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 رقم الصفحة           فهرس الموضوعات 
 8     تعريف بالمؤلف  
 21      إهداء 
 21      شكر وتقدير 
  21 ي مقدمة الكتاب بقلم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندو 

 21      مقدمةال 
 32     ميں مقدمه اردو زبان 

 13    ِبَدايَُة اْلُخْطَبِة اْْلُوَلى َونَِهايَ تُ َها 
  ِْساَلم  12      ِديُن اإْلِ
  ِيَمان  21     َأرَْكاُن اإْلِ
  ُْوِحيد  15      اَلت َّ
  ُ31    ِعَباَدُة اهلِل َوْحَدُه ََل َشرِيَك َله 
  ٌُد َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلل   31 َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَتُم النَِّبيِّيَن َوالرُُّسلِ  ُمَحمَّ
  ٍَد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم  11  ِسيَرُة َرُسوِل اهلِل ُمَحمَّ
  ٍَد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم  233 طَاَعُة اهلِل ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى َوَرُسوِلِه ُمَحمَّ
  ُ231      اَْليَ ْوُم اْْلِخر 
  ُ222     ْرآُن اْلَكرِيمُ اَْلق 
  ٍَد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم  212  ُسنَُّة َرُسوِل اهلِل ُمَحمَّ
  ِْساَلم  258     َأرَْكاُن اإْلِ
  ُ132      اَلطََّهارَة 
  ُ121      اَلصَّاَلة 
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  ِ111     َصاَلُة اْلُجُمَعة  
  ِ121     َصاَلُة ِعيِد اْلِفْطر 
 112     َصاَلُة ِعيِد اْْلَْضَحى 
  ُ113      اَلزََّكاة 
  ُ113      اَْلِهاَلل 
  ِ112     َشْهُر رََمَضاَن اْلُمَباَرك 
  ِ151     َحجُّ بَ ْيِت اهلِل اْلَحَرام 
  ُ123      َاْْلُْضِحيَّة 
  ٍَد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم ْسَراِء َواْلِمْعَراِج ِلَرُسوِل اهلِل ُمَحمَّ  112 ُمْعِجَزُة اإْلِ

  ٍَد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِهْجر  118   ُة َرُسوِل اهلِل ُمَحمَّ
  َ111  َأْخاَلُق َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم 
  ِ113  اَْلِعَباَداُت َلَها َأثَ ٌر فَ عَّاٌل ِفي ِتْحِسيِن اْْلَْخاَلق 
  َُّهن  111   أُمََّهاُت اْلُمْؤِمِنيَن َرِضَي اهللُ َعن ْ
  ِ132      ْلمُ اَْلع 
  ُْخاَلص  135      َاإْلِ
 111    ِذْكُر اهلِل ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى 
  ٍْعَوُة ِإَلى اهلِل تَ َعاَلى فَ ْرٌض َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمة  182 اَلدَّ
  ِْساَلم اَلُم ِفي اإْلِ  151     اَلسَّ
  ِْساَلم ُة ِفي اإْلِ  233     َاْْلُُخوَّ
  َّ221     ْحَمنِ ِصَفاُت ِعَباِد الر 
  ِ223     ُحُقوُق اْلَواِلَدْين 
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  ِ213    َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلم 
  ٍْساَلِم َكْونُُه َصاِلًحا ِلُكلِّ زََماٍن َوَمَكان  211 ِنظَاُم َشْرِع اإْلِ
  ِْساَلم  213    اَْلِعزَُّة َوالرَّفْ َعُة ِفي اإْلِ
  ْساَل ْيِسيُر ِفي اإْلِ  211    مِ اَلرِّْفُق َوالت َّ
  ِ223  اَْلَحَياُة الطَّيَِّبُة ََل تُْدَرُك ِإَلَّ بِاْْلَْعَماِل الصَّاِلَحة 
  ُر  222      اَلصَّب ْ
  ُِّر اْلُمْسِلِم ِفي ِإْعاَلِء َكِلَمِة اْلَحق  221   َصب ْ
  ِّ211    ُجْرَأُة اْلُمْسِلِم ِفي اْلَحق 
 نْ َيا َمَتاٌع َواْْلِخَرُة ِلَمِن ات ََّقى  218    اَلدُّ
  ِ232    اَلظُّْلُم ظُُلَماٌت يَ ْوِم اْلِقَياَمة 
  238 (ِمَياْنَمارُ )ُمَعانَاُة اْلُمْسِلِمْيَن ِفي الرُّوِهْنِغَيا، َأرَاَكاَن، بُوْرَما 
  َِواِحيِّ اْلَحْربِيَّة  212  ُسورَُة اْْلَنْ َفاِل َعاَلَجْت بَ ْعَض الن َّ
  ٍ213      َغْزَوُة بَْدر 
  َ251     ِبيِل اهللِ اَْلِجَهاُد ِفي س 
  ِْساَلم  131     اَْلَمْرَأُة ِفي اإْلِ
  ِ138    اَْلَمْرَأُة اْلُمْسِلَمُة ِفي اْلِحَجاب 
  ُ122      اَلزََّواج 
  َ125     ُحُقوُق الزَّْوَجْين 
  ُِد الزَّْوَجات  115     تَ َعدُّ
  ِ112     َشْهُر ُمَحرَِّم اْلَحَرام 
  ِاَلمُ بَ ْعُض اْْليَاِت اْلَكرِيَمِة م  122 ْن ِقصَِّة ُموَسى َعَلْيِه السَّ



 

6 

 

  َ113     َصْوُم يَ ْوِم َعاُشْورَاء 
  َ112      َشْهُر َشْعَبان 
  ِ111      َأْهِميَُّة اْلَوْقت 
 132  ِلَماَذا َتَخلََّف اْلُمْسِلُموَن ِفي َهَذا الزََّماِن؟ 
  131 ُه ْسَلِميُّ َرِضَي اهللُ َعنْ رَبِيَعُة بُن َكْعٍب َاْْلَ -ِمثَاٌل رَاِئٌع َوَمْطَلٌب رَِفيٌع 
  ِ113     آَداُب اللَِّباس 
  ِ113    اَْلَمْوُت َوَأْحَكاُم اْلَجَنازَة 
  َِلُة اْلَمَساِجِد الثَّاَلثَة  182    َفِضي ْ
  ٌِإْساَلِميَّة  181    َقِضيَُّة ِفَلْسِطيَن َقِضيَّة ٌ
  ِوء  151   اَْلُمْؤِمُن يَ ْبَتِعُد َعْن َمَجاِلِس السُّ
  ٌ158      اَْلَخْمُر َحَرام 
  ِ333  ِحْفُظ اْلَجَوارِِح ِمْن ُسوِء اْْلَْخاَلِق َوالنَِّميَمة 
  ِ323    ِاْجِتَناُب اْلُمْحَدثَاِت واْلِبدَع 
  ِ322     ُخْطَبُة النَِّكاح 
  321   (َصاَلُة اْلُجُمَعةِ )اَْلُخْطَبُة الثَّانَِيُة 
  325   (اْلُجُمَعةِ  َصاَلةُ )اَْلُخْطَبُة الثَّانَِيُة 
  311 (اَْلَعْشُر اْْلََواِخُر ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن اْلُمَباَركِ )اَْلُخْطَبُة الثَّانَِيُة 
  311   (َصاَلُة ِعْيِد اْلِفْطرِ )اَْلُخْطَبُة الثَّانَِيُة  
  318   (َصاَلُة ِعيِد اْْلَْضَحى)اَْلُخْطَبُة الثَّانَِيُة 
 311     مراجع الكتاب 
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 ف بالمؤلفتعري
 . سليم الرمحن خان الندوي. د : االسم

 .موالنا حممد سلمان خان الندوي رمحه اهلل : اسم الوالد
 . بوفال، اهلند :مكان الوالدة
 .م٦٥١١ :تاريخ الوالدة
 .م٦٥٩٠اليابان منذ  :مكان اإلقامة

مسلللللللمة يابانيللللللة، واةمللللللد هلل للللللله  ال للللللة  والد حممللللللد  :متزوج
 .حممد محزةوسيم، وحممد نسيم، و 

 :المؤهالت العلمية 
 .حفظ القرآن الكرمي كامال

ملللن دار العللللوم لنلللدوة ( الليسلللانس ل مللللوم ال لللريعة)شلللةادة العامليلللة 
 .  م٦٥٩٣العلماء، لكناؤ، اهلند مام 

ملللن دار العللللوم لنلللدوة ( املاجسلللت  ل مللللوم ال لللريعة)شلللةادة الفةللليلة 
حيللاة  ح حنيفللة :"الةم، منللوان الرسلل٦٥٩١العلماء،لكنللاؤ، اهلنللد مللام 

 .  باللغة العربية" رمحه اهلل
شةادة املاجسلت  ملن املعةلد العلاد لللدموة اإلسلالمية، جامعلة اإلملام 
حمملللد بلللن سلللعود اإلسلللالمية بالريلللاي، اململكلللة العربيلللة السلللعودية ملللام 

الصلللحافة اإلسلللالمية ل اهلنلللد تار ةلللا " :م، منلللوان الرسلللالة٦٥٩٠
  .باللغة العربية" وتطورها
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م، ٠٢٢٤شةادة الدكتورة من جامعة لكناؤ، مدينة لكناؤ، اهلند مام 
 .  باللغة العربية" الثقافة اإلسالمية ل اليابان: "منوان الرسالة

 : العمل في اليابان
 سللتاا اللغللة العربيللة والثقافللة اإلسللالمية ل املعةللد العللرح اإلسللالمي ل 

 .م٦٥٩٩ -م ٦٥٩٠طوكيو من مام 
م ٦٥٩١وة ل املركللز اإلسللالمي ل اليابللان مللن مللام مللدير شللؤون الللدم

 . م٠٢٦٢ -
رئللللليس جلنلللللة الزكلللللاة التابعلللللة للمركلللللز اإلسلللللالمي ل اليابلللللان ملللللن ملللللام 

 . م٠٢٦٢ -م ٦٥٥٢
رئللللليس جلنلللللة اةلللللالل التابعلللللة للمركلللللز اإلسلللللالمي ل اليابلللللان ملللللن ملللللام 

 .م٠٢٦٢ -م ٠٢٢٢
 -م ٠٢٢١نائللللللب رئلللللليس للمركللللللز اإلسللللللالمي ل اليابللللللان مللللللن مللللللام 

 .م٠٢٢٩
 -م ٠٢٢٩املللللدير التنفيللللذي للمركللللز اإلسللللالمي ل اليابللللان مللللن مللللام 

 .م٠٢٦٢
 : العمل الحالي في اليابان

 سلللللتاا اللغلللللة العربيلللللة ل جامعلللللة ت لللللوؤ، طوكيلللللو، اليابلللللان ملللللن ملللللام 
 . م٠٢٦١ -م ٦٥٥٦

رئلللليس و للللاحب شللللركة الكللللو ر التياريللللة، طوكيللللو، اليابللللان مللللن مللللام 
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 . م٠٢٦١ -م ٦٥٥٦
 .  م٠٢٦١ -م ٦٥٩١ة اهلالل ل اليابان من مام رئيس جلنة رؤي

 .   م٠٢٦١ -م ٠٢٦٢رئيس مجعية رسالة السالم  ل اليابان من مام 
م ٠٢٦٠التعليمي اإلسالمي ل اليابان من ملام " الندوة"رئيس مركز  
 .م٠٢٦١ -

 .م٠٢٦١ –م ٠٢٦٠رئيس مجعية العلماء ل اليابان من مام 
 -م ٠٢٢٩لعلملللاء لكنلللاؤ، اهلنلللد مةلللو للميللللس االنتنلللامي لنلللدوة ا

 .  م٠٢٦١
إملللام  لللالة اجلمعلللة والعيلللدين و لللالة اللللةاوي  ل مسلللاجد  تلفلللة ل 
اليابللان، مسلليد طوكيللو القللدمي، ومسلليد املعةللد العللرح اإلسللالمي ل 
طوكيللللو، ومصلللللا املركللللز اإلسللللالمي ل اليابللللان، ومسلللليد التوحيللللد ل 

 -م ٦٥٩٤هات لللللي  وجلللللي، طوكيلللللو، ومسللللليد يوكوهاملللللا ملللللن ملللللام 
 .م٠٢٦١

حةلللر وقلللدم ا ا لللرات ل كثللل  ملللن امللللؤيرات والنلللدوات ل اليابلللان، 
واململكللللة العربيللللة السللللعودية، واإلمللللارات العربيللللة املتحللللدة، والكويلللل ، 

 . وماليزيا، وتايوان، و مريكا، واهلند وغ ها اةمد هلل
 :المؤلفات

باللغلللة األرديلللة ملللام " (اسااا تع يماي ااااا)خطبااااا اا اااا  " 
  .بوفال، اهلند تيڈسا ا  اكي: م، الناشر٠٢٢١
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مؤسسلللة : م، الناشلللر٠٢٢٩باللغلللة العربيلللة ملللام " اإلسلللالم ل اليابلللان"
 .ملوم القرآن، دم ق، سوريا

باللغلللللللة العربيلللللللة " الصلللللللحافة اإلسلللللللالمية ل اهلنلللللللد تار ةلللللللا وتطورهلللللللا"
 .اجملمع اإلسالمي العلمي، لكناؤ، اهلند: م، الناشر٠٢٦٢

باللغلة " سا تع حافافك كاع ياااير اوا ااي ااهندوستا  تيں ا"
جمللللللس تقيقلللللات ون لللللريات لكنلللللاؤ، : م الناشلللللر۳۱۰۲األرديلللللة ملللللام 

 .  اهلند
باللغللة " اساا تع حاافافك كااع يااااير اوا ااي ااا ںبرحاارير تااي"

  ۔تع كراچعڈاس تك ايسرچ اكي :م الناشر۳۱۰۲األردية مام 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إهداء

رب العلللاملا والصلللالة والسلللالم مللللا رسلللول اهلل ومللللا آلللله  اةملللد هلل
 . و حبه  مجعا

الللللذين تعبللللوا ل تللللربي  وتربيللللة ( زوجللللة والللللدي الثانيللللة)إىل الواللللدين و مللللي 
إخللواو و خللوان، ونللدمو اهلل سللبحانه وتعللاىل  ن دعلنللا هلللم  للدقة جاريللة 

وو العلللم ، واألسللاتذة الكللرام الللذين ململل"الولللد الصللاذ الللذي يللدمو للله"
اهلنلللد، وإىل دار التعلللليم  -النلللافع، وإىل دار العللللوم تلللاج املسلللاجد، بوفلللال

اهلنللد،  -اهلنللد، وإىل دار العلللوم لنللدوة العلمللاء، لكنللاؤ -والصللنعة، كللانفور
اململكللة العربيللة  -وإىل جامعلة اإلمللام حممللد بللن سللعود اإلسللالمية، الريللاي

سلللات العلميلللة، وال السلللعودية، الللل  قةلللي   يلللامي ل رحلللاب هلللذ  املؤس
 . نسا تلك األيام اجلميلة

وإىل زوجلللل  و والدي وإخللللواو و خللللوان ومجيللللع  قللللارح، و دمللللو د وهلللللم 
ا " :الثبللات واالسللتقامة ملللا الللدين اةنيللف، قللال اهلل تعللاىل ذذْل    َّ اَّ  َ ذذِْي

َّ ِان َّ ال 
ذذذذ
َّ
 ِ   
 ٰۗ ـ  ال  َّ ِ ذذذذ  

 لََّّٰۗ
 
ْ َّ َُّ ذذذذذتَّ ا  َّ ْن    َـّ ذذذذذتَّ ـ َّ اا  ذذذْ ث    ذذذذ نَّ ب   ا رَّ ذذذذ   اَّ  ِ   ا  َّ   َ ََّ ذذذذ  

َّ
ّلَّ َ ا  َّ ذذذذْا    َّ  َتَّ

ۃ  اَّّل َّ
نَّ  لَّذذ       ُ ـ   ذذت  ن  ذذِك  ت 

َّ ذذِۃ ال  َّ َّن 
 
ِ ذذ َّ ِ  ۳۰ِِبْل ِْل اّل   َّ  ْ ِف َّٰۗ

ذذ ِ  الذذ     َّٰۗ
 
  ِْل اٰ

 
ِف ذذذذْ   ِلٰۗ   ذذ   اَّ      ۚ۰َنَّ 

 
لَّذذْ َّ 

نَّ  ل   
َّ  َّ  ْ َّْ نَّ   ِا  

 
لَّْ َّ   

 
ْ س  ْٓ اَِّف ف  ي  ِ َتَّ

ْ تَّش  َّْ نَّ  ٦." ۭ۳۱ِا  
 سليم الرمحن خان الندوي. د

 م ٠٢٦١ مايو ٦٩                                           
                                                 

يَلَتان   .٣٦: ُسوَرُة ُفصَِّل    ٦  .٤٠-٤٦: اْل 
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 شكر وتقدير
اةمد هلل رب العاملا والصالة والسالم ملا رسول اهلل حممد بن مبلد 

 .اهلل وملا آله و حبه  مجعا
فال لللكر كلللله هلل سلللبحانه وتعلللاىل  وال  و خللل  ا مللللا إ لللاز هلللذا العملللل 

 . اةمد هللو 
موالنا حممد و مرب من مميق شكري وخالص إمتناو لسماحة ال يخ 

اللرئيس العلام لنلدوة العلملاء لكنلاؤ، اهلنلد حفنله  رابلع اةسلا النلدوي
اهلل ورمللا  ملللا مللا تفةللل مللن كتابللة املقدمللة القيمللة هلللذا الكتللاب مللع 

ا فيزا  اهلل خ  اجلزاء  . ان غاله بأمور مةمة جد 
نللذر اةفلليظ النللدوي األزهللري مميللد كليللة اللغللة العربيللة  و شللكر موالنللا

بللدار العلللوم لنللدوة العلمللاء لكنللاؤ، اهلنللد، وموالنللا  حسللن ملللي خللان 
الندوي مميد دار العلوم لتاج املسلاجد، بوفلال، اهلنلد، واألسلتاا وقلار 

زميللللي ل الفصلللل   نلللاء دراسللل  ل دار العللللوم لنلللدوة )منللليم النلللدوي 
اء لكناؤ، اهلند، وقلد سلامدو كثل ا   نلاء كتابلة رسلالة املاحسلت  العلم

، و شللللقائي (ل جامعللللة اإلمللللام حممللللد بللللن سللللعود اإلسللللالمية بالريللللاي
موالنا حممد  ي محد خان الندوي، واةافظ والقار اةافظ موالنا  نيس 

رئللليس خلللان النلللدوي، واللللدكتور نفللليس اللللرمحن خلللان النلللدوي وخلللري  
افظ موالنلا مبيلد اللرمحن خلان النلدوي، واألسلتاا جامعة مليكرا ، واة

مقللليم ل اليابلللان، ورئللليس مجعيلللة الطلبلللة املسللللما ل )لطفلللي لكحلللل 
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حفنةللم اهلل مجيع للا ملللا توجيةللاةم القيمللة ل إخللراج ( اليابللان سللابق ا
 .هذا الكتاب، فيزاهم اهلل خ  اجلزاء

فوميلللا  و والد  مبلللد اهلل) و خللل  ا  شلللكر حمملللد جاويلللد خلللان لكةنلللوي
، وحممللد (ناكللازاتو، ومبللد الللرمحن خللان ناكللازاتو، وسللنا خللان كللادوكورا

مارف خان لكةنلوي ومجيلع األ لدقاء واللزمالء اللذين شليعوو مللا 
 .تأليف هذا الكتاب، فيزاهم اهلل خ  اجلزاء

 
 سليم الرمحن خان الندوي. د

 م٠٢٦١مايو ٦٩                        
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  مقدمة الكتاب
لم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي بق

 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 

املعاهلللد الةبويلللة اإلسلللالمية، بسلللبب قللللة املسللللما ملللن سلللكان تللللك و 
وقلللللد  رسلللللل إىل اليابلللللان للقيلللللام بالتلللللدريس، فقلللللام بأممالللللله  . املنلللللاطق

كأحسللن قيللام، و سلللم ملللا يديلله مللدد ال بللأغ بلله مللن سللكا ا غلل  
ا للتعريللف باإلسللالم، وتوجيلله النللاغ إىل إ للال  ز املسلللما، و قللام مركلل

ا اسلللن اإلسلللالم، فنالللل  جةلللود  تقلللديرا وإميابلللاةيلللاة، وتسلللينةا  ح
ا ملللن غللل  املسللللما، وقلللوي وإميابللل ملللن اجلةلللات اإلسلللالمية، وقبلللوال

بلللللذلك مركلللللز مملللللله، و  لللللب  مرجعلللللا لالستفسلللللارات، واالسةشلللللاد، 
والفتلللوى، فعلللرف النلللاغ واملسلللؤولون ل اليابلللان اختصلللاص هلللذا املركلللز 

 . و مهيته
سلللليم الللللرمحن خلللان البوفللللاد  واللللك ألن األ  العزيللللز املكلللرم الللللدكتور

الندوي كان يؤدي ممله باألسلوب السليم، وكان ممله ل  دائه مثل 
 ملن النلاغ، وكلان يفيلد النلاغ بأسلاليب ذلك نال مملله قبلوالامسه، وب

. الللدموة املختلفللة، بالتللدريس، واةللوار، وا اد للة، وااطللب، والفتللاوى
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يع املالئمللة بللالنروف فعللرف  مارسللته هلللذ  األسللاليب املختلفللة املوا لل
 . واألو اع السائدة بتلك البالد

للللس  سللللرة بزواجلللله هنللللا ، ف ا ملعرفللللة كللللان  يةللللا مصللللدرا مفيللللدوقللللد  سس
ا  لللللا تقتةللللليه هلللللذ  ابانيلللللة، وكلللللان مملللللله اللللللدموي مالئملللللالطبلللللائع الي

الطبللللائع، وبللللذلك بللللدت للللله فكللللرة تريللللر موا لللليع إسللللالمية  ساسللللية 
دم فيله جوانلب  تلفلة ومتنوملة، ا قانب اةياة املختلفة، فألف كتابجلو 

وملعللرف  القريبللة منلله،  ن مللري ملللي  ن  كتللب مقدمللة هلللذا الكتللاب 
 رجلللو ملللن اهلل تعلللاىل  ن ينفلللع تلللذا العملللل ويتقبلللله، واهلل ود . فقبلللل 

 . التوفيق والقبول
       

 كتبه  
        هل٦٣٤١مجادي اْلخرة  ٩
 م٠٢٦٣ بريل  ٩
 

 حممد الرابع اةسا الندوي 
 (اهلند)رئيس ندوة العلماء العام لكناؤ     
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 مقدمة ال
 والسللالم ملللا سلليد املرسلللا وخللام اةمللد هلل رب العللاملا والصللالة

 .النبيا رسولنا ونبينا حممد وملا آله و حبه  مجعا
اةمد هلل تعلم  ل طفلول  مللا واللدي، وخلال ، وجلدن، وممل ، 

مجيعا، وكمسل  حفظ  محةم اهللر وممي اةافظ   وبيدار مبد اجلليل 
الكللرمي منللد ، والتحقلل  بللدار العلللوم لتللاج املسللاجد، بوفللال،  القللرآن

اهلند، مث التحق  بدار التعلليم والصلنعة بكلانفور، اهلنلد، وبقيل  سلنة 
فيةلللا، وبعلللدها التحقللل  بلللدار العللللوم لنلللدوة العلملللاء، لكنلللاؤ، اهلنلللد، 

  ملا شلةادة م، مث حصل٦٥٩٣وحصل  ملا شةادة العاملية مام 
م، وبعلللللدها التحقللللل  باملعةلللللد العلللللاد لللللللدموة ٦٥٩١الفةللللليلة ملللللام 

اإلسللالمية التللابع جلامعللة اإلمللام حممللد بللن سللعود اإلسللالمية، الريللاي، 
اململكللللة العربيللللة السللللعودية، وحصللللل  ملللللا شللللةادة املاجسللللت  مللللام 

م، مث حصل  ملا شةادة الدكتوراة ملن جامعلة لكنلاؤ، اهلنلد ٦٥٩٠
 .  م٠٢٢٤مام 

ومنللدما كنلل  طالبللا ل دار العلللوم لنللدوة العلمللاء، لكنللاؤ، اهلنللد، ول 
جامعلللة اإلملللام حمملللد بلللن سلللعود اإلسلللالمية، الريلللاي، اململكلللة العربيلللة 

، فكلان واللدي (البي )السعودية، كن   رجع إىل مدينة بوفال، اهلند 
 نلا )موالنا حممد سلمان خان الندوي رمحله اهلل حريصلا مللا  ن نقلوم 

هلللل : "بإماملللة املصللللا ل مسللليد ملللن املسلللاجد، ويسلللأل( و شلللقائي
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بإمامللة املصلللا  : "وكللان يقللول". حبثللتم مللن مسلليد إلمامللة املصلللا 
كنلللتم تقيملللون الصللللوات ااملللس مجاملللة، وتلللؤدون حلللق العللللم النلللافع 

وكان والدي رمحه اهلل حريصلا  يةلا ". الذي تصلونه بفةل اهلل تعاىل
ملللة املصللللا ل  لللالة اللللةاوي  ل بإما(  نلللا و شلللقائي)مللللا  ن نقلللوم 

مسللليد ملللن املسلللاجد، ونلللتم القلللرآن الكلللرمي   نلللاء  لللالة اللللةاوي  ل 
ألننللللا حبمللللد اهلل سللللبحانه وتعللللاىل كللللل اإلخللللوة )شللللةر رمةللللان املبللللار  

فيبقا حفظ القرآن الكرمي الذي : "وكان يقول(. حفاظ القرآن الكرمي
م القلرآن الكلرمي   نلاء هو نعمة من نعم اهلل سبحانه وتعاىل حمفوظا خبت

وكلللان واللللدي رمحللله اهلل د يسلللأل  بلللدا ملللن الراتللللب ".  لللالة اللللةاوي 
وبفةللل اهلل سللبحانه وتعللاىل .  الللذي يعطللا مللن املسللؤولا ل املسلليد

تللللذ  الةبيللللة وحصللللول العلللللم النللللافع، قملللل  بإمامللللة وخطابللللة اجلمعللللة 
 والعيلللللدين و لللللالة اللللللةاوي  ل مسلللللاجد بوفلللللال ونواحيةلللللا ملللللن امللللللدن

 .والقرى
و محد اهلل تعاىل ملا  ن  سرتنا م ةورة ومعروفة حبفظ القرآن الكرمي، 
والعنايلللة بعللللم اللللدين النلللافع، واإلفتلللاء والقةلللاء، واإلماملللة ل مسلللاجد 

ومللن العلمللاء الكللرام والصللاةا مللن . بوفللال وغ هللا منللذ  جيللال طويلللة
 . تد وا من  فاةم اةميدة

م بعلد التخللرج ملن جامعلة اإلمللام ٦٥٩٠وقلد و لل  إىل اليابللان ملام 
حممد بن سعود اإلسالمية، الرياي، اململكة العربية السلعودية كأسلتاا 



 

18 

 

ل املعةد العرح اإلسالمي ل طوكيو، وكان  اليابان  تلف كث ا من 
اليابللان اليللوم، وكللان مللدد املسلللما قللليال جللدا، وكللان يوجللد مسلليد 

 ".مسيد طوكيو"واحد ل طوكيو املعروف بل
كن  جديلدا ل اليابلان، وقمل  منلذ البدايلة بعملل التلدريس واللدموة 

سللللتقام : إىل اهلل سللللبحانه وتعللللاىل، وقللللد جللللاء بعلللل  املسلللللما فقللللالوا
جلسلللة لسللل ة النلللع  للللا اهلل مليللله وسللللم يلللوم األحلللد القلللادم فنرجلللو 
منكم اةةور ل هلذا االجتملاع وإلقلاء حما لرة ملن سل ة النلع  للا 

ان االجتماع ل مبىن مدرسة قدميلة اانلب مسليد وك. اهلل مليه وسلم
طوكيو، وقلد حةلرت اللك اةفلل، وحةلر  ملدد كبل  ملن املسللما، 

بإلقاء كلمة حول مو وع س ة النع  للا اهلل مليله وسللم،  سعدتو 
وسلللنح  د حينتلللذ الفر لللة للتعلللرف مللللا كثللل  ملللن املسللللما بتللللك 

 .املناسبة املباركة
ور ال ليخ مللي حسلن السلما رمحله اهلل  ما إمام مسليد طوكيلو اللدكت

م، وكانلل  ٦٥٩٤فكلان يريلد  ن يرجلع إىل بللالد  مصلر ل بدايلة ملام 
املسليد )جلنة مسليد طوكيلو تبحلن ملن إملام جديلد ملسليد طوكيلو 

، وقلد اختلارت جلنلة مسليد (الوحيد ل مدينة طوكيو ل اللك الوقل 
سللليد طوكيلللو باالتفلللاق سلللليم اللللرمحن خلللان النلللدوي إماملللا وخطيبلللا مل

ةللللر  مللللدير حي جتمللللاع ودطوكيللللو بللللالرغم مللللن إنللللا د  حةللللر هللللذا اال
املعةلللد العلللرح اإلسلللالمي ل طوكيلللو سلللعادة اللللدكتور حمملللد بلللن سلللعد 
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الغاملللللدي حفنللللله اهلل، و خلللللربت جلنلللللة مسللللليد طوكيلللللو ملللللدير املعةلللللد 
. باختيلللار سلللليم اللللرمحن خلللان النلللدوي إماملللا وخطيبلللا ملسللليد طوكيلللو

ا ل تطومللللملللل  تللللذ  اادمللللة اجلليلللللة واةمللللد هلل مللللن الللللك الوقلللل  ق
مسلليد طوكيللو، مث ل مسلليد املعةللد العللرح اإلسللالمي ل طوكيللو، مث 
ل مصلللا املركللز اإلسللالمي ل اليابللان، مث ل مسلليد يوكوهامللا، مث ل 
مسلللليد التوحيللللد غللللرب طوكيللللو وغ هللللا، واةمللللد هلل ختملللل  القللللرآن 

م، ٦٥٩٤ابلان مللام الكلرمي    نلاء  للالة اللةاوي  كلامال  ول مللرة ل الي
 .وبعد الك لسنوات متتالية اةمد هلل

 ن طوكيو د يكن يوجلد فيةلا إال مسليد واحلد، ولكلن  كما  سلف 
م، انتقل   الة اجلمعلة إىل ٦٥٩٤بعد  ن  غلق مسيد طوكيو مام 

 Sangobashiاملعةللد العللرح اإلسللالمي ل طوكيللو  نطقللة سنغوباشللي
ا، كللان مللدد  املصلللا كثلل  و  Shinjukuالقريبللة مللن منطقللة شللينيوكو

وهلللم ملللن بللللدان شلللت يتسلللمون بلللاختالف  لسلللنتةم و للللوا م، للللذلك  
كانللل  تلقلللا ترمجلللة ملللوجزة اطبلللة اجلمعلللة باللغلللة اليابانيلللة واإل ليزيلللة 
واألردية بعد األاان األول لصالة اجلمعة، حبين يسلتفيد املصللون ملن 

لثاو، مث تقام  الة ااطبة، مث تلقا ااطبة باللغة العربية بعد األاان ا
اجلمعللة، وكللذلك ل يللوم العيللد تلقللا ترمجللة مللوجزة اطبللة العيللد باللغللة 
اليابانية واإل ليزية واألردية قبلل  لالة العيلد، مث تقلام  لالة العيلد، مث 
تلقلللا ااطبلللة باللغلللة العربيلللة، واةملللد هلل قلللد اسلللتمرت هلللذ  الطريقلللة، 
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و سلللللأل اهلل . بواسلللللتفاد املصللللللون واسلللللتفدت كثللللل ا ملللللن تللللللك ااطللللل
 . سبحانه وتعاىل  ن يتقبل هذا العمل ودعله خالصا لوجةه الكرمي

تتنلللاول هلللذ  ااطلللب موا للليع  تلفلللة و لللص مناسلللبات مديلللدة، وقلللد 
نصحا بع  األ لدقاء  ن  مجعةلا ل كتلاب يتةلمن خطلب اليابلان 

رديلة واإل ليزيللة لكللي تعلم الفائللدة، واةمللد اللغلة العربيللة واليابانيللة واألب
باللغة األرديلة قبلل سلنوات، ولكلن " خطب اليابان"هلل فن رت كتاب 

طللللب إد األ لللدقاء هلللذ  ااطلللب باللغلللة العربيلللة  يةلللا، وقلللد بلللذل  
جةللدا وسللعيا للقيللام تللذا العمللل االل ي، واةمللد هلل ملللا الللك إنللا 

، وقلد "اجللزء األول( ملن تعلاليم اإلسلالم)خطلب اليابلان " لف  كتلاب
خلالل ( ا لرت الل   لقيتةلا ل مناسلبات  خلرىوا )راجع  ااطب 

م، ٦٥٩٤ ال للا سللنة مللن  ول خطبللة  لقيتةللا ل مسلليد طوكيللو مللام 
ورتبتةلللللا ونسلللللختةا بنفسلللللي ملللللع ت لللللكيلةا، وحلللللذف  التكلللللرار فيةلللللا، 
وراجع  اْليات الكرمية واألحاديلن ال لريفة حلت يسلتفيد منةلا  ئملة 

 . نوات الث ساملساجد وغ هم، وقد استغرق الك  كثر من 
وقد ركزت ل هذ  ااطب ملا القرآن الكرمي والسنة ال ريفة، أل ما مهلا 
املصلللدران األساسللليان ل ديلللن اإلسلللالم، واكلللرت اسلللم السلللورة ورقمةلللا، 
واْليللللة ورقمةللللا، واسللللم كتللللاب اةللللدين ال للللريف، وكتابلللله، وبابلللله، ورقللللم 
اةدين حت يسلةل للخطيلب وا ا لر فةلم املصلادر بالتفصليل، وهكلذا 

رت اسللم الكتللاب، واجمللللد، ورقللم الصللفحة ل املصللادر األخللرى ملللا اكلل
 . قدر املستطاع
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بآيلللة كرميلللة ملللن القلللرآن الكلللرمي حلللت يعلللرف وحاولللل   ن  بلللد  كلللل خطبلللة 
وإاا وجد ااطيب  ن ااطبة طويلة فيختار اجلزء . مو وع ااطبة مباشرة

اطبللة ل املناسللب مللن ااطبللة مراميللا الوقلل ، مث يلقللي اجلللزء البللاقي مللن ا
وكتبلل   كثللر مللن ااطبللة . األسللبوع القللادم  و بعللد  مللع بللدايتةا و ايتةللا

 . الثانية ل آخر الكتاب
واةقيقلللة  ن خطبلللة  لللالة اجلمعلللة هلللي تعلللليم وتعللللم للمسللللما ل كلللل 
 سللبوع، إاا بللذل اإلمللام اجلةللد إلمللداد ااطللب منةيللا و سلللوبا، ويرامللي 

صلا  ن حيةروا  الة اجلمعلة ظروف املصلا والوق  للخطبة، وملا امل
مبكرا، ويسمعوا ااطبة، وحياولوا  ن يتعلموا  مور دينةم ودنياهم، فيكلون 

 . سببا ملعرفة  حكام دين اإلسالم واا  والتقوى
بفةلللل اهلل سلللبحانه وتعلللاىل  قلللدم  ملللامكم هلللذ  ااطلللب باللغلللة العربيلللة، 

 . ألردية واإل ليزيةباللغة اليابانية وا -إن شاء اهلل-و حاول  ن  مدَّها 
و رجلو مللن األسللاتذة الكللرام واأل للدقاء األمللزاء إاا وجللدوا خطللأ  و سللةوا 

ل الطبعللللة  -إن شللللاء اهلل-ل هللللذ  ااطللللب فيخللللربوو، حللللت   للللححه 
 .القادمة، وهلم من اهلل مثوبة وما جزيل ال كر

 ِِبللِ "
ْٓ ِاّل َّ ِق  ِاٰۗ   َُّ  ْ نَّ ِالَّٰۗ   ۚ۳۱ َّ  ت   َّ

ّك َّ َّ َُّ ِہ   ٠." ۸۸ِہ ا ِِفي ب  لََّّٰٰۗۗ 
 

 سليم الرمحن خان الندوي. د
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