
 أبو احلسن الندوي
 

 .م1913/هـ1332 عام هلندا وداعية كبري ولد بقرية تكية، مديرية رائي بريلي، إسالمي هو مفكر. 

 امسه ونسبه[عدل]

 بـن حممـد ذي   عليّ أبو احلسِن بن عبد احلي بن فخر الدين احلسين ـ ينتهي نسبه إىل عبد اهللا األشـتر  
 .علي ابن أيب طالب النفس الزكية بن عبد اهللا احملض بن احلسن املثىن بن االمام احلسن السبط األكرب بن

إىل اهلند يف أوائـل القـرن    (هـ677 م(بعض أجداده وهو األمري السيد قطب الدين حممداملدين هاجر 
 .السابع اهلجري

نزهـة   :“ صاحب املصنّفات املشهورة عبد احلي بن فخرالدين احلسين أبوه عالمة اهلند ومؤرِّخها السيد
يف مثاين جملدات عن أعالم املـسلمني يف   ”اخلواطر وجة املسامع والنواظر يف تراجم علماء اهلند وأعياا

حىت استحق جبـداره لقـب    "االعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم" طبع أخريا باسم، اهلند وعمالقتهم
املؤلفـات  ، املربيـات النـادرات  ،  كانت من السيدات الفاضالت- يرمحها اهللا  -أمه". ابن خلكان اهلند  "

 يف مدح رسول اهللا     وقد نظمت جمموعة من األبيتات    ، تقرض الشعر ، احلافظات للقرآن الكرمي  ، املعدودات
 .صلى اهللا عليه وسلم

 ميالده ونشأته[عدل]

بقرية تكيه مبديرية راي بريليو يف الوالية الشمالية-ِلد  )Uttar Pardash(- ـه   باهلنديف بدأ تعلُّم
 - هـ1341 توفِّي أبوه عام .والفارسيةَاألرديةَ للقرآن الكرمي يف البيِت تعاِونه أمّه، مث بدأ يف تعلُّم اللغتِني

وهو مل يزل دون العاشرة، فتولَّى تربيته أمّه الفاضلةُ، وأخوه األكبر الـدكتور عبـد العلـي     (م1923)
احلسين الذي كان هو اآلخر طالباً يف كلية الطب بعد خترِّجه من دار العلوم ندوة العلماء ومن دار العلوم                   

 .ديوبند

ـ 1342  اليماين عام خليل بن حممد األنصاري على الشيخ العربيِة بدأ تعلُّم وختـرّج   م1924 / هـ
، حممد طلحة  والشيخ عزيز الرمحن   من عمّيِه الشيخ   - يف دراسة اللغة العربية وآداا       -عليه، كما استفاد  



 .م1930 عند مقدمه يف ندوة العلماء عام تقي الدين اهلاليل وتوسع فيها وختصص على األستاذ الدكتور

فال بكالمـه العـريب،     ، وشدّ انتباه املشاركني يف االحت     م1926عام بكانفور حضر احتفالَ ندوة العلماء   
التحق جبامعة لكهنؤ يف القـسم العـريب        . واستعان به بعض الضيوِف العرب يف تنقُّالته خارج مقرِّ احلفل         

على شهادة فاضـل أدب يف اللغـة العربيـة           وحصل   -وكان أصغر طُالب اجلامعِة ِسناً       -م1927عام
 .وآداا

كتبا تعترب يف القمة يف اللغة األردية وآداا، ِممّا أعانه على القيـام             -أيام دراسة اللغة العربية األوىل      -قرأ  
عكف علـى  . بواجب الدعوة، وشرح الفكرة اإلسالمية الصحيحة، وإقناع الطبقة املثقَّفة بالثقافة العصرية         

باإلجنليزيـة  -م مما مكَّنه من قراءة الكتب املؤلَّفة ١٩٣٠ -١٩٢٨يف الفترة ما بني  اإلجنليزية لغةدراسة ال 
 .ة الغربية وتارخيها وتطورها، واالستفادة منها مباشرة يف املواضيع اإلسالمية واحلضار-

، وحضر دروس احلـديث الـشريف للعالمـة احملـدِّث           م1929 عام لندوة العلماء  التحق بدار العلوم  
- خليل األنـصاري  على شيخه صحيح مسلم وكان قد درس كتاب اجلهاد من -حيدر حسن خان املربِّي

رأ عليـه   حرفاً حرفاً، وق   الترمذي ، وسنن أيب داوود  ، وسنن الصحيحني والزمه سنتيِن كاملَتِين فقرأ عليه    
األعظمـي بعـض     شبلي اجلرياجبـوري   أيضاً، وقرأ على الشيخ الفقيه املفيت      تفسري البيضاوي  دروساً يف 

 .الفقه كتب

عبـد احلـي    تلقَّى تفسري سوٍر خمتارة من شيخه خليل األنصاري، مث تلقَّى دروساً يف التفسري من الـشيخ               
 -، ودرس التفسري لكامل القرآن الكرمي       حيدر حسن خان   ، وحضر دروس البيضاوي للمحدث    الفاروقي

أمحـد علـي      علـى العالمـة املفـسِّر      -حسب املنهج اخلاص للمتخرجني من املـدارس اإلسـالمية          
ـ 1351  عام الهور يف الالهوري حـسني أمحـد    أقـام عنـد العالمـة ااهـد     .م1932 / هـ

، وسنن الترمذيِّ  صحيح البخاري  يف دار العلوم ديوبند عدة أشهر، وحضر دروسه يف         1932 عام املدين
يف  ز علـي  إعزا واستفاد منه يف التفسري وعلوم القرآن الكرمي أيضاً، كما استفاد من الشيخ الفقيه األديب             

 .يف التجويد على رواية حفص أصغر علي الفقه، ومن الشيخ املقرئ

 حياته العملية وجهوده الدعوية[عدل]

م، ودرّس فيها التفسري واحلـديث، واألدب العـريب         ١٩٣٤لعلماء عام   تعيّن مدرِّساً يف دارالعلوم لندوة ا     
 .واملنطق’ وتارخيه



حممـد   م، وعوضه اهللا عن أوالده من الصلب ابن األخ الداعية الكاتـب املوهـوب             ١٩٣٤تزوج عام   
وأبناء األخت الصاحلني الربرة الدعاة املخلصني حممد الثاين، حممد الرابع، وحممد اخلـامس وهـو                احلسين

 .واضح رشيد: املعروف بـ

 واليت كانت تصل إىل أخيه األكـرب، أو         -استفاد من الصّحف واالت العربية الصادرة يف البالد العربية          
. بالد العربية وأحواهلا، وعلمائها وأدبائها ومفكِّريها عن كثب       مما عرّفَه على ال   -إىل دار العلوم ندوة العلماء    

 منذ عـام    - خارجاً عن نطاق التفسري واحلديث واألدب والتاريخ أيضاً        -بدأ يتوسع يف املطالعة والدراسة      
م، واستفاد من كتب املعاصرين من الدعاة واملفكرين العـرب، وفـضالء الغـرب، والزعمـاء                ١٩٣٧

السياِسيِّني. 

عبد القـادر    تعرّف فيها على الشيخ املربِّي     م1939 برحلة استطالعية للمراكز الدينيّة يف اهلند عام      قام  
، وبقي على صلة مـا، فتلقَّـى التربيـةَ          حممد إلياس الكاندهلوي   والداعية املصلح الكبري   الراي بوري 

 من األول وتأسّى بالثاين يف القيام بواجِب الدعوة وإصالح اتمع، فقضى زمناً يف رحالت دعوية                الروحيةَ
 على اخـتالف يف     -متتابعة للتربية واإلصالح والتوجيه الديين على منهجه، واستمرت الرحالت الدعوية           

 .هـ1420   إىل مرض وفاته يف ذي احلجة عام-الشكل والنظام 

م، ونظَّم فيها حلقاِت درٍس للقرآن الكرمي والسنّة النّبِويّـِة          ١٩٤٣أسّس مركزاً للتعليمات اإلسالمية عام      
 اختري عضواً يف الـس االنتظـامي أو اإلداري          .فتهافت عليها الناس من الطبقة املثقفِة واملوظَِّفني الكبار       

م، وعيِّن نائبا ملعتمد أو وكيل ندوة العلماء للشؤن التعليمية بترشيٍح من املعتمد             ١٩٤٨لندوة العلماء عام    
م، مث وقع ١٩٥٤عام -ر وفاة العالمةإث-، واختري معتمداًم1951عام - - سليمان النّدوي العالمة السيد

 عـام   -بعد وفاة أخيه الدكتور السيد عبـد العلـي احلـسين            -عليه االختيار أميناً عاماً لندوة العلماء       
 .م١٩٦١

سّم١٩٥١عام  حركة رسالة اإلنسانية أس. 

سّمع اإلسالمي العلمي يف لكهنؤ أسم١٩٥٩عام  ا 

م، ويف تأسـيس الـس   ١٩٦٠عـام  ) P.U (. يف تأسيس هيئة التعليم الديين للوالية الشماليةشارك
م، ويف تأسيس هيئة األحوال الشخصية اإلسالمية لعمـوم         ١٩٦٤االستشاري اإلسالمي لعموم اهلند عام      



العلماءعـام  دعا إىل أوّل ندوة عاملية عن األدب اإلسالمي يف رحاب دارالعلوم لندوة             . م١٩٧٢اهلند عام   
 .م١٩٨١

 أهم مؤلفاته[عدل]

م حول حركة اإلمـام     ١٩٣١عام   رشيد رضا  للسيد جملة املنار  ربية يف نِشرله أوّلُ مقاٍل بالع    �
 (م١٨٣١عام  باالكوت الشهيد يف )أمحد بن عرفان السيد

م بعنوان سرية سيد أمحد شهيد ونال قبوالً واسـعاً           1938 ظهر له أوّلُ كتاب باألردية عام      �
 .يف األوساط الدينية والدعوية

م، وسلسة قصص النبيني لألطفال وسلـسلةً       ١٩٤٠ألّف كتابه خمتارات يف أدب العرب عام         �
 .م١٩٤٤-١٩٤٢القراءة الراشدة يف الفترة ما بني : أخرى لألطفال باسم

 م، وأكمله عـام     ١٩٤٤عام   ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني     بدأ يف تاليف كتابه املشهور     �
 .م١٩٤٧قبل رحلته األوىل للحج عام  اهلند م، وقد طُِبعت ترمجته األرديةُ يف١٩٤٧

إىل ممثِّلي البالد اإلسـالمية موجّهـةً إىل املنـدوبني    :  رسالة بعنوان  -م  ١٩٤٧ عام   -ألَّف   �
اء اهلنـد  على دعوة من رئـيس وزر - دهلي املسلمني والعرب املشاركني يف املؤمتر اآلسيوي املنعقد يف

 .فكانت أولَ رسالٍة له انتشرت يف احلجاز عند رحلته األوىل - جواهر الل رو: وقتها

، بوضع منهاج لطلبة الليـسانس يف  اهلند) U.M.A(.  عليكرهكلَّفته اجلامعة اإلسالمية يف �
م حماضرةً  ١٩٤٢ عام   - على دعوة منها   -التعليم الديين أمساه إسالميات، وألقى يف اجلامعة امللية بدهلي        

 .بني الدين واملدِنيِّة: طُبعت بعنوان

التجديـد  : م، وألقـى حماضـرات بعنـوان      ١٩٥٦دِعي أستاذاً زاِئراً يف جامعة دمشق عام         �
رجال الفكر والـدعوة يف       إىل كتابه الكبري   - فيما بعد  -وادِّدون يف تاريخ الفكر اإلسالمي ضمّت       

 .الماإلس

 على دعوة من نائب رئيـسها مساحـة         -ألقى حماضرات يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة         �
 .النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن: م، طُِبعت بعنوان١٩٦٣عام - عزيز بن عبد اهللا بن بازعبد ال الشيخ



م للمـشاركة يف  ١٩٦٨ عـام  -على دعوة من وزير املعارف السعودي - الرياض سافر إىل �
ويف كلية املعلِّمني، وقد ضـمّ       جامعة الرياض  ة خطة كلية الشريعة، وألقى ا عدّةَ حماضرات يف        دراس

 .حنو التربية اإلسالمية احلرة يف احلكومات والبالد اإلسالمية:  كتابهبعضها إىل

القادياين : كتاباً حول القأديانية، بعنوان - عبد القادر الراي بورى  بتوجيٍه من شيخه-ألّف  �
 .م١٩٥٨عام والقاديانية

م، ١٩٦٥ألَّف كتابه الصِّراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية عام              �
م، وصـورتان   ١٩٨٠م، والعقيدة والعبـادة والـسلوك عـام         ١٩٦٧ن األربعة عام    وكتابه األركا 

م، ١٩٨٤، عـام    والشيعة أهل السنة  متضادتان لنتائج جهود الرسول األعظم واملسلمني األوائل عند       
 .م1988واملرتضى يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عام

 لتصفح الكتاب اإلخوان منذ مخسني عاما أريد أن أحتدث إىل: له كتاب بعنوان �

 الصحافة[عدل]

م، وجملة الندوة األردية الصادرة     ١٩٣٢شارك يف حترير جملة الضياء العربية الصادرة من ندوة العلماء عام            
 .م١٩٤٨ م، وأصدر جملة التعمرياألردية عام ١٩٤٠منها أيضاً عام 

ـ     -الصادرة من دمشق  -" املسلمون" وتولَّى كتابة افتتاحيات جملة       م  ١٩٥٨ -٥٩ا بـني     يف الفتـرة م
ِردّة وال أبا بكر هلا، كما ظهرت له مقـاالت يف جملـة             :  وكانت أُوالها هي اليت نِشرت فيما بعد بعنوان       

 .حمب الدين اخلطيب الفتح لألستاذ

م، وكان املشرف العام علـى جملـة        ١٩٦٢أشرف على إصدار جريدة نداي ملت األردية الصادرة عام          
م، ١٩٥٩م، وجريدة الرائد العربية الصادرة منذ عـام       ١٩٥٥البعث اإلسالمي العربية الصادرة منذ عام       
:  Theباإلنكليزيـة ) م، والـة اإلجنليزيـة  ١٩٦٣نذ عـام  وجريدة تعمري حيات األردية الصادرة م

) Fragrance ها تصدر من ندوة العلماء، وكان هو ا١٩٩٨الصادرة منذ عامملشرف العام م، أربعت
على جملة معارف األردية الصادرة من دار املصنفني بأعظم كره، وجملة األدب اإلسالمي الـصادرة مـن                 

رابطـة األدب    رابطة األدب اإلسالمي العاملية مكتب البالد العربية، وجملة كاروان أدب الـصادرة مـن             
 .مكتب بالد شبه القارة اهلندية اإلسالمي العاملية

 رحالته يف طلب العلم[عدل]



، وكانت أوّلَ رحلٍة له إىل بلٍد بعيد حيث تعـرّف علـى علمائهـا               م1929 عام الهور سافر إىل مدينة  
 إىل  -قصيدة القمـر  -وكان قد ترجم بعض قصائده       حممد إقبال  وأعياا، والتقى بشاعر اإلسالم الدكتور    

ويف هذه الرحلة عرضه عمه الشيخ حممد طلحة على املريب الكبري األسـتاذ حممـد شـفيع                 . النثر العريب 
 .شاره يف امليدان الذي خيتاره للدراسة يف املستقبل فأشار عليه املذكور باالستمرار يف تعلم العربيةواست

 .م وقرأ عليه تفسري أوائل سورة البقرة١٩٣٠سافر ثانية إىل الهور عام 

ويل  م قرأ على العالمة الالهوري كتاب حجة اهللا البالغة لإلمـام          ١٩٣١ويف رحلته الثالثة إىل الهور عام       
 .اهللا الدهلوي

يف رحلته إىل بنارس وأعظم كره ومؤ ومبارك فور، ولعله يف هذه             تقي الدين اهلاليل   رافق العالمة الدكتور  
 أيضاً  -وأخذ منه    عبد الرمحن املباركفوري   حب حتفة األحوذي العالمة   الرحلة قرأ أوائل الصحاح على صا     

أقام بدارالعلوم ديوبند للحضور يف دروس العالمة       م و ١٩٣٢عام   ديوبند سافر إىل .  اإلجازة يف احلديث   -
احملدث ااهد حسني أمحد املدين يف احلديث الشريف، كما استفاد منه بصفة خاصة يف التفـسري وعلـوم                  

 .القرآن

م قرأ على العالمة الالهوري تفسري كامل القرآن الكرمي حسب          ١٩٣٢ويف رحلته الرابعة إىل الهور عام       
يف سـفره    سليمان النّـدوي  رافـق العالمـة الـسيد     . تخرجني من املدارس اإلسالمية   املنهاج املقرر للم  

 .م١٩٣٩عام  دهليو انيسر، وباين بتو كرنال إىل

 تقدير وتكرمي[عدل]

رابطة العامل   أدار اجللسة األوىل لتأسيس   . م١٩٥٦عام   بدمشق اختري عضوا مراِسالً يف جممع اللغة العربية      
نيابــةً عــن رئيــسها مساحــة مفــيت عــام اململكــة  م1962 مبكــة املكرمــة عــام اإلســالمي

سـعود بـن عبـد       وقد حضر أولَّها جاللةُ امللك     -حممد بن إبراهيم آل الشيخ     الشيخ السعودية العربية
-، وشخصيات أخرى ذات شـأن     ليبياحاكم دريس السنوسي حممد إ  كما حضرها امللك   آل سعود  العزيز

 .اإلسالم فوق القوميات والعصبيات: وقدّم فيها مقالَه القيِّم بعنوان



م، ١٩٦٢منذ تأسيسها عام     املدينة املنورة ة ب اختري عضواً يف الس االستشاري األعلى للجامعة اإلسالمي       
جلامعات السعودية تابعةً لوزارة التعليم      وانضمام اجلامعة يف سلك بقية ا      -ظلَّ عضوا فيه إىل احنالل الس     

 . قبل أعوام-العايل 

 منذ تأسيسها عام رابطة اجلامعات اإلسالمية اختري عضواً يف

 م 1980 عام جممع اللغة العربية األردين اختري عضوا مؤازراً يف

 .م١٩٨٠عام  ائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالممتَّ اختياره جل

 .م1981 عام كشمري منح شهادة الدكتوراة الفخرية يف اآلداب من جامعة

 .م1983 اختري رئيساً ملركز آكسفورد للدراسات اإلسالمية عام

 م١٩٨٣عام ) مؤسسة آل البيت(اختري عضواً يف امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية 

  .فاختري رئيسا عاما هلا م1984 عام رابطة األدب اإلسالمي العاملية تأسّست

 .م١٩٨٥ـ حفال لتكرمي مساحته جبدة عام  جدة أقام عبداملقصود خوجة ـ من أعيان

إحدى جمالت جملس النشر العلمي يف       لة الشريعة والدراسات اإلسالمية   شارية  اختري عضوا للهيئه االست   
 .م واستمر حتر توفاه اهللا تعاىل١٩٨٨جامعة الكويت يف ديسمرب 

م يف تركيا على هامش املؤمتر الرابع       ١٩٩٦أقيمت ندوة أدبية حول حياته وجهوده الدعوية واألدبية عام          
 .اإلسالمي العامليةللهيئة العامة لرابطة األدب 

وقدم اليه اجلـائزه ويل العهـد        هـ1419 يف رمضان  م1998 لعام جائزة الشخصية اإلسالمية   منح
 .حممد بن راشد املكتوم حلكومة اإلمارات العربيه املتحده مسو الشيخ

العاملية يف موضوع سري أعالم الفكر اإلسالمي من مركـز أكـسفورد             السلطان حسن البلقية   منح جائزة 
 (هـ١٤١٩(م ١٩٩٨للدراسات اإلسالمية عام 

 واليت مت منحهـا     -م  ١٩٩٩لعام   ئزة اإلمام ويل اهللا الدهلوي    جا منحه معهد الدراسات املوضوعية باهلند    
 وكان قد تقرر اختياره هلذه اجلائزة يف حياته ولكن وافته املنية قبل اإلعالن الرمسـي، وقـد                  -ألول مرة   



7   ابن أخته وخليفته فضيلة الشيخ حممد الرابع احلسين النّدوي يف دهلي يف- -استلم هذه اجلائزة باسم 

 .(م٢٠٠٠نوفمرب )هـ1421 شعبان

تقديرا لعطائه العلمي املتميز ISESCO  (-ايسسكو )املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة منحته
.  وسام اإليسسكو من الدرجة األوىل     -وإكباراً للخدمات اجلليلة اليت قدمها إىل الثقافة العربية اإلسالمية          

وقد استلم هذا الوسام نيابة عن ابن أخت مساحته وخليفته أمِني ندوة العلماء العام فضيلِة الـشيخ حممـٍد                   
الرابِع احلسين النّدوي وكيلُ ندوة العلماء للشؤون التعليمية سعادةُ الدكتور عبد اهللا عبـاس النّـدوي يف        

 .هـ1421  شعبان25  الرباط يف

 وصيته[عدل]

لو جمع يل العرب يف صعيٍد واحد واسـتطعت أن          "باإلسالم أعزّكم اهللا،    : إمسعوها مين صرحيةً أيها العرب    
إنَّ اإلسالم الذي جاء به حممـد       !  أيها السادة :  م خطاباً تسمعه آذام، وتعيه قلوم لقلت هلم       أوجه إليه 

العريب صلى اهللا عليه وسلم هو منبع حياتكم، وِمن أُفُقه طلع صبحكم الصادق، وأن الـنبـي صـلى اهللا            
 فإنّما هـو  -عامل  بل وكل خري جاء ال-عليه وسلم هو مصدر شرفكم وسبب ذكركم، وكل خري جاءكم   

عن طريقه وعلى يديه، أىب اهللا أن تتشرفوا إال بانتسابكم إليه ومتسِّككُم بأذياله واالضـطالع برسـالته،                 
واالستماتة يف سبيل دينه، وال رادّ لقضاء اهللا وال تبديل لكلمات اهللا، إن العامل العريب حبر بال ماٍء كبحـر                    

 وسلم إماماً وقائداً حلياته وجهاده، وينهض برسالة اإلسالم كمـا           العروض حىت يتخذ حممد صلى اهللا عليه      
ـِّص العالَم املظلوم من براثن جمانني أوروبا            الذين يأبون إال أن يقربوا املدنيّـة   -ض يف العهد األول، وخيل
إىل  ويوجِّه العـامل مـن االيـار         -وقضوا على اإلنسانية القضاء األخري بأنانيتهم واستكبارهم وجهلهم       

االزدهار، ومن اخلراب والدّمار والفوضى واالضطراب، إىل التقدمي واالنتظام، واألمن والـسالم، ومـن              
الكفر والطغيان إىل الطاعة واإلميان، وإنه حق على العامل العريب سوف يسألُ عنه عند ربه فلينظـر مبـاذا                   

 !جييب ؟

 وفاته[عدل]

يف قرية تكية كالن مبديريـة رائ   .1999 ديسمرب31  املوافق ـ ه1420  رمضان23  يوم اجلمعة
 اهلند) يويب(بريلي 



 


