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 حفل التكريم
  ))فتتاحاال كلمة(( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
 عليه  بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا              -

خوة األفاضل مرحباً بكم يف لقاء متميز لتميز صاحبه           أيها اإلِ  .وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم     
 .ميان نستمد هذا اللقاء نفحات اِإلوحنن يف رحاب اهللا، ومن

     حنييكم ونشكر  .  ضفي على هذا املكان ألقاً ونوراً، هو من نور اهللا         ضيفنا غين عن التعريف، فهو ي
هذه الفرصة الطيبة اليت سنحت ذا اللقاء العاطر، وبامسكم نرحب بضيفنا الذي نقضي معه هذه                  

 فمرحباً به ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل       .سين الندوي اللحظات املباركة، فضيلة الشيخ أيب احلسن علي احل       
 .  إىل هدي اهللاأن ميده بعفوه ورمحته، وأن يزيد يف عمره ليكون عوناً على تبيان ما أنزل اهللا، وداعيةً

 

  ))كلمة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث بعد ذلك سعادة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه فقال

والصالة والسالم على أشرف املرسلني،     ..  احلمد هللا رب العاملني   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
وأهالً وسهالً ومرحباً بكم مجيعاً، ويسعدين      ..  سالمأحييكم بتحية اإلِ  .  عليه أفضل الصالة وأمت التسليم    

لي احلسين الندوي،   مة الكبري املرشد فضيلة الشيخ أيب احلسن ع       أن أرحب أمجل ترحيب بضيفنا العالَّ     
 كما أشكر جلمعكم الكرمي تشريفكم هذا احلفل،         ،الذي جتشم عناء احلضور فشرفنا ذه األمسية       

 .واملشاركة باالحتفاء بالعامل الكبري
، حممد   إالَّ اهللا   إن العلماء هم ورثة األنبياء، وهم أشرف من خدم الكلمة كلمة ال إله اهللا                -
 . اهللال هو خادم لكلمة ال إله إالَّهذا العامل اجللي. ..رسول اهللا
سالم، وله   خادم هلا حبكم كتاب اهللا وسنة رسوله، هاٍد للطريق القومي، أرشد اآلالف إىل اإلِ               -

فضاء به، فقد أفاء اهللا عليه من فضله ونعمه، وإنين ليسعدين يف             الشيء الكثري مما يعجز لساين عن اإلِ      



 أكون متكلماً خصوصاً وأنتم الصفوة وأهل الكلمة وأرباا         هذه األمسية أن أكون مستمعاً أكثر من أن       
 .ولكل مقام مقال، ومقام كهذا له أكثر من مقال

 كما يسعدين أن يتفضل موالنا أبو احلسن        ، يسعدين أن أستمع إليكم متحدثني يف هذه األمسية        -
 .هنا آذان صاغية إليلا من فيض كلماته وإرشاداته فكن احلسين الندوي فيتحفَيعل

رجل هو رجل املبدأ    الإن الرجال مواقف، وهذا     :   قبل أن أختتم كلميت املوجزة أحب أن أقول        -
سلمني، سائلني اهللا سبحانه وتعاىل أن ميده بعونه         املسالم و فنحييه ونتمىن له عمراً مديداً يف خدمة اإلِ        

 . اتهأهالً وسهالً ومرحباً بكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك. وتوفيقه
 

 ))مة أبي احلسن الندويكلمة احملتفى به فضيلة العال((  
 :مة أيب احلسن الندوي الذي قالمث أعطيت الكلمة لفضيلة العالَّ

 سيد املرسلني، وخامت     على والصالة والسالم ..  احلمد هللا رب العاملني   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
أما بعد فإين أمحد    ..  حسان ودعا بدعوم إىل يوم الدين     النبيني حممد وآله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإ       

اهللا تبارك وتعاىل أوالً، مث أشكر صاحب هذه الدار العامرة وصاحب الفضل يف هذه األمسية املباركة                 
 .على أنه هيأ لنا هذه الفرصة الكرمية للقاء مع هذه الصفوة املختارة من أعيان جدة، ومن أعيان احلجاز

حد منهم كان خليقاً بأن يسعى إليه، وأن يزوره مثلي إذا شرفه اهللا وكرمه                أعتقد أن كل وا    -
بزيارة هذه البالد املقدسة، ومل يكن من الغريب أن آيت كل واحد منكم شخصاً شخصاً وأسلم عليه،                  

 وحدي بل أصحاب الفضل على        لستم أصحاب الفضل علي    ،ألنكم كلكم مجيعاً أصحاب الفضل    
سالم، وهداية  سالم، ونقلوا رسالة اإلِ   هم آباؤكم الذين محلوا مشعل اإلِ      بالدي، وأصحاب الفضل    

 .سالم إىل بالد العجماِإل
 أطلت العبارة إىل    ضافات وإالَّ  و حنن كلنا تالميذكم وتالميذ تالميذكم، وال أريد أن أكثر اإلِ           -

 الوقت،  وفر علي  بصفة خاصة، إذ     ما ال اية، فصاحب الدار الشيخ عبد املقصود خوجه أحسن إيلَّ           
 اجلهد فجمعين بكم وأتاح يل فرصة اللقاء يف مكان الواعظ، ويف وقت حمدد لاللتقاء مع هذه                 ووفر علي 
 .النخبة

 واهللا سبحانه   ،ليست العربة بالقامة واحلجم والكثرة، إمنا العربة بالقيمة        ..  وإخواين..   ساديت -
.. ت اآليات األخرية من سورة األنفال عجبت       إنين كلما قرأ  ..  وتعاىل قد فضل القيمة على القامة      

والذين كفروا بعضهم     :غلب على أمري، إذا قرأت قول اهللا تبارك وتعاىل         عجبت وكدت أحار وأُ   
إىل هذه  ..   ملن يقال هذا؟ هلذه احلفنة البشرية      . تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري       أولياء بعض إالَّ  

تألفت من األنصار أصحاب الدعوة      !.  هاجرين واألنصار؟   اموعة الصغرية اليت تألفت من امل      



سالمية، وربط املهاجرين   املؤاخاة اإلِ ..  واملهاجرين املغتربني، ملا حث اهللا تبارك وتعاىل على املؤاخاة         
ة الصادقة وحثهم على أن يقدموا وحدة        واألنصار باملهاجرين، وأثار فيهم روح األخو      ..  باألنصار

نسانية، وتقوم  ميان، وتقوم على وحدة الكلمة، وتقوم على التوجه إىل اإلِ         ى اإلِ جديدة، وحدة تقوم عل   
 .على املبدأ والعقيدة

قصرمت يف إنشاء هذه األخوة ويف تقدمي هذه الوحدة الغريبة اليت            ..   قال إذا قصرمت يف هذا     -
.. قوم على الرسالة  جهلها العامل وتناساها التاريخ منذ قرون، إذا قصرمت يف إنشاء هذه الوحدة اليت ت              

 . تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبريإالَّ .الرسالة الفاضلة وعلى األخوة الصادقة املخلصة
 ما نسبة هذه القلة القليلة اليت كانت تعيش يف يثرب يف املدينة اليت مسيت بعد ذلك مبدينة                    -

ما وزن هذه القلة يف امليزان      !  ؟  الرسول عليه الصالة والسالم؟ ما وزن هذه القلة، وما عدد أفرادها           
 .؟حىت يف امليزان العلمي! يف امليزان االجتماعي؟ ! السياسي، يف امليزان الدويل؟ 

 أعتقد أنه مل يبلغ عددهم أكثر من بضع مئات، لعلهم مل يتجاوزوا األلف عند نزول هذه اآلية،                  -
حصاء ن أكرب عددهم يف اإلِ    حصاء ثالث مرات كما جاء يف صحيح البخاري، وقد كا          فقد جرى اإلِ  

.. فلمن يقال هذا؟ هل يقال للرومان الذين سيطروا على نصف األرض          ..  األخري ألفاً أو أكثر من ألف     
وبأكرب حضارة قامت يف ظلها، وبأكرب قوة حربية، وقوة          ..  والذين كانوا يتمتعون بأكرب إمرباطورية    

 !دولية، وقوة سياسية؟ 
ن الذين توسعوا يف بسط نفوذهم ويف االستيالء على األرض           هل يقال هذا للفرس أو للروما      -
هم الذين كانوا جيدفون سفينة     ..  نسانيةن يف مصري اإلِ   ريكان هؤالء الرومان والفرس هم املؤث     ..  املعمورة
هم الذين كانوا يتصرفون يف مصائر األمم إذا صح هذا التعبري، ويف أوضاع             ..  سفينة احلضارة ..  احلياة
 . تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبريإالَّ: ال هلمهل يق. العامل

ما أكثر حجمها، وما أكرب     "  فتنة يف األرض  " قيسوا يا إخواين وساديت روعة وحجم كلمة          -
 أما  ..ال فساد فقط بل فساد كبري، ولكن بالنسبة ملن يقال هذا؟             ..  فتنة يف األرض وفساد   ..  وزا

سالم، وقامت على أعناقهم وعلى أكتافهم       الصغرية اليت قام عليهم اإلِ     بالنسبة هلذه القلة، هلذه اموعة    
 .سالمرسالة اِإل
ميانية  اإلِ ..سالمية  الوحدة اإلِ ..   يقال هلذه اموعة الصغرية إن قصرمت يف تكوين هذه الوحدة            -

، وتركز طاقاا على    نسانية، واليت تبذل حياا    اليت حتمل أمل اإلِ    .. العادلة   .. الرحيمة   ..نسانية   اإلِ ..
إن قصرمت يف تكوين هذه الوحدة      .   من قرون  ..نسانية من املستنقع الذي كانت تتردى فيه         إنقاذ اإلِ 

يثار، ميان، وعلى أساس التضحية واإلِ    خالص، وعلى أساس اإلِ   مل تقم هذه الوحدة على أساس اإلِ      لئن  و
 . األرض وفساد كبري أن تكون فتنة يفوعلى أساس التفاين، فال نتيجة لذلك إالَّ



هذا هو التصميم   ..   هذه قيمة األمة املسلمة، حني كان عددها ال يتجاوز ثالثة آالف، يقال هلم             -
 فإعطاء هذه اموعة هذا البذل الكبري، وهذه القيمة الكبرية وهذه املكانة الرئيسة يف خريطة               .الصادق

 .قيمته ال بقامتهالعامل، ويف جمموع األمم أعطانا الدليل على أن املسلم ب
 بأخالقها وضمريها، وبالروح    ، وإن األمة املسلمة برسالتها وبإمياا وعقيدا، وفضائلها اخللقية        -

املتغلغلة يف األحشاء املسيطرة على الشعور وعلى العقل والتفكري، قيمة هذه األمة يف هذه اخلصائص                
ثرة املساحة املكانية اليت تسيطر عليها وحتكم       اليت أكرمها اهللا ا، ليست يف كثرة العدد والعدد، وبك          

 . وال بعدد وضخامة وحجم املساحة الزمانية اليت تؤثر فيها،فيها
 فإنين أنظر إىل هذه اموعة الطيبة، وإن كانت قليلة العدد أنظر إليها باملكربة اليت أعطانا                  -

سالم، هلا من القيمة اليت     م، وعن مركز اإلِ   سالسالم إياها واليت هلا قيمة يف بالدنا البعيدة عن مهد اإلِ          اِإل
 .سالمي، ويف مهد اإلسالمرمبا ال تكون يف الوسط اِإل

 فأنا أشكر صاحب الدار جزاه اهللا خرياً، وصاحب الفضل يف هذه الفرصة املباركة على أنه                 -
لكن الكبري يف   و..  أكرمنا بتوجيه الدعوة هلذه اموعة الطيبة، وإىل هذا العدد ليس الكبري يف العدد             

وإنين أنتهز هذه الفرصة، ألحييكم مجيعاً، وألشكركم مجيعاً على أنكم يف احلقيقة كرمتم يف               ..  القيمة
شخصي احلقري هذا االنتساب، ولست أدري االنتساب الصحيح أوالً، ولكن ما اشتهر من االنتساب،              

البالد املقدسة، يف احلقيقة تكرمي للعلم      فتكرمي مثلي يف هذه     .  من االنتماء إىل العلم والدين، وإىل الدعوة      
النفوس ..  سالمية، وتعبري عن الشعور الصادق، وعن النفوس الكرمية       وتكرمي للدعوة وتكرمي لألخوة اإلِ    

 .الكبرية
وأمحد اهللا تبارك وتعاىل على أن أتاح يل هذه الفرصة قبل أن أغادر              ..   وإنين أشكركم مجيعاً   -

قول ال بد أن ترجع هذه القيمة هلذه األمة، وأن حتمل هذه األمة هذه               هذه البالد املقدسة، وأعود فأ    
الرسالة اليت بفضلها أصبحت أثقل يف ميزان اهللا تبارك وتعاىل، أثقل يف ميزان جمال األجور، أثقل يف                   

 .نسانية، وأثقل وزناً يف ميزان التاريخ وميزان الواقعميزان مصائر اِإل
ل واحلول، االمرباطوريتان العظيمتان، ولكن اهللا سبحانه         من األمم اليت كانت متلك الطو       -

، إمنا قال للمسلمني يف ذلك احلني        تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري       إالَّحدامها  وتعاىل مل يقل إلِ   
الذين كانوا خيافون على أنفسهم، وكانوا كما يقول سيدنا عبد اهللا بن مسعود كالغنم يف الليلة املطرية                  

فكان املسلمون خيافون على أنفسهم من كل صوب، يدل على ذلك أنه ملا               .   بيت الراعي  تأوي إىل 
هل هو  :  يالء، وطرق الباب قال   ذهب صديق سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليخربه خبرب اإلِ            

 هل جاء غسان؟: فزع سيدنا عمر، قال: هنالك؟ فقال



مرباطورية على األرض،   إ يؤسس أكرب     مثل سيدنا عمر الذي كان قد قدر له أن حيكم، وأن            -
جيب وسيكون أن   :  كان خياف غسان يف ذلك احلني، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل رفع مكانة املسلمني فقال             

وال قيمة  ..  نسانيةبقاء لإلِ ال  برسالة  ..  مرباطوريات، ألنكم قائمون برسالة   ختافكم األمم، وختافكم اإل   
 . انسانية إالَّلِإل

، وبصفة خاصة أشكر صاحب الدار، وأمحد اهللا تبارك وتعاىل، والسالم عليكم             أعود فأشكركم  -
 . ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد اهللا بغدادي فقال

يقي عبد  خالص أقول ألخي وصد   بكل الصدق واحملبة واإلِ   ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
م رجالً من عظام الرجال، ونابغة من نوابغ الفكر         إنك أحسنت وأجدت حينما دعوت لتكر     ..  املقصود

وإنك ذا اللقاء يا أبا احلسن وبغريه من لقاءات احملبة اليت            ..  سالمي على امتداد تارخينا املعاصر    اِإل
. فواحة العبري والزهور، ظاهرة أصيلة    تنظمها وترتبها وتنسقها يف طراز بديع وإبداع مجيل، وباقة مجيلة           

فأنت األديب األصيل ابن األديب الكرمي، فلقد مجعت أهل العقل بأهل الفضل على سواء، وبينهما                 
 :وشائج القرىب، ورباط الرحم املتصل كما قال أبو متام

ــد ــام واح ــن غم ــدر م عــذب حت
. 

ــا   ــال فماؤن ــاء الوص ــرق م إن يفت
. 

ــناه ــوالد أدب أقمـ ــام الـ  مقـ
. 

ــنا    ــف بين ــب يؤل ــتلف نس أو خي
. 

 

لقد أفضلت علينا، وأكرمت فكرنا املرة تلو املرة، إنك جتدد          :   ثانية أقول لعبد املقصود     ومرةً -
لقاء احملبني باحملبني، والزمالء بالرفقاء، واألصدقاء باألقرباء، والعلماء باألدباء، وأراك يف هذه الليلة،              
وقد أوغلت يف شغاف قلوبنا، ومستقر يقيننا وحمبتنا، ومسرح أفئدتنا وعيوننا، وذلك بتكرميك أبا                

 .احلسن
 

سالم يف عصرنا، ومفكراً أصيالً من مفكري زماننا،          إنك تكرم علماً إسالمياً من أعالم اإلِ        -
ظ الوفري من سحر البيان،     ونابغة من نوابغه، وعمالقاً ضخماً من عمالقته، آتاه اهللا العلم واحلكمة، واحل           

ورقة الكلمة، فهو العامل األديب املتمكن من علمه واسع األفق، دقيق التفكري، ثابت اليقني، قوي                  
احلجة، راسخ القدم، وهو األديب الرصني الذي يكتب مبداد الفؤاد ونور اليقني، الذي مأل أقطار قلبه،                

 إىل اهللا من    ك ومن قبل ومن بعد فهو داعٍ      فهو رائد جيل متميز، وصاحب مدرسة متفردة، وفوق ذل        
سالمية الصحيحة، وتاه   سالم، مبشراً ونذيراً وسراجاً منرياً يف وقت انعدمت فيه الرؤية اإلِ          كبار دعاة اإلِ  



نسان دي اهللا وبشرعة رسول اهللا، وال        وذهب رشده يف عامل الصراع املتقاتل ال يهتدي اإلِ          اإلنسانُ
سالمية، ووسط هذه الدوامة    لعزة والكرامة، والعيش يف ظالل األخوة اإلِ      يبتغي الصالح والفالح، وا   

رأيت أبا احلسن، فهو العامل ااهد الذي أشاهده أمامي كل يوم، على مسرح عاملنا املعاصر، وقد وقف                 
واستقام على أمره خياطب العصر كله بالرجوع إىل شريعة اهللا اخلالدة، كما نطق ا القرآن، وفسرها                 

 .سالم بأعظم منهج شهدته األرض اِإلرسول
 

 إنه منهج أفضل رسل     ،نساننسانية الفاضلة اليت حتقق سعادة اإلِ      إنه املنهج األقوى من احلياة اإلِ      -
يديولوجيات املعاصرة عن البذل    اهللا، وأفضل البشر أمجعني، وبعد أن استبان للعاملني عجز كل اإلِ            

نسان الكرامة واملكانة   يعة اهللا وحدها هي اليت أعطت اإلِ       ن شر أو..  والعطاء وإسعاد الفرد واتمع   
 .الالئقة به

 

 ويتجاوز أبو احلسن بفكره العقالين وتفكريه األصيل آفاق عاملنا، ليتوغل بعمق املفكر                -
املتمكن، ويدق أبواب الفكر الغريب يف دعوة مفتوحة متثلها حماضراته ودروسه اليت ألقاها يف أكثر من                 

تعليمية، يف عامل الغرب مقتحماً بذلك معاقله وحصونه وقالعه، يدق على باا منبهاً              جامعة ومؤسسة   
ومرشداً مفكري الغرب إىل األخطاء الكامنة يف علومهم، وأفكارهم، وأدمغتهم وحضارم املادية اهلائلة             

 .وحصادها الكبري
 

عصرية بكل ما فيها من      فهل شاهدمت مثله عاملاً مسلماً يقف يف مواجهة التحديات الغربية ال            -
ثقل عسكري، وتفوق حضاري، وتقدم تكنولوجي، وبكل ما فيها من حصاد علمي وزخم وانبهار                

 هائل؟
 

قناع، والعقل املتأدب    هل رأيتم عاملاً مسلماً آتاه اهللا علماً وفضالً وسحراً من البيان، من اإلِ              -
 ل، ال خيشى إالَّ   ِج كله غري هياب وال و     بأدب الشرق، واملتمكن من العلم، يقف متحدياً الفكر الغريب        

 اهللا وال تأخذه يف احلق لومة الئم؟
 

 ويف أكثر من مرة وحماضرة صرخ أبو احلسن يف وجه علماء الغرب قائالً لقد أعطيناكم بذور                 -
    احلضارة، وصدرنا إليكم روادها وبَنا وعلماءها يف القرون الوسطى يوم كانت أوطانكم تغط يف           ا

 .وم العميقسبات الن
 

يوم كانت  .   وأعطيناكم منهج العلم التجرييب وهو املنهج األصيل من مثرات هذه احلضارة             -
سالم أشرقت مشس اهللا على الغرب وتفتحت زهور العلوم، وصار اجلو كله ربيعاً وأزهاراً               حضارة اإلِ 



لماذا تردوا إلينا   وجنات جتري من حتتها األار، كان ذلك بشهادة مفكري الغرب واملنصفني منهم، ف            
خائبة هزيلة؟، وتصدرون إلينا حضارة قد محلت معها ما محلت من بذور زرعت يف املستنقعات                   
والوحول، وحصادها أجسام بال أرواح، حضارة انعدمت فيها الرؤية الصادقة إىل معايري اخللق وموازين              

 .نسانالروح، ليس فيها ما يسعد الفرد وما يصلح حياة اِإل
 

نسان، ومىت كانت أدمغة أهلها ماهرة يف صناعة        كانت العقول الغربية صانعة لروح اإلِ      ومىت   -
 فمجال هذا   ، ال أريد أن أسترسل    ؟نسانية كلها أيدلوجية تسعد الفرد، وحتقق السعادة للمجتمعات اإلِ      

 .رحيب ويف غري هذا املكان والزمان
 

 فذاً، له عقل كبري، متفتح يعمل من          وأعود مرة أخرى أليب احلسن ألراه دائماً وأبداً عاملاً          -
إنه حيرر العقول بطريق دعوته اجلادة املخلصة، وبطريق رسالة         .  سالمي، وبني أهله وأهلنا   داخل عامله اإلِ  

نسان، وإنسان القرآن   ألجيال هذه األمة املسلمة، وإميانه الكامل باهللا وبعقيدة القرآن اليت هي عقيدة اإلِ            
صالح والدعوة، الطريق الذي ال طريق غريه وإعالء هذا          أخذ الطريق يف اإلِ   إنه ي .  هو إنسان العاملني  

قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه،             .  الطريق على كل طريق   
 .وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

 

نون بتحقيقها، وليس ذلك     يفرح بتحقيقها، ويفرح معه املؤم      إن أهداف أيب احلسن ملخصةً     -
 املكبوتة، بتعبئة كافة خطوط القوة لتجعل من الرصيد          ،على اهللا ببعيد، هي حترير الطاقات احلبيسة       

سالمي احلضاري والتراثي ثروة هلا شأا، وهلا ميزاا من موازين الفكر ويف مقابلة الفكر الغريب                 اِإل
 .وحضارة الغرب

 

بداع، وقوة ضخمة يف جمال بناء      قت يف جمال االبتكار واإلِ     فهي ستكون قوة مىت حتررت وانطل      -
سالم، جمردة عن مجيع األشكال      حضارة أصيلة رائدة، ومتميزة ذات طابع عاملي حتقق مقاصد اإلِ           
 .والصور واملظاهر اليت جتسدت حضارياً يف املاضي عرب عصوره املختلفة

 

ين إن كنت مكثراً يف تعداد حماسن أيب         وبعد فما أحسبين حمسناً لكم إن أطلت عليكم، وما أقل          -
احلسن، فلو فتحت باب الثناء على أيب احلسن لفين القرطاس، ونفدت األنفاس فذلك حبر ال ساحل                  

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. له
 



  ))كلمة السيد علي حسن فدعق(( 
 :مث حتدث األستاذ األديب علي حسن فدعق فقال

ال شك يف   ..  رحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني          بسم اهللا الرمحن ال    -
أنين ال أستطيع أن أصف أبا احلسن الندوي، ألن اجلوانب الشخصية فيه كثرية مليئة بالصور العظيمة                 

 .الثرة العطاء
 

 أبو احلسن الندوي رجل موقف كما قال األستاذ عبد املقصود خوجه الذي أشكره أن أتاح                 -
رصة اللقاء بأيب احلسن الندوي، الذي كلما مرت سنة أحببته أكثر، وأعجبت به أكثر، وأصبحت               لنا ف 

 .تلميذاً له أصغر
 

سالم، فله   ألن أبا احلسن كلما تقدمت به السن، طال باعه يف التأليف، وطال باعه يف نشر اإلِ                -
ه األستاذ عبد املقصود    ، وأرجو أن تقرؤوه وسيقدم    "السرية النبوية "كتاب أخري كما تعلمون امسه       

، "ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني    "  ..ال أشك أن الكثري منكم قرأ كتابه      .  خوجه كهدية منه، كذلك   
سالمي وقد طبع سبع مرات، وترجم إىل أكثر من لغة، وأما تالميذ أيب احلسن ففي كل أحناء العامل اإلِ                  

 .كما أعتقد
 وإين ال أرى بأساً من أن       ،ده رمحه اهللا السيد عبد احلي      إن موالنا أبا احلسن سار على طريق وال        -

مام حممد بن سعود الكبري، حني قال يف مقدمة         أستعري كلمة للدكتور عبد احلليم عويس من جامعة اإلِ        
سالم يف اهلند، وهو     والده كان رجالً ذا تأثري كبري، خدم اإلِ        إنَّ:  كتاب عن والد أيب احلسن حيث قال      

 . مي إىل الرسولمن أصل عريب، وينت
 

 به التاريخ   حسمن الناس من يأيت إىل هذه الدنيا فال ي         :   هناك كلمة له جيدة رائعة تقول       -
سالمي يف بلدنا، ويف العامل     اع التاريخ اإلِ  ومنهم من يأيت ليصنع التاريخ، وأبو احلسن من صن         .  وميضي
 .سالمي مجيعهاِإل

 

مة صديقنا وحبيبنا أمحد عبد الغفور عطار يف مكة         لعالّ عرفت أبا احلسن يف حفل أقامه األستاذ ا        -
املكرمة، فال بأس أن أنقل لكم بعض الصور عن أيب احلسن الندوي، وستعرفون أبا احلسن الندوي أكثر                 

، وكذلك ستعرفونه من كتابه     "ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني    "و  "  السرية النبوية "وأكثر من كتابيه    
 .غريه من كتبه الكثرية اليت نتتلمذ عليهاو" األدب العريب"عن 



حنن املسلمني أحوج ما    .  سالمي املتحرر، الذي حنتاج إليه     حني تقرأ كتبه جتد فيها الفكر اإلِ        -
 وأنا هنا أعتذر    ،وشيخنا أبو احلسن الندوي عندما تعرفت عليه      .  نكون إىل التحرر ال إىل الصيغ العادية      
ال رمحه اهللا، فناقشناه نقاشاً حاداً، وقد كان ذلك منا سوء أدب،            له ألنين هامجته مع األستاذ علي غس      

فقد كان يتمثل بقول    .  يف الوقت نفسه كان السيد أبو احلسن يرشدنا إىل اهلدوء الذي يلتزم به نفسه              
غري أننا مل   .   من اهللا لنت هلم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك             ما رمحةٍ ِبفَ:  اهللا تعاىل 
وال .  رتل األستاذ أمحد عبد الغفور عطار، حىت أصبحنا أشد حباً له، وأكثر تعظيماً واحتراماً               نغادر م 

جل إنساناً يف حيايت أكثر من أيب احلسن الندوي، حىت أنين من شدة إعجايب وحيب له                 أكتمكم أين ال أُ   
ت شباب املسلمني من    سالم، رأيته يف دار الندوة، ورأي     رحلت إليه للهند، فرأيته هناك على رباط من اإلِ        

 .اهلنود والعرب، كيف يربيهم تربية إسالمية صحيحة
 

           عن األخ عبد املقصود     ي نيابةً وقبل أن أحتدث طويالً عن أيب احلسن الندوي أود أن أحي 
 .خوجه موالنا وحبيبنا مفيت الديار اللبنانية فمرحباً به ومبن معه

 

-          الذي كان رجالً    ...ج والده األستاذ عبد احلي     ونعود إىل أيب احلسن الندوي، فقد سار على 
وعندما كنت يف مكة املكرمة حاولت أكثر من مرة، بل           .  عاملاً، أيضاً، وأسس دار الندوة اليت تبناها      

 .حاول كثريون دعوة أيب احلسن الندوي إىل حفل غداء أو عشاء، لكنه كان يعتذر
 

 مرتيل الصغري املتواضع يف أجياد، وألقى       ى دعويت، وحضر مجع غفري يف     ب وبإصراري وإحلاحي لَ   -
 وهي رسالة طبعت،    ،"من اجلزيرة العربية إىل العامل    " كلمة رائعة وكانت بعنوان      علينا أبو احلسن عندئذٍ   

". من العامل إىل اجلزيرة   "وأظن أن بعضكم رآها، وهناك رسالة أخرى طبعها أبو احلسن الندوي عنواا             
 :اليت أحب أن تسمعوها هذه الصورةومن الصور اجلميلة املقروءة 

 

 طلب منا أبو احلسن الندوي يوماً ما أن نذهب معه إىل خلوته الروحية، فأحضرنا حافلة لتقلنا،                 -
ال بد لنا من مذياع حىت نتمكن من االستماع           :وذهبنا إىل وادي فاطمة، األخ علي غسال رمحه اهللا قال         

 .إىل صوت أم كلثوم
 

الة العشاء اجتمعنا معشر الشباب ليلة اجلمعة، حول املذياع، وأطلقنا           يف وادي فاطمة وبعد ص     -
تسحر منا القلوب وتأسر منا األلبابلصوته العنان يدوي بصوت أم كلثوم الشجي ،. 

 وكنا نتوقع أن السيد أبا احلسن الندوي يغضب ويثور، أو يقوم بتحطيم املذياع كما يفعل                  -
 إىل حماربة كل شيء فيه شبهة اتقاء الوقوع يف احلرام، غري أن هذا              البعض الذين ترفعهم غريم الدينية    



نعم، فمكث  :  أتستمعون إىل أم كلثوم؟ قلنا    :  الرجل الذي ترونه أمامكم دوء حتدث إلينا بلطف وقال        
معنا مدة يستمع دون أن يفوه بكلمة تعكر صفونا، مث انصرف مودعاً غري أننا أحسسنا باحلرج ووجدنا                 

ري الئق أدبياً، فقفلنا املذياع، ومننا، هذه صورة من الصور اليت أحببت أن تسمعوها عن أيب                أن تصرفنا غ  
 .احلسن الندوي

 

، فتقدم إمام املسجد الراتب ليصلي       ويف اليوم الثاين توجهنا إىل مسجد القرية للصالة مجاعةً          -
منا، غري أن السيد أبا احلسن      بنا، فحاولنا إزاحته عن احملراب حىت يتقدم السيد أبو احلسن الندوي ليؤ           

 وهكذا  ،اتركوه يصلي فإا وظيفته وال حيق يل أن أعتدي على حق اآلخرين            :  رفض وقال مبلء فيه   
 .ضرب أروع مثل يف التقوى

 

سالمية تأثرياً   والسيد أبو احلسن إذا خطب يؤثر على تالميذه الذين ينتشرون يف الدول اإلِ               -
يرشدون الناس إىل فعل اخلري من تلقاء أنفسهم، يدفعهم إىل ذلك حبهم            بالغاً، وكانوا يقومون بالدعوة و    

 .ألستاذهم، وقدوم السيد أيب احلسن الندوي
 

وقبل أن أترك مكاين أحب أن      .   وهكذا جند أن أبا احلسن أوجد لنا شباباً مسلماً صحيحاً           -
، واختالف الرأي ال    إين قد أختلف مع أيب احلسن الندوي، لكن ذلك ال يعين عدم احلب له               :  أقول

أنا أختلف مع أيب احلسن الندوي يف مفهومه القومي، فهو يرى أن القومية قد ختتلف               .  ةيفسد للود قضي  
نسان املسلم الصادق القوي، والعامل     ي هذا اإلِ  ختاماً أنا سعيد أن أحي    .  سالم، وأنا أرى غري ذلك    مع اإلِ 

 .  ظهروا يف هذا القرن، والسالم عليكم ورمحة اهللاسالمي، بل أعتربه من اتهدين الذينواملفكر اِإل
 

  ))كلمة معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال

 ال أريد أن أضيف شيئاً جديداً على ما مسعنا من اجلميع، فموالنا أبو احلسن هو من املعنيني                    -
 :بقول الشاعر

ألنــــاس فــــإم ســــعداء
. 

ــعيداً   ــه سـ ــخر اإللـ وإذا سـ
. 

 

سالم ماال ميكن أن    سالمية أفراد هلم من اخلري ومن الفضل ومن املثوبة يف سبيل اإلِ            ويف األمة اإلِ   -
ي  لكين أقول من فضل موالنا هذه الليلة، وجود مساحة املفيت الكبري، الرجل الطيب،              .  دركحصى أو ي

ط، املصابر، مع األستاذ الكبري األستاذ الصابوين، وكلنا نعلم أم على ذلك الثغر،                ااهد املراب 
 .واحلكاية ليست ثغراً ولكنهم على معركة بني قرع القنا وخفق البنود



 

 وقبل احلديث عن    . عندما دخلت إىل هنا     فمرحباً بوجوده، وما كنت أعلم أنه يف اململكة إالَّ         -
سأل املفيت عما كنت أتابعه من رحلته إىل االحتاد السوفيييت، فأنا مشتاق أن             السيد أيب احلسن، أود أن أ     

سالم مع األستاذ الصابوين إىل بولندا،      أمسع رحلته الوحيدة والفريدة ألول مرة بعمامة من عمائم اإلِ          
حيث توجد أقلية إسالمية مسعت عنها منذ زمان طويل وكان هلا سفري يف جدة يف عهد آخر األشراف،                  

 عهد امللك عبد العزيز بن سعود، وكانت بيننا وبينهم صلة كبرية، وكان السفري يف تلك األيام                   ويف
قائداً كبرياً يف اجليش البولندي، واملسلمون يف بولندا كما علمت بعد ذلك هلم مكانة رفيعة بني                   

وك بولندا  ولذلك فلهم حرمة عند مل    .  البولنديني، ألم كانوا صادقي الوطنية والدفاع عن وطنهم        
 .عندما كانت امللكية قبل احلرب العظمى الثانية موجودة فيها

 

 ويف إحدى جواليت ذهبت إىل بولندا ألين أعلم أن هناك ثالث أو أربع قرى تقع يف مشاهلا                    -
 وعندي بعض الرسائل القدمية     ،الشرقي وفيها بقية من املسلمني البولنديني منسية من كل املسلمني           

دا يف األسواق عند باب احلسني، وعند باب األزهر، لكن املسؤولني مل يسمحوا يل               املتروكة اليت وج  
لذلك .  بأن أدخل إىل هناك، لكين علمت من متابعيت بعودة املفيت من هناك منذ ثالثة أشهر أو أربعة                  

 نريد منه أن يسمعنا ما شاهده، ومن حسن احلظ وبوجود موالنا املفيت الكبري الليلة، فعندي داعية                 
 .إسالمي آخر ال يريد أن توجه إليه األضواء، ولكنه رجل مسلم كرمي، هو الدكتور السامرائي

 

فرنسيني الذين   الدكتور السامرائي منذ ثالثة أشهر مسع بأن سكان جزائر كالدونيا طالبوا اإل             -
 يف   سنة أن خيرجوا من أرضهم كي تنال االستقالل، وجزائر كالدونيا تقع           ١٠٠استعمروهم أكثر من    

 .الشمال الشرقي لقارة أوستراليا
 

اغتنمت فرصة العطلة املدرسية وذهبت إىل هناك يف طائرة، وصرفت            :   وقد حدثين قائالً   -
 يوماً وتعرفت عليهم، فوجدت أن عشرين ألف مسلم من اجلزائريني مضى عليهم أكثر من               ١٥عندهم  
م من اجلزائر، أو أن أجدادهم كانوا         أم كانوا يف يوم من األيا        سنة هناك، ال يفقهون إالَّ      ١٥٠
خوة اجلزائريني وكان   وعندما عدت إىل هنا أخربت أحد اإلِ      .  إا قصة طويلة عريضة مبكية    .  مسلمني

سالمي فتوجه هو اآلخر إىل هناك على حسابه، فعرف من عوائلهم بعض العوائل              يعمل يف البنك اإلِ   
يس ابن جديد يف اجلزائر، غري أن أهل اجلزائر كلهم مبا           املشهورة، وأخذ عنهم تقريراً طويالً، وبعثه للرئ      

فيهم رئيسهم ال يعرفون هؤالء املنفيني، أقصد من كل ما سبق أن أبني أن املسلمني يف هذه األيام                     
سالمية أفراد مثل موالنا أيب احلسن ومثل الشيخ املفيت          ضائعون، ومن جهة أخرى يوجد يف األمة اإلِ        



 ومثل الدكتور السامرائي، ومجيعهم من العلماء األفاضل الذين ميكن أن نستفيد             الكبري، واملفيت الثاين،  
 .منهم يف عالج هذه األمور

 األستاذ الندوي يف كل ما أفاء اهللا عليه من اخلري، كان يشد الرحال بنفسه من قرية إىل قرية                    -
 .العظيمةسالمية ومن بلد إىل بلد حىت وصل إىل ما وصل إليه، وأسس هذه الرابطة اِإل

 

 ويف اخلتام فإين أطلب بامسكم من مساحة املفيت الكبري أن يتفضل علينا وحيدثنا عن رحلته إىل                  -
 .  فائدة فيهمبولونيا، ولعله يغري نظرته يف املسلمني بعد أن مهس يل أالَّ

 

  ))كلمة فضيلة مفيت لبنان الشيخ حسن خالد(( 
 :الشيخ عبد اهللا بلخري فقالوحتدث مفيت لبنان الكبري تلبية لرغبة معايل 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله                -
أما بعد فلعل من بركات هذه اجللسة، ومن بركات عالّمتنا معايل الشيخ أيب احلسن،              .  ..وصحبه أمجعني 

 من بركات ذلك أن      لعلَّ ،سالمي الدؤوب عمل اإلِ وأستاذ اجلميع، والقدوة يف الدعوة، ويف النشاط لل       
دعينا على غري موعد، واجتمعنا يف هذا اللقاء، ولقينا أيضاً معايل الشيخ عبد اهللا بلخري، وكانت هذه                  

 .الفرصة املباركة ليثار هذا املوضوع
 

 بوساطة   دعوة من احلكومة البولونية، أومن املسلمني البولونيني        ه إيلّ جوتب يل أن ت    لقد كُ  -
بىن يف منطقة جدانسك، ومبجرد أن عرفت أن يف بولندا           كان مفروضاً أن ي     احلكومة ألفتتح مسجداً  

           مسلمني تاقت نفسي إىل أن أجته إىل هذه املنطقة لعل اهللا يئ هلم ولنا خرياً، وبالفعل اخترت بعضاً من        هي
اء ببعض املسؤولني البولونيني ألعرف     إخواين الدعاة، واجتهت على الفور إىل صوفيا، ومت هناك أول لق          

 .كيف ميكن أن يكون املدخل إىل التالقي مع مسلمي بولونيا
 

 وكان وزير الشؤون الدينية أبرز املسؤولني الذين قابلتهم، ومن خالل حمادثيت معه سألته هل                -
هم بعض  ميكن أن نساعد املسلمني ونبين هلم بعض املساجد أو نرسل هلم بعض الدعاة، أو نأخذ من                 

أنا أدعوك  :  سالم؟ فقال يل  األبناء إىل جامعات عربية، أو إىل معاهد عربية، فنعلمهم اللغة العربية واإلِ            
سالمي، وتشجعهم ليحاولوا أن    بإحلاح أن تثري هذا املوضوع مع كل املسؤولني املسلمني يف العامل اإلِ            

 .يقدموا اخلدمات الدينية إىل مسلمي بولونيا
 

هذا من وزير الشؤون الدينية، وملا ذهبت للقاء وزير الثقافة أعاد على مسعي               ما كنت أنتظر     -
مثل هذا الكالم، ورأيت منه شيئاً عجباً وهو أنه كان حيرص على أن نلتقي باملسلمني والعائالت                   



سالمية، وأن يكون بيننا وبينهم ما يساعدنا على أن نستشف بعض ما عندهم من حاجات إسالمية،                 اِإل
 أن نقدم هلم اخلدمات اليت هم يف أمس احلاجة إليها، وبالفعل التقينا باملسلمني املوجودين يف                 مث حناول 

سالمية يف جدانسك اليت تقع مشال بولونيا على حبر البلطيق، وهؤالء            فور صوفيا، وتوجد الكثافة اإلِ    
 بناء مسجد    مسلم، ومع ذلك فإم بدأوا يف وضع قواعد        ١٥٠٠املسلمون ال يكاد يزيد عددهم على       

        ر يل أن أدخل هذه املنطقة، وأقوم بزيارة بعض         على حبر البلطيق، والعجيب أن اهللا سبحانه وتعاىل يس
وعقدت عدة جلسات بيين وبينهم تناولت فيها معهم نقاش         .   وأطفاالً سكاا من املسلمني رجاالً ونساءً    

 .بعض املواضيع احملزنة
 

-    سالم بالرغم من أنه ليس له من        من االطمئنان هو أن اإلِ     دخل إىل القلب كثرياً    غري أن الذي ي
 أنه ما زال يعمر قلوب هؤالء السكان، وما زال حيركها وحيرضها لتعيد              ممارساته الشيء الواضح، إالَّ   

 شاب يعمل مهندساً     ولقد شكا إيلَّ  .  سالم الصحيح السوي  ممارساا، وترجع بأبنائها حلظرية اإلِ     
سالم، إن أيب وأمي مسلمان، لكنهما ال       ا أستاذ إنك عتبت علينا ألننا ال نعرف اإلِ        ي:  إليكترونياً قائالً 

سالم، وما يعرفانه ال يستطيعان أن يترمجاه يل، فكيف تنتظر مين وأنا يف هذه                يعرفان الكثري من اإلِ   
بت إىل  سالم ذه  مين يف التعرف على اإلِ     سالم؟ ورغبةً سالم، وأن أمارس اإلِ   الصورة أن أتعرف على اإلِ    

سالم، ويهديين إليه حق اهلداية، فرجعت من       العراق لكين مل أجد يف العراق من يدلين حقيقة على اإلِ           
العراق كما دخلته، لعدم معرفيت اللغة العربية اليت هي وسيليت للتعرف على لغة القرآن، ولتعلم القرآن                

حد البولونيني اليهود بعد إسالمه كتاباً       بولونيا؟ لقد قرأت أل    ألست:  الكرمي، والتفقه يف الدين، فقلت له     
الطريق إىل  "، وعندما قرأت كتابه     "الطريق إىل مكة  "، وكتاباً آخر امسه     "سالم يف مفترق الطرق   اِإل"امسه  
 .بكيت ألنين كنت مقصراً جتاه إسالمي وجتاه ديين" مكة

 

 نقل، وأن يفيد به     سالم خري سالم أن ينقل اإلِ    هذا الرجل البولوين استطاع بفيض حمبته لإلِ        -
ال أمحلك وحدك تبعة هذا التقصري ولكن أعتربك           فلماذا مل تتعلم كما تعلم هذا الشاب؟ أنا        ،املسلمني

مسؤوالً، وأطلب منك أن تتحمس وتتشجع كما حتمس وتشجع من سبقك، فتعلم العربية، مث كتب                
فوعدين يومها  .  ملسلمني اآلخرين ا، وحتدث ا واستطاع أن يؤثر على الكثريين من أبناء بلدته ومن ا             

سالم، وذهب معي إىل النادي واستمع إىل حماضرة ألقيتها هناك، وهناك رأيت من املسلمني              أن يدرس اإلِ  
هل :   سؤال نصه  واملسلمات ما يبكيين، فقد أخذوا يسألونين أسئلة شىت، ومن األسئلة اليت وجهت إيلَّ            

واج املسلم بالكتابية أمر ممكن، فاندهشوا واستغربوا أن        يصح ألحدنا أن يتزوج املسيحية؟ فأجبته أن ز       
أفيت هلم جبواز قران املسلم باملسيحية وصاحوا يف وجهي صيحة رجل واحد مستنكرين ذلك، ويرجع                



سالمي، واعتقادهم بأن زواجهم باملسيحيات يسوقهم ألن يهيئوا        السبب إىل جهلهم بتعاليم الدين اإلِ     
 .فاراًأوالدهم ليكونوا من بعدهم ك

 

سالمي لديهم، وقلت يف نفسي كيف يكون        ولقد تأثرت كثرياً ملا رأيته من عمق الشعور اإلِ          -
سالم، ونقلناه إىل قلوم عن طريق التيسري والتبسيط، ولقد حاولت           حال هؤالء لو أننا علمناهم اإلِ     

 .مهم قصار السور وكيفية الصالة عملياًخالل إقاميت بينهم أن أعلِّ
 

إن هؤالء املسلمني يف فور صوفيا يريدون أن يبنوا يف نفس العاصمة مركزاً              :  لقول خالصة ا  -
إسالمياً يشتمل على مسجد، ومركز للقاء املسلمني، وأن يقيموا مركزاً آخر يف بياوستوك يف املنطقة                

لفرصة وهم يرغبون انتهاز ا   .  الشرقية اليت توجد فيها كثافة إسالمية، ومسجداً ثالثاً يف منطقة جدانسك          
اليت مسحت ا األنظمة الشيوعية باملنطقة لكي يبنوا هلم مساجد ومراكز حىت يقف املسلمون معها ضد                

وقد وعدم بأن أرسل هلم      .  الكاثوليك، الذين يعتربون اخلصم اللدود لألنظمة الشيوعية هناك         
ويف رأيي اخلاص أننا إذا     .  املساعدات تلو املساعدات، حىت يبنوا هذه املراكز الثالثة يف مناطق بولونيا           
سالمية، فإننا نكون قد بعثنا     استطعنا أن نبين هذه املراكز، واستطعنا أن نأيت ببعض أبنائهم للمناطق اإلِ            

 .سالم من جديد يف قلوب هؤالء املسلمنياِإل
 

 إنكم تقرؤون اليوم عن املسلمني يف إسبانيا، أم بدؤوا يظهرون على السطح بعد أن كانوا                 -
أتدرون ملاذا كانوا مستخفني؟ ألن الكثلكة املوجودة يف إسبانيا كانت رابضة على            .  ن عن األنظار  متواري

متارس معهم أساليب التعذيب وأساليب التخويف، وكذلك       .  قلوم، وكانت مفزعة هلم وخميفة ومرعبة     
جلماعات يف بولونيا استخدمت الكثلكة نفس األساليب اجلهنمية مع املسلمني لدرجة أا أبادت ا               

لقد كان البولونيون يضعوم يف فوهة املدفع، أي         .  سالمية يف منطقة جدانسك عن بكرة أبيهم       اِإل
جيعلوم يف مقدمة اجليش البولوين يف املعارك الطاحنة مع األملان ومع غري األملان من أعداء بولونيا، لكي                 

 .هميتلقوا الضربة األوىل فيقضى عليهم، وبذلك يتخلص البولونيون من
 

 إنين أدعوكم يف هذا الس املبارك الذي يرأسه فضيلة موالنا األستاذ أبو احلسن الندوي وهو                -
               ر لنا  من حدثكم عنه أستاذنا الشاعر الكبري، ومن نعرفه أيضاً بعلمه وفضله وبركاته، ومن بركته أن يس

من اهللا سبحانه وتعاىل أن     بفضل صديقنا معايل الشيخ بلخري أن ندخل عليكم يف هذا املوضوع، فنرجو             
سالمية اليت  يلهم القادرين على أن يهيئوا هلؤالء املسلمني يف بولونيا ما ميكنهم من بناء مراكزهم اإلِ                

 .يرغبون يف بنائها
 



 وشكراً ملعايل الوزير، وشكراً ملعايل الشيخ أيب احلسن، وشكراً للمضيف الكبري على ضيافته               -
غدق علينا مجيعاً   ا داعني اهللا تعاىل له بأن يفيض عليه من نعمائه وأن ي            ودعوته الكرمية اليت وجهها لن    

العطاء الرباين الذي ينري قلوبنا، ويرفع من معنوياتنا لنبين إسالمنا اجلديد على أساس االعتزاز باهللا                  
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. سالمسبحانه وتعاىل، واالعتزاز باِإل

 

  ))خ أمحد صالح مججومكلمة معايل الشي(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الشيخ أمحد صالح مججوم فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني                -
األستاذ عبد املقصود منذ سنة أو أكثر اختط طريقاً         .  سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه أمجعني       

 يف التكرمي، وفتح بيته هلذه املناسبات الكرمية اليت جتمع بني أفاضل الناس واحملبني هلم، ليلتقوا                  جديداً
 .على هذا البساط األمحدي الواسع، ويتناقشوا يف هذه األمور املختلفة

 

 وبالنسبة يل فعالً كانت مفاجأة ألنين جئت من سفر، ومل أتابع التطورات اخلاصة ذه                   -
كنين أشعر مبنتهى السعادة ذا اللقاء املبارك، والذي يتوجه أفاضل أمة املسلمني من              االجتماعات، ول 

سالمي، ومناقشة أمور   سالمي بربكة بيت اهللا الذي اجتمعوا فيه للقاءات رابطة العامل اإلِ           أحناء العامل اإلِ  
 .املسلمني

 

ه البالد كانت وستظل،     والواقع فيما يتعلق مبساعدة املسلمني يف أحناء العامل ال شك أن هذ             -
والواقع أيضاً أنه ليس    .  وأرجو اهللا أن تدوم موئالً للقيام بواجبها حنو املسلمني يف كل أحناء العامل              

سالم صحوة وال قوة وال عزة إذا مل ينبع من بيته الكرمي يف مكة املكرمة، ومن بيت رسوله ومسجده                   لِإل
ى كواهلنا مجيعاً حنن الذين شرفنا اهللا سبحانه وتعاىل بأن          املبارك يف املدينة املنورة، وهذا األمر يضع عل       

نكون من أبناء هذه األمة، ومن الذين كرمهم اهللا بأن ينتموا إىل هذه البقاع، يضع علينا مسؤوليات                  
رشاد الديين والدعوة الصادقة     واملسؤوليات اجلسام أقلها هو العون املادي يف نظري، ألن اإلِ           ،جساماً
 ينبغي  ...سالمي ينبغي أن يتمسك ا أبناء هذه األمة       التمسك به والقيادة احلقيقية للعامل اإلِ     سالم و إىل اإلِ 

أن يقودوها، وأن يتحسسوا مسؤوليام حىت يضربوا املثل لكل الناس يف العامل الذين يتجهون إىل هذا                 
 .البيت مخس مرات يف اليوم

 

-    لبيت يؤثر على ألف مليون مسلم يف أحناء        ر يف القائمني على أمر هذا ا       ويعتقدون أن أي تغي
سالمي، ال أريد أن أطيل، لقد طلب معايل األستاذ بلخري طلباً بسيطاً جداً حنن نستطيع أن                  العامل اإلِ 



نال أعتقد أن الناحية املالية ذات أمهية أبداً، ولكن نرجو اهللا أن يعيد إىل هذه األمة                    أنا.  طيه اآلن غ
القيادة الرائدة الصادقة الصحيحة، اليت تعيد إىل املسلمني        .  سالميقيادة العامل اإلِ  وأبنائها مسؤوليام يف    
م ومتسكهمرشدهم وإميا. 

 

 وال شك أننا قد فرطنا يف هذا األمر تفريطاً هائالً، نرجو اهللا أن جيعل من هذه اجللسة باعثاً                    -
هللا بأن نكون هلا، ولكننا ختاذلنا عنها،        ألن نعيد حساباتنا، وأن نعيد أنفسنا إىل القاعدة اليت شرفنا ا           

 . مى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلَّوصلَّ
 

  ))كلمة األستاذ شكيب األموي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ شكيب األموي حيث قال

-   يل الصحيح  ه به معايل الشيخ عبد اهللا بلخري، ومعايل الشيخ أمحد مججوم هو السب              إن ما نو
 وعلى هذا فأنا أتربع بألفي دوالر أوالً، مث أريد أن أقول إن             ،الذي جيب أن نتبعه يف مثل هذه األحوال       

وحنن .   فال بد أن يصاحب بناء املسجد بناء املدرسة، واملستوصف، أو املستشفى           ،بناء املسجد غري كافٍ   
ب األول وهو بناء املسجد، وإين ألرجو اهللا        اآلن يف هذه اجللسة املباركة قد عقدنا العزم على تنفيذ الطل          

 .  إمتام القيام بالعمليات األخرى والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهيفأن يوفقنا 
 

  ))تعليق معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
ق معايل الشيخ عبد اهللا بلخري على بعض ما جاء يف كلمة األستاذ شكيب األموي                مث علَّ 

 :فقال
مقدار سروري عندما قرأت يف الصحف عن سفر موالنا املفيت الكبري إىل بولندا، ألين               يعلم اهللا    -

ذهبت مرتني ووصلت إىل احلدود وأرجعوين من هناك، مع أن معي توصية من قنصليتهم أو سفارم يف                 
عمان، ألين أريد أن أرى هؤالء الذين حدثوين عنهم كثرياً، وقرأت أم كانوا من أول الدول اليت                   

عترفت باحلكومة السعودية، وأن جنراالً كبرياً منهم يف اجليش البولندي كان سفرياً لبالده باململكة                ا
 .العربية السعودية، وكان مقيماً يف جدة

 

سالمية  لعل هذا املساء يتمخض عن شيء مفيد نقدم به خدمة للمسلمني يف تلك الديار اإلِ                 -
 . اليت تعاين قسوة الشيوعية

 



  ))مفيت لبنانرد فضيلة (( 
الشيخ حسن خالد على كلميت األستاذ شكيب األموي، ومعايل الشيخ عبد اهللا بلخري              ورد 

 :بقوله
سالمي يف بولونيا ليس هو املطلوب األساسي، ألن النظام         شاء املستوصف يف املركز اإلِ    إن إن   -

وخة، الشيوعي ضمن لكل مواطن حق الضمان الصحي، والضمان االجتماعي، وضمان الشيخ              
إن تعلم هذا الولد أن اهللا موجود، وأنه         .  سالميولكن الشيء غري املضمون هو التعليم اإلِ      .  والتعليم

معه، وأنه بإسالمه عزيز، هذا شيء غري متوفر له، فكيف ميكن أن يعرف هذه الكلمات؟ يتوقف ذلك                  
س املسلمني ليعيدوا   على وعي الدعاة، هذه هي مهمتنا أن نوجد له الداعية، من قلب بولونيا، من نف               

إليه ثقته بذاته، ثقته باهللا، مث بعد ذلك يدفع به ليعلم إخوانه، ويعيد وجوده يف منطقته، وينتصر من                    
 . جديد، ويدعو إىل اهللا سبحانه وتعاىل، هذا ما أحببت أن أقوله، شكراً لكم

 

  ))فتح باب التربعات(( 
 :مث حتدث األستاذ حسني جنار قائالً

عوة الصادقة اليت تفضل ا معايل الشيخ عبد اهللا بلخري لبناء مركز إسالمي يف                 تأكيداً للد  -
 فقد فتح باب التربع بعشرة آالف دوالر من معايل الشيخ أمحد صالح مججوم، وعشرة آالف                 ،بولندا

دوالر من األستاذ عبد املقصود خوجه، وألفي دوالر من األستاذ شكيب األموي، وألفي دوالر من                 
فيق محزة، وعشرة آالف دوالر من معايل الشيخ عبد اهللا بلخري وعشرة آالف دوالر من                 األستاذ ش 

والباب مفتوح لترمجة هذه الفكرة احلسنة، لتكون إن شاء اهللا مثوبتها عند اهللا              .  السيد معتوق حسنني  
 . عظيمة

  ))ما قبل اخلتام(( 
حب املسلمني الذين   ختتم األمسية حتدث معايل الشيخ عبد اهللا بلخري عن            توقبل أن   

يعيشون يف البالد األوروبية لألماكن املقدسة والقادمني منها، وأم يذرفون الدموع تشوقاً               
كما أم يستبشرون بقدوم أي شخص ينتسب لتلك األماكن، ويرحبون          .  وحرقة وتلهفاً لرؤيتها  

فوه  الوسائل أن يعر   به ترحيباً ال نظري له، ويطلعونه على ما يعانونه ويكابدونه، وحياولون بكل            
 .بالعوائل املسلمة اليت تقطن يف مدينتهم

 



مث حتدث معايل الشيخ عبد اهللا بلخري عن رحلته إىل مدينة زغرب يف مشال يوغسالفيا، اليت                
 :سبق للحاج أمني احلسيين زيارا فقال

ا بقدومي إليهم،    لقد تعرفت يف زياريت لتلك املدينة على كثري من أبناء املسلمني، والذين فرحو             -
ويف ليلة سفري إىل النمسا سهر معي أكثر من أربعني رجالً منهم، حىت              .  وظل الكثري منهم يالزمين   

أعلنت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فتقدم إيل أحدهم طالباً أن أتفضل بزيارة أسرة مسلمة حتب                
سفر يف صباح اليوم الثاين، فأحل      أن ترى أي ضيف مسلم يفد إىل زغرب، فحاولت االعتذار ألننا على             

علي وأمام إحلاحه نزلت على رغبته، وتوجهت مع عائليت بصحبته إىل مسكن تلك العائلة، فرحب بنا                 
أفرادها ترحيباً حاراً، وطلب مين رب األسرة أن نبدأ حديثنا باالستماع إىل ما تيسر من كتاب اهللا                   

اثنيت عشرة سنة، فجاءت وعلى رأسها منديل أخفت به         الكرمي، ونادى على ابنته اليت مل يتجاوز عمرها         
شعر رأسها، وقرأت سورتني أو ثالثاً من جزء عم، وكانت ابنيت بلقيس يف عمرها، وكانت حتفظ                   
جزأين من القرآن الكرمي مها جزء عم وجزء تبارك، فطلبت منها أن تقرأ غيباً ما تيسر من آي الذكر                    

نا بذلك يف االختبار الذي عقد لنا دون قصد، ودون سابق علم            احلكيم من هذين اجلزأين، فقرأت وجنح     
 . بهمنا

 ولقد تأكدنا مجيعاً خالل جتوالنا يف البالد األوروبية أنك إذا رأيت امرأة واضعة على رأسها                 -
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. منديالً فاعلم أا تركية مسلمة

  ))ختام األمسية(( 
 :حسني جنار األمسية بقولهمث خيتتم األستاذ 

 شكراً لكم على هذه الفرصة الطيبة اليت مجعتنا يف هذه األمسية السعيدة، واليت كنا فيها                  -
مة أيب احلسن الندوي الذي حتدث حديثاً من القلب إىل القلب، مث ما               مستمعني نصغي لفضيلة العالّ   

ة اجلليلة والطيبة اليت كانت هي بذرة عمل        ضافاحة من تالمذته املخلصني، ومن اإلِ     مسعناه من إشارات ملَّ   
يف هذه األمسية اليت بدأها معايل الشيخ عبد اهللا بلخري، مث توضيح معايل مفيت لبنان فضيلة الشيخ حسن                  
خالد على هذه البادرة الطيبة اليت نرجو أن تكون إن شاء اهللا بداية ألعمال خرية تؤيت مثارها يف كل                    

وقل اعملوا فسريى   .  انتهى كل جملس إىل عمل أغنانا عن كثري من القول         وحبذا لو   .  العامل اإلسالمي 
 .اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون

 وبارك اهللا يف مجعكم، وبارك اهللا يف هذه املناسبة السعيدة، ونسأل اهللا الكرمي أن جيعلها مناسبة                 -
 .ورمحة اهللا وبركاتهخري وبركة، وأن يثيبنا فيها ومن خالهلا الثواب اجلزيل، والسالم عليكم 
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