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تعريف بالمؤلف
د .سليم الرمحن خان الندوي.
االسم:
اسم الوالد :موالنا حممد سلمان خان الندوي رمحه اهلل.
مكان الوالدة :بوفال ،اهلند.
تاريخ الوالدة٦٥١١ :م.
مكان اإلقامة :اليابان منذ ٦٥٩٠م.
مس ل لللمة ياباني ل للة ،واةم ل للد هلل ل ل لله ال ل للة والد حمم ل للد
متزوج:
وسيم ،وحممد نسيم ،وحممد محزة.
المؤهالت العلمية:

حفظ القرآن الكرمي كامال.
ش للةادة العاملي للة (الليس للانس ل مل للوم ال لريعة) م للن دار العل للوم لن للدوة
العلماء ،لكناؤ ،اهلند مام ٦٥٩٣م.
شللةادة الفةلليلة (املاجسللت ل ملللوم ال لريعة) مللن دار العلللوم لنللدوة
العلماء،لكنللاؤ ،اهلنللد مللام ٦٥٩١م ،منلوان الرسلالة":حيللاة ح حنيفللة
رمحه اهلل" باللغة العربية.
شةادة املاجسلت ملن املعةلد العلاد لللدموة اإلسلالمية ،جامعلة اإلملام
حممللد بللن سللعود اإلسللالمية بالريللاي ،اململكللة العربيللة السللعودية مللام
٦٥٩٠م ،من لوان الرس للالة" :الص للحافة اإلس للالمية ل اهلن للد تار ة للا
وتطورها" باللغة العربية.
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شةادة الدكتورة من جامعة لكناؤ ،مدينة لكناؤ ،اهلند مام ٠٢٢٤م،
منوان الرسالة" :الثقافة اإلسالمية ل اليابان" باللغة العربية.
العمل في اليابان:

سللتاا اللغللة العربيللة والثقافللة اإلسللالمية ل املعةللد العللرح اإلسللالمي ل
طوكيو من مام ٦٥٩٠م ٦٥٩٩ -م.
مللدير شللؤون الللدموة ل املركللز اإلسللالمي ل اليابللان مللن مللام ٦٥٩١م
 ٠٢٦٢م.رئ ل لليس جلن ل للة الزك ل للاة التابع ل للة للمرك ل للز اإلس ل للالمي ل الياب ل للان م ل للن م ل للام
٦٥٥٢م ٠٢٦٢ -م.
رئل لليس جلنل للة اةل للالل التابعل للة للمركل للز اإلسل للالمي ل اليابل للان مل للن مل للام
٠٢٢٢م ٠٢٦٢ -م.
نائ ل للب رئ ل لليس للمرك ل للز اإلس ل للالمي ل الياب ل للان م ل للن م ل للام ٠٢٢١م -
٠٢٢٩م.
امل للدير التنفي للذي للمرك للز اإلس للالمي ل الياب للان م للن م للام ٠٢٢٩م -
٠٢٦٢م.
العمل الحالي في اليابان:

س ل للتاا اللغ ل للة العربي ل للة ل جامع ل للة ت ل للوؤ ،طوكي ل للو ،الياب ل للان م ل للن م ل للام
٦٥٥٦م ٠٢٦١ -م.
رئ لليس و للاحب ش للركة الك للو ر التياري للة ،طوكي للو ،الياب للان م للن م للام
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٦٥٥٦م ٠٢٦١ -م.
رئيس جلنة رؤية اهلالل ل اليابان من مام ٦٥٩١م ٠٢٦١ -م.
رئيس مجعية رسالة السالم ل اليابان من مام ٠٢٦٢م ٠٢٦١ -م.
رئيس مركز "الندوة" التعليمي اإلسالمي ل اليابان من ملام ٠٢٦٠م
 ٠٢٦١م.رئيس مجعية العلماء ل اليابان من مام ٠٢٦٠م – ٠٢٦١م.
مةللو للميلللس االنتنللامي لنللدوة العلمللاء لكنللاؤ ،اهلنللد ٠٢٢٩م -
٠٢٦١م.
إمللام للالة اجلمعللة والعيللدين و للالة ال لةاوي ل مسللاجد تلف للة ل
اليابللان ،مسلليد طوكيللو القللدمي ،ومسلليد املعةللد العللرح اإلسللالمي ل
طوكي للو ،ومص لللا املرك للز اإلس للالمي ل الياب للان ،ومس لليد التوحي للد ل
هات ل للي وجل للي ،طوكيل للو ،ومسل لليد يوكوهامل للا مل للن مل للام ٦٥٩٤م -
٠٢٦١م.
حةللر وقللدم ا ا لرات ل كث ل مللن املللؤيرات والنللدوات ل اليابللان،
واململك للة العربي للة الس للعودية ،واإلم للارات العربي للة املتح للدة ،والكويل ل ،
وماليزيا ،وتايوان ،و مريكا ،واهلند وغ ها اةمد هلل.
المؤلفات:

"خطبااااا اا اااا (اسااا تع يماي ااااا)" باللغللة األرديللة مللام
٠٢٢١م ،الناشر :سا ا اكيڈتي بوفال ،اهلند.
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"اإلسللالم ل اليابللان" باللغللة العربيللة مللام ٠٢٢٩م ،الناشللر :مؤسسللة
ملوم القرآن ،دم ق ،سوريا.
"الصل ل للحافة اإلسل ل للالمية ل اهلنل ل للد تار ةل ل للا وتطورهل ل للا" باللغل ل للة العربيل ل للة
٠٢٦٢م ،الناشر :اجملمع اإلسالمي العلمي ،لكناؤ ،اهلند.
"هندوستا تيں اسا تع حافافك كاع ياااير اوا ااي اا" باللغلة
األرديل للة مل للام ۳۱۰۲م الناشل للر :جملل للس تقيقل للات ون ل لريات لكنل للاؤ،
اهلند.
"برحاارير تاايں اسا تع حاافافك كااع يااااير اوا ااي ااا" باللغللة
األردية مام ۳۱۰۲م الناشر :اس تك ايسرچ اكيڈتع كراچع۔
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إهداء
اةم للد هلل رب الع للاملا والص للالة والس للالم مل للا رس للول اهلل ومل للا آل لله
و حبه مجعا.

إىل الوال للدين و م للي (زوج للة وال للدي الثاني للة) ال للذين تعبل لوا ل تل لربي وتربي للة
إخلواو و خلوان ،ونللدمو اهلل سللبحانه وتعللاىل ن دعلنللا هلللم للدقة جاريللة
"الولللد الصللاذ الللذي يللدمو للله" ،واألسللاتذة الك لرام الللذين ملم لوو العلللم
الن للافع ،وإىل دار العل للوم ت للاج املس للاجد ،بوف للال -اهلن للد ،وإىل دار التعل لليم
والصللنعة ،كللانفور -اهلنللد ،وإىل دار العلللوم لنللدوة العلمللاء ،لكنللاؤ -اهلنللد،
وإىل جامعلة اإلمللام حممللد بللن سللعود اإلسللالمية ،الريللاي -اململكللة العربيللة
السللعودية ،ال ل قة للي ي للامي ل رحللاب هللذ املؤسس للات العلمي للة ،وال
نسا تلك األيام اجلميلة.
وإىل زوج ل ل و والدي وإخ ل لواو و خ ل لوان ومجيل للع ق للارح ،و دم للو د وهل للم
َّ َّ َّ َّ
َ اذذْل ا
الثبللات واالسللتقامة ملللا الللدين اةنيللف ،قللال اهلل تعللاىل" :اِن الذ ِذْي
َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّرب َّن ذذْ ث ذذـ اا ذ َّذتـْن ا ذ َّذتُْ َّلٰۗ ذ ِ ـ ال َّ ٰۗ ِ ذۃ اّل َت ذذْا ا َّ ّل َ ذ َّذََا َّ ا
َّ َّ
َّ َّ
ِِبْلَّنذ ِۃ الذ ِذك تنذذتـ ُ َّلذ َّن۳۰ َنذ ا لِٰۗذ ذ ْ ِف ِْل اَّٰٰۗذ ِ الذ ِف َّْٰۗ َّ ِْل اّل ِ ذ َّ ِ ۰ۚ
َّ
َّ
َّ
٦
ِا َّْ َّنْ تش َّ َِت ْٓي َّاِففسْ َّ لْ ِا َّْ َّنْ َّ ل َّن۳۱ۭ ".

د .سليم الرمحن خان الندوي
 ٦٩مايو ٠٢٦١م

صلَ  .٣٦ :اَْليلَتَان.٤٠-٤٦ :
ورةُ فُ ِّ
ُ ٦س َ
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ِ ذا
َّ
َّ لذذْ

شكر وتقدير
اةمد هلل رب العاملا والصالة والسالم ملا رسول اهلل حممد بن مبلد
اهلل وملا آله و حبه مجعا.
فال للكر كللله هلل سللبحانه وتعللاىل وال و خ ل ا ملللا إ للاز هللذا العمللل
واةمد هلل.
و مرب من مميق شكري وخالص إمتناو لسماحة ال يخ موالنا حممد
رابلع اةسلا النلدوي اللرئيس العلام لنلدوة العلملاء لكنلاؤ ،اهلنلد حفنله
اهلل ورمللا ملللا مللا تفةللل مللن كتابللة املقدمللة القيمللة هلللذا الكتللاب مللع
ان غاله بأمور مةمة جدا فيزا اهلل خ اجلزاء.
و شللكر موالنللا نللذر اةفلليظ النللدوي األزهللري مميللد كليللة اللغللة العربيللة
بللدار العلللوم لنللدوة العلمللاء لكنللاؤ ،اهلنللد ،وموالنللا حسللن ملللي خللان
الندوي مميد دار العلوم لتاج املسلاجد ،بوفلال ،اهلنلد ،واألسلتاا وقلار
منلليم النللدوي (زميلللي ل الفصللل نللاء دراس ل ل دار العلللوم لنللدوة
العلماء لكناؤ ،اهلند ،وقلد سلامدو كثل ا نلاء كتابلة رسلالة املاحسلت
ل جامع للة اإلم للام حمم للد ب للن س للعود اإلس للالمية بالري للاي) ،و ش للقائي
اةافظ موالنا نيس محد خان الندوي ،واةافظ والقاري موالنا حممد
رئ لليس خ للان الن للدوي ،وال للدكتور نف لليس ال للرمحن خ للان الن للدوي وخ لري
جامعة مليكرا  ،واةافظ موالنلا مبيلد اللرمحن خلان النلدوي ،واألسلتاا
لطفللي لكح للل (مق لليم ل الياب للان ،ورئلليس مجعي للة الطلب للة املس لللما ل
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اليابللان سللابقا) حفنةللم اهلل مجيعللا ملللا توجيةللاةم القيمللة ل إخ لراج
هذا الكتاب ،فيزاهم اهلل خ اجلزاء.
و خل ل ا ش للكر حمم للد جاوي للد خ للان لكةن للوي (و والد مب للد اهلل فومي للا
ناكللازاتو ،ومبللد الللرمحن خللان ناكللازاتو ،وسللنا خللان كللادوكورا) ،وحممللد
مارف خان لكةنلوي ومجيلع األ لدقاء واللزمالء اللذين شليعوو مللا
تأليف هذا الكتاب ،فيزاهم اهلل خ اجلزاء.
د .سليم الرمحن خان الندوي
 ٦٩مايو٠٢٦١م
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مقدمة الكتاب
بقلم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي
رئيس ندوة العلماء لكناؤ ،الهند
اةمد هلل وكفا وسالم ملا مباد الذين الصطفا ،ما بعد!
فسلعادة األ العزيللز اللدكتور سللليم اللرمحن خللان النلدوي ،مللن العلمللاء
العاملا ل جمال اللدموة اإلسلالمية ل بيتلات للو ملن املراكلز الدينيلة
واملعاهللد الةبويللة اإلسللالمية ،بسللبب قلللة املسلللما مللن سللكان تلللك
املن ل للاطق .وق ل للد رس ل للل إىل الياب ل للان للقي ل للام بالت ل للدريس ،فق ل للام بأممال ل لله
كأحسللن قيللام ،و سلللم ملللا يديلله مللدد ال بللأغ بلله مللن سللكا ا غ ل
املسلللما ،و قللام مركلزا للتعريللف باإلسللالم ،وتوجيلله النللاغ إىل إ للال
اةيللاة ،وتسللينةا حاسللن اإلسللالم ،فنال ل جةللود تقللديرا وإمياب لا
مللن اجلة للات اإلس للالمية ،وقبللوال وإمياب لا م للن غ ل املس لللما ،وق للوي
ب ل للذلك مرك ل للز ممل ل لله ،و ل للب مرجع ل للا لالستفس ل للارات ،واالسةش ل للاد،
والفتللوى ،فعللرف النللاغ واملسللؤولون ل اليابللان اختصللاص هللذا املركللز
و مهيته.
وال للك ألن األ العزي للز املك للرم ال للدكتور س للليم ال للرمحن خ للان البوف للاد
الندوي كان يؤدي ممله باألسلوب السليم ،وكان ممله ل دائه مثل
امسه ،وبذلك نال مملله قبلوال ملن النلاغ ،وكلان يفيلد النلاغ بأسلاليب
الللدموة املختلفللة ،بالتللدريس ،واةلوار ،وا اد للة ،وااطللب ،والفتللاوى.
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فعللرف مارسللته هلللذ األسللاليب املختلفللة املوا ليع املالئمللة بللالنروف
واألو اع السائدة بتلك البالد.
وق للد سس للس س للرة بزواج لله هن للا  ،فك للان ية للا مص للدرا مفي للدا ملعرف للة
الطبل للائع الياباني ل للة ،وك ل للان ممل ل لله الل للدموي مالئم ل لا ل للا تقتة ل لليه ه ل للذ
الطب للائع ،وب للذلك ب للدت لل لله فك للرة تريل للر موا لليع إس للالمية ساسل للية
جلوانب اةياة املختلفة ،فألف كتابا قدم فيله جوانلب تلفلة ومتنوملة،
وملع لرف القريبللة منلله ،ن مللري ملللي ن كتللب مقدمللة هلللذا الكتللاب
فقبل ل  .رجللو مللن اهلل تعللاىل ن ينفللع تللذا العمللل ويتقبللله ،واهلل ود
التوفيق والقبول.
كتبه
 ٩مجادي اْلخرة ٦٣٤١هل
 ٩بريل ٠٢٦٣م
حممد الرابع اةسا الندوي
رئيس ندوة العلماء العام لكناؤ (اهلند)
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المقدمة
اةمللد هلل رب العللاملا والصللالة والسللالم ملللا سلليد املرسلللا وخللام
النبيا رسولنا ونبينا حممد وملا آله و حبه مجعا.
اةمد هلل تعلم ل طفلول مللا واللدي ،وخلال  ،وجلدن ،وممل ،
كمل حفظ
وممي اةافظ وبيدار مبد اجلليل رمحةم اهلل مجيعا ،و س

القللرآن الكللرمي منللد  ،والتحق ل بللدار العلللوم لتللاج املسللاجد ،بوفللال،
اهلند ،مث التحق بدار التعلليم والصلنعة بكلانفور ،اهلنلد ،وبقيل سلنة
فية للا ،وبع للدها التحقل ل ب للدار العل للوم لن للدوة العلم للاء ،لكن للاؤ ،اهلن للد،
وحصل ملا شةادة العاملية مام ٦٥٩٣م ،مث حصل ملا شلةادة
الفة ل لليلة م ل للام ٦٥٩١م ،وبع ل للدها التحق ل ل باملعة ل للد الع ل للاد لل ل للدموة
اإلسللالمية التللابع جلامعللة اإلمللام حممللد بللن سللعود اإلسللالمية ،الريللاي،
اململك للة العربي للة الس للعودية ،وحصل للل مل للا ش للةادة املاجسل للت مل للام
٦٥٩٠م ،مث حصل ملا شةادة الدكتوراة ملن جامعلة لكنلاؤ ،اهلنلد
مام ٠٢٢٤م.
ومنللدما كن ل طالبللا ل دار العلللوم لنللدوة العلمللاء ،لكنللاؤ ،اهلنللد ،ول
جامعللة اإلمللام حممللد بللن سللعود اإلسللالمية ،الريللاي ،اململكللة العربيللة
السعودية ،كن رجع إىل مدينة بوفال ،اهلند (البي ) ،فكلان واللدي
موالنا حممد سلمان خان الندوي رمحله اهلل حريصلا مللا ن نقلوم ( نلا
و ش للقائي) بإمام للة املص لللا ل مس لليد م للن املس للاجد ،ويس للأل" :ه للل
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حبثللتم مللن مسلليد إلمامللة املصلللا " .وكللان يقللول" :بإمامللة املصلللا
كن للتم تقيم للون الص لللوات اام للس مجام للة ،وت للؤدون ح للق العل للم الن للافع
الذي تصلونه بفةل اهلل تعاىل" .وكان والدي رمحه اهلل حريصلا يةلا
مل للا ن نق للوم ( ن للا و ش للقائي) بإمام للة املص لللا ل للالة الل لةاوي ل
مسلليد مللن املسللاجد ،ونللتم القللرآن الكللرمي نللاء للالة ال لةاوي ل
ش للةر رمة للان املب للار (ألنن للا حبم للد اهلل س للبحانه وتع للاىل ك للل اإلخ للوة
حفاظ القرآن الكرمي) .وكان يقول" :فيبقا حفظ القرآن الكرمي الذي
هو نعمة من نعم اهلل سبحانه وتعاىل حمفوظا خبتم القلرآن الكلرمي نلاء
للالة الل لةاوي " .وك للان وال للدي رمح لله اهلل د يس للأل ب للدا م للن الرات للب
الللذي يعطللا مللن املسللؤولا ل املسلليد .وبفةللل اهلل سللبحانه وتعللاىل
ت للذ الةبي للة وحص للول العل للم الن للافع ،قمل ل بإمام للة وخطاب للة اجلمع للة
والعيل للدين و ل للالة ال ل لةاوي ل مسل للاجد بوفل للال ونواحيةل للا مل للن املل للدن
والقرى.
و محد اهلل تعاىل ملا ن سرتنا م ةورة ومعروفة حبفظ القرآن الكرمي،
والعنايللة بعلللم الللدين النللافع ،واإلفتللاء والقةللاء ،واإلمامللة ل مسللاجد
بوفللال وغ هللا منللذ جيللال طويلللة .ومللن العلمللاء الكلرام والصللاةا مللن
تد وا من فاةم اةميدة.
وقلد و لل إىل اليابللان ملام ٦٥٩٠م بعلد التخللرج ملن جامعلة اإلمللام
حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياي ،اململكة العربية السلعودية كأسلتاا
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ل املعةد العرح اإلسالمي ل طوكيو ،وكان اليابان تلف كث ا من
اليابللان اليللوم ،وكللان مللدد املسلللما قللليال جللدا ،وكللان يوجللد مسلليد
واحد ل طوكيو املعروف بل"مسيد طوكيو".
كن جديلدا ل اليابلان ،وقمل منلذ البدايلة بعملل التلدريس واللدموة
إىل اهلل س للبحانه وتع للاىل ،وق للد ج للاء بعل ل املس لللما فق للالوا :س للتقام
جلسللة لس ل ة النللع لللا اهلل ملي لله وسلللم ي للوم األحللد الق للادم فنرج للو
منكم اةةور ل هلذا االجتملاع وإلقلاء حما لرة ملن سل ة النلع للا
اهلل مليه وسلم .وكان االجتماع ل مبىن مدرسة قدميلة اانلب مسليد
طوكيو ،وقلد حةلرت اللك اةفلل ،وحةلر ملدد كبل ملن املسللما،
وسعدت بإلقاء كلمة حول مو وع س ة النع للا اهلل مليله وسللم،
وسللنح د حينتللذ الفر للة للتعللرف ملللا كث ل مللن املسلللما بتلللك
املناسبة املباركة.
ما إمام مسليد طوكيلو اللدكتور ال ليخ مللي حسلن السلما رمحله اهلل
فكلان يريلد ن يرجلع إىل بللالد مصلر ل بدايلة ملام ٦٥٩٤م ،وكانل
جلنة مسليد طوكيلو تبحلن ملن إملام جديلد ملسليد طوكيلو (املسليد
الوحيد ل مدينة طوكيو ل اللك الوقل ) ،وقلد اختلارت جلنلة مسليد
طوكي للو باالتف للاق س للليم ال للرمحن خ للان الن للدوي إمام للا وخطيب للا ملس لليد
طوكي للو ب للالرغم م للن إن للا د حة للر ه للذا االجتم للاع ود حية للر م للدير
املعةللد الع للرح اإلس للالمي ل طوكي للو س للعادة ال للدكتور حمم للد ب للن س للعد
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الغامل للدي حفنل لله اهلل ،و خل للربت جلنل للة مسل لليد طوكيل للو مل للدير املعةل للد
باختي للار س للليم ال للرمحن خ للان الن للدوي إمام للا وخطيب للا ملس لليد طوكي للو.
واةم للد هلل م للن ال للك الوقل ل قمل ل ت للذ اادم للة اجلليل للة تطومل لا ل
مسلليد طوكيللو ،مث ل مسلليد املعةللد العللرح اإلسللالمي ل طوكيللو ،مث
ل مصلللا املركللز اإلسللالمي ل اليابللان ،مث ل مسلليد يوكوهامللا ،مث ل
مس لليد التوحي للد غ للرب طوكي للو وغ ه للا ،واةم للد هلل ختم ل ل الق للرآن
الكلرمي نلاء للالة اللةاوي كلامال ول مللرة ل اليابلان مللام ٦٥٩٤م،
وبعد الك لسنوات متتالية اةمد هلل.
كما سلف ن طوكيو د يكن يوجلد فيةلا إال مسليد واحلد ،ولكلن
الة اجلمعلة إىل
بعد ن غلق مسيد طوكيو مام ٦٥٩٤م ،انتقل
املعةللد العللرح اإلسللالمي ل طوكيللو نطقللة سنغوباشلليSangobashi
القريبللة مللن منطقللة شللينيوكو Shinjukuوكللان مللدد املصلللا كث ل ا،
وه للم م للن بل للدان ش للت يتس للمون ب للاختالف لس للنتةم و ل لوا م ،ل للذلك
كان ل تلق للا ترمج للة م للوجزة اطب للة اجلمع للة باللغ للة الياباني للة واإل ليزي للة
واألردية بعد األاان األول لصالة اجلمعة ،حبين يسلتفيد املصللون ملن
ااطبة ،مث تلقا ااطبة باللغة العربية بعد األاان الثاو ،مث تقام الة
اجلمعللة ،وكللذلك ل يللوم العيللد تلقللا ترمجللة مللوجزة اطبللة العيللد باللغللة
اليابانية واإل ليزية واألردية قبلل لالة العيلد ،مث تقلام لالة العيلد ،مث
تلقللا ااطبللة باللغ للة العربيللة ،واةم للد هلل قللد اس للتمرت هللذ الطريق للة،
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واسل للتفاد املصل لللون واسل للتفدت كث ل ل ا مل للن تلل للك ااط ل لب .و سل للأل اهلل
سبحانه وتعاىل ن يتقبل هذا العمل ودعله خالصا لوجةه الكرمي.
تتنللاول هللذ ااطللب موا لليع تلفللة و للص مناسللبات مديللدة ،وقللد
نصحا بع األ لدقاء ن مجعةلا ل كتلاب يتةلمن خطلب اليابلان
باللغلة العربيللة واليابانيللة واألرديلة واإل ليزيللة لكللي تعلم الفائللدة ،واةمللد
هلل فن رت كتاب "خطب اليابان" باللغة األرديلة قبلل سلنوات ،ولكلن
طلللب إد األ للدقاء هللذ ااطللب باللغللة العربيللة يةللا ،وقللد ب للذل
جةللدا وسللعيا للقيللام تللذا العمللل اا ل ي ،واةمللد هلل ملللا الللك إنللا
لف كتلاب"خطلب اليابلان (ملن تعلاليم اإلسلالم) اجللزء األول" ،وقلد
راجع ااطب (وا ا لرت الل لقيتةلا ل مناسلبات خلرى) خلالل
ال للا سللنة مللن ول خطبللة لقيتةللا ل مسلليد طوكيللو مللام ٦٥٩٤م،
ورتبتةل للا ونسل للختةا بنفسل للي مل للع ت ل للكيلةا ،وحل للذف التك ل لرار فيةل للا،
وراجع اْليات الكرمية واألحاديلن ال لريفة حلت يسلتفيد منةلا ئملة
املساجد وغ هم ،وقد استغرق الك كثر من الث سنوات.
وقد ركزت ل هذ ااطب ملا القرآن الكرمي والسنة ال ريفة ،أل ما مهلا
املص للدران األساس لليان ل دي للن اإلس للالم ،واك للرت اس للم الس للورة ورقمة للا،
واْلي للة ورقمة للا ،واس للم كت للاب اة للدين ال ل لريف ،وكتاب لله ،وباب لله ،ورق للم
اةدين حت يسلةل للخطيلب وا ا لر فةلم املصلادر بالتفصليل ،وهكلذا
اك لرت اسللم الكتللاب ،واجمللللد ،ورقللم الصللفحة ل املصللادر األخللرى ملللا
قدر املستطاع.
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وحاول ل ن بللد كللل خطبللة بآيللة كرميللة مللن القللرآن الكللرمي حللت يعللرف
مو وع ااطبة مباشرة .وإاا وجد ااطيب ن ااطبة طويلة فيختار اجلزء
املناسللب مللن ااطبللة مراميللا الوق ل  ،مث يلقللي اجلللزء البللاقي مللن ااطبللة ل
األسللبوع القللادم و بعللد مللع بللدايتةا و ايتةللا .وكتب ل كثللر مللن ااطبللة
الثانية ل آخر الكتاب.
واةقيق للة ن خطب للة للالة اجلمع للة ه للي تعل لليم وتعل للم للمس لللما ل ك للل
سللبوع ،إاا بللذل اإلمللام اجلةللد إلمللداد ااطللب منةيللا و سلللوبا ،ويرامللي
ظروف املصلا والوق للخطبة ،وملا املصلا ن حيةروا الة اجلمعلة
مبكرا ،ويسمعوا ااطبة ،وحياولوا ن يتعلموا مور دينةم ودنياهم ،فيكلون
سببا ملعرفة حكام دين اإلسالم واا والتقوى.
بفة للل اهلل س للبحانه وتع للاىل ق للدم م للامكم ه للذ ااط للب باللغ للة العربي للة،
و حاول ن مدَّها -إن شاء اهلل -باللغة اليابانية واألردية واإل ليزية.
و رجلو مللن األسللاتذة الكلرام واأل للدقاء األملزاء إاا وجللدوا خطللأ و سللةوا
ل ه للذ ااط للب فيخ للربوو ،ح للت للححه -إن ش للاء اهلل -ل الطبعل للة
القادمة ،وهلم من اهلل مثوبة وما جزيل ال كر.
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" َّ َّنْ َُّ ِاٰۗ ْٓ
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