ــ ــ وإن الــ

ـــا  ــ ــ ــــــع هلـ ـــــصحيحة، ووضــ ـــــالمية الـــ ـــة اإلســـ ــ ــ ـــــة إىل الوجهـ ــــــاس األدبيـــ ـــون واألجنــ ــ ـــه الفنـــ ــ ــ فوجـ

ـــسا وقو ــــامأســـ ــا قــ ــ ــــدمي ت باعــــــد، كمــ ــــسامهات قــ ـــدم مــ ــ ـــا، وقـ ـــة هلـــ ــ ـــاذج العمليــــــة التطبيقيـ النمـــ

ـــريب  ــ ــ ـــ ــون األدب العــ ــ ــ ــ ــ ــــــل فنــ ــ ـــتم بكــــ ــ ــ ـــ ـــه مل يهــ ــ ـــ ــ ـــة املختلفة،ولكنــ ــ ـــ ــ ــون األدبيــ ــ ــ ـــ ـــ ــــة يف الفن ــ ـــ ـــ فعال

 . وأجناسه

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 م  3201 ونعشرة القسم العربي، العدد المجل   

 

70

70

ـــا  ــــاهم فيهـــ ـــدوي وســ ـــ ـــشيخ الن ـــ ــا ال ــ ـــيت تناوهلــ ـــ ـــة ال ـــ ــــاس األدبي ـــون واألجنــ ـــ ـــن الفن ومــ

ـــي ــ ـــرية، هــ ــ ــة كبــ ــ ــ ـــــسامهة عظيمـ ـــال: مــ ــ ـــر اإلســ ــ ـــدعوة والفكــ ــ ــ ــــال، أدب ال ــ مي ، وأدب األطفـ

ــــــدميات  ــ ــ ــ ـــة، وأدب التقــ ــ ــ ــ ــ ــة والغرييـــ ـــــ ــ ـــ ــــــرتاجم الذاتيــ ــ ــ ــ ــ ــــــسرية وال ــ ـــ ــــرحالت، وأدب الـــ ــ ــ ـــ ـــ وأدب ال

ــــا ــــــون .وغريهــ ـــن الفن ــ ـــن مـ ــــدوي يف فـــ ـــشيخ النــ ـــن مــــــسامهات الـــ ــث عـــ ــ ـــن نــــــذكر و نبحــ ــ وحنـ

  :األدبية العربية فيما يلي بعون اهللا تعاىل

ــسرية أي  ــ ــ ـــا أدب الــ ــ ــق فيهـــ ــ ــ ــــــدوي وتعمـ ــشيخ النــ ــ ــ ــــيت كتــــــــب الـ ــ ـــــادين الـ ــــــن امليـــ فمـ

ـــس ــ ـــ ـــــةال ــ ــة والغرييـ ــ ــ ــــه . رية الذاتيـــ ــ ـــ ــــاحبه جتربت ــ ـــدم صــ ــ ــ ــداع يقــ ــ ــ ــــــن األدب إبــ ــون مـــ ــ ــ ــ ـــذا الل ــ ــ و هــ

ــرات الـــــيت  ـــروا العثـــ ـــداث، و يــ ــع األحــ ـــاحبها مـــ ـــي تعامـــــل صــ ـــوا علــ ـــرين ليقفــ ـــزة لآلخــ املتميــ

ــر ــ ـــا مــ ــ ـــيت حققهـ ــ ـــــائج الـ ـــــا، والنتـ ـــل . �ـ ــ ــد، وينقـ ــ ــع يف آن واحــ ــادف و ممتــــ ــ ـــداع هــ ــ فهــــــي إبـ

ـــره ــ ـــصوراته و فكــ ــ ــاحبها تــ ـــــة صــــ ـــع جتربــ ــ ـــد. مـ ــ ــــشيخ النـ ـــ ـــف ال ــ ــــدة يف وألـ ــات عديـــ ــ وي مؤلفـــ

  .السري والرتاجم باإلضافة إىل السرية النبوية الشريفة

ـــهال ــ ـــــست أمــــــرا سـ ــــسرية ليـ ــة الــ ــ ـــدوي أن كتابــ ــ ـــشيخ النـ ــ ــد الـ ــ ـــــاًويعتقــ ـــــا ً وهينـ ، كمـ

ـــبعض ــ ـــه ال ــ ـــه. يظن ـــ ـــذا بقول ـــم هــ ـــن زعــ ــى مــ ــ ـــر علــ ـــريا: "وأنكــ ـــاء ًإن كثــ ـــن الكتـــــاب واألدبـــ  مــ

ـــد ــ ــ ـــ ـــى اآلداب يعــ ــ ـــ ــ ــني علـــ ـــــ ــ ــ ـــــات واملتطفلـ ــ ــ ــ ـــشادين يف اللغــ ــ ـــ ــ ـــن الــ ــ ــ ــ ــــضال عــــ ـــــ ــ ـــوع فـ ــ ــ ــ ــ ون موضــ

ــــــواد  ــ ـــة واملــ ــ ـــ ـــراض األدبيــ ــ ــ ـــهل األغـــ ــ ــ ــ ـــن أسـ ــ ــ ــفه مـــ ــ ــ ــ ـــه ووصــ ــ ــ ـــة حياتـــ ــ ــ ــــــل وترمجـــ ــ ــف برجــ ــ ــ ــ التعريــ

ــة ــ ــ ــامال46."الكتابيـ ــ ــ ـــون حـ ــ ـــب أن يكــ ـــن الكاتــــ ــ ــــــب مــ ـــر يتطلـ ــ ــذا األمــ ــ ــ ــــاءات ً وإن هـ ــ  للكفـ

ــتعداداته ــ ـــه واســ ــ ــه طاقاتـ ــ ـــز لــ ــ ـــة وأن جيهـ ـــة القويـــ ــ ــــب .العلميـ ـــه جيــ ــــدوي أنـــ ـــشيخ النــ ويــــــرى الـــ

  :يعلى كاتب السرية االلتزام بأسس وأصول عديدة، وه

ــدة  -1 ــ ـــة الناقـــ ــ ـــصية الواعيــ ــ ـــــة الشخــ ــــــسرية : املعرفــ ـــــاحب اـل ـــــب صــ ـــرف الكاتــ ــ أن يعــ

ــة  ــ ــ ــ ــــق الدراســ ــ ــ ــــن طريــ ــ ـــ ـــه عـ ــ ـــ ـــرة، أوأن يعرفــ ــ ــ ــــصحبة أو املعاشـــ ـــــ ــــــق الـ ــ ــرا بطريــ ــ ــ ـــ مباشـ

ـــيت حتـــــث  ـــصالت الــ ـــن الــ ــا صـــــلة مــ ــ ــوم بينهمـ ـــار، أو أن تقـــ ــع األخبــ ــة وتتبـــ ـــ األمين

  .على تتبع األخبار والتعرف على خصائصه وميزاته

ـــى البيـــــان والتع -2 ـــريالقـــــدرة علــ ــة :بــ ــة وتعبرييـــ ـــدرة بيانيـــ ـــون لـــــدى الكاتـــــب قــ أن يكــ

ــوم  ــ ـــب أن تقــ ـــلة، فيجـــ ــ ــــزة الفاضـ ــــات املميــ ـــك الثــــــروة اللغويــــــة والكلمــ ــــث ميلـــ حيــ
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ـــر شخـــــصيته  ــه، وتظهــ ـــ ـــن لدات ـــزه عــ ـــه، ومتيــ ـــرتجم لـ ــام صـــــدق للمــ ــة مقـــ ـــل كلمـــ كـ

  47.كما هي، دون زيادة يف حقه وال نقصان

ــــسئولية -3 ــ ــشعور باملــــ ــ ــ ــ ــــــة والـ ــ ـــة واألمانــ ــ ـــ ــــب أن: الدقـ ــ ــ ــــى الكاتــ ــ ـــ ــــب عل ـــرى جيــــــ ــ ــ  يتحـــ

ــام اهللا  ــ ـــاس وأمــ ـــ ــام الن ــ ـــسئولية أمــ ـــشعر املـــ ـــ ــة ، وي ــ ـــة العلميــ ـــ ــزم باألمان ــ ــة ، ويلتــ ــ الدقــ

ــــشوهه  ـــب أن ال يـــ ــ ـــامهم، فيجــ ــ ــــــخص أمــ ـــورة شـ ــ ـــدم صــ ــ ــه يقــ ــ ــــث إنـــ ــ ـــاىل، حيـ ــ تعــ

 .أو يزينه

ـــصادقة -4 ــ ـــة الـــ ــ ــ ـــل والرغبـ ــ ــــــدافع النبيـــ ــــــود الــ ــــن : وجــ ـــ ـــب عـ ـــب الكاتـــــ ــ ـــــــب أن يكتـــ جيـ

ـــداء ا ــ ــ ـــتجابة لنـ ــ ــــــرة أو اســـ ـــع فكـــ ــ ــ ــــا مـ ــ ـــل جتاوبــ ــ ــ ــــــدافع نبيــ ــه بــ ــ ـــ ـــرتجم لـ ــ ــ ـــضمري املـ لــــــ

  . أودفاعا عن كرامة مهدورة وحق مسلوب

ــــــة  ــسرية النبوي ــ ـــى الــ ــ ــه اخلــــــاص علـ ــ ـــز اهتمامــ ــــــد ركـــ ـــدوي ق ــ ـــشيخ النـ ــ ــد اـل ــ ــا جنــ ــ وإننــ

ـــاره،  ــ ــ ـــة أظفـ ــ ــ ـــذ نعومـ ــ ــ ــة منـ ــ ــ ــــسرية النبويــ ــ ــغرية يف الــ ــ ــ ـــائل صــ ــ ــ ــرأ رسـ ــ ــ ـــشريفة،حيث درس وقــ ــ ــ الـ

ـــره ــــن عمــ ـــة مـ ــه وهـــــو يف الثامنــ ــع أترابـــ ـــسري النبويـــــة مـــ ـــسات لدراســـــة الــ ــد جلــ ـــر . وعقـــ األمــ

ـــكل ع ــ ــ ــــذي شـــ ــ ــــسرية ، الــــ ــ ـــ ـــداث الـ ــ ــ ـــأثر بأحـــ ــ ــ ــد تـــ ــ ــ ــ ــــه وحياته،وقــ ــ ـــ ــــيا يف ثقافتـ ــ ــ ــــصرا أساســ ــ ــ نــ

  .وجتاوب مع مواقفها وشخصيا�ا، وتذوق حالوة اإلميان يف رحا�ا

ـــوف علــــــى  ـــرد الوقـــ ــ ــــدوي جمـ ــــشيخ النــ ـــدى الــ ـــ ـــتها ل ــ ــسرية ودراسـ ــ ـــه الــ ـــين فقـــ وال يعـــ

ــــــة  ــا إىل أن احلقيقـــ ــ ــ ـــن خالهلـــ ــ ــ ـــــدف مـ ــ ـــل يهــ ــ ـــداث، بــــ ــ ــ ــرد األحـ ــ ــ ــــة، وال ســـ ــ ـــائع التارخييـــ ــ ــ الوقـ

ــالمية يف ــ ــ ــ ـــه اإلســـ ــ ــ ــ ــــــسدة يف حياتــ ــ ــــــا متجـــ ــ ــ ـــلم– جمموعهـ ــ ــ ـــ ــــه وسـ ــ ــ ــــــلى اهللا عليـــ ــ ، وإن - صـــ

  .دراسة السرية ليست سوى عمل تطبيقي هلا

ــــه  ــ ــ ــ ــــــن مؤلفاتـ ــ ـــدد مـــ ــ ــ ــ ــــا عــ ــ ــ ــة يف ثنايـــ ــ ــ ــ ــــسرية النبويـــ ــ ــ ــن الـــ ــ ــ ـــ ـــرية مــ ــ ــ ــ ـــزاء كثــ ــ ـــ ــد أجـــ ـــــ ــ وجنــ

ــأل ــ ـــــام بتــ ـــه،كما قـ ــ ــــه ومقاالتـ ـــراته وخطاباتــ ــ ـــةوحماضـ ــ ــــسرية النبويــ ــستقلة يف الــ ــ ـــب مــ ، يف كتـــ

  . بيني والطريق إىل املدينة وغريهامثل السرية النبوية وسرية خامت الن

ــا ــ ـــدوي كتبــ ــ ـــشيخ النـ ـــنف الـــ ــ ــد صـ ــ ـــن ًوقــ ــ ـــا�ني مـ ــ ـــاء النـ ــ ـــراجم العلمـ ــدة يف تـــ ــ  عديــ

ـــه  ــ ـــا كتابـ ــ ـــشهورين، منهـ ــ ــــــد املـ ـــــال اهلن ـــسلف ورجـ ــ ــان" الـ ــ ــــح اإلميــ ــــت ريــ ــ يف ترمجــــــة " إذا هب
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ــــــة  ــــــدود اهلنديـ ـــة إســـــــالمية  يف احلـ ــ ــــــام دولــ ـــذي أقـ ــ ــــان، الــ ــ ـــن عرفـ ــ ــد بــ ــ ــــسيد أمحـــ الـــــــشهيد الـــ

ـــ ــ ـــة تـ ـــشمالية الغربيـــ ــ ـــشاور"شمل علــــــى الـ ــ ـــق " بـ ـــدان والقــــــرى، وطبـــ ــن البلـــ ــ ــــا مــ ـــا جاورهــ ومـــ

ــويال ــ ــ ـــدم طــ ــ ــــــا مل تـــ ــــــالمي فيها،لكنهــ ــــام اإلســ ــ ـــريب، ًالنظــ ــ ـــتعمار الغـــ ــ ـــؤامرة االســـ ــ ـــــسبب مـــ  بـــ

ـــت  ــ ــع جـــــــيش الـــــــسيخ يف وادي معووقعــ ــ ـــة مـــ ــ ـــة عنيفــ ــ ـــاالكوت"ركــ ــ ــــام "بــ ــــشهد اإلمـــ ـــ ، فاست

   48.م1831أمحد وبعض كبار أصحابه ، وذلك يف عام 

ـــدوي ك ــ ـــشيخ النــــ ــ ــ ــــــف الـ ـــذلك ألـــ ــ ــ ــــاوكـ ــ ــــال، ًتبــ ــ ــــراجم الرجـــ ــ ـــ ـــسري وت ــ ــ ــــــرى يف الـ  أخـــ

ـــــا ـــاب :منهــ ــ ـــدعوة" كتــ ــ ــر والــ ــ ــــال الفكـــ ـــوع " رجـــ ــ ــــاب موضــ ــاول الكتـــ ــ ـــزاء، تنـــ ــ ــة أجــ ــ يف أربعـــ

ـــاد  ــ ـــة واجلهــ ــ ـــدعوة والعزميــ ــ ـــال الــ ــ ــــال يف جمــ ــ ـــــار الرجـ ـــف بكبــ ـــد، والتعريــــ ــ ــ ــالح والتجدي ــ ــ اإلصـ

ـــالم ــ ـــاريخ اإلســـ ــ ــ ــذا . يف تـ ــ ــ ـــه هلـــ ــ ــ ــــــسباعي يف تقدميـ ـــــــصطفى الــ ـــدكتور مـ ــ ــ ــتاذ الــ ــ ــ ـــول األســ ــ ــ يقـ

ــذا ال:"الكتــــــاب ــ ــار وهــ ــ ـــحة ألفكــ ـــورة واضـــ ــ ـــة صـ ــ ـــراء العربيـ ــ ــوم لقـ ــ ـــذي نقدمــــــه اليــ ــ ـــاب الـ ــ كتـ

ـــالمي، ولــــــروح  ــاريخ اإلســـ ــ ـــق للتــ ــ ـــه العميـ ــ ــالحية، ولفهمـ ــه اإلصــــ ــ ـــدوي، وميولــ ــتاذ النـــ ــ األســ

ـــــا ـــق �ـ ــ ــــا علـ ـــشرقة، ومــ ــ ــــصافية املـ ــ ــالم ال ــ ــرية-اإلســ ــ ـــصور األخــ ـــا - يف العـــ ــ ـــار، ومـ ــ ــــن غبـ  مــ

ــراف ــ ــ ـــ ـــن احنــ ــ ــ ــ ـــا�ا مــ ــ ــ ــــاريخ. أصــــ ــ ــ ــة التـــ ــ ـــ ــ ـــرة يف دراســ ــ ــ ـــ ـــــاب ثغـ ــ ــ ـــــذا الكتــ ــ ــ ـــسد هــ ــ ـــ ــــذلك يـــ ــ ــ  وبـــ

ـــــا ــة إليهــ ــ ــ ــــشعر باحلاجـ ــ ــزال نـ ــ ــ ـــا نـ ـــ ـــا ومـ ــ ــــالمي، كنــ ــ ــــاول  49."اإلسـ ــ ـــه تـن ــ ــــــزء األول منــ ويف اجلـ

ـــن  ــد بـــ ــ ـــصري، وأمحــ ـــز، واحلــــــسن البـــ ــد العزيـــ ــ ـــن عبــ ـــر بـــ ـــاة عمـــ ــة حيـــ ــ ـــدوي دراســ ـــشيخ النـــ الـــ

ـــيالين،  ــ ـــ ــ ــادر اجلـ ــ ــ ــ ــد القـــ ــ ــ ــ ــ ـــزايل، وعبـ ــ ــ ــ ــد الغــ ـــــ ــ ــــعري، وأيب حامــ ــ ـــ ــــسن األشــ ــ ـــ ـــل، وأيب احلــ ــ ـــ حنبـــ

ـــة ـــ ـــالحية والتجديدي ــودهم اإلصـــ ــ ـــي، وجهــ ـــدين الرومـــ ــــالل الـــ ــاين منــــــه و.وجــ ــ ـــزء الثــ ـــرد اجلـــ أفـــ

ـــة ــ ــآثره التجديديــ ــ ــه مـــ ــ ـــص فيـــ ــ ـــة، وخلــ ــ ـــن تيميــ ــ ــام ابــ ــ ـــالم اإلمـــ ــ ـــيخ اإلســ ــ ــاة شــ ــ ـــ ــــــزء .حلي ويف اجلـ

ــالح  ــ ــــسرهندي،وجهوده يف اإلصــ ــد الــ ــ ـــــد األحــ ـــد بــــــن عب ــام أمحـــ ــ ــن اإلمـ ــ ـــم عــ ـــث تكلـــ الثالــ

ــــروف  ـــرحيم املعـــ ــ ــد الــ ــ ـــ ـــن عب ــ ـــد بــ ــ ـــام أمحــ ــ ــــاة اإلمــ ــــاول حيـــ ــ ـــزء الرابـــــــع تنـ ــ والتجديـــــــد، ويف اجلــ

ـــــــص  ــــــدهلوي، وخلــ ـــ ــويل اهللا ال ــ ــ ـــةبـــ ــ ـــه التجديديــــ ــ ــ ـــــه أعمالــ ــ ـــا .فيــ ــ ــ ـــه : ومنهــ ــ ــ ــــــضى"كتابــ " املرتـــ

ــــب  ــ ــــن أيب طال ـــي بـــ ــ ــؤمنني علـ ــ ـــري املــ ــ ـــــد أمــ ـــة الراشـ ــ ـــــة مفـــــــصلة للخليفـ ـــو ترمجـ ــ  رضـــــــي –وهـ

  .-اهللا عنه
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ــاهم  ــ ــ ــ ــد سـ ــ ــ ــ ــــــه قـ ــ ــــــب جتربتـ ــ ـــة ، و كتـ ــ ــ ـــسرية الذاتيــ ــ ــ ـــال الــ ــ ــ ـــدوي يف جمــ ــ ـــ ــــشيخ النـ ــ ـــ ال

ــاب  ــ ــة يف كتــ ــ ـــاة(الطويلــــــة والغنيــ ـــ ــسرية احلي ــ ــــدات،) يف مــ ــدة جملــ ــ ــه باللغــــــة -يف عــ ــ ـــد كتبــ  وقـــ

ــــدوي  ــ ـــ ـــسين النــ ــ ــ ــ ــــلمان احلـ ـــ ــ ـــــسيد ســ ــ ــ ـــشيخ الـ ــ ـــ ــــــداه الـــ ــ ــــــة حفيــ ــ ـــــه إىل العربيـــ ــ ـــة، وترمجـــ ــ ـــ األرديــ

ـــدوي ــ ـــ ــسين النـ ـــــ ــــــسعود احلــ ـــر مـــ ــ ــــسيد جعفــــ ــ ــاهدا-والـــ ــ ــ ـــــا شـــ ــــان فيهــــ ــ ــداث ً، وكـــ ــ ــ ــ ـــى أحـ ــ  علــــ

ــــامل ــن العــ ــ ـــيت مــ ـــاع شـــ ـــالمية يف بقـــ ــ ــة اإلسـ ــ ـــــه األمــ ــــصره، ومــــــا عانــــــت منـ ــد .  عــ ــ ـــذلك جنــ لـــ

ـــوط و ــ ــ ـــصر اهلبـ ــ ــ ـــــانوا آالم عـ ــ ـــراد عـ ــ ــــائالت و أفـــ ــ ـــاذج لعــ ــ ـــسرية منـــ ــ ــذه  الـــ ــ ــ ـــــاط، يف هــ االحنطـــ

ـــوف  ــ ـــ ـــرض واخلـــ ــ ــ ــ ـــل واملــ ــ ــ ــ ـــر واجلهــ ــ ــ ــ ــات الفقــ ــ ــ ـــ ــة ألزمــ ــ ــ ـــ ـــــات قويــ ــ ـــا مواجهــــ ــ ــ ــ ــد فيهــ ــ ــ ـــ ــــا جنــ ـــ ــ كمـ

ــة،  ــ ــة واهلابطـــ ــ ــشرية العاليــ ــ ـــــاذج البــ ـــــد النمـ ــــاق،و جنــ ـــاح واإلخفــ ــ ـــــد النجـ ــتعمار، و جنـ ــ واالســ

ــــــة  ـــارة و عذوبـ ــ ـــسالسة العبــ ــ ـــستمتع بــ ــ ــداث، و نــ ــ ـــوة األحـــ ــ ـــة و قــ ــ ـــد الرؤيــ ــ ـــا بعــ ــ ــد فيهــ ــ و جنـــ

   50.األسلوب

ـــري الــــــشي ــ ـــة الكب ــــب العربيـــ ـــب أديـ ــــــاب وقـــــد كتـــ ـــدمي كت ــــاوي يف تقــ ـــي الطنطــ خ علــ

ـــدوي  ــ ــ ـــشيخ النــ ــ ـــ ـــاة" الـ ـــ ــ ــسرية احليـ ــ ــ ــفا" يف مـــ ـــــ ـــشيخ ًواصــ ــ ــ ــ ــه ال ــ ــ ـــذي ألفـــ ــ ــ ـــــاب الــ ــ ــــــذا الكتــ  هلـــ

ــة  ـــريته الذاتيـــــ ــ ــــن سـ ــــدوي عـــ ـــردا: " النــ ــ ـــيس ســ ــ ـــسن لـ ــ ــتاذ أيب احلــ ــ ـــاب األســ ــ ــداث ًكتــ ــ  ألحـــ

ــــــا،  ــــك تراهــ ــ ـــة  كأنـ ــ ـــ ـــف األمكن ــه وصــــ ــ ــ ـــــاب أدب فيــ ــ ـــاريخ، وكت ــ ـــ ـــاب ت ــ ــ ــــــه كت ــه، ولكنــ ــ ــ حياتـ

ـــ ــ ـــــاء وجمــ ـــر العلمــ ــ ـــه ذكـــ ــ ـــم فيــ ــ ــــاب علــ ــ ـــــف وكـت ـــه وصـــ ــ ــــاعي فيــ ــ ــــجل اجتمـ ــ ــم، وســ ـــــ الس العل

ـــشأ فيــــــه  ـــرأت عــــــن املكــــــان الـــــذي نـــ ــا قــ ــ ـــد، وكــــــان ممــ ــــاعهم يف اهلنــ ــاس وأوضــ ــ ـــادات النــ عــ

ـــدة  ــ ــــا عــ ــ ــــص مـــــــن ارتفاعهـ ــه نقـــ ــ ـــ ــها، إال أن ــ ـــا وعرضـــ ــ ــة بطوهلــ ــ ـــ ــــــراز الكعب ـــى طـ ــ ــــين علــ أنـــــــه بـــ

  .ت قواعده مباء زمزمي هلا، وسقً معها واحرتاماًأنامل تأدبا

ـــ ــ ــ ـــ ـــذلك، ومل يـ ــ ــ ــاذا أرادوا بــــ ــ ــ ـــ ـــل مــ ــ ــ ـــل ومل يقــــ ــ ــ ــ ــــــه عمــ ــ ـــة إىل اهللا، أو أنـــ ــ ـــ ــه قربـــ ـــــ ــ دع أنــ

ـــره ــ ـــه وأذكــ ــ ـــا أرويـ ــ ــره، وإمنــ ــ ــــره وال أنكـــ ــ ــيئا، ال أق ــ ــه شـــ ــ ـــ ـــول في ــ ــذلك ال أقـ ــ ــــشروع، لـــ ـــــان .مــ وكــ

ـــــسجدا ــ ـــاء مــ ــ ــ ــذا البنــ ــ ــ ــــاًهـــ ــ ــــــى ً ورباطـــ ـــدريب علـــ ــ ـــوة إىل اهللا ودار تــــ ــ ــــز دعــــ ــ ــة ومركـــ ــ ــ ، ومدرســـ

  .قبة وال منارة) كما يقول(اجلهاد، ومل جيعلوا له 
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ـــ ـــإذا هــ ــ ــه، ف ــ ـــري حتتـ ــــذي جيــ ــر اـل ــ ـــصفووصـــــف النهـ ـــر ) أو كأنـــــه يـــــصف( و يــ �ــ

ـــدر  ــ ــ ــــسيول هــ ــ ــ ـــت الـ ــ ــ ــــــر وكانــ ـــل املطـــ ــ ــ ــه إذا هطــ ـــــ ـــــــصيف، وأنــ ـــه يف الــ ــ ــ ــة مائــ ــ ــ ـــردي، يف قلـــ ــ ــ بــ

ـــنة  ــ ــــــيم ســـ ــــضانه العظــ ــ ـــصف فيــ ــ ـــر، ويـــ ــ ـــى ودمـــ ــ ـــــا طغـــ ــ ـــر، ورمبـ ــ ــــــب 1915وزجمـــ ــان عقــ م وكــــــ

ـــرين  ــ ــراه ذكـ ــ ـــك تــ ــ ــا كأنـ ــ ــــفا حيــ ـــــصفه وصــ ـــشيخ، يـ ــ ـــوالدة الـ ــ ـــك بـ ــ ــل ذلـ ــ ـــــاض مثــ ـــا فـ ــ ربدي ملـ

ـــنة  ــ ــــضان ســــ ــ ــــ1918الفيـــ ــ ــتنا، وصـــ ــ ــ ــه مدرســـ ــ ــ ـــــألت مياهـــ ــ ــالزوارق م، فمــ ــ ـــ ـــدنا كــ ــ ــ ارت مقاعــ

ــسن يف  ـــا احلـــ ـــبقت الـــــشيخ أبــ ـــد ســ ـــــا قــ ـــة، وأن ــة االبتدائيــ ـــر الدراســـ الـــــصغر، وكنـــــت يف آخــ

ــــــوغ  ـــبقين يف بل ــ ــــــه سـ ـــبع، ولكن ــ ـــنني أو سـ ــ ـــست سـ ــ ــه بـ ــ ـــدت قبلــ ــ ـــدنيا، إذ ولـ ــ ــة هــــــذه الـ ــ رؤيــ

  51."ذرى الفضائل فيها

ــــــه    ـــدوي أن ــ ـــــسين النـ ـــي احلـ ــ ــــسن علـ ـــا احلــ ــ ـــشيخ أبـ ــ ـــة الـ ــ ــد العالمـ ــ هكــــــذا جنــ

ــــس ــ ـــــه لــ ـــ ــد كتابت ــ ــ ــــف عنــ ــ ـــرية مل يكتــ ــ ــ ــور األسـ ــ ــ ـــة واألمــ ــ ـــات الذاتيـــ ــ ـــى املعلومـــ ــ ـــ ـــة عل ــ ريته الذاتيـــ

ـــورا ــ ـــــاول أمــ ـــط، بـــــــل تنــ ــ ـــًفقــ ــ ــــــرق فيهــ ــدة، وتطـ ــ ـــق ا عديـــ ــ ـــيت تتعلــ ــ ـــيع الــ ــ ـــضايا واملواضــ ــ  إىل القــ

ـــدة  ــ ــ ــ ــــــدين والعقيـــ ــ ــ ــــــسياسة والــ ــ ـــاع والــــ ــ ــ ــ ـــة واالجتمــ ــ ـــ ــ ـــارف والثقافــ ــ ـــ ــ ـــوم واملعــ ــ ــ ـــ ــــاالت العلــ ـــ ــ مبجــ

ــــض  ــ ــ ــاول بعــ ــ ــ ـــ ــد تن ـــــ ـــه قــ ــ ــ ـــــا أنـــ ــ ــا، كمــ ــ ــ ــــات وغريهـــ ــ ــ ـــروف والبيئــ ــ ــ ـــراف والظــ ــ ــ ــد واألعــ ــ ــ ــ والتقاليـ

ـــصائح  ــ ـــ ــــرب والـن ــ ـــر العـــ ــ ـــ ــا ، وذكـ ــ ــ ــائج منهـــ ــ ــ ــــض النتـــ ـــتخرج بعـــــ ــ ـــ ـــوادث و اسـ ــ ــ ــباب للحــ ــ ــ األســـ

ـــــا ـــن .فيهــ ــ ـــرين يف فـــ ــ ـــــاب اآلخـــ ــــــن الكتـــ ـــدوي عــ ــ ــشيخ النـــ ـــــ ــــة ال ــ ــرد العالمــ ــ ــ ــــا انفــ ــ ــــــذه املزايــ و�ــ

  .السرية

ــــــة    ــــث والدراسـ ـــن البحـــ ــ ــد مــ ــ ــــاب ملزيـــ ــ ــاحثني والكتـ ــ ــــدعو البـــ ــ ـــام نـ ــ ويف اخلتــ

ـــري ــ ــالمي الكبـ ــ ـــب اإلســ ــ ـــري واألديـ ــ ـــل واملفكــــــر الكبـ ــ ـــامل اجلليـ ــ ـــن هلــــــذا العـ ــ ـــب مــ ــ ـــا نطلـ ، كمـــ

ـــين  ــ ــ ـــث إـن ـــــ ـــو حي ــ ــ ـــسماح والعفـ ــ ـــ ــع ال ـــــ ــضاعيت–اجلميـ ــ ــ ــــــة بــ ــآلة زادي وقلــ ــ ــ ــــسبب ضــ ــ  مل - بــ

  . أقدر على استيفاء املوضوع كما هو حقه، وأن ال تنسوين يف صاحل دعواتكم

  .             وصلى اهللا تعاىل على نبيه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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