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 ملخص

  :ملخص
  

، والتعرف على ياة الندوي منذ ميالده إىل وفاتهتتناول هذه املذكرة بالعرض مسرية ح
له ، مث عرض أعماضل يف تكوين شخصيته، وتشكيل عقلهاملؤثرات الرئيسية اليت كان هلا الف

  .ومكانته لدي العرب واملسلمنيوآثاره إلبراز اجلانب العلمي 
والرؤساء ودراستها دراسة ملوجهة للملوك اعلى مجع رسائله املذكرة  ركزتكما 

  .  حتليلية
  
  

    
  

Abstract: 
 
In this memo, a Nadawi career has been presented in detail from birth 

to death, identifying the main influences that built his personality, and 

formed his brain, then his works and his effects has been shown with 

highlight on the scientific aspect and his status among the Arab and 

Muslims. 

 The memo has been focused also on gathering his letters to the kings 

and the presidents with analytical study. 
  

  
  
  
  



 
 

اإلهداء  
  

  إىل سراج روحي وقليب إىل من أوالني عزا وحياة ووهبين العطاء، والقدرة والثقة
  .إىل الذي زرع يف وجداني بذور األمان واالنتماء 

  *والدي الغايل*
  إىل نبع احلنان والعطاء إىل الشمعة املضيئة يف حياتي الزهرة الفواحة يف ربيع عمري

  هلا وترفع اهلامات افتخارا هباإىل من تنحين القامات احرتاما  
  *أمي الغالية*

  إىل من لونت حياتي بأمجل األلوان وأطربت روحي بأعذب األحلان وكانت الشمس 
  *عائشة: أخيت الغالية* اليت تبدد وحشيت والبلسم الذي يداوي جراح أيامي إىل 

  *أسيل*وابنتهما * العيد*وإىل زوجها 
  ذكرهم فؤادي إىل سندي يف احلياةإىل من حبهم جيري يف عروقي ويلهج ب

  *عبد احلفيظ ، عبد القادر ، الصادق: إخوتي  *
حياة ، سلوى ، : رفيقات دربي * صديقات عمري و...إىل الشمعات املضيئة يف حياتي الرقيقة 

  *خدجية ، حكيمة ، صحرة ، فضيلة ، ربيحة ، سهيلة ، كرمية ، زهرة
  إىل كل األهل واألقارب دون استثناء

  *دفعة الدعوة وإعالم*إىل مجيع أساتذتي ورفيقاتي يف املشوار اجلامعي خاصة زمالئي يف 
إىل من هو يف قليب ومل يذكره لساني إىل من وسعتهم ذاكرتي ومل تسعهم مذكرتي إليكم 

  مسعودة                                                             .أحبيت مجيعا أهدي مثرة جهدي 



 
 

شكر وعرفان 
  

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّ  :تعاىل هقول

  ]19:النمل[ َّ  مح جح مج حج مث

  ال يسعين يف هذا املقام إال أن أشكر ا عز وجل على تسهيل أمور هذه الرسالة العلمية
  :وتيسريها بعونه تعاىل، وأتقدم بأمسى عبارات الشكر والتقدير إىل 

 سالة فكان ملالحظاته، وأرائه أثرا لذي أشرف على هذه الرا *مجال األشراف * األستاذ
  واضحا يف إثراء هذه الرسالة، فعلى يده نشأت ومن علمه هنلت،

  .وبفضل توجيهاته واصلت، فأمتمت رساليت هذه فجزاه ا كل خري
   :كما أتقدم خبالص شكري إىل

  عبد الفتاح بن عمر*واألستاذ  * إمساعيل عريف*األستاذ*  
  .بالنصح واإلرشاد الذين مل يبخلوا علي * زهية تواتي أمحد*واألستاذة 

هلؤالء مجيعا أقول  *دعوة وإعالم*، وخاصة ختصص *أصول الدين *وإىل كل أساتذة قسم
  .ا خريا  جزاكم....وبقلب مليء بالتقدير والعرفان 

  :وأخص جبزيل الشكر والعرفان إىل
 وإىل من وقف على املنابر وأعطى من حصيلة  ي العلمي،كل من أشعل مشعة يف دروب حتصيل

املستعان وهو حسيب ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال با فكره لينري دربنا وا.  
    



  

 
  

  جزء   ج
 صفحة  ص

 هجري  هـ

 ميالدي  م 

 ال ناشر  ن .ال

 ال مكان طبع  م.ال

 بدون ذكر تاريخ  ت.د

 ال طبعة  ط.ال
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   تويف  ت
  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  
  

  



  قدمـةم

   أ
  

  ةمقـدمـ

إمام املتقني اهلادي إىل  ،احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني
له وصحبه أمجعني ومن وعلى آ ا حممد سيدن ،املبعوث رمحة للعاملني ،الصراط املستقيم

  :اتبعه بإحسان إىل يوم الدين أما بعد

ور املهمة يف حياة األمة ال ريب أن الدعوة إىل اهللا عز وجل والعمل لدينه من األم
يت نوه اهللا عليها يف صد الوأعظم املقا ا فهي من أهم املطالب يف اإلسالم،لذ .اإلسالمية

 حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ  :تعاىل كتابه، قال
عوة كما أن الد ،]125: النحل[ َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت

 ،النور ج الناس من الظلمات إىلإىل اهللا عز وجل وعال وظيفة ربانية تعمل على إخرا
   .العاملني وظيفة رسل رب  ويكفيها شرفا أا

على ولكن اجتمعوا  ،عوة إىل اهللا كل حسب نظرته إىل أجنع طريقةوختتلف طرق الد
ورفع راية اإلسالم واحلفاظ عليها ومناصحة  هوهو الدعوة إىل اهللا وتوحيد اهلدف نفسه

وة إىل اهللا عز وجل عددا كبريا من أعالم األمة الذين املسلمني ولقد استقطب جمال الدع
  وفتحوا أبوابا عظيمة يف حقل الدعوة ،طريقا أناروا

كما جعل اهللا سبحانه النجوم منارات للمسترشدين وعالمات للسائرين،كذلك جعل 
وهامات عالية يف كل  ،قامات شاخمة فحاجة الناس إىل ،رض هداة لألجيال الصاعدةيف األ

   .وصمام أمان من التيه ،هلم من الضياعويف كل جمال هو لبيان اختصاص 

ين من التحريف العامل عالم الذين اشتهروا يف نشر اإلسالم وصيانة الدومن بني األ
فقد اختذ  ،من ورائه زادا ينري طريق املسلم احلسن علي احلسين الندوي الذي ترك الرباين أبو

كان هلم املرشد  ناألمراء والرؤساء الذيطريقا لدعوته ونصحه وخص بذلك امللوك و
فقد كرس  ووجه الكثري منهم، ،محل مهها اليت ،شؤون األمة اإلسالميةكل والناصح يف 



  قدمـةم

   ب
  

وة علمية نافعة ترك ثر ،لقاًء وتأليفا وتعليمانشرا وإ عمره وحياته وطاقاته للعلم والتعليم،
  .لألجيال والصاعدة

  :أمهية املوضوع: أوال

 .عال الذي قدمه الندوي يف جمال الدعوة من نصح وإرشادإبراز الدور الف -1

 .تراث السلفحتقيق االستفادة من  -2

 .الدعوية من خالل الرسائل الندوي املالمح ملمح من يربز املوضوع -3

 .بيان دور اإلعالم والتربية يف احلفاظ على العقيدة ونشر االسالم -4

  :إشكالية املوضوع: ثانيا

سالت أيب احلسن الندوي للملوك اما هي مر: التالية انطلقت الدراسة من اإلشكالية
  وما مضموا؟ والرؤساء؟

  :األسئلة الفرعية-

  احلسن الندوي؟ من هو الشيخ أبو -

  وفيما متثل مضموا؟ ؟ وما اهلدف منها؟لوك والرؤساء راسل الندوي اململاذا  -

  :أسباب اختيار املوضوع:ثالثا

  :نهاوكان اختياري للموضوع لعدة أسباب م

1- اعية الشيخ أيب احلسن الندويالتعرف على شخصية الد.  

  .مجع رسائل أيب احلسن الندوي ومعرفة مضموا -2

 .االستفادة من تراث الندوي والعمل على هداه -3

  .إيقاظ مهم الدعاة ليسريوا على خطى السلف الصاحل -4



  قدمـةم

   ت
  

  :أهداف الدراسة: رابعا
 .اليرمي املوضوع إىل التأسي بالسلف الصاحل قوال و فع -

 .ثاقبة للواقعال ةاحلكمة والنظرساسة العصر بنصيحة العلماء ذوي أن يعمل احلكام و -

 .إعداد جيل مسلم -

  :الدراسات السابقة: خامسا
لقد تنوعت وتعددت الكتب واملؤلفات، واملقاالت يف سرية الداعية أيب احلسن 

لكن مل أجد حبثا ، وفاته من قبل علماء ودعاة وباحثنيالندوي،ويف جهوده الدعوية بعد و
  :جلانب الذي درسته يف مذكريت من البحوث اليت كتبت حوله أذكرتناول ا

لنيل  السعيد مسعي حممد: ـمرتكزات العمل الدعوي عند أيب احلسن الندوي ل -1
تربز هذه : م2015-ـه1436شهادة املاستر يف دعوة وإعالم واتصال جامعة الوادي 

والتعريف بشخصية الندوي وبيان  داعية الندوي،لل املذكرة أهم جوانب املشروع الدعوي
مآثره ومكانته لدي العرب والعجم، وإبراز مالمح دعوته يف اإلصالح والتربية والتعليم 
وتناولت املذكرة أهم الوسائل واألهداف الدعوية عند الندوي، وتوصلت الدراسة إىل نتائج 

 :أمهها

  .ب للدعوةوتعرف على مآثر الشيخ الندوي وما قدمه من عمل دؤال-
 .ساهم يف بناء صرح تعليمي مت على إثره إنشاء مراكز التعليم اإلسالمي-

هيئة  أبو احلسن الندوي حياته وفكره التربوي لعبد املنعم عثمان أمحد الشيخ -2
سرية الندوي على  تناول فيه جوانب من: م2010 األعمال الفكرية ، اخلرطوم، سنة النشر

خمتلف املراحل، وجوانب من طبيعة فكره التربوي، كما بني من خالهلا أثر الغزو الثقايف على 
عقول الكثريين من أبناء األمة اإلسالمية الذين تربوا يف أحضان األفكار الغربية، كما تناول 

 :لندوي التربوية بالتحليل والنقاش،وأهم النتائج اليت توصلت إليهاأراء ا

 .نشأ هذا الفكر يف دار غربة؛بعيدا عن موطن اإلسالم األصلي -

نشأ هذا الفكر وترعرع وشب عن الطوق يف عصر بلغت فيه احلضارة املادية تقدما  -
  .تكنولوجيا هائال مل يشهده التاريخ من قبل



  قدمـةم

   ث
  

اإلمام أبو احلسن الندوي ومنهجه يف الفكر والدعوة واإلصالح لعبد السالم سعيد  -3
حيث قسم هذا : )م2008- ـه1428 دار الفكر، دمشق، ،1ط( ل الدكتوراهلني األزهري

يه ثالثة ، الباب األول كان إطاللة على سرية أيب احلسن الندوي الذاتية وفاملوضوع إىل بابني
 قسمه إىل ستة ،الندوي مرشد األمة وإمام الدعاة حتت عنوان اإلمام: أما الباب الثاينفصول، 

 .لشيخ الندويلديدة من الدعوة ع انبتناول فيها جو ،فصول

هذه املذكرة جانب من مذكريت يف الفصل الثالث وسائل اإلمام الندوي  توتناول
الدعوية من الباب الثاين حيث ذكر مراسالت الندوي وتناوهلا باختصار وذكر رسالة امللك 

لرسالتني فهد بن عبد العزيز و رسالة أنديرا غاندي أمنوذج على الرسائل، وذكر يف كليت ا
 .بعض النقاط املهمة

 :وتوصلت إىل نتائج أمهها

االعتدال والوسطية يف الفكر اإلسالمي هي اليت تدعو وحتتضن يف حظرية اإلسالم -
  .دائما

  .الفكرة اإلنسانية هي اليت جتذب عناصر اتمع إىل اإلسالم -
النهضة، واحلفاظ هي اليت ترسم لإلنسانية خريطة البقاء والتقدم و العقلية اإلسالمية-

 .على الشخصية املسلمة املتميزة

تسليم  منهج الشيخ أيب احلسن الندوي وجهوده يف الدعوة إىل اهللا لعبد اهللا حممد -4
- ـه1432لنيل املاجستري يف الدعوة والثقافة اإلسالمية اململكة العربية السعودية  النيبايل
إظهار منهج الشيخ  إىلفت تناولت املذكرة عصر الشيخ الندوي وحياته وهد :ـه1433

الندوي وجهوده يف الدعوة إىل اهللا، وإبراز جهوده الدعوية وجتاربه الطويلة املفيدة وممارستها 
العلمية والعملية بني الدعاة واملصلحني واملربني واألساتذة والطالب يف شبه القارة اهلندية 

 :مههاوتوصلت إىل النتائج أ عامة، خاصة والعامل اإلسالمي والعريب

 .وجل بيان شخصية العالمة الندوي أمام الدعاة إىل اهللا عز -

 .أنه كان كاتبا ومؤلفا وباحثا وناقدا -



  قدمـةم

   ج
  

منهج االعتدال والوسطية، والفكرة النقية، والقلب الصايف، واللسان ميثل أنه كان  -
 .النظيف من الطعن أو التجريح

  :بعاملنهج املت: سادسا

نهج التحليلي يف يف حياة الندوي وامل السردينهج اتبعت يف دراسيت هلذا املوضوع امل
  .مضمون الرسائل

  :خطة البحث: سابعا

  .يتضمن هذا البحث مقدمة وثالث مباحث وخامتة

مجع ففيه أما املبحث الثاين  ،عن عصر الندوي وحياته: املبحث األول حتدثت يف
  .فهو حتليل ملضمون الرسائل: الثو املبحث الث ،نصوص رسائل الندوي

  .يف اخلامتة استخلصت بعض النتائج ، واقترحت بعض التوصياتو

  :أهم الصعوبات : ثامنا

 .صعوبة اإلملام باملوضوع نظرا لكثرة كتب الندوي  -1

خاصة وأن و ،دراسة حتليليةصعوبة إجياد الرسائل من كتبها األصلية ودراستها  -2
  .مضامينها متعددة

  

  

  

  



  

  األول املبحث
  أبو احلسن الندوي عصره وحياته

           

  

  

 سن الندوياحلعصر أبي  :املطلب األول. 

 سن الندوياحلحياة أبي : املطلب الثاني. 
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  احلسن الندوي عصره وحياته أبو: املبحث األول
حياة منوذجية  -رمحه اهللا–احلسن علي احلسين الندوي  كانت حياة العالمة الشيخ أبو

للعلماء والعاملني يف جماالت العلم والتعليم والتربية االجتماعية، فقد طلب رمحه اهللا العلم 
وما كان يفرضه عليه عصره للعمل  حىت استوعب منه ما كانت تتطلبه حاجة حياته الذاتية

يف جماالت احلياة االجتماعية، والعمل التربوي، وما كانت تقتضيه حاجة الفكر اإلسالمي 
  . املعاصر

  عصر أيب احلسن الندوي: املطلب األول

كان عصر الشيخ الندوي مليئاً باألحداث السياسية والتغريات االجتماعية والدينية 
مل اإلسالمي الذي يئن حتت وطأة االستعمار األوريب، ولقد شهدت والعلمية يف اهلند والعا

  .هذه الفترة عدة أحداث غريت مالمح تاريخ العامل

  : احلالة السياسية: الفرع األول

يف هذه الفترة تغريت معامل اخلارطة السياسية يف اهلند والعامل اإلسالمي بسبب عدة 
  : أحداث أمهّها

  :نداالحتالل الربيطاين لله -1

ظل املسلمون يف اهلند منذ عهدهم األول متمتعني بالسيادة واحلكم، وحضارام هي 
الغالبة ويف تطور وازدهار يف مجيع ااالت احلياة، حىت وفد إليها االنكليز جتاراً يف عهد 
املغول، فساعدوهم املسلمون يف جتارم ورحب م من طرف احلكام، وعاشوا يف وسط 

إليهم احلكام ببعض األعمال واتسع نفوذهم، ومل يكن وجودهم يشكل املسلمني وعهد 
، إالّ أن يف فترة ضعفها كشر اإلنكليز عن أنيام ونزعوا على دولة يف وقت قوا اخطر

، هـ13القناع عن وجههم القبيح، فاستولوا باملكر واخلداع على كثري من املناطق يف القرن 
مالمح سياسة جديدة رمسها وخطّط هلا االنكليز فتغريت األوضاع يف اهلند، وبرزت 



   احلسن الندوي عصره وحياته  بوأ                 :                املبحث األول

8  
  

مت للسيطرة على اهلند، وذا فقد املسلمون مكانتهم وما كانوا يتمتعون به من سلطة وجاه و
إلغاء األحكام الشرعية يف كل األمور لتحلّ حملّها سياسة احملتل ليسهل عليهم إحكام 

برية كدهلي، فأخذوا يهجرون سيطرم، وركزوا يف هذا على املناطق ذات األمهية الك
اهلندوس إىل تلك املناطق وسعوا إىل تعليمهم وإعطائهم طابع وفكر غريب، ليتولوا فيما بعد 

سلمني، وزرع الفتنة املراكز اإلدارية العليا يف اهلند، وكان وراء هذه التغريات القضاء على امل
  1.باقي الديانات األخرى وخاصة اهلندوسبينهم وبني 

  :ء اخلالفة العثمانيةإلغا -2

ة يف العامل إىل أحداث وقضايا مهمم 1924مارس  30أدى سقوط اخلالفة العثمانية يف 
، والفتنة يف اتمعات بالتنادي بالظهور فكرة فصل الدين عن الدولة اإلسالمي، فبدأت

بالقوميات وكُِسرت شوكة املسلمني؛ ألن اخلالفة اإلسالمية كانت حصنا حصينا 
، فقد كانت عواطف املسلمني عامة اومنصبا دينيا حمترم 2ات اإلسالمية ومنبع قوة،للمقدس

عتربوا احلفاظ عليها اومسلمي اهلند خاصة مع حركة اخلالفة وشغفهم بقضيتها توقد، ف
من بعد فريضة من فرائض الدنيا، إالّ أنه قضي على ذلك املنصب اجلليل الذي مل يزل قائماً 

أحنس م 1924مارس  30ل من األشكال، فقد كان هذا اليوم يف شك وفاة الرسول 
وعزهم وكرامتهم، حيث  م سور عرض املسلمنيدشأم يوم للعامل اإلسالمي، وبذلك وأ

بالقسطنطينية حبل اخلالفة والقضاء عليها، وكان هذا احلكم اجلائر بإيعاز من القوى  حكم 
  3.الغربية، السيما احلكومة الربيطانية

                                                
دار القلم، : ؛ دمشق1:ط( ،حممد أكرم الندوي، أبو احلسن الندوي العامل املربي والداعية احلكيم -1

 .25.26.27، ص )2006/هـ1427
حممد تسليم النيبايل، منهج الشيخ أيب احلسن الندوي وجهوده يف الدعوة إىل اهللا، رسالة مقدمة لنيل درجة  عبد اهللا  -2

كلية الدعوة وأصول الدين، اململكة العربية السعودية، : املاحستري يف الدعوة اإلسالمية، جامعة أم القرى
 .38-37هـ، ص1433/هـ1432

 .66-65، ص)م1987/هـ1407القلم،  دار: ؛ دمشق1:ط(1ج. احلياةمسرية يف احلسن الندوي،  أبو أنظر، -3
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ا وقد كنت مل أجتاوز بعد العاشرة من عمري عندم « :ندوي عن هذا اليوميقول ال
أشعر عند ذاك بفداحة اخلطب وهول الواقع ونتائجه  أكنوقع احلادث املشؤوم ولذلك مل 

البعيدة، ولكن عند ذكر حركة اخلالفة اليت يبدو يل احلديث عن قوا ومحاسها واضطراب 
أن  قلمي قهم هلا، وكأا حديث أمس، مل يستطعقلاملسلمني من ذوي الغرية واحلمية و

غورها فوق عمري  ء هذه العواطف واحلقائق اليت كان إدراكها وسربعن إبدا يكف
  1.»وشعوري

  : القضية الفلسطينية -3

بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية كان من أخطر األحداث اليت واجهتها األمة اإلسالمية 
، وبعد م1917لسطني؛ حيث أعلن عن وعد بلفور سنة والعربية االحتالل الصهيوين لف

حتت تنديد عريب م 1948احلرب العاملية الثانية قامت إسرائيل يف قلب العلم اإلسالمي عام 
  2.إسالمي

  :االحتالل الصهيوين منموقف مسلمي اهلند  -4

قدم مسلمو اهلند الدعم املادي واملعنوي للحفاظ على فلسطني عربية إسالمية، كما 
ددوا اإلجنليز بالعصيان املدين وعدم دفع الضرائب إذا مل تتحقّق املطالب الفلسطينية، وهذه ه

: على احلكم اإلجنليزي يف اهلند، ومن املعروف أن املطالب الفلسطينية كانت أثّرتاألعمال 
م بيع األراضي وإعطاء االستقالل التام لفلسطني، دوقف اهلجرة اليهودية لفلسطني، وع

املسلمون اهلنود أنّ أي اعتداء على أي قطر إسالمي هو عدوان على مجيع الشعوب واعترب 
  3.اإلسالمية

  
                                                

 .68-67صسابق، مصدر ، 1ج. احلسن الندوي، يف مسرية احلياة أبو  -1
 .38رجع سابق، صمعبد اهللا حممد تسليم النيبايل، منهج الشيخ أيب احلسن الندوي وجهوده يف الدعوة إىل اهللا،   -2
دار ابن كثري، : ؛ دمشق3:ط. (األديب اإلمام املفكر والداعية املربيحلسن الندوي أبو اعبد املاجد الغوري،  أنظر، -3

 .62، ص)م2005/هـ1426
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  : قضية تقسيم اهلند وباكستان -5

مت ليت وقعت بني املسلمني واهلندوس، من جراء األحداث اليت حصلت يف اهلند والفتنة ا
 أغسطس 14يف على إثرها تقسيم البالد فتأسست باكستان بقيادة حممد علي جناح 

حتديات خطرية  ولكن مع األسف الشديد إم يواجهوا، ، لتكون دولة إسالميةم1947
      1.وحروب أهلية شديدة فيما بينهم ومل يتحقّق حلم املؤسسني واملؤيدين إىل اآلن

  : احلالة االجتماعية: الفرع الثاين

والغزو االجتماعي يف عصر الشيخ الندوي حتت سيطرة االستعمار الغريب  كانت اهلند
ة األسر املسلمة واتمع املباشر بإدخال العادات والتقاليد الغربية واألذواق الغربية يف حيا

املسلم، فهذا النوع من الغزو االجتماعي قوي األثر، سريع النتائج، حمبب إىل النفوس، الصق 
ء، واستعماله أدوات بالقلوب؛ الستخدامه لألدوات احلديثة وجلبه أسباب الرفاهية والرخا

  2).تلفاز وإذاعة وجريدة متحررة وقصص وروايات مثرية(الفتنة واإلغراء من 

واستعمل الغرب يف سبيل ذلك دعاة وكتاباً يتحمسون لفكرته، ويدافعون عنها وال 
يفتؤون يدعون إليها بشتى الوسائل وخمتلف الصور، فأصبح اجلو مهيئًا ألن تنطلق أصوات 

ا بالرجل يف كل شيء، وملتنادي باحلريتكن املرأة يومها قضية  ة وحترير املرأة ومساوا
خاصة هلا، وإمنا كان القصد حترير املرأة من اإلسالم، واستعماهلا أداة للفتنة واإلفساد، وهذا 

  3.خمطط صهيوين صلييب

وهذا الغزو االجتماعي املنظم الذي يستهدف إفساد األخالق، وتبديل العادات 
والتقاليد الغربية، ومتزيق العالقات األسرية واالجتماعية ليد اإلسالمية بالعادات والتقا

اإلسالمية حتت شعار التمدن والرقي، وإفساد املرأة بدعوى حتريرها وزرع الفتنة وإشاعة 
                                                

رجع سابق، معبد اهللا حممد تسليم النيبايل، منهج الشيخ أيب احلسن الندوي وجهوده يف الدعوة إىل اهللا،  أنظر، -1
 .40ص

 .73-72مرجع سابق، ص. األديب فكر والداعية املربياإلمام املأبو احلسن الندوي عبد املاجد الغوري،   -2
 .73-72ص، املرجع نفسه  -3
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رف العامل ع« :االختالط وتيسري أسباب اجلرمية، يقول الشيخ الندوي عن هذا الوضع
من أقصاه إىل أقصاه، وبرزت مجيع  خري ردة اكتسحت عامل اإلسالمياإلسالمي يف العهد األ

حركات الردة اليت سبقتها يف العنف ويف العموم، ويف العمق ويف القوة، ومل خيل منها قطر، 
، ة تلت غزو أوروبا للشرق اإلسالميوقلما خلت منها أسرة من أسر املسلمني، وهي رد

 دة ظهرت يف علم تاريخ اإلسالم من عهد الرسول الغزو السياسي والثقايف، وهي أعظم ر
  1.»إىل يوم الناس هذا

لقد تأمل الشيخ الندوي كثريا حلال املسلمني االجتماعي وبذل جهوده لتبديل هذه 
احلالة ودفع املسلمني إىل حياة أفضل، ودعا إىل إقامة جمتمع مثايل إسالمي يكون منوذجا بل 

  .قائد واألخالق واملعامالت ويكون يف صاحل اإلنسانيةمرآة للتعاليم اإلسالمية يف الع

  : احلالة الدينية والعلمية :الفرع الثالث

؛ ألن حتتل الدول اإلسالمية عسكريا دوما  ال ميكنها أن يقنت الدول الغربية احملتلّة أنهت
غريت طريقتها بالنفس والنفيس من أجل ذلك، رأت متسكهم بدينهم ووطنهم ويضحون 

جديدة متكنها من فرض سيطرا واحتالهلا املسلمني يف عقر دارهم عن طريق  وعمدت خطة
الغزو الثقايف، فكانت هذه اخلطة موزعة األطرف على خمتلف ميادين الثقافة والفكر واألدب 
والصحافة، إالّ أا ركزت على التعليم، ذلك أن التعليم هو املنطلق احلقيقي خلطة الغزو 

 ة منالثقايف، فقد ركزتك األساسي  ذا الغزو على شرحية مهمتمع واليت تعترب احملرا
، فقد جرفت هذه لعجلة اتمع هي فئة الشباب فهو العمود لتطور اتمعات وازدهارها

لقد «: ، يقول الندوي عن هذا الوضع الفئة إىل العامل الغريب بثقافته وتفكريه وأسلوب عيشه
الشباب اإلسالمي يف البالد العربية والعجمية الذين كانوا  تيار نظام التعليم الغريبرف ج

                                                
، )م1979/هـ1399دار القلم، : ؛ دمشق4:ط. (أبو احلسن علي احلسين الندوي، إىل اإلسالم من جديد -1

 .173-172ص
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زبدة أمتهم وزهرة بالدهم، غري عقليتهم إىل حد أن عقوهلم أصبحت ال تستطيع أن تسيغ 
  1.»اإلسالم الصحيح، وأصبحوا ال يندجمون يف اتمع اإلسالمي أيضا ويصبحون جزءا منه

م األساسية الصحيحة وتكوين صور وكان هدف هذه احلملة املسعورة تبديل املفاهي
مشوهة لإلسالم جتعل نظرة اإلسالم غري صاحلة لقيادة احلياة املعاصرة وحل مشكالا، يعين 
أن اإلسالم ال يواكب العصر وأن مفاهيمه قدمية غري صاحلة للعصر احلايل، وذا يهدف 

 ل ما تقدم نرى أن من كو. للقضاء على مالمح الدينية السائدة يف اتمعات اإلسالمية
 واإلسالمي عسكريا وفكريا، الشيخ الندوي نشأ يف عصر غزت فيه أوربا اهلند والعامل العريب

يف غمرة هذه األحداث السياسية والتعليمية، ولكنه نشأ يف بيئة بعيدة عن آثار هذا  وعاش
لمية الغزو، غري متلوث بشي من احلضارة الوافدة، فقد نشأ يف بيت عرف بتقاليده الع

والدينية والروحية واجلهادية عرب القرون، وباإلضافة إىل ندوة العلماء اليت وفرت له محى، 
، واالنصهار يف بوتقة احلضارة الغربية يقول وصانته من االجنراف وراء التيار الفكري اجلديد

ارة من سحر احلض مما من اهللا به علي من فضله وحكمته أين نشأت يف بيئة آمنة«: الندوي
عامرة بالعقائد اإلسالمية الصحيحة، مث  الغربية بل وثائرة عليه، بعيدة عن اإلفراط والتفريط،

تشرفت بالتلميذة على شيوخ يتمتعون إىل جانب تفوقهم العلمي باحلرية الفكرية واجلراءة 
قرحييت لبيئة الطاهرة أن اخللقية، والقدرة على النظر واالنتقاد، وكان من مثار النشأة يف هذه ا

بالضعف، والندامة، واهلزمية، والقائمة على املصطبغة ر من استساغة الكتابات كانت تنف
    2.»أساس الدفاع

  

  

  
                                                

؛ 2:ط. (قطار اإلسالميةالصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األأبو احلسن علي احلسين الندوي،  -1
 .187، ص)م1968/هـ1388، الندوةدار : لبنان

 .35-34-33حممد أكرم الندوي، أبو احلسن الندوي العامل املربي والداعية احلكيم، مرجع سابق، أنظر،  -2
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  حياة أيب احلسن الندوي: املطلب الثاين

إنّ لألسرة أثرا كبريا يف شخصية اإلنسان، فالتربية الدينية والعلمية واالجتماعية 
ن عقليته وتوجيهه حنو احلياة الفاضلة، والشيخ الصحيحة تساهم مسامهة عظيمة يف تكوي

عقليته العلمية  وتأثر ا، وأخذ عنها، حىت تكونت الندوي نشأ يف أسرة دينية وعلمية
 1وشخصيته اإلسالمية، ومن خالل معرفة حياته نعرف مدى تأثري األسرة يف شخصيته

  ]. 58:األعراف[ َّحم جم يل ىل مل خلُّ 

  مولده ونشأته : الفرع األول

  : امسه ونسبه  -1

هو علي أبو احلسن بن عبد احلي بن فخر الدين احلسين، ينتهي نسبه إىل عبد اهللا 
بن اإلمام احلسن ) املثنى(األشتر بن حممد ذي النفس الزكية بن عبد اهللا احملض، بن احلسن 

  . السبط األكرب ابن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

، هو )هـ7(سرة يف أوائل القرن السابع اهلجري أول من استوطن اهلند من هذه األ
  ). هـ776(األمري السيد قطب الدين املدين 

والده مؤرخ اهلند الكبري العالمة الطبيب السيد عبد احلي احلسين، الذي استحق جبدارة 
يف مثانية جملدات من " نزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظر"ملؤلفه القيم " ابن خلكان اهلند"

اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من "الم املسلمني يف اهلند وعمالقتهم، طبع أخريا باسم أع
   2".األعالم

                                                
دار القلم، : ؛ دمشق1:ط. (بو احلسن الندوي كما عرفتهيوسف القرضاوي، الشيخ أ أنظر،  -1

 .33ص ،)م2001/هـ1422
دار ابن كثري، : ؛ دمشق1:ط. (عبد املاجد الغوري، العالمة أبو احلسن الندوي رائد األدب اإلسالمي  -2

 .10، ص)م2009/هـ1430
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أما والدته فهي السيدة خري النساء بنت السيد ضياء النبي احلسين واليت كانت من 
السيدات الفاضالت، املربيات النادرات واملؤلفات املعدودات، والشاعرات ايدات 

اب اهللا، مجعت فيها املزايا يف عصر كان أكثر املسلمات شرقا وغربا ال واحلافظات لكت
   1.يلتفنت إىل التعليم

بل هي كنية، تطلق على كل من  االسموليست لقبا داخال ضمن  والندوي  كنيته 
وكنت «: يف إحدى مقدماته - رمحه اهللا–ينتمي إىل ندوة العلماء، يقول على الطنطاوي 

رة جيمع بني أفرادها النسب، وكنت أسأل ما قرابة السيد أحسب أن الندوي لقب أس
سيلمان الندوي الذي كان من أعاظم من كتب يف السرية والسيد مسعود الندوي حمرر جملة 

، والسيد أيب احلسن؟ مث علمت أم ال جيمع بينهم النسب، وإمنا جيمع بينهم "...الضياء"
تعلق  هلم ، وأنا ال أعرف أهل معهد أو مدرسةالعلم واألدب وهذا املعهد الذي ينتسبون إليه

، ينتسبون إذا انتسبوا إليها ال إىل أبائهم، بندوم أو مدرستهم، كتعلق الندويني هممبعهد
وجيتمعون عليها أكثر مما جيتمع أفراد األسرة على أنسام فكل من دخلها محل لقب 

  2.»فعرف به، ال بلقب أهله" الندوي"

  : مولده -2

تشرين الثاين  23املوافق هـ 1333حمرم  6لعالمة أبو احلسن الندوي النور يف أبصر ا
  3".رائي بريلي"التابعة ملديرية " تكية كالن"، يف قرية م1914عام 

  : نشأته -3

نشأ يف بيت عريق يف العلم والدين، امتاز رجاله وأسالفه بعلو اهلمة، والتمسك بالدين 
سوخ يف العلم، والصالبة يف العقيدة، واالشتغال بالدعوة إىل والصالبة فيه، واجلمع بني الر

                                                
 ـه1426؛دمشق، ابن كثري،1:ط(، احلكيماإلمام املفكر والداعية املربي أبو احلسن الندوي عبد املاجد الغوري،   -1
 .147، ص)م2005-
 .11سابق، ص صدرم احلسن الندوي، يب، أل1جيف مسرية احلياة،وي يف مقدمة كتاب علي الطنطا  -2
 .147، مرجع سابق، صاملربي احلكيماإلمام املفكر والداعية أبو احلسن الندوي عبد املاجد الغوري،   -3
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اهللا والدين احلنيف، والغرية عليه والدفاع عنه، واجلهاد يف سبيله باالحتفاظ بشخصيته 
اإلسالمية الدينية، والغرية اإلسالمية، ومميزاته الساللية املوروثة على مدى التاريخ، يقول 

ا أسرة العلماء واملؤلفني، فقد كان الوالد من كبار املؤلفني مل تزل أسرتن«: الندوي يف كتابه
ال ينكر، وال يزال ينتقل هذا التأثري من جيل إىل جيل، ره، للبيئة والوراثة تأثري كبري يف عص
  1.»الصغار والكبار، والبنني والبنات بطابعه يف قليل أو كثري ويطبع

ء شخصيته؛ ألنه تعود منذ منو أظافره كان هلذه البيئة تأثري كبري يف تنشئة حياته وبنا
على رؤية الكتب واالت واملناقشات العلمية والدينية داخل أسرته وحبهم وشغفهم ا، 

كان يشتري كثريا من «: بيئته علمية تأليفية حمضة، يقول الندوي توخاصة والده الذي كان
ان ينظر يف كثري من هذه الكتب، وكان املؤلفون والكتاب يبعثون مبؤلفام إليه أيضا، فك

عها يف جانب، ويستغين عن بعضها، فكنت أفتش يف ائل واالت نظرة مث يضالكتب والرس
عن الرسائل واالت وفهارس الكتب  -اليت كان يستغين عنها الوالد–هذه الكومة 

 2هذه للمكتبات التجارية، واختار منها، وكان هناك دوالب مفتوح يف صحن البيت، فأضع
  .» )مكتبة أيب احلسن علي(تبت عليه ت الفته هلذا الدوالب كتب فيه وأصفّفها وقد هيأالك

وكان عمره  م1923فرباير 2ن يوم اجلمعة املوافق ، وكاهـ1341تويف والده عام 
: شرة وكان هلا وقع على حياته وحياة أسرته يقول الندوياالتاسعة والعنداك بني يتراوح آ

صل الذي انقلبت فيه صفحة هذه الفترة اهلنيئة من العمر بسرعة، بل هو اليوم التارخيي الفا«
انقلبت صفحة تاريخ هذه األسرة الصغرية الذهبية، وكان البيت انقلب رأساً على عقب، 

ساعات هذه احلياة العارضة، وأسلم نفسه لبارئها، وقد فقد فارق الوالد بعد مرض دام بضع 
ني وفاته إالّ أصغر أوالده الذي مل يتجاوز عمره تسع كان مما قدر اهللا أنه مل يكن عنده ح

   3.»"الندوي"سنوات إال شهوراً 

                                                
 .56سابق، ص مصدر ،1ج. احلسن الندوي، يف مسرية احلياة وأب  -1
 .22، صنفسهمصدر   -2
 .69 ص نفسه،مصدر   -3
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ترك بصمته وغرس يف نفوس أوالده حب الكتب وشغفهم  - رمحه اهللا–وكان 
ملطالعتهم، وفضوهلم ملعرفة حمتوياا، لتذوق معانيها وأفكارها لدرجة اإلدمان عليها، يقول 

ي، وذوق الوالد واماكه يف الكتب كغاشية أو سحابة تغشى كان الطابع الوراث«: الندوي
احمليط املرتيل، وتظلّل على األسرة كلّها، وقد جتاوز هذا التذوق إىل احلب الشديد للقراءة 
وإدماا، بل إىل حد أن أصبح هواية، فما أن وقع بصرنا على كتاب مطبوع إال تلقفناه 

ع بأيدينا من النقود ملصروفاتنا الصغرية، أو إذا زارنا وأتينا على قراءة ومطالعة، وكل ما يق
فكان أحب مصرف لدينا هلذه ...أحد األقرباء وأهدى إلينا عند عودته شيئا من الروبيات

   1.»النقود شراء الكتب

عبد العلي احلسين الذي كان يدرس  الدكتور ريتوىل تربيته أمه الفاضلة، وأخوه الكب
ند اإلسالمية ودار العلوم ندوة العلماء، رجه من دار العلوم ديوبلطب بعد ختنذاك يف كلية اآ

   2.وليه يرجع الفضل يف توجيه وتربية العالمة الندوي

اية األم فبدأ الدكتور يهيئ له جواً وبيئة مالئمة وصاحلة متزنة وهادئة، وحتت رع
ستقبل، ورجل الغد قائد املسرية، وشخصية امل"مبشيئة اهللا وقدره"ه ودعواا، فأراد أن يعد

  . على منهج النبوة وسري الصحابة وطريق السلف الصاحل 

فنشأ وترعرع يف هذا اجلو اإلمياين، والبيئة العلمية الثقافية اخللقية، ملؤها حب األم 
احلنون، بصرامة املربية العاملة احلازمة، تعلوها ضالل عقلية الشقيق املؤمنة املفعمة بعلم 

، برأفة وشفقته وود وإخالص وعلى "دينية وعلمية"افة جامعة شاملة وبصرية وحكمة وثق
هدى اإلسالم وسرية األسرة الكرمية العلمية الداعية ااهدة الوفية للدين والوطن، والسعي 
لصالح األمة وفالح الشعب وخري اإلنسانية فلم يغفل عن هذه الغايات املنشودة لترسيخها 

                                                
 .56سابق، ص مصدر ،1جاحلسن الندوي، يف مسرية احلياة، أبو  -1
  .8-7، ص )م2002/هـ1423دار ابن كثري، : ؛ دمشق1:ط. (مسعياتأبو احلسن الندوي، إ  -2
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مثار يانعة ونتائج حسنة النشأة الصاحلة والتربية املؤمنة  وتكوينها يف أخيه فكانت هلذه
1.غالٍ مومنجزات عظيمة ضخمة، وتراث قي    

بتدائية بالقرآن الكرمي يف البيت، مث دخل يف الكُتاب، حيث تعلم مبادئ بدأ دراسته اإل
كتب قرأ  ، ويف أثناء ذلك2شأن أبناء البيوت الشريفة يف اهلند" األردوية والفارسية"اللغتني 

كما " نور اإلميان"وكتاب " تعليم اإلسالم"والده املبجل اليت كتبت للصغار، ومنها كتاب 
عهد أخوه بتعليمه اللغة العربية إىل الشيخ خليل م 1924تعلّم اخلط وأتقنه، ويف أواخر عام 

 حممد األنصاري، فبدأ الندوي عنده بدراسة اللغة العربية وقرأ مبادئ النحو وبعض الكتب
، كما درس بعض كتب النحو والصرف عند السيد عزيز "كليلة ودمنة"العربية األخرى مثل 

دالئل اإلعجاز "، "ج البالغة"الرمحان، وكذلك بعض كتب اللغة العربية القدمية مثل 
  . وغريها، وهو مل يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وأصبح يتكلّم العربية بطالقة" للجرجاين

بقسم األدب  لكهنؤجبامعة م 1927وي يف أوائل شهر أغسطس عام مث  التحق الند
عشر من عمره نال شهادة  ةالعريب، وكان أصغر الطالب سناً باجلامعة، مل يتجاوز الرابع

فاضل "، كما نال شهادة م1929بتفوق واستحق املنحة وامليدالية الذهبية عام " فاضل أدب"
   3.م1929يف عام " احلديث

امعة مل يكن يعجب الندوي؛ ألن بيئتها تسودها الالدينية واإلحلاد اجل جوأن إالّ 
غري خطه «: واملادية البحتة، فاإلمام الندوي كما قال عنه عبد السالم سعيد األزهري

الدراسي خشية أن تفقد روحه حيويتها بوطأة املادية واجلو القامت، واخنرط يف سلك اهلدى 

                                                
دار القلم، : ؛ دمشق1:ط. (اجلليلجتباء الندوي، أبو احلسن الندوي الداعية احلكيم واملريب حممد إ أنظر،-1

  .33، ص)م1999/هـ1420
 .146صسابق، المرجع . اإلمام املفكر والداعية املربي احلكيمأبو احلسن الندوي عبد املاجد الغوري،   -2
جامعة : باكستان، جملة القسم العريب، "السيد أبو احلسن حياته وإسهاماته العلمية"شاكر عامل شوق،  أنظر، -3

 . 57هـ، ص2013، 20، عبنجاب
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فالتحق يف شهر يوليو عام  1،»نور واإلشراف احملمديالنبوي، الذي تسرب منه إىل قلبه ال
، بدار العلوم لندوة العلماء ودرس ا علوم احلديث، وقرأ خالل هذه الفترة صحيح م1929

 ذي، وتفسري البيضاوي وبعض دروس البخاري، وصحيح مسلم وسنن أيب داود وسنن الترمي
  2.املنطق، وقرأ بعض كتب الفقه، وبعض العلوم األخرى

، مت زواجه ببنت خاله السيد أمحد سعيد، وهي حفيدة م1934 شهر نوفمرب عام ويف
 امصم"الشيخ اجلليل السيد ضياء النيب، وبنت السيد عبد الرزاق كالمي مؤلف كتاب 

  .، إالّ أن اهللا جلت حكمته مل يقدر له أن ينجب أوالدا3ً"اإلسالم

  : جهوده العلمية ورحالته الدعوية :الفرع الثاين

تقلّد الشيخ الندوي العديد من املناصب يف اجلمعيات واملراكز : جهوده  العلمية -1
ثري من القضايا وأهم هذه واملنظمات الدعوية وكانت له بصمته اخلاصة ونظرته الثاقبة يف ك

  :املناصب

 دار العلوم ندوة العلماء ، وعين أستاذاً يفم1934 اخنرط الندوي يف سلك التدريس * 
  . تفسري واألدبال ملاديت

، وتلقى التربية الروحية م1939قام برحلة استطالعية للمراكز الدينية يف اهلند عام * 
  .من الشيخ عبد القادر الرائبوري، واستفاد من صحبته وجمالسته

  

                                                
دار الفكر، : ؛ دمشق1:ط. (األزهري، أبو احلسن الندوي ومنهجه يف الفكر والدعوة واإلصالحعبد السالم سعيد  -1

 .34، ص)م2007/هـ1428
 .57، مرجع سابق، ص"السيد أبو احلسن حياته وإسهاماته العلمية"شاكر عامل شوق،   -2
 .118سابق، ص مصدر ،1جاحلسن الندوي، يف مسرية احلياة، أنظر، أبو -3
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أسس مركزاً للتعليمات اإلسالمية لتنظيم حلقات درس القرآن الكرمي والسنة النبوية * 
، وامع م1951 الرسالة اإلنسانية بني املسلمني واهلندوس عام ، وأسس حركةم1949عام 

    1.م1959بدار العلوم ندوة العلماء يف لكهنؤ عام  اإلسالمي العلمي

  .م1961عين أمينا عاماً لدار العلوم ندوة العلماء عام * 

، وشارك م1960عام " ديشأترابرا"الديين للوالية الشمالية  يئة التعليمهل اعين رئيس* 
  .م1964يف تأسيس الس االستشاري اإلسالمي لعموم اهلند عام 

    2.م1972عين رئيس هيئة األحوال الشخصية لعموم اهلند عام * 

انتخبه جممع اللغة العربية بدمشق والقاهرة واألردن عضوا مراسال ملا اتصف به من * 
  . ية واإلسالميةالعلم اجلم، والبحث الدقيق يف ميادين الثقافة العرب

اُختري عضوا يف الس االستشاري األعلى للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة منذ * 
  .م1962تأسيسها عام 

  .م1971يف رابطة اجلامعات اإلسالمية منذ تأسيسها عام  ااُختري عضو* 

خسر ماذا (، لتأليفه القيم م1980اُختري الستالم جائزة امللك فيصل العاملية عام * 
  ).العامل باحنطاط املسلمني

  .م1981منح شهادة الدكتوراه الفخرية يف اآلداب يف جامعة كشمري عام * 

  . م1983اُختري رئيسا ملركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية بلندن عام * 

                                                
، )م2002/هـ1423دار ابن كثري، : ؛ دمشق1:ط. (اجد الغوري، خطابات صرحية لألمراء والرؤساءعبد امل  -1

  .9-8ص
، )م2001/هـ1422دار ابن كثري، : ؛ دمشق1:ط. (عبد املاجد الغوري، رحالت العالمة أيب احلسن الندوي  -2

  .17ص
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بحوث احلضارة اإلسالمية وللبحث والتأليف ليف امع امللكي ل اعضواُختري * 
  .م1983) دناألر(والتحقيق يف عمان 

  ). الرياض(رئيس رابطة األدب اإلسالمي العاملية * 

  .عضو الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة* 

  .عضو الس التأسيسي األعلى العاملي للدعوة اإلسالمية بالقاهرة* 

  .عضو رابطة اجلامعات اإلسالمية بالرباط* 

  ). باكستان(ة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد عضو الس االستشاري األعلى للجامع

  ).اهلند(عضو الس االستشاري بدار العلوم ديوبند اإلسالمية * 

وعدا ذلك توىل العالمة الندوي الرئاسة والعضوية لكثري من اجلامعات اإلسالمية، 
   1.ي وخارجهواملراكز الدينية واملنظمات الدعوية وجلان التعليم والتربية يف العامل اإلسالم

بدأ الشيخ رحالته يف سن مبكرة، وهو يف أول الشباب فلم  :الدعوية رحالته -2
 لسياحة واكتشاف العامل كبقية الرحالة، بل كانت إليصاالستجمام ولالتكن رحالته 

رسالته ودعوته وفكره لإلنسانية مجعاء والعامل اإلسالمي خاصة وكانت لكل رحلة بصمتها 
  :هم هذه الرحالت هياخلاصة يف نفسه، وأ

، وكانت أول رحلة له إىل بلد بعيد؛ حيث م1929سافر إىل مدينة الهور عام * 
  ".حممد إقبال"تعرف على علمائها وأعياا أمثال 

  .م1935توجه إىل بومباي عام * 

                                                
دار ابن كثري، : دمشق؛ 1:ط. (عبد املاجد الغوري، أبو احلسن الندوي رائد األدب اإلسالمي-1

  .20-19-18، ص)م2009/هـ1430
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، وكانت أول رحلة له خارج اهلند، وأقام باحلجاز ستة م1947سافر للحج عام * 
  .أشهر

  .م1951رة أخرى عام ورحل للحج م* 

ماذا خسر العامل باحنطاط (وكان كتابه م 1951زار مصر للمرة األوىل عام * 
قد سبقه إىل األوساط العلمية والدينية والدعوية واألدبية فكان خري معرف ملؤلفه، ) املسلمني

 بالعديد من رحالت وجوالت دعوية إىل املدن املصرية،ومكث يف القاهرة ستة أشهر، وقام 
وسافر يف الرحلة نفسها إىل السودان والشام والقدس واألردن والتقى بالسودان مع أعياا 

   1.السيد على مريغين باشا، حممد عوض: وكبار رجاهلا أمثال

يوما منها يف دمشق وباقي أربعة وعشرون نية وأربعون يوما وقضى اأقام يف الشام مث* 
نت فرصة لالتصال باألوساط العلمية والدينية األيام قضاها يف باقي املدن السورية، فكا

واألدبية املختلفة، ويف فلسطني زار بيت املقدس، وتشرف بزيارة املسجد األقصى، وقضى 
ويف العودة منها األيام األخرية من رمضان وصلّى العيد ا، وزار مدينة اخلليل وبيت حلم 

  . قابل باألردن امللك عبد اهللا ملك األردن

، وأقام ا ثالثة أشهر وعاد إىل الشام مرة م1956شام للمرة الثانية عام وزار ال* 
   2.م1973، واملرة الرابعة عام م1964ثالثة سنة 

فيها بريوت وقلمون وطرابلس والتقى فيها مع زار سافر إىل لبنان م 1956سنة * 
  . احلركات الدينية ةالشخصيات الدينية والعلمية وقاد

                                                
 رابطة األدب اإلسالمي، ".حبوث ودراسات  الشيخ أبو احلسن علي احلسين الندوي"حممد طارق الزبريي،   -1
  .616-615-614-613-612، ص )م2005/هـ1424مكتبة العبيكان، : ؛ الرياض1:ط(
 .52-50عرفته، مرجع سابق، صيوسف القرضاوي، الشيخ أبو احلسن الندوي كما   -2
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، م1986، وعام م1964إىل تركيا مث عاد إليها م 1956ها سنة سافر يف الرحلة نفس* 
، وكانت الرحالت األربع األخرية للحضور يف م1993، فعام م1992، وعام م1989فعام 

  . مؤمترات رابطة األدب اإلسالمي العاملية

، وإىل م1987، فعام م1983، فعام م1968، مث عام م1962سافر إىل الكويت عام * 
على دعوة من حاكم الشارقة األمري سلطان بن حممد م 1974ية املتحدة عام اإلمارات العرب
، وإىل قطر للحضور يف م1993، فعام م1988، فعام م1983، فعام م1976القامسي مث عام 

   1.م1990مؤمتر السرية النبوية عام 

إىل أفغانستان، مث إيران م 1973وفد من رابطة العامل اإلسالمي عام سافر على رأس * 
ولبنان، والعراق، وسوريا، واألردن، وعاد إىل األردن على دعوة من مؤسسة آل البيت عام 

  . ، وزار يف العام نفسه اليمنم1984

، م1976سافر على دعوة من رابطة اجلامعات اإلسالمية إىل املغرب األقصى عام * 
  . م1986، مث عام م1982عام وإىل اجلزائر للحضور يف ملتقى الفكر اإلسالمي 

على ، م1978، مث عام م1964، وإىل باكستان عام م1960سافر إىل بورما عام * 
، وإىل م1986دعوة من رابطة العامل اإلسالمي حلضور مؤمترها األسيوي األول، فعام 

  . م1984، وإىل بنغالديش عام م1982سريالنكا عام 

باريس : ، زار فيها العديد من املدن منهام1963كانت رحلته األوىل إىل أوربا عام * 
غرناطة، : ولندن،كمربج، واكسفورد، وزار يف الرحلة نفسها بعض املدن من اسبانيا مثل

، والرحلة م1964إىل أوربا عام مدريد، اشبيلية، قرطبة، وطليطلة، وكانت رحلته الثانية 
  . م1963الثالثة كانت عام 

  . م1993 أمريكا مرة أخرى عام ، وسافر إىلم1985زار بلجيكا عام * 
                                                

: ؛ لكهنؤ، اهلند1:ط. (الندويعلي احلسين حممد طارق زبري الندوي، مساحة اإلمام الداعية الشيخ أيب احلسن   -1
 .19-18، ص )م1998/هـ1419مكتبة حراء، 
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، وسافر إىل تاشقند، ومسر قند، وخرتنك، وخبارى عام م1987سافر إىل ماليزيا عام * 
   1.م1993

  : مؤلفاته :الفرع الثالث

لقد ترك الشيخ أبو احلسن الندوي تراثا غزير املادة، عظيم النفع، متنوع العطاء، 
االت خمتلفة للفكر والتربية، فهو عامل متبحر يف فكانت حياته حافلة جبالئل األعمال يف جم

التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية، فقد بدأ الكتابة وأمسك القلم يف سن مبكرة من 
حياته، فكتب باألوردية لغة قومه، وكتب بالعربية وهو يف كلتا اللغتني مبدع وأديب بارع، 

س، وكان جيمع بني خماطبة املسلمني وغري وذلك بالتأليف والكتابة وخماطبة اجلماهري من النا
املسلمني مجيعا، ومل يقدر له أن ينجب أوالداً حلكمته جلّ وعال فأصبحت كتبه ورسائله 

وللحديث عن مؤلفات الندوي نذكر  2هي الذّرية اليت حتمل امسه، وختلّد ذكره من بعده،
  : ترتيب اهلجاء ، وذلك لكثرة كتبه وأمهيتها، وهي مرتبة حسبالكتب املهمة منها

  .أحاديث صرحية يف أمريكا/ 1

  .إذا هبت ريح اإلميان/ 2

  .األركان األربعة/ 3

  .إىل اإلسالم من جديد/ 4

  .التربية اإلسالمية احلرة/ 5

  .حديث مع الغرب/ 6

  ). أجزاء 4(رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم / 7
                                                

ربية، دار حسان الع: ؛ حيدر أباد1:ط. (يف حمراب التاريخ اإلسالمي الندوياإلمام حممد نعمان الدين،  -1
 . 30، ص)م2011/هـ1432

 .158-157يوسف القرضاوي، الشيخ أبو احلسن الندوي كما عرفته، مرجع سابق، ص  -2
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  .روائع إقبال/ 8

  .سريةروائع من أدب الدعوة يف القرآن وال/ 9

  .السرية النبوية/ 10

  .الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية/ 11

  .الطريق إىل املدينة/ 12

  ). أجزاء 3(من مسرية احلياة / 13

  .كيف ينظر املسلمون إىل احلجاز وجزيرة العرب/ 14

  .العقيدة والعبادة والسلوك/15

  . ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني/ 16

17 /1.اء يف ضوء القرآن الكرميية واألنبالنبو    

النبوة "و" الطريق إىل املدينة: "ويقول الشيخ الندوي أن أحب هذه الكتب إليه هي
الصراع بني الفكرة اإلسالمية "و" األركان األربعة"ثرها إطالقا هي وآ" واألنبياء يف القرآن

  2".ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني"و" والفكرة الغربية

  

                                                
دار القلم، : ؛ الكويت2:ط. (نذر احلفيظ الندوي األزهري، األستاذ أبو احلسن الندوي كاتبا ومفكرا أنظر،-1

احلسن علي احلسين الندوي اإلمام وحممد اجتباء الندوي، أبو . 112....19-18، ص )م1986/هـ1407
 .162-161والداعية املريب احلكيم، مرجع سابق، ص

 .145، ص)م1992دار الشواف، : ؛ السعودية4:ط(1ج. حممد اذوب، علماء ومفكرون عرفتهم -2
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ذا األخري هو أشهر مؤلفات األستاذ الندوي وأوسعها انتشارا يف العامل اإلسالمي، وه
وصدر أكثر من عشرين طبعة قانونية وغري  وأكثرها نقال إىل اللغات الشرقية والغربية،

   1.قانونية

ذا االجتاه يف هو من خري ما قرأت يف ه«: يقول سيد قطب يف تقدميه هلذا الكتاب
الروح ن اخلصيصة البارزة يف هذا الكتاب كلّه هي الفهم العميق لكليات إ...القدمي واحلديث

، وهو هلذا ال يعد منوذجا للبحث الديين واالجتماعي فحسب، اإلسالمية يف حميطها الشامل
  2.»بل منوذجاً كذلك للتاريخ كما ينبغي أن يكتب من الزاوية اإلسالمية

الكتاب أمنوذجا لعقالنية الشيخ، فقد  وإين أعترب هذا«: اذوبكما يقول عنه حممد 
  . مجع بني التاريخ والفقه والبالغة والنقد والتحليل وانسجام بني عناصره مجيعا

وإنّ القارئ املتدبر ليطل من خالل الكتاب على مواكب البشرية تتواىل حنو غاياا 
على هدي  رينحدكالسيول الدافقة يف طريقها حنو املصب، وقد اختلفت ا السبل، فسيل 

يف نظام على غاية من الدقة يتدهدى فيدمر كل ما مير به، مث يتالشى يف أعماق احمليط، وأخر 
    3.»والعظمة، فيشيع اخلرب واخلصب واجلمال يف كل بقعة تعترضه

كما تتميز مؤلفات الندوي بالوضوح والدقة العلمية وبأسلوبه األديب السلس الراقي 
واقتراح حلول هلا، كما يقول مصطفى السباعي عن ميزة هذه  ودراسته للقضايا واملشاكل
كتبه ومؤلفاته تتميز بالدقة العلمية وبالغموض العميق يف تفهم « :املؤلفات يف إحدى مقدماته

    4.»أسرار الشريعة وبالتحليل الدقيق ملشاكل العامل اإلسالمي ووسائل معاجلتها

                                                
 .18نذر احلفيظ الندوي األزهري، األستاذ أبو احلسن الندوي كاتبا ومفكرا، مرجع سابق، صأنظر،  -1
 .13-10، ص)ت.مكتبة اإلميان، د: ط؛ املنصورة.ال. (و احلسن الندوي، ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمنيأب  -2
 .146مرجع سابق، ص ،1جحممد اذوب، علماء ومفكرون عرفتهم،  -3
: ؛ دمشق3:ط(أبو احلسن الندوي، ، 1ج. رجال الفكر والدعوة يف اإلسالممصطفى السباعي يف مقدمة كتاب   -4

 .8، ص)م2007/هـ1428ابن كثري،  دار
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ومتتبع ما «: لفات الندوي يف كتابهوكذلك يقول حممد اذوب عن ما متتاز به مؤ
يكتب الشيخ الندوي، يشعر بأن لعباراته األدبية سحراً ال يتوافر يف العادة إال يف العلية من 
أصحاب املواهب الذين تعمقوا سر الكلمة وتفاعلوا به، وكان لقلوم أكرب األثر يف ما 

أولو األذواق الروحية من املتخرجني يصوغونه، وتلك هي اخلاصية الرئيسية اليت ميتاز ا أبداً 
وذه اخلاصة يتناول الشيخ األحداث التارخيية، فإذا هي مائجة باحلياة ...من مدرسة القرآن

والعربة، وقلّما تقرأ له حبثا أو قصة أو حديثا ال تلمس أثناءه هذه الصورة الناطقة 
   1.»باحلكمة

  : وفاته: الفرع الرابع

لة صحية جيدة قبل يومني من وفاته، قضى عشرين يوما كان العالمة الندوي يف حا
برفقة من أصحابه وزواره الذين  -ندوة العلماء–من رمضان املبارك يف مقره بدار العلوم 

تكية "من الشهر غادر لكهنؤ إىل مسقط رأسه  يصومون معه يف كل عام، ولكنه يف العشرين
ناك العشرة األخرية مع أفراد عائلته، لكي يقضي ه - الواقعة يف مديرية رأي بريلي–" كالن

يأ لصالة اجلمعة واستحم  - وهي مجعة الوداع يف العامل اإلسالمي-وملا كان يوم اجلمعة 
فبدأ يتلو سورة الكهف قبل  - وكان يف ذلك كلّه يف غاية االهتمام–وغير مالبسه وتطيب 

 بارئها عن وانتقلت الروح إىل ، توقف معها القلبأن يقصد إىل املسجد إذ فاجأته نوبة قلبية
إىل صفوف أولئك الرجال من املؤمنني الذين أشاد  -رمحه اهللا–م سنة وانض87عمر يناهز 

  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :فقال 2اهللا بذكرهم يف ترتيله،
  ].23:األحزاب[ َّ جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن

                                                
 إلطالع أكثر على مؤلفات الشيخ أيبول. 138سابق، صالرجع املحممد اذوب، علماء ومفكرون عرفتهم،  -1

يوسف القرضاوي، الندوي كما عرفته، ونذر احلفيظ األزهري، األستاذ أبو احلسن الندوي : احلسن الندوي، انظر
 . مي، وجملة الصحوة اإلسالمية وغريهاكاتبا ومفكرا، وجملّة األدب اإلسال

: ؛ دمشق1:ط( عبد املاجد الغوري،: تح .، كيف ينظر املسلمون إىل احلجاز وجزيرة العرباحلسن الندوي أبو -2
 .13، ص)م2002/هـ1423دار ابن كثري، 
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فسيح جناته، وجعله  تغمده اهللا بواسع رمحته، وغفر له مغفرة شاملة، وأكرم نزله يف
  . ممن أنعم عليهم من النبيني والصدقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا

وقد كتب أحد الكتاب يف الصحف العربية أن القرن العشرين طوي بغياب مساحة 
اإلمام، وكان هو آخر كوكب من كواكب اإلسالم الالّمعة، الذين غابوا عن السماء الدنيا 

عالمة اجلزيرة عبد العزيز : من أمثال إن شاء اهللا  نة اخللد والفردوس األعلىوساروا إىل ج
   1.وغريهم...بن الباز، وأديب الفقهاء وفقيه األدباء الشيخ الطنطاوي

وقد انتشر خرب وفاته يف العامل أمجع، فتسارعت الصحف واألقالم بالثناء على جهاده، 
     2.واإلشارة إىل جناحه يف الدعوة والعلم

   :ما قيل عنه :الفرع اخلامس

روع العامل اإلسالمي برحيل قائد صنع التاريخ وجدد الفكر، وترك فجوة عميقة ال 
 أعربفيسدها غريه، تاركا وراءه تراثا علميا غزير املادة فساد احلزن واألسى العامل كلّه، 

وقادة سياسيون  عن فقدان قامة من القامات اإلسالمية قادة وحكام ومفكرون وعلماء وأدباء
وصحف عاملية بارزة ومن خمتلف األديان ومجيع طبقات اتمع، فعقدت حفالت التأبني 
وأُديت صالة الغائب يف معظم اجلوامع الكربى يف العامل، كما االت على ندوة العلماء 

 - رمحه اهللا–برقيات ورسائل العزاء، ونظمت ندوات واجتماعات لعرض جوانب من حياته 
  :ض ما قيل عنهوهذا بع

  

  

                                                
 .40صسابق، نهجه يف الفكر والدعوة واإلصالح، مرجع عبد السالم األزهري، اإلمام أبو احلسن الندوي وم -1
يف جملة األدب اإلسالمي، وجملّة الرائد، وجملة  -رمحه اهللا–الصحف واالت اليت واكبت حدث وفاته : انظر -2

 .البعث اإلسالمي، وجملة الصحوة اإلسالمية وغريها
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- نا لإلسالم يف نفوس تالميذه حصو أبو احلسن بىن«: يف مقدماته 1الطنطاوي علي
  2.»أمة صغرية من العلماء الصاحلني والدعاة املخلصني أقوى وأمنت من حصون احلجر، بىن

علم جليل من أعالم عصرنا الغر امليامني، «: يف مقدمة كتابه 3الندوي حممد أكرم -
من أركان اإلصالح والتجديد يف الدين، سند اإلسالم واملسلمني وحجة اهللا  اًيموركناً عظ

، حبر ...يف العاملني، اإلمام العالمة الشريف أيب احلسن علي احلسين الندوي رمحه اهللا تعاىل
عميق من العلوم والفنون واملعارف واحلقائق، ووارث عظيم من ورثة األنبياء، وخلف صاحل 

   4.»يني والفقهاء املتقني الزاهدينللعلماء الربان

مام الرباين اإلسالمي، القرآين احملمدي، وهو اإلهو «: 5الشيخ يوسف القرضاوي -
   6.»أخي وشيخي وحبييب رضي اهللا عنه وأرضاه

   

                                                
م من أسرة علم ودين، يعد 1909يونيو  12هـ املوافق لـ 1327مجادى األوىل  29ولد يف مدينة دمشق يف  -1
، "دمشق"، "رجال من التاريخ"، "بشار بن برد"، "رسائل اإلصالح"مزاً من رموز الدعوة اإلسالمية، ومن مؤلفاته ر

طريق .م، ودفن مبكة املكرمة1990من حزيران عام  18هـ املوافق لـ 1420ربيع األول  03تويف يوم اجلمعة 
 .101، ص)م2002م للماليني، دار العل: ن.م.؛ ال15:ط( 7ج. الزركلي، األعالم: ينظر. اإلسالم

 .17مصدر سابق، ص، 1ج. ن الندوي، يف مسرية احلياةأبو احلس :علي الطنطاوي يف مقدمة كتاب  -2
م، وهو اآلن عامل 1964/هـ1382هو حممد أكرم بن احلافظ حسني بن احلاج سليمان الصديقي ولد سنة  -3

ة، وله أكثر من عشرين كتاب أغلبه باللغة العربية وحمدث، ويعمل كباحث يف مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمي
، رابطة "نفحات اهلند واليمن بأسانيد الشيخ أيب احلسن"، "شيخ اإلسالم ابن تيمية وتأثريه يف آسيا اجلنوبية: "ومنها

 08 :تاريخ التصفح، )https://m.facebook.com(، )حممد أكرم(تالميذ الشيخ سليمان، احلسيين الندوي 
  .م2018مارس 

 .09صسابق، مرجع حممد أكرم الندوي، أبو احلسن الندوي العامل املريب والداعية احلكيم،   -4
م، وأهم 09/09/1926ولد يف إحدى قرى مجهوريه مصر العربية، حمافظة الغربية، وهو داعية إسالمي ولد يف  -5

، ).www.ashefaa.com/play(،  "هالندوي كما عرفت"، "فقه الزكاة"، "احلالل واحلرام يف اإلسالم: "مؤلفاته
  .م2018مارس  08 :تاريخ التصفح

 .08 ، صم2001، 04 العدد  ،52 جملد، عدد ممتاز عن الشيخ الندوي، نيودهلي،اهلند جملة ثقافة اهلند،  -6
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مل يكن الندوي عاملا حمققاً وال باحثا إسالميا وال مفكرا «: 1واضح رشيد الندوي -
فحسب، ومل تكن وفاته وفاة شخصية واحدة، بل كما وصفه إسالميا، وال شيخا ربانيا 

أحد الوصافني له أنه كان جمموعة شخصيات امتزجت فيه مزايا زعماء اإلصالح واإلرشاد 
الشتات، كان عاملاً  مبآثرهم، كان من ميزته أنه جامع هلذا الذين أثّروا يف التاريخ اإلسالمي

عيما سياسيا خيوض معركة احلياة، ويتخذ مواقف حمققاً ومصلحا ربانيا ومرشدا، وأنه كان ز
    2» ....جريئة

  ): فقيد األمة اإلسالمية وخسارة القدوة اإلميانية( 3الشيخ سعيد األعظمي الندوي -

لقد كانت حياته ذات مناخ متعدد، وجوانب كثرية، فكان عاملاً بصريا وداعية كبريا «
العصر، وخطيبا بارعا يتحدث عن القضايا ، ومتكلّما بلغة ومفكرا إسالميا، وأديبا فذا

املستحدثة، ومربيا يتناول الناس حبكمة بالغة، وكاتبا قديرا سابقا على أسلوب الزمن، 
   4.» ...وأستاذا رحيما معنيا بتالميذه بلطف ورحابة صدر

                                                
ن الندوي ولد يف دائرة ببلدة رائي بريلي يف والية أترابراديش الشمالية يف اهلند، وهو ابن أخت العالمة أيب احلس -1

. ، شغل عدة مناصب إدارية وعلمية ومن أعماله فضائل القرآن الكرميواألخ الشقيق للشيخ حممد الرابع احلسين الندوي
   .م2018مارس  08 :تاريخ التصفح، ).yashidmadwi:blagspot.com( أدب الصحوة اإلسالمية،

  . 20ص ،م2002، 45اهلند، جملد  عدد ممتاز عن اإلمام الندوي، لكهنؤ، جملة البعث اإلسالمي،  -2
م يف أسرة شريفة عرفت بالعلم 1936مايو  14سعيد عبد الرمحان األعظمي يف بلدة مئو مبديرية أعظم كره ولد  -3

الدعوة اإلسالمية "يف جزئني، " ساعة مع العارفني: "والدين، شارك يف إنشاء جملة البعث اإلسالمي، ومن مؤلفاته
  .   م وال يزال يشغل يف اإلدارة1999اجلة، اختري مديرا دار العلوم لندوة العلماء سنة منجزات مشكالت طرق املع

)www.nidaulhind.com( ،م2018مارس  09 :تاريخ التصفح.  
مية، حيدر آباد، جملّة الصحوة اإلسالمية، عدد ممتاز عن فقيد األمة اإلسالمية أيب احلسن الندوي، اجلامعة اإلسال -4

 .109، ص2000/هـ1421، 36علوم، ع دار ال: اهلند
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 األستاذ أبو احلسن الندوي عامل مصلح، وداعية« :1مصطفى السباعي -
وخلق نبوي كرمي، ومعيشة تذكرك بعلماء السلف الصاحل يف ميتاز بروح مشرقة ...خملص

  .»زهده وتقشفه، وعبادته وكرامة نفسه

رجل عرفته يف شخصيته ويف قلمه، فعرفت فيه قلب ...الندوي« :2سيد قطب -
يد يعيش باإلسالم ولإلسالم على فقه جاملسلم وعقل املسلم، وعرفت فيه الرجل الذي 

   3.»أؤديهاهذه شهادة للّه ...لإلسالم

سيظل ): كلية اللغة العربية بدار العلوم ندوة العلماء( حممد عالء الدين الندوي -
إننا معشر املسلمني بصفة عامة، وأسرة العلماء بصفة خاصة فقدنا «ذكرك خالدا يف قلوبنا 

س مشساً نرية ما تفتأ تضيء قلوبنا بعلمه اجلم يف دربنا الطويل الشاق، ومتسك بأيدينا نربا
تربيته وتوجيهاته، ظل وبات فينا مربيا ربانيا شفوقا، وأبا براً رحيما، وداعيا بصريا، عاملا 
مربهنا مبعارفه، وقائدا نضاليا بنشاطاته ومهومه، شاخ جسمه يف اية مشواره، ومل يشخ 

ذه اقتلع الزمان من حياتنا ه! آه...عزمه وفكره، وتوانت قواه، ومل تتوان فعالياته ومعطياته،
آوى، وتفتحت من أزهارها فعم شذاها،  الدوحة املباركة اليت تفرعت أغصاا فظلّلت كل

  . 4»وآتت من مثارها فأينعت وانتشر أرجيها شرقا وغربا

                                                
م، نشأ يف أسرة علمية عريقة معروفة بالعلم 1915مصطفى بن حسني السباعي ولد يف مدينة محص يف سوريا عام  -1

ثالثة " (شرح قانون األحوال الشخصية"، "املرأة بني الفقه والقانون"، "من روائع حضارتنا: "والعلماء وأهم مؤلفاته
سنوات حىت تويف  8عي يف آخر عمره بالشلل النصفي؛ حيث شلَّ طرفه األيسر وظل صابر ملدة ، أصيب السبا)أجزاء

  .231، مرجع سابق، ص7ج. الزركلي، األعالم: ينظر. م1964 أكتوبر 3يوم السبت . -رمحه اهللا–
رواية يف : "لقرية، ومن مؤلفاتهكانت أسرته حتظى مبكانة متميزة يف ام يف مصر، 1906ولد سيد قطب يف عام  -2

عدام ونفذ احلكم يف شهر أغسطس اإل، حكم على السيد قطب ب"معامل يف طريق"، "طفل من القرية"، "ظالل القرآن
  .147، مرجع سابق، ص7ج. الزركلي، األعالم: ينظر .م1966من عام 

 .5بق، صحممد أكرم الندوي، أبو احلسن الندوي العامل املريب والداعية احلكيم، مرجع سا: نقال عن  -3
 .33، ص، اهلندلكهنؤ، عن اإلمام الندويجملّة الرائد، عدد ممتاز   -4
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رئيس اجلامعة اإلسالمية، دار العلوم  ين عاقل احلساميالشيخ حممد محيد الد -
  : حيدر آباد

أمة وحده، وشخصية فذّة، وموسوعة  - رمحه اهللا–لقد كان مساحة الشيخ الندوي «
  .1»لما جيود الزمان مبثلها أو يشبهها ونظريهافكرية متنوعة اجلوانب واملباحث، ق

  : 2حممد الرابع احلسين الندوي الرئيس العام لندوة العلماء -

مجاعتنا وقدوة أبناء ملّتنا اإلسالمية يف الغرية للدين والكفاح هو شيخنا ورئيس «
عن حوزته، وإقرار روحه وطبيعته احلقيقية، تويف بعدما ج للدعوة والتربية  إلغرازه والذب

اإلسالمية منهج اجلمع بني القدمي الصاحل واجلديد النافع يف الفكرة والتنفيذ، ومنهج النصيحة 
وحسن اخللق، واألسلوب العلمي املشرق يف عرض الفكرة ويف التعبري، بعد أن أثرى املكتبة 

  .3»فاته القيمةاإلسالمية مبؤل

  : رثاء الشيخ العالمة أيب احلسن الندوي* 

  : رثى العالمة الندوي كثري من العلماء، ومن أبرز هذه املراثي

هذه بعض األبيات من : علي أمحد العثمان إمام مسجد األمري حممد بن فهد اإلمام -
  : قصيدته

  ويعول متليه يف األمر املهم   نا   ـشيخـداء لـيتين كنت الفـل يا

  لـقول سوى إنا إليه سنرحــا      ا لنـه ومـدر اإللـه قـلكن
                                                

 .12سابق، صالرجع املجملّة الصحوة اإلسالمية، عدد ممتاز عن فقيد األمة اإلسالمية أيب احلسن الندوي،   -1
ائي بريلي يف والية هو ابن أخت الشيخ أيب احلسن الندوي وخليفته من بعده هو األديب املفكر من  مواليد ر - 2

األدب العريب بني عرض ونقد، تاريخ األدب العريب، وواقع الثقافة : م، من مؤلفاته1929أترابرادش، اهلند عام 
 ماي 10 :، تاريخ التصفح)https://majmauaulbahs.blogspat.com( .اإلسالمية، أيام أمريكا

  .م2018
 .56األمة اإلسالمية أيب احلسن الندوي، مرجع سابق، صجملّة الصحوة اإلسالمية، عدد ممتاز عن فقيد   -3
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  راد سيفعل فهو املليك وما أ  نا    ــن حسيبـامليـواهللا رب الع

  أسفـى على النـدوي إين عاجز     عن وصفة فعليه كم أحتمـل 

  مشس اهلدى واحسرتاه لقد مضى     فعليه قليب يف الكآبة معـول 

  لبدور مجيعـها     من شك يف هذا فما هو يعول روحي فدى بدر ا

  1مأل البـالد بشرقهـا وبغرـا      بعلومه كالبحر بل هو أمشـل

  : رثاء بقلم األستاذ أيب حمفوظ الكرمي معصومي -

  بكي اهلمام قلوب الناس واملقلُت  ل   ـن والعمـام علوم الديـتبكي اإلم

   راضي بكل قضاء اهللا، يبتهل   ج   ـل شـيبكي اإلمام اهلمام الفرد ك

  تبكي اإلمام اهلمام الفرد ما هـدرت      ورق احلمام إىل جرعائها تئل

  تبكي أبا احلسن النـدوي ساقيــه       ثراه سحب بإذن اهللا تنهمل 

  دار العلـوم تبكيـه وندوة أهــل      العلوم ما درسوا علماً به عملوا 

  تتصل ) بالزهراء(و) علي(إىل     بـاهللا أسرتـه تنمـي مسلسلــة   

         2هذا الذي جاء من أجلي بين حسن        خلقاً وخلقا ووصاال مبن يصلُ

  

                  

                                                
 .10جملّة الرائد، عدد ممتاز عن اإلمام الندوي، مرجع سابق، ص  -1
 .22، صنفسهمرجع   -2



  

  الثاني املبحث
صوص الكاملة لرسائل الندويالن  

           

  

  

 رسائل الندوي إىل ملوك وأمراء العرب :املطلب األول. 

 نداهل الوزراء يف رسائل الندوي إىل رؤساء: املطلب الثاني. 
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  صوص الكاملة لرسائل الندويالن: املبحث الثاين
املراسالت من أهم وسائل الدعوة قدميا وحديثا ، فقد اختذ الندوي هذا املنهج الدعوى 

توجيه باحلاجة املاسة إىل  –رمحه اهللا  –القومي تأسيا بنهج األنبياء والدعاة واددين ، فشعر 
سالمية والعربية ينصحهم ويلفت فيها وأمراء البالد اإل رسائل دعوية إىل بعض ملوك

فاء ، واالستنارة بسري اخلل، والتشبث بنبوة حممد ارهم إىل ضرورة التمسك حببل اهللاأنظ
، وسد الثغرات اليت عل رسالتهم، وإجياد جمتمع مثايل، ومحل مشالراشدين، وإصالح بالدهم

وجيهية إىل أولئك الذين يرى حتول دون تأييد اهللا ونصره، فوجه الندوي كثري من الرسائل الت
  .فيهم مصلحة للدين واحلفاظ على كيانه، وكيان البالد والعباد

فكتب هلم هذه الرسائل مليئة باألمل والغرية على األمة اإلسالمية ووطنه اهلند ، 
وضمن هذه الرسائل رسائل موجهة إىل رؤساء اهلند، قدم فيها نصائحه، وعاجل بعض قضايا 

ويف هذا املبحث متّ مجع هذه الرسائل وتقسيمها مث دراستها حسب  مة،مسلمي اهلند امله
  .موضوعها

  مراء العرباألرسائل الندوي للملوك و: املطلب األول

  )ىل عهد اململكة العربية السعوديةو(إىل األمري سعود بن عبد العزيز  رسالة -1
  :بني اجلباية واهلداية 

ية، ودولة شعارها اهلداية، وكل طابع دولة شعارها اجلبا: الدول و احلكومات قسمان
  .، ولكل نتائج متميزةونزتاجال ممرخاص، ونفسية خاصة، و

دولة اجلباية هو تضخم امليزانية، وكثرة الدخل  ، ومناط األحكام يففميزان األشياء
ان كان ذلك بامتصاص ، وحتفال احلضارة وزهو املدنية، واجل احلكومة، ورفاهية رواإليراد

، فال يعين هذا ء، وشقاء الفالحني والعملة، والضرائب احفة، واملكوس املرهقةدماء الفقرا
، والزينة، ال مبا يزيد يف مواردها وماليتها، ومبا يهيئ هلا أسباب الفخارالضرب من احلكومة إ

جال احلكومة، رراء، وأبنائهم وأبناء أبنائهم، واملتصلني م و، والوزمراءواألة مبا يهيئ لأل
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، ويشترون به دمهم أسباب الترف والتنعم والبذخ، ومبا يبنون قصورا فاخرة، وخرهموأس
  .كا واسعة يف داخل البالد وخارجهاأمال

والرقابة على  ،ه احلكومة تربية اجلمهور الدينية، واخللقية، وتعطل احلسبةتغفل هذ
ئدة مالية، أو قوة األخالق والرتعات، وتتغافل عن كل ما ليس بسبيلها، وما ال جير عليها فا

ا إذا كانت ختاف ، وحترم مباحجتين منه نفعا ، أو حمرما إذا كانتسياسية، وقد تبيح منكرا
هلا ، وال يزال اجلشع والنهامة للمال تدفعها، وتزين خسارة مالية، أو منه خطرا سياسيا

، وهكذا تتحول من خطتها، حىت تفرض ضرائب على العبادات، وعلى املوت، واحلياة
رسة لألمة إىل شركة جتارية ، ومن مربية وحاساهرة على مصاحل اجلمهور وراحتهمومة حك

  .إال مجع األموال وزيادة األرباح ، ال يهمهاكبرية
فمهمتها الدعوة إىل اهللا، واألمر باملعروف، والنهي عن : أما الدولة اليت شعارها اهلداية

وحتليهم بالفضائل، وإقباهلم على  املنكر، ومعيارها حتسن أخالق اجلمهور، ومسؤ روحهم،
، وتنافسهم وزهدهم يف الدنيا، والقناعة يف املعيشة، واجتنام احملرمات، واملعاصي ،اآلخرة

ى حساب ميزانيتها وخسارة ماليتها، فتنصب  الوعاظ، يف اخلريات، ولو كان ذلك عل
م املالهي  وترسل الدعاة، وتشجع احلسبة، ومتنع اخلمور، وتنكر على الفجور، وحتر

ومتنع كل ما يفسد الناس عقيدم، وأخلقهم،  ،واملعازف، وتطارد املستهترين، واخللعاء
وتغص يف حكمها املساجد، وتقفر احلانات، ويزدهر الدين، والتقوى، ، ويفسد احلياة املرتلية

، والصالح، وينشطون، ويتحمسون، ويقوم أهل الدين وتضمحل املعاصي واجلنايات
  ىث نث ُّ : جار ، وامللحدون ، وينكمشون ، ويكون ما وصفه اهللا تعاىل ويتوارى الف
  ]41:احلج[ َّىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق يف ىف يث

اية بأسره عن جهاز اجلباية بأسره، ميتاز عنه يف الرتعات، ميتاز جهاز حكومة اهلد
وروح اخلدمة  ،والروح، والسرية، واملعاملة والسلوك، فنرى يف األول التطوع، واالحتساب

ة اجلباية معاكسة القانون ، بينما نرى يف رجال حكومحية، والوفاء، والتضواإليثار، واألمانة
منه، والكرب، والتجرب، واألثرة، واخليانة،  ، واالجتهاد  يف معا جزته، والتلفتورجاله

، ني الركن واملقام أال يبتلى منهم، إىل حد يدعو اإلنسان بالرشوة ، وفشواوالنفاق، والزور



    صوص الكاملة لرسائل الندويالن                        :         الثايناملبحث 

36  
  

، و ال يتمتع حبقوقه  املدنية إال إذا رضخ من ماله ال اإلنسان حقه من العدل والراحةينفال 
أحد يف هذه ، حىت ال يرى لذالك ويستفحل األمر، وجيل اخلطب ، وقدم طعمتهلذا

قد  –ولكن لنفسه وعياله _، ال يعد نفسه إال جابيا احلكومة أنه خادم أمة، وأمني حكومة
ويتخلف عن قافلة ، هذه الفرصة، فال يريد أن تفلت األموال مجعمنحته احلكومة فرصة 

  .اجلباة الشخصيني، وقد اشتد ا اجلد، وجد  ا السري
: لكل من حكومات اجلباية واهلداية، أما حكومات اجلباية لقد سبق يف التاريخ أمثلة

، ويف ضي واحلاضرسائدة الفاشية يف املا، فإا هي الفال حتتاج إىل متثيل، وال إىل شرح وبيان
ما حكومات اهلداية فهي نادرة أ. والغرب، وقد جرا اإلنسان، وعرفها يف كل عصرالشرق 

  :، فلنضرب هلا مثالجدا
 مح جح مجُّ : ، فدعا الناس إىل اإلسالم ، فالتف حوله بعث حممد 
 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
  مل خل حل جلمك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغجغ مع جع
وكان هؤالء . ]15_13:الكهف[ َّهنجه من خن حن جن مم خم حمجم هل

 مي ُّ : وقد قيل هلم من قبل. وظلم، واضطهاد، وبالء وعذاب، كل قسوةالفتيان هدف 
 حج  مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
م، وثبتوا كاجلبال، فصمدوا لكل ما وقع هل ]3_2: العنكبوت [ َّ مح جح مج

 هئ مئ هي ميخي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ُّ : وقالوا
، حىت أذن اهللا يف اهلجرة، ومل تزل الدعوة تشق طريقها. ]22: األحزاب[ َّ  مت هب مب

رجوا الناس من ، وخيضى اهللا أن حيكم رجاهلا يف األرض، ويقيموا القسطوتؤيت أكلها حىت ق
، فقد نيا إىل سعتها، ومن ضيق الدالعبادة إىل عبادة اهللا وحده، ومن عبادة الظلمات إىل النور

اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ م إذا تولوا وسادوا عرف أ 
  ].41:احلج[ َّىل مل يك ىك  مكلك
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ما تأيت ، وككما تأيت األمطار باخلصب والزرع وهكذا جاءت الدعوة باحلكومة
. ة من مثرات هذه الدعوة اإلسالمية، فلم تكن هذه احلكومة إال مثراألشجار بالفاكهة والثمر

، وذلك عذاب الذي حتملوه من قريش وغريهمال ومل تكن هذه العزة والقوة إال نتيجة ذلك
  . وغريهااهلوان لقوه يف مكة 

احلكومة مبا يتبعها من عزة وشوكة، ورجال وأموال، وكنوز وخزائن، وجباية جاءت 
، وحكم الرجال ورفاهية ن اال واسعا جدا جلمع األموالوكا ،وخراج، ورفاهة ونعيم

، املتنوعة ، و اإلتاواتني يف فرض الضرائب الكثريةالسالطاحلال أذا اختاروا طريق امللوك و
  .كوس اجلائرةوامل

_ هلداية طريق اجلباية ، وطريق ا_التفت القوم فإذا دولتهم الوليدة على مفترق الطرق 
مل يبعث جابيا، وإمنا بعث هاديا وأنتم إن حممد ! وحيكم «: هنالك مسعوا هاتفا يقول

، واختاذ الدعوة واهلداية  ب اهلداية على جانب اجلبايةر جانفلم يترددوا يف إيثا »خلفاؤه
  .مبدأ حلكومتهم، فكان ذلكشعار أو 

لموا أم لو آثروا جانب اجلباية، وأطلقوا أيديهم يف أموال الناس، واسترسلوا لقد ع
، إىل النعيم، ورتعوا يف اللذات، مل حيل بينهم وبني ذلك أحد، ومل يقف يف سبيلهم واقف

، وقضوا حنبهم بدون ا إخوام الذين سبقوهم باإلميانا أم لو ذلك فقد غشوولكنهم علمو
مل يعرفوا إال اجلهاد، والتعب، واجلوع، ، لقد خانوا أولئك الذين وا مثار غرسهمأن يأكل
هلم أن  ، أفيجوزومة على جسر من متاعبهم وإيثارهم، ولقد وصلوا إىل احلكوالسغب

وأبنائهم، ويتمرغوا يف النعيم، ويسرفوا يف األكل يستغلوها ملصلحتهم، وشهوام، 
ومحزة بن عبد املطلب، ومصعب بن عمري،  ،ذا عثمان بن  مظعون؟ لقد ظلموا إوالشراب

، مل يروا شيئا من الفتوح والغنائم، وسعد بن معاذ وكثريا من رفقتهم الذين وأنس  بن النضر
، وأرادوا أن يلحقوا األكل والشراب لقوم ومل يطلب هلم، وقف اأياما متواليةومل يشبعوا 

  .يا أال البالغبإخوام ومل يأخذوا من الدن
، ونقل إىل عاصمة تأسست دولة اإلسالم، وفتحت فارس، وبالد الروم، والشام

، وانصبت عليها خريات اململكتني العظيمتني، كنوز كسرى وقيصر_ملدينة املنورة ا_اإلسالم
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، قط  خبلدهم وزخارفها ما مل يدر ،ني الدولتني وطرفهامن أموال هات واال على رجاهلا
املطعم، ، ويف  جشوبة  د انقضى على إسالمهم ربع قرن، وهم يف شدة وجهد من العيشوق

س إال ما يقيهم  من  ، ومن اللبايقيم صلبهم، ال جيدون من الطعام إال ما وخشونة امللبس
، فإذا أراد الواحد منهم أن ة واألكاسرةمون يف أموال األباطر، فإذا م يتحكالربد واحلر
، هذه حمنة عظيمة_ واهللا _قد كانت ، لكسرى وينام على بساط قيصر لفعليلبس تاج 

ت ، وتطري هلا القلوب من جواحنها، وتعمش هلا العيون، ولكنهم تزول فيها اجلبال الراسيا
ريوا بني أن يتنازلوا  عن ، بل إم خفوا بني الفقر والغىن فحسبأم ما وق: سرعان ما فطنوا

، وبني أن حيافظوا منها يدهم فال يطعموا فيها أبدا ، وينفضوام، ومبادئهم، وإمامتهدعوم
، محلة الدعوة ئقة خبلفاء األنبياء و املرسلنيعلى هذه دعوة النبوية ، وعلى سرية رجاهلا الال

  . املؤمنني املخلصني
، ةأن على أنقاض الدولة الرومية والفارسيكان هلم أن يؤسسوا ملكا عربيا عظيما على 

الفارسية والرومية، : ن قبل ، فقد ورثوا إمرباطوريتني، وأمراؤها موينعموا كما نعم ملوكها
ان هرقل يبذخ ، وإذا كفإن كان كسرى يترفه مبوارد فارس فقط. ومجعوا بني موارد دولتني

يبذخ بذخا ، ومبوارد اإلمرباطوريتني أن يترفه ، فهذا عمر بن اخلطاب ميكنهمبوارد الروم  فقط
  .مل يبذخه أحدمها

 حط مض ُّ :كان له وألصحابه كل ذلك بكل سهولة ، ولكنهم مسعوا القرآن يقول
  ]83: القصص[ َّ خك  حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ

  :يقول قبل وفاته  وكأم يسمعون نبيهم 
الدنيا ، كما بسطت فو اهللا ال الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى أن تبسط عليكم «

  1»على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، ولككم كما أهلكتهم
  : لني ئفهتفوا عن آخرهم قا

وهكذا حافظوا على  »!خرة ، فاغفر لألنصار واملهاجريناللهم ال عيش إال عيش اآل«
الدعوة، ويف ، وعاشوا يف احلكومة كرجال سالمية وسرية األنبياء واملرسلنيروح الدعوة اإل

                                                
  .رواه البخاري ومسلم  -1
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ي سال قبلهم باملدنيات ، الذكوا أنفسهم يف هذا التيار اجلارف، وملالدنيا كرجل اآلخرة
  .واحلكومات، والشعوب واألمم، وسال باملبادئ واألخالق، والعلوم واحلكم

مازال الناس يعدون اقتحام املسامني دجلة خبيلهم وجندهم حتت قيادة سعد أيب وقاص 
غريبا من أغرب اين من غري أن يصابوا يف نفس أو مال أو متاع حادثا ووصوهلم إىل الشط الث

، ولكن أشد منه غرابة وأدعى للعجب أن املسلمني ما وقع يف التاريخ، إن احلادث لغريب
   .يف عهد اخلالفة الراشدة

، مدنية الروم وفارس وهو مائج هائجوعصر الفتوح اإلسالمية األوىل خاضوا حبر 
م، ووصلوا إىل الشط الثاين، ومل شيئا من أخالقهم، ومبادئهم، و عادا ربوا ومل يفقدواوع

حمتفظني  وأمراء الدولة اإلسالمية من أصحاب النيب  ،ومل يزل اخللفاء الراشدين، بل ثيامت
  .وختشنهم يف أوج الفتوح اإلسالمية، ونفسيتهم، وزهدهم، وبساطتهم يف املعيشة، مهبروح

هيئوا : اهللا  عنه قال ومواجهته لعمر رضي، ان املدينةالطربي دخول اهلرمز حكي
ووضعوا على رأسه تاجا  ،كسوته من الديباج الذي فيه الذهب، فألبسوه اهلرمزان يف هيئته

مث خرجوا ، كما يراه عمر واملسلمون يف هيئته، وعليه حليته، مكلال بالياقوت يدعى األذين
ملسجد لوفد جلس يف ا: فقيل، وه فسألوا عنهجيدفلم  ،ه على الناس يريدون عمر يف مرتلهب

، فلما انصرفوا مروا بغلمان من لقوا يطلبونه يف املسجد فلم يروه، وانطقدموا عليه من الكوفة
يف امليمنة   نائم ؛ تريدون أمري املؤمنني؟ فإنهما ترددكم: فقالوا هلم، نة يلعبونأهل املدي

فلما فرغ من ، هل الكوفة  يف برنسقد جلس لوفد أوكان عمر ، املسجد متوسد برنسه
فانطلقوا ومعهم النظارة حىت ، مث توسد فنام، نزع برنسه، وأخلوه، وارتفعوا عنه، كالمهم

فقال ، والدرة يف يده معلقة، وال يقضان غريه، وليس يف املسجد نائم، لسوا دونهإذا رأوه ج
وأصغى ، ناس أن سكتوا عنهد يشريون إىل الوجعل الوف! هو ذا: أين عمر؟ فقالوا: اهلرمزان

وال ، وال حاجب، وحاجبه عنه ؟ قالوا ليس له حارس أين حرسه: فقال، اهلرمزان إىل الوفد
وكثر الناس  ،بل يعمل عمل األنبياء: فقالوا .فينبغي له أن يكون نبيا: قال! وال ديوان ،كاتب

! نعم: ؟ قالوا)رمزاناهل: (فقال، استوي جالسا مث نظر إىل اهلرمزانف، فاستيقظ عمر باجللبة
احلمد هللا الذي أذل : وقال! وأستعني اهللا، أعوذ باهللا من النار: وقال، وتأمل ما عليه، فتأمله
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وال تبطرانكم  ، واهتدوا دي نبيكم، عشر املسلمني  متسكوا ذا الدينيا م، هذا وأشياعه
حىت ال يبقى عليه من ، ال :فقال! فكلمه، هذا ملك األهواز: فقال الوفد. ؛ فإا غرارهالدنيا

  . فكلمه، با صفيقاوألبسوه ثو، فرمي عنه بكل شيء  عليه إال شيئا ليستره، حليته شيء
إنه «: ويقول، يف خالفته بعد وفاة علي ملعاوية ويصف ضرار بن ضمرة  علي بن أيب طالب

طول ، ةغزير الدمع_ واهللا _كان ، ويستأنس بالليل وظلمته، ليستوحش من الدنيا وزهرا
، ومن الطعام ما جشب، يعجبه من اللباس ما خشن ، وخياطب نفسه، يقلب كفه، الفكرة

ويعظم أهل ، ويأتينا إذا دعوناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، جييبنا إذا سألناه، كأحدناكان واهللا 
وأشهد ، وال ييأس الضعيف  من عدله، ال يطمع القوي يف باطله، املساكنيوحيب ، الدين
وقد مثل يف ، وغارت جنومه، الليل سجوفهوقد أرخى ، قد رأيته يف بعض مواقفهباهللا ل
وكأين أمسعه وهو  ،ويبكي بكاء احلزين، يتململ متلمل السليم، قابضا على حليته، حمرابه
قد بتتك ثالثا ال ! غري غريي!!أم يل تشوفت؟ هيهات هيهات، يا دنيا أيب تعرضت:( يقول

وبعد ، من قلة الزاد! آه .كبريوخطرك ، وعيشك حقري، فعمرك قصري، رجعة يل فيك 
  . »!ووحشة الطريق ، السفر

، فكانت الدولة ية والدعوة إىل اهللا وخدمة الناسكان شعار الدولة اإلسالمية األوىل اهلدا
أرواح الرجال ومبالغ  ، وكانت إذا خريت بنيال عظيمة يف سبيل األخالق والدينختسر أموا

وإذا  ،به عينا وتقر، وتطيب بذلك نفسا، خسرت األرباحو، األرواحمن األموال؛ اختارت 
وحزن املسلمون ، وخسرت الرجال؛ حزنت لذلك، كان عكس ذلك فكسبت األموال

وقد فضل اخللفاء الراشدين وخامسهم عمر بن ، على ملك زائل وسلطان راحلكحزم 
فيخسر بيت ، فوا من اجلزيةويع، يدخل اوس والنصارى يف اإلسالمعبد العزيز رمحه اهللا أن 

إلسالمية رجاال األمة او ويكسب الدين اإلسالمي ، املسلمني مقدارا عظيما من املال مال
  .وإذا كسب وربح بيت املال على حساب اإلسالم حزنوا حزنا شديدا، يتخلصون من النار

، ايابمجعنا يف مصر ما يف أيدينا من الس«: قال، يدحدث الطربي عن زياد بن الزبي
، مث خنريه بني اإلسالم وبني النصرانية، ل ممن يف أيديناعلنا نأيت بالرجفج، واجتمعت النصارى

                                                
 ما غلظ وخشن: ما جشب 
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. مث حنوزه إلينا: قال، نفتح القرية؛ كربنا تكبرية هي أشد من تكبرينا حني فإذا اختار اإلسالم
ا من ذلك اجلزية وجزعنوإذا اختار النصرانية خنرت النصارى مث حازوه إليهم  ووضعنا عليه 

  .»حىت كأنه رجل خرج منا إليهم ، جزعا شديدا
يف عقود من السنني من أقصى وانتشرت األخالق الفاضلة ، وهكذا انتشر اإلسالم

مل يتمتع العامل اإلسالمي . سالمية يف أحشاء اتمع البشريوتغلغلت الدعوة اإل، الغرب
وحمافظته ، حبرصه على الدعوةولكن ، إال سنتني وبضعة شهور خبالفة عمر بن عبد العزيز

و وسرية خلفاء  األنبياء عليهم السالم متكن من التأثري يف القلوب ، على شعار اهلداية
وإظهار الدين وإمخاد الكفر والفسق والقضاء على الرسوم ، وقلب تيار املدينة، العقول

، اية واجلبايةر لتراوحها بني اهلداألعما مل تتمكن منه دول إسالمية طويلة مااجلاهلية، 
  .اية يف أكثر األحيان على اهلدايةوتفضيلها اجلب

وكانت املدن اإلسالمية الكربى وعواصم اإلسالم مركز دعوة وهداية حبيث إذا دخلها 
وأحكام  ، فريى احلدود قائمة، نفس يف وجوه ويت، ان عرف أنه ميشي يف مركز اإلسالماإلنس

أو جياهر بإمث ، ويستخف به، ن أمور الدينأحد يتهاون يف أمر موال جيد ، شرع نافذة
وإىل ، وإىل الدار اآلخرة، وال دعارة وال خدعة إىل اهللا، وال يرى بدعة وال فجورا، ومعصية

والتمسك ، واالجتناب من الشرك والبدعة، وأتباع الكتاب والسنة، الفضيلة والتقوى
وبيوت الناس ، امعويرى العمل بذلك يف الطرقات وا، بفضائل الدين يف كل مكان

يف الدين ومعرفة وفقها ، و يتضلع إميانا  ومحاسة، فيتشبع بروح الدين، ودواوين احلكومة
والتصلب يف ، والعلم، فال خيرج إال وقد استفاد اإلميان، وحبا ألهله، بأحكامه وشرائعه

  .والثقة برجاله وممثليه، الدين
وفضل ، ا احلياة اإلسالميةأحديث عهد باإلسالم؛ عرف مزاي، وإذا دخلها أجنيب

كما يكره أن ، ويعود إىل دار الكفر، وكره أن يفارقها، وأثر اإلقامة فيها، حكومة اإلسالم
  . يقذف يف النار

مدرسة  –املؤسسة على مبدأ اهلداية  –أما احلرمان فقد كانا يف حكومة اإلسالم 
ويأيت إليهما ، ة بكماهلافيهما احلياة اإلسالمي تتمثل، ومهد احلضارة اإلسالمية، نالدي
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فيشهدون منافع ، ومن كل فج عميق ، ناحية من نواحي العامل اإلسالمي املسلمون من كل
ن يف بالدهم مبا رأوه يف وحيتجو، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم ، ويتفقون يف الدين، هلم

على متثيل وحرص حكومتها ، حملافظة احلجاز على الدين والسنةفيكون ذلك حجة ، احلرمني
  .احلياة اإلسالمية يف مركز اإلسالم ومنبعه 

ال جائزة مث أتى على املسلمني حني من الدهر نسوا أن احلكومة يف اإلسالم مل تكن إ
يف مكة والطائف وما لقي ، ودعوته إىل اهللا ولوال رسالة حممد ، الدعوة واجلهاد يف سبيل

، والرباعية املكسورة يوم أحد، ور غار ثولوال اهلجرة واالختفاء يف ، من قريش والقبائل
نت الدنيا ؛ ملا دا1ولوال قتلى بئر معونة ومصلوب األنصار، ولوال ما صنع حبمزة يومئذ

وال ، وفارس، وان أن جيبوا خراج الروم وال لبين مر، وال بغداد ، وال كانت دمشق، للعرب 
  )).أتيين خراجك فسي، أمطري حيث شئت : ((ان للرشيد أن يقول لسحابة مرت بهك

وأمهلوا ، السياسيةأسس ملوك املسلمني بعد اخلالفة الراشدة دوهلم على مبدأ اجلباية 
والنهي ، واألمر باملعروف، وأبطلوا احلسبة، وعطلوا احلدود ،الدعوة إىل اهللا وإىل دار السالم

ومرآة ، دين تعد مراكز اإلسالم مدرسة الومل، وأضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات ،عن املنكر
، ع عقيدموتزعز، والنفاق يف قلوب الوافدين، ملدنيته واجتماعه؛ بل أصبحت تغرس الشك

ون منها وأصبح القاصدون من خمتلف أحناء العامل اإلسالمي يكتسب، وثقتهم بالدين وأهله
، وسوء ظن مبمثلي اإلسالم، العمل ووهنا يف، ورقة يف الدين، استخفافا بشعائر اإلسالم

داهية حيتجون باألوضاع الفاسدة يف مراكز اإلسالم،وبالفوضى الدينية،فكانت  اورجعو
  .وفتنة كبرية، م والدعوة يف األقطار اإلسالميةعظيمة على رجال اإلسال

، متثيال صحيحا  ه  إىل حكومة متثلهليس العامل اإلسالمي اليوم بأشد افتقار إىل شئ من
، ن اإلسالم ال يؤثر يف عقول الناسفإ، يحة واخلدمةوالنص، عوة واهلدايةوتقوم على أساس الد

 وتتجلى فيها مدنيته، تتمثل فيها حياته، ضتفحصني حىت تكون له رقعة يف األروال يشفي امل

                                                
  :وهو القائل ، ومحلوه على جذع، وبضعوا حلمه ، هو خيب بن عدي بن مالك قتله بنو احلارث  بن عامر  - 1

 .ولست أبايل حني أقتل مسلماً      على أي جنب كان يف اهللا مصرعي 
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فإذا كان ذلك ولو يف رقعة صغرية كان على ، وتظهر فيها نتائج دعوته وتعاليمه، واجتماعه
  .سالم إقبال عظيم مل يعهد من قروناإل

مة اليت شعارها عامل اإلنساين بأقل افتقار من العامل اإلسالمي ملثل هذه احلكووليس ال
فإن اإلنسانية العليلة جرحية ال يسعفها اليوم إال قيام ، ال اجلباية والكفاح، اهلداية واإلصالح
وإيثار األرواح ، ية واحترام اإلنسان، يت تؤسس على أساس الفضيلة والدينهذه احلكومات ال

ت فإذا تأسس، وكسب الرجال على كسب األموال، واألخالق على األعالق، باحعلى األر
كان ذلك حادثا  –ومهما كانت مواردها ضعيفة ، مهما كانت صغرية –هذه احلكومة 

قادة الفكر و، وأصحاب الرياع، وقام كبار السياسيني، وإشادةغريبا يستحق كل تنويه 
الناس يأوون وأصبح ، ويؤلفون عنها مؤلفات، لويضربون ا األمثا، يشريون إليها بالبنان

وينفضوا عنهم غبار  ،يف ظل حكومااإليها كما يأوي الغرقى إىل اجلزيرة يف البحر لينعموا 
، واحلكومات اجلابية اجلائرة، متاعب املدنية املعقدة املزورة ويتنفسوا من، الظلم والفنت

  . بني احلكومات والدولوشامة  ، ت هذه احلكومة غرة يف جبني الدهرولكان
من  –ف أنواعها وأمسائها إن اإلنسانية قد جربت حكومات اجلباية على اختال

ال ختتلف ، وجدا بنات عالتف –وشيوعية ، واشتراكية، ورأمسالية، ودميقراطية، شخصية 
، فلم تر منها إال شرا ومرا، وقلبتها على كل جانب، نزعتها، وروحها ، ومبدئها، يف أصلها

نادي لسان ، باسم جديد وإذا تأسست جديدة، يءش تر اختالف األمساء يغين عن ومل
  : حلقيقة يف لفظ أيب العالء املعرىا

  وات ـوهذي الليايل كلها أخ د     ـاء واحـأال إمنا األيام أبن
  فال تطلنب من عند يوم وليلة      خالف الذي مرت به السنوات  

عن أخواا جديدة ال ختتلف  ةودة باملئات حكوماحلكومات املعدوإذا ضمت إىل هذه 
شيئا طريفا ينوه ومل تكن ، مل تكن بدعا، أو يديرها عدد من املسلمني، إال أا يرأسها مسلم

 فإن هنالك حكومات تفوق هذه احلكومات، أو تعقد به اآلمال، ار عليه بالبنانأو يش، به
ويف ، وكثرة إنتاجها وإصدارها، هاوضخامة ميزانيت ،عشرات من املرات يف طول مساحتها

ورقي الصناعة ، وكثرة املصانع، وعدد الطائرات، وبوارجها احلربية، وأساطيلها، جيشها
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وقلة ، رة وانتشار العلم يف طبقات الشعبوحسن اإلدا، نية واحلضارةداملواحتفال ، والتجارة
  .مما متتاز به احلكومات األوربية إىل غري ذلك، األمية

ولة للمسلمني يف بقعة من بقاع األرض فرصة سعيدة نادرة ال تسنح يف كل إن قيام د
كما يعرف املطلع على السنن اإلهلية وعلى تاريخ األديان  –ومثل هذه الفرص ، حني 

قصرها ويف ، وتكون من فلتات الدهر، قد تسنح بعد قرون –ات اإلصالحية والدعو
كيف يستخدمون هذه ، يماً لرجاهلاوتكون امتحانا عظ، كوميض الربق يف ليلة مظلمة

فإذا ، احتهم ولذائذهمور ،لدينية على حساب مصاحلهم الذاتيةالفرصة لدعوم ومبادئهم ا
ينتسبون  وأحسنوا متثيل هذه العقيدة والدين الذي ،وعرفوا قيمة الوقت ،انتهزوا هذه الفرصة

وأنفسهم خدمة  ،مفقد خدموا دينه ؛وصدقوهم فيما يقولون ،إليه وحسن ظن الناس م
ساب واستغلوها ملصاحلهم الشخصية على ح ،فأساؤوا استعماهلا ،وإن كان غري ذلك، باهرة

وقيام هذه  ،وجهودهم يف سبيل نشر هذه الدعوة ،ورجاهلا املخلصني ،الدعوة الدينية
وخسروا ، فقد ضيعوا الفرصة ؛ودول كثرية ،والعباسية ،كما فعلت الدولة األموية،احلكومة

وما يعلم أحد مىت  ،وخسرت معهم الدعوة اليت وصلت أسباا بأسبام دورها ،مدوره
كثرية ضيعت فرصة وهل يعود أو ال؟ فقد شهد التاريخ أمما ومجاعات  ،يعود هذا الدور

فوقفت مع املتفرجني  ،أو الطويل ،وانتهى دورها القصري ،ومل تنتفع ا ،حكمها  وسلطاا
  .على تفريطها ببنان احلسرة والندمض عوت ،رها يف حلبة األمموبقيت تنتظر دواملنعزلني 

وحيرزوا  ،تهزوا الفرصةوهذا وإىل احلكومات اإلسالمية ومن كان على رأسها أن ين
حلني واألتقياء ويبلغوا متهم وعنايتهم إىل حيث ال يبلغ إليه كبار الصا ،قصب السبق

وفرص ال تتأتى  ،ونفوذ وسلطان، وطولوذلك مبا آثرهم اهللا من حول ، وزهدهم ،بعبادم
 ،وتغيري اجتاهه ،وإصالح اتمع ،وإعادة شبابه، وهلم أن يصلوا يف خدمة هذا الدين ،لغريهم

نيتهم  وصدقت، وصحت عزميتهم ،إذا أرادوا بذلك –من اجلاهلية إىل اإلسالم يف يوم واحد 
 وينالوا من رضا اهللا ،وقرونؤلفون والعاملون يف أعوام وامل ،ماال يصل إليه املصلحون –

 وعبادة اهللا ،واملتقني،ما يغبطهم عليه كثري من العباد ،وثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة
  .الصاحلني 
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وما أطلق الناس على عمر بن عبد العزيز لقب ادد الكبري واخلليفة الراشد أال بتغيريه 
وبرجولته وعصاميته يف  ،قام ا واإلصالحات اليت ،احلكومة من اجلباية إىل اهلداية جمرى

 ،أنواع من لباس وطعامو ،نازل عنه من نعيم زائل ومتاع فانولو وزن ما ت ،سبيل مبدئه
لو وزن ذلك كله مبا اكتسب من  –كان البد أن يتركها يوما من األيام  –ودواب وأنعام 

وااللتحاق وأصحابه،  من مرافقة حممد وما يرجو ،وقرة عني ال تنقطع ،نعيم ال ينفذ
وعد  ،لرجح ما اكتسب رجحاناً واضحا ،من لسان صدق يف اآلخرين حبزبه، وما جعل اهللا

  .وعقالء العامل ،من كبار األذكياء
  

  1السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                                    
  .م1948 يجانف 13ه املوافق 1367غرة ربيع األول                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
، ص )م1979/هـ1399دار القلم،  : ؛ دمشق4:ط(أبو احلسن علي احلسين الندوي، إىل اإلسالم من جديد،  -1

107-125.  
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رسالة إىل األمري فيصل بن عبد العزيز ويل عهد اململكة السعودية ورئيس الوزراء  -2
  سابقا 

شخصية البالد املقدسة الفريدة وجوب االحتفاظ ا يف مجيع املخططات املدنية 
  والتربوية واملشاريع التقدمية ووسائل الترفيه والتسلية 

يصل بن عبد العزيز ويل العهد املعظم ورئيس الوزراء حضرة صاحب السمو األمري ف
  حفظه اهللا ورعاه 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
وثناء  ووفقكم ملا فيه رضا اهللا، ،ا مفأدام اهللا عليكم النعم اليت أكرمك. ..وبعد

و ما هو وفاء  املسلمني وشكرهم وطيب الذكر وخلود األثر ولسان صدق يف اآلخرين،
انه من املقرر الكرمية اليت من اهللا ا عليكم،  ة ملواهبكم العظيمة والفرصة السائحةوقيم

 وتقدمها، ،ومدينتها ،ككل البالد اليت ينظر يف قضاياهااملعلوم لديكم أن هده البالد ليست 
وتوجيه الرأي العام فيها كأي بلد يف الشرق والغرب، أا  ،وتنظيم معارفها وترفيه أهلها،

وإا  ومثابة لقلوب املسلمني، راد اهللا وقضى أن تكون عاصمة اإلسالم ومعقل الدين،بالد أ
ومن اخلمول  خرجت ببعثته من الظلمات إىل النور، ،مقدمة ووديعة من رسول اهللا 

 واالنطواء واالختفاء يف حاشية األمم حتت ركام التاريخ، إىل الشهرة والقيادة،والعزلة 
ويف أطول مساحة  ،وثقافتها يف أوسع رقعة يف األرض انتشرت لغتهاو .واملركزية يف العامل

ويف أوسع دائرة وأكثرها تنوعا من الشعوب واألمم فما يقتضيه  الدين والشعور  من الزمن ،
باألمانة واملروءة والشرف واالعتراف بالواقع التارخيي والعملي ومراعاة عواطف املسلمني 

ومما تقتضيه السياسة احلكيمة أن يكون كل ما يقرر  ،ارض ومغاراملنتشرين يف مشارق األ
ناحية من نواحي ويسن،ويدعى إليه ويسمح به يف كل مصلحة من مصاحل احلكومة ويف كل 

خاضعا لشخصية هذه البالد اخلاصة ورسائلها ومركزها يف العامل والدعوة  احلياة العامة ،
 ا يف احلاضراليت قامت ليتجنب كل التجنب عن كل ما يناىف و ،ا يف املاضي وعرفت

مهما جر ذلك على هذه  البالد من  ،ويرزؤها يف شخصياا ومعنوياا عقيدا ومبادئها
وان هذه البالد وقادا أوىل ذه  .من الترفيه والتسلية واخلصبوعلى أهلها  ،النفع املادي
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يف أمريكا الذين ال يسمحون التضحية يف سبيل املبدأ من الشيوعيني يف روسيا والرأمساليني 
ا تضخم نفعه املادي ورحبه أبدا مما يناىف مبدأهم وسياسة بالدهم مهما صغر وتفه،ومهم

  .املايل
وقد يعتقد بعض الناس أن يف هذا التوسع واالنطالق يف مواد التسلية وتقليد األقطار    

وتطبيق مظاهر احلياة  املتمدنة اليت سارت وراء الغرب يف أساليب التعليم وبرامج اإلذاعة
وعالجا  ،طالبهترفيها للشعب وحتقيقا مل ،يف ضة البالد وقواالغربية مما ال تقدم وال تؤخر 

ال أوافق  -ومع األسف واالعتذار–وشاغال له عن التفكري اخلاطئ وتقدما بالبالد  للتذمر،
احل األجاج ال يزيد وماء البحر امل-على ذلك يف ضوء التجربة والتاريخ فليس هذا هو العالج

والتقدم بصناعة  ،سالميةوإمنا العالج هو حتقيق العدالة االجتماعية اإل –الشارب إال عطشا 
والسري يف طريق االكتفاء الذايت  ،اد الوسائل الكفيلة للرزق احلاللالبالد وجتارا وإجي

تحديد من ليل أو الوالتق ،املصانع وترخيص احلياة وحاجياا،وكفالة البالد لنفسها وإنشاء 
ا وال حمدودا كما يعتقد رفيه الكرمي املشروع الذي ليس ضيقوالت ،أسباب البذخ والكماليات

  .من ال يعرف شرع وطبائع البشر
والذي خيضع  ،يهأما التقليد والتفكري املترهل الذي ينجرف مع التيار والذي ال مقاومة ف

وهو  ،الد وخطر على احلكومةلى البلكل دعاية ويسرع إىل حتقيق كل مطلوب فهو خطر ع
وضعف الشخصية الذي تعانيه البالد األخرى  ينشر يف أقرب وقت التفسخ اخللقي وامليوعة،
  .فأصبحوا ال ميلكون من أمرها شيئاوقد افلت الزمام من أيدي قادا ومصلحها 

ن مث أن هذا االجتاه يفقد هذه البالد حرمتها وقداستها وشخصيتها ويقطع صلتها ع
وال وبني نصر اهللا ورمحته اليت ال انتصار وال عز  ،وحيول بني هذه البالد وقادا ،ضياملا

راميه فالعدو قوي ماكر ال حيترز من شيء يف سبيل م ،وال سالمة وال عافية بغريها ،كرامة
  وفيه احلرمان من أسباب نصر اهللا ورمحته اليت ال غىن لنا عنها  ،البعيدة ، وعزائمه اخلبيثة

اه الذي إن هذه البالد لو سارت يف هذا االجتاه الذي يدعو إليه بعض الناس ،االجت
ولبنان من احلرية املطلقة والترفيه غري احملدود وغري املقيد بالشرع   ،سارت فيه مصر وسوريا

سارت اجتاه القومية كما يدعو إليه كثري يف اخلارج، واعتربت نفسها قطرا من  .خالقواأل
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ليست هلا شخصية  ،عا من اتمعات البشرية الكثريةوجمتم ،الدوللة من ودو ،قطاراأل
فإا  ،تقف عندها وال دعوة وال حدود مستمدة من شرع اإلسالمي ،وال رسالة خاصة،

وال يف هيئة األمم، وضاعت  ،قيمة هلا يف خريطة العاملتصبح بلدا من البالد الكثرية اليت ال 
 ،وال قيمة لبالد يترفه أهلها ،أجيال املسلمني األوىلذهلا اجلهود  اليت ب–ال مسح اهللا –

يدة وال عق وال رسالة وال دعوة، ،وميوتون كما متوت احلشرات ،ويأكلون كما تأكل األنعام
 ، وفقدت احترام العامل اإلسالمي وقيادته ورهبة أورباوال مبدأ، وال شخصية وال خلق

بقليل من اجلهد  -وتستطيع  ،غلها يف التاريخانة اليت كانت تشواملك وإجالهلم، ،وقادا
  يف اإلرادةوجنب ،ه سقوط يف اهلمة وضعف يف التفكريان ،تشغلها يف احلاضر إن - والعزم

  . أربا بنفس كل عاقل عنه
 كفرد يدين هلذه البالد يف دينه وعقله وثقافته أستحث مهمكم ومواهبكم وما ينإن 

إذا وجد يف زاوية من الزوايا  ،حملاربة هذا اخلطر ،منصب ونفوذأكرمكم اهللا به من جاء و
 ،العربية  وجتنيد مجيع قواكم يف سبيل حفظ شخصية هذه البالد اإلسالمية اخلاصة والعامة ،

إىل ما يغرس يف  ،واألدب واملعارف وتوجيه التفكري والرأي العام ،والصحافة واإلذاعة،
وحب  س الديين والغرية اإلسالميةنفوس الشعب وشبابه وجيله الناشئ اإلميان واحلما

وكراهة اإلمث والفسوق والفحشاء ويرسى فيهم القيم األخالقية وجيعلهم  ،األخالق والفضيلة
 ،وترشحهم هلا البالد جديرين حلمل املسؤولية الكرمية العظيمة اليت يرشحهم هلا اإلسالم

أحد يف كل  سة ال يتيسر لكلوجمال الدعوة واجلهاد الذي أكرمكم اهللا به يف هذه البالد املقد
 وتؤدوا ،هذه الفرصة فأرجو جاهدا خملصا أن تنتهزوا ،وال يتيسر يف كل زمان ،بلد

، فان البالد العظيمة املقدسة ملا يقع حوهلا من أحداث وتقلبات ومبا وجييش رسالتكم بالتنفيذ
املراحل، يف رحلة عصيبة دقيقة من أدق ، متر مبمن بلبلة األفكار واضطراب العقولفيها 

موضعها تنتقل ختطئ وان خطوة قصرية  –وان اللحظة فيه اليوم تعد بشهور وأعوام  ،تارخيها
تستمع وتصغي إىل  - وهللا احلمد-، وان احلكومة مسافة بعيدة ال يسهل الرجوع عنهاا إىل 

   .كل كلمة خملصة وتوجه فيه سالمة البالد وقوة احلكومة ومنفعة اإلسالم وسعادة املسلمني
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واعتذر عن هذه الكلمة الصرحية اليت مل حيملين عليها إال اإلخالص والوالء هلذه   
  .للمسلمني للعرب و البالد وحكومتها وطلب السالمة والعز والشرف 

  1والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                                   
  املخلص                                        
  أبو احلسن علي احلسين الندوي                                 
  لكنهؤ باهلند_ أمني ندوة العلماء العام                               

 يف الثمانينيات األوىل بعد الثالثة مائة وألف من التقومي اهلجري                       

                                                
  .38-34ص املصدر السابق، ، املسلمون إىل احلجاز وجزيرة العرب،كيف ينظر أبو احلسن على احلسين الندوي -1
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3- أمري دولة الكويت(الصباح الشيخ عبد اهللا السامل  ورسالة إىل السم(  
مسؤولية أمراء العرب يف أطراف اجلزيرة واخلليج العريب يف احملافظة على سالمة البالد 

  .ووحدا الدينية 
  حضرة صاحب السمو الشيخ عبد اهللا السامل الصباح 

  !أمري دولة الكويت املعظم
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

قذ صالة على نبيه املختار الذي أكرم اهللا به العرب وأنوال ،احلمد هللا العلى العظيم
أن أبدي سروري  ،من احلق الواجب علي كزائر مسلم فأرى ،وبعد ،اإلنسانية وأسعد العامل

ومبا وصل إليه الكويت يف مدة  ،ايتكم بتقدم البلد ورخاء الشعبوإعجايب مبا رأيته من عن
شوطا واسعا يف عهدكم امليمون وحتت  وقطع ،ة من العمارة واحلضارة واالزدهارقريب

  . حبياتكم وعطفكم البالد والعبادمتع اهللا ،إشرافكم الكرمي ورعايتكم األبوية
أدب واحترام وضناً بوقتكم الثمني أتقدم ببعض مالحظات ومعروضات إىل مسوكم يف 

لية ويف إجياز نظراً ألشغالكم وما أخذمتوه على عاتقكم من مسؤو ،يليق مبقامكم السامي
  .وخدمة

تستطيعون  ،منح مسوكم فرصة نادرة يف التاريخأن اهللا سبحانه وتعاىل قد : األمر األول
وذلك الفراغ  ،احلاضرةوهو ملء أروع فراغ يف مدنيتنا  ،متثلوا دوراً خالداً يذكر ويشكر أن

ني وفقدان جمتمع جيمع ب ،وبني الوسائل واملادة، ان دولة جتمع بني الدين واملبادئهو فقد
وذلك فراغ  ،صر واالستفادة  بالتجارب اجلديدةوبني اتصال بالعامل املعا ،اإلميان واألخالق

واملدنية هو رجل  وكل من ميثل هذا اجلمع النادر بني الدين ،ميلؤه اآلن أكرب دولة يف العامل ال
قائمة معنويا يف وكل دولة تظهر ذا الشعار هي دولة حتتل املكان األول  ،الساعة املنتظر

هذا عدا النصر والتأييد  ،ال تتمتع به أعظم دولة يف العاملوتتمتع باحترام  ،الدول واحلكومات
اإلهلي والربكات الكثرية واحلب العام الذي وعد اهللا به عباده املؤمنني الصاحلني الذين 

  .وجياهدون يف سبيلها ،وحيتضنون رسالته ،فون هلذا الدينيستخل
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لغرض متوفرة، والفرصة ساحنة، واألمر ميسور، إذا صحت والوسائل لتحقيق هذا ا
  ].07:حممد[ َّ جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ : العزمية وقويت اإلرادة

أن ال ضة للعرب  أن اهللا سبحانه وتعاىل قد قضى منذ بعث رسوله  :األمر الثاين
 ،إال عن طريق هذا الدين وعن طريق حممد  ،سيادة وال وحدة وال حل ملشكالموال 

فكل من حياول أن يضعف صلة ،واحلوادث اجلديدة قد برهنت عليه  ،التاريخ يشهد لذلكو
 أو حيدث عنها كأمة مستقلة كانت قبل حممد  ،األمة العربية مبحمد بن عبد اهللا 

أقدم من  ،وتبين كياا على أساس آخر ،ستضل قائمة مبواهبها وإمكانيااو ،وكانت بعده
ويقتلع  ،ية جناية ال تعدهلا جناية وجرميةفهو جيين على األمة العرب ،البعثة احملمدية أو جديد

وما بنته  ،يهدم ما بناه املصلحون واملخلصونو ،ا جرثومة اإلميان ويزلزل عقيدامن نفسه
 ،فهو أعدى عدو هلا ،ستحق تشجيعا من دولة عربية مسلمةوال ي ،األمة العربية يف قرون

وينضب معينها من غري ، واسعةا وعن دنيا اإلسالم الوهو الذي يقطع صلتها عن ماضيه
  .ومثل مسوكم يف غىن عن الشرح والتفصيل ،تعويض يكافئ هذه اخلسارة العظيمة 

إسالمياً مؤسساً  هو توجيه املعارف يف البلد اإلسالمي العريب توجيهاً: الثالث يءوالش
 هي)) املعارف((إذ  ،هوعقيدت ،ع رسالتهوتصميم وختطيط خاص يتفق م ،على تفكري أعمق

اخللقي واجتاهه وتوجيهه  وعليها يتوقف مستقبل هذا الشعب الديين و ،مربية لألجيال القادمة
يف أمة إال ضيعها ألنه ما دخل  ؛والتفسخ اخللقي يف الشباب والنشءومنع امليوعة  ،للمدنية

 ،ليت تقتضيها العروبةوالفروسية ا ،ارض االستقامة اليت يطلبها الدينوهو يع ،وأذهلا وأضعفها
  .ر الذي حترصون عليه مسوكم وال شكاألم

روعاا الذي تشكرون عليه هو مساعدة الشعوب املسلمة وتكميل مش :الرابع يءوالش
وشكر على  ،قوية لشعبكم وزرع احلب يف النفوسمبا يفضل عن ت ،اليت ال بقاء هلا بغريها

  .نعمة اهللا العظيمة
ن قيام املعابد لغري املسلمني يف أرض هذه اجلزيرة اليت هو احلذر م :اخلامس يءوالش

فإن وجود هذه املعابد يف هذه اجلزيرة اليت أوصى رسول  ،لًاكم اهللا أمرها واستخلفكم فيهاو
ليت جاء  اتوحيد اخلالصة وعبادة اهللا وحده بتجريدها لإلسالم واملسلمني وعقيدة  ال اهللا 
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 ،الكتاب فضال عن عباد األوثانالنصارى الذين هم أهل وإخالئها من اليهود و ،ا اإلسالم
ألخرجن « :يقول مسعت رسول اهللا  :املؤمنني عمر بن اخلطاب أنه قال وقد صح عن أمري

وقال يف آخر كالمه يف ، »حيت ال أدع فيها إال مسلماً ،اليهود والنصارى من جزيرة العرب
ن آخر ما كا«: - عنهارضي اهللا -ئشةوقالت عا »ال يبقني دينان على أرض العرب«الدنيا 

ملعابد خطر ووجود هذه ا ،»ال يترك جبزيرة العرب دينان  « : أن قال عهد رسول اهللا
تنشأ مشاكل ف، طالبون حبمايتها ويستغلون وجودهافإن أهلها ي، على سالمة هذه البالد
  .يعجز العقالء عن حلها

جلاليات األجنبية واستفحال وا كذلك احلذر من تضخم عدد األقليات غري اإلسالمية
وقضايا ، فإن ستنشئ دولة يف ضمن دولة ،ومتلك هذه األراضي ،وقوة مركزها ،أمرها

  .معقدة تدع احلليم حريان
ويف ذكاء مسو األمري وبعد نظره وجتارب البالد واألمم ما يغين عن تفصيل هذا اإلمجال 

  .وعن اإلطناب يف هذا املوضوع 
  .ها إال اإلخالص والدين عه اجلرأة اليت مل يكن دافوأرجو املساحمة يف هذ

  
  1.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                                                   

.                        م1962 جانفياملوافق  ـه1381شعبان  22الكويت                                   
  الدعي حلياتكم ونصركم                                                      

  . أبو احلسن علي احلسين الندوي                                                   
 
 

  
  

                                                
 دار االعتصام،: م.ال ؛2:ط(، حلجاز وجزيرة العربأبو احلسن علي احلسين الندوي، كيف ينظر املسلمون إىل ا -  1

 .118-114ص ، )م1979/ـه1399
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  العربية السعودية رسالة إىل جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز ملك اململكة -4
العنان يف احلرية والتمتع والتسلي  جتربة التاريخ واألمم يف إخفاق سياسة إطالق

  والترفيه
  ،حضرة صاحب اجلاللة امللك فيصل املعظم حرسه اهللا ورعاه 

بلقاء فقد ظل املعظم يكرمين كلما طلبت  ،وبعد ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
وقد  االستماع واملذاكرة يف املوضوع، وأكرمين كل مرة حبسن .وحديث صريح، حر كرمي

ولتبقى ، وفا من التقصري والعجز يف الكالمخ، يف هذه املرة أن اكتب ما أريد أن أقول  رأيت
  .وتكون موضع اهتمامه ، هذه املذاكرة عند جاللته 

، واىل آخر حصن من حصون اإلسالم، اجلزيرة العربية وقد بدت الفنت تتقدم إىل
وال ، تعرف الرمحة وال اهلوادة وهي ال ،مكشرة أنياا، فاغرة أفواهها، واالستقرار والسالم 

و جيرب الشيوعية أ، بل إسالمي إال النادر القليل، أ بلد عريبقد بد، االستثناء وال التسامح
، والزعماء األنانيني، والقادة الثوريني، حتت رمحة احلكام العسكريني وأصبح، االشتراكية

ال متلك ، قاسية الضاربةالصقور  وأصبحت الشعوب براثن هؤالء الثوار كعصفور بني أنياب
جهات من اجلهة  وقد بدأت الشيوعية تزحف إىل هذه اململكة من أربع، شيئا من أمرها
، ومن جهة الشرق، ومن جهة الغرب، ومن اجلهة اجلنوبية، ومن اجلهات الشمالية، الشمالية

بول الذين يعملون يف اخلفاء ويهيئون العقول والنفوس لق ،هذا ما عدا أنصارهم وروادهم
  .والكتابة والتأليف واألعالم واإلذاعة ،جمال التربية والثقافة يف ،الفلسفات اهلدامةهذه 

والتسلية وفيض من آالت الرخاء  ،كل جتربة لتلهية الشعب بالترفيه وقد أخفقت
ورفع ، قسط من التمتع وإمدادها بأكرب، وحتقيق املطالب، الغرائز وإطالق العنان يف إرضاء

من عهد بين أمية فالعهد العباسي إىل هذا العهد يف كل بلد من بالد اململكة  ،ةمستوى احليا
فلم حتمل هذه  .الطويل ويف كل دور من ادوار التاريخ اإلسالمي، الواسعة اإلسالمية
من التفكري يف  ،دة على توجيه طبيعة القلق والطموح املودعة يف اإلنساناملعتم –السياسة 

وانتهاز  ،املسرات وان اب ،م اللذاتإىل التفكري التها ،السياسية واألوضاع، القضايا العامة
بل كانت هذه الشعوب  ،والتقدير واالحترام ،الشعوب على الشكر واالمتنان–فرصة احلياة 
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وعاشت بني روح ورحيان وأطرب واحلان من اسبق األمم إىل  ،اليت أغدقت عليها النعم
الرحيمة  ،نودا وقسوة على األسر احلاكمةوأكثرها ك، جحود النعمة ونكران اجلميل

وعاملة  ،وقلب األوضاع ،عليها فانتهزت أول فرصة للثورة،واحلكومات املتساحمة، السخية
بيقورية اليت ال تعرف  هذه طبيعة املادية االنتهازية األ ،حملسنني شر معاملة عرفها التاريخا

وهي حكاية مطردة ومتثيلية  ،واحلساب ادوال تعرف امليع ،والقيم اخللقية ،الدينية املفاهيم
، ويف اية اخلالفة العباسية يف آخر دور األموينيكان كذلك ،وار التاريخمتكررة يف مجيع اد

 ،مصر وسورياوكذلك كان يف  ،الشرق والغرب ذروا يف حكومات وعندما بلغت املدنية
 .السخية املتاحة للشعب فلم تنفع هذه الفرصة ،قبل أيامس ويف السودان ويف العراق باألم

وهذه الفيضانات من أسباب الترفيه والتسلي والتمتع والتلهي، فرحبت هذه األمم بكل 
  .ناعق، وانتهزت أول فرصة لالنقالب

وقد حتقق أن اإلميان العميق واالستقامة اخللقية واالقتصاد يف احلياة، والتقشف والقناعة 
 وخشية احلساب، واحلياء والوفاء واألمانة إن تقوى اهللا: يف املعيشة، وباختصار وصراحة

باملعىن الواسع، هي احلالل اليت متنع عن اجلحود والكنود، والقلق الدائم والغدر واخليانة 
  .وعبادة القوة أينما وجدت، والترحيب بكل جديد وارد، وزاحف مارد

م، وفرصة أن فرصة العالج احلقيقي احلاس –واإلشفاق والتأمل ميآلن جواحني  - وأعتقد
صيانة هذه اململكة، مما فيها من مقدسات وحصون لإلسالم، من هذه املوجة الطاغية اليت 
بدأت متتد إليها حانقة ثائرة، ومن وقوع هذه اجلزيرة فريسة سائغة هلؤالء الثوريني األنانيني، 

صة وجيردون البالد من كل نعمة من نعم الدنيا واآلخرة، فر الذين يهلكون احلرث والنسل،
، وعاهل هذه اململكة آخر فرصة أا:، إذا قلتة قصرية جدا، وأرجو عدم املؤاخذةحمدود

، واألوضاع غري وشدة هذا اخلطر هذه الفرصة،قصر الذكي األملعي هو خري من يعرف 
عادية فال تقاوم بطرق سياسية عادية مما جربتها مجيع احلكومات اليت وقعت فريسة الثورات، 

ية مل يعد اهللا هلا بالنصر، ومل متنع من حدوث أي انقالب يف أي بلد، وهي أساليب تقليد
هذا الوقت الرهيب خطوات جريئة حامسة، وتغيريات جذرية، وعهود ومواثيق تنفع يف وإمنا 
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إن مثلنا كمثل قوم يونس الذين أروا اهللا : صادقة مع اهللا، فليسمح يل جاللة امللك أن أقول
  .اإلخبات يف آخر ساعة، وغريوا ما م فغري اهللا ما مالصدق واإلخالص، واإلنابة و

  :وهنا، بغاية من االختصار، بعض النقط الرئيسية اليت ال بد من الضغط عليها
من أمور  –الصدق واإلخالص، والعزم على إخضاع كل ما جيري يف هذه البالد  -1

العام، ويف عقلية الشعب  إدارية حكومية مما يتصل باإلعالم والتربية وكل ما يؤثر يف الرأي
، واختريت هلا هذه األرض لتكون للمقاصد اليت بنيت هلا الكعبة-دوأخالقه، ومستقبل البال

 ٰى ٰر ُّ  :مركزا لإلسالم ، ومصدر إشعاع عاملي، وللحكمة اليت نبه عليها القرآن بقوله
  ]25:احلج[.َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

من الدين  ويتزعمه حبق ويدعو إليه، ،لة امللكإزالة التناقض بني ما يعلنه جال -2
اخلالص، واإلسالم الصريح، وحتكيم الكتاب والسنة، والتمسك بالتعاليم اإلسالمية  الذي 
أصبح جاللة امللك داعية األكرب يف هذا العصر، وبني كل ما ينافيه يف جمال اإلعالم والتربية، 

 الترفيه والتسلية، واألغاين واملظاهر االجتماعية واجتاهات الشعب من اندفاع مشهور إىل
واملالهي، والقصص املثرية، والربامج املستوردة الرقيعة اليت أفلت معها الزمام من يد املربني 
واآلباء واألساتذة والعلماء، واليت ال حيتفظ معها أي شعب بالبقية الباقية من الشعور الديين 

 يتحمل أقل صدمة أو خطر من واحلصانة اخللقية، وال يستعد للطوارئ واملفاجئات، وال
  .اخلارج
اختاذ احلياة اإلسالمية،  احلياة اليت يرضاها اهللا ويباركها وينصر عليها، واحلرص  -3

على إزالة مجيع املنكرات، وأسباب السخط ودواعي اخلذالن، والفشل يف اال اإلداري، 
ثراء الفاحش، وتكدسه يف األخالق االجتماعية والفردية وتتبعها تتبعا دقيقا، واحلد من ال

عدد حمدود وطبقة معينة، وتقييد التجارة، وحركة االسترياد احلرة على حساب أخالق 
خصوصا إذا كان ذلك من طبقة األمراء  د حمدود جدا وطبقة معينةالشعب، ويف مصلحة عد

واألثرياء، ورجال احلكومة، فان كل ذلك مما ميهد األرض، ويفتح الطريق للشيوعية 
رفة، واالشتراكية املقنعة، واحليلولة بني احلكومة و التجارة بقدر اإلمكان واىل أقصى املتط

احلدود، فان ذلك مما جيحف بالشعب وجيين على األخالق ، وجيعل احلسبة واألمر باملعروف 
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والنهي عن املنكر شبه مستحيل ،وقد نبه نابغة العرب وفيلسوف املؤرخني العالمة ابن 
  .سوء أثره يف احلياةخلدون على ضرره و

عدم الثقة بقادة العرب األنانيني الذين ال يعرفون غري مصلحتهم والذين وصفهم  -4
 مئُّ  :ووصفهم بقوله] 10: التوبة[ َّ  ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ  :القرآن بقوله
والذين ينتهزون أول فرصة يف بالد ] 8:التوبة[ َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ

ات، والذين الشيء أبغض إليهم من وجود أصدقائهم لقلب احلكومات وإحداث الثور
و قد يكون اليهود أحب إليهم من هؤالء املسلمني، والعرب،  االستقرار والرخاء يف بلد،

والذين ينتهزون أول فرصة لشفاء النفوس من هؤالء األبرياء الذين أسعفوهم باألموال يف 
اعام وصحفهم إىل ش الساعة العصيبة، وأنقذوا الوضع ، وينتهزون أول فرصة لتوجيه إذ

بالعكس من ] 73: النساء[ َّ حس جس مخ جخ مح  جح  ُّ : حلومكم، والولوغ يف دمائكم
، الذين تربطهم بكم املخلصني يف داخل البالد وخارجهاذلك، االعتماد على الصادقني 

ض رابطة العقيدة والعاطفة، والذين يدينون بالوالء والوفاء، ويؤمنون مببدأ احلب يف اهللا، والبغ
يف اهللا تقربا إىل اهللا، وإعزاز لدين اهللا من غري مقابل مادي أو طمع دنيوي، أو مصلحة فردية 

فأولئك هم الكنانة واجلنة يف اخلطوب، وموضع الثقة واألمانة، وعيبه النصح يف  أو سياسية،
السراء والضراء، وال يكون هذا اإلخالص إال عن إميان عميق ودين متني، ورابطة روحية، 

اإلداري، واالعتماد أمثال هؤالء يف احلكومة واجلهاز  زاهة ال ترتقي إليها شبة، ووجودون
عليهم يف السياسة اخلارجية والداخلية، أكرب حارس للحكومة والبالد، خبالف االنتهازيني 

نون بدين، وال يزعهم وازع من خلق أو مبدأ، وال يرون هلذه البالد يوالعلمانيني، الذين ال يد
  .و شرفا،إمنا ينساقون مع الرغبات واملصاحل، وينفذون أوامر قادم يف اخلارجقدسا أ
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هذا ما أماله اإلخالص واحلب هلذه البالد، وملن اختاره اهللا حلرستها وخدمتها، واحلرص 
على سالمة هذه البالد من األخطار اليت قد وصلت إىل أسوارها، وبدأت تدق أبواا، ويف 

الواسع وأملعيته النادرة ما يغين عن التطويل والتفصيل، والشرح والتعليل،  اطالع جاللة امللك
  .واهللا املستعان

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                                        
  الداعي املخلص                                                    

  1.أبو احلسن علي احلسين الندوي                                          
  .م1969 جوانهـ املوافق 1389يف ربيع األول                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  .47-41أبو الحسن علي الحسني الندوي، كیف ینظر المسلمون إلى الحجاز وجزیرة العرب، المصدر السابق، ص  - 1
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وىل العهد والنائب (رسالة إىل صاحب السمو امللكي فهد بن عبد العزيز آل سعود  -5
  )األول لرئيس جملس الوزراء 

  وجود اإلسالمي ووجوب حراسته ودرء األخطار عنه اخلط األخري يف جبهة ال
حضرة صاحب السمو امللكي األمري فهد بن عبد العزيز ويل العهد والنائب األول 

  حفظه اهللا ورعاه . لرئيس جملس الوزراء 
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 ،واحلديث معكم يف جلسة خاصة هادئةفقد كنت حريصا على لقاء مسوكم ! وبعد
وإمنا جرأين على ذلك ما كان عودين ، سؤوليات الضخمة اليت تضطلعون امع معرفيت للم

 ،احه يل للحديث اخلاص كلما طلبتهعليه أخوكم العظيم جاللة امللك فيصل الشهيد من مس
وآثرت أن أقيد ما أحب أن أضعه بني  ،وما كان أوالين به من ثقة، وحسن استماعه والصرب

، وهلذه البالد العزيزة املقدسة،  يه علي اإلخالص لإلسالم واملسلمنييدي مسوكم مما ميل
ال  وإن كانت الرسالة ،ة رجاء أن حتظى منكم بلفتة كرميةفأعتمد على هذه الرسالة اخلاص

ولعل اهللا مين علي بلقاء ،بثَ الشجون عن طريق العيون  ،تنوب عن حديث القلب مع القلب
  .آخر 

لة امللك راحة التزمتها يف أحاديثي ورسائلي اخلاصة جلالوأرجو أن تسمحوا يل بص
واألسرة امللكية اليت  ،يها اإلخالص هلذه البالد املقدسةواليت يقتض ،الراحل رمحة اهللا عليه

واليت يقتضيها الواقع الدقيق  ،وخدمة اإلسالم ، أخريا خلدمة احلرمني الشريفنياختارها اهللا
  .إلسالميةيشه هذه البالد واألمة االذي تع

ا يف أن هذه البالد متر اآلن بأدق مرحلة مرت ! إنين أعتقد يا صاحب السمو امللكي
وارتباط  ،وجود مركز اإلسالم يف هذه الرقعةويزيد األمر خطورة ودقة ، تارخيها الطويل

إذا  ،األخري يف جبهة الوجود اإلسالمي وهو اخلط ،اإلسالم واملسلمني ومستقبلهم به مصري
  . فال أمل يف بقاء اإلسالم وعز املسلمني ،أو إذا انسحبنا عنه ،العدو ختطاه

أما اخلطر  ،أو بني فكي األسد ،هذه البالد بني خطرين عظيمنيإنين أشعر بأن 
وأعداؤنا  ،فالشيوعية زاحفة من عدة جهات ،ي فال أطيل احلديث عنه فإنه واضحاخلارج
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منها علمهم  ،دوافع معلومة ال حتتاج إىل إيضاحالو ،يريدون أن ينتهزوا أول فرصة ،صادباملر
ى ثروة هي وريد الصناعة وأنه أقصر طريق وأضمنه لالستحواذ عل ،حبساسية هذا املركز

ما أكرمكم اهللا وقد أصبحوا تتحلب أفواههم على  ،والقوة احلربية اليوم وهي النفط ،واملدنية
 –هللا واحلمد  –وأنتم  –م اهللا من شرهم أعاذك –ومنابع الثروة والطاقة  ،به من رخاء وثراء

ال حتتاج معه إىل تفصيل أو من الوضوح  مبكان وقد أصبحت  ،أبصر باألخطار احملدقة بكم
مث يف حوادث  ،واجتاه الدول احمليطة باجلزيرة، ويف وجود إسرائيل على طرف الشام ،جتسيم

  .ا يغين عن التوسع يف هذا املوضوعم ،لبنان األخرية
 :فبكل صراحة يا مسو األمري ،اخلارجي الداخلي فهو عندي أعظم من اخلطر طرأما اخل
إحدامها  ،تاح الشعب اليوم موجتان عارمتانجت. ليوم سائرة يف طريق االنتحارإن البالد ا

إليه من كل طريق شرعي وغري  والوصول ،ة باملال واستثماره والزيادة فيهموجة  النهام
وافدين ومصاحل املقيمني وال، واحترام اإلنسانية الدينية اخللقية نسيت معها مجيع القيم ،شرعي

نشأت  ،ظاهرة سترييا املادية والتكاثرنستطيع أن نعرب عن هذه ال ،من أحناء العامل اإلسالمي
  . عنها مشكالت طريفة معقدة أصبحت منها البالد يف خطر
  لبالد تسبح فا، واملوجة الثانية هي الشغف الزائد بطرق التسلية املتعة

ى النفس والتهرب من كل ما يشق عل،اليوم يف فيض من األغاين وأنواع اللهو والتمتع 
وبذلك يتجرد الشعب العريب املسلم الذي عرف يف التاريخ  ،ويطلب الصرب وعلو اهلمة

بالتقشف والبساطة والفروسية اليت استطاع ا أن يضطلع بأمانة اإلسالم ويتغلب به على 
وإذا استمرت  ،أوصاف الرجولة والفتوة يت أكها أدواء املدنية والترف عن كلالشعوب ال

قاوم أي حتد من اخلارج هذه احلال مدة فإنه سينشأ جيل مائع رقيق متخنث ال يستطيع أن ي
ويكون قدوة صاحلة  ،د فضال عن أن يبلغ رسالة اإلسالموحيفظ سالمة البال، أو الداخل

  .مل اإلسالميهذه البالد للحج من مجيع أحناء العا وأستاذا موجها ملن يفد إىل
كما قلت يف كتاب  –واملدنيات والتاريخ اإلسالمي  ،وقد علمنا تاريخ األمم والبالد

 شكلت اخلطر أن هذه الطبقة هي اليت –خاص كتبته إىل جاللة امللك فيصل رمحة اهللا عليه 
بات ملا أصاا من البطر ونكران وهي اليت قادت الثورات واالنقال ،دائما على احلكومات
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وجترد  ،واجلراءة على اهللا ،واحلصول على وسائله وطرقه ،واحلب الزائد للمال ،ميلاجل
وهي  ،واحلرمان من اخللق الكرمي ،اإلخالد إىل الراحة ونعيم الدنياو ،القلوب عن خشيته

والزيادة يف أسباب ترفيهها  ،مل تدع جماال للثقة ذه الطبقة جتربة تكررت يف التاريخ حبيث
كومة بين أمية وهي الغلطة اليت ارتكبتها ح ،يف التسلية واملتعة الرخيصة وإرضاء رغبتها

)) كتاب احليوان((و )) األغاين ((اتنرى آثارها ومظاهرها يف رواي ،وحكومة بين العباس
  )).وألف ليلة وليلة ((و

 ،أن نعتمد عليها يف اإلخالصينبغي اليت  !يا صاحب السمو ،إن الطبقة الوحيدة
ومحاية الكرامة واألعراض ومقاومة  ،راسة البالد واملقدسات اإلسالميةوح ،ومعرفة اجليل

خللق ونشأت على العقيدة الصحيحة وا، وهي الطبقة اليت ربيت تربية دينية خلقية، العدو
 ،لى العاجلةوإيثار اآلجلة ع، من القناعة والتقشف يءوش ،السليم واالستقامة والتماسك

وإن ذلك حيتاج إىل نظرة جديدة يف سياسة التربية  ،سالميةوالغرية اإل ،واحلمية الدينية
، متخلق باألخالق اإلسالمية ،حتقيق هذا الغرض وإنشاء جيل مؤمنواإلعالم وتوجيهها إىل 

وإنشاء  ،يف نشر اإلسالم واجلهاد يف سبيلهوخصائص األمة العربية األوىل اليت ساعدت 
والذي يعرف رسالته  ،الغرب وآخرها يف الشرق مرباطورية اإلسالمية اليت كان أوهلا يفاإل
وذلك يتوقف على خطوة  ،ويستميت يف سبيلها ،يؤثرها على كل رسالة ويغار عليهاو

االبتعاد عن شوائب التقليد ، على االجتهاد واالستقالل الفكري جريئة حامسة مؤسسة
  .خصية هذه البالد ورسالتهاوالتخطيط الذي ال يتفق مع ش،

هو أن تتجرد هذه البالد  ،هذه البالد وعلى العامل اإلسالميإن أخوف ما خناف على 
املقدسة والشعب العريب السعودي الكرمي وخاصة جريان البيت احلرام واملسجد النبوي عن 

والتنكر هلا  ،بل عن شخصيتهم اإلسالمية ،خصيتهم املثالية ومركزهم القياديش
فجوة واسعة عميقة ال  ،رم وما قام له ويقوموأن تنشأ بينهم وبني احل ،ستنكاف عنهاواال
وقد تكون صلة  ،كل واحد منهما يف عزلة عن صاحبه فيعيش،وال يقوم عليها جسر  ،تردم

يشون يف رحاب احلرم من صلة الذين يع ،الد العجم واآلفاقيني أقوى وأعمقاملسلمني يف ب
 ،وتدفق الثروة ،إلعالمقد ظهرت طالئعه بتأثري طرق التربية وا وهو خطر ،وظالل الكعبة
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وبسبب ضعف  ،وتوفر وسائل الترفيه والتسلية توفرا ال يوجد له نظريه يف بلد إسالمي آخر
وقيمها ومثلها من غري نقد وتأثري املدنية الغربية ،الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

نصب على هذه اليت ت ،والروايات املثرية للغرائز ،ت الرقيعةبتأثري الصحف واال ،ومتحيص
ورغم كراهتكم هلا  ،رغم جهود الغيارى من املسؤوليني ،اململكة من زمن طويل

وقد قضى اهللا أن تكون هذه اجلزيرة حرما لإلسالم ومحى  ،وتوجيهاتكم السامية إىل مراقبتها
ال جيتمع « :فقال ،خر عهده بالدنيايما أوصى به يف آف وأوصى بذلك رسول اهللا ، له 

وعدم . »هود والنصارى من هذه جزيرة العربأخرجوا الي«: وقال، »جبزيرة العرب دينان
حيمل  ، الذي أمر به الرسول  ؛اليهود والنصارى من هذه اجلزيرة وإخراج ،اجتماع دينني

وتغلغل حضارم ، فهو يشمل إبعاد أثرهم، ين أوسع مما يبدو ظاهرا من اللفظأبعاد ومعا
الرسول  وخطر نشوء جيل ليس بينه وبني احلرم ومسجد، هذه اجلزيرةوقيمهم يف 

 خطر ال، بل بينهما بالعكس تباعد وجتاف، اتفاق، وتفاهم، ورسالتهما جتاوب وانسجام
خطر على سالمة البالد  –ال مسح اهللا بذلك  –ووجوده ، يوجد له نظري يف التاريخ املاضي

ونعيد هذه اململكة وعلى ، ما وقع ذلك مرارا يف التاريخك الغرية اإلهلية كحير، وكرامتها
، لدعوة إىل التوحيد والدين اخلالصرأسها األسرة السعودية الكرمية اليت كان قيامها على ا

يقع هذا اخلطر بني مسعها  من أن، وحتكيم الكتاب والسنة، والعودة إىل عصر اإلسالم األول
ويف مقدمتهم صاحب  ،كرمي وإخوته الغر امليامنيهل اجلزيرة الويف وجود عا، وبصرها

ووقاية البالد ، لعزيز أمل كبري يف دفع هذا اخلطرالسمو امللكي الكرمي األمري فهد بن عبد ا
  .منه 

، زيزة اليت هي مناط آمال املسلمنيوهذه اململكة الع، وال ينقذ هذه البالد املقدسة
، األمني الذي ينهض لدرء هذا اخلطرإال الرجل القوي ، هموموضع ثقتهم من هذا اخلطر الدا
وكل ما حيبب إىل النفس من متتع ورخاء، وال لذة فوق لذة  ويضحي يف سبيله بلذته وراحته

،  وتأمني مستقبلهم، محاية اإلسالم واملسلمني، لعباد البالد وا ،اإلميان والكفاح إلنقاذ
عصر ولكل فترة واددين الذين قيظهم اهللا لكل  وإرضاء اهللا واالخنراط يف سلك ااهدين

ح الدين ويف السلطان صال ،دنا عمر بن عبد العزيز أوالولكم يف سي ،حالكة ومنحة قاسية
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فقد قام كل واحد منهما يف عصره حني اشتدت باإلسالم املنحة ، األيويب آخرا أسوة حسنة
الذي كان خطا ادي بدوره القي -]27-26: القيامة[ َّ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  -

 ،ينحو حنوا جديدوغري جمرى التاريخ وأرغم اتمع املعاصر على أن ، فاصال بني عهدين
واعترفت األجيال ،وخلد اهللا ذكرها ،اركة أثنت عليها املالئكة والروحوكان خطوة مب

  .»القادمة بفضلها
 ،راهم ا يف مشارق األرض ومغاواملسلمون الذين ارتبط مصري ،وهذه البالد

فلم يغب  ،لوع جنم جديد من أفق هذه اجلزيرةويتطلعون بصرب نافد وقلب مضطرب إىل ط
 ،وهذا البيت الكرمي بفيصل العظيم وقد أغاث اهللا هذه اململكة،هلا جنم إال وطلع هلا جنم آخر

ىل هذه البالد ويرد إ ،قائد يرفع راية التضامن اإلسالميوالناس والبالد يف أشد حاجة إىل 
اية ويعين بالقضايا اإلسالمية عن، غم اخلصوم الحترامها واحلساب هلاوير ،ملكة اعتبارهاوامل

ء وحني شنوا الغارة الشعوا ،داء يف هذه اجلزيرة وهذه اململكةحني طمع األع ،األب احلنون
وليست هذه الفترة اليت متر ا هذه البالد وهذه اململكة  ،عليها وتداعت أركاا وقواعدها

بل قد تكون أكثر دقة وأعظم  ،لفترة اليت ض فيها فيصل العظيمقة وأعظم خطرا من اأقل د
الد من األخطار احملدقة وأملنا يف اهللا أن يقيض هلذه اململكة قائد ال حيفظ هذه الب ،را منهاخط

وحيفظها من الفنت الداخلية أيضا، ويعين بردم هذه الفجوة اليت حتدثنا ا بل  ،ا فحسب
؛ اململكة لتربية أبناء هذه البالدويعين بإخضاع مجيع الوسائل اليت أكرم اهللا ا هذه  ،هاوإبعاد

مدية مدينة لإلسالم والنبوة احمل –يف وجودها وكياا اليوم  –بناء على أن هذه اجلزيرة 
بالوصاية عليها  وأبناؤها أمانة مقدسة عزيزة عند من يشرفهم اهللا ،ودعوا وجهادها وتربيتها

وكما كان  ،الم ويريدها ألبناء مركز اإلسالميربيهم كما يرضاها اإلس ،والقيام بشؤوا
وحيرص على أن يكون هذا البلد البلد املثايل ملن  ،يربيها الرسول وأصحابه إن كانوا أحياء

بطارية قلبه وعقله ويشحن  ،يستمد منه اإلميان واحلنان ،وزائراً، يفد إليه حاجاً معتمراً
  .سالته وشخصيته حمققاً هلذا الغرضويكون كل ختطيط مطابقاً لر، إميانية بشحنة

و ،هذه الرسالة فإن احلديث ذو شجون وقد أطلت عليكم يا صاحب السمو امللكي يف
  .ويطيل حياتكم ،العلي القدير أن حيفظكم ويقويكم أستسمح من مسوكم العفو وأسأل اهللا
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  .ئق التحيةوال ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام      
   1.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                                           

  املخلص                                                    
  .أبو احلسن علي احلسين  الندوي                                         
  .م1976 أفريل 22ه املوافق 1396ربيع الثاين  22يف                                

  

                                                
  .60-53لسابق، ص ا املصدر، كيف ينظر املسلمون إىل احلجاز وجزيرة العرب، أبو احلسن علي احلسين الندوي - 1
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  )ملك اململكة العربية السعودية(رسالة إىل جاللة امللك فهد بن عبد العزيز  -6
  رسالة دعوية مخلصة

  !حضرة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز حفظه اهللا وقواه ومحاه
  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،وبعد

بواقع العامل اإلسالمي األليم ،وما  –الفقري إىل رمحة اهللا  –ن شعور هذا الكاتب فإ
واألقطار اإلسالمية من  –اجلزيرة العربية مبا فيها احلرمان الشريفان  –يواجهه مركز اإلسالم 

إىل توجيه هذه  –وهو يتشرف بتقدمي بعض مؤلفاته إليكم  –يدفعه  ،طارحتديات وأخ
ىل من يعتربه الكاتب أجدر الناس وأقدرهم ملواجهة هذا الواقع اخلطر الرسالة املخلصة إ

، ويكتبها تأمل يف هذه الرسالة  املتواضعةومعاجلته، ولو استطاع أن يضع قلبه اخلفاق وخمه امل
واحلديث استطاع أن يستغين عنها باملثول  بدمعه ودمه بدل احلرب الذي يكتب به، ولو

يف بالده اآلن وعدة عوائق أخرى، متنعه من ذلك، فيستعني  الشفوي لفعل، ولكن األوضاع
ذه الرسالة  املخلصة توكَالً على اهللا، مث اعتماد على املعية املكتوب إليه، حفظه اهللا ورعاه، 

وحقائق راهنة، ومتطلبات خملصة،  وفراسته وتقديره لكل ما يقدم إليه من آمال وأعمال،
  :فيقول باهللا التوفيق

اإلسالمي اليوم بصفة عامة، واجلزيرة العربية والبالد املقدسة بصفة خاصة، إن العامل 
متر اليوم مبرحلة دقيقة عصيبة مصريية،  ال تتحمل تأخري ساعة،وال ادخار جمهود يف مواجهة 
هذا الواقع، ومعاجلة هذا الوضع اخلطري، وقد تفاقم اخلطب، وكاد قول اهللا يصدق على 

  :الوضع احلاضر
  ]27-26:القيامة[ َّ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 

والفقري ضنا بوقتكم الثمني ومسؤولياتكم الضخمة يلخص القول بقدر اإلمكان، ففي 
ودراستكم وتأمالتكم يف القرآن العظيم، واحلديث النبوي  ذكائكم ومعرفتكم للدين،

  :الشريف، والسرية النبوية العطرة، وتاريخ األمم واتمعات، ما يغين عن التطويل
أنفع شيء وأجداه يف ضوء القرآن والسنة، وتاريخ الدعوات والقيادات  إن- 1

، هو الصلح مع اهللا، واإلنابة إليه، وتغيري ما ميكن تغريه يف حياة واالنقالباتوالتطورات 
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وما  من اإلصالحات وإزالة املنكرات، الفرد واتمع، وتطبيق ما ميكن تطبيقه يف حيام،
ل دون نصرته، من تناقضات أو تساهالت يف اإلطار الفردي وحيو يبعد من رمحة اهللا،

واالجتماعي واإلداري والسياسي، والقرآن شاهد على ذلك، ويف السنة الصحيحة واألسوة 
ال حتتاج إىل تفصيل  النبوية، وسرية اخللفاء الراشدين، وامللوك الصاحلني، مناذج من ذلك،

لرمحة اهللا تعاىل، ومغري ملصري األمم  كرب مؤثر، وجالبأوتعيني أمساء وحوادث، وذلك 
واتمعات عند األزمات، ال يعادله شيء آخر من األسباب املادية والطاقات العسكرية، 

  .ربية مؤازرا، مع أمهية ذلك كلهومحاية احلكومات الع
قد  -جبميع شعوا وأقطارها–ملء فراغني عظيمني يف حاضر األمة اإلسالمية  - 2

ألمة اإلسالمية، وشق الدعوة اإلسالمية طريقها إىل األمام، وتسخري القلوب جنيا على كيان ا
، ومستقبل الوجود التأمل فيها،وعرض حاضر هذه األمةوالعقول بقبوهلا، بل وعلى 

ية، ال بد من ملئهما يف أقرب اإلسالمي خلطر الردة احلضارية االحنرافات العقائدية والسلوك
  :وقت

بل  ويكون منوذجا، سالمي مثايل يرضاه اهللا تبارك وتعاىل،عدم وجود جمتمع أ: أوال
مرآة للتعاليم اإلسالمية يف العقائد أوال، مث يف األخالق واملعامالت وشعب احلياة ثانيا، 

ويشعر بالسعادة احلقيقية،  يتنفس فيه اإلنسان يف طمأنينة وسكينة، ويشم فيه رائحة اإلميان،
ومن الشقاء إىل السعادة، ويرى فيه التعاليم اإلسالمية  ة،وكأنه انتقل من اجلحيم إىل اجلن

واملبادئ اخللقية تطبق عملياً، ويرى اإلسالم يسعي على قدميه، ويتكلم بلسانه، ويسود على 
ذلك  ومن العقائد واملعامالت؛ اتمع، من املسجد إىل السوق، ومن احملاكم إىل البيوت،

  .بل من حاجات العامل األوىل ،وإعادته من حاجات اإلسالم،اتمع املثايل فُقد اليوم تقريباً
ومن املعلوم الظاهر أن احلكومة السعودية اليت نشأت وقامت على الدعوة وسعدت 
بالوصاية على احلرمني الشريفني والبالد املقدسة، اليت هي حمط أنظار شعوب العامل، ومورد 

املكي الشريف، واملسجد النبوي بفضل احلج،ووجود احلرم -املسلمني السنوي األكرب
أقدر على إبراز هذا اتمع ومتثيله، ويقترن بذلك تأييد اهللا تبارك وتعاىل ونصرته  -الشريف
  .ومحايته
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والفراغ الثاين هو عدم وجود قيادة إميانية دعوية قوية يف العامل اإلسالمي، تقترن : ثانيا
والقدرة على مواجهة القوى العاملية وعلو اهلمة وبعد النظر  بصفات الرجولة والطموح،

الرئيسية القائدة، اليت متلكت زمام القيادة البشرية، وأصبحت تتحكم يف مصري الشعوب 
كما ينبغي أن تتصف هذه القيادة  واألقطار اإلسالمية وغري اإلسالمية، من غري حق ومربر،

ى املبادرات، وذلك والبطولة، واجلالدة، وشيء من التقشف، والقدرة عل بروح التضحية،
ولو  -ألن الناس مازالوا مفطورين على حب روح الطموح اإلقدام، وحتدي القوى الكبرية

ألن ذلك مما يؤثر يف عقيدم واجتاههم، إذا كان هؤالء املتظاهرين  - تظاهرا أو دعاية
أو كانوا متصلني  –فضال عن االحنراف يف السلوك والعمل  -أصحاب ضالل أو إحلاد

كبعض األحزاب يف الشرق ((و فلسفة إحلادية، أو مؤامرة مسيحية صليبية بفكرة أ
فإن الناس، خصوصا الشباب الطموح الكاره للقوى العاملية املؤيدة لكل حماولة  ؛))األوسط

 –أصبحوا يرحبون بكل ما يواجه هذه القوى بشجاعة  أو خمطط ضد اإلسالم واملسلمني،
املواقف إزاء فيؤثر ذلك يف العقيدة، وتعيني –ئي ولو بلسان دعا - أو حتد -ولو مصطنعة

، وال شك أن وجود الفراغ من شيء ضروري ويف مصلحة معقولة، احلكومات اإلسالمية
  .أمر غري طبيعي، ال يصلح للبقاء طويال

فال بد من ملء هذا الفراغ، وصرف املتذمرين من تأثري الطاقات الكربى يف السياسة 
تدخل يف شؤون األقطار اإلسالمية، يف سياستها وقيادا، من العاملية، وقدرا على ال

واحلكومة  االندفاع إىل هؤالء القادة امللحدين املتظاهرين، إىل قادة خملصني متدينني سليمني؛
السعودية أجرد، بل وأقدر عليه بتشرفها خبدمة احلرمني الشريفني، ومركزها يف اجلزيرة 

ة الصحيحة، وبعدها عن فساد العقيدة والبدع واملنكرات العربية، ومحلها للعقيدة اإلسالمي
؛وأنتم يا خادم احلرمني الشريفني، جديرون بذلك مبا حباكم اهللا به من طيب املَحتد وكرامة 
املولد، ما عرف من تاريخ أسرتكم يف القدمي واحلديث من اعتمادها على اهللا،وحتكيمها 

  . لكتابه، والتزامها بنهج رسول اهللا
أن العامل اإلسالمي اليوم يرنو ببصره إىل من ميثل دور اخلليفة الصاحل : جز القولومو

عمر بن عبد العزيز يف اية القرن اإلسالمي األول، يف زهده، وبساطة معيشته، وإقامة 
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احلكم الصاحل، والتأثري يف اتمع اإلسالمي الواسع، وصرفه عن الترف وتقليد األمم البطرة، 
س والشهوات؛ إىل االقتصاد يف املعيشة واإلقبال على اآلخرة، والتمسك بالقيم العابدة للنف

واملثل اإلسالمية، وقد حتقق ذلك يف سنتني ومخسة شهور إلخالصه، وصرامته وقوة 
  .إرادته،وحياته الشخصية املثالية

 أو يرنو ببصره إىل سلطان املظفر الصاحل، ااهد البطل، السلطان صالح الدين األيويب
رجل القرن السادس اهلجري، الذي خضد شوكة الصليبيني، واسترد القدس وفلسطني، 
وحافظ على اململكة اإلسالمية الواسعة، والبالد املقدسة، واألقطار العربية، وكل ذلك بإميانه 
العميق املتغلغل يف األحشاء، وشغفه باجلهاد، وسريته اإلسالمية الصاحلة الزاهدة، وصموده 

  .ياديةوحكمته الق
وقد نشأمت يف مهد اإلسالم وعرين األسود  –ولعل مشيئة اهللا قد هيأت جاللتكم 

لتكونوا من هذا الطراز الفذ، إذا صح العزم، قويت اإلرادة، وحالف  -وموطن األبطال
التوفيق اإلهلي، ما شيء من ذلك على اهللا بعزيز، وسيكون ذلك اليوم أسعد يوم يف تاريخ 

  :نذ أمد بعيد، إذا ينشد املساموناإلسالم واملسلمني م
  هذا الذي كانت األيام تنتظر     فليوف هللا أقوام مبا نذروا   

  1.ولطول حياتكم وتوفيقكم الداعي لكم وألسرتكم ،                                 
  م 6/12/1990، ـه1411مجادى األوىل 17                                      

  .املخلص أبو احلسن الندوي                                               
  
  
  
  
  

                                                
ص ، )م1998/ـه1418دار القلم ،  :دمشق ؛1:ط(3ج. ، يف مسرية احلياةحلسين الندويأبو احلسن علي ا -1
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  رسائل الندوي إىل رؤساء اهلند: املطلب الثاين
  )رئيسة وزراء اهلند(رسالة إىل أنديرا غاندي  -1

  رسالة مفتوحة
  : وكان مما جاء يف هذه الرسالة

حتديد النسل بشدة  لقد توتر الوضع وازداد سوءاً من ستة أشهر من حني بدأ تنفيذ(
عنف، وأخاف أن األخبار الصحيحة ال تصلك، وإال فكان من غري املعقول أن تتركي 

على عكس  - األوضاع تظل من سوء إىل أسوأ، وأن الوضع الصحيح أن حكومات الواليات
، واحلصول قد اختذت تنفيذ هذا القانون –ها مقاصد املشرفني على احلكومة واملسؤولني عن

وسيلة هنية للبقاء يف السلطة واجلاه، وهم يتسابقون يف هذا، ويقع بسبب ذلك  على النجاح
من املعاملة ما يقع من احلكومة أجنبية ذات عقلية إدارية مكلومة وعمالئها وأذناا مع 
املواطنني  اآلمنني الوادعني، وقد أنتج ذلك أن حتولت هذه البالد إىل ثكنة يسودها القلق 

تكب الناس لتحقيق  مآرم التافهة والوصول إىل اهلدف املطلوب من والرعب واخلوف، وير
حتديد النسل كل األعمال اخلسيسة والوحشية، فيصطاد العمال املساكني والقرويون 
واحملترفون مثل اصطياد الوحوش والطيور يف الغابات، وتستخدم وسائل الترهيب والعنف 

ترط للمحافظة على الترخيصات الرمسية واإلطماع و الترغيب حىت يكملوا هدفهم ، ويش
للتجارات أو احلصول على الترخيصات اجلديدة أن يقدموا كذا عدداً من األفراد لتحديد 
النسل، وأصبح املوظفون الذين هم العمود الفقري للحكومة والذين كانوا يتمتعون حبرية 

الذين عليهم عهدة  واحترام زائد إىل اآلن، يعيشون يف خوف وقلق، واألساتذة واملدرسون
تربية اجليل اجلديد يعانون من االضطراب النفسي والعقلي الشديد، وعاد هذا املوضوع 

  .حديث النوادي واالس، والناس يف هم وعذاب وبالء
وكان نتيجة هذه األوضاع الطبيعية ذلك االحنطاط اخللقي الذي يسببه اخلوف والطمع 

ن أخطر اجلوانب وأشدها أسفا أن أهل البالد يكادون يف بالد عم فيها اجلهل من السابق، وم
حيرمون من الشعور بكرامتهم وثقتهم بأنفسهم، اليت كانت وجدت بفضل جهود حركة 

غاندي، وموالنا آزاد، : املؤمتر الوطين، وجهود حركة اخلالفة، ومساعي قادتنا السياسيني
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تعيش حياة العبودية والقهر وحممد علي، وأسرة رو، وظلت البالد تشعر بأا ال تزال 
، د بأا بالد حرة دميقراطيةوالذل، ولعله ما متر حلظة يشعر فيها أي إنسان يف هذه البال

بعيدة عن كل إجبار وإكراه وعنف، استطاعت جبهودها أن تنال حريتها واستقالهلا من 
  .حكومة أجنبية وأخذت بيدها زمام أمورها

واالعتماد وأقدر هلا وأكثر شعوراً بقيمتها  وال أرى أحرص على إجياد هذه الثقة
وضرورا من أعضاء أسرة رو، فإن هلذه نصيبا أساسيا يف هذه اجلهود، وقد سقوا هذه 
الشجرة بعروقهم ودمائهم، فكيف يسوغ أن يروا هذه الشجرة يف عهد حكمهم وهي 

أي شعب إذا تذوي وتصفر؟ لقد مست احلاجة اآلن إىل مراجعة األوضاع يف البالد،فإن 
عكس  –وعمل  والثقة، تعود على العبودية واجلنب واخلوف، وفقد صفات اجلرأة والطموح،

حتت ضغط اخلوف، أو طمع املال، واعتقد أن احملافظة على احلياة واملنصب  -ما حيب ويريد
فإن ال موضع   - والوظيفة أهم شيء ، ولو على حساب الضمري، والغرية،والثقة بالنفس 

واالستبشار هلذا الشعب مهما تقدم سياسيا واقتصاديا وتعليميا يف الظاهر، فإن  للطمأنينة
البالد بالشعوب، وليست الشعوب بالبالد، والشعوب ال تعيش إال بسريا وصفاا الباطنة 

  .الصاحلة، وعزا وجرأا اخللقية ، ال بوسائل معيشتها وارتفاع مستوى حياا
ة حلركة حترير البالد وجهودها وقادا أن يضطر الناس إنه من الفشل واخليب« :وقلت

، يتذكر الناس اليوم عهد اإلنكليزيإىل تذكر عهد العبودية واحلكم األجنيب، وإنه عار أن 
  1.»ويتمنوه

  
  .م1976 أوت 24أرسلت يف                                                

  
  
  

                                                
ص  ن)م1987 - ـه1407،دار القلم :دمشق؛ 1:ط( 1ج. ، يف مسرية احلياةأبو احلسن علي احلسين الندوي - 1

369- 371.  
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  )راء اهلندرئيسة الوز(رسالة إىل أنديرا غاندي  -2
  رسالة تارخيية

  -رئيسة الوزراء اهلند –املكرمة أنديرا غاندي 
  .حتيات طيبة 

إنين أشكر دولتك على إتاحة فرصة طيبة يل للحديث كتابيا، يف وقت متر فيه هذه 
البالد مبرحلة مهمة ومفرق الطرق، وحتتاج إىل توجيهها جبرأة وذكاء وإخالص، ووجهة نظر 

د من الفوضى وإساءة الظنون فيما بينهم واملشاكل اليت ال داعي هلا، صاحلة حتفظ  أهل البال
  .وتوحد صفوفها وتشد أزرها

األقلية الكبرية إنين ال أريد أن أنفق وقتك الثمني يف القضايا اجلزئية، ويف رفع شكاوي 
وذكر حاجام ومتطلبام اليت رفعت إليك مرارا،وتكرارا، وال ختفى  )أقلية املسلمني(

  .يك، إن ما أريد أن أعرضه اآلن يتعلق مبصلحة البالد العامة، ويكون حديثا أساسياعل
إن النقطة األوىل اليت أريد أن أثريها هي أنه ال طريق أسلم وأصلح وأضمن لسالمة 
هذه  البالد وضمانتها وبقائها واستحكامها، وأدائها  لدورها الكبري الرائع يف العامل املعاصر 

عقدة اخلطرة، من ذلك الطريق الذي اختاره قادة التحرير املخلصون هلذه ويف األوضاع امل
والدك جواهر الل رو، وموالنا أبو الكالم آزاد، وأصحاما وزمالؤمها، وهو طريق : البالد

العلمانية الصحيح واجلمهورية الصادقة، والوحدة بني املسلمني واهلندوس، مهما كان الطريق 
سرياً، وأن أي طريق يقترح غري هذا الطريق مهما كان سهال يسريا طويال، أو صعباً أو ع

يؤدي إىل جناح مؤقت، فإنه مدمر للبالد، ويقضي على آثار تلك التضحيات اجلسيمة اليت 
قام ا قادة التحرير، ويعرض هذه البالد للقضايا واألخطار والتحديات اليت قام ا قادة 

واألخطار والتحديات اليت ال يستطيع أن يواجهها هذا  التحرير، ويعرض هذه البالد للقضايا
  .الشعب

إن أول ما أريد أن أفضي به إىل دولتك كتلميذ من تالميذ الديانات والفلسفة 
واألخالق والتاريخ البشري، وأرى أنه سوف ال يقوله من تغلب عليه الرتعة السياسية أو 

ن رئيسني كبريين يستحقان االهتمام املنهج السياسي، هو أن هذه البالد إمنا تواجه خطري
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امليل اجلامح إىل الظلم والعدوان والعنف، واالستهانة باألنفس واألموال : البالغ، أحدمها
ومن مظاهر ذلك االضطرابات الطائفية، والنظام -من أي طبقة أو فرقة كانت-واألعراض، 

، وقتل النفس ألجل الطبقي،واللمس املنبوذ، وإبادة األسر والعشائر بكاملها بسبب ذلك
فائدة مالية حقرية، واجلرائم الوحشية البشعة، وكثرة املظامل ووقائع العدوان، وأخرياً مما 
يندى له اجلبني حياًء وتنكس الرؤوس ذال وعاراً، إحراق النساء وهن على قيد احلياة، أو 

  .ةقتلهن بالسم ألن مل يأتني باجلهاز املطلوب ومل يقمن باملتطلبات اجلائر
ومعلوم لدى كل من يعتقد يف الديانات أن خالق هذا الكون واملتصرف فيه الذي 
حيب عباده أكثر من اآلباء واألمهات، ال يرضى هذا العمل الوحشي، بل إنه ميقته وال ميهله 
طويال، وأنه ال بقاء مع ذلك ألي بلد مهما بذلت من جهود وصرفت من قوى وطاقات، 

قاء ذلك اتمع الذي يري كل هذه األحداث ويسكت عليها، وال تقدم وال رخاء، وال ب
أما الذين ال يعرفون للعقيدة الدينية معىن فإم ال ينبغي أن خيفى عليهم أن الدول 

اليت كان هلا دوي عظيم يف عهودها، وال تزال نقوشها  –واإلمرباطوريات الكبرية العتيدة 
مع الظلم و العدوان، واارت ودمرت  مل تستطع أن تتماسك –قائمة على لوح التاريخ 

  .تدمرياً وأصبحت أحاديث تروى وحكايات تذكر للعربة
فال بد من العناية ذه األوضاع اخلاصة من دون تأخري، واحلاجة شديدة ملحة إىل أن 
تكون هناك حركة قوية ملقاومة هذا الوضع الشائك أقوى وأنشط من حركة االنتخاب 

بد من القيام ألجل ذلك جبوالت يف القرى واألرياف،واألحياء  والقضايا السياسية، وال
واحلارات، ووضع القوانني الصارمة، وإقامة التعزيزات الشديدة اليت تكون عربة ونكاال، 

   administrationبكاملها  وإدارا) public media( واستخدام وسائل اإلعالم كلها
  .ملكافحة هذا الوباء، وإال فال بقاء للبالد

، هو موقف الليونة و ااملة مع حركة ستحق العناية واملعاجلةوالشيء الثاين الذي ي
 ))هندو بريشد((، املنظمات املتطرفة كحركة )(Hindu-evivalismإحياء اهلندوسية 

،وامليول والرتعات املتطرفة الدعية إىل العنف والعدوان، إن ))آر،ايس،ايس((و ))شيو سينا((و
يف نفس  –أن جير للحكومة بعض املنافع واملصاحل املادية املؤقتة، ولكن هذا املوقف ميكن 
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ولقد كان  زرع ألرض البالد باأللغام  واملواد املتفجرة املدمرة اليت ال تبقي وال تذر، -الوقت
أن العصبية والكراهية الطائفية والعنف  الزعيم غاندي يدرك هذه احلقيقة كل اإلدراك،

من عناصر البالد، مث يظهر  )املسلمني واهلندوس(نصرين مهمني سيؤدي دوره أوال بني ع
، واحلروب بني جلزئية بني خمتلف طبقات األكثريةبالتايل يف أشكال اخلالفات الفرعية ا

، وتأجيج ة والساللية، وحني ينتهي من دورهالطبقات والقبائل والعصبيات اللغوية واإلقليمي
والنار تأكل  –ل، تصبح هي نفسها نارا تتلظى ناره بني هذه الطوائف ويف هذه األشكا

تأكل البالد واألهايل اآلمنني، وتلتهم السكان املطمئنني  –نفسها إن مل جتد ما تأكل 
  .وال يبقى إال الرماد فتتحطم البالد،

، والعنف) Revivalism(ولذلك فإنين أصرح بأن هذه احلركة العدوانية لإلحياء
وختليها عن شخصيتها ومميزاا الدينية واحلضارية، وتناوهلا  ومطالبة طائفة واحدة بتغيريها

هو  بالنقد واهلجوم، وإيقاظ التاريخ النائم،بل إحياء التاريخ امليت الذي أصبح نسياً منسياً،
، والتذكري باحلوادث التارخيية القدمية اليت مضت د نائم يفترس املارين إذا استيقظكإيقاظ أس

ونبش القرون، وإزالة التطورات اليت طرأت على هذه البالد  ؤها،عليها قرون وأجيال وإحيا
إمنا هو يف احلقيقة  عرب القرون، وحتملها أهلها الواقعيون الغيارى برحابة صدر وسعة أفق،

تعويض هلذه البالد للمشاكل والقضايا واألخطار اليت ال حاجة هلا وال داعي إليها، وال متسع 
فيها، وتصرف  ا طاقات احلكومة واإلدارة إىل غري جهتها ويف من الوقت عند أهلها للنظر 

  .موضعها،كان واجبنا أن توفر لبناء هذه البالد وإحكامها،واحلفاظ عليهاغري 
فيجب أن تردم الفجوة قبل أن يفوت األوان، ويسد ما وقع من شقوق يف سد البالد 

بالنظر إىل  –وال ينبغي أن يلتف  بقليل من العناية واجلهد قبل أن يتسع اخلرق على الراقع،
و كراهية إدارة إقليمية أو إىل غضب شخص أو حزب، أ –هذه املصاحل العامة األساسية 

، أو أن تتأثر نتائج االنتخابات، ألن البالد أعلى وأعز، واملبادئ أقدم وآثر من املنافع والية
، إم مقتضيات املؤقتة واملصاحل احملدودة، وليست ذلك للمتمسك باملبادئ، فحسب

السياسية البصرية الواقعية العميقة الغور، وال أرى داعيا إىل بسط وشرح أكثر للموضوع، 
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ففيكم من توقُد الذكاء وإدراك املغزى، وصالحية التوصل من اإلشارات إىل املواضيع 
  .املقصورة، وما يقنعين ويطمئنين 

فهو الفوضى اإلدارية واخللقية أما األمر الثالث الذي حيتاج كذلك إىل عناية بالغة، 
)Corruption ( اليت بلغت حداً ال أجد له مثيال يف تاريخ هذه البالد سابقاً، فال تنظروا يف

هذا الصدد إىل التقارير الرمسية والتنظيمات الظاهرة وفخفخة الشؤون اإلدارية وتقدمها 
س الذين يترددون إىل احملاكم املادي، بل اسألوا عامة األهايل، وسكان الطبقة املتوسطة، والنا

، ويذهبون إىل )Busesويسافرون بالقطارات والطائرات واحلافالت  واإلدارات واملكاتب،
وإدارة اهلاتف واملستشفيات، وحيتكون بأنواع املعامالت من املبايعات  مراكز البوليس،

كل عمل ممكن، وإذا أديت الرشوة ف واملقاوالت، وخمتلف شعب احلياة، فال عمل إال بالرشا،
ميكن به ختليص ارمني وصيد األبرياء، وإنفاذ حكم جائر، وإشعال النار الطائفية إىل 
 تسريب أسرار الدولة واجلاسوسية، واألدوية ليست خالصة، واألغذية ليست صاحلة،

وقد بلغت  واإلسعاف الطيب صعب املنال، والتسهيالت الطبية للمرضى تذهب سدى،
ها، وحتمل احلكومة خسائر يومية باهظة تبلغ مئات املاليني يف مصلحة القساوة أقصى غايت

  .القطارات والطائرات للرشا الفاشية
ويرجع كل ذلك يف أصله إىل احلب املفرط للمال و النهامة واجلشع للمادة، وعدم 

وعاطفة الوفاء للبالد، وإيثار  اخلشية من اهللا، وفقدان املواساة والرمحة على الضعيف،
رغم رقيها  -وألجل كل ذلك يسرع إىل هذه البالد تها على مصلحة الفردية،مصلح

وتقدمها يف الصناعة والسياسة، والعالقة الدولية ونشر التعليم حمو األمية ونسبة التعليم 
رغم كل ذلك يسرع إليها الزوال وتقترب إىل الفناء، فقد مل الناس احلياة،  -املتزايدة

ىل اخلجل واحلياء والشعور بالفشل واإلخفاق، أم يذكرون وسئموا العيش، ومما يدعو إ
عهد العبودية لإلنكليز ويتمنونه، حني كانت اإلدارة حمكمة أمينة،وكانت مواقيت القطارات 
مضبوطة، واملستشفيات مأوى املرضى، جيدون فيها الراحة والطمأنينة والعالج، وكان 

، وكانت املناصب والوظائف تويل أهلها الطالب ينجحون يف االختبارات جبدهم واجتهادهم
  .من ذوي الكفاءة واالستعداد،وأصبحت هذه األمور كلها اآلن حديث كان
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هذه هي النقاط الثالثة اليت تستحق العناية الفورية، وعلى أساسها ميكن أن تقوم 
 حكومة قوية طويلة، وال أريد أن أكتمك أن يف ذلك دخال كبريا لطريقة االنتخاب احلالية،
وإرضاء الناخبني على حساب كل شيء، واخلضوع ملتطلبات الدوائر االنتخابية، وتوفري 

ا ما التسهيالت الزائدة ألعضاء الربملان وجملس األمة، حبيث يرون ألنفسهم احلق أن ينفذو
والعضوية يف الربملان طري ذهيب أو الطري األسطوري  ،يشاؤون من مشروع وغري مشروع

إذا جلس فوق ))مها((يف الشعر الفارسي واألردي وأمثاهلما، وهو  الذي يرد ذكره كثريا
  .هامة إنسان أو طار عليهما جاءه امللك والسلطان

كرجل له دينه وعقيدته، وكطالب لتاريخ العامل السياسي القدمي  - أخرياً –وأقول 
 واحلديث، ومؤلف يف موضع التاريخ، أنه قد أثبت التاريخ والتجارب املاضية، أن أكرب

وهو الذي ينتصر أخريا، ويكتب الفتح لصاحبه،  ،))اإلخالص((سياسة وأعظم دبلوماسية هو
، وأصدقاءه أحبته املفدين له، هذا هو اإلخالص قل الكيس من جيعل أعداءه أصدقاءهالعا

، وشفقة املربني املخلصني، ويف األمهات، ورمحة األنبياء ورأفتهمالذي ظهر دائما يف حنان 
دة الذين حيررون البلدان ويؤثرون األباعد على األقارب، وصالح البالد علو مهة القا

وازدهارها،وعزها وتقدمها على عزهم وجمدهم،ومصاحل أنفسهم وأسرهم وأسرم، وال 
يزال هذا اإلخالص حيمل من الطاقة ما يستطيع به اإلنسان أن حيمي هذه البالد الواسعة 

شعوب والديانات، وحنن نأمل ذلك ونرجوه، واحلاجة العظيمة اليت تضم بني جنبيها خمتلف ال
  .شديدة إليه
وأخرياً أعتذر لطول احلديث، فقد أطاله األمل يف حسن االستماع وتوجع القلب     

  1.املكلوم
  املخلص                                                                    

  .أبو احلسن علي                                                                 
  .م1984األسبوع الثالث من شهر أكتوبر                                                  

                                                
ص ) م1990 /ـه1410،دار القلم :دمشق ؛1:ط(2رية احلياة، جأبو احلسن علي احلسين الندوي، يف مس -1

63-68.  
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  )رئيس الوزراء اهلند(رسالة إىل السيد راجيف غاندي  -3 
  رسالة مهمة         

  سيادة راجيف غاندي 
  حتيات ومتنيات طيبة

هذه الرسالة مع إبداء عواطف الشكر والتقدير للموافقة على إنين أريد عن طريق 
والثقة اليت استفادةً من الصلة  –ن أصرح لكم ، أملتعلقة باملرأة املسلمة املطلقةاملذكرة ا

بدراسيت واعتقادي بأن طريق قيادة هذه  –حتققت بسبب اللقاءات واالجتماعات بكم 
تقتصر على الواقعية، واالعتراف باحلقائق  –ت يف هذه اآلونة بالذا -البالد واحلفاظ عليها

واحلوادث، والتمسك باألصول واملبادئ واجلرأة اخللقية وسعة النظر ورحابة الصدر، وهي 
تلك الطريق اليت مهدها لنا قادة حترير هذه البالد، والرعيل األول منهم فيها، وأمكن هلم 

  .حترير البالد عن طريقها
ليت قدر هلا من بدايتها وجود خمتلف الديانات واحلضارات إن أصح طريق هلذه البالد ا

واملدنيات ، واللغات والثقافات فيها، هو طرق الدميقراطية،والعلمانية الصادقة، واحترام كل 
فرد من سكاا، وإعطاؤه الفرصة الكاملة للمشاركة يف رقي البالد وعمارا وازدهارها 

العنف ، وضيق النظر و العاطفية،و إيقاظ بكل محاس وتفان ونشاط، وإن العصبية و
  .األحداث النائمة من التاريخ، يعين إيقاظ األسد النائم الذي ال يرحم أي فرد بعد قيامه

سيما ليت ظهرت يف األعوام األخرية، الإن أكرب خطر على هذه البالد هو نزعة العنف ا
شديدة، وحيس باخلطر البالغ يف األشهر القريبة، واليت كان القائد غاندي يعارضها معارضة 

منها، ألن النار تأكل نفسها إن مل جتد ما تأكل يف اخلارج، فإن العصبية والبغضاء الطائفية 
سوف تتجاوز الطوائف والفرق إىل األشخاص والطبقات واألسر و عامة األفراد، مث ال 

  .عاصم للبالد منها إال اهللا
ولكين أريد أن  لك للشعب والبالد كلها،إنين ال أريد أن آخذ من وقتكم كثريا، إنه م

إنين أراكم اآلن حاجة هذه البالد، ولذلك فإنين أقول : أصارحكم بدون كلفة ويف إخالص
بأن ميزتكم األساسية اليت تستطيعون أن تنتصروا ا يف هذا التسابق للقيادة : لكم يف صراحة
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 ،إخالصكم لسكان، هوادة ومتلكون ا قلوب اواملؤامرات السياسية على مجيع الق
وصدقكم، وجرأتكم اخللقية، وبساطتكم وواقعيتكم اليت أصبحت نادرة غريبة يف القادة 

  .السياسيني احملترفني واملتزعمني
إن الكتب السماوية والتاريخ البشري لتدل على أن العاقبة والنجاح للصدق؛ وإن 

ا إىل البوار واخلسران املبني، فمن اخلطب الرنانة، والذكاء اخلارق، واملؤامرات الدقيقة مرده
  .رأيي املخلص لكم أن تستمروا يف السري على هذا الدرب

تواجه أزمة وخطرا يندر نظريه يف التاريخ املاضي، وإن أكرب  -اآلن –وإن هذه البالد 
خطر للبالد يف هذه اآلونة إمنا هو الظلم والعنف والعصبية الطائفية وعدم املساواة، والفوضى 

ية واإلدارية، وحركة إحياء الطائفية البغيضة، فال بد من جماتها واالستماتة يف سبيل اخللق
القضاء عليها، وإن اهللا تعاىل قد وهبكم الثقة العظيمة وحب الناس لكم يف هذه البالد 
الواسعة، وخولكم فرصة مواتية قريبة لرئاسة الوزراء، ورئاسة املؤمتر الوطين احلاكم ، فأرجو 

ذه املوهبة ، وتستغلوا ألنفسكم  رجاًء م خلصاً أن تنتهزوا هذه الفرصة الثمينة، وتنتفعوا
  1.مكانا مغبوطاً يف التاريخ، وحباً غري حمدود يف القلوب والنفوس، أعانكم اهللا ويوفقكم 

                                              
  .أبو احلسن علي الندوي                                                         

  م1986أرسلت عام                                                            
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .107 -106ص  ،السابق املصدر، 2ج  .، يف مسرية احلياةأبو احلسن علي احلسين الندوي - 1
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  )رئيس وزراء اهلند( رسالة إىل السيد نرمسهاراؤ -4
  نصائح خملصة                      

  :سيادة رئيس وزراء اهلند املستر راؤ
إليكم التهاين القلبية على تويل هذا املنصب اجلليل، وإتاحة بعد التحية الالئقة، أقدم 
، وتأمني سالمتها وتقدمها، نظرا إىل اإلمكانات والتطلعات هذه الفرصة الغالية خلدمة البالد

الواسعة خلدمة اإلنسانية، وصيانة البالد اليت تناط بكم من قبل البالد وشعبها، ولكن امسحوا 
ذه املسؤولية الكربى يف الظروف اليت نزلت فيها البالد إىل يل أن أقول إنكم تتولون ه

) بصفيت رجال دينيا(وهي تواجه أوضاعا ال تواجه إال يف قرون، وإين أقول لكم  احلضيض،
إنكم حتتاجون إىل نصرة اهللا وإرشاده، وهو خالق اإلنسان، وحبه لإلنسان الذي خلقه أكثر 

املطلق، وذو القوة املتني، مث حتتاجون إىل  من حب األم احلنون ألوالدها، وهو القادر
، اختاذ القرار، والتجربة الواسعة اإلخالص وحب الوطن الصادق والصراحة والقدرة على

  .وتضامن وتعاون احملبني اآلخرين للوطن
وإين أجترأ يف هذه املناسبة اخلطرية، كمؤلف فلسفة األخالق، والتاريخ والسياسة 

، ال يضمر يف قلبه يف تقدمي هذه الرسالة، ويف إعطاء هذا دراسة عميقة، وكمحب للوطن
النصح أي غرض سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، أو شخصي، بإقامة اتصاالت مع هذه 
الشخصية الكبرية يف البالد، وأقدم إليكم بعض النصائح، وأعرض عليكم بعض احلقائق 

ن أوقاتكم الثمينة إللقاء بإخالص، بدون أي غرض، وأرجو أنكم ستوفرون بعض الوقت م
نظرة عالية على هذه املالحظات املتواضعة، وقد آثرت أن أعرب عن تصورايت ومرائيايت باللغة 
األردية، ألين علمت أنكم حتملون ذوقا عاليا ألدب اللغة األردية، وتقرؤون وتفهمون هذه 

  .كلفاللغة بسهولة تامة، كما أجد نفسي حراً يف هذه اللغة بطالقة وبدون ت
إين ال أضيع وقتكم يف هذه الفرصة الغالية بذكر قضايا املسلمني، أكرب أقليات اهلند، 
واملسائل الفرعية األخرى، وإمنا أركز على ما يتعلق يف صاحل اهلند، بصفة عامة وبأسلوب 

  .مبدئي
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إن األمر األول وهو املنهج الوحيد الذي يضمن كرامة البالد وبقاءها، وتقدمها 
وميكنها من أن تلعب دورها املتميز الالئق ا يف العامل املعاصر والوضع العاملي وسالمتها،

اخلطري املعقد، هو املنهج الذي وضعه قادة البالد العقالء األفذاذ، الذين قادوا حركة البالد 
  .بإخالص، أمثال غاندي، وجواهر الل رو، وموالنا أبو الكالم آزاد

الدميقراطية السليمة، والوحدة بني اهلندوس واملسلمني، إنه منهج العلمانية الصادقة، 
وإن حتقق به النجاح  -مهما طال هذا الطريق وأشكل ، فهو الطريق، وكل طريق آخر يتخذ

طريق يؤدي إىل دمار البالد، ويضيع التضحيات اجلسيمة اليت بذهلا  –املؤقت بصورة طارئة 
د للمشاكل واملسائل املستعصية، اليت ال اية هؤالء القادة يف سبيل حرية البالد، ويعرض البال

  .هلا
إن الشيء األول الذي أريد أن أصرحه كدارس للديانات وتاريخ اإلنسانية والفلسفة 
واألخالق ، وأخشى أن أحدا غريي ينظر يف املنظور السياسي سوف ال يقوله، يف هذه 

  .اخلطران عنايتكم األوىلاملناسبة، وهو أن البالد تواجه خطرين شديدين، ويستحق هذان 
عنصر الظلم والعنف، والنكران لقيمة حياة اإلنسان، وماله،وكرامته، وشرفه : أوهلما

مهما كانت طبقته، والذي يتجلى خالل االضطرابات،فتدمر األسر واألحياء بكاملها على 
م، أساس الفوارق الطبقية، واالعتداء على حياة اإلنسان لنفع مايل زهيد، وارتكاب جرائ

وكثرة املظامل، واألمر اآلخر واألكثر إحزانا وعاراً، إحراق العرائس لعدم االستجابة للطلبات 
  .الباهظة  يف اجلهاز، أو قتلهن بالسم والتخلص منهن

إن الذين يؤمنون بأي دين ال يصعب عليهم أن يفهموا أن الذي خلق هذا الكون، 
يرضى ذا العمل  حب األم ألوالدها، الوالذي بيده األمر، والذي حيب من خلقَه أكثر من 

بأي حال من األحوال، ولن حيتمل هذا العمل مدة طويلة، وإذا بقيت هذه اجلرائم فإن البالد 
لن تزدهر، ولن يبقى هذا اتمع، مهما بذلت  حماوالت لبقائه، وصرفت قدرات لتقدم 

  .البالد 
التارخيية، أن ظلما وبربرية أقل ولكن الذين ال يؤمنون باألديان يعرفون هذه احلقيقة 

درجة من هذا الظلم والرببرية كانت سببا الندثار إمرباطوريات وحضارات كربى، كانت 
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ذات قوة وبطش شديد يف عصر من العصور، وال تزال آثارها باقية يف كتب التاريخ 
ة، واألدب، وهو املطالبة من طبقة واحدة بأن تغري نفسها، وتتنازل عن خصائصها امللي

والثقافية والدينية؛ وتوجيه اللوم إليها بصورة دائمة، وإحياء تاريخ نائم، بل ميت يرجع إىل 
  .آالف السنني

فإن التغريات اليت حدثت قبل قرون، سواء أكانت حسنة أم كانت سيئة، واحتملها 
لسابق، املواطنون الغيارى، واملخلصون املتساحمون قرونا طويلة، إذا أريد إرجاعها إىل العهد ا

أو بذلت حماولة لتصحيحها، يعرض البالد ملسائل ومشاكل جديدة، البالد يف غىن عن 
مواجهتها، وال يسعها ذلك، وذا الطريق تصرف قدرات البالد وذكاء الطبقة املثقفة، 
وإمكانات احلكومة واإلدارة يف غري حملها، وحتتاج البالد إىل أن توجه هذه القدرات إىل 

رية اليت تؤمن سالمتها وبقاءها، فيجب أن ميأل هذا التصدع، الذي ميكن أن األعمال اإلعما
  .ميأل اآلن جبهد بسيط ومبواد قليلة، قبل أن يتسع ويصبح تصدعا ال متلؤه األميال

وجيب أن ال حتول دون هذه املصلحة القومية األساسية والعامة، مصلحة االنتخابات، 
يمية، بل جيب أن يكون ذلك فوق مجيع املصاحل، أو سخط أي شخص أو مجاعة أو إدارة إقل

وفوق مجيع االعتبارات واملنافع احملدودة املؤقتة، ليس ذلك اقتضاء األصول واملبادئ، وإمنا هو 
اقتضاء للسياسة العميقة واسعة املدى، والواقعية؛ وإين أكتفي ذا القدر ثقة ببصريتكم 

وهبكم اهللا إياها لفهم األمور، ومعرفة الدقائق  الفائقة، وفراستكم املتميزة، وصالحيتكم اليت
  .بالتلميحات، فال حاجة إىل التصريح والتفصيل 

الشيء الثالث الذي حيتاج إىل عناية عاجلة واهتمام بالغ، ويبعث على القلق، هو 
الفساد اإلداري واخلُلقي، الذي تفاقم إىل حد كان سببا اليار دول كبرية، فأصبحت 

وحتتاج هذه  أثرا بعد عني، فيجب االنتباه إىل هذا األمر بصورة عاجلة،حديث املاضي، و
القضية إىل حركة ساقطة، وهي أهم من مجيع املصاحل السياسية، ومن احلملة االنتخابية، 

وسن قوانني صارمة، واختاذ  وجيب أن تكون هذه احلركة غامرة لكل قرية وحي من األحياء،
دة، تكون فيها عربة لآلخرين، واستخدام وسائل إجراءات عنيفة، وفرض عقوبات شدي

  .اإلعالم، وتنشيط اجلهاز اإلداري، ومحله على اختاذ كل تدبري لتصحيح األوضاع
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واألمر الثاين يف هذا الصدد، هو أن أي مهادنة أو اون إزاء حركة اإلحياء اهلندوسية، 
، اإلرهابية، ودعاة العنفلطائفية و، والعناصر ا)آر ايس ايس(وشوهند وبريشد، شيوسينا، و

إن كانت ختدم بعض املصاحل العاجلة، أو تفيد يف جتنب بعض املشاكل، ترادف إغفال 
األلغام الناسفة واملواد القابلة لالنفجار حتت األرض، فإا ستنفجر يوما، وتفجر البالد كلها، 

ائفية ويعرف أن الرتعات الط أو تغرقها، وقد كان غاندي يدرك ذلك إدراكا تاما،
واإلرهاب والعنف والعدوان، إذا أطلق هلا العنان، فإا ستؤدي إىل تقسيم الشعب اهلندي 

قم هذه اخلالفات الدينية الفرعية، وتتعدى إىل عنصرين متحاربني،املسلمني واهلندوس، مث تتفا
، وال اإلقليمية، واألسر، والعناصر، وتتولد منها اللغوية والثقافية وإىل الصراع بني الطبقات

اليت من طبيعتها أا إن مل جتد ما حترقه تأكل (، بل تشتغل هذه النار ينتهي األمر بذلك
  .وحترق البالد بكاملها) نفسها

. إين ال أجد مثاال هلذه االنتفاضة العدوانية،  اليت أشاهدها اليوم يف تاريخ اهلند الطويل
، و اإلجراءات اإلدارية، وتقدم إن خطورة هذا الوضع ال ميكن أن تدرك بالتقارير الرمسية

البالد يف الصناعة واملدنية، وإمنا يدرك بإصالح حياة عامة الناس، واحلياة االجتماعية، 
، ومرافق ت خالل اتصاهلم بالدوائر الرمسيةومعاجلة ما يتعرض له الناس من متاعب ومضايقا

تقدم خطوة واحدة بدون احلياة األخرى، اليت هلا صلة باحلكومة، فيعرفون أنه ال ميكن أن 
ميكن ...االرشوة، وال يتحقق أي عمل بدون النقود، أما بالنقود فيصبح املستحيل أمرا يسري

وإحالتهم إىل السجون، وميكن ا  مني، وميكن ا إدانة األبرياء،ا إطالق سراح ار
وحىت  احلصول على أي حكم أو قرار ضد احلق الشرعي، وإحداث االضطرابات الطائفية،

وقد بلغت قسوة القلب  بيع أسرار الوطن، ال توجد أدوية نقية وال أغذية صافية، للمرضى،
غايتها، وأصبح احلجر يف سكة احلديد، واخلطوط اجلوية عسريا، ال يتيسر إال بالرشوة، 

  .وتسخر احلكومة كل يوم ماليني من الروبيات من أجل احلرص الزائد على كسب املال
، والعاطفة اإلنسانية، والوالء للوطن، وإيثار مصلحته،  من القلوبوقد زالت خشية اهللا

واالحتراس من كل عمل يسيء إليه، وذا التدهور اخللقي تتجه البالد بسرعة فائقة إىل 
التردي واالحنطاط، رغم تقدمها البادي يف الصناعة والسياسة والعالقات اخلارجية، وانتشار 
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، ويشيع القلق النفسي فيه، مني، وقد عم التذمر يف الشعبتعلالتعليم، وارتفاع نسبة امل
ويزداد التربم من احلياة، ومن املخزي أن الناس يتذكرون عهد العبودية، عهد حكم اإلجنليز، 
ويتمنون عودة ذلك العهد، الذي كان فيه النظام اإلداري يقظا ونشيطا، وكانت القطارات 

، دم الناس، وختفف من آالم املرضىتشفيات ختوالطائرات تسري يف مواعيدها، وكانت املس
وتريح أنفسهم، وكان الطلبة ينجحون يف االمتحان جبهد أنفسهم وكفاءم الذاتية، وكانت 
الوظائف العالية ال يناهلا إال األكفاء هلا، وقد أصبحت هذه األمور مثل العنقاء يف هذا 

  .العصر
، واهتمام بالغ، وعلى معاجلتها إن هذه األمور الثالثة حتتاج إىل معاجلة عاجلة

وتصحيح مسارها ميكن أن يقوم نظام مستدمي للحكم، وساحمين أن أضيف إىل ذلك ، أن 
هذه املساوئ ترجع إىل حد كبري إىل أسلوب االنتخابات، الذي يسعى فيه املرشحون إىل 

ت نتائجها إرضاء الناخبني بأي حال من األحوال، واالستجابة لرغبام ومطالبهم، مهما كان
ومالبساا،ومنح النواب يف الربملان وأعضاء االس التشريعية يف الوالية تسهيالت 
وامتيازات ، تؤهلهم للتدخل يف الشؤون العامة، والعرقلة يف نظام العدل وتنفيذ القانون، وقد 

  .أصبحت عضوية الربملان ككوبة سعد، يغري حظ اإلنسان ونصيبه
كرجل متبع للتعاليم الدينية، وكدارس للتاريخ البشري، ويف اخلتام أريد أن أضيف 

والسياسة العاملية والقدمية واحلديثة، وكمؤلف باحث ؛ إن التجربة أثبتت أن اإلخالص هو 
جوهر السياسة الفائزة، وأن صاحب اإلخالص هو الذي ينتصر يف آخر األمر ويفوز، وهو 

أصدقاء، وجيعل األصدقاء أخالء،  السالح الذي يسحر القلوب، ويقهر األعداء وحيوهلم
لصاحلني وحيقق النصر النهائي؛وإن هذا اإلخالص يتجلى يف حنان األم، وحمبة األنبياء وا

على أقارم يف خدمة الوطن، ويفضلون ، والذين يؤثرون  غريهم ورأفتهم، وحمرري البلدان
، و ال ينقذ هذا ومينحهم الرفعة و السمو الفكري..الوطن والشعب على أقارم وأسرم

 هذا اإلخالصإال  املتعدد األجناس و املذاهب ،يف هذا العهد املتأزم، البلد املترامي األطراف،
، وذالك ما ارجوه بكم آمايل وتطلعايت إين ال استغرب ذالك فيكم ،بل أنيطو ،وحسن النية

  .و ذلك هو الذي متس احلاجة إليه ،منكم
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الذي يوجه فيه  ،تقوم على اهود للرابطة العامةدقة و الوطنية الصا ،إن اخللق اإلنساين
تعم  وجيب أن ؛عايش السلمياحترام اإلنسانية و التو ،بني خمتلف الطوائف النداء إىل التسامح

بل  ،دن الكربى يف املناطق الريفية والقرىو ينتشر هذا اهود باإلضافة إىل امل ،هذه احلركة
وتسخر  ،السكان، وأن جتري هذه احلركة بكل محاسو يف كل منطقة آهلة ب ،يف كل بيت

  .هلا مجيع الطاقات و الوسائل
سوء و نشروا  ،و بثوا السموم ،جانب بذور الكراهية الطائفيةلقد بذر احلكام األ 
إن هذا « :عترف مؤرخ اجنليزي بقولهبتخطيط دقيق ،كما ا ،والشكوك و الشبهات ،التفاهم

ال تتآلف و اهلنادك،،ال تلتقي بعدها قلوب املسلمني و  الكتاب التارخيي يشتمل على مواد
وال  ،يعانون من ضيق الفكر قد إضافة إىل هذه املواد ووسعها املؤرخون الذين كانواو ،»أبدا

وواصلوا السري يف  ،و الذين وضعوا املناهج الدراسية، وألفوا الكتب فيها ،يبالون بالعواطف
ن جيلنا اجلديد، والطبقة املثقفة حتمل تصورات خاطئة ت النتيجة أن أذهاكانو ،هذا االجتاه

  .بالنسبة حلكام اهلند السابقني، بل بالنسبة ألكثر أقلية يف البالد، وهم املسلمون ،معادية
وقد سرى ذلك السم إىل احلياة واخللق كليا، فاحلاجة املاسة يف مثل هذه األوضاع 

حه عاجال، وأن تنقى الكتب الدراسية ألن يعاد النظر يف املنهج التعليمي، وجيري إصال
واملوضوعات التارخيية من تلك املواد السامة، وبدون ذلك ال يتم إعداد جيل جديد حيمل 

  .ذهنا صافيا حتتاج إليه هذه البالد
وقفا خاليا من الشعور وإن الصحافة اهلندية، حىت وسائل اإلعالم اختارت م

و تغطيتها أو توزيع األخبار، فيتأثر ذهن رجل عادي ، أثناء التعليق على األحداث أباملسؤولية
، بدال من أن تثور عواطف التآلف تقار والكراهيةبل ينفعل ا، فتثور عاطفة الثأر واالح

، وما مل يتم وتقدم صورة جانبية متحيزة للحادثوالثقة بني الناس؛ إا جتعل من احلبة قبة، 
مل تؤد هذه الوسائل وظيفتها تأدية صحيحة، السيطرة على الصحافة ووسائل اإلعالم، وما 

، وال ميكن املكافحة لسوء  ر املختلفة لشعب البالدال ميكن إزالة التناحر أو التباعد بني العناص
  .الظن والشكوك والشبهات السائدة
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إن اإلجنليز الذين كانوا حيكمون هذه البالد من وراء سبعة أحبر، وكانوا ال يستحقون 
مهم طريق إال بث اخلوف والرعب يف النفوس إلقرار حكمهم، وأنشؤوا ذلك، مل يكن أما

وكالة هلم يف صورة الشرطة، اليت تساعدهم على إلقاء هذا اخلوف والرعب وهيبة احلكومة، 
ويتمىن أن يعيش بعافية وكرامة، إم أعرضوا عن  ليبقى الشعب يف حالة حذر واحتراس،

قية، بل إم علموها على العكس واعتربوا خوف كل تربية العاملني يف هذه القوة تربية خل
  .إنسان له كرامة وشرف من هذه القوة عالمة لنجاح الشرطة

واآلن قد انتقل حكم البالد إىل أهلها، ويتوىل املواطنون نظام احلكم واإلدارة، فعليهم 
طفة اخلدمة وأن حيدثوا فيها عا أن يوجهوا انتباههم األول إىل التربية الشرطة تربية خلقية،

، وختدم نسانواملعاونة، والعطف والترحم، وأن حيولوا الشرطة إىل قوة وطنية تعطف على اإل
املواطنني بطريق يتأثر به تصور عامة الناس عتها، وتعود الثقة فيها، ويعتربها كل فرد من 

 ها؛أفراد الشعب مسؤولية عن سالمته، وجيد فيها روح التعاون واملساعدة عندما حيتاج إلي
، وال يتعدى أحد على أحد، وال طائفة على طائفة، بل تصبح هذه فال يطغى فرد على فرد

القوة سدا منيعا أمام كل نوع من االعتداء أو الطغيان، بغض النظر عن الطائفة اليت ينتهي 
  .إليها املعتدي

وكذلك جيب االحتراس والتحفظ يف كل عمل يعتربه املسلمون تدخال يف الدين، أو 
لسن ، سواء كان ذلك ستور اهلندي من حريات أو ترخيصاتادف سحب ما منحه الدير

يف عهد الراحل راجيف قانون، أو تدخل يف األحوال الشخصية للمسلمني، وقد ثارت 
غاندي قضية نفقة املرأة املسلمة املطلقة، وأصدرت احملكمة العليا حكما عارضه امللمون، 

بالنسبة (يوجد له نظري يف تاريخ اهلند املستقلة  وقاموا باحتجاج يف عموم اهلند، ال
، واختذ راجيف غاندي موقفا واقعيا، وتصرف جبرأة خلُقية، واختذ الربملان )للمسلمني

الشريعة اإلسالمية، استجابة ملطالب املسلمني ورغبام، شخصي قانونا حسب مبجهوده ال
  .وألغى به حكم احملكمة العليا
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حسن نية وثقة، بأن ال تقحم احلكومة يف املستقبل أيضا وإين أرجو بكل  إخالص و
نفسها يف أي خطوة حتت ضغط أي فريق متطرف، حيدث رد فعل يف املسلمني الذين 

  .حيملون حساسية زائدة وغرية شديدة، بالنسبة لدينهم وقانوم الشرعي يف اهلند
الطيبة، والتمنيات وأخريا تفضلوا بقبول أخلص التحيات والتقدير واإلكرام والدعوات 

  1.القلبية املخلصة
  املخلص                                                                             

  .أبو احلسن علي احلسين الندوي                                                              
  .م1991 جويلية 01أرسلت عام                                                           

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .130 -121، ص المصدر السابق، في مسیرة الحیاة ، ويأبو احلسن علي احلسين الند -1



  

  الثالث املبحث
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 احلفاظ على الشخصية اإلسالمية  ووحدهتا :املطلب األول. 

 حمور الدفاع عن حقوق املسلمني يف اهلند: املطلب الثاني. 
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  سائل حمتوى الر: املبحث الثالث
  .احلفاظ على الشخصية اإلسالمية ووحدا: املطلب األول

والتربية هي اليت تقرر مصري الدول  ،إميانا منه بأن احلفاظ على الروح اإلسالمية
وحرصا منه  ،يت خيوضها العامل اإلسالمي اليومومستقبل األجيال املسلمة كما أا املعركة ال

م بشؤون الدول اإلسالمية، وعلى رأسهم اململكة العربية السعودية، من منطلق على االهتما
أا القلب النابض للعامل اإلسالمي، وحاملة لواء اإلسالم وأمهيتها القيادية لكل األقطار 

  .اإلسالمية،كما دفعته غريته وحبه لدينه لألمة اإلسالمية واإلنسانية عامة واحلرمان خاصة
ى فيه األمل و التفاؤل بغد ندوي جمموعة من الرسائل إىل من يركتب أبو احلسن ال

، إىل امللوك واألمراء العرب بسبب رؤيته لبعض مظاهر املدنية واملادية، اليت أصبحت أفضل
، من ضعف الوازع الديين وشره املالسحابة مغشاة على اتمعات العربية املسلمة، 

األنانية وصياغة التربية والتعليم بنظام غريب بعيدا واالهتمام الزائد بطرق التسلية والطمع و
  .كل البعد عن الروح اإلسالمية وتعاليمها

هذا األمر أفزع الندوي وأقلقه وأثر يف نفسيته تأثريا عميقاً، ملا يرى من زوال معامل 
اإلسالم يف أرضه ومعقل املسلمني، فهذا ينبئ على خطر كبري، فما كان منه إال أن كتب 

سائل إىل امللوك واألمراء العرب ناصحا ومرشدا ملا وصلت إليه هذه البلدان من هذه الر
  . املدنية والترفيه ورخاء فاحش

  :امللوك واألمراء املعنيون بالرسائل -
   1،األمري سعود بن عبد العزيز: وكان ممن كتب إليهم الندوي 

                                                
هو االبن الثاين من أبناء امللك عبد العزيز  بالكويت، م1876يناير 15املوافق  ـه1319شوال 6ولد يف  -1

، بويع من أعضاء األسرة احلاكمة والعلماء واملواطنني دامت 1953نوفمرب 09الذكور، توىل احلكم بعد وفاة والده يف 
يف اليونان عن عمر يناهز  1969فرباير 23املوافق  ـه1388ذو احلجة 6تويف  ،1964نوفمرب  02فترة حكمه إىل

  . 25/04/2018: ، تاريخ التصفح(Pttps://www.marefa.org). سنة دفن يف مقربة العود بالرياض69
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خ عبد اهللا السامل كما أرسل إىل األمري الشي،1وأرسل إىل األمري فيصل بن عبد العزيز
، مث أرسل إىل امللك فيصل بعد توليه امللك، باإلضافة إىل األمري فهد بن عبد 2الصباح 

ويف كل من هذه الرسائل جمموعة من النقاط اليت أكد  .، كما أرسل إليه وهو ملك3العزيز
كلماته ، فكانت كل كلمة من بري ملا هلا من األمهية واخلطورةعليها الندوي وأقلقته بشكل ك

فقال  ، مهد اإلسالم والرسالة احملمديةملا حيصل يف ،غيور ومتأمل ،حمبنابعة من قلب مسلم 
ملتأمل يف ولو استطاع أن يضع قلبه اخلفاق وخمه ا(تعبريا عن نفسه ومدى مصداقية كالمه 

  4.)معه ودمه بدل احلرب الذي يكتب به، ويكتبها بدهذه الرسالة املتواضعة
إىل امللوك واألمراء باعتبارهم املسؤولني األوائل يف هذه البالد  فبعث هذه الرسائل

وبيدهم سياستها وسري األمور ومنهم ينطلق التغيري، فإذا غُري اإلنسان حاول تغري ما حوله، 
  .على الشخصية اإلسالمية ومعاملها وذا تفرض القوانني للحفاظ

  :أهم النقاط اليت ركز عليها الندوي -
على أهم النقاط اليت جيب إجياد حلول هلا يف أقرب وقت واحلاجة فقد ركز الندوي 

، ألا البالد اليت أردها اهللا أن سالمي مثايلإجمتمع إىل بذل اهودات واحملاوالت إلجياد 
، خرجت تكون عاصمة اإلسالم ومعقل الدين ، وأا مقدمة ووديعة من الرسول اهللا 

، واملركزية ة واالنطواء إىل الشهرة والقيادةخلمول والعزلومن ا ببعثته من الظلمات إىل النور،

                                                
، توىل العديد من املناصب يف عهد بن الثالث للملك عبد العزيزوهو اال ،مفي الرياض1906أبريل  14ولد يف  -1

يف العديد من ترة حكمه النهوض م، شهدت ف1964بويع للحكم عام  ،كنائب العام للملك ورئيس الوزراءوالده 
 .167-166، مرجع سابق، ص5ج. الزركلي، األعالم :ينظر .1975مارس 25، اغتيل يف ااالت

توىل عدة  ،1950فرباير25مبدينة الكويت هو أمري دولة الكويت احلادي عشر توىل احلكم 1895يناير 01ولد  - 2
. م1965نوفمرب 24تويف  ملحوظ، شهدت الكويت يف حكمه تطور ،مناصب قلب توليه احلكم

.)https//sites.google.com(12/05/2018: ، تاريخ التصفح. 
م، وهو خامس ملوك السعودية وأوهلم اختذ 1922بن التاسع يف سلسلة أبناء امللك عبد العزيز الذكور ولد هو اال -3

م، 1982يونيو 13لية وتوىل احلكم يف ، وزارة الداختوىل عدة مناصب كوزارة التعليم ،لقب خادم احلرمني الشريفني
 .2005أغسطس 01مأقعدته يف الفراش إىل أن وافته املنية يف 1995تعرض امللك فهد إىل جلطة عم 

(Pttps://www.marefa.org)25/04/2018: ، تاريخ التصفح.  
  .100ص  سابق،مصدر  ،3يف مسرية احلياة، ج ،أبو احلسن علي احلسين الندوي- 4
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، وانتشرت لغتها وثقافتها يف أوسع رقعة يف األرض، وهذا مما ال جيعلها ال ختضع إىل  العامليف
  .قتصادية اليت وصل إليها العاملالتطور واملدنية بضغط العوامل السياسية واال

 :من الغزو الفكري واالنفتاح الثقايفالدعوة إىل حتصني ومحاية األمة اإلسالمية  -
، فمهمتها الدعوة إىل اهللا واألمر صفها الندوي دولة هداية ال جبايةفيجب أن تكون كما و

عيشة واجتناب احملرمات باملعروف والنهي عن املنكر، وزهد يف الدنيا والقناعة يف امل
وكل ما يفسد احلياة ويبعد  ،ع اخلمور وحترم املالهي واملعازف، وترسل الدعاة ومتنواملعاصي

  1.املسلم عن دينه
فقد ابتعدت كل البعد عن  أما ما نراه اليوم يف العامل اإلسالمي وجزيرة العرب،

صبح ، فسارت  يف ركب التطور والغزو الثقايف والفكري الطاغي على اتمعات، فأاإلسالم
الربامج اإلذاعية واالنطالق يف ، واألقطار املتمدنة يف التعليم وتقليد الغرب من مظاهر احلياة

، وشغال الد حضاريا وعالجا للتذمر الفاشيحبجة ترقية الب التوسع ويف مواد التسلية والترفيه،
إنين « :فقال ، وأن هذه البالد تواجه خطرين يف نظر الندويعن التفكري اخلاطئللشعوب 

رجي املتمثل يف خا ، خطر2 »أشعر بأن هذه البالد بني خطرين عظيمني وبني فكي أسد
الشغف الزائد : النهامة باملال وثانيهما: ، واخلطر الداخلي وله شقان أوهلماالغزو الثقايف

  .(4سترييا املادية والتكاثر(:، فعرب عنها الندوي قائال3بطرق التسلية واملتعة
ن هذا التطور الذي سارت وراءه األقطار تقليدا للغرب يف أساليب التعليم وتطبيق إو

لتفكري والتطور بالذات لهر احلياة الغربية ، مما ال يسمن وال يغين من جوع، وأنه قتل مظا
والتاريخ يشهد على ذلك كما خلصها  وأنه ليس حال للمشاكل بدليل التجارب السابقة،

  5).وماء البحر األجاج ال يزيد الشارب إال عطشا: (الندوي بقوله

                                                
  .108ص  سابق، مصدر ، إىل اإلسالم من جديد،الندوياحلسن  وأب -1
  58ص سابق، مصدر  ،باملسلمون إىل احلجاز وجزيرة العر، كيف ينظر احلسن علي احلسين الندوي وأب -2
  .59،ص مصدر نفسه -3
  .59ص ، نفسهمصدر -4
 .53، ص نفسه مصدر -5
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، الذي وصلت إليه البلدان العربية النهوضإال أن الندوي ال يعارض التطور امللحوظ و
  .ولكن يف ظل روح إسالمية واحلفاظ على معامل الشخصية

كما نصح الندوي احلكام العرب على اختاذ الصحابة قدوة يف حيام و معيشتهم 
فالدولة اإلسالمية يف  عهدهم شهدت فتوحات عظيمة ومجعت هلا كنوز األرض  وحكمهم،

، وأعطى شدة وجهد من العيش وجشوبة امللبسكانوا ال يزالون يف من مشارقها ومغارا ف
فقد  ،لى الدنياالندوي سيدنا عمر بن اخلطاب كأمنوذج من النماذج اليت فضلت اآلخرة ع

أن يترفه مبوارد اإلمرباطوريتني، ويبذخ بذخا  وكان بإمكانه وقيصر، ىز كسرمجعت له كنو
، على متاع الدنيا 1لوا عن دعوم وإمامتهم ومبادئهم، إال أم أبو أن يتنازمل يبذخه أحدمها

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّ  :ئلة والفانية ومسعوا القرآن يقولالزا
  ].83: القصص[.َّ خك  حك جك مقحق

، اإلسالمية األوىل شعارها اهلداية، والدعوة إىل اهللا وخدمة الناسفقد كانت الدولة 
جل لإلسالم، وكانت إذا خريت بني أرواح فكانت تفقد أمواال عظيمة يف سبيل إدخال ر

، لكن اليوم أصبح العكس 2الرجال ومبالغ من املال اختارت األرواح وخسرت األرباح
وهذا أمر مؤسف يف عقر ومنبع اإلسالم جتمع األموال وتترك الدعوة جانبا وترى البذخ 

مة اإلسالمية تعاين والرفاهية والتمتع باحلياة غياب روح الدعوة واألخالق الفاضلة، وأن األ
عدم وجود جمتمع إسالمي مثايل يرضاه اهللا تبارك وتعاىل ويكون : من فراغني عظيمني أوهلما

منوذجا يف العقائد واألخالق، أما الثاين عدم وجود قيادة إميانية دعوية قوية يف العامل 
مواجهة اإلسالمي،تتصف بصفات الرجولة والطموح، وعلو اهلمة وبعد النظر وقادرة على 

  3.التحديات احلديثة والقوي العاملية
كما يؤكد الندوي أن ال ضة  :الدعوة إىل بناء كيان األمة على قاعدة إسالمية -

للعرب وال سيادة وال وحدة إال عن طريق هذا الدين والتاريخ يشهد لذلك، وأن كل من 

                                                
  .113ص بق، سامصدر ، إىل اإلسالم من جديد، أبو احلسن علي احلسين الندوي -1
  .117ص  مصدر نفسه، -2
 .102-101ص سابق، مصدر ، 3أبو احلسن علي احلسين الندوي ، يف مسرية احلياة ،ج : أنظر -3
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ارتكب بية جناية وعلى األمة العر فقد جىن ،خر غري اإلسالمآاألمة على أساس  يبين كيان
وخاصة يف هذه الفترة اليت متر ا  ،هدم ما بناه املصلحون  واملخلصونجرمية  يف حقها و

يطرة الدول اإلسالمية من انتقال وحرية وإطالق العنان واللجوء إىل أنظمة غربية حتت س
 ،هات، هذا اخلطر أصبح حيوم حول اململكة السعودية من كل اجلالقادة العسكريني والثوريني

وهلذا ، فات اهلدامة ال تعرف قيم وال دينوعملت على غسل عقول الناس لقبول هذه الفلس
ية ، من هذه املوجة الطاغميةوجب على اململكة السعودية صيانة املقدسات واحلصون اإلسال

  .اليت تقضي على األخضر واليابس
لندوي كما قدم ا :بعض النصائح املقدمة من طرف الندوي للملوك واألمراء -

الصدق : منها جمموعة من النصائح اليت جيب العمل ا للحفاظ على الدولة ومقدساا،
وعدم الثقة  ،كما نصح باحلد من الثراء الفاحش واإلخالص يف كل ما خيص وخيدم البالد،

بالقادة العرب األنانيني الذين حيبون مصلحتهم والذين ينتهزون أول فرصة إلثارة البلبلة 
  .حداث الثوراتوالفوضى وإ

 –وركز الندوي  :الدعوة إىل تفعيل دور اإلعالم والتركيز على التعليم والتربية-
قاعدة يعتمد عليها على التعليم والتربية ألا مستقبل األجيال املسلمة  وهي  –رمحه اهللا 

واحلد من الصراع القائم بني الفكرة اإلسالمية وتفعيل دور اإلعالم، ، للنهوض بالدول
فكرة الغربية، واململكة العربية السعودية هي جزء من هذا الصراع وخاصة أا متر مبرحلة وال

انتقالية من األمية اليت تطغي على الشعب بسبب إمهال احلكومات السابقة ملرحلة التعليم 
الشامل والثقافة الواسعة، وهي أدق مرحلة حتتاج إىل تصميم حكيم دقيق ونقد واسع عميق 

 التعليم عل املعامل اإلسالمية والتربية األخالقية فهذا صمام متني للحفاظ على ألنه إذا بين
وهو طريق حنو استرجاع مكانتها القيادية ومحل مشعل الدعوة، إن ، الشخصية اإلسالمية

هلذا  وجدت خملصني ناصحني للبالد، وإن التعليم أحد وسائل احلفاظ الشخصية اإلسالمية،
الت والتهور يف وضع املناهج التعليمية واالقتباس من العلوم حذر الندوي من أصغر الز

  .الغربية بعيدة كل البعد عن الروح اإلسالمية وتعاليمها
  



    سائلحمتوى الر                                  :                 الثالثاملبحث 

91  
  

احة كما نصح امللوك واألمراء على استغالل الفرص املت :استغالل الفرص املتاحة -
وإجياد  ، اليت يريدون حتقيقها وترك بصمة يشكرون عليها،هلم لتحقيق األهداف والغايات

جمتمع جيمع بني اإلميان واألخالق وبني االتصال بالعامل املعاصر واالستفادة من التجارب 
  .اجلديدة
من قيام  - رمحه اهللا –كما حذر الندوي  :التحذير من إقامة معابد لغري املسلمني-

قد ، ف1عابد لغري املسلمني يف أرض هذه اجلزيرة اليت والكم اهللا أمرها واستخلفكم فيهاامل
ألخرجن اليهود  « :قال صح عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أنه قال مسعت رسول اهللا 

، وهذا دليل على خطورة الوضع إن 2»والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع فيها مسلما
كثرة اجلاليات األجنبية واألقليات غري املسلمة ومتلكها يف هذه األرض قد ينجم عنه متاعب 

  .ين عن مواجهتهاالدولة يف غ
ن استمرت هذه األوضاع وسارت اململكة السعودية والدول اإلسالمية يف هذا إو

، وتضيع اجلهود صبح ال قيمة هلا يف خريطة العاملفقد ت ،الطريق الذي ال قيود له وال ضابط
 :اليت بذهلا أجيال املسلمني األوائل يف فرض مكانتهم وحكمهم العادل فقد قال الندوي فيها

 قيمة لبالد يترفه أهلها ، ويأكلون كما تأكل األنعام ، وميتون كما متوت احلشرات وال ال«
، ا، وهذا ما كان يتخوف منه الندوي، فتفقد هيبتها ومكانتها واحترامه3»رسالة وال دعوة 

إن أخوف ما أخاف على هذه البالد والعامل اإلسالمي هو أن تتجرد هذه « :فعرب عنه قائال
دسة والشعب العريب السعودي الكرمي وخاصة جريان البيت احلرام واملسجد النبوي البالد املق

  4.»، بل عن شخصيتهم اإلسالميةخصيتهم املثالية ومركزهم القياديعن ش

                                                
  .112ص  سابق،مصدر  ،ملسلمون إىل احلجاز وجزيرة العرب، كيف ينظر االندويأبو احلسن  -1
 ؛ط.ال( ،مد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيينطارق بن عوض الدين حم :قي، حتق2ج  .، املعجم الوسيططرباينال -2

  .12ص ، )م1995 /ـه1415 دار احلرمني، :القاهرة
  .45-44، ص سابقمصدر  ،ملسلمون إىل احلجاز وجزيرة العرب، كيف ينظر االندويأبو احلسن  -3
  .61، ص مصدر نفسه -4
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ملا وصل إليه العامل اإلسالمي ، حيا يف كالمه مع امللوك واألمراءهلذا كان صر
خ ، من انتشار التفسواألخطار املترتبة عنها واحلرية املطلقة،اليوم،وبيان  خطر الغزو الغريب 

  .، واحليلولة بني البالد وقادااخللقي وامليوعة، وضعف الشخصية
  :بعض احللول املقترحة من طرف الندوي -

كما أعطى الندوي حلوال للخروج من هذه املشاكل لتحقيق العدالة االجتماعية 
التكفل بنفسها من اجلانب االقتصادي اإلسالمية ،وإجياد الوسائل الكفيلة للرزق احلالل و

والتقليل من أسباب البذخ والترف، وأن كل ما يسن ويقرر من القوانني وغريها خاضعا 
ملركزية هذه الدولة الدعوية، وجتنب كل ما ينايف عقيدة البالد ومبدئها والتضحية يف سبيل 

  .قتصاديةصاحل أنظمتهم االمل والرأمساليني هذه العقيدة كتضحية الشيوعيني
فس ومن خالل ما سبق نالحظ أن الندوي يبث يف نفوس امللوك واألمراء روح التنا

، كما دعا والة أمور اململكة السعودية حملاربة هذا الغزو وفرض نظامهم والتضحية من أجله
ظ على الشخصية اإلسالمية بكل قوة وذلك من خالل جتنيد كل القوى من أجل احلفا

فكري والرأي العام والوسائل اإلعالمية واألدب واملعارف من أجل غرس ، وتوجيه التالعربية
اإلميان  واحلماس والغرية اإلسالمية واألخالق الفاضلة يف صفوف الشباب واجليل الصاعد، 

س، وغرس التربية ، والفحشاء يف قلوب النااإلسالمية وتكريه اإلمث والفسوق وإرساء القيم
، وتوجيه املعارف يف البالد اإلسالمية توجيها إسالميا يتفق تقشفل، والقناعة واالدينية اخللقية

، وضرورة اجلمع بني الدين واملدنية ألن هذا كفيل سالة احملمدية والعقيدة الربانيةمع الر
وكذلك جيب النظر يف سياسة  بتحقيق أعظم دولة يف العامل مبنية على قواعد صحيحة،

  .طر خارجيضاد لكل خالتربية واإلعالم ألا هي الوجه امل

                                                
 تمع هي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إىل السيطرة على ا: الشيوعيةتمع ومقدراته لصاحل أفراد ا

قاموس املصطلحات : ينظر. ، واألب الروحي هلذه النظرية كارل ماركستيارا تارخييا) املاركسية(تعترب بالتساوي و
  .43، ص )م2014معهد البحرين للتنمية السياسية، : ط؛ البحرين.ال(السياسية، 

 ة وسياسية تقوم على أساس تنمية امللكية الفردية واحملافظة عليها هي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعي: الرأمسالية
  .38قاموس املصطلحات السياسية، مرجع سابق، ص  :ينظر .ظهرت حوايل القرن السادس عشر
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 كما خيص الندوي يف أغلبية رسائله على العودة إىل اهللا والصلح معه واإلنابة إليه
، كما ركز على لفاء الراشدين وامللوك الصاحلني، وسرية اخلوالسري على طريق األسوة النبوية

ن عدم إعطاء املال أمهية كبرية ألنه سبب الفساد األخالقي والترف، كما هو معروف أ
ة الدول اخلليج مشهورة باملال والثراء الفاحش، وهذا قد يؤدي م إىل تقاعسهم عن الدعو

، وتطبيق أحكامه ومبادئه ،وهذا ما دفع الندوي إىل التركيز يف والقيام بواجبهم اجتاه اإلسالم
  .رسائله على الزهد وعدم الفساد

مراء ألم هم قدوة كما ركز كذلك على بث الطموح واإلقدام يف نفوس امللوك واأل
أمثلة عن شخصيات كان هلا  –رمحه اهللا –وقادة رعيتهم وباألخص الفئة الشبابية ، وأعطى 

ا إال أم  اوزن ومكانة خاصة يف التاريخ اإلسالمي ، وأم رغم الظروف اليت مرو
يف استطاعوا أن حيافظوا على هوية األمة وأخذها إىل بر األمان وإرساء قواعد اإلسالم 

أم تركوا بصمة يف تاريخ  ، إالرة حكمهم مل تدم طويال يف أغلبهمأعماقها رغم أن فت
، وأنه قدوة  يقتدي ا امللوك واألمراء، كما ذكر صفام وحالتهم املعيشية لتكون األمة

ليس كل من جيلس على كرسي احلكم وأتيحت له هذه الفرصة أن يستغلها كما يريد 
لرفاهية ومجع األموال وملء خزائن الدولة، دون مراعاة مسؤولياته ويعيش عيشة الرخاء وا

  .جتاه دينه وشعبه
املناسبة وإن  هيئت هلم كل الظروف ،واألمراء الذين راسلهم الندوي ن كل امللوكإو

، ولكن إن صحت العزمية وقويت اإلرادة والتوكل على اهللا فال وجدت بعض الصعوبات
استغالل كل ثانية وكل فرصة جتلب النفع واملصلحة لألمة شيء يقف أمام احلق، هلذا جيب 

اإلسالمية، وأن يبلغوا متهم وعنايتهم إىل حيث مل يبلغه كبار الصاحلني واألتقياء، وحيرصوا 
، يستمد منه ايل ملن يفد إليه حاجاً ومعتمرا، وزائراكل احلرص على أن يكون هذا البلد مث

  2.»ويشحن بطارية قلبه وعقله بشحنة إميانية« :كما قال الندوي ،1اإلميان واحلنان

                                                
 .64ص  املصدر السابق، ،ملسلمون إىل احلجاز وجزيرة العرب، كيف ينظر اأنظر، أبو احلسن الندوي -1
  . 64، ص املصدر نفسه - 2
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نالحظ من خالل رسائل الندوي أنه كان حريصا ومصراً على هداية األمة العربية 
 ،ذي ربطه اهللا بني العرب واإلسالماإلسالمية على عدم ابتعادها عن دينها وفك العقد ال

اإلسالم يف مظهر  ، وال يظهرعز للعرب إال باإلسالم ، فالخروربط مصري أحدمها باآل
على بقاء هذا  الصحيح إال إذا قاد العرب ركبه ومحلوا مشعله، وقد حرص الرسول اهللا 

، مركز اإلسالم الدائم ، فيجعل جزيرة العرباملقدس بني العرب واإلسالمالرباط الوثيق 
  . وعاصمته اخلالدة

ي إلصال وما كانت رسائله إال وسيلة من وسائل الدعوة، اليت استخدمها الندو
أفكاره وآراءه حماوال بذلك لفت انتباه امللوك واألمراء ملا جيري يف العامل اإلسالمي ودعوم 

  .إىل الطريق الصحيح
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  .حمور الدفاع عن حقوق املسلمني يف اهلند: املطلب الثاين 
وزراء يف ويف مقدمتهم رؤساء ال إن الرسائل اليت وجهها الندوي إىل احلكام يف اهلند،

ضوء على الظروف السائدة يف ، وتلقي البات عند اشتداد أي أزمة يف اهلندخمتلف املناس
، رض فكرته، وتعرب عن صلته الدقيقة، وتعكل املسلمني وموقف السلطة إزاءها، ومشااهلند

، كما وحرص منه كأحد أفراد هذه البالد وإطالعه الواسع باألحداث اليت متر ا البالد،
ريته وحبه لوطنه وكمواطن واع وعامل من علماء الدين أن يبادر بالتوجيه والنصح دفعته غ

رسائله مليئة باحلزن  –رمحه اهللا  –فبعث الندوي  إىل من ميلك زمام األمور يف البالد،
واآلسي واألسف واألمل للواقع البالد إىل رؤساء الوزراء يف اهلند، وحرصا منه على نقل 

، فكان لواقع اهلندي بكل جوانبه وأسبابهوحل قضايا املسلمني وااألوضاع وشكاوي شبعه 
الندوي دائما على صلة باألحداث السياسية والظروف االجتماعية ، وال يدخر وسعا يف 

واقترح بعض احللول املمكنة للخروج  .إبداء رأيه ، وموقفه بدون نقد أو معارضة سياسية
منها فقد تضمن هذا املطلب أربع رسائل مرسلة من هذه األحداث اليت تتخبط فيها البالد، و

  .من طرف الندوي إىل بعض  الرؤساء الوزراء يف اهلند يف فترات خمتلفة تقريبا 
  :الرؤساء الوزراء املعنيون بالرسائل -

، 1رئيسة الوزراء أنديرا غاندي: رسائله - رمحه اهللا–إليهم الندوي وكان ممن وجه 
  .زراء نرمسهاراؤ رئيس الو، باإلضافة إىل2وإىل راجيف غاندي

                                                
رو، اشتغلت بالعمل والدها جواهر الل  ،م يف مدينة اهللا آباد باهلند1917نوفمرب 19ولدت يف : أنديرا غاندي  -1

لذي م وأخذت لقب زوجها ا1924، تزوجت عام سة الوزراءفكانت مساعدة لوالدها بعد توليه رئا ،السياسي مبكر
سة حلزب املؤمتر الوطين ملدة وفاة زوجها رئي م بعد1959، كما انتخبت عام رزقت معه بولدين راجيف وسنجي

ت أن استطاع ،وهي أول رئيسة وزراء أنثي للهند ،ثلت اهلند يف العديد من املنظماتكما م ،عام، وتولت عدة مناصب
عن عمر  1984أكتوبر  31، مت اغتياهلا من طرف حارسها الشخصي صبيحة يوم تشغل هذا النصب ملدة معتربة

  .27/03/2018: ، تاريخ التصفح(www.aljazeera.net) .عاما67يناهز 
، تويل منصب ألكرب ألنديرا غاندي، النجل ام يف مومباي باهلند1944أغسطس 20 ولد يف: راجيف غاندي -2

، بعد هزميته يف االنتخابات العامة ووضع م1989ديسمرب 22وزراء اهلند السابع بعد وفاة أمه، إىل يوم رئيس ال
، مت اغتياله أثناء محلته اإلنتخابية ) 40يف سن (أصبح أصغر رئيس الوزراء اهلند عندما تويل السلطة استقالته ، وبذلك 

  .10/05/2018: ، تاريخ التصفح(www.almosryalyoum.com) .م1991مايو 21
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ى بلده ودينه، واعتربها فقد أرسل رمحه اهللا هذه الرسائل نصوحاً و غيورا ومدافعا عل
، وكانت مجيع الرسائل ه ضمريه ودينه ألن الدين النصيحة، وهذا ما أماله عليمن واجبه

وزرع  ،تصب يف قضايا مهمة ركز عليها الندوي، قضية وحدة الوطن وحل قضايا املسلمني
، فهذه القضايا هي الدافع القوي الذي جعل الندوي يلح يف كل األمن والسالم يف البالد

واليت تسبب الفوضى والظلم واالضطهاد يف البالد  ،فيهارسائله على االستعجال والنظر 
وقد تكون سبب يف زوال البالد  ،وحيذر من استمرارها، فهي تقضي على األخضر واليابس،

  .ال حمال
، واألقلية نقل فيها معاناة اتمع اهلندي هذه الرسائل مشتملة على عدة نقاطفقدم 

املسلمة، وقدم من خالهلا جمموعة من احللول املمكنة، وكان اختياره هلذه الشخصيات ملا هلا 
من املكانة يف اتمع، كما أا هلا دورا وقادرة على النظر إىل هذه القضايا ملا متلكه من زمام 

منهجا فريد  –رمحه اهللا -اختار الشيخ الندوي « :يف البالد، يقول حممد واضح رشيد األمور
وأسلوبا نادرا حلل مشاكل املسلمني وقضاياهم وهو كسب ثقة أصحاب الضمائر احلرة 

وكل ذلك يدل على إميانه ويقينه .......اإلسالمية من غري املسلمني لتأييد القضايا واإلنسانية
    1.»هيم أفضل طريق للمسلمني يف اهلندبأن اإلقناع والتف

فقد طرح الندوي عدة نقاط يف كل من الرسائل املذكورة سابقا وختتلف طرحه هلذه 
أن لكل فترة حكم تثري  وأ يدركها الندوي  وذلك ألسباب القضايا يف التقدمي والتأخري،

  .، وان وجدوا مجيعاقضية أكثر من األخرى
ية اليت تتعلق مبصلحة البالد عامة وليس على طائفة كم ركز علي أهم النقاط األساس

وال أقلية، وإن نبه على بعض القضايا اليت م املسلمني وكان مدافعا عنها ألا استرجاع 
، الن يف مصلحة البالد  واستقرارها وأمنهاحلقوقهم يف اهلند، ولكن على العموم فقد راع 

  .دبالد حفاظ على العبااحلفاظ على ال
  

                                                
، )م2012/هـ1433دار الرشيد، : ؛ اهلند2:ط( الشيخ أبو احلسن الندوي قائدا وحكيما، ،حممد رشيد واضح -1

 .82 ص
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  :نقاط اليت ركز عليها الندويأهم ال -
وأول هذه النقاط واليت اعتربها الندوي  :العلمانية احلل األجنع لوحدة البالد -   

اجلامعة والشاملة للمجتمع اهلندي بكل طوائفه ودياناته وثقافاته وهو الطريق الوحيد الذي 
الصادقة  ، وهو منهج العلمانيةالطائفيةخيرج البالد من هذه الفوضى والصراعات 

وجواهر الل  1السلمية الذي كان منهج سار عليه قادة البالد أمثال غاندي والدميقراطية
  .3ألنه الطريق الوحيد اجلامع لكل فئات اتمع ؛2رو

يع ن تعامل مجإو ن تكون علمانية ال تتدخل يف الدين،أفقد طالب الندوي احلكومة ب
جامعة  ألا ؛التعليمية علمانية ملناهج واملقرراتن تكون اأو ،الفرق والعناصر معاملة واحدة

،كما راع مصلحة البالد، فقد اختار هذا الطريق على الطريق لكل الديانات والثقافات
ن بإتباع هذا الطريق فيه إبعاد نظرته الثاقبة وحكمته بالواقع وألاإلسالمي وهذا يدل على 

للصراعات الطائفية وخاصة اخلالف  كل الديانات عن السياسة واحلكم وذا وقف
والصراع القائم بني اهلندوس واملسلمني كما صنف رمحه اهللا ما تواجهه البالد إىل خطرين 
وجيب االلتفات إليهما وأخذها بعني االعتبار وان وضحهم يف بعض الرسائل يف شكل نقاط 

على خطرهم وملا مهمة  والبعض األخر ذكرهم وسط الكالم ،ولكن يف كلتا الرسائل ينبه 
  .جير ورائهم من مشاكل وفوضى
                                                

 هي نظام فلسفي اجتماعي أو سياسي الذي يرفض كافة األشكال الدينية من خالل فصل املسائل السياسية : العلمانية
  .47قاموس املصطلحات السياسية، مرجع سابق، ص: ينظر .عن عناصر الدين

 فسه بنفسه، وهو ، فالشعب حيكم نشعبأو السلطة ال ،يونانية األصل مبعين حكومة الشعبكلمة  :الدميقراطية
  .37قاموس املصطلحات السياسية، مرجع سابق، ص: ينظر .مصدر السلطات يف الدولة

، تعرض للسجن عدة مرات ،هو داعية وطين وزعيم هندي، ناضل ضد الوجود الربيطاين 1869برأكتو 02ولد  -1
صاحب ثورة  ،املسلمنيوالتسامح بني اهلندوس و ، دعا إىل نبذ العنف1920أصبح زعيم احلركة الوطنية منذ 

زكي جنيب حممود : ول ديورانت، قصة احلضارة، ترمجة: ينظر .م1948، اغتيل من طرف متطرف هندوسي الالعنف
  .425، ص)م1988/هـ1408دار اجليل، : ط؛ بريوت.ال( 3وآخرون، ج

ممن سامهوا  احدو ،م1929املؤمتر الوطين اهلندي منذ رئيس  ،م زعيم هندي تلميذ غاندي1889\11\14ولد  -2
 .م1964\05\27، تويف )1964 -1947( وأول رئيس وزراء للهند بعد االستقالل ،يف استقالل اهلند

(https://ar.m.wikiquote.org)20/04/2018: ، تاريخ التصفح.  
  .123 -122ص  سابق،مصدر  ،3، ج احلسن الندوي، يف مسرية احلياة أبو: أنظر -3
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  : دعا الندوي ملعاجلة بعض النقاط أمهها :الندوي ملعاجلتها ابعض النقاط اليت دع-
  :وأول هاذين اخلطرين 

، ومله وعرضه امليل اجلامح إىل الظلم والعنف والعدوان والنكران لقيمة حياة اإلنسان- 1
، واالعتداء على ع اجلرائم واملظاملرق الطبقية، وتشيفتدمر األحياء واألسر على أساس الفوا

حياة الناس ملنافع دنيوية ومادية ويف هذه الفترة شاعت اجلرائم وطرق التعذيب املختلفة 
فأصبحت البالد ثكنة يسودها القلق والفوضى فقد وصلت م من القساوة وال إنسانية إىل 

ذه األوضاع على هذا لن يبقى للحياة ، وان استمرت ه1إحراق البشر وهم على قد احلياة
  .لرقى واالزدهار مهما بذلت من جهدوجود على هذه األرض، وهي عائق أمام النهوض وا

ن التاريخ شاهد على وخيمة ألكما يوضح الندوي أن استمرار هذه األوضاع عواقبها 
من  امثل هذه األوضاع، وأا كانت سبب اندثار إمرباطوريات وحضارات كربى كانت هل

ن الظلم والعدوان فريوس فتاك لألمم ووباء يفتت جسم األمة أل ؛القوة واملكانة ما كان
ويقضى عليها، وكان رمحه اهللا شد اإلحلاح على االهتمام ذه األوضاع دون تأخريها 

  .نها الن فيها من اخلطورة مبا كانوتقدمي مسائل أخرى ع
ة والعنف على حساب طبقة معينة وأن كما أن الظلم واملطالبة بتغيري اتمع بالقو

وتتنازل  ،بة من طبقة واحدة بأن تغري نفسهاهو املطال« :تتنازل عن خصائصها يقول الندوي
وإحياء تاريخ  ،وتوجيه اللوم إليها بصورة دائمة ؛ئصها امللية، والثقافية والدينيةعن خصا

  2.»، بل ميت يرجع إىل آالف السننينائم
هلندي إىل جمتمع طبقي ديكتاتوري وتشكل فجوة عميقة داخله وهذا يؤدي باتمع ا

متاهة يف غين  وهذا يسهل تفكيكه وزرع الفتنة والفوضى بكل سهولة وقد يدخل البالد يف
كما اقترح الندوي تكوين حركة قوية ملقاومة هذا الوضع يف القرى واألرياف عن مواجهتها،

اكن ألا أكثر مكان متارس فيه كل أنواع واألحياء واحلارات وتقوم جبوالت يف هذه األم
وإصدار قوانني صارمة للحد من هذه  اجلرائم والظلم والقسوة لبعدها عن األنظار احلكومة،

                                                
  .123، ص 3مسرية احلياة ، ج  احلسن الندوي ، يف أبو: أنظر -1
  .124، ص 3ج مصدر نفسه، -2
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، 1»ألن النار تأكل نفسها إن مل جتد ما تأكل يف اخلارج« :اجلرائم يعرب الندوي عنها قائال
  .وهذا دليل على خطورة األوضاع اليت وصلت إليها اهلند

كما نصح الندوي احلكومة اهلندية حبسن  :وسائل اإلعالم وتفعيل دورها استغالل-
اتمع استغالل وسائل اإلعالم لفائدة البالد ملا هلا من األمهية وأا تلعب دورا فعاال يف 

،كما تلقب بالسلطة الرابعة يف البالد وذا تكون سالح فعال يف يد وتؤثر على الرأي العام
  .سن استخدامها لصاحل البالداحلكومة وحت

أما النقطة الثانية واليت ركز عليها الندوي واعتربها هي السبب الرئيسي ملا حيدث - 2
يف البالد من بلبلة والعنف ونشر للكراهية والديكتاتورية واالستبداد هو االستهانة والتهاون 

، فهي حركات هدامة فةتطرواملنظمات امل والتعاون مع احلركات الداعية إلحياء اهلندوسية
وتسعي وراء مصاحلها على حساب مصلحة البالد، وهذا الذي كان يدركه قادة حركة 

أي ال  حترير متام اإلدراك ، ونبهوا من عواقبه الوخيمة، وخاصة إذا تعاملت معه احلكومة،
يم الشعب اهلندي إىل جمتمع ، وهذا سيؤدي إىل تقسمراقبة وال قوانني تضبط حتركام

، ونزرع الفتنة بينهم وخاصة بني املسلمني واهلندوس، فتدخل البالد يف حرب أهلية يطائف
زرع ألرض « :يقها األخضر واليابس يقول الندويوتشعل نار الفتنة واخلراب وحترق يف طر

البلد باأللغام واملواد املتفجرة املدمرة، اليت تبقي وال تذر ، وقد أدرك الزعيم غاندي ، هذه 
، فقد أثريت العديد من القضايا واليت كان املسلمون هم املستهدفون 2»اإلدراكاحلقيقة كل 

، ولكن بعد دفع على حقوقهم فقد خسروا يف اآلخرة منها وإن انتصروا يف بعضها حفاظا
فأثرية يف حكم راجيف غاندي قضية املرأة املسلمة املطلقة  ،من تعذيب وقتل الثمن الباهظ

، إال ت اليت حاولت القضاء على اإلسالمن طرف بعض احلركاواليت لقيت معارضة كبرية م

                                                
  .106ص سابق، مصدر ، 2ج، ، يف مسرية احلياةاحلسن الندوي أبو -1
 االسم هندو الذي يعود ألصل فارسيتعد اهلندوسية من الديانات القدمية واشتقت كلمة هندوسية من : اهلندوسية ،

، ألصلي هو أريا دهرم أو ويدك دهرم، ولكن امسها اينية للشعب اهلندوسيالعادات الد استخدم املصطلح يف التعبري عن
ط؛ املدينة .ال(6ج. حممد ضياء الرمحان األعظمي، دراسات يف الديانة اهلندية: ينظر .كما أطلق عليها اسم اهلندوكية

  .  20، ص)ت.جملة اجلامعة اإلسالمية، د: املنورة
  .65ص  سابق،مصدر  ،2سرية احلياة، ج، يف معلي احلسين الندويأبو احلسن  -2



    سائلحمتوى الر                                  :                 الثالثاملبحث 

100  
  

أن حكومة راجيف قامت بإجراء تعديل يف القانون وأعطت املرأة املسلمة حقها بعد 
كن من استرجاع حقها لقوله ، ويف األخري متت عديدة من طرف املسلمني والدعاةمقاوما
  ]47: الروم[.َّ هب مب  خب حب جب هئ ُّ  :تعاىل

يف حكم نرمسهاراؤ ، فقد شنت محلة قوية هلدم  مسجد البابريكما أثريت قضية 
املسجد وبناء معبد راما على أنقاضه، وكانت هذه القضية قد اختذت قضية عز وكرامة 

، ها بنريان احلقد والكراهيةللشعب اهلندوسي، وقامت بالدعاية  عنيفة عنها، أحرقت كل
سجد البابري بعواطف النتيجة أن هدم امل فكانت ،ضطرابات الطائفية، والعصبية الدينيةواال

 ،ال يوجد هلا نظري يف تاريخ اهلند، وهذه القساواة اليت واحلماس الديين املتصاعد، الكراهية
وإزالة وجوده رغم  ،إن حادث هدم مسجد البابري القدمي« :يقول الندوي عن هذه احلادثة

ار على جبني اهلند كلها، الوعود املؤكدة للحفاظ عليه وحراسته، حادث ألصق وصمة ع
وقضى على تقليدها عرب القرون، وإثرها يف السياحة،واحلرية الدينية ، وحب األمن والسالم، 

، وأوقف بالد اهلند أمام الرأي املضحني الستقالل البالد وحريتهاوضيع جهود املكافحني 
  1.»العاملي ، وعلى مستوي الشعوب العاملية يف موقف الذل واهلوان

املسلمني واجهوا هذه احلوادث وحركة إحياء اهلندوسية يف اهلند مبقاومة وتنديد  إال أن
 ، كما أم ميثلون اإلسالم بسلوكهم وأخالقهمدون سالح ألم يف أقلية باللسان والقلم

  .وأسلوم يف حل مثل هذه القضايا
كليا  إذابة املسلمني كما وقف الندوي موقفا متصلبا من هذه القضايا اليت حاولت

الشخصية اإلسالمية فقد أدرك خطورة هذه الدعوة اليت قامت ا هذه وسلخهم عن 
احلركات ، فقد كانت هذه االضطرابات ز كيان املسلمني وختلق فيهم الرعب ملا محلته من 

  2.قسوة والالإنسانية يف التعامل معهم ، فتصدي رمحه اهللا بكل قوة هلذه الدعوة
                                                

 مت هدمه على أيدي القوميني دهيا يف إقليم أترابراديش باهلندهو مسجد األثري يف مدينة أيو: مسجد البابري ،
 .حتت قيادة زعماء حزب ارتيه جانتا واملنظمات املوالية له 1992ديسمرب  6اهلندوس يف 

(www.aljazeera.net)11/05/2018: ، تاريخ التصفح .  
  . 185-184ص املصدر السابق، ، 3أبو احلسن علي احلسين الندوي ، يف مسرية احلياة ج -1
  .22ص  املرجع السابق، ،وحكيماخ أبو احلسن الندوي قائدا ، الشيحممد رشيد واضح: أنظر -2
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السابقة وعدم  سائله على أخذ العربة من احلوادث التارخييةوهلذا يؤكد الندوي يف ر
  .، ألن الذكي ال يلدغ من اجلحر مرتنيتكرار نفس األخطاء

كما دعا الندوي إىل معاجلة الفساد اإلداري واخللقي وهي النقطة الثالثة اليت - 3
ركيزة تعتمد  أعطاها من األمهية مبكان ألن هذا اال مهم يف اتمع ويعترب جمال اإلدارة

عليها البالد للنهوض، وهلذا وجب االلتفات إليها فقد بلغ السيل الزباء من الفساد ومت 
استغالل هذه املناصب يف مصاحلهم ألن احلكومة يف غفلة عما يدور حوهلا وهي متوهة 

، ألا كلها عمل يقوم به املسئولون يف هذا القطاع ارير الرمسية والتنظيمات الظاهرةبالتق
تغطية عن أعماهلم ولتيسري شؤوم، كما نصح الندوي احلكومة باإلطالع عن احلقيقة ل

كاوي الطبقة بنفسها وإن أصدق مكان ملعرفة هذا هو االستماع للشعب وعامة الناس وش
، ألا أكثر طبقة أكثر طبقة حمتكة بإدارات والقطاعات العامة، وهم املتوسطة من اتمع

لتقارير املزيفة ، فال عمل إال بالرشوة فهي بالنسبة للكثري منهم أو أكثر مصداقية من تلك ا
، اح لكل األبواب وتيسر ا األمور، وهذا ظلم وقهر للفقراءباألحر إىل الطبقة الثرية ،مفت

ء لدولة حتكمها ، فال بقارمني بالرشوة فهذا خرق للقانونوصلت لدرجة إفراج عن ا
، فقد أصبح الناس حيتاجون إىل أبسط لفتيل احلرب واخلرابوهذا إشعال  ،أمواهلا ال شعبها

متطلبات من أدوية وأغذية وإسعاف طيب وهذا قد جيدها الكثري منهم صعب املنال يف زمن 
انتشرت فيه حب املادة وحب الذات ومت القضاء على اإلنسانية والرمحة يف هذا اتمع ومل 

، وهلذا سئم الناس الوضع ويتمنون العودة يصبح للوفاء للوطن مكان يف قلوب هذه البشر 
إنه ملن الفشل واخليبة « :يقول الندوي يف هذا  1إىل زمن االحتالل الربيطاين زمن العبودية

ذكر عهد العبودية واحلكم حلركة التحرير البالد وجهودها وقادا أن يضطر الناس إىل ت
  2.»ويتمنوه ، وإنه عار أن يتذكر الناس اليوم عهد اإلنكليزياألجنيب

وهذا دليل على أن احلكومة يف غفلة تامة عن هذه األوضاع رغم التطور امللحوظ 
، وهذا غري كايف ياسة والتعليم والعالقات الدوليةالذي تشهده البالد يف الصناعة والس

                                                
  .125-124ص مصدر سابق، ، 3، يف مسرية احلياة ، جأبو احلسن الندوي: انظر -1
  .371ص سابق، مصدر ، 1، يف مسرية احلياة ، جالندوي احلسن أبو -2
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، وأصبح حيافظ من صفاته كاجلرأة والطموح والثقةللنهوض بالبالد ألن شعبها فقد كثري 
، وهذا ال يبشر بالتفاؤل ومستقبل البالد ملنصب والوظيفة على حساب ضمريهواعلى احلياة 
فإنه ال موضع للطمأنينة واالستبشار هلذا الشعب مهما تقدم  سياسيا « :وييقول الند

واقتصاديا وتعليميا يف الظاهر ،فإن البالد بالشعوب ، وليست الشعوب بالبالد والشعوب ال 
اطنة الصاحلة وعزا وجرأا اخللقية، ال بوسائل معيشتها تعيش إال بسريا وصفاا الب

  1.»وارتفاع مستوي حياا
هذه األمور الثالثة اليت طرحها الندوي حتتاج للمعاجلة والنظر إليها واإلسراع يف 

أكل نفسها و هذا خطر حلها، لكي ال تتفاقم ويصعب حلها ألن النار أن مل جتد ما تأكله ت
ضح رمحه اهللا أن من األسباب اليت زادت الطني بله هو أسلوب ، كما يويهدد البالد

ر االنتخابات والوعود الكاذبة اليت يعطيها املرشحني للمواطنني ، ألخذ مصاحلهم وهذا األم
،كما أن إعطاء نواب الربملان وأعضاء االس التشريعية جعل الشعب يفقد الثقة باحلكومة

لتحقيق مصاحلهم  رقلة نظام العدل وتنفيذ القانونتسهيالت وامتيازات لدرجة التمادي وع
  .ومصاحل عائالم

كما نصح الندوي رؤساء الوزراء يف آخر كالمه باإلخالص يف العمل ألنه هو جوهر 
والنهوض بالبالد، وهي  ،ألهداف واملخططات املرجو حتقيقهاالسياسة وهو السبيل لتحقيق ا

، لرقي واالزدهار والعمل بكل إتقاناألفراد  صفة حمببة عند الناس فبإخالص تتضافر جهود
وهو الطريق الصحيح لكسب ثقة الشعب وحبه  ،ءفإلخالص سحر للقلوب وقهر لألعدا

  2.وتأييده
تلف فبإخالص تستطيع احلكومة أن حتمي هذه البالد  الواسعة العظيمة اليت تضم خم

 قضايا الدينية والطائفية ، كما نبه الندوي على عدم اخلوض يفالديانات والثقافات والطوائف
، تفاديا إلثارة البلبلة والصراعات الطائفية والتفرقة ن طرف احلكومة وخاصة ضد املسلمنيم

، وجيب عدم التسرع يف ظروف الصعبة اليت متر ا البالدالعنصرية وخاصة يف ظل هذه ال

                                                
  .371، ص سابقمصدر ، 1، يف مسرية احلياة ، جاحلسن الندوي أبو - 1
  .127صمصدر سابق، ، 3، يف مسرية احلياة ، جأبو احلسن الندوي: انظر -2
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ءات من مجيع القرارات وحسن استغالل الثروات املادية والبشرية من إطارات وذوي الكفا
  .أفراد اتمع لتقدمي والرقي بالبالد

كما نالحظ أن الندوي يف كل رسائله اليت بعثها إىل الرؤساء الوزراء من خالل كالمه 
سي مهم جدا والندوي أنه يبث الثقة واألمل يف كل من هذه الشخصيات ، ألن العامل النف

، وأنه الشخص ت فيه كل األملت ثقته بنفسه وزرع، ألن اإلنسان إذا عززكان يدرك ذلك
فإنه يسعي  املناسب هلذه البالد يف هذا الوقت الذي حتتاج إىل من خيرجها من هذه األزمة،

  .لتغري واألفضل للبالد
كما نالحظ من خالل رسائل الندوي أنه مل خيصص يف دفاعه عن حقوق املسلمني 

فاهتم جبميع القضايا  وحدهم فقط بل كان حبه لوطنه ولشعبه واضح فكان غيورا نصوحا
قاط مرتبة حبسب األمهية اليت يعاين منها شعبه ، كما طرحها بأسلوب سلس ويف ن

، وهذا دليل على أن لنقاط ختتلف عن اآلخرة يف جماهلا، وكل نقطة من هذه اواخلطورة
، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو على أوضاع البالد من كل جوانبها الندوي شخصية مطلعة

ه ذا يؤكد أن الندوي عامل متبحر يف مجيع العلوم ونصائحه دليل على ثقافتعلميا وه
اطفة وامليل إىل طائفة ما أو ،كما طرحها بأسلوب علمي عقلي راجح ال بأسلوب العالواسعة

  .، فكان رجل واع وفطن يف كالمه ومهه مصلحة البالد والعباددين
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  خاتمـة

 ،ودة حول دراسة حياة الشيخ الندويمت حبمد اهللا وبعونه إمتام هذه الورقات املعد
حاولت فيها تسليط الضوء على مالمح شخصية الداعية اهلندي، وإبراز تطور حياته منذ 

  .النشأة إىل وفاته
وحاولت جاهدة أن أقدم فيها نشاطاته والتركيز على جانب من جوانب دعوته من 

رسائله املرسلة إىل امللوك والرؤساء ومعرفة حمتواها وهدفها، وأقدم كذلك ما  خالل مجع
  .كان من العطاء والسخاء العلمي ألحد أبرز اددين يف اإلسالم 

شخصية عرفها العامل  - رمحه اهللا–احلسن الندوي علي احلسين الندوي  فالعالمة أبو
بني القدمي الصاحل واجلديد النافع،  اإلسالمي بفكره اإلسالمي القومي واألصيل ، واجلمع

واختياره طريق الدعوة احلكيمة واالعتصام بالكتاب والسنة، فكان مرشدا نصوحا غيورا، 
على دينه وأمته ، وهو الذي محل هم إصالح األمة ونشر الوعي الديين ملبادئ وتعاليم الدين 

ليت بعث ا إىل امللوك احلنيف وحماربة الغزو الفكري الداهم من الغرب، وتعد رسائله ا
القرار إىل قضايا ووالرؤساء منارات دعوية حاول من خالهلا لفت انتباه أصحاب السلطة 

  :األمة اإلسالمية واحلفاظ على حقوق األقلية املسلمة املتمثلة يف
  .احلفاظ على وحدة األمة ومتاسكها -1
  .احلفاظ على شخصية الفرد املسلم -2
اية األمة اإلسالمية من الغزو الفكري ومن التيارات الفكرية الدعوة إىل حتصني ومح -3

  ).التيار املاركسي، الشيوعية، االشتراكية(والتوجهات السياسية اليت دد وحدة املسلمني 
التأكيد على الضرورة احلفاظ على العقيدة اإلسالمية سليمة وصافية من كل ما قد  -4

  .يشوا من بدع وخرافات
  .النفتاح الثقايف الذي يستهدف عقيدة وشخصية الفرد املسلمالتحذير من ا -5
  .الدعوة إىل تفعيل دور اإلعالم والتربية للحفاظ على العقيدة ونشر اإلسالم -6

  :وكذلك من خالل دراسيت لرسائله نستنتج ما يلي
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اإلجياز واالختصار وقصد لب املوضوع دون تطويل مراعاة مللل النفوس وضننا  -1
  .بأوقام
  .البعد عن املراهنةوالصراحة واجلرأة اليت تنم عن القوة املعنوية اليت يتصف ا  -2
الواقعية يف املعاجلة القضايا املستجدة الراهنة والبعد عن الصراعات اهلامشية  -3
  .التارخيية
  .ربط املاضي باحلاضر  -4
  .إتباع أسلوب احلوار يف حل قضايا املسلمني يف اهلند -5
يخ ألخطاء امللوك واألمراء، وهذا األمر يدل على احلكمة يف الدعوة إىل جتاهل الش -6

  .اهللا ، والبعد عن كل أشكال الصدام واملنافرة مع أويل األمر
الصبغة املناسبة اليت كتبت ا الرسائل، حيث أن الشيخ يدعو، ويرغب ويرهب  -7

 احلسن ، ويبني هلم أن الذي لثناءوخياطبهم بألقام ، و يعترف مبكانتهم ، ويثين عليهم با
المية العظيمة محله على ذلك هو احلب واإلخالص هلذا البلد ملا حيويه من املقدسات اإلس

  .وعلى رأسها احلرمان الشريفان
  :ويف األخري من خالل دراسيت هلذه الشخصية ميكننا أن نستخلص ما يلي

حاط به من أحداث، بل إن الندوي شخصية واقعية، بدليل أنه مل يقف بعيدا ملا أ -1
  .كان له دور يف حل الكثري منها، وخاصة يف اهلند

  .يتميز الندوي حببه وغريته على دينه ووطنه واملسلمني عامة -2
  .الندوي شخصية مجعت بني الثقافتني القدمية والعصرية،اإلسالمية واإلنسانية -3
  .يتميز باحلكمة ودقة نظره للواقع واألحداث -4
  .اسعة وإطالع على مجيع ااالتذو ثقافة و -5

  :توصيات واقتراحات

  .القيام مبزيد من الدراسات حول هذه الشخصية -1

  .االهتمام أكثر ذا املوضوع من طرف الطلبة والباحثني -2
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  - رمحه اهللا–دعوة العلماء والدعاة لالستفادة من منهج الشيخ الندوي  -3

ى هذه الرسائل لالستفادة منها، دعوة القادة واحلكام العرب إىل اإلطالع عل -4
  .واألخذ بالنصائح املقترحة

وجل  نسأل اهللا عزي إال حماولة ال ختلو من األخطاء، ووأخريا هذه الدراسة ما ه
  .واحلمد هللا رب العاملنيق والسداد التوفي
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  4[ النساءسورة[  

  56                                                                                                                                                                73                                 َّ... حس جس مخ جخ مح  جح  ُّ 

  ]7[ األعرافسورة 

  13                    58                             َّ...حم جم يل ىل مل خلُّ 

  ]9[ التوبةسورة 

  56                  8         َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّ 

  56                                                                                                                                                            10         َّ  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ 

  ]16[ النحلسورة 

  أ                                                                                                                                                                     125                                                                                                                                             َّ حب...جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ 

  ]18[ الكهفسورة 

  36               15-13                      َّ ...مخ جخ مح جح مجُّ   

  ]22[ الحجسورة 

  36-35                 41                                َّ ...ىف يث  ىث نث ُّ 
     55                               25                                                                                                                                                                                                                                                            َّ ...ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ 

 ]28[ القصصسورة                            

 89-38                  83                   َّ ...جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّ 
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  ]29[ العنكبوتسورة    

  36                                                                                                                                                                    3-2                        َّ ...خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ 

  ]30[ الرومسورة 

      100                   47                              َّ هب مب  خب حب جب هئ ُّ 

  ]33[األحزاب سورة 

      36                           22              َّ ...مه جه هن من خن حن جن مم خم ُّ 

 26                        23            َّ...مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

  ]47[محمد سورة 

      51                          7                    َّ جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ 

  ]75[ القيامةسورة 

  63- 62                27-26                       َّ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ 
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:  ختريج األحاديث حسب ورودها يف املنت بالترتيب*  
  الصفحةطرف الحديث                                                             

                 38                                         »....،فو اهللا ال الفقر أخشى عليكم«

  91- 52       »ال أدع فيها إال مسلماً حىت ،اليهود والنصارى من جزيرة العربألخرجن «

                     52                                                         »ال يترك جبزيرة العرب دينان  «

  61                                                        »جبزيرة العرب دينان  جيتمعال  «

 61                                         »أخرجوا اليهود والنصارى من هذه جزيرة العرب«
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  الصفحة                                                                       االسم

  28                                                                            نطاوي علي الط

  28                                                                          حممد أكرم الندوي

 28                                                                    الشيخ يوسف القرضاوي

 29                                                                        واضح رشيد الندوي

  29                                                              الشيخ سعيد األعظمي الندوي

  30                                                                           يمصطفى السباع

  30                                                                                  السيد قطب

  31                                                                          حممد الرابع احلسين

  42                                                                              خيب ابن عدي

  86                                                                 األمري سعود بن عبد العزيز 

  87                                                                  األمري فيصل بن عبد العزيز

  87                                                                مري عبد اهللا سامل الصباح األ

  87                                                                   األمري فهد بن عبد العزيز 



 الفهــــــــارس 

113 
    

  95                                                                               أنديرا غاندي 

  95                                                                             راجيف غاندي 

  97                                                                               مهامتا غاندي 

  97                                                                            جواهر الل رو 
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