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من العلماء الصادقين الذين    فهناكوبعد:  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  :امللخص
نجد  شرفهم هللا تعالى بخدمة دينه العظيم، ودعوة الناس إلى السراط المستقيم، وهؤالء تمتد سيرتهم العطرة عبر التاريخ، وفي عصرنا الحاضر  

به ورسائله ومحاضراته التي أعالما للعلم والدعوة، ومنهم الشيخ أبو الحسن علي الحسني أحد اعالم الدعاة إلى االسالم، كما تروي ذلك كت
وأهم    انتشرت في ربوع المعمورة، وسنتناول في هذا البحث، هذا العالم الجليل وجهوده العلمية، مرورا بنشأته وحياته العلمية، ومنهجه الفكري،

 مؤلفاته.كلمات مفتاحية: ابو الحسن الحسيني، الجهود العلمية، المنهج العلمي.
Abstract 

Summary: Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon our master Muhammad 

and his family and companions.And after:There are honest  scholars who were honored by God Almighty to 

serve his great religion, and inviting people to the straight path, and their biographies spread fragrant 

throughout history, and in our present time we find flags of science and advocacy, including Sheikh Abu 

Hassan al-Husseini one of the flags of preachers to Islam, as narrated  his books and letters And his lectures, 

which spread throughout the globe, and we will address in this research, this great world and his scientific 

efforts, passing through his upbringing and scientific life, and intellectual method, and his most important 

works.Abo Alhassan Al husainy, Scientific efforts, scientific method  

 املقدمة:
االسيالم فيي عصيرنا بيال جيدال، عبيرت عين الشيخ ابو الحسن الحسييني النيدوي ن نسيبة إليى نيدوة العيالم االسيالمي ع أحيد أعيالم اليدعاة إليى 

ذلييك كتبييه ورسييائله ومحاضييراته التييي شييرقأ و ربييأ، وقرأهييا العييرب والعجييم، وانتفييذ بهييا الخييات والعييام ، وذلييك ميين  ييالل رحالتييه وانشييطته 
 ؤتيه من يشاء.المتعددة المتنوعة في مختلف المجالس والمؤسسات، وقد طبعأ كتبه مرات عديدة، وبأكثر من لغة، وذلك فضل هللا ي

عالم رباني وداعية مجاهد وأديب تميز بجمال األسلوب وصدق الكلمات، إنه الداعية الكبير ورباني األمة الشييخ أبيو الحسين النيدوي ي رحميه 
 عماذا  سر العالم بانحطاط المسلمينن هللا ي صاحب كتاب من أشهر كتب المكتبة اإلسالمية في هذا القرن وهو كتاب 

 : النشأة والسرية العلمية:املطلب األول
اإلسالمي الكبير، والعالمة الداعية سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسيني النيدوي بين العالمية السييد عبيد الحيي بين  المفكرالمولد والنشأة:

بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنهم أجمعين. هاجر جده األمير السيد قطب الدين محميد   1السيد فخر الدين، الذي يتصل نسبه بالحسن
تعلم في ، م1913هي/ 1332، مديرية رائي بريلي، الهند عام 3كالن ولد بقرية تكية، قرن السابذ الهجري ، في أوائل ال2هيع677المدني عام ن

دار العلوم بالهند نندوة العلماءع، والتحق بمدرسة الشيخ أحمد علي في الهيور، حييث تخصيفي فيي عليم التفسيير، ومين ييوم تخرجيه أصيب  
، وقييد شييارك رحمييه هللا فييي عييدد ميين المؤسسييات والجمويييات اإلسييالمية، ومنهييا تأسيييس شييعلة للنشيياط اإلسييالمي سييواء فييي الهنييد أو  ارجهييا

المجمييذ العلمييي بالهنييد، وتأسيييس رابطيية األدب اإلسييالمي كمييا أنييه: عضييو مجمييذ اللغيية العربييية بدمشييق، وعضييو المجلييس التنفيييذي لمعهييد 
 .4ديوبند، ورئيس مجلس أبناء مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية

يعد من أشهر العلماء المسلمين في الهند، وله كتابات وإسهامات عدييدة فيي الفكير اإلسيالمي، فليه مين الكتيب: موقيف اإلسيالم مين ه:مؤلفات
، العييرب واالسييالم، الحضييارة الغربييية، السيييرة النبوييية، ميين روائييذ إفبييال، نظييرات فييي األدب، ميين رجيياالت الييدعوة، قصييف النبيييين ل طفييال

 700وبلييم مجمييوع مؤلفاتييه وترجماتييه  سييالمية والفكييرة الغربييية، النبييوة واالنبييياء، االسييالم والحييياة، المسييلمون فييي الهنييد،الصييراع بييين الفكييرة اال
عنوانيا بالعربيية، وقيد تيرجم عيدد مين مؤلفاتيه إليى اإلنجليزيية والفرنسيية والتركيية والبنغاليية واإلندونيسيية و يرهيا مين لغييات  177عنوانيا،، منهيا 

 .5مية األ رى الشعوب اإلسال
حيائر بيين ديين ال يسيهل علييه العميل بيه والقييام بمطالبيه لعيادات نشيا عليهيا وحكوميات  يإن العيالم اإلسيالمنمن أقوال الشيخ  اييا الن:ين:

ميذ  أفسدته وتعليم أزا ه وشهوات ال تتفق مذ عقيدته ورسالته وبين جاهليية ال ينشيرل لهيا صيدره إليميان ال تيزال ليه بقيية يييه وقوميية عجنيأ
عقليتهييا ودينهييا وحكومييات دا ييية لييم تنشييرل  يحييائر بييين شييعوب مسييلمة بسيييطة فيي يإن العييالم االسييالم، االسييالم وحضييارة تخمييرت مييذ الييدين

تيؤمن بهيذا اليدين وال  يعميل بيه  ولكينهم يصيرون عليى أن يحكميوا هيذه الشيعوب التيال صدور رجالهيا لهيذا اليدين وليم تطياوعهم نفوسيهم عليى
العييالم إال المجتمييذ  يالحييياة إال الزعاميية والحكوميية وال موضييعا فيي يالحكوميية وال يييرون لهييم محييال فيي يالبقيياء فيي يهم إال فيييييرون حييياتهم وشييرف

حيائر بيين ميواد  يام مين أقيوى  يإن العيالم اإلسيالم.ن6عبيالء وعنياء يالذى ولدوا ونشأوا ييه فالشعوب فيى تعيب مينهم وهيم منهيا في  ياإلسالم
اإليمان والقوة والشجاعة وبين موجهين وصانعين ال يعرفون فيمة هيذه الميواد وال يعرفيون أيين يضيعونها  ومياذا يصينعون  يالمواد وأفضلها ف
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ئيه، وإلقياء المحاضيرات كان سماحة الشيخ كثير السفر إلى مختلف أنحاء العالم لنصرة قضايا المسيلمين واليدعوة لالسيالم وشيرل مباد.7عمنها
 .8م وظل ييه حتى وفاته1961في الجامعات والهيئات العلمية والمؤتمرات تولى منصب رئيس ندوة العلماء منذ عام 

ا بدار العلوم في لكنهؤحخاته العلمخة والعملخة: مّدة عشر سنوات، واشتغل بالصيحافة، وسياهم فيي تحريير مجليّة االضيياء  التيي  عمل مدّرس،
دييّة، تصدر بالعربّية، والتي ترّأس تحريرها مسعود الندوي، ثم ترأس تحرير مجّلة االندوة العلمّية  التي كانأ تصيدر عين نيدوة العلمياء باألور 

أحد رؤساء التحرير لمجّلة امعارف  األكاديمّية التي تمّثل المسلمين في شيبه ثم أصدر امجّلة التعمير  النصف شهرّية باألوردّية، ويعتبر 
ة لنشييير اإلسيييالم بيييين الهنيييود، وتيييوّلى رئاسييية جامعييية دار العليييوم انيييدوة العلمييياء  وأنشيييأ المجميييذ اإلسيييالمي س جموييييّ ة. كميييا أسيييّ  القييياّرة الهندييييّ

مع، وأسييس المجمييذ اإلسييالمي العلمييي فييي 1951اإلنسييانية  عييام ن مع، وأسييس حركيية ارسييالة1959اأكاديمييية البحييوس اإلسييالمّية  سيينة ن
مع، وفيي تأسييس المجليس االستشياري اإلسيالمي 1960مع، وشارك في تأسيس هيئة التعليم الديني للوالية الشمالية عيام ن1956لكهنؤ عام ن

مع، وفيي تأسييس رابطية األدب اإلسيالمي 1972مع، وفي تأسيس هيئة األحوال الشخصية اإلسيالمية لعميوم الهنيد ن1964لعموم الهند عام ن
مع.نييال عضييوية عييدد ميين المجييامذ العلمييية والمؤسسييات العالمييية مثييل: رابطيية العييالم اإلسييالمي، والمجلييس األعلييى العييالمي 1986العالمييية ن

يرها.نيال العديييد مين الجييوائز لليدعوة اإلسيالمية، ومركييز أكسيفورد للدراسييات اإلسيالمية، ومجييامذ اللغية العربييية فيي دمشييق والقياهرة وعمييان و 
 .9عه1419هيع، وجائزة الشخصية اإلسالمية في دبي ن1400العالمية منها: جائزة الملك ييصل في الرياض ن

هذا اإلسالم ال يخدميه إال نفيس شياعرة محلقية، أميا النفيوس البلييدة المطموسية فيال ع: نرحمه هللا نقال عنه الشيخ الغزالي  :ثناء العلماء علخه
ا جدييدة، والتفاتيا، إليى أشيياء ليم نكين نلتفيأ إليهيا، إن رسيائل الشييخ هيي حظ له ا ييه، لقد وجيدنا فيي رسيائل الشييخ النيدوي لغية جدييدة، وروحي،

بين رسيتم قائيد الفيرس وكلماتيه البليغية ليه، التيي لخصيأ فلسيفة اإلسيالم فيي  -رضي هللا عنه-التي لفتأ النظر إلى موقف ربعي بن عامر 
عبرت عن أهدافه بوضول بليم، وإيجاز رائذ: إن هللا ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الوباد إلى عبادة هللا وحده، ومين ضييق كلمات قالئل، و 

هيو أول مين نبهنيا إليى فيمية هيذا الموقيف وهيذه  -ييميا أعليم  -الدنيا إلى سعتها، ومن جور األديان إليى عيدل اإلسيالم. أبيو الحسين النيدوي 
أن الشييخ النيدوي كيان يتمتيذ بخميس صيفات تمييزه  ليه: وقيال الشييخ القرضياوي فيي نوييه.10عالكياتبون بعيد ذليك وانتشيرتالكلمات، ثم تناقلها 

فأما أنيه ربياني في ن سيلف األمية قيد أجمعيوا عليى أن الربياني هيو مين ، عن  يره من العلماء فهو إمام رباني إسالمي قرآني محمدي عالمي
م وهييي  الصييفات الثالثيية التييي كييان يتحلييى بهييا الشيييخ، وأمييا أنييه إسييالمي فيي ن اإلسييالم كييان محييور حياتييه ومرجعييه فييي كييل يعليم ويعمييل ويعلييّي

وة القضيايا والييدافذ اليذي يدفعييه إلييى الحركية والعمييل والسيفر والكتابيية والجهيياد، سياعيا ألن يقييوي الجبهية الدا لييية اإلسييالمية فيي مواجهيية الغييز 
اعتبيياره اللبنيية األساسييية فييي بنيياء الجماعيية المسييلمة، وأمييا أنييه قرآنييي فيي ن القييرآن هييو مصييدره األول الييذي الخارجييية عيين طريييق تربييية الفييرد ب

يستمد منه ويعتمد عليه ويرجذ إلييه ويسيتمتذ بيه ويويي  فيي رحابيه ويسيتخرج منيه الولير والجيواهر، وأميا أنيه محميدي فلييس لمجيرد أنيه مين 
عليه وسلمع فكم من حسنيين وحسينيين تناقض أعمالهم أنسابهم ]ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسل اإلمام الحسن حفيد الرسول نصلى هللا 

نسبه[ بل ألنه جعل من الرسول الكريم أسوته في هديه وسلوكه وحياته كلهيا واتخيذ سييرته نبراسيا ليه فيي تعبيده وزهيده وإعراضيه عين ز يارف 
الييدكتور ليييث القيسييي األمييام النييدوي نبأنييه رمييز ميين رمييوز الييدعوة اإلسييالمية  ووصييف.11اليدنيا وزينتهييا فهييو يوييي  فييي الخلييف عيشيية السييلف

، وطاقية فّعالية وجيذوة ليم تنطفير، قضياها كاتبيا، ومحاضيرا، ومشياركا، فيي النيدوات والميؤتمرات   ومعلم ظاهر في الحقبة التاريخية التي عاشيها
ة فأشييار إلييى أنّ  زت  وتحييّدس القيسييي عيين جهييوده فييي  دميية السيييرة النبويييّ ة ميييّ ة تاريخيييّ جهييود النييدوي فييي السيييرة ال تفهييم إاّل ميين  ييالل  لميييّ

الغربّية في كتاباته وتزامنأ مذ طبيعة التحّوالت الفكرّية السياسّية التي مّرت بها األّمة اإلسالمّية  الل القرن العشرين الذي علأ ييه الفكرة 
لييه  ييرام أصيييل باقتنيياء الكتييب. فييأعز مييا يحييرت عليييه ميين رحمييه هللا: : ن  -وقييال عنييه د. أحمييد الشرباصييي12عصييراعها للفكييرة اإلسييالمّية

ا، وليه قيدرة عليى االرتجيال بالعربيية يتيدفق كالسييل، بل غية عرض الحياة هو كتبه، فهيو ال يقتنيي الكتيب للزينية بيل ليهضيمها قيراءة وبحثي،ا ونقيد،
وجدتيه فيي األحيوال كّلهيا،  نمع في لكهنؤ فقيال:1954هي/1373ه سنة نووصفه الشيخ علي الطنطاوي لما زار  13عفيها الصور البيانية البليغة

ا، زهيد العيالم العيارف باليدنيا وأهلهي ا حقيّقيي، لقيد وجيدتني بيءزاء رجيل ن  ويقيول عنيه د. حسين اليوراكلي:14اعمستقيم،ا على الحق، عامال، هلل، زاهيد،
ا حسين،ا، فهيو ينفيق منيه بياليمين والشيمال، سير،ا وعالنيية، باللييل والنهيار،  رزقه هللا من محبة مصيطفاه ومجتبياه، ومين التعليق بيءرس النبيوة رزقي،

 .15عوزاده منه باق ال ينفد
قيد آتياه هللا مين المواهيب والقيدرات، ومنحيه مين الميؤهالت واألدوات ميا  -رحميه هللا  -والحيق أن الشييخ  :مآثر الشخ  الشخصيخة واخالقيخية

ثيييير،ا  يمكنييه ميين احييتالل هييذه المكانيية الرييعيية فييي  ر،ا كا يييف يا  ا دف َأوتييي ةا فاقييا مييا كف تا الفحي ن يييَؤف مييا  16عييالم الييدعوة والدعاة.فقييد آتيياه هللا: العقييل والحكميية َوا
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ناةي   -عيز وجيل-والحكمة أولى وسائل الداعية إلى هللا تعيالى، كميا قيال  سيا ةي الفحا ظيا ةي واالفماوفعي ميا كف بيّيكا بيالفحي بييلي را َع إيلييى سيا ولهيذا نجيده يقيول .17َادف
الكلمة المالئمة في موضعها المالئم، وفيي زمانهيا المالئيم، يشيتد حييث تليزم الشيدة، حتيى يكيون كالسييل المتيدفق، ويليين حييث ينبغيي الليين، 

 حتى يكون كالماء المغدق، وهذا ما عرف به منذ شبابه الباكر إلى اليوم.
الواسعة هي أهم جوانب حياة الشيخ الندوي فقد آتاه هللا: الثقافة التيي هيي زاد الداعيية  ويوض  الدكتور القرضاوي أن الثقافة:الثقافة الواسعة

د الشييخ بيأنواع الثقافية السيتة التيي يحتاجهيا كيل داعيية وهيي:  الضروري في إبالغ رسالته، وسالحه األساسي في مواجهية  صيومه، وقيد تيزول
ا فييي بعييض هييذه الثقافييات، مثييل الثقافيية الدينييية، واللغوييية، والتاريخييية، واإلنسييانية،  والعلمييية، والواقوييية، بييل إن لييه قييدم،ا راسييخة وتبريييز،ا واضييح،

الثقافية التاريخييية، كميا بييرز ذلييك فيي أول كتيياب د ييل بيه ميييدان التصييني ، وهيو الكتيياب الييذي كيان رسييوله األول إلييى العيالم العربييي قبييل أن 
ط المسلمين؟" الذي نفذ هللا به الكثيرين من الكبار والصغار، ولم يكد يوجيد داعيية يزوره ويتعرف عليه، وهو كتاب "ماذا  سر العالم بانحطا

.وقد ساعده على ذلك: تكوينه العلمي المتين، الذي جمذ بين القديم والحديث، ومعرفته باللغة اإلنجليزية إلى جوار العربيية 18إال واستفاد منه
ة أصيييلة،  اصيية وعاميية، فوالييده العالميية عبييد الحييي الحسييني صيياحب موسييوعة "نزهيية واألردييية والهندييية والفارسييية، ونشييأته فييي بيئيية علمييي

الخواطر" في تراجم رجال الهند وعلمائها، ووالدته التي كانيأ مين النسياء الفضيليات المتمييزات فكانيأ تحفيظ القيرآن، وتنشير الشيعر، وتكتيب 
لعلماء" ودار علومها، التي كانأ جسر،ا بين التراس الغابر، والواقذ وتؤلف، ولها بعض المؤلفات، ومجموع شعري. كما نشأ في رحاب "ندوة ا

الحاضيير، والتييي أ ييذت ميين القييديم أنفعييه، وميين الجديييد أصييلحه، ووفقييأ بييين العقييل والنقييل، وبييين الييدين والييدنيا، وبييين العلييم واإليمييان، وبييين 
 .19الثبات والتطور، وبين األصالة والمعاصرة

لشيخ الندوي البيان الناصذ واألدب الرييذ، كما يشهد بذلك كل من قرأ كتبه ورسائله، وكان ليه ذوق وحيس أدبيي، ووهب هللا ل:الملكة اخديخة
أحيد  ىفقد نشأ وتربي في حجير لغية العيرب وأدبهيا منيذ نعوميه أظفياره، وألهيم هللا شيقيقه األكبير أن يوجهيه هيذه الوجهية فيي وقيأ ليم يكين يعني

الى، ليكون همزة وصل بين القيارة الهنديية وأمية العيرب، ليخياطبهم بلسيانهم، ييفصي  كميا يفصيحون، ويبيدع بهذا األمر، لحكمة يعلمها هللا تع
.وقرأنيا ميا كتبيه فيي مجلية "المسيلمون" الشيهرية المصيرية، التيي كيان 20كما يبدعون، بل قد يفوق بعض العرب الناشئين في قلب بيالد العيرب

البوطي: ما كتبه من قصف رائذ ومشوق عن حركة الدعوة والجهاد، التي قام بها البطيل   يصدرها الداعية المعروف الدكتور سعيد رمضان
المجاهيد أحميد بين عرفييان الشيهيد، وميا كتبييه مين مقياالت ضيمنها كتابيية الفرييد "الطرييق إلييى المدينية" اليذي قدميه أديييب العربيية األسيتاذ علييي 

با الحسن! لقد كدت أفقد ثقتي باألدب، حين لم أعد أجد عند األدباء هذه النغمة ، وقال في مقدمته: يا أ ي األستاذ أ-رحمه هللا-الطنطاوي 
 .21العلوية، التي  نى بها الشعراء، من لدن الشري  الرضي إلى البرعي، فلما قرأت كتابك وجدتها، في نثر هو الشعر، إال أنه بغير نظام

وقد ترجم روائذ منه إلى العربية، وصا ه نثر،ا هو أقيرب إليى الشيعر مين بعيض مين وال  رو أن رأيناه يحفظ الكثير والكثير من شعر إفبال، 
 ترجموا قصائد إلفبال شعر،ا.

إّن مييرد كييل هييذا الفسيياد فييي ن.22عإن الييدين يميييز بييين تغييير سييليم وآ يير  ييير سييليم، وبييين نزعيية هداميية وأ ييرى  بنيياءةن ميين أقوالييه الخالييدة:
الشقاء، هو عدم اإل الت، وسوء األ الق، وإّن أكبر واجب ومهمة في هذا العصر، هو إحياء  مختلف نواحي الحياة، ورأس البالء وأصل

اإل يييالت واأل يييالق وتجدييييدهما، وأكبييير وسييييلة للحصيييول عليهميييا هيييو الحيييب .. والطرييييق إليييى الحيييب اليييذكر والصيييحبة، وعشيييرة عبييياد هللا 
دميا كميا يصيوره الغيرب : عصيور قديمية ومتوسيطة وحديثية... كيال بيل هيو التقدم والتأ ر عندنا ليس رجويا أو تقي.ن  23عالصالحين والعارفين

باالسيييتعداد الروحيييي، واالسيييتعداد الصيييناعي الحربيييي، .ن 24اعبيييين ميييد وجيييزر، ميييد ميييذ االرتبييياط بالكتييياب والسييينة، وجيييزر عنيييد التخليييي عنهمييي
 .25عار الذي يهددهواالستقالل التعليمي ينهض العالم اإلسالمي، ويؤدي رسالته وينقذ العالم من االنهي

وال بد للداعية إلى هللا أن يحمل مثل هذا القلب الحي، ومثل هذه العاطفة الدافقة بالحب والحنان والدفء والحرارة، يمييض منهيا :القلب النا
يه عليى ميين حوليه، ييحييركهم مين سييكون، وييوقظهم ميين سيبات، ويحييييهم مين مييوات.وكالم أصيحاب القلييوب الحيية لييه تيأثير عظيييم فيي سييامو

وقارئيه، فءن الكالم إذا  رج من القلب د ل إلى القلب، وإذا  رج من اللسيان ليم يتجياوز انذان، ولهيذا كيان تيأثير الحسين البصيري فيي كيل 
وهذه العاطفة هي التي جعلته يتغنى كثير،ا بشعر 26من يشهد درسه وحلقته، على  الف حلقات ان رين، ولهذا قيل: ليسأ النائحة كالثكلى!

 .، ويحس كأنه شعره هو، كأنه منشئه وليس راويه، وكذلك شعر جالل الدين الرومي، و صوصا شعر الحب اإللهيإفبال
هللا الخلق الكريم والسلوك القويم، وقد قيال بعيض السيلف: التصيوف هيو الخليق، فمين زاد علييك فيي الخليق فقيد زاد علييك   وآتاه:الخلق الكريم

بل الدين كليه هيو الخليق، فمين زاد علييك فيي الخليق فقيد زاد علييك فيي  نفقال:ع مدارجهنفي التصوف! وعلق على ذلك اإلمام ابن القيم في 
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يٍم  27الدينع لى َ َلٍق عاظي إنما بعثيأ ننوأن أعلن الرسول الكريم عن  اية رسالته، فقال: 28.وال  رو أن أثنى هللا على رسوله بقوله: َواإينلكا لاعا
ا لميا ييدعو إلييه، فسيلوكه ميرآة  -ولو قليال،  -ومن عاشر الشيخ .29ععألتمم مكارم األ الق  لمس ييه هيذا الخليق الرضيي، ووجيده مثياال، مجسيد،

.وميين هييذه األ ييالق -عييز وجييل-لدعوتييه، وهييو رجييل باطنييه كظيياهره، وسييريرته كعالنيتييه، نحسييبه كييذلك،  هللا حسيييبه، وال نزكيييه علييى هللا 
: الرقة، والسماحة والسخاء والشجاعة، والرفق، والحلم، والصبر، واالعتدال، والتواضذ، والزهد، والجد، والصدق مذ هللا ومذ الناس، الحسنية

والبعيييد عيييين الغيييرور والعجييييب، واألميييل والثقيييية والتوكيييل واليقيييين والخشييييية والمرافبييية، و يرهييييا مييين الفضييييائل واأل يييالق الربانييييية  واإل يييالت،
ٍض  ن باعييف ا ميي ها ضيَ ة، باعف ييل .إن الداعيية الحيق هييو 30واإلنسيانية.وهذا مين بركيات النشييأة الصيالحة فيي بيئية صييالحة فيي أسيرة هاشيمية حسيينية، ََذرّي

اله أكثر مّما ييؤثر بمقاليه، فلسيان الحيال أبليم، وتيأثيره أصيدق وأقيوى، وقيد قييل: حيال رجيل فيي أليف رجيل أبليم مين مقيال أليف الذي يؤثّير بح
رجييل فييي رجييل! وآفيية كثييير ميين الييدعاة: أن أفعييالهم تكييذب أقييوالهم، وأن سيييرتهم تنيياقض دعييوتهم، وأن سييلوكهم فييي واٍد، ورسييالتهم فييي واٍد 

ي أان. وأن كثير،ا منهم ينط31آ ر ِل نيدا  تي،ا عي *كاَبرا ماقف َلونا عا ينا آاماَنوا ليما تاَقوَلونا ماا الا تافف ا اللذي ليَونا   بق عليه قول هللا تعالى: َياا أايُّها عا ا الا تافف تاَقوليَوا ميا
32. 

التييي قيييام عليهيييا منيييذ نشيييأتها علميياء ربيييانيون، طييياردوا الشيييرك بالتوحييييد،  عديوبنيييدنولكييين الشييييخ تربييى عليييى عقائيييد مدرسييية :العقييييدة ال:يييلخمة
ا جدييييدة،  -نيييدوة العلميياء  -واألباطيييل بالحقييائق، والبييدع بالسيينن، والسييلبيات باإليجابييييات. وأكييدت ذلييك مدرسيية النييدوة  وأضييافأ إليهييا روحيي،

بون إلييى السييلف، ويكييادون يحصييرون السييلمية فييي اللحييية وسييلمية حييية حقيقييية، ال سييلمية شييكلية جدلييية، كييالتي نراهييا عنييد بعييض ميين ينسيي
 .33الطويلة، والثوب القصير، وشن الحرب على تأويل نصوت الصفات

 :الفكري والدعوي للعالمة الندوي املطلب الثاني: املنهج
أهييم جوانييب المشييروع الفكييري والييدعوي للعالميية النييدوي فييي ركييائز وأسييس تبلييم العشييرين، منهييا انطلييق، وإليهييا يسييتند، وعليهييا  يمكننييا تلخيييف

 يعتمد، نجملها ييما يلي:
ا واليقيين بيان رة، دي تعميق اإليميا  فيا مواة ية الماديية:1 ا معبيود، ا، وإلهي، ار،ا للجيزاء، تعمييق اإليميان بياع تعيالى، وتوحييده سيبحانه ربيا  القي،

ا هي نفحة مين هللا، وأن و  ا يدبره ويحكمه، وأن في اإلنسان روح، راء هيذه ثواب،ا وعقاب،ا، في مواجهة المادية الطاغية، التي تجحد أن للكون إله،
ا قيا ا الدنيا آ رة. المادية التي تقول: إن هي إال أرحام تدفذ، وأرض تبلذ! وال شييء بعيد ذليك. أو كميا حكيى هللا عينهم: َوا يااَتنيا يا إيالل حا َلواف إينف هيي

َن بيمابفَعوثيينا  ماا ناحف نفياا وا ا: الصراع بين اإليمان والمادية.. مياذا   34الدُّ وقد تخللأ هذه الركيزة الفكرية المحورية معظم رسائله وكتبه  و صوص،
  سر العالم.. الصراع بين الفكر اإلسالمي والفكرة الغربية.

بمعنييى اعتبيار اليوحي هيو المصييدر المعصيوم، اليذي تؤ ييذ منيه حقيائق اليدين وأحكامييه، مين العقائيد والشييرائذ عقي::إعيقء اليوحا عليي  ال -2
ي واأل الق، واعتبار نور النبوة فوق نور العقيل، فيال أميان للعقيل مين العثيار إذا سيار فيي هيذا الطرييق وحيده، وال أميان للفلسيفات المختلفية في

والكون واإلنسان والحياة، حتيى الفلسيفة الدينيية أو عليم الكيالم حيين  اضيا هيذه اللجية  رقيا فيهيا.   الوصول إلى تصور صحي  عن األلو ية
وقصييور العقييل هنييا شييهد بييه بعييض كبييار المتكلمييين كييالفخر الييرازي، وانمييدي و يرهمييا، وبعييض كبييار الفالسييفة، وأحييدثهم نكانييأع وكييذلك 

ين ذليك الشييخ النيدوي فيي عيدد مين كتبيه، منهيا: النبيوة واألنبيياء فيي ضيوء القيرآن. فلسفات اإلشراق لم تصل باإلنسان إلى بر األمان، وقد بي
 .35ومنها: الدين والمدنية، وأصله محاضرة ألقاها في مقتبل الشباب نفي الثالثين من عمرهع

س الشييريعة،وهو يوجييب اتبيياع كتيياب الخلييود، ودسييتور اإلسييالم وعمييدة المليية، وينبييوع العقيييدة، وأسييا بعييّده :توثيييق الصييلة رييالقرر  الكييريم -3
، وتأويلها وفق األهواء والمذاهب المنحولة، ولهذا أنكر على القاديانيين هذا التحري  في فهم ةالقواعد المقررة في تفسيره وعدم اإللحاد في آي

بها  اية اإلحسان، وليه ذوق القرآن. ومن قرأ كتب الشيخ وجده عميق الصلة بكتاب هللا، مستحضر،ا نياته في كل موقف محسن،ا االستشهاد 
والتييي تجلييي الصييراع بييين المادييية -متفييرد فييي فهييم انيييات، كمييا أن لييه دراسييات  اصيية فييي ضييوء القييرآن مثييل: تييأمالت فييي سييورة الكهييف 

ا للقييرآن والنبييوة واألنبييياء فييي ضييوء القييرآن.. ومييد ل للدراسييات القرآنييية.. و يرهييا ميين الكتييب والرسييائل، وقييد عمييل مدرسيي،  -واإليمييان بالغيييب
 .36وعلومه في دار العلوم بلكهنو عدة سنوات

ا، والسييرة هيي التطبييق العمليي للقيرآن، وفيهيا يتجليى :توثيق الصلة رال:نة وال:ييرة النوويية  -4 وذليك أن السينة مبينية القيرآن وشيارحته نظريي،
ا في بشر ]كان  لقه القرآن[ وت للنياس عامية، وللميؤمنين  اصية، لهيذا كيان مين  -تعيالى -األسوة الحسنة التي نصبها هللا ىجلتالقرآن مجسد،

المهييم الوييي  فييي رحيياب هييذه السيييرة، واالهتييداء بهييديها والتخلييق بأ القهييا، ال مجييرد الحييديث عنهييا، باللسييان أو بييالقلم. وقييد بييين الشيييخ أثيير 



   

         

 أبو احلسن احلسين وجهوده العلمية                                

  

  

للكبار ول طفال، وهو هنا يجمذ بين عقل الباحث المدقق، وقلب المحيب العاشيق،  الحديث في الحياة اإلسالمية، كما أبدع في كتابة السيرة
 وهذا يكاد يكون مبثوث،ا في عامة كتبه.

إنه إشعال للجذوة الروحية في حنايا المسلم، وإعالء "نفخة الرول" عليى فبضية الطيين والحميأ إشعال الجذوة الروحخة )الربانخة اإليجايخة(  -5
وهو عنوان ألحيد كتبيه الشيهيرة،  عربانية ال ر بانيةنوإبراز هذا الجانب األساسي في الحياة اإلسالمية التي سماها الشيخ المسنون في كيانه،  

وقد سماه بهذا االسم لسببين: أولهما: أن يتجنب اسم التصوف لما علق به من شوائب، وما ألصق به مين زوائيد، عليى مير العصيور، وهيذا 
حقيائق والمضيامين الصيحيحة، ومييا التصيوف فيي حقيقتييه إال جانيب التزكيية التيي هييي إحيدى شيعب الرسييالة مين جنايية المصيطلحات علييى ال

المحمدية، أو جانب اإلحسان الذي فسره الرسول في حديث جبريل الشهير. والسبب الثاني: إبراز العنصر اإليجابي في هذه الحياة الروحيية 
 عاألركان األربعةنالندوي الجانب التعبدي الشعائري في حياة المسلم في كتابه المعروف المنشودة، فهي روحية اجتماعية. كما وض  الشيخ 

 .37وهو يمثل نظرة جديدة في عبادات اإلسالم الكبرى: الصالة والزكاة والصيام والحج، وآثارها في النفس والحياة
فيي البنياء ال الهيدم، والجميذ ال التفرييق ، ولهيذا تبنيى قاعييدة جعييل هميه  -رحميه هللا-والجميذ ال التفرييق فالشييخ النيدوي :الونياء   ال يد  -6

ا ييميا ا تلفنيا يييهن  المنار الذهبيية   وهيذا هيو توجيه شييخنا النيدوي فهيو يبعيد ميا اسيتطاع عين  عنتعياون ييميا اتفقنيا علييه، ويعيذر بعضينا بعضي،
ل المسيائل الجزئيية، والقضيايا الخالييية. وال يعنيي هيذا أنيه األساليب الحادة، والوبارات الجارحية، والموضيوعات المفرقية، وال يقييم معيارك حيو 

يداهن في دينه، أو يسكأ عن باطل يراه أو  طأ جسيم يشاهده، بل هو ينطيق بميا يعتقيده مين حيق، وينقيد ميا ييراه مين باطيل أو  طيأ، لكين 
 .بالتي هي أحسن

ذاتيتها ووجودها، وإيقاد شعلة الحماسة للدين فيي صيدور األمية،  وتعبئة قوى األمة النفسية للدفاع عن:إحخاء روح الج اد فا سوي: هللا  -7
التيي حاولييأ القيوى المعادييية لالسيالم إ مادهييا، ومقاومية رول البطاليية والقعييود، واليوهن النفسييي، اليذي هييو حيب الييدنيا وكرا يية المييوت. وهييذا 

 .عإذا هبأ ري  اإليماننوفي كتابه  عماذا  سر العالمنواض  في كتابه 
السييتنهاض األميية ميين كبوتهييا، فالتيياريخ هييو  -وال سيييما تاريخنييا اإلسييالمي -اسييتيحاء التيياريخ اإلسييقما وبالو تييه:  اسييحخناء الحيياري  -8 

ا، ووعي،ا نادر،ا بأحداثه، والدروس المسيتفادة منهيا،  ا تاريخي،ا فريد، كميا تجليى ذاكرة األمة، ومخزن عبرها، ومستودع بطوالتها. والشيخ يملك حس،
وفيي  ييره، والتياريخ عنيده لييس هيو تياريخ المليوك  عماذا  سير العيالمنوفي كتابه:  عالمد والجزر في تاريخ اإلسالمن  في رسالته المبكرة  ذلك  

واألمييراء وحييدهم، بييل تيياريخ الشييعوب والعلميياء والمصييلحين والربييانيين. ليييس هييو التيياريخ السياسييي فقييل، بييل السياسييي واالجتميياعي والثقييافي 
الجهيييادي. ولهيييذا يسيييتنطق التييياريخ بمعنييياه الواسيييذ، وال يكتفيييي بمصيييادر التييياريخ الرسيييمية، بيييل يضيييم إليهيييا كتيييب اليييدين، واألدب، واإليمييياني و 

ا المجيددين والمصيلحين، كميا فيي كتابيه:  رجيال الفكير واليدعوة فيي نوالطبقيات المختلفية، و يرهيا، ويسيتلهم مواقيف الرجيال األفيذاذ، و صوصي،
أن اإلصيالل والتجديييد  يالل تياريخ األمية: حلقيات متصيلة، ينتهييي دور ليبيدأ دور، ويغييب كوكيب ليطليذ كوكييب.  اليذي بيين يييه 38عاإلسيالم

 والنقف ليس في التاريخ: إنما هو في منهج كتابته وتأليفه.
لغربيية و صائصيها، ورؤيته في هيذا واضيحة كيل الوضيول لحقيقية الحضيارة ا:الجاهلخة النديثة نقد الفكرة الغربخة والنضارة المادية أو  -9

ا و واسييتمدادها ميين الحضييارتين: الرومانييية  اليونانييية، ومييا فيهمييا ميين  لبيية الوثنييية، والنزعيية المادييية الحسييية والعصييبية القومييية، وهييو واع تماميي،
ا فييي ميييادين التعليييم والتربييية والثقافيية والقيييم  والتقاليييد. وقييد أنكيير الشيييخ موقييف للصييراع القييائم بييين الفكييرة الغربييية والفكييرة اإلسييالمية و صوصيي،

ا أعمييى فييي الخييير والشيير، ومثلييه: موقييف الفريييق الييرافض للغييرب كلييه، المعتييزل لحضييارته بمادياتهييا  الفريييق المستسييلم للغييرب، المقلييد لييه تقليييد،
ا. ييأ ييذ  ا، وال شيير،ا محضي، ميين الغيرب وسييائله ال  اياتييه، ومعنوياتهيا.. ونييوه الشيييخ بموقيف الفريييق الثالييث، اليذي ال يعتبيير الغييرب  يير،ا محضيي،

  .39وآلياته ال منهج حياته، فهو ينتخب من حضارته ما يالئم عقائده وفيمه، ويرفض ما ال يالئمه
مييا شيياع فييي العييالم العربييي اإلسييالمي كلييه بعييد مييا أكييرم هللا بييه هييذه األميية ميين األ ييوة  وهييو:نقييد الفكييرة القومخيية والعصييوخاي الجاهلخيية-10

اإلسييالمية، واإليمييان بالعالمييية، والبييراءة ميين كييل ميين دعييا إلييى عصييبية، أو قاتييل علييى عصييبية أو مييات علييى عصييبية، وأشييد مييا آلمييه: أن 
ا. ليذا وقيف تتغلغل هذه الفكرة بين العرب الذين هم عصبة اإلسالم، وحملة رسال ته، وحفظة كتابيه وسينته، وهيو واحيد مينهم نسيب،ا وفكير،ا وروحي،

تجمييذ فييي وجييه "القومييية العربييية" العلمانييية المعادييية لالسييالم، المفرقيية بييين المسييلمين، والتييي اعتبرهييا بعضييهم "نبييوة جديييدة" أو "ديانيية جديييدة" 
علييه وسيلمع اليذي هيدى هللا بيه أمية العيرب، وجمعهيم بيه مين فرقية،  العرب على معتقيدات ومفيا يم وفييم  يير ميا جياء بيه محميد ننصيلى هللا

 .40وأ رجهم من الظلمات إلى النور
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ومقاومييية الفتنييية القاديانيييية و يييتم النبيييوة عقييييدة معلومييية مييين اليييدين بالضيييرورة ليييدى المسيييلمين طيييوال القيييرون :تأكييييد عقييييدة اليييحم النويييوة -11
أوجييب تأكيييد هييذه العقيييدة: ظهييور الطائفيية القاديانييية بفتنييتهم الجديييدة التييي اعتبرهييا الشيييخ الماضييية، ولييم يثيير حولهييا أي شييك أو شييبهة، وإنمييا 

"ثورة على النبوة المحمدية". ولقد كتب في هذه القضية ما كتب من مؤلفيات ومقياالت، ولكين الشييخ شيعر بمسيئوليته الخاصية إزاءهيا  فكتيب 
ا لالنسيا نية بأنهيا "بلغيأ الرشيد"، وأنهيا انتهيأ إليى اليدين الكاميل اليذي يضيذ األسيس واألصيول، في بيان أهمية  تم النبوة في اعتبارهيا تكريمي،

ويترك التفصيالت للعقل البشري، الذي يوليد ويسيتنبل فيي ضيوء تليك األصيول ميا تحتياج إلييه المجتمعيات فيي تطورهيا المسيتمر، وهيي تغليق 
 . 41ترية على هللا تعالىالباب على المتنبئين الكذابين، وتمنذ فوضى الدعاوى الكاذبة المف

والركيزة الثانية عشرة: هي مقاومة الردة الفكرية التيي تفياقم  طرهيا بيين العيرب والمسيلمين عامية، والمثقفيين مينهم مقاومة الردة الفكرية:-12
ليى اعتبيارهم أقليية  يير  اصة. فكما قياوم الشييخ اليردة الدينيية التيي تمثليأ فيي القاديانيية، التيي أصير علمياء المسيلمين كافية فيي باكسيتان ع

ا فيي محاربية هيذه اليردة العقليية والثقاييية. وال  يرو أن جنيد قلميه ولسيانه وعلميه وجهيده فيي كشيف زيفهيا، ووقيف زحفهيا،  مسلمة، لم يأَل جهيد،
 .42عردة وال أبا بكر لها!نومطاردة فلولها، وقد ألف فيها رسالته البديعة الشهيرة 

، والشييهادة علييى األمييم، والقيييام علييى عبييادة هللا وتوحيييده فييي  مرارها فييي التيياريخ نبييراس هداييية للبشييريةواسييت:تأكيييد دور اخميية الم:ييلمة-13
ارفضي ناألرض، كما أشار إلى ذليك الرسيول ييوم بيدر  ي األف دف فيي بيا مي الا َتعف الا سيف لي اإلفي نف أاهيف اباةا ميي هي الفعيصيا ذي لييكف هيا مل إينف َتهف . وهيذه األمية صياحبة 43عاللهيَ

رسييالة شيياملة، وحضييارة متكامليية، مزجييأ المييادة بييالرول، ووصييلأ األرض بالسييماء، وربطييأ الييدنيا بييان رة، وجمعييأ بييين العلييم واإليمييان، 
ييوم كانيأ ووّفقأ بيين حقيوق الفيرد ومصيلحة المجتميذ، وهيذه األمية موقعهيا موقيذ القييادة والرييادة للقافلية البشيرية، وقيد انتفعيأ منهيا البشيرية 

مياذا  سير العيالم بانحطياط ناألمة األولى في العالم. ثم تخلفأ عن الركب لعوامل شتى، فخسر العالم كثير،ا بتخلفهيا، وهيو ميا عالجيه كتياب 
 .44عالمسلمين

 علييهم، أي بيان فضل الجيل المثالي األول في هذه األمة، وهيو جييل الصيحابة رضيوان هللايخا  فض: الصنارة ومنزلح م فا الدين:  -14
ا، ا تيارهم هللا لصيحبة نبييه، ونصيرة دينيه، وأنيزل علييهم مالئكتيه فيي بيدر والخنيدق وحنيين ، وهيم أبر الناس قلوب،ا، وأعمقهم علم،ا، وأقلهيم تكلفي،

م وسييرتهم الذين أثنى عليهم هللا تعالى في كتابه في عدد من سوره، وأثنى عليهم رسوله في عدد من أحاديثه المستميضة، وأكيد ذليك تياريخه
، وثميار ومآثرهم، فهم الذين حفظوا القرآن، والذين رووا السنة، والذين فتحوا الفتول، ونشروا اإلسالم في األمم، وهم تالميذ المدرسة المحمدية

 . 45 رس التربية النبوية
هم، بيل هييي قضيية المسييلمين فقضيية فلسييطين ليسيأ قضييية الفلسيطينيين وحييدهم، وال العيرب وحييد:الحنوييه رقضييخة فل:ييالين وتنريرهييا -15

 . 46جميع،ا، فال بد من إيقاظ األمة لخطرها، وتنبيهها على ضرورة التكاتف لتحريرها، واتخاذ األسباب، ومراعاة السنن المطلوبة الستعادتها
اإلسيالم عقييدة وشيريعة  إنميا تسيتمد فلسيفتها مين التيي ال تسيتمد فلسيفتها مين الغيرب وال مين الشيرق،:العناية رالحربخية اإلسيقمخة النيرة  -16

وفيم،ا وأ الق،ا، في حين تقتبس وسائلها وآلياتها من حيث شاءت، في إطار أصولها المرعية، فالحكمية ضيالة الميؤمن أنيى وجيدها فهيو أحيق 
 . 47الناس بها
وصيناع تياريخ األميم. وقيد التفيأ الشييخ إليى هيذا األمير  والكتابية ل طفيال والناشيئين بوصيفهم رجيال الغيد،  :العناية رالالفولية والين ء  -17

الخطير، وهو في الثالثينات من عمره، وكتب مجموعة من قصف النبيين ل طفال، في لغة سهلة، وأسلوب عذب، وطريقة شائقة، مضمن،ا 
جدييد ل طفيال،  ععليم توحييدن: أنهيا إياها ما يحب من المعياني والقييم، ومين اليدروس والعبير، ومين العقائيد والمثيل، حتيى قيال بعيض العلمياء

 .48وأثنى عليها أديب كبير كالشهيد سيد قطب مارس هذا العمل أيضا
الييذين يجمعييون بييين المعرفيية اإلسييالمية، والرؤييية العصييرية، مييذ الغيييرة اإليمانييية واأل ييالق الربانييية، :إعييداد العلميياء والييدعاة الربييانيين -18

ثييم عيين طريييق تطييوير المنيياهج، وعيين طريييق وضييذ  عدار العلييومنبنفسييه عيين طريييق التييدريس فييي  وهييذا مييا اجتهييد الشيييخ فييي أن يسييهم ييييه
المقررات والكتب الدراسية، ثم عن طريق االشتراك في مجالس الجامعات والمؤسسات التعليمية في الهند، وفي  يرها، مثل المجلس األعلى 

 للجامعات اإلسالمية بالمدينة المنورة. 
بيييل يشيييهدها المسيييلمون فيييي كيييل مكيييان، حتيييى  يييارج العيييالم :والنركييياي اإلسيييقمخة الحيييا يشييي دها العيييالم اإلسيييقماترشييييد الصييينوة  -19

تين والشيرق األقصييى و يرهيا. وهييي صيحوة عقييول وقليوب وعييزائم، ياإلسيالمي، حييث توجييد األقلييات والجاليييات اإلسيالمية فييي أوربيا واألمييريك
هيا. فتتآكيل مين اليدا ل، قبيل أن تضيرب مين الخيارج. وأعظيم ميا َيخشيى عليى الصيحوة: ولكن َيخشى على الصحوة من نفسيها أكثير مين  ير 
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الغلو والتشديد في  ير موضعه، والتمسيك بالقشيور وتيرك اللبياب، واالشيتغال الزائيد بالجزئييات والخاليييات، وسيوء الظين بالمسيلمين إليى حيد 
 . 49التأثيم والتضليل، بل التكفير

استكماال، لما قامأ به األمة في العصيور األوليى، وقيد سياهم الشييخ فيي ذليك منيذ عهيد مبكير وهيو ابين : دعوة غير الم:لمين لإلسق  -20
الثانية والعشرين بيدعوة اليدكتور أمبييدكر زعييم المنبيوذين إليى اإلسيالم، ورحلتيه إلييه فيي بومبياي. وهيو ييرى أن فضيل األمية اإلسيالمية عليى 

وأن البشرية اليوم ر م بلو ها ما بلغيأ مين العليم الميادي والتطيور التكنوليوجي أحيوج ميا تكيون إليى  يرها في فيامها بواجب الدعوة إلى هللا، 
. 50رسالة اإلسالم، حاجة الظمآن إلى الماء، والسقيم إلى الشفاء، واألمة اإلسيالمية هيي وحيدها التيي تمليك قيارورة اليدواء، ومضيخة اإلطفياء

  .ه الدعوة عند اإلمام الندوي، وكل ركيزة منها تحتاج إلى شرل وتفصيلتلك هي الركائز العشرون، التي قام عليها فق
شييهر رمضييان  العشيير األوا يير مين وكييان الشيييخ أبيو الحسيين النييدوي قيد توفيياه هللا فييي ييوم مبييارك وهيو يييوم الجمعيية وفيي:وفياة اإلمييا  النييدو  

الهنيد وجيرى دفنيه مسياء نفيس الييوم فيي مقبيرة أسيرته بالقريية فييي المبيارك أثنياء اعتكافيه بمسيجد قريتيه "تكيية" بمديريية "راي بياريلي" فيي شيمال 
عاميا، هيي عمير  86حضور األقارب واألهالي وبعض مسئولي ندوة العلماء التي ظل مرتبط،ا بها طيلة حياته الحافلة بالجهاد والدعوة طيوال 

عن كل الجمويات والمنظميات والمؤسسيات اإلسيالمية  الفقيد رحمه هللا.وقد عم الحزن األوساط اإلسالمية في الهند جمعاء، وصدرت بيانات
الكبرى تنعي وفاته، وتعتبرها  سارة ال تعوض لمسلمي الهند والعالم اإلسيالمي، ويصيعب تعويضيها فيي المسيتقبل القرييب. وكيان فيي طليعية 

سييعد المييدني، وإمييام المسييجد الجييامذ المعييزين أمييير الجماعيية اإلسييالمية الهندييية الشيييخ محمييد سييراج الحسيين، ورئيييس جموييية العلميياء الشيييخ أ
ي عبييد هللا البخيياري، وأمييين مجمييذ الفقييه اإلسييالمي الشيييخ مجاهييد اإلسييالمي القاسييمي، إلييى جانييب مسييئولي الحكوميية الهندييية، كييرئيس لهبييد

فاة الشيخ أبي الحسن الوزراء أتال بيهاري واجباي، ورئيسة حزب المؤتمر سونيا  اندي. وقال رئيس الوزراء األسبق نفي. بي. سينمع: إن و 
 سييارة شخصييية لييه. وقييد توالييأ التعييازي ميين مختلييف أنحيياء الهنييد والعييالم فييي الفقيييد الكبييير، وأفيمييأ لييه صييالة الغائييب والتييرحم فييي مختلييف 

 .51المناطق
 اخلامتة:

 700أبو الحسن الحسني عليم مين أعيالم األمية اإلسيالمية، وقيد بلغيأ شيهرته انفياق، وترجميأ كتبيه إليى لغيات عيدة، وقيد بلغيأ ميا يقيارب 
عنوان ما بين كتاب وكتيب ومقال و طبة ومحاضرة، فقيد جميذ زييادة عليى نسيبه الشيري  الخليق العيالي واألدب الجيم والعليم المتنيوع، حييث 

يا اإلسالمية، والتف حوله العلماء المعاصرون ينهلون من علمه وحكمته، وال نكاد نجيد عالميا، او متعلميا، ليم يقيرأ وليو كتب في مختلف القضا
لنبييين القليل من مؤلفاته، وقد فقيدناه فيي نهايية القيرن المنصيرم، بعيد أن  ليف لنيا مكتبية كبييرة وعلميا  زييرا،، نسيال هللا تعيالى أن يتقبليه ميذ ا

 داء وحسن أولئك رييقا. والصديقين والشه
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