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ء2012یونیو-ینابر

الحىجيهات الذعىية في كحب الشيخ أبي الحسن علي النذوي رحمه هللا

1:مشاره، 7: جلد:الازهار

الحىجيهات الذعىية في كحب الشيخ أبي الحسن علي النذوي رحمه هللا
Analytical review of literary and invitational aspects in the works
and speeches of Abul Hasan Ali Al Nadwi
*غفران الحق
** دکحىر عبذالنصیر
*** دکحىر سمیع الحق
Abstract
Literature is the best way for a person to interpret his conscience in a good way.
Literature is viewed with admiration in society and in all nations, as if it is another
name for presenting inner feelings and heartfelt moods in the form of poetry, prose and
writing in the best style and style.As well as being the word of God, the Qur'an is
adorned with all the genres and features of literature, but it is a source of literature in
which all the corners of the art of literature and all the steps of eloquence and
eloquence are present. This same literary miracle of the Holy Qur'an not only
astonished the eloquent Arabs and eloquent writers, but also challenged them. When
the Almighty sent the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to the field
of da'wah, he bestowed upon him treasures of eloquence and eloquence which are
difficult to find in the Arabian Peninsula and the descendants of Adnan: " بعثت بجىامع
یذی"۔

ّ
 فىضعت فی، فبینا أها هائم أثیت بمفاثیح خسائن ألارض،بالرعب
 وهصرت، الکلم

That I have been sent with comprehensive words, and I have been helped with terror. I
was in a state of semi-consciousness when the treasures of the lands were brought and
placed in my hands. It has been the practice and method of the Prophets to carry out
the work of Da'wah in a literary manner. In a literary manner, the message can be
conveyed to the addressees in a very easy, useful and efficient manner. The scholars of
the Ummah have also adopted the same style. Shaykh Abu al-Hasan Ali al-Nadwi (may
Allaah have mercy on him) was a religious scholar, a great writer and a great
preacher. His speeches and writings are a masterpiece of literary invitation. He chose
literature and invitation for literature. His speeches, writings and lectures are full of
literary invitations, which have played an effective role in the field of invitation and the
future. Will also continue to perform. Below is an analytical review of the da'wah and
literary aspects in the books and speeches of Nadwi (may Allah have mercy on him).
Key words: Shaykh Abu al-Hasan Ali al-Nadwi, kids, children, literature, invitation

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 کراجش ی، دی ایچ اے،* خطیب
 جامعہ ماالکنذ، قسم العلىم الاسالمیہ،** املحاضر
 اپر دیر، شرینکل، جامعہ شہیذ بے هظیر بھحى، قسم العلىم الاسالمیہ،*** رئیس
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توطئة ومتهید
ِ
َّ
عما يف ضمًنه أحسن ما يكون التعبًن
إن األدب ىو طريقة زلمودة يتحلّى هبا اإلنسا ُن للتعبًن ّ
ِ ٍ
حب ومدح واستحسان يف رتيع الشعوب و رتيع اللغات ورتيع
،واألدب يُنظر اليو نظرات ّ
األوساط هوو أحسن كك من أككال التعبًن عن األهكار والعواط واخلواطر وانانبباعات رأری
أسلوب نثري أو نظمي,حتريري أو كفوي.
َّ
دتاما جبميع مزااي األدب جبميع أصناهو,ب ىو عٌن ومنبع
اّلل يتَّص
إن القرآن الذي ىوكالم هّ
ً

لألدب حبيث تتجل هيو رتيع نواحي اجلمال األديب الفين ورتيع ألوان الفصاحة والبالغة؛ هأدب
القرآن هوق أدب البشر،
ِ
اّلل عليو وسلم ابألدب وحسن التعبًن؛ هوو يف أعل مرتبة األدب
الرسول صل هّ
وكذلك يتَّسم كالم ّ
رتال ىي يف ٍ
غاية من البالغةمل يسبقوامصایع
اّلل عليو وسلم أبدع ً
والبالغة والفصاحة ،هالنيب صلى هّ
ٍ
سوولة
العرب یب ذلك ومل حيظ أحدمن البلغاءهبذه الرباعة والبالغة وىذااجلمال البياين مع ك
وجزالة وسلسلة وترس .
هعلم من ىذا أن
اّلل والرسول صلى هّ
هدعوة هّ
یمة األدب يف البالغةُ ،
اّلل عليو وسلم كانت هوق ّ
وجو إىل النّاس ناب ّد أن تكون وهق معايًن األدب اللغوي و البالغي ...هموضوع حبثِنا
ال ّدعوة اليت تُ َّ
الكالم حول التوجيوات الدعوية اليت كانت تتضمنت يف األعمال الندوية للشيخ
سيُساق هيو
ُ
اّلل.
الندوي رزتو هّ
ّ
عظيما وداعيةًكبًنة ُ .كتبو وأعمالو األدبية رسالة كاملة
هالشيخ
الندوي رزتو هّ
ّ
اّلل كان عادلًارّابنيّا أديبًا ً
دعويّة إل جانب ادلنحى األديب أو التارخيي وما إىل ذلك .هإنو ید إختار لألدب الدعوةَ ،وانتخب
الندوي ومقاناتو وزلاضراتو من توجيوات دعويّة
سأمر على ما تتضمنو كتب
للدعوة
َ
ّ
األدب .ىا أان ّ
مر األعصار واألمصار.
أدبية أثرت ونا تزال تؤثّر وسوف تؤثّريف حق ال ّدعوة واألدب كليوما على ّ
الندوي:
نبذة من حیاة
ّ

ِ
السبط األكرب إبن أمًن ادلؤمنٌن علي بن أيب
إمسو علي أبواحلسن بن عبد احلي  ،من ُساللة احلسن ّ
اّلل عنوم.
طالب رضي هّ
والده ىو ادلؤرخ اذلندي الكبًن العالمة عبد احلي احلسين الذي إكتوريف األوساط العلمية ب"إبن
.
خلكان اذلند" ؛ دلا أنو ألّ اترخيا كبًنا ألعالم اذلند وعبایرهتا يف ذتاين رللّدات
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ووالدتو كانت عادلةهاضلة حاهظةً للقرآن وكاعرة يف ادلديح النبوي..
الندوي يف ٦زلرم احلرام ( ٣١٣١ادلصادف عام٣١٣١م) بقرية تكالں يف إیليم اترا برديش.
ُولد
ّ
تل ّق ال ّدراسة اإلبتدائية للقرآن يف بيتو من والديو مثّ إلتحق ابل ُكتّاب وتعلّم ىناك مبادئ اللغتٌن:
األردية و الفارسية.
ابلرزتة هآل أمر تربيتو إل أمو وأخيو الكبًن
وكان ُعمره بٌن التاسعة والعاكرةإذ إستأثر هّ
اّلل أابه ّ
1
الدكتور عبدالعلي
ُعين أخوه الدكتور عبد العلي برتبيتو وتعليمو بنفسو هأخذه إل الشيخ اجلامعي"خلي بن دمحم
اليماينّ"لتعلّم اللغة العربية هتعلّم منو ما كاءأن يتعلم من اللغة العربية حتّ أن طفق يتح ّدث ابللغة
عاما.وجع يرتقي يف ال ّدراسة والتعلم هالتحق جبامعة لكونؤ وانل
العربية وىو إبن إثن عشر ً
وتفوق.
كوادة"هاض " إبمتياز ّ
ودرس اللغة األردية وآداهبا بك إتقان وتعلّم من اللغة اإلصلليزيةیدرا إستفاد منو يف الرجوع إىل
ادلصادر اإلصلليزية أثناء أتلي ُكتبو ومقاناتو.2
مثّ إلتحق بدار العلوم ندوة العلماء عام ٣١٣١و تعلّم من الدراسات الدينية هقرأ الصحاح األربعة
حرهًا حرهًا مع كيء من التفسًن على الشيخ العالمة حيدر حسن خان البونكي وساهر إىل ناىور
ألخذ علوم تفسًن القرآن من الشَّيخ أزتد علي َّ
الالىوري عام ٣١١٣ء وكذلك استفاد من دروس
َّ
العالمة حسٌن أزتد ادلدين يف كتب األحاديث مث ُعٌِّن أستاذا يف نفس دار العلوم ندوة العلماء

دلاديت األدب والتفسًن ویام جبوود دعويَّة وإصالحيَّة وإعالميَّة وأتليفيَّة وتصنيفيَّة  ،هكتب يف األردية
َّ
ٍ
وداع.
والعربيةكتبًا ومقانات كثًنة وزار البالد األوروبية
كأستاذ ٍ
ٍ
عديدا من َّ
مقانات يف الفكر والدَّعوة واألدب وساهر إىل
اجملالت العربية واألردية وكتب
أنشأ ورأس ً
اّلل ابحلكمة وادلوعظة احلسنة وواعظ
البالد العربية واألوروبية كریًا وغرًاب كأستاذ وزلاضر وداع إىل َّ
ٍ
ىاد وكحام ٍ لرسالة وهكرة إىل ىذه البالد وادلدن واألمصار.
ُكِّرف بكثًن من التقديرات وأومسة التَّكرمي وجوائزه واختًِن رئىيسا لعديد من مراكز اكادديية
كّت أضلاء العامل وعضوا لبعض من اجلامعات العادلية.
ومؤسسات تعليمية وأدبية ودعوية يف ّ
اّلل ِ
حاهال ابألعمال القيِّمة وادلآثر العظيمة واجلوود
تويف رزتو َّ
عقب نوبة یلبيَّة بعد أن یضى عمره ً
اجلبَّارة ادلباركة يف رلال الفكر والدَّعوة واألدب عام ٣١٣١وخلّ آناف تالميذ وعشرات الكتب
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3

األدب وسیلة الدعوةعند الندوي:

إن الشيخ الندوي كان ينظر إىل األدب كوسيلة إللقاء الدعوة وتوجيو الرسالة اإلسالميةإىل العامل كلِّو
ومل يكن مث ىؤناء األدابء الذين احرتهوا األدب وتذرعوه لكسب ادلال ومارسوه كآلة ادلعيشة
ِ
للمتعة الذىنية والتسلية النفسية هقط حّت و لو أتوا
واألرابح ّ
ادلادية وادلناهع الدنيوية أو استخدموه ُ
هيو على ما يفقد اإلديان و األخالق وادلروءة واناحتشام وال ِّدين والتقاليد واألعراف ،هرهض الندوي
ِ
يسميو (األدب
أن يكون األدب مقتصرا على ما يق ّدمو احملرتهون  ،ب كان لفت األنظار إىل ما ّ
الببعي) هكان األدب عنده وسيلة نا ىدف وغاية ،أنا ذلك اذلدف(عند الندوي) ىو الدعوة
وتبليغ رسالة اإلسالم والرتبية الصحيحة.
يقول الشيخ الندوي يف كتابو ( نظرات يف األدب ) :أن يكون (اناديب)حر التفكًن واسع األهق
بعيد النظر متبلعا إىل الدراسة والتجربة واسع اناطالع على الكنوز القددية يفوم األدب يف أوسع
ِ 4
معانيو تعبًن عن احلياة وعن الشعور والوجدان يف أسلوب مفووم ومؤثّر۔

ویقول مصوراً وظیفة األدب:

إين أتصور األدب كائنا حيا لو یلب حنون ولو ضمًن واع ولع نفس مرىفة لو عقيدة جازمة ولو
أدب
ىدف معٌن يتأمل مبا يسبب األمل ويفرح مبا يثًن السرور هإذا مل يكن األدب كذلك؛ هإنو ٌ
خشيب جام ٌد ،أدب ميِّت جامد أكبو ابحلركات البولوانيَّة والرايضات اجلمبازيَّة ،إن األدب من
ٌ
5
أكثر الوسائ للوصول إىل األىداف النبيلة
يتوص إليوا ابألدب ىي
ومعلوم لدى ك من لو ٌ
إدلام بسًنة النَّدوي أ ّن تلك األىداف النبيلة اليت ّ
الدعوة وتبليغ رسالة اإلسالم والرتبية والتثقي على مبادي إسالميَّة وأسس دينية ؛ لذلك نرى
وبٌن أن ىذه األمثال من القيم األدبيّة
الندوي استشود يف ذلك بنصوص یرآنيّة وحديثيّة و اترخييّةّ ،
الفين والشعوري ما يفوق بكثًن ما يشم عليو كثًن من القصائد والدواوين
األديب ِّ
والرتاث ِّ
والكتاابت األدبية األخرى.
األدب والدعوة کالمها جنباً ٍ
جلنب:
ٍ
َّدوی کان ينظر إل األدب کوسيلة ٍ
منشود ٍ
أسلفت َّ
وغاية مقصودةٍ أنا وىو
ذلدف
کما
أن الشَّيخ الن َّ
ُ
ِ
حب ال ِّدين يف أعماق القلوب هنراه يف کتبو ومقاناتو وزلاضراتو وخبباتو
الدَّعوة إل ِّ
احلق وترسيخ ّ
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ِ
احلب والعق ورتع بٌن
ید رتع بٌن األدب والدَّعوة ورتع بٌن اللُّغة و َّ
الرتبيةالصحيحة ورتع بٌن ّ
ِ
َّ
َّ
من
التَّعبًن الفصيح والتَّزکية َّ
الصحيحة .ىذه ىي ّ
خصيصتو اليت يعلو هبا كأنو أو مزيَّتو اليت ديتاز هبا َ
األُدابء اآلخرين۔
ِ
األدب جنباً ٍ
جلنب نلقي ىنا نظرات عل بعض مقاناتو وحتريراتو
نلمس يف أعمالو الکاملة الدَّعوَة و َ
ٍ
کدلي ٍ
وكاىد عل ىذه الدَّعوی.
هنراه ید بدأ الکتابة ابللُّغة العربيَّة واألُرديَّة حينما کان يف َّأول ٍ
وىلة أو عنفو ٍان للشَّباب ،کتب َّأول
ٍ
مقال ابللُّغة العربيَّة بعنو ٍان ”حول النَّشأة اإلسالميَّة يف اذلند:تررتة السيِّد اإلمام أزتد بن عرهان
الشَّويد رلدَّد القرن الثَّالث عشر“
زلمد ركيد رضا ”رللَّة ادلنار“ أريد أن أذکر ىنا ك ٸاً من تلك
للسيِّد َّ
هنشرت يف اجمللَّة الشَّوًنة َّ
ٍ
ادلقالة َکي نری األدب و َّ
اّلل يف
َّدويَّ :أما بعد:هلم تزل سنَّة هّ
الدعوة هيوا جنباً جلنب ،يقول الشَّيخ الن ّ
6
عباده ولن تزال "ولن َ ِ
اّلل تبديالً“ أن يَّبعث هيوم وید أخذ الشَّيبان یيادىم وذىب هبم
جتد لسنَّة ّ
7
مبشراً منذراً
اّلل هأنساىم“ مذ ّکِراً ِّ
حّت ”نسوا ّ
الشَّيبان مذىبو ّ
هنری َّ
ط عل
أن اإلنسان يذکر ك ٸاً هکأنَّو نا ينساه أبداً مثَّ يضرب عنو صفحاً هکأنَّو مل يکن ی ّ
8
هنسي ومل صلد لو
ذکر منو ”وکان اإلنسان أکثر شیٸ جدناً “ ”ولقد عودان إل آدم من یب ُ َ
9
عزماً
10
نسوا ال ِّذکر وکانُوا یوماً بُوراً“
”ولکن متَّعتوم وآابءىم ّ
حّت ُ
ِ
ٍ
هرحوا مبا أُوتوا أخذانىم بغتةً هإذا
” َّ
نسوا ما ذ ّکُروا بو هتحنا عليوم أبواب ک ّ ك ٸٍ حتَّ إذا ُ
هلما ُ
11
مبلسون“
ىم ُ
هلما نسوا ما ذ ّکِروا بو أصلينا الَّذين ينوون ع ِن ِ
ٍ
َّ
بعذاب بٸ ٍ
يس مبا
ظلموا
السوء وأخذان الذين ُ
ُ
” َّ ُ
12
کانُوا يفسقون“
13
”هبما نقضوم ميثایوم ه
لعنّوم وجعلنا یلوهبم یاسية“
هال ب ّد من التَّذکًن ونا غن عنو
ِ
ِ
اّلل
اّلل هعل ّ
”وات عليوم نبأ نوح یال لقومو يهقوم إن کان کبُ َر علي ُکم مقامي وتذک ًِني آبايت ّ
14
إيل وناَ تُنظرون“
وكرکاءَ ُکم مثَّ ناَ يکون أمرکم َّ
ایضوا َّ
غمةً مثَّ ُ
توَّک ُ
لت ُ
هأرتعوا أمرُکم َ
15
اّلل“
رأايم َّ
”وذ ّکِرىم َّ
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16

ٍ
اّلل وخامت النَّبيٌِّن“
زلمد ﷺ خامت النَّبيٌِّن ”ما کان َّ
وکان َّ
زلمد أاب أحد من ِّرجال ُکم ولکن َّرسول هّ
اّلل للبشر دينو وأمتَّ عليوم نعمتو.
بو أکم هّ
جم ّدداأل ُّمةومصلحوىا بعده :

17

نايضرىم من خالفوم(رواه الشيخان) ويف
احلق
النيب ﷺ :ناتزال طائفةمن أ ُّميت ظاىرين على ّ
ّ
یال ّ
18
اّلل يبعث على رأس ك ِّ مائة سنة َمن جي ِّددذلهذه األ ُّمة أمردينوا
السنن :إ ّن هّ
روح احلياة
هلم يزل يف ىذه األ ُّمة من جدَّد ذلا أمر دينوا،أيقظوا وید طال هبا الكرى َّ
وبث هيوا َ
19
والعم .
ىذه یبعة من أوائ أول مقال للندوي ؛ هنلمس هيوا الدعوةوتبليغ الرسالةواألدب جنباً ٍ
جلنب لدى
ّ
الشيخ الندوى.
وكذلك لوألقينانظرات عابرة على أكورمؤلِّفاتو"ماذا خسرالعا َمل إبضلباط ادلسلمٌن لوجدانه أعلى
َّنوذج لألدب العريب وأرهع مثال للدعوةابحلكمةوادلوعظةاحلسنةوالبصًنةاجلميلة والثقةواليقٌن
وغرب،مشّ وجنّب وسارت بذكره الركبان هذاع صيتو يف العامل
حكمٌن .ىذاىوالكتاب الَّذي َّ
ادلُ َ
كرق ّ
العريب وكاع إمسو يف العامل اإلسالمي .إن إسم ىذا الكتاب" ماذا خسرالعامل إبضلباط ادلسلمٌن"
إسم حيم يف طيَّاتو الدعوة والصراحة ابحلق والرسالةالسامية الٌيت تتکف بنجاة و صلاح العامل
األنساين.
أورد ىنا یبعة من مقدمة ىذا الكتاب للمؤلّ (الندوي) رزتو هللا نفسو ،حّت يتجلّى لنا أن ىذا
الكتاب ،ىو كتاب أدب و دعوة كليوما مع جنبا جلنب.
وسيظور لنا منوا انادب بكلماتو و تعبًناتو والدعوة ىف معانيو و طيّاتو.
القراء الفضالء نا يعلمون ان ىذا الكتاب كان ابكورة مؤلفاتى و كان
يقول الندوي :لع ّ كثًنا من ّ
بداية اتريخ التّألي  ،و ید ألّفت ىذا الكتاب وأان ید جاوزت ثالثٌن من عمري تقريبا ،وكان
أضخم من أن يتناولو مثلي ىف مث ىذه السن ادلبكرة و ىف بلد بعيد عن مركز اللغة العربية و أداهبا
20
أي سفر خارج اذلند
وثقاهتوا ،وید ولدت ىف اذلند و نشأت هيوا ومل يق ّدر يل ّ
كان من أسباب اسرتعاء ىذا الكتاب انتباه كثًن من الناس ،وإاثرتو لدىشة الكثًن منوم ،أن
21
ادلوضوع كان مبتكرا
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ى للمسلمٌن صلة وثيقة ابدلصًن األنساين و ابألوضاع العادلي؟ حّت جيوز أن يقال :ماذا خسر
العامل ابضلباط ادلسلمٌن؟ أو ماذا سًنبح العامل و جينيو من الفوائد بتقدم ادلسلمٌن و تسلموم لقيادة
22
البشريّة؟

و يقول يف الباب الثاين لنفس الكتاب :بعث دمحم بن عبدهللا ﷺ والعامل بناء أصيب بزلزال
ىزا عنيفا ،هاذا ك كيئ هيو ىف غًن زللو ،همن أساسو و متاعو ما تكسر ،ومنو ما
كديد ىزة ّ
تكوم ،نظر
ألتوى و أنعب  ،ومنو ما هارق زللو ّ
الالئق بو وكغ مكاان آخر ،ومنو ما تك ّدس و ّ
أىل العامل بعٌن انانبياء هرأى انساان ید ىانت عليو انسانيتو ،رآه يسجد للحجر ،والشجر،
23
والنور.،وك ما نا ديلك لنفسو النفع أو الضرر
هيا سبحان هللا! كي اجتمت ىناك األدب والدعوة يف ىذه الفقرة.

ك حرف من احلروف أدب يف ادلستوى الرهيع و ك كلمة من الكلمات دعوة يف غاية اجلمال واجلالل.

أدب االطفال مقروان ابلدعوة والرتبیة الصحیحة:

إن عباء الشيخ الندوي ید مش جوانب متعددة لألدب والدعوة ؛ هقدم أعمانا أدبية إسالمية
دعوية تربوية تركيدية.همنوا أدب األطفال على أساس تربوية تثقيفية وإسوام عظيم يف ىذا اجملال
ىم الدعوة والرتبية .هالبف ىو لبنة أساس للمجتمع ورج ادلستقب
نان الشيخ الندوي كان حيم ّ
واناعتناء بو أتسيس للمجتمع الصاحل وخبوة جادة للمستقب ادلشرق الوضاء هكتب ذلم یصصا
وكتبا عظيمة النفع على أساس الرتبية والرتكيد الصحيح الذي ىو عٌن الدعوة.
يقول الشيخ الندوي عن أمهية ىذا اجملال  :والناكئة اناسالمية واألطفال ادلسلمون أحوج من ك
انكئة وجي يف سن احلداسة إىل یصص وحكاايت تغرس هيوم حب اخلًن والفضيلة والببولة
والتضحية واجلواد والشوادة يف سبي هللا وإيثار اآلخرة على الدنيا والعزوف عن سفاس األمور
وهضول احلياة واحلب هلل والرسول وألصحابو وأتباعو الذين بذلوا نفسوم ونفيسوم يف سبي هللا ؛
وزتوا الدين وداهعوا عن ادلسلمٌن ؛ ألن سعادة الدنيا وهالح البشر يتوی على نشؤىم النشؤ
24
الصاحل وتضلعوم بروح الدعوة إىل هللا والكفاح يف سبي هللا والتحلي ابحلياة ادلثالية النموذجية ".
قصص النبیني :

الشيخ الندوي اىتم برتبية األطفال وتعليموم اللغة العربية وآداهبا مع تركيد إسالمي وترسيخ حب
اإلسالم يف یلوهبم جنبا إىل جنب  .هبدأ يف ىذا ادليدان ببيان یصص من ىم أكرف البشرية ،أنا
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وىم انانبياء والرس عليوم الصلوات والتسليمات  .هأل الكتاب "یصص النبيٌن لألطفال " يف
ثالثة أجزاء وذلك ىو كتاب یال عنو السيد الشويد یبب رزتو هللا  :ویصص النبيٌن لألطفال على
صغر حجمو عم يف حق الدعوة اناسالمية .هليس الكبار وحدىم ىم الذين جيب أن يبلغ إليوم
اإلسالم يف صورتو النقية ؛ ب إن یلوب الصغار ألحوج إىل ىذا الغذاء ليشبوا وطعم اإلديان يف
نفوسوم و نوره يف یلوهبم وبشاكتو يف أرواحوم والقصص ىي ادلادة األوىل اليت تتفتح ذلا تلك
القلوب الصغًن الربيئة  .وىذا الكتيب وإن كان مكتواب للصغار إنا أنين أعتقد أن الكثًنين من
الكبار يف حاجة إىل أن يقرأوه. 25
ويقول  :ولقد یرأت الكثًن من كتب اناطفال ؛ ولكين أكود أن أعمال السيد ايب احلسن يف ىذه
القصة اليت بٌن يدي جاء أكم من ىذا كلو  .وذلك مبا احتوي من توجيوات ریيقة وايضاحات
كاكفة دلرامي القصة وحوادثوا وموایفوا ومن تعليقات داخلة يف ثنااي القصة ولكنوا توحي حبقاق
حبقائق إديانية ذات خبر ؛ حٌن تستقر يف یلوب الصغار والكبار.26
هفي ىذاالكتاب ذكر یصص حياة النبيٌن الذين ذكروا يف القرآن الكرمي واختار هيو أسلواب سوال
منسجما مع مزاج األطفال ك اإلنسجام.هفيو یصة إبراىيم و یصة يوس و یصة نوح و یصة ىود و
یومو و یصة صاحل و یومو و یصة موس مع هرعون ویصة موسى مع خضر ،و یصة كعيب ویصة
داوود و سليمان ویصة زكراي ویصة أيوب ،ویصة يونس ،ویصة عيسى عليوم الصلوات والتسليمات.
ِّ
مستقال مساه "سًنة خامت النبيٌن"هق ّدم هيو سًنة
اّلل عليو وسلم جزءا
ووضع لبيان سًنة النيب صلى هّ
لغة أدبية سولة ٍ
احلبيب ادلصبفى ﷺ يف ٍ
كزا على إعباء الدروس
عذبة شلزوجةً
للحب و احلنان مر ً
ّ
ّ
العظيمة البالغة الناهعة للبالب الناكئٌن يف حاضرىم ومستقبلوم من خالل األايم والليايل النبوية
العبرة ومن خالل ادل ّد واجلزر الذين عربمها النيب ﷺ يف حياتو ادلباركة ادليمونة.
بعيدا من أیذار اجلاىليّة
"وكب رسول هللا ﷺ زلفوظا من هللا ً
نقتبس ىنا یبعةً من الكتاب.يقولّ :
وعاداهتا هكان أهض یومو مروءةًوأحسنوم خل ًقاوأك ّدىم حياءً وأصدیوم حديثاًوأعظموم أمانةً
حامال دلا يُثق
للرحم ً
وأبعدىم من الفحش والبذاءة حّت ما أمسوه يف یومو إنا"األمٌن"وكان واصالً ّ
27
كواى النَّاس ،مكرماً للضَّي ،عوانًعلى الرب والتقوى ،وكان أيك من نتيجةعملو،ويقتنع ابلقوت
ٍ
ىذه الفقرة كما تُ ِّبٌن يف ٍ
آخر  :ىي
جانب  :سًنَة و ُخ َ
لق النّيب صلّى هللا عليو وسلّم ،هفي جانب َ
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شللوءة ابلدُّروس العظيمة اليت تتك ّف برتبية النّاكئٌن النّاجحة النّاجعة و ىي ُحتِّرضوم على التخلُّق
ِ
التأسي ابألُسوة النبويَّة الصاحلة.
ابألخالق الفاضلة و ّ
ِ
ِ
اإلسالمي:
اریخ
من التّ ِ
ق ٌ
صص َ
ِ
ب القصص و
صنّ ىذا الكتاب لتحقيق رغبة النّاكئة القصصيَّة أل ّن النّاكئٌن مفبورون على ُح ّ
ِ
لكن األدابء احملرتهٌن وضعوا یصصاً كاذبة أو یصص احليواانت لقراءة األطفال.
احلكاايت ّ
أي ٍ
بصمة للرتبية الصحيحة على نفوس
معلوم لدى اجلميع أ ّن مث ىذه القصص نا تذر َّ
و ٌ
الصالح.
األطفال ،و أذىان النّاكئٌن ،و نا تغ ِرس هيوم بذور َّ
الركاد و ّ
ٍ
كتاب جيمع یصصاً شلتعة متك ِّفلة ابلرتبية و التثقي ىادئة إىل
ماسة إىل تصني
احلاجة َّ
هكانت ّ
تعمًن رجال ادلستقب الصلحاء .هصنّ النّدوي ىذا الكتاب يقول الندوي ىف مقدمتو :
ادلوجوة اذلادهة من أیوى
وید اتفق علماء الرتبية و علماء النفس على أ ّن احلكاايت اخلفيفة الشائقة ّ
وسائ الرتبية والصياغة اخلُلقية وادلبدئية والدينية و اإلديانية إذا كانت متصلة رأیباب اإلديان واليقٌن
والدايانت والرسانات. 28
و يقول بعد صفحة :و التاريخ اإلسالمي من أغىن الثروات التارخيية وادلكتبات العادلية يف روائع
إديانية و خلقية و ُمث إنسانية رهيعة ابعثة على اذلمم العالية ،واإلجتاىات وادلبامح اخلًنة النبيلة ،و
كتب التاريخ ادلوثوق هبا مليئة طاهحة مبث ىذه احلكاايت والقصص وادلث والنماذج.ولكن األیالم
ادلسلمةوادلؤسسات الرتبوية ودور النشر يف العامل اإلسالمي مل تعط ىذا اجلانب ح ّقوُ من العناية
واجلمع والتألي ....
ویدكرح هللا صدرىذا الكاتب إللتقاط حكاايت خفيفة كائقة،مثًنة،مفيدة من كتب السًنة،
29
واتريخ اإلسالم،والسًن ،والرتاجم ،بعد ما وهقو هللا التألي سلسلة من "یصص النبيٌن لألطفال "
وألَّ كتااب آخر لتعليم األطفال والنّاكئٌن الّلغة العربية وىو القراءة الراكدة وىو كتاب اجتمع هيو ادلتعة
األدبية و ادلعلومات الفنّية والرتبيةالصحيحةكلّوا هنجد يف دروسوا استيحاءات واكارات وترغيبات يف
ادلبورة واناتِّصاف ابلسمت احلسن وادلواصفات البيِّبة.
التَّحلي ابألخالق الفاضلة أو التزام السنّة ّ
ىا ضلن نلقي نظرات عابرة على بعض عناوين دروس ىذا الكتاب للجزءاألول هقط.
كي أیضي يومي؟دلا بلغت السابعةمن عمري,النملة,يف السوق,البائر,نزىةوطبخ,من دينعك
مين,سفرالقبار,الساعة,الفبور,األمانة,الصيد,مأدبةّ ,برالوالدين,هضيلةالشغ ,ترميمةالولديف
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كروخًن,من يضع احلجر,كن أحدالسبعة,أدب ادلعاكرة,هّت
الصباح,اصدیائي,أدب األك والشربّ ,
30
اإلسالم,اخلليفةعمربن عبدالعزيز,السلبان زلمود الغجرايت,كًنكاالسورى
ىذه العناوين الدراسيةللكتاب تتح هلّى منوا الدعوةوالرتبية اليت يودف إليوما ادلؤلّ الشيخ الندوى
بك جدية وبصًنة.
توجیهات دعویَّة يف الرحالت للنَّدوي :

أكثر ب ك ُّ أسفاره دعويَّة ،تعليميَّة،
إ ّن الندوي كان كثًن األسفار إىل الدُّول والبالد وكانت ُ
أسفاره كانت لنصرة یضااي اإلسالم وال ِّدهاع عن ادلسلمٌن وزت رسالة اإلسالم
تركيديَّة ،تبليغيَّةُ ،
رحالة لكن رحالتو
وتبليغ دعوتو وإلقاء احملاضرات يف الفكر اإلسالمي والتاريخ واآلداب ،هكان َّ
ِ
ِ
الصراط ادلسقيم .هما كتبو النَّدوي رزتو هللا عن رحالتو ىو
وموجوة إىل ادلسار َّ
الصحيح و ّ
ىدَّاهة ّ
ِ
احلق وإىل سفينة النَّجاة وىي سفينةُ اإلسالم .ك ُّ اِنبباع من انبباعاتو
حيم يف طيَّاتو الدَّعوة إىل َّ
حول ٍ
ينم عن لوعة یلبو وحریة نفسو للدَّعوة إىل هللا وإلعادة ادلسلمٌن اترخيَوم القدمي
بلد أو دولٍَة ُّ
من ٍ
جديد .هكان يرحت إىل بلد يف الظاىر ،لكنو يبدو كأنو يساهر يف اترخيو يف الباطن،وكأنو
يالزمو الشُّعور التارخيي ادلقرون ادلستَنتج
َّ
يتجول عرب التاريخ ويظ ُّ يدرس التاريخ يف رحالتو ،هكان ُ
ابلدعوة ،هقد یال الندوي يف كتابو 《البريق إيل ادلدينة》 :عفا هللا عن ِّ
ادلؤرخٌن والشتغلٌنَّ ،إَّنم
ٍ
نا يفاریوم الشعور التارخيي والتفكًن التارخيي يف أیدس ٍ
زمانَّ ،
وإَّنم أينما كانوا
مكان وأهض
31

يعيشون هيما درسوه ويصلون احلاضر ابدلاضي.
أينما ح َّ الشيخ الندوي ونزل هقد َّأدى وظيفة الدعوة ابحلكمة وادلوعظة احلسنة وببريقة تتواهق مع
السامعٌن وادلخاطَبٌن ،نراه يلتقي ابلرؤسآء وادللوك
احمل ِّ والوایع وتتبابق مع مقتضى احلال ومكانة َّ
ِ
ٍ
ِ
منصبوم ونراه جيتمع ابدلف ّكِرين
هيوج ُووم إىل أداء مسؤليَّتوم الدَّينيَّة غًن مكرتث جبَاىوم وعظيم َ
ّ
ِ
ٍ
زلرتما ومع ِظّ ًما ذلم ،ونراه يزور العوام من
اطرىم ً
واألُدآبء هيق ّدم إليوم رسالة اإلسالم ببريقة تُفرح خو َ
ابلشريعة اإلسالميَّة والتَّصلُّب
هًنكدىم إىل ما هيو خًنٌ وسعادةٌ للدَّارين ويدعوىم ابإللتزام َّ
النَّاس ُ
ابحلضارة الدينيَّة وابإلجتناب عن تَبَ ِّين احلضارة الغربيَّة واألوروبِّيَّة .يقابلو البَُّّالب للمدارس
واجلامعات ِ
ورَّواد
َّعرف على مكانتوم العظيمة وينبِّووم إىل َّأَّنم ىم ُ
هيحرضوم على الت ُّ
رجال ادلستقب ُ
ّ
ُّ
يستعدوا لرهع راية اإلسالم يف العامل.
الفك ِر اإلسالمي ،هعليوم أن
أروي ىنا حديثو إىل كباب اإلسالم األزىريٌّن .يقول :وكان حديثي الليلةعن األمانة الدينية اليت
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خلفوا النيب "ﷺ" واجلي األول من ادلسلمٌن وما ينتظر من العامل الديين أن يصبلح هبا_ وىي
تستلزم اإلحتفاظ ابلعقيدة اإلسالمية األوىل والشريعة اإلسالمية_ هيحرص على احملاهظة على
سالمتوا وينفي عنوا حتري الغالٌن وانتحال ادلببلٌن وأتوي اجلاىلٌن ،ومنوا اإلحتفاظ رأركان
الدين وهرائضو وواجباتو ،هيحاهظ عليوا روحا وككال ونظاما ونا يتواون هبا أبدا ومبقدار زلاهظة
على ىذه األركان وككلوا وروحوا يوتم هبا العوام ،هإذا أغفلوا أو تساى العامل هال أم هيوا
للعوام ،مث اإلحتفاظ بروح الدين والكيفيات القلبية من إخالص واعتماد على هللا وإانبة إليو وابتوال
يف الدعاء وتلذذ ابلذكر واخلشوع يف الصالة ،وذالك أيضا جزء موم من أجزاء ىذا الدين وإرث
نبوي شلا إمتاز بو اجلي األول والصحابة"مهنع هللا يضر"وكان ذالك سببا من أسباب انتصارىم على العدو.32
وأنق ىنا كلمة ألقاىا على عامة الناس يف زايرة مصر بدعوة الشيخ دمحم غزايل ،يقول:وكنت أريد أن
أهسر سورة العصر هإذا ىو يسبقين إىل تفسًنىا هأخذت آية شلا یرأالشيخ الغزايل يف الصالة وىي
33
یولو تعاىل(:أييوا الذين آمنواادخلوايف السلم كآهةونا تتبعوا خبوات الشيبان إنو لكم عدو مبٌن .
وكرحت كي يكون العبد حراب لربو؟ .وحذرت من أن يكونوا يف حرب مع هللا_ وىي مشایة
أوامر هللا واإلابء من إجرائوا على النفس  ،ویلت :ید يكون ادلسلم مصاحلا مع ربو ما دام يف
ادلسجد ،هإذا خرج منو عاد زلاراب هتكون نسبة زلاربتو لللو مع صلحو مع نسبة ویتو الذي يقضيو
خارج ادلسجد بویتو القلي الذي يقضيو يف ادلسجد ،هلينظر ك أحد ما نصيب احملاربة يف حياتو،
هليرتك احلرب مع هللا وليدخ فۍ السلم ،وادلسلمون نا يستحقون النصر ونا جيلبون إىل أنفسوم
الرزتة حّت يدخلوا يف السلم كآهة.34
كان الشيخ الندوي ينتوز ك هرصة سنحت لو لتقدمي الدعوة وعرض رسالة اإلسالم ،هالدعوة
تتج ۍ يف ك ما كتبو وسجلو.
هوا ىي الدعوة ترتأى لنا يف ىذه اإلنبباعات اليت أهصح عنوا يف رحلة الشام :يقول :كان يل اليوم
حديث خلصت للمستمعٌن انبباعات ىذه الرحلة والنتائج اليت توصلت إليوا ،خلصتوا يف نقبتٌن:
األوىل :أن الببقة اليت دتتلك زمام البالد جي مل يسغ اإلسالم إساغة كاملة ومل يوضمو ىضما
صحيحا حبكم كأنو وثقاهتو ،ونا يؤمن ابإلسالم كدين وحياة ،إديانو مبادئ احلضارة الغربية ویيمتوا
ونا خيلص لو إخالصو لفوائده وأغراضو وإن عقلية كثًن من أهراده عقلية متعفنة نا تصدق أن
اإلسالم يسود وحيكم وأن سعادة البشرية منوطة بو....35
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َّدوي حتمل الدعوة:
أمساء كتب الن ِّ

اكتور ادلث العريب و ذاع :ك إانء يرتكح مبا هيو..
ٍ
كتاب
وتركيدا هنجده يف ك
نفسو تربيةً
ً
هالندوي رزتو هللا ىو طاهح یلبُو وروحو دعوًة و مليئ ُ
ٍ
وينصب ابلرتبية على أُسس اإلديان
ومقالة وزلاضرةٍ يرتكح  -ب ابلتعبًن األصح  -يتفجر ابلدعوة
ُّ
ِ
نظرا على كتبو أو مقاناتو أو زلاضراتو همعظموا
وادلبادئ الدينية والرسالة السماوية .حينما نلقي ً
هضال عن معنوَّنا وحتم أمسائوا دعوة صرحية إىل احلق
احلق ً
حتم عناوينُوا يف أحشائوا الدَّعوة إىل ِّ
و ضربة یاصمة على الباط هضال عن مسماىا ،لكن نا َّ
بد من إِمعان النظر و تعمق الفكر هيوا..
نذكر منها البعض على سبیل املثال:

ماذا خسر العامل إبضلباط ادلسلمٌن ,رابنية نا رىبانية ,البريق إىل ادلدينة,بٌن اإلديان وادلاديةُّ ,
ادلد
,واجلزر ىف اإلسالم ,إىل اإلسالم من جديد ,إذا ىبت ريح اإلديان ,ردة ونا أاب بكر ذلا,أزمة إديان
وأخالق,اإلسالم يف عامل متغًن,الصراع بٌن الدين وادلادية ,بٌن ال ِّدين وادلدنية,نظرة مؤم ٍن و ٍاع إىل
ادلدنيات ادلعاصرة الزائغة.
ىذا غيض من هيض ..أمساء لبعض كتبو و مقاناتو و عناوين ذلا . .كلوا دعوة إىل اإلديان ابحلق
وإىل الكفر ابلباط جبميع أنواعو و أصناهو و ألوانو..
نظرة على بعض ُكتبو العامرة ابلدعوة:

الندوي ید إختار األدب لل ّدعوة ،هلن جتد لو كتاابً أو مقالة أو
كما ذكرت مراراً و تكرارا أن الشيخ
ّ
أود
اّلل وظيفة حياتو و نصب عينيو  ،هونا ّ
احلق ،ألنو جع ال ّدعوة إل هّ
زلاضرةً ختلو عن ال ّدعوة إىل ّ
وعرضا لرسالة اإلسالم رأسلوب بليغ كائق.
أن أعلق كيئا على بعض كتبو اليت ىي مفعمة دعوةًً ،
: ١إذا ىبّت ریح اإلميان:

كتاب عامر ابل ّدعوة إل اجلواد والتضحية ابلنفس و النفيس ،والغال والرخيص ،وإل الببولة
الندوي يف التعري
والتفاين يف حب هللا والرسول واإلسالم واإلديان ،يقول الدكتوردمحم إجتباء
ّ
هبذالكتاب :إنو كتاب رتي جلي كتب بلغة بليغة سلسلة حلوة  ،ورأسلوب عصري یصصي ،
ورائع بديع  ،ملؤه النبع ادلتدهق الصايف العذب الباىر الشفاف  ،حيكي أرت یصة جواد لرج
الشوامة  ،والوهاء  ،واإليثار ،
سج صفحات خالدة من الببولة  ،والشجاعة  ،و ّ
مؤمن رلاىد ّ ،
واإلخالص  ،والتضحية ،والفداء ،وأیام دولةّ إسالمية يف ثغور اذلند ،ج ّدد هبا عدل اإلسالم  ،وروح
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ِ
اّلل عليو وسلم ،ومنوج اخللفاء الراكدين ادلوديٌن ،أنا وىو
اّلل وسنّة النيب صلى هّ
الدين  ،وكرعة هّ
اّلل وذلك ما بٌن( ١٠٢١١٠٢١ه) املوافق(١٦١١٦٨١م )١
السيد أزتد بن عرهان الشويد رزتو هّ
ألَّ الشيخ أبو احلسن الندوي رزتو هللا سلسلة رجال الفكر والدَّعوة ،و ألَّ عن اتريخ اإلسالم

ورجالو وكخصياتو إىل جانب كتاابتو عن علوم القرآن واحلديث والفقو والفكر واألدب  ،وعرض
صور اجملاىدين والرابنيٌن  ،وألَّ كتااب يف رللدين كبًنين عن اإلمام أزتد بن عرهان الشوًن ىف اللغة
األردية وىو ايهع هذاع صيتو ،وحظي بعب الكبار ولبفوم ،وتلقى الناس الكتاب ابلقبول  ،مث
ألَّ كتااب صغًنا عن اإلمام الشوًن ىف اللغة العربية..
لقراء العربية ىذا الكتاب اجليد الفريد ،إذا أمسك القارئ ىذا الكتاب ليقرأه هال يكاد
وأخًنا ی ّدم ّ
يرتكو حّت ينويو ،وينسي نفسو ب جيدىا تتالئم معو وتتواهق ،تسًن مع تلك الغاية اليت استمات ذلا
اإلمام الشوًن  ،وجتد وجودىا يف ىذه ادلعركة اإلديانية احلامسة اليت ویع هيوا صريعا  ،هالقارئ الكرمي
يشعر حبق لذة اجلواد واحلنٌن للشوادة واناستماتة يف سبيلوا،تدب يف عرویو وتسري يف جسمو،
وحيس بلذة اإلديان ولذة األدب واألسلوب القصصي يف بيان عريب مبٌن... 36
ِ
يح اإلديان جاءت
نفسو ىف مق ّدمة ىذا الكتاب يقول :هإذا ىبَّت ر ُ
وأَذكر ىنا ما كتبو الشيخ النّدوي َ
ابألعاجيب يف العقيدة واألعمال،واألخالق ورأى النّاس روائع ِمن الش ِ
ُّجاعة،واليق ِ
ٌن،والعِفَّة ،
َ
ِ
ِ
مسو
واألمانة،واإليثار،وىض ِم الن
ِ
َّبوع،واإلحتساب،والتَّواضع ىف ادلظاىر،وكرب النَّفس  ،و ّ
َّفس،وروح الت ُ
37
النَّظر و رأو آايت ِمن ِ
الرزتة  ،واحملبّة والوهاء كادوا يّنسوَّنا و يَقبعُون منوا الرجاء..
العدل و َّ
َ
ً
ّ
ِ
أتثًنا يف
و يقول ال ّدكتور اكرم النّدوى ّ
معرّفا هبذا الكتاب :وىذا الكتاب عندى أ ُ
َحسن ُكتبو ً
ٍ
دمعان ىف كث ًٍن من مواهِق.... 38
دت نفسي تَلتَ ُّذ ب ُك ِّ َمشودمن َمشاىده َ
النّفس دلّایرأتُو وج ُ
يين تَ َ
وع ّ
: ٠إمسعیَّات:

ویوة خيالو ورتال تعبًنه وجالل
أان ید أتثّ ُ
رت هبذا ال ُکتَيب برباعة أسلوبو وحسن دعوتو وعظيم أدبو ّ
تفصيلو۔ما ىذا ال ُکتَيب؟ىو کتيب رمبَّا يکون أثق أتثًناً من ٍ
کتب حتت ِوی عل رللَّدات ضخمة.
ُ
َّ
الغوری بو ىکذا:هوذه رلموعة لبيفة من أحاديث وخباابت العالمة
عرف ال ّدکتور عبد ادلاجد
َّ
ّ
وجووا إل البالد العربيَّة عن طريق إذاعاهتا خالل زايراتو
السيد أب احلسن علي الندوي الّيت َّ
اإلمام َّ
ذلا،وىي،أوناً:يف زايرتو األول دلصر عام ٣١٩٣م بعنوان ”إمسعي اي مصر“ويف زايرتو لسورية
ادلختلفة
َّ
عام ٣١٩١م بعنوان ”إمسعي اي سورية“ وکذلك يف زايرتو للکويت عام ٣١٦٣م بعنوان”إمسعي اي
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الصحراء“وزايرتو إليران عام ٣١١١م بعنوان”إمسعي اي إيران“وکذلك أحاديث وخباابت
زىرة ّ
أخری ألقاىا يف زايرات سلتلفة يف هرت ٍ
ات متق ِبّعة۔هنالت رتيع ىذه األحاديث یبوناًحسناً وترکت أثراً
ِ
شرت بعد ذلك يف َّ
رلالت سلتلفة يف البالد العربيّة ويف اذلند.39
ابلغاً عند ادلستمعٌن حيثما أُلقيت ونُ َ
إن ذلذه ”اإلمسعيات“أسلوابً بديعاً ساحراً َّ
َّ
خالابً أيخذ مبجامع القلوب ویٶثّر يف النّفوس أّديا أتث ًٍن

كريبة أن تکون اآلذان صاغيةوالقلوب واعية هإ ّن الشيخ يُرى كأنّو يناجي ىذه البالد وخيفي معوا
سرا ويلقي إليوا حديث یلبو بك نصيحة وإخالص .
الكالم ِّ
علو خيالو وبديع أسلوبو وحالوة نثره وطالوة خبابو ،يذ ّكر ىذه البالد ماضيوا ويثًن ذكرايت
ىذا ّ
مآثرىا الّيت حققوا يف القرون السالفة ويذكر ذلا اناحرتام والتعظيم الذي ىو يكنّو ذلا يف نفسو وديدح
إجيابيّاهتا وأعماذلا اإلبداعيّة مث ينبووا وحيذرىا من ادلخاطر وادلكايد اليت تنسج ذلا خيوطوا يف رلالس
األعداء الذين ىم يرتبصون ذلا ريب ادلنون وأحداث ذات كجون ،مث يق ّدم ذلا مقرتحات ينبغي ب
تتبوأ ذلا ادلكانة السامية اليت كانت عليوا يف العصور الغابرة ويذكر ذلا
جيب عليوا أن تتبنّاىا كي ّ
جم.
أمانيو وآمالو اليت ید عقدىا هبا .هوذا أسلوب حب ،وكفقة ونصيحة ّ
وعلو خيال وأدب ّ

إلیكم أیها القراء مقتطف من ىذه األمثار:
يقول الندوي:هرصة سعيدة ايجزيرة العرب!يل معك اليوم حديث خبًن یدخبأتو لك من زمان وصرهتين
عنو خبوب ونوائب كغلت خاطري إناأن ىذااحلديث ید ملك اليوم یليب وثق على نفسي.
 ٨اإلسالم من جدید:
خباابت وزلاضر ٍ
ٍ
ِ
اإلسالمية وانداىا كمعلٍِّم
األم ِة
ات َّ
ىذه رلموعةُ
وجووا النّدوي رزتو هللا عليو إىل ّ
انصح ٍ
كفيق.كي تر َّ
تد إىل ما كانت عليو يف ادلاضي .
ٍ
ٍ
يقول ال ّدكتور أكرم النِّدوي يف التّعري ِ هبا:الكتاب رلموعةُ زلاضر ٍ
مناسبات
ات ُكتبت وألقيت يف
ُ ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
سلتلفة.ختتل ُ يف َّ
اسم واح ٌد ٌ
الزمان وادلكان،والعنوان واأللوان،ولكن جيمعوا ٌ
وغرض واحد وىو النّداءُ
غبة يف أن تعود ِ
اإلسالم من ٍ
الر ِ
ِ
ِ
ألخذ مكاَّنا
جديد،هيو النَّصيحةلأل َُّم ِة
إيل
ادلسلمة،والغًنةِ عليوا،و َّ
ِ
كأ َُّم ٍة ٍ
ابدلعروف والنَّو ِي عن ادلنك ِر،يف عامل ُمثخن
معلمة مركدة تُؤمن ابهلل واليوم اآلخر،وأتمر
ِ
وسالمو،وجراء بعده
الرس صلوات هللا عليوم
َّ
جراءَ كفره ابهلل وبدينِو الَّذي بُعث بو ُّ
ابجلر ِاح واآلنام ّ
ِ 40
ِ
الرتامي على الشَّوو ِ
األنبياء وإيغالو يف ِ
ميدان التَّناهس على ِ
ات وادلوبقات.
عن ىدى
حبام الدُّنيا و َّ
ِ
الكتاب .
سأذكرُىنایبعةصغًنة من ىذا
ُ
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ِ
الفقر على الغِىن
ادلؤمن ىوالَّذي
يستبيع أَن يُ َّ
ُ
يقول الش ُ
ُ
َّيخ النَّدوي مبيّنًاوظيفةَ ومسؤليةَ ادلؤمنُ :
فض َ َ
َّقد احلاضروالغيب على الش ِ
واآلخرةِ على الدُّنيا ،والنَّسيئةَعلى الن ِ
ُّوود ،وال ِّدين على احلياةِ يف ك ِّ دوٍر
َ
41
ادلادةُ أَوجوا.
من أدوا ِرالتَّار ِ
يخ،مومابلغت َّ
ِ
ِ
األدب والدَّعوةُ معاً ،ويتماكى هيو
يتساير هيو
ابألدب والدَّعوةِ،
هخباابت ىذا
الكتاب كلّواعامرةٌ
ُ
ُ
ُ
الفكر والعاطفةُ معاً.
ُ
نتائج البحث:

ورجال عبقراي هذا من أهذاذ اإلسالم .
علما من أعالم اإلسالم ً
-٣إ ّن الندوي كان ً
-٣كان أديب الدعاة و داع األدابء للُّغة العربية .
أي مشك كان .
-١كان ّ
سخر القلم للدعوة إ هىل احلق والقضاء على الباط يف ّ
احملمدي يف صورة كائقة
-١كان اختار األدب العريب لغرض دعوة اإلسالم وتقدمي رسالة الدين
ّ
حلوة وكك عذب سائغ .
اىتم بتثقيفوم أحسن ما يكون
-٩كان ید استخدم القلم لرتبية اجلي اجلديد و الناكئة احلديثة و ّ
اناىتمام بكتاابتو وخبباتو وزلاضراتو وأتليفاتو وتصانيفو .
-٦كان مهّو الوحيد و غرضو ادلنشود ىو تقدمي الدعوة إىل ك ّ طبقة من طبقات الناس يف أحسن
أسلوب.
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