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 فتتاحيَّة ا
وعلماء مصلحني    الُعصور رجاًل لكِّ عرٍص من  اهلل ل   جعل  
احلني ِعباد وهم   الصَّ ة   ه  األمَّ إصالِح  َمسؤويلََّة  لوا  حتمَّ   اذلين 

حياتَهم  اخليِ   ووَقفوا  إىل  انلَّاِس  و   دَلعوِة  الِح  األمر  والصَّ
والقيام    سلممُ ال  جتمع امل  كويِن ل   عن املنكر  انلَّه باملعروف و 

اجلبَّارةِ   ُجهوِدهم  وبسبِب  األرض،  يف  الستخالف  بوظيفة 
لسلُة من   حيحة إيلنا، وهذه السِّ وصلْت مفاهيُم اإلسالِم الصَّ
القيامة،   يوِم  إىل  مستمّرٌة  الصاحلني  اهلل  وعباد  املصلحني 

عوة ونرِش اإلسالِم يف ُربوع  األرِض    ويعوُد إيلهم الفضُل يف ادلَّ
 فيها ويعمُّ اخلُي إىل مجيع البرش. لنترَش العدالةُ 

مةمن أحِد هؤلء األجالِء الكباِر    يخ الَعالَّ اعَية    الشَّ ادلَّ
ار القادري ال الكبري حممد إيلاس   حيث   َحِفَظه اهلُل تعاىل،  عطَّ

ة دعويَّة  قام بتأسيس  بل  لم تقترص أعماُُل نلفِسه فقط   ِمنصَّ
  ِشعارَ   ِمُل حيو   ربما ينُدُر نظيُها يف عرصنا احلارض،   وتربويَّة 

ه"  رسر
َ
بأ اولةح إصالِح نفيس ومجيِع أناِس العالم  " وهذه  يلعَّ حمح

ة يه "  عوة اإلسالميَّة املنصَّ  . " مركز ادلَّ
" أيديكم  بني  اليت  الورقات  يف   ار أرس يف هذا  انلجاح 
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اإلسالمية  ادلعوة  حقائَق  مركز  طيِّاتها  يف  وحتِمُل  مثيًة "، 
الـ   كَرى  اذلِّ بمناسبِة  نرُشت  باملركز،  لأسيس    39تتعلَّق 

 م.   2020  سبتمب   2  املركز يف 
قِ   اعَية  بل "وَتمَّ حتريُر هذه املعلومات من  إرشادات ادلَّ

للبحوث الكبري  العلميَّة  )املدينة  لــ  فريعٌّ  قسم  وهو   "
الجتماُع وادلراسات اإلسالمية للمركز(، ومن أهم نقاطها:  

مركز   تأسيس  بغرض  العلماء  لكبار  ل  األوَّ التشاوري 
يخ َحِفَظه اهلُل تعاىل   ادلعوة اإلسالمية، وتعينُي سماحة الشَّ

 أمًيا ُل، وابتداُء أعماِل املركز يف املجتمع. 
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الم ىلع سيِّد املرسلني الة والسَّ ا بعد!   احلمدح هلل ربِّ العاملني، والصَّ  أمَّ

 الصالة ىلع انلّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلصفضل  
اهلل  قال  ل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

َ
أ ِِل:  قَاَل  الُم  السَّ َعلَيِْه  يَل  ِجْبِ »إِنَّ   :

َك إِنَّ اهلَل َعزَّ وََجلَّ َيُقوُل لََك: َمْن َصَّلَّ َعلَيَْك َصلَّيُْت َعلَيِْه،  ُ برَشِّ
ُ
أ

 . (1)ا«ُشْكرً فسجدُت هلل عزَّ وجلَّ  َعلَيِْه َوَمْن َسلََّم َعلَيَْك َسلَّْمُت  
 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

ل لكبارِ العلماءِ بغرض   ري األوَّ االجتماعح التَّشاوح
 تأسيِس املركز 

يخ حفظكم اهلل تعاىل وراعكم!   سؤال:  سيدي سماحة الشَّ
أرجو أن تَذُكروا نلا بعَض األمور من أخباِر املركز يف األياِم األوىل  

 .(2) وكيف َتمَّ تأسيُسه؟ 

يخ َحِفَظه اهللح تعاىل وراعه: جواب  عندما كنُت   سماحة الشَّ
أتَوىل إمامَة مسجِد نور يف يح "اكغذي بازار بكراتيش"، أقبَل 
م ِل دعوًة،  إِلَّ األُخ األصغر للُمنشد الشهِي يوسف ِميَمْن، وقدَّ

مة  نّ إ  وقال:   وأخبين يَخ الَعالَّ رمحه اهلل تعاىل   شاه أمحد نوراين الشَّ

 
 (.1٦٦٤، ) 1/٤٠٧،  ، حديث عبد الرحمن بن عوف  "مسند أحمد بن حنبل"(  1)

هه( هذا السؤال  2)  إليه رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد عمران العطاري.   وجَّ
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عوة  هذه  إيلك  أرسل  قد الرسالة اكن املكتوُب ، وعندما فتحُت  ادلَّ
مزنيل يف  سيُعَقد  اكآليت:  تشاوريٌّ اجتماعٌ   فيها  مركز     بصدِد 

وس اإلسالميَّة،  عوة  معنيون في   شاركيُ ادلَّ كثيون  أشخاُص  ه 
مة   باألمر ول سيما  ، فشاركُت يف الجتماِع القادري   أرشد  الَعالَّ

السيد  مة  الَعالَّ يَخ  الشَّ هناك  ووَجدُت  األصدقاء،  بعض  برفقة 
أمحد سعيد الاكظيم رمحه اهلل تعاىل وعدًدا كبًيا من علماء أهل 

واجلماعة،  نَّة  مةمنهم    السُّ تعاىل   اهلل  رمحه   القادري  أرشد   الَعالَّ
عوة اإلسالميَّة، ويف ختاِم حديثه    عن  ثحتدَّ   وقد  م قدَّ مركز ادلَّ

 . (1)يف هذا الصدد  همونصائَ   اقرتاحاتهم  العلماءُ 
مة  تعاىل   اهلل   ا رمحهم  القادري   أرشدو  نوراين   أمحد  شاه   الَعالَّ

نَّة واجلماعة يف ابلدِل ويُفكران   اكنا يتأملَّان لسوِء أحوال أهل السُّ
خصوص،  وجه  ىلع  وادلعوية  ادلينية  األوضاع  بتحسنِي  دائًما 
واكنا يَهِدفان إىل تأسيس مؤسسة دعويَّة حبتٍة ل تكون هلا أيُّ 

ب السياسيَّة وحنوها، وأن تُركز ىلع إصالِح عقيدة صلٍة باألحزا
ة وأعماهلا وتدعو انلاَس إىل الصالة ونرش سنِن رسول اهلل  األمَّ

 باحلكمِة واملوعظِة احلسنة.   ملسو هيلع هللا ىلص

 
 م، )قسم إرشادات الداعية الكبير(.   1٩٨1سبتمرب    2( هذا االجتماع قد ُعِقد يف  1)
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 تعيني سماحة الشيخ حفظه اهلل تعاىل أمريًا للمركز 
بمناسبِة إحياء ِذكرى    جمديةاأل   العلوم   دار  إىل  ذهبُت   عندماو  
رمحه    األعظم   يلع  أجمد   حممد   املفيت   مولنا صدِر الرشيعة    وفاة

تعاىل  "بهار    اهلل  احلنيف  الفقه  يف  العظيمة  املوسوعة  صاحب 
  ُمرساًع   اهلل   هرمح   املصطىف  رضائ  قار ال  مولنا جاء إِّل    ، رشيعت" 

مة    : وقال  يُخ الَعالَّ ، وهو جالٌس يف  أرشد القادري يطلُبك خاِل الشَّ
غرفة كذا، ذهبُت إيله فقال: يا شيخ إيلاس! قّررنا أن جنعَلك أمًيا  
عوة اإلسالميَّة، فقِبلُت ذلك واكن ذلك رشفًا ِل، ثم   ىلع مركز ادلَّ

ثم   املوضوع  هذا  حول  ة  اهلامَّ األموِر  بعض  يف    بذلُت شاورنا 
واألحباب    هديجُ   صارى ُق  اإلخوة  مع  اخلي  أعمال  نرش  يف 

 .م كما ترونه ايلوم أمامك وها هو املركز    ،ا واألصدقاء وما زنل 
عوة اإلسالميَّة    ابتداءح أعمال مركز ادلَّ

تنظييمٌّ   هيلٌك   ول   عملٍ   جلنةُ   هناك  تكن  لم  ايلوم   ذلك  يف 
يخ   الشَّ وكأن  القادري للمركز،  إِّل   أرشد  سلَّم  تعاىل  اهلل  رمحه 

ُقم برتتيب أعماُل كما تريد، إّل أنّه ملركز وقال: هذا املركز لك، فا
اكن قد قال ِل: سأكُتُب لك بعض املبادئ واللوائح يف هذا الشأن، 
ووصلين املكتوُب بعد فرتة ولكنيّن لم أستوعبه بسبب الكتابة 
الصغية اليت ل تكاد تُقرأ، وىلع لّك حال بدأُت األعمال ببكة 
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العمَل"    وهناكاهلل،   يُعلِّم  "العمُل  معناه  األردية  اللغة  يف  َمَثٌل 
هتيْن إىل املسار الصحيح، لكما كنُت أخطو   العمِل وجَّ صعوباُت 
مُت، فبدأُت   خطوًة اكنت تسَهُل يلعَّ اخلطوُة اليت تليها، وهكذا تَقدَّ
باألعماَل بالفعل وبمساعدِة جمموعٍة من األصدقاء، وصلُت إىل  

تعاىل وَمنِّه كما تَرونين ايلوم، حنن ايلوم حنتفل    بفضل من اهلل  هنا 
كَرى الـ  ب أصدقايئ األقَدمون اذلين اكنوا   لأسيس املركز،  40اذلِّ

ميع يف بداية العمِل الكثُي منهم ما زالوا يواِصلون السَي حىت 
اآلن، وهم موجودون اآلن يف هذا الجتماع أيًضا، وابلعُض منهم 

يخوخة، وكذا ل اكنوا نُشطاء  ا يف وقتهم واآلن بلغوا سن الشَّ جدًّ
بان اذلين يرافِقوننا منُذ نُعومِة أظفارهم حىت اآلن،  يقلُّ عدُد الشُّ

 أسأل اهلل أن يتقبَل مسايع اجلميع. 
عوة اإلسالميَّة  ل ملركز ادلَّ  االجتماعح األوَّ

ل    سؤال:   .( 1) وكيف حصل ذلك؟ أين ِانعقَد الجتماُع األوَّ

تعاىل  اهللح  َحِفَظه  يخ  الشَّ سماحة  الجتماُع جواب  انعقد   :
نَّة مولنا   ل للمركز بمساعدة خطيب أهل السُّ حممد شفيع األوَّ

رمحه اهلل وباهتماِمه اخلاص يف مسجده ُغلزار حبيب   األواكروي 
بازار بكراتيش، وهو ُُمسن عظيم قد منَّ علينا   يف يّح ُسوجلر

 
ؤال قد سأَله أحُد موّظفي قسم إرشادات الداعية الكبير.1)  ( هذا السُّ
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ا  بوسائل عديدة، فقد قال رمحه اهلل تعاىل: اجعلوا مسجدي مقرًّ
ل يف  للمركز، فكّنا نترصَُّف هناك بكل ُحريَّة، فلم يكن يتدخَّ

 رمحه اهلل تعاىل وجعله يف فسيح جناته. ،  أمر من األمور
ع ىلع أعماِل  حشجِّ عوة  اكن موالنا األواكروي ي مركز ادلَّ

 اإلسالميَّة ونشاطاته 
اكن مولنا األواكروي يُؤيد أعماَل املركز دائًما، وذات مرٍة أمر   

ه مولنا كوكب انلوراين بكتابِة خطاب توصية وتزكية للمركز   ودَلَ
عوة   ادلَّ "مركز  اكآليت:  ها  نصُّ اكن  خصوص،  وجه  ىلع  َحِّقِّ  ويف 

ة دعويَّة تنتهُج مَ  نَّة واجلماعة، أرجو  اإلسالميَّة ُمنظمَّ نهج أهل السُّ
ُمساعدتها بكل الطرق املمكنة" ثم وقَّع عليها بنفسه، وهكذا  

يف مسجد ُغلزار حبيب يف يح سوجلر بازار،    بدأ الجتماُع يَنعِقد
بدأ  ثم  ُل،  َمقرٍّ  أول  املسجُد  ذلك  أصبح  عوة    وبهذا  ادلَّ مركُز 

وبنشا  به  املرتبطني  عدد  يف  يزداُد  أصبح  اإلسالميَّة  حىت  طاته 
املاكُن ضيًقا بالنسبة لجتمااعته، وذللك َتمَّ رشاُء ماكٍن آخر يف  
مركز   هناك  نشئ 

ُ
وأ اجلامعة،  شارع  ىلع  القديم  اخلضار  سوق 

نيشء أكرُث  ( 1)فيضان املدينة وهو َمقرٌّ اعليم للمركز 
ُ
، واآلن قد أ

 باكستان.مركًزا يف مجيع أحناء العالم فضاًل عن    786من  
 

القد  ُأنشئ  (1)  الخضار  سوق  يف  المدينة  فيضان  للمركز  العالمي  شارع  المقرُّ  على  يم 

 م، )قسم إرشادات الداعية الكبير(.  1٩٩1الجامعة عام 
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 وأسبابه مركز ادلعوة اإلسالمية برسعة هائلة رتطوّ 
عوة اإلسالميَّة    لقد  سؤال:   مدينة  يف قُمَت بتأسيس مركز ادلَّ

 هناك و  جًدا،  كبية  مدينةها  أنّ   بماو  م،  1981  سبتمب  2  يف  كراتيش
هنا،    مات املنظَّ من    لفاآل بأنّك   فهلتعمُل  ُمتفائاًل  كنَت 

 العالم   أحناء  مجيع  يف   نترشي س  ستنجح لحقيِق هدفك وأن املركزَ 
الكبية عة  الرسُّ اذّلي   ؟وبهذه  إضافة ذللك أرجو أن ُُتبنا َمن 

يت بذلك؟  سّّم هذه املؤسسة بهذا السم؟ ومىت ُسمِّ
يف احلقيقة عندما عَرض    :جواب سماحة الشيخ حفظه اهلل  

الشَّ  أمور  يلع  تسَتِلم زماَم  بأن  القادري عرًضا  مة أرشد  الَعالَّ يُخ 
كثية   صعوباٍت  هناك  أّن  ة  حبجَّ األمر  بداية  يف  فأبيتُه  املركز 
يصُعُب يلعَّ مواجهُتها، ولكن األصدقاَء اذلين اكنوا ميع قالوا ِل:  
الطريق منذ   نَسُلك يف هذا  وإنّما حنن  ليس عماًل جديًدا  "هذا 

أوسع،  زمن، وهذه فرصٌة   نطاق  عوية ىلع  ادلَّ جيدٌة بلذِل اجلهود 
حُياسُبك   يوجد من  باإلضافة ذللك ل  العرض،  ترُفض  أل  أرجو 

فقِبلُت   ل؟  أم  العمَل  هذا  عِملَت    وبدأنا  املسؤويلةَ   هذهبأنّك 
  أنّ يف حيايت    ، ولم أُتيَّلذهاًل مُ   جناًحا  نا بفضل اهللق حقَّ ، والعمَل 
  صبحوُي   الحرتام و   هذا انلجاح الكبي   ىلع  ل حُص سَي   مثيل  رجاًل 

، ويف احلقيقة أنا اذلي أعرف من أنا،  العالم  أحناء  مجيع  يف  شهوًرامَ 
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ولكن حبمد اهلل لم أخُط خطوًة واحدًة إّل فتَح اهلل يلعَّ خطواٍت  
: لكما خطوُت خطوًة ألجل املركز سارت  أقول   أن   أستطيعُ كثية، و 

انية واحدة، وأثناء السي حصلُت  يب إىل األمام ل إىل اخللف ولو ل 
ا، ولم أكن أتصوَّر أن هذا العدد الكبي من   ىلع أملاس كثية جدًّ

 املؤمنني النُشطاء املخلصني موجودين يف جمتمعنا بالفعل.
موحح العايل والعزمح القويُّ رشٌط للنجاح   الطُّ

دعويَّة  ل ينبيغ أن يفكر أحٌد أنّه ل يستطيُع أن يقوَم بأعماٍل   
ة كرثِة املعارضني، بل إنّ  هذه فكرة ليست    يف بدله أو منطقته حبجَّ

هلا أيُّ قيمة، وانلَّجاح ليس مقصوًرا ىلع شخٍص أو منطقة دون  
غيها، فمن يعمُل جبدٍّ وُصموٍد وصدق سينجُح يف يوٍم من األيام  
ولو   قويًة،  إرادتُه  أن تكون  ه رشيطة  الظروُف ضدَّ مهما اكنت 

عون  خرجنا إىل  َمهمة ّما سنجُد قسمني من انلاس، منهم من يُشجِّ
تك، وإذا   ىلع أعمالِك ويرفَعون معنوياتك واآلخرون يُضعُفون همَّ
يف   وجتلس  الاين  القسم  الكَم  فستقَبل  اإلرادة  ضعيَف  كنَت 
ابليت، وإن كنَت ذا همة اعيلة فلن تلتفت إىل هنا ول إىل هناك  

ُمستع  األمام  إىل  م  ستتقدَّ ِل  بل  قال  مرة  وهكذا  تعاىل،  باهلل  ينًا 
  ليست   هذه   ك لن تستطيع،ولكن   خرجَت   لقدشخص: يا إيلاس،  

ت الظروُف،  ك وظيفتَ  . فلم أباِل بما قال، ثم مرَّت يلع أياٌم حىت تغيَّ
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، ولو افرتضنا أنين ومن ميع   فكنُت أرى ذلك الشخَص يُقبِّل يديَّ
كنُت   ملَا  ابليت  يف  وجلستنا  تنا  همَّ هذا  فرتْت  ول  أنتم  ول  هنا 

  الرصُح العظيم، واملعارضُة لم ولن تتوقف، اكن انلاُس يتلكمون يلعَّ 
عنهم   انلظَر  غضضُت  ذلك،  يفعلون  زالوا  وما  يريدون  كما 
وعفوت، ولو حاولُت أن أحاسبَهم أو أنتقَم منهم أو أبدأ بالردَّ ىلع  

ت  املؤسسا   مجيعهم ألصبحت ضائًعا ولنسيُت َمهميت، وذللك فإن 
تواجُه   بل  الورود  من  ِمنصة  ول  األزهار  من  طبق  ىلع  تقوُم  ل 

نصيُب لك مؤسسة ومشتغل حنو هدفه،    ، ويهوصعوبات   دياتحَت 
ولكما ارتفعْت ازدادْت الحدياُت، وذلك حَيتاج إىل جهد أكرث من  

  فةً متوقِّ   العمل واملاِل وكرثة انلاشطني، وبديه إذا اكنت السيارةُ 
ا أيُّ خطر للتصادم وحنوه، وعندما ُتُرج إىل  فليس هل  بأ املر   يف 

اهلدف   حنو  سارت  إن  ولكن  للخطر،  نفَسها  تُعرِّض  الشارع 
بهدوء وروية فستصل مهما اكنت الصعوبات واملخاوف تالحقها،  
الطريَق   يُسهِّالن  القويَّ  والعزَم  العاِل  الطموَح  أّن  احلقيقة  ويف 

 دائًما، وُيوصِلك إىل ما لم تتوقَّع.
 ةح يف األعماِل ادلعوية منذ الطفولة الرغب

لتَم اآلن أّن من غي املناسب أْن يُثبِّط أحٌد همَة    سؤال:  تفضَّ
اآلخر ول سيما يف األعمال ادلعوية، هذا الكم قيٌم ل ينكره أحد، 
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العاِل  موَح  الطُّ أن  وهو  آخر  ماكٍن  يف  تكُمن  املشلكَة  ولكن 
والعزَم القوي من أين تأتيان؟ من طبيعة اإلنسان أنه ل يَستطيع 

خيال ما  ل  يتحمَّ أو أن  جارًحا  الكًما  يسَمع  فعندما  مزاجه،  ف 
ة يرتُك لكَّ يشٍء ويعود إىل بيته ُمرتاًحا،  يُواِجه عماًل يُثبِّط اهلمَّ

 . (1)  فكيف يُواجه املرُء املصائَب والحدياِت يف هذا اجلانب؟ 
يخ َحِفَظه اهللح تعاىل:  ُة تأيت من داخِل    جواب سماحة الشَّ اهلمَّ

د كنُت أرغُب يف األعمال ادلعوية منذ نفِسه ل من اخلارج، وق
مود ىلع اخلي من أحٍد، احلقُّ حقٌّ مهما  الطفولة، ولم أتعلَّم الصُّ
فيما  املجتمِع  مواجهُة  نعم  ه،  ضدَّ املجتمُع  وسار  انلاُس  خالَفه 
الصادق   ادلايع  بمستحيٍل،  ليس  ولكّنه  الرشَع صعٌب  خيالُف 

مّرة قال ِل والشهوانية،    املخلص ل ينهِزم أماَم الُقوى العدوانية
يف  املجتمَع  يتبَع  أن  للمرء  ينبيغ  إيلاس!  يا  شاّب:  وأنا  أحدهم 
تقايلده واعداته ل أن خيالَفه، انلاُس ىلع طريٍق وأنت تميش ىلع 

قلُت ُل: الرجُل ليس اذلي يتبَُع املجتمَع "طريٍق آخر، لَِم هكذا؟  
املجتمَع   أقدلِّ  كيف  يَتبُعه،  املجتمُع  رشاًع، وإنّما  جيوز  ل  فيما 

م حالًل ول حُيِلُّ حراًما، ل أستطيُع اتباَع مثل  املجتمُع ل حيرِّ
اليت  السيئة  العادات  ضد  انلضاَل  واصلُت  املجتمع"،  هذا 

 
 ( هذا السؤال قد سأَله رئيُس مجلس الشورى محمد عمران العطاري.1)
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انترشت يف املجتمع فرتة من الزمن، واآلن أرى انلاَس يوافقونين  
ا.   ويسيون ميع ويقولون: لقد كنَت ُمقًّ

 أمام اعدات املجتمع مَ يستسلِ   أن   ألحدٍ   ينبيغ   لوىلع لّك حال  
 وتقايلده غي املرشوعة. 

عوة اإلسالميَّة  نوي ملِركز ادلَّ  ابتداءح االجتماع السَّ
َمن   سؤال:  للمركز،  سنوٌي  اجتماٌع  السابق  يف  يَنعِقد  اكن 

ر يف ذلك يف بداية األمر؟  اذلي فكَّ
املركز بعد تأسيِس  جواب سماحة الشيخ حفظه اهلل تعاىل: 

شارك يف مسيتنا ادلعوية هذه عدٌد كبي من املبلّغني اجلُدد إىل 
القدماء اذلين اكنوا معنا يف لك خطوة، وعندئٍذ  جانب اإلخوة 

و ا،  جدًّ واسٍع  نِطاٍق  ىلع  سنويٍّ  اجتماٍع  ببدِء  رنا   بدأ  هكذا قرَّ
نوي، ويف ابلداية اكن يَنعِقد  يف ساحة َككري يف   الجتماع السَّ

املاكُن  وأصبَح  املشاركون  ازداد  وحني  لكراتيش،  القديم  اليح 
نوات   ضيًِّقا اخرتنا ماكنًا أوسَع منه وهو اليح الكورنيغ، ويف السَّ

يف قلِب باكستان يف مدينة ُملتان، والسبُب    األخية اكن يَنعِقد 
ستان الرئييس ذللك أّن املشاركني اكنوا يأتون من مجيع أحناء باك

بينما  باكستان،  تقُع يف وسط  ُملتان  اخلارج، ومدينة  وكذا من 
كراتيش تقع ىلع طرفها، فاكن يصعُب السفُر ىلع اذلين يأتون من 
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 ابلالد ابلعيدة. 

عوة اإلسالميَّة عِويَّة ملِركز ادلَّ  كيف بدأت القوافِلح ادلَّ
عِويَّة تُعتب بمثابة اهليلك الَعظيم لسؤال  لمركز، : القوافِل ادلَّ

ا يف تطوره، مىت وكيف بدأت؟  وهلا دوٌر هام جدًّ
تعاىل  اهلل  الشيخ حفظه  سماحة  عِويَّة  جواب  ادلَّ القوافِل   :

اليت تُعَرف اآلن بهذا املصطلح ويه ليست قديمة وإنما بدأْت 
بعد سنواٍت من الأسيس، ويف السابق كنا نُطِلُق عليها "وفد"، 

شلك ُوفود، حىت سافرنا يف مجيع فكّنا نُسافُر من بدٍل آلخر ىلع  
أيام،   أربعِة  ملدة  السفَر  بدأنا  ثم  باكستان طوًل وعرًضا،  أرجاء 
رنا أن نُسافر ملدة ثالثة أيام بدًل  وهذه اخلُطة لم تنجح كثًيا، فقرَّ

هذا أسهَل، وبدأت تظهُر نتاجئُه اجليدة، والحَق    من أربعة، فاكن
الطريقة بعدٍد كبي بهذه  بنا  ا، وأحيانا تكون هذه   انلاس  جدًّ

بمثابة ثالِث سنوات  عِويَّة  ادلَّ القوافِل  للسفر يف  األيام الالثة 
  الوقِت   وجودِ   من  غمالرُّ   ىلعىلع بعض انلاس، فهم ل يرغبون فيها  

بسبِب الكسل والَّهاُون أو عدم وجود الراحة هناك،   دليهم   الاكيف
ال ويف  املكيَّفة،  بيوتهم  يف  ينامون  يف وألنّهم  يبيتون  قوافل 

املساجد فال توجد هناك حىت ِمروحة جيدة، ويف بعض القرى ل 
ذلا   ويؤذيهم يف أجسادهم  توجد كهرباء أصاًل، ويأتيهم ابلعوُض 
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عوة اإلسالميَّة،  فال يُسافرون فيها حىت لو اكن هلم صلة بمركز ادلَّ
عِويَّة اعدةً  ُطو ادلخل،   نعم يسافر يف القوافِل ادلَّ الفقراء أو متوسِّ

املال  لوفُّر  فيها  السفر  عليهم  جيُب  من  هم  األغنياَء  أن  مع 
ة، فلكما اكنت  واملرصوف دليهم، وألن املرَء يُؤجُر ىلع قدر املشقَّ
عوة اإلسالميَّة  تَنسوا أن مركز ادلَّ يُثاب أكرث، فال  ُة أكرث  املشقَّ

عِويَّة، وهلا أهميٌة كبيٌة، انترَش يف العالم بسبب هذه القوافِل ادلَّ 
املركَز تطوَّر بسبب قناة مدين الفضائية فهذا غُي   ومن يقول: إنّ 

صحيح، ألن املركز نال الَقبوَل يف العالم قبل إطالقها، ولكن 
القبول ازداَد بسببها بال شك، لم يَعرُث انلاُس ىلع املركز بسبب 

 قناةِ مدين وإنما وجدت القناة بسبب املركز. 
سبب كرثةِ استخدام لكمة )املدينة( يف أسماءِ األقسام  

 واملصطلحات 
عوة اإلسالميَّة   سؤال: هناك لكمٌة تُستخَدم يف نطاق مركز ادلَّ

تُسّمَّ  للمركز  كثية  أقسام  هناك  )املدينة(  ويه  واسع،  بشلك 
ما  اللكمة،  هذه  تتضمن  كثية  مصطلحاٌت  توجد  وكذا  بذلك، 

ُّ يف ذلك؟   الرسِّ
تعاىلجواب    اهللح  َحِفَظه  يخ  الشَّ نَّة سماحة  السُّ أهل   :

رة أكرث من أي مدينة أخرى لصلتها  واجلماعة حيبُّون املدينة املنوَّ
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، وهذه اللكمُة جَتري يف عروقنا جمرى ادلم، ملسو هيلع هللا ىلصباحلبيب املصطىف  
ل والعاليم للمركز باسم فيضان املدينة،  وذللك سمينا املقرَّ األوَّ

 ذا سمينا القناة الفضائية للمركز بقناة مدين. أي نفحُة املدينة، وك
وجتنُِّب   فيديو وال فوتوغرايفِر الصوي سببح إباحِة اتل

 السياسة 
عوة اإلسالميَّة  سؤال:  يف بدايِة األمر اكن مسؤولوا مركز ادلَّ

والسياسة أيًضا، ثم مع   الفيديوو  الفوتوغرايف  الصويرَ يتجنَّبون  
 أل مرور الوقت قالوا جبواز األولني وبِّق الالُث وهو السياسة،  

ل يف أمور السياسة أيًضا  املركزَ   أنّ   تعتقدُ   لزم  إذا  بعد فرتة سيتدخَّ
 األقل؟   ىلعا سياسًي  احزبً   دعم سيُ   أو   األمرُ 
يخ َحِفَظه اهللح تعاىل  : يف احلقيقِة لم أكن جواب سماحة الشَّ

ول الظهور ىلع اللفاز فرتة من الزمن، كما   الفيديو  تصويرَ أجوِّز  
ذهب إيله عدٌد كبٌي من العلماء الكبار وما زال الكثي يؤيِّدون 
 هذا الرأي حىت اآلن، ولكن مجهوَر علماء العرص يرون جواز

لصورة  انعاكَس ا  ، ألنّ الفوتوغرايف  الصويروكذا    الفيديو  تصويرِ 
أدلٌة  وهلم  بعد،  تُطبع  ولم  اإللكرتونية  األجهزةِ  داخل  زال  ما 
شافيٌة اقتنعُت بها، فطلعُت ىلع اللفاز من أجل ادلعوة إىل اهلل، 
لدلعوة   أداة  إل  ليست  الفضائية  مدين  قناة  ذلك  إىل  باإلضافة 
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والثقيف ادليين والرتبية اإلسالمية، ولقد اعتنَق عدٌد كبٌي من 
املسل املالينُي  غي  أو  انلّاس  بسببها، وصار آلف  اإلسالَم  مني 

كون بادلين.   يتمسِّ
أّما اجلزُء اآلخر للسؤال اذلي يتعلَّق بالسياسة فلن أسمح يف  

َل املركُز يف السياسة ولن يدعم  حيايت أن حيُدَث ذلك، لن يتدخَّ
ألّن  اهلل،  سمح  ل  قاسيًة  الظروُف  اكنت  مهما  سياسًيا  حزبًا 

اعًما يه غُي نظيفٍة بكّل    70اليت أراها يف حيايت منذ  السياسَة  
تأكيد، ويه يف عرصنا تُُضُّ ادليَن أكرث من أن تنَفع، وإذا اعدت 
السياسُة إىل حاله األوىل اليت اكنت يف عرص اخللفاء الراشدين 

   ،فستجدون إيلاس القادري يف املرتبة األوىل من السياسيني
سها ولكنّها اآلن حتِمل أموًرا سيئًة السياسُة ليست سيئًة يف نف

ل يف السياسة بدون  ا يف عرصنا أْن نتدخَّ كثيًة، ومن الصعب جدًّ
 .ارتكاِب أيِّ معصية، بل يه ذريعٌة للمعايص يف عرصنا

ها: "إذا أردتم يف    ورى نصُّ لُت وصيًة ملجلس الشُّ وذللك سجَّ
عوة اإلسالميَّة فال   تغلقوا أبوابَه  يوٍم من األيام تفكيك مركز ادلَّ

ل يف السياسة احلايلة،   أماَم انّلاس بل يكيف ذللك أن تُعِلنوا الدخُّ
وسينته املركُز بنفسه"، ل أعتقُد أّن السياسَة ستعود إىل حالها  
األوىل ل اآلن ول يف املستقبل ربما يف عرص اإلمام املهدي عليه  

https://arabicdawateislami.net



   

17 

املهمُّ إّن املركز    ،(1 )السالم، ألنّه سيكون من اخللفاء الراشدين 
ل يف السياسة أبًدا.  لن يتدخَّ

 قطعح الكيك بمناسبة ِذكرى تأسيِس املركز 
 هل جيوُز قطع الكيك بمناسبة ِذكرى تأسيس املركز؟  سؤال: 
تعاىل:  اهللح  َحِفَظه  يخ  الشَّ سماحة  مهتّما    جواب  لسُت 

بقطع الكيك ول معتاد عليه، لكن بعُض انلاِس يقطعون  
ويكون املكتوب عليه مودُل    ملسو هيلع هللا ىلصسبة مودل انليب  الكيَك بمنا 

  ملسو هيلع هللا ىلص ، فيمسكون السكنَي ويضعون ىلع اسِم انليب  ملسو هيلع هللا ىلصانليب  
أدب،   إساءٌة  فيه  فهذا  يأكلونه،  ثم  حكُم ويقطعونه  وكذا 

و انلاس،  ميالد  يوم  بمناسبة  الكيك  بأحاكم  قطع  اللزتام 
املناسباتالرش هذه  مثل  يف  جًدا،   ع   اختالُط فيتمُّ    صعٌب 

بصوٍت اعٍل،    هونهقِ قَ ويُ   ويقومون بالصفيق،النساء  ب الرجال  
وإضاعٌة   إرساٌف  ابلالوِن  فَرقعُة  ابلالونات،  يُفرقِعون  وكذا 

طريقة املسلمني وإنما من العادات  من  هذه ليست  و  للمال،
 . عنها ينبيغ أن نبتعدَ  ،ادلخيلة عليهم

 
الصحيحين"(  1)  على  باب   "المستدرک  والمالحم،  الفتن  كتاب  للحاكم، 

 (، مأخوًذا. ٨٧٠2، )٥/٧٦٦.إلخ، .ل الشام.ھالتسبوا ا
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 طريقةح االحتفاِل بميالِد انلاس 
بطريقٍة    ُل احتفال  اكن  إذا  جائز  الكبار  أو  الصغار  بميالد 

الكريم ويمدح الرَّسوَل   ويُنشُد   ملسو هيلع هللا ىلص صحيحٍة كأن يقرأ القرآن 
بطريقٍة  انلاِس  ىلع  احللويات  ويُوزِّع  الفقراء  ىلع  ُق  ويَتصدَّ
بة، ينوي بذلك شكر اهلل ىلع نعمة اإلجياد واإلمداد فهذه  مهذَّ

بنيٍة حسنٍة سيُثاب عليه إن   األعماُل عبادٌة يف نفسها، إذا احتفَل 
شاء اهلل تعاىل، وأما إذا فَرقع ابلالوناِت وقام باللهو واللعب فال 
جيوز، ىلع لّك جمرد قطع الكيك وأكلُه جائٌز وليس هو عالمًة 

 لطوِل عمر الطفل، فالعمُر ل يطوُل إل بما قدر اهلل ُل وشاء. 
يخ َحِفَظه اهللح تعاىل   بيوِم  كيف حيتفلح سماحةح الشَّ

 ميالِد أطفاهل؟ 
قراءة    ىلع  حفلة  بعقد  األولِد  ميالد  بأياِم  أحتفُل  أنا 

وذكِر مناقبه وسيته، وبإسداء   ملسو هيلع هللا ىلص القرآن الكريم ومدح انليب  
عوة اإلسالميَّة  انلصح للناس، انلاُس اذلين هلم صلة بمركز ادلَّ

بأيام أولدهم بهذه اجلميع    أو حيبونين ل أعتقُد أن  حيتفلون 
وإنما الطريق  الزوِج  بيدي  تكون  ل  قد  املزنل  إدارةَ  ألن  ة، 

الزوجة يه اليت تُديره، وإذا اكن هناك انسجاٌم فكريٌّ ووافقت  
املزنل  داخل  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  ىلع  الزوَج  الزوجُة 
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 سيصبح ابليُت آمنًا ومأمونًا.  
ورى املركزي للمركز   سببح تشكيِل جملس الشُّ

ورى    سؤال:  الشُّ جَملس  تشكيِل  يف  رَت  فكَّ وكيف  مىت 
 املركزي؟

يخ َحِفَظه اهللح تعاىل   : جواب سماحة الشَّ
بدون    تَسي  اكنت  اإلسالميَّة  عوة  ادلَّ مركز  أعماُل 

ورى لفرتة طويلة، فلم نكن نرى حاجًة ذللك،   جملس الشُّ
ل من املسؤولني كبت    لكن عندما لحظنا أنّ  اجليَل األوَّ

يخوخة، قلنا ماذا سيحُدث لو رحل أعمارُهم   وبلغوا سنَّ الشَّ
 هؤلء املسؤولني الكبار؟

  إنين هذه يه الفكرة اليت أقلَقتْنا كثًيا، باإلضافة إىل ذلك   
 ل  

ُ
الصالحيات  أ احتفاِظ  أو  القرار  اُتاذ  يف  باملركزية  ؤمن 

أيًّا اكن، والسلطات يف األمور اإلدارية بيدِ    بل    شخٍص واحد 
إعطاءُ  انلاس   فرصةٍ   ينبيغ  من  تطوير  يُ ل   ملجموعٍة  يف  شاركوا 

ر العمل  ورى املركزي بإعداد    نا ، فقرَّ ها مسؤوٌل  يرأسُ   جملس الشُّ
ا املجلِس سواء  ذو كفاءة اعيلة، ل ُيتَّخُذ القراُر إل بموافقة هذ 

الخطيط والوجيه واإلرشاف  أو ب اإلدارية    باألمورِ   اكن يتعلَّق 

https://arabicdawateislami.net



   

20 

 . ( 1) والرقابة 
ن اآلن  وهو     يف  خمتلفةٌ   مسؤويلاٌت   دليهمعضًوا، و  27يتضمَّ

 جملس  أعضاء  لزيادة  جماًل   هناك   أن  كما  ، واخلارج  ادلاخل 
ورى  ، ومن السن  يف  مون تقدَّ يَ   هؤلء املسؤولني الكبار  ألن   ،الشُّ

يخوخة  يف  متعددة  أمراض  من  يُعاين  طبيعِة اإلنسان أنه ول   الشَّ
د  سيما ضعف اجلسِد واذلاكرة إىل أن يُدركه املوُت، وذللك لم حُندِّ

 املجلَس بعدٍد دون غيه ولم نُغلق بابه ىلع مزيٍد من األعضاء. 

 ؟ مىت بدأ برنامج "املذاكرة املدنية"
"املذاكرة املدنية"سؤال:    برنامج  وكيف خطَر يف   ؟مىت بدأ 

 بالك أن جتيَب أسئلة انلاس؟
يخ َحِفَظه اهللح تعاىل:  جواب  منذ الطفولِة كنُت   سماحة الشَّ

ُد إىل املفيت   ا باملسائل الرشعية، وذللك كنُت أتردَّ  وقار ادلين ُمهتمًّ
كثًيا،   تعاىل  اهلل  من رمحه  ادلرَس  لِّق 

ُ
أ كنُت  ذلك  ىلع  فضاًل 

الفقهيِة يف   "املوسوعِة  احلنيف  تأسيس    بهار رشيعت"الفقه  قبل 

 
ن    2٠٠٠سبتمرب    2٠( تم تشكيل مجلُس الشورى المركزي يف  1) م، كان يتضمَّ

أعضاء، ُعيِّن الشيُخ القاري محمد مشتاق العطاري رحمه اهلل تعالى رئيًسا له.  1٠

 )قسم إرشادات الداعية الكبير(
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املركز، وكنُت أجيُب انلاَس ىلع أسئلتهم، إذن هذا لم يكن شيًئا 
جديًدا بالنسبة ِل، فاستمرَّ العمُل ىلع ذلك بعد تأسيس املركز 
، ولكن بعد  ٌ ولكنه لم يكن هلذا البنامج أو ادلرس اسٌم معنيَّ

، أحاول أن أتكلَّم حول مواضيع (1)ُسيم باملذاكرة املدنية  زمٍن 
شىت وأجيب ىلع أسئلة انلاس حبضوِر أهل العلم الكباِر اذلين 

 راغفِ احفظين من اخلطيئات و  اهلل نبَّهوين ىلع ذلك،    لو أخطأُت 
 ِل واعُف عين يا غفور. 

ست مدرسةح املدينة وجامعةح املدينة؟   كيف تأسَّ
ؤال:  س   سح أسِّ عوة اإلسالميَّة  ادلَّ واألمور    اخلي   لنرش  مركز 

كيف خطر ببالك بإنشاِء املعاهد الرشعية واجلامعات فادلعوية،  
 ادلينية؟

سإ :اجلواب  سِّ
ُ
عوة اإلسالميَّة أ لألمور ادلعوية،   ن مركَز ادلَّ

ادلينية يف  واجلامعات  الرشعية  املعاهد  بإنشاِء  ر  أتصوَّ أكن  ولم 
و األمر،  فبعُض بداية  يزداُد،  ادلعوي  العمُل  بدأ  عندما  لكن 

اإلخوة اذلين اكنوا يأتون إيلنا لم يكونوا جُييدون قراءة القرآن  
 

( برنامج ُمذاكرة المدنية. وهي نَدوٌة علميَّة، عادة ُتعقد بعد صالة العشاء كل أسبوع، 1)

والعقيدة   بالفقه  المتعلِّقة  الناس  أسئلِة  عن  تعالى  اهلل  حفظه  الشيخ  سماحة  فيها  ُيجيُب 

 . جميلوالشريعة والطريقة والتصوف والتاريخ وما إلى ذلك بأسلوب دعوي وِعلميٍّ 
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العمامَة  لَِبسوا  قد  أنهم  حيث  باحلرَج  أشُعر  وكنُت  الكريم، 
اهلل   رسول  أصحاِب  كمالبس  ومالبُسهم  باللُّىح   ملسو هيلع هللا ىلصوتزيَّنوا 

القرآن الكريم، فكيف هم  ولكن املساكني ل يعرفون قراءة 
بالطريقِة   الكريم  القرآن  قراءة  ألن  دينهم؟  انلاَس  يُعلِّمون 
بإنشاِء  قمت  ذلك  ىلع  وبناء  مسلم،  لك  ىلع  فرٌض  الصحيحِة 
نِشئْت مدرسُة املدينِة لقراءةِ القرآن الكريم 

ُ
املعاهد، ويف ابلداية أ

و  وابلنات،  للبنني  آلف وحفظه  هلل  احلمد  اآلن  فيها  يدرُس 
فيها ُترجوا  اذلين  اآللف  ومئاُت  الطلبة (1) الطلبة،  وآلف   ،

 .(2)منهم قد حصلوا ىلع شهادة ادلرس انلظايم من جامعة املدينة
عوة اإلسالميَّة وأثرحه ىلع املجتمع   أعمال مركز ادلَّ

 اإلسالم 
 اذلين يرتبطون باملركز بطريقٍة أو واألخواُت   اإلخوةُ   سؤال: 

صوا لكَّ يوم ساعتني  بأخرى ليس عدُدهم قلياًل اآلن، فلو خصَّ

 
  ٣٦٥( عدد المتخرجين من مدرسة المدينة من البنين والبنات يصل إلى  1)

 (ألًفا. )قسم إرشادات الداعية الكبير

( خريجو جامعة المدينة الذين حصلوا على شهادة منهج الدرس النظامي  2)

 ألًفا من الطالب والطالبات.  12يبلغ عددهم إلى  

https://arabicdawateislami.net



   

23 

فقط من أوقاتهم لنترشت أعماُل اخلي وادلعوة برُسعة أكب مما 
 ؟ (1) عليه حنن اآلن، فماذا تنَصُحنا بهذا اخلصوص 

يخ َحِفَظه اهللح   ، ل  :جواب سماحةح الشَّ و خصص هذا أنَت ُُمقٌّ
عوة  ت احلاُل، فمركز ادلَّ اإلخوُة واألخوات املرتبطون باملركز َلغيَّ
اإلسالميَّة قد أحسَن إىل كثٍي من انلاس ولعل عدُدهم ل حُيىص، 
نَّة  وبفضِل اهلل ثم املركز أصبح انلاُس متمسكني بعقيدة أهل السُّ

وهناك واجلماعة، وتارك الصالةِ بدأ يصيل الصالَة مع اجلماعة،  
أشخاٌص لم يكونوا يُصلون صالة اجلمعة فضاًل عن الصلوات  
إل  يَُردُّ  ل  اإلحساُن  املساجد،  يف  أئمة  هم  واآلن  اخلمس 
باإلحسان، فمن باب العرتاف باملعروف ينبيغ مساعدُة املركِز 
انلاِس يف  أفاكُر  ْت  تغيَّ املركز احلمد هلل  اخلي، وبسبب  يف نرش 

ركز قلَّما اكن انلاُس يلَتحون يف بالدنا، واكنوا أموٍر كثية، فقبل امل
العلماُء  أن  حني  يف  املجتمع،  يف  عيبًا  اللحية  إعفاَء  يَعتبون 
وطالُب الرشع اكنوا يَعفون اللحية اعدة، واآلن نرى اعمَة انلاس 
السيئة  العاداِت  املركز، ومن  بفضِل  يعفون حلاهم  باكستان  يف 

كستان أن العجائَز فقط هم من اليت اكنت منترشة كثًيا يف با

 
 ( هذا السؤال قد سأله رئيس مجلس الشورى محمد عمران العطاري.1)
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يُؤدون فريضة احلج، واآلن نرى أن العدَد الكبي من احلجاج هم  
شباٌن، ألن املركز أخَذ لكمَة "املدينة" شعاًرا وحبًّا هلا، واملرتبطون 
به يُردِّدونها ىلع ألستنهم َطوال انلهار ويشتاقون لرؤيتها، واملركز 

توقَيه بطريقٍة عملية، وبعد و  ملسو هيلع هللا ىلصعلَّم انلاَس حبَّ الرسول    اأيًض 
إنين ل أرغب  أحٌد ويقول:  يأيت  أن  ا  املؤسف جدًّ هذا لكه من 
القوافِل   مع  بالسفر  ول  األسبويع!  الجتماع  يف  املشارَكة 

عِويَّة! ول دايع أن أمأل   ، (1)الصاحلةاألعماِل  َجدول    كتيبادلَّ
ولكنهم   أرادوا   إذا   الكثيَ   يفعلوا  أن يمكُن للمرتبطني باملركز  

حيتاجون إىل اهلمة والشجاعة، ساعتان من ادلعوة واهلّمة ليس  

 
ايت، وهو كتيب صغير على شكل    الصالحة ( مذكرة جدول األعماِل  1) للتَّقييم الذَّ

ُل يف اِستمارِة  أسئلة، يطُلَب الجواُب فيها من كل من يرتبط بالمركز، بحيث ُيسجِّ

م مجموُع    )نعم( أو )ال( أو بوضع عالمة صح  أو خطأ مثاًل، ويف بداية كلِّ شهٍر ُيقدَّ

يت يف أعماِل الخيِر مطلوٌب  األرقاِم إلى المشرف الدعوّي ُيشِرف عليه، التَّقييم الذا 

جل أن يجيَب عن   سؤااًل.    ٧2من جميع الفئات العمريَّة ذكوًرا وإناًثا. ُيطَلُب من الرَّ

. وذوي اإلعاقة  ٤٠. والطفل والطفلة ٨٣. والطَّالبة ٩2. وطالب علم ٦٣والمرأة 

وجد بمقاس الجيب، والغرض  ي األعمال الصالحة كتيب. هذا الكتيب نسميه 2٧

ء هذه العملية الرتكيز على ُمحاسبة النَّفس، فيجلَس المرُء وحيًدا مساَء كلَّ  من ورا

فاتِه ويفحص داخَله ثم يمأل   . الكتيبيوٍم يراقِب تصرُّ
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ص لكُّ واحد منكم ذلك ألجل ّص أن خي  يرىجبقليٍل، أيها اإلخوة  
اخلي اكلدريس يف مدرسة املدينة للبنني وابلنات أو الكبار، أو 

  املشاركِة يف الجتماع األسبويع ىلع األقل.

 األعمال اخلريية مساهمةح املركِز يف  
ؤال:    ر عدٌد كبٌي من الساكن سح   اليت   الغزيرة  األمطارب   تُضَّ

ًرا  كراتيش  يف  هَطلت ، وبناء ىلع تلبيِة قسم اجلمعية اخليية مؤخَّ
ورى   جملس  أعضاءُ الابعة للمركز اكن يزوُر    حايلًّا   املركزي   الشُّ

املتُضرةَ املناطَق  ،  الضحايا  مع   هموتعاطفِ   زنهمحُ   عن  للتعبي   
الغذائية   لة  السَّ املركُز  هلم  م  من   انلظيفة  واملياهوقدِّ وغيهما 

األساسية  بهذا   تهم، احاج  حسب  احلاجيات  تنصحنا  ماذا 
 . (1)اخلصوص 

يخ َحِفَظه اهللح تعاىل:  جواب  خدمُة انلاس عبادٌة   سماحةح الشَّ
قال: ملسو هيلع هللا ىلص  والرسول  انلية،  صحت  َينرَفعح  انلَّاس    ريح »خَ   إن  من 

 .(2)انلّاس«

 
 ( هذا السؤال قد وجهه إليه رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد عمران العطاري. 1)

ء السادس عشر،  ، كتاب المواعظ والرقائق، قسم األفعال، الجز"كنز العمال"(  2)

٨/٥٤( ،٤٤1٤٧ .) 
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وجود    يف  لعدم  انلاِس  خدمة  ىلع  ز  نركِّ نكن  لم  ابلداية 
األسباب، ثم تغيَّ الوضُع تدرجييًّا، وارتبط باملركِز عدٌد كبٌي من 

ت علينا أعماُل اجلمعية اخليية حب  تعاىل  انلاس، فتيرسَّ مد اهلل 
الكبية،   البرشية  الُقوى  قلوفُّر  بسيطِة   نافحقَّ فرتةِ  خالَل 

سة  ومن األعمال المجيدية مليف هذا املجال،    إجنازاٍت ضخمةً  ؤسَّ
الزلزال يف أنها ساعَدت املتُضرين ِمن  فيضان لإلاغثة العاملية  

اعم   كباُر   م،2005باكستان  اضطر  حىت  ا  جدًّ واسع  نطاٍق  ىلع 
 .(1) الشخصيات ابلاكستانية للثناِء عليها

عوة   ورى بيوِم مركز ادلَّ كيف احتفَل رئيسح جملس الشُّ
 اإلسالميَّة؟ 

مركز   سؤال:ال  بيوِم  ورى  الشُّ جملس  رئيُس  احتفَل  كيف 
عوة اإلسالميَّة؟  ادلَّ

ورى:  احتفلُت بيوم املركز بتهنئة   جواب رئيس جملس الشُّ
يخ َحِفَظه اهلُل تعاىل( وصلَّيُت ركعتني شكًرا  شييخ )سماحة الشَّ

 
عام  1) ُدمرت   2٠٠٥(  حتى  زلزال  نتيجة  جًدا  كبير  بشكل  باكستان  تضرر سكان  قد  م 

أرسلت لمساعدة  مؤسسة فيضان العالمية لإلغاثة اإلنسانية  بيوت الناس وهم بداخلها،  

مليون روبية   1٧٠شاحنة محملة بالمواد الغذائية، ما يقدر بالقيمة    ٦٠٠الضحايا أكثر من  

 بالعملة الباكستانية. )رئيس مجلس الشورى(.
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هلل تعاىل ىلع ما رزقين من نعمٍة عظيمٍة وادلعوة يف هذا املركز، 
ت اهلل  العظيم، وشكرُت  بشييخ  الوثيق  الرتباِط  ىلع  أيًضا  عاىل 

أدعو اهلل تعاىل أن يُبارك نلا يف املزيد يف هذه انلعمة وحَيفظنا من 
 زواهلا، ويُثَبتنا ىلع دينه، ويرزقنا اإلخالص. 

 تعاىل؟   اهلل همبُّ حيح   اذلين مهح  من
ريض اهلل تعاىل عنه أنس بن مالك  يف احلديث عن سيدنا   

نربَِياَء  :  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  
َ
وا بِأ قروَاٍم لَيرسح

َ
مر َعنر أ رِبحكح خر

ح
اَل أ

َ
»أ

َهَداءح بَِمَنازِلِِهمر ِمَن   نربَِياءح وَالشُّ
َ مر يَورَم الرِقَياَمِة األر هح بِطح َهَداَء َيغر َواَل شح

ونحونَ   َعلَيرَها«.  اهللِ َعزَّ وََجلَّ ىلَعَ َمنرابَِر ِمنر نحوٍر يَكح
 قَالُوا: َمْن ُهْم؟ 
إىَِل قال:    اهلَل  َبِّبحوَن  َوحيح اهللِ،  إىَِل  اهللِ  ِعَباَد  َبِّبحوَن  حيح ِيَن  »اذلَّ

ررِض نحَصَحاَء«
َ وَن ىلَعَ األر شح مر َيمر  .ِعَباِدهِ، َوهح

 إِىَل قُلْنَا: حُيَبُِّبوَن اهلَل إِىَل ِعَباِد اهلِل، فََكيَْف حُيَبُِّبوَن ِعَباَد اهللِ  
 اهلِل؟
«    قال:  مر وَنهح َويَنرهح اهللِ  ِِبحبِّ  مر  وَنهح رح مح

ر
اهلُل »يَأ َكِرَه  ا  َعمَّ َيْعيِن 

مح اهللح« َحبَّهح
َ
مر أ وهح َطاعح

َ
 .(1) »فَإَِذا أ

 
 (.٤٠٩، )1/٣٦٧، معاين المحبة، ، باب يف محبّة اهلل"شعب اإليمان"( 1)
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هم يأمرون ألنّ   ؛اهلل تعاىل حيبُّهم   هذا حديٌث عظيٌم يدل ىلع أنّ 
املبارك اذلي يَقوم  باملعروف وينهون عن املنكر، وهذا هو العمُل  

ة.  به املركُز بغرض إصالح األمَّ
ة   لَوعةح إصالِح األمَّ

جملس    إىل  تعاىل  اهلُل  َحِفَظه  يخ  الشَّ سماحُة  حُض  ًة  مرَّ
بمناسبِة عقيقة بلعض األخوة برفقِة بعض األصحاب منهم جنلُه 
املدينة،  جامعة  وطالُب  العطاري  رضا  عبيد  احلاج  وخليفته 

ِخذ لكُّ عضٍو    (1)وكنت
ُ
أيًضا معهم، بعدما ُذبِح حيواُن العقيقة أ

منه وُذِكر ما هو حالٌل منه وما هو حراٌم منه وما هو جائز، وماذا 
خِبوا أن هذا كبٌد، وهذه رئٌة   ملسو هيلع هللا ىلصاكن انليب  

ُ
حيبُّه، واحلارضون أ

الفاصيل  هذه  لك  سماع  بعد  ذلك،  إىل  وما  ة،  ُغدَّ وهذه 
يخ وقلُت  الشَّ يخ،  استفرسُت من  الشَّ  حيُدُث   ل   اعدة  ُل: سيدي 

ثم   قون ويلَت   يأتون   انلاُس و  ولئِمنا،  يف   القبيل  هذا  من  يشءٌ 
ذلك  وي  يأكلون  إيضاح لك  تقف ىلع  اذلي جعلَك  ما  ذهبون، 

يخ َحِفَظه اهلُل تعاىل جوابًا قيًما وقال:  اًل؟ أجاب سماحُة الشَّ مفصَّ
ة.   لَوعةح إصالح األمَّ

 
 ( رئيس مجلس الشورى محمد عمران العطاري. 1)
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لكمٌة    وهو  كثًيا،  اجلواب  هذا  أعجَبنا  فقد  اهلل!  سبحان 
عليه  يَصُدق  ا،  جدًّ كثيًة  معايَن  طيِّها  يف  حتِمل  ولكنها  واحدٌة 
ة  "، لو لم تكن فيه ُحرقٌة ىلع إصالح األمَّ "خُي الالكم ما قلَّ ودلَّ
تعاىل  اهلل  من  ِهبة  فهذه  الكبية،  الرسعة  بهذه  املركُز  تطوَّر  ملَا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصورسوُل  
عوة اإلسالميَّة واتلَّصوُّف   مركز ادلَّ

ؤال:   ؟(1) كيف ترى عالقَة املركز بالَّصوُّف  السُّ
رضا: قال    فضيل  "  املفيت  هو  األسايس  حماولة  هدفُنا  يلعَّ 

ل من هذا اهلدِف أناس العالممجيع  إصالِح نفيس و "، اجلزُء األوَّ
إل   يتمُّ  ل  انلفس  واصالُح  انلفس،  وابلاطن إصالُح  بالظاهر 

، وإصالُح ابلاطن يسّم تزكيُة انلفس أي تهذيبها، وهذا هو امعً 
إذن  تلقائيا،  الظاهُر  ف  يتنظَّ القلُب  ف  يتنظَّ الَّصوُّف، فعندما 
ا فهو يُذَكره يف العبارة اليت  عالقُة املركز بالَّصوُّف واضحة جدًّ

اللحظ من  حلظة  ولو  يُنىس  ل  واهلدُف  ُل،  شعاًرا  ات،  تُعتب 
املؤوا  محلة  منها  كثية  مواقُع  يوجد  اهلدِف  هذا  ولطبيق 

عِويَّة  ، وإنشاُء املعاهِد الرشعيةِ   ،املساجد  ، والسفِر يف القوافِل ادلَّ

 
 المفتي ُفضيل رضا. ( هذا السؤال سأل رئيس مجلس الشورى 1)
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واملحارضات   ادلروس  وإلقاء  الجتمااعت  وعقد  واخلطب 
ا  جدًّ وثيقٌة  باألعمال  انلَّفس  تزكيِة  عالقَة  أن  وبما  وغيها، 

يخ َحِفَظه اهلُل تعاىلسماحة اوذللك حثَّنا   رة   لشَّ ىلع العمِل بمذكِّ
ايتجدول   وُماسبة انلفس، وعندما   األعماِل ايلوميَّة للتَّقييم اذلَّ

تزكيِة  يؤثِّر ذلك ىلع  العمل ىلع إصالح األعماِل  املرُء يف  ُز  يُركِّ
 انلفس، وعندما يكوُن القلُب نظيًفا يكون إيمانُه قويًّا أيًضا.

 واإلخالص شيئان متالزِمان األعمالح 
يَدُخل   ل  للنَّجاة،  رضوريان  شيئان  واإلخالُص  اإليماُن 

أحٌد يف حلقِة اإلسالم إل إذا اكن مؤمنًا، ول يُقبَل عملُه بدون  
الصاحلون  يُذكُر  عندما  الكريم  القرآن  ويف  اإلخالص، 
لكمتان،   ذلك  يف  تُستخَدم  باجلنة  يُبرشون  اذلين  أو  وانلاجون 

اهلل   األوىل:  قال  الصاحلات(،  )وعملوا  والانية:  آمنوا(    )اذلين 
العرص:    سبحانه  سورة  صَ لَ ٱَوَ ﴿ تعاىل يف  ١َََََرَ ع  ل ف يََل ََٱإ نَّ َ َٰن  إ نس 

َّا٢َََََرَ ُخسَ  َََْٱإ ل م لُوا نُواَْو ع  ام  َء  ين  َّذ  وَ َٱل ت و اص  َو  َٰت  َٰل ح  ب َلصَّ ََل َٱاَْ ح ق  
وَ  ت و اص  بَ َٱاَْب َو  ولو أردنا أن نذُكر طريقَة العمِل ىلع هذه    ﴾٣َرَ لصَّ

فإننا   مركزنا  من  تعلّمناه  مما  وانطالقا  واحدة  مجلة  يف  السورة 
نقول: "إذا أردَت العمَل ىلع سورة العرص بطريقة مثايلة فالَحْق  

اإلسالميَّة"   عوة  ادلَّ  يف  ذلك   ىلع  واضحةٌ   دللةٌ   وهناك بمركز 
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إيل  أرشنا  كما  للمركز  األسايس  سابًقا،  اهلدف   اإليمانُ ه 
ر بدون  ألن  للغاية   همانمُ   واإلخالُص  تُتصوَّ ،  إيمانٍ   انلَّجاة ل 

ول تُقبَُل األعماُل بدون إخالٍص، وضدُّ اإلخالص الرياء، وقد  
ذلك ما قال رسول اهلل     يف   إنَّ » :  ملسو هيلع هللا ىلص ورَد فيه وعيٌد شديد، من 

 مئةِ   أربعَ   يومٍ   لكِّ   يف   الوادي   ذلك   ِمن   جهنَّمُ   تستعيذُ   لَواِديًا   جهنَّمَ 
ةٍ  ِعدَّ  مرَّ

ُ
ةِ  ِمن  للُمرائنيَ  الوادي  ذلك  أ مَّ

ُ
دٍ  أ  . ( 1) « ملسو هيلع هللا ىلص...  ُممَّ

 املركزح يحركز ىلع إصالِح الظاهر وابلاطن 
ل هلدف املركز "يلعَّ ُماولُة إصالح نفيس" معناه:   اجلزُء األوَّ

إصالِح  ىلع  يُركز  ل  املركُز  إذن  انلفس،  بزتكية  أقوَم  أن  جيُب 
، ألن إصالح الظاهِر  األعمال الظاهرية فقط ويرتُك ابلاطَن، الكَّ
صالح  عون  يدَّ اذلين  نرى  وحنن  مطلوبان،  الكهما  وابلاطِن 
يَُوفِّرها مركُز  اليت  ابليئُة  ع،  الرشَّ أفعاهلم ُتالُف  أن  القلب مع 
ك  المسُّ املؤمن  ىلع  ُل  تُسهِّ به  للمرتبطني  اإلسالميَّة  عوة  ادلَّ

ون الظاهر بالرشيعة،  وتزينُي  ابلاطن  تزكيُة  بفضلها  ستطيُع 
ىلع  الَّوبة  طريَق  تَفتح  اليت  ابليئُة  يه  هذه  احلسنة،  باألعمال 
علينا  اهلُل  فتََح  العلم،  حتصيل  طريَق  هلم  تُيرَسِّ  ثم  أوًل  انلاس 

 
 (. 12٨٠٣، )12/1٣٦، للطرباين، الحسن عن ابن عباس،  "المعجم الكبير"(  1)
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 وعليكم بالرشد واهلداية. 
ول تَنسوا أيها اإلخوة أن عالقَة الَّصوُّف بإصالح القلب   

بادلين،  والِعلم  صادقة  توبة  بدون  عليها  احلصوُل  يمكن  ل 
فعندما جيُد املرُء هذين األمرين يشُعر بُضورةِ العمل، وحياِول 
حتليَته باإلخالص، ويمأل معظَم وقته بذكر اهلل تعاىل يلَقِدر ىلع 

َّسخ ظَهَر أثُره ىلع اجلسِد لكّه إزالة َدرن القلب، ألنّ   القلَب إذا ات
أفعاًل وأقواًل، وتزَُنع البكُة وانلوُر من األقوال واألفعال معا، وما 

ل من هدِف املركز.   ذكرتُه يتعلَُّق باجلزء األوَّ
 ال يمكنح إصالحح القلِب إال بفضِل اهلل تعاىل وكرمه

َحِفَظه اهلُل تعاىل مرة ق  يخ  ال: "هذا لكُّه بفضل  سماحة الشَّ
اهلل تعاىل وبدونه ل يمكن أن حيصل يشء"، هذه يه احلقيقُة 
تعاىل  اهلل  فضِل  بدون  باإلصالح  يقوَم  أن  يستطيُع  املرَء ل  أن 

نلفسه فضاًل عن إصالح اآلخرين، وإصالح ابلاطن   وكرِمه هذا 
ل وَ ﴿أصعب يشء بالأكيد، وذللك قال اهلل تعاىل:   َّللَّ َََٱُلََل اَف ض َو 

ل يَ  ر حَ ََُكمَ ع  م  نَ ََۥَم ُتهَُو  م نُكمَ َ ك ىَٰ ز  اَ ب دَ ََم 
 
أ َ د  ح 

 
  21انلور:    ﴾ َاأ

لو لم يكن فضُل اهلل تعاىل علينا ملَا كنا مسلمني ول مرتبطني 
عوة اإلسالميَّة، ولكن بفضله جّل   بصحبة صاحلة ول بمركز ادلَّ

اإلخالِص  وعال يمكن تزكيُة انلفس والوفيُق للتَّوبِة الصادقِة و
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 يف العمِل والعلم انلافع. 
عوة اإلسالميَّة  فوائدح االحتفاِل بيوم مركز ادلَّ

( ايلوَم  هذا  إّن  العطاري:  أصغر  املفيت يلع  سبتمب    2ذكَر 
ا، ف 2020 عوة اإلسالميَّة هو يوم هام جدًّ  ايلوم( بالنسبة مِلركز ادلَّ

 : فرحتان   حتققْت 
قبل    األوىل:  ايلوم  هذا  مثل  تقريًب   40يف  تأسيُس  َتمَّ    اسنة 

عوة اإلسالميَّة.   مركز ادلَّ
عمٌل  اثلانية   وهو  دائم،  بشلك  ايلوم  بهذا  الحتفاُل  ر  قُرِّ  :

 مستحن لالثة أسباب. 
هذه    وتيسي  إعطاِء  ىلع  تعاىل  هلل  الشكُر  األول:  السبب 

 انلعمة العظيمة. 
َة انلفس، ينبيغ للجميع السبب الاين: وهو يتضمَّن ُماسب  

أن حياسبوا أنفَسهم بأننا ماذا بذنلا للمركز يف السنوات املاضية 
 وماذا جيُب أن نفعله يف املستقبل ألجل ذلك.

أن   اجلديد  للجيل  يمكُن  الطريقة  بهذه  الالث:  السبب 
اليت   والضحيات  وأهدافِه  املركِز  تأسيس  أسباب  ىلع  يتعرَّف 

مت ألجله واملراحلِ  اليت مرَّ بها املركز حىت وصل إىل يومنا   قُدِّ
هذا بهذا الشلك.
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 عالقةح املركز بعباد اهلل الصاحلني 
عوة اإلسالميَّة    فهم   جلأل   فهم  جيُب   هومزاجطبيعة مركز ادلَّ
، وأهمها أّن عباَد اهلل الصاحلني املوجودون  األساسية   األمور   بعِض 

 سبيل  عَّلف  مشرتكٌة كثية،ىلع األرض يف لك عرص بينهم قواسُم 
احلصي، أنّ   املثال  ىلع  جيِلسون  هونًا،  األرض  ىلع  يمشون  هم 

بسيطٍة   أماكن  يف  باإلجنازات  العالم  فتحون وييعيشون  أي   ،
ول  ظاهرية،  بأسباٍب  ها  حتققُّ يمكن  ول  بها  يقومون  اليت 
ُة عباد اهلل الصاحلني تَغيي قلوِب  يُظِهرون أرسارَهم للناِس، وُمهمَّ
وتوجيههم  بتدريبهم  يقومون  وذللك  إصالحها،  أي  العباد، 
الصوفية  الطُرق  بني  املشرتكة  القواسَم  تتبعنا  وإذا  وتزكيتهم، 

وجدنا   والسهروردية  وانلقشبندية  اجلشتيةو  لقادريةاك وغيها 
اجلميع يهتم بالرتكزي ىلع تربية ُمريديهم وتالميذهم ويف نطاٍق 

يُقرصوا فيه حلظًة من اللحظات،  واسع، ولم يتخلَّوا عن ذلك ولم  
ت من طريقة إىل أخرى، فابلعُض  وإن اكنت األسايلُب قد تغيَّ
لون الوعَظ  اكنوا يَقومون بالرتبيِة يف اخلَلوة واآلخرون اكنوا يُفضِّ
بنرش  ون  يهتمُّ اكنوا  ذلك  فضاًل ىلع  كبية،  وانلُّصَح يف جمالس 

أيًضا، وبعد هذ عوة والبليغ  لو  اإلسالِم وادلَّ ا المهيد البسيط 
عوة اإلسالميَّة لعرفنا  لحظنا القيم العايلة املوجودة يف مركز ادلَّ
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ق انلجاحاِت فوق  ا أنَّه كوفئ أضعافً  من املرات ىلع جهوده، وحقَّ
مرتبطني  انلاس غي  من  املاليني  هناك  ألّن  تصوراته وخطته، 

لو لم   باملركز ول بأي ناحية من انلوايح ومع ذلك نراهم يقولون:
عوة اإلسالميَّة موجوًدا ىلع هذه األرض لختلفت   يكن مركُز ادلَّ

 الظروُف لكيًّا. 
...( تَقشِعرُّ هلا   عوة اإلسالميَّة  مجلُة )لو لم يكن مركز ادلَّ

رتم أن املركَز لو لم يكن... فماذا اكن؟ وكيف  األبداُن، هل فكَّ
احلقيقة من اكن هذا املجتمع؟ وما إىل ذلك، هذا رشٌف كبٌي يف  

يخ َحِفَظه اهلُل تعاىل وهو ببكته  اهلل تعاىل علينا وىلع سماحِة الشَّ
يخ لعرفتم أنه  حصل نلا أيًضا، ولو درسُتم شخصيَة سماحة الشَّ
هذه  لنرش  الظاهرية  األسباب  من  سبٍب  أيَّ  يملُك  يكن  لم 
األعمال، واكن يُسافر من مدينة إىل أخرى باحلافالت، لو قلنا "إن 

زاروا   سماحة  اذلين  انلاِس  من  يُعتب  تعاىل  اهلُل  َحِفَظه  يخ  الشَّ
 عدًدا هائاًل من مساجد باكستان" لَُكنَّا ُُمقني.

نوي بزتايٍد محستمر    عددح املشاركني يف االجتماع السَّ
الصاحلني  من  اهلل  عباد   ماكنًا  يزورون   عندما  أنهم  شأن 

م حىت إيله  ونيميلانلاُس وجيتمُع حوهَلم    اإلسالم  ونرشِ   لدلعوة
تعاىل،  اهلُل  َحِفَظه  يخ  الشَّ لِسماحة  حَدث  هكذا  املاكُن،  يضيق 
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نوي إىل ساحِة َكْكري كرُثَ املشاركون  عندما انتقَل الجتماُع السَّ
كورنيغ   يح  يف  ا  جدًّ كبية  ساحة  إىل  انتقل  ثم  املاكن،  فضاَق 

انل ىلع  املاكن  أيضا  ضاق  بسيطٍة  فرتةٍ  بعد  اس، بكراتيش، 
وسط  يف  ُملتان  مدينة  إىل  الجتماع  هذا  نلقل  وا  فاضطرُّ
لزيادة   متعددًة  أمكنًة  تغيي  تم  نفسها  املدينة  ويف  باكستان، 
فيه  انعقد  اذلي  األخُي  واملاكُن  مستمر،  بشلك  املشاركني 
ا، ولكننا كنا نتوقَّع أنه سيضيق  نوي اكن كبًيا جدًّ الجتماع السَّ

ِمزية   فهذه  سنتني،  انلاَس بعد  أّن  اإلسالميَّة  عوة  ادلَّ مركز 
املاء،   كفيض  الجتمااعِت  إىل  أن يَفيضون  يمكن  ل  وذلك 

املركز   كيف وصل  وإلحيصل لول املدد اإلله وفضله وكرمه،  
 . القصية  الفرتة  هذه  مثل  يف مالقدُّ هلذا انلجاح و

عوة اإلسالميَّة يهِدفح إىل تغيري حياةِ انلاس  مركز ادلَّ
  حبُّ   هوحني يرتبط باملركز    قلبه  يف   به املرءُ   ريشعُ   ما   أول 

  اهلل  ذكرُ حىت جيري ىلع لسانِه    ملسو هيلع هللا ىلصحب سنِن رسول اهلل  و  اإلسالم
رسوُل   ىلع  والصالة  أداء ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل  ىلع  حريًصا  يُصبح  ثم   ،

الصلوات اخلمس مع اجلماعة، ويرَغُب أن يتعلم قراءَة القرآن  
تتغيَّ  قبل،  من  يستطع  يكن  لم  إن  صحيحٍة  بطريقٍة  الكريم 
ل باطُنه وظاهُره إىل  الت دليه، ورُساعن ما يتحوَّ أفاكُره والُمفضَّ

https://arabicdawateislami.net



   

37 

املركز ليس وأقواُِل، هدُف  أعماُِل  هو مجُع   القوى، ويتطوَّر يف 
اهلدُف  وإنما  اآلخرين  ىلع  الرعِب  إللقاء  أو  للمراءة  انلاس 
األسايس هو تغيي حياةِ انلاس لألفضل، وهو ل يأيت بني عشيٍَّة 
وضحاها، بل حيتاُج إىل جهٍد متواصٍل وعزٍم قوي، وذللك يُركز 
َتمَّ  الغرِض  وهلذا  خاص،  بشلٍك  به  املرتبطني  تربية  ىلع  املركُز 

ٍم كثية كمدرسِة املدينة هدفُها تعليم قراءة القرآن  إنشاُء أقسا
الكريم، ودورةِ تعلُّم العلوم الواجبة، وقسٌم لرتبية املحامني وقسٌم 

، اخلاصة   والحتياجات اعقة اإل  ذوي لرتبية األطباء وقسٌم لرتبية  
وليس هناك فئٌة من انلاس أو مهنٌة من املهن إل وهلا قسٌم أو 

لرتبيبتهم، خمصص  متاكماًل   جملس  برنامج  املركُز  يتضمن 
 لعليمهم وتثقيفهم ادليين. 

ورى وإبداء   االنطبااعت الشخصية ألعضاء جملس الشُّ
 مشاعرهم حنو املركز 

ورى    جملسعضوُ   يقول   :  عطاري  احلبيب  عبد   احلاجُ   الشُّ
عوة مجيًعا  فكر نُ   عونادَ  ادلَّ مركز  يكن  لم  لو  ونلفرتض   ،

َحظينا   اذلي  الكريمَ   إن  ن حنن؟اإلسالميَّة موجوًدا فأين سنكو
يخ َحِفَظه اهلُل تعاىل  به هو بفضِل اهلل أوًل  ثم بفضل سماحة الشَّ

عوة اإلسالميَّة، وهو نعمٌة عظيمٌة َمنَّ اهلل تعاىل علينا،  ومركز ادلَّ
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املركُز ل  لم يكن  فلو  انلاس،  أحواُل ماليني  ت  تغيَّ وبفضله 
ندري ماذا اكن سيحصل هلؤلء انلاس، ذللك مهما شكرنا اهلل 

ت   تعاىل ىلع هذه انلعمِة فهو قليل، لم تتغي حياتُنا فقط وإنما تغيَّ
أدَّى  أنه  ورى  الشُّ جملس  رئيس  ذكَر  وقد  لكِّها،  أرسنا  أحواُل 
فعلُت  قد  أيًضا  وأنا  العظيمة  انلِّعمة  هذه  ىلع  للشكر  ركعتني 
ذلك، وأطلُُب من مجيع اإلخوة املتصلني باملركز أن يُؤدوا ركعيت 

 الشكر. 
 قناة مدين  ملركزنبَذٌة محوجزة للتعريِف بعِض أقسام ا

قسًما من أقسام مركز   21أرشُِف ىلع    (1) حبمد اهلل تعاىل إنين 
عوة اإلسالميَّة، أحدهما قناة مدين، ويه قد   انطلقْت يف شهر ادلَّ

اعم   املبارك  لـ    اهلجري   1429رمضان  امليالدي،   2008املوافق 
( هو  عمرها    م(   2020سبتمب    2وايلوم  أصبح  يف   12أي  اعًما، 

فقط   األوردية  اللغة  يف  براجمَها  تُبثُّ  اكنت   مرور  ومعابلداية 
 من  الرسائُل نا  صلُ تَ   وبدأت   العالم،   أحناء   يفذاع صيتُها    الوقت

فيهااخلار " ج، واكن   ولكنَّ   أيًضاعندنا    هنا  دُ تُشاهَ   مدين  قناةُ : 
تقوموا اإلجنلزيية  اللغة غَي    فهميَ ل    اجلديدَ   نا جيلَ  أن  نرجو   ،

 
 ( وهو كالم عضو مجلس الشورى الحاج عبد الحبيب عطاري. 1)
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"، هذا يف احلقيقة اكن أيًضا  اإلجنلزيية  باللغةبإطالق قناة مدين  
حتديًا كبًيا بالنسبة نلا، ولكن مع ذلك أطلَقنا القناَة اإلجنلزيية  

إ  قبل  من  الفريُد  الطلُب  جاء  ثم  تعاىل،  اهلل  يف حبمد  خوتنا 
بنغالديش، بأننا نريُد أن نشاهَد قناة مدين ولكننا ل نَفهم اللغة 
ذلك   ففعلنا  ابلنغايلة،  اللغة  يف  القناة  إطالُق  يرىج  األوردية، 

 . هناك   املسلمني  من كبي   عددٍ   لوجود  نظًراأيًضا  
تبثُّ غي قناة مدين،    100  %  ل توجد يف العالم قناٌة إسالميةٌ  

حيَّ   براجمَها لغات  ثالث  وابلنغايلة يف  األردية  اللَّغة  ويه  ة 
ذلك  واإلنكلزيية،   إىل   لغاٍت ب  جلَ بْ دَ تُ   هابراجمَ   أن باإلضافة 

 باللغات  ساعة   24  مدار  ىلع  مدين  قناة  ثُّ ُتَب   العالم،  عديدة من
عب و  اإللكرتوين  موقعها   ىلع   اوكذ   الصنايع   القمر  ىلع  ةالالث

 . تطبيقها

 لألطفال قناةح مدين 
إطالقِ   ثالِث   بعد  قناة نا رضورَة  شعر  لغاٍت   قناة مدين يف 

لألطفال القناة مدين  من  فقط  ساعتني  صنا  خصَّ ابلدايِة  يف   ،
سااعت،   4األوردية ولكن مع مرور الوقت قُمنا بتوسيعها إىل  

ستقلٍّ  ق قناة مدين لألطفال بشلك مُ طلِ نُ تام أن    يف ِاستعدادٍ حنن  و
القناة هلذه  األسايس  والغرُض  الصنايع،  القمر   ترسيخُ هو    ىلع 
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من أهمِّ البامج اليت تُنرش ، واألطفال  نفوس  يف اإلسالمية  املبادئ  
" برنامج  والعجم  العرب  أطفال  عند  القبوَل  ونال  عمر عليها 

كةوإخوته   "، هذه البامُج ترُتجم وسعدية  سعدٌ   و"  "للرُّسوم املتحرِّ
و العربية،  اللغة  منها  كثيةٍ  لغاٍت  يف    نفسه  الوقت  يف وتَُدبْلَج 

، ومن أهدافنا وب وتي ايل  العربية ىلع   باللغة   مدين  قناة  إنشاءَ   ننوي 
 . عربيةال  لغة الب  املستقلة مدين  قناة   املستقبلية أيًضا إطالق

 قسم اتلواصِل االجتماع 
قسم من األقسام اهلامة للمركز،   الجتمايع  الواصل  وسائُل  

حيتوي   للّغة أقسامثالثِة    ىلع وهو  وقسٌم  األوردية،  للّغة  قسٌم   ،
للّغة   آخر  وقسٌم  إىل العربية  يصلون  ومتابعوه    اإلجنلزيية، 

 نترشُ اعدة ت  نا اتحساب   من   اليت ننرُشها   فيديو ال  طعُ امقو  اليني،امل
العالم حبيث    برسعة  يف  ُ هائلٍة  يف   األشخاص  ماليني  هاشاهدي

ا  .(1) وقت قصي جدًّ

 
لم  1)  ضخمٍة  صناعيٍَّة  ثورٍة  يف  أصبحنا  االجتماعي  التَّواُصل  وسائل  ر  تطوُّ مع   )

هذا   عن  تجاهُل  يمكُن  وال  البشُر،  بعضهم    الثَّقايف،  االنفتاحيتوقَّعها  ويسميه 

إحدى  حسب  االجتماعي  التَّواُصل  مواقِع  ُمستخدمي  عدُد  وصل  الَعوَلمة، 

 ( يتبع.........) يزيد على خمسين مليونًا، اإلحصائيات يف باكستان وحَدها ما 
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 اإلنسانية   لإلاغثة  العاملية فيضان مؤسسة
سة فيضان لإلاغثة وهو أحُد أقساِم املركز، عن طريق    مؤسَّ

الكوارث   العاملية اء  َجرَّ ِمن  رين  املتُضِّ املسلمني  مساعدُة  تتمُّ 
 ب يتطلَّ   الطبيعية يف العالم أينما اكنوا، والعمُل اخليي يف احلقيقة

 برشية  قوة، حنن حبمد اهلل تعاىل نمِلك  العمال   يفوَ تو  برشيةً   قوةً 
مثيَل  فيه   ل  َونلا  إل  باكستان  يوجد يحٌّ يف  فال  العالم،  يف  هلا 

موظفٌّ نظايمٌّ أو عضٌو أو متطوٌع أو مرتبٌط بنا، نتيجًة ذللك ل  
تصُعُب علينا عملياُت املساعدة أبًدا مقارنًة باجلمعيات اخليية 

 . األخرى 
 

ها تويرت، فيس بوك، واتساب، إنستغرام، يوتيوب، تلغرام، وإليصال ...   من أهمِّ

التَّواُصل االجتماعي،  رسالِة المركِز إلى هؤالِء   المستخدمين ُأنشئ قسُم وسائِل 

وللمركِز حساباٌت يف جميع تلك المواقع، ُينِشر عربَها محاضراٍت وخطاباٍت لـ: 

ويمكن تخميُن   الداعيِة الكبير حفظه اهلل تعالى، العالمِة ُعبيد رضا، الحاِج عمران،

مليونًا،    1٣، حيث تجاوَز  َمدى قبول هذه الحسابات بين النَّاس من كثرِة اإلعجاب

، أيها اإلخوة األكارم، لو كنتم تستخِدمون وسائَل مليونا   1.٧وعدُد االشرتاكات  

غَط على االشرتاك وعلى ِزرِّ اإلعجاب ليَصل   التَّواُصل االجتماعي فال تنسوا الضَّ

عويَّة   الدَّ والمحتوياِت  المنشوراِت  مشاركُة  وُيرجى  جديد،  هو  ما  كلُّ  إليكم 

 ميَّة لتَصَل رسالُة المركِز إلى كلِّ فرد من األمة. والعل
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اعم   باكستان  يف  الزلزاُل  حَدث  عندما  املثال  سبيل  وىلع 
ن كراتيش مساعدًة ضخمًة ولكننا لم نُرسل معها م أرسلنا م  2005

موظفني أو متطوعني من كراتيش ول من أي مدينة أخرى، بل 
قبل،  من  موجودون  هناك  للمركز  املحليون  املتطوعون  اكن 
رين احلقيقني بكل سهولة، ويف  املتُضِّ فوزَّعوا ما وصلهم ىلع 

 يف العالم    19م عندما انترشت كوفيد    2020اعم  
َ
 مؤسسة طلقْت  أ

مئة ألف    26بـ    لِ الكفّ   بادرةِ ماإلنسانية    لإلاغثة   العاملية   فيضان
وإىل يومنا هذا   وتداعياته،  19كوفيد    أزمةِ من  رت  أرسةٍ اليت تُضَّ 

( قُمنا بإرسال املساعدات ىلع شلِك نقود أو مواد 2020سبتمب    2)
لعمليُة مئة ألف أرسة، ول تزال ا  20غذائيِة أو وََجبات جاهزة إىل  

 مستمرٌة حبمد اهلل. 
  الحرتازيةِ   اإلجراءاِت بسبب    يحفُرِض احلجُر الصِّ وعندما   

حَدثت هناك أزمٌة إنسانيٌة كبيٌة وتأثَّر بها مجيُع رشائِح املجتمع، 
 همن، ألالسيمياالَّ ومن إحدى ضحاياه اكن األطفاُل املصابون ب

م بشلكٍ   نقلِ إىل    حباجةٍ  ِق الَّام واحلَْجر  دائم، وبسبب اإلغالادلَّ
يف ابلدل صُعَب عليهم الوصوُل إىل املستشفيات، فاكنت املشلكُة  

ف عليهم،  تزداُد  تعاىل   أدركالصحية  اهلُل  َحِفَظه  يخ  الشَّ سماحة 
حساسيَة األمر، فخرج ىلع قناة مدين مبارًشا وناشَد املسؤولني  
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ثم  املساكني  هؤلء  ملساعدةِ  خيرُجوا  أن  به  واملرتبطني  للمركز 
م هلؤلء األطفال  م نفيس وأقوم بإهداِء ادلَّ قال: "أنا شخصيًّا أقدِّ

بهذه املناشدة خرَج آلُف إن أمكَن هلم النتفاُع من دم مثيل"، و
ع ُجمِ فأحناء باكستان،    مجيع  يف  بدمائهمتبع  انلاس من بيوتهم لل

حتت إرشاف وزارة الصحة، وهذا لكُّه َتمَّ   قنينةٍ   30000أكرُث من  
سة فيضان لإلاغثة العامليةعن طريق   ، واكن لقسِم األطباء مؤسَّ

 الابع للمركز دوٌر كبٌي يف جناِح هذه احلملة. 
اليت هَطلت  واك  الغزيرُة   املدن ابلاكستانية   يفرثة األمطاُر 

 بْت تسبَّ يف إقليم السند    ادلاخليةواملناطق    أباد   وحيدر   كراتيشك
فلم فيضاناتال  حدوث  يف انلاس،  مالينُي  ر  تُضَّ وبسببها   ،

ٍر   30000بإيصال املساعدة إىل    قاميرتكهم املركُز وحيدين بل   متُضِّ
األشاكل   الغذائية جبميع  لل  والسَّ انلقود  كتقديِم  املمكنِة 

 والوََجبات الغذائية وغيها. 
 دار املدينة 

وأنا   العطاري:  أطهر  احلاج  ورى  الشُّ جملس  عضُو  قال 
رشُِف ىلع  

ُ
قسًما من أقسام املركز، أحدها دار املدينة   17شخصيًا أ

لوَم  الع  الطالُب   هايَتعلَُّم في ،  الرشعيَّة والعرصيةالعاملية للعلوم  
ينيَة والعرصيَة حتت   يدرُس فيها األطفاُل بدًء   ، مؤسسة واحدةادلِّ
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الانوية   املرحلة  إىل  األطفال  روضة  مرحلة  للمنهج   فًقا وِ من 
الكبار  ادلويلاألكادييم   املفتني  موافقِة  حتسنيِ وأل،  بعد    جِل 

املدينِة يتمُّ اختياُر املعلِّمني انلاجحني وذوي   الَّعليم يف دارِ   جودةِ 
حسَب باستخدام  عايلة  البات  اخل الَّعليميَّة  الَّقنيات  أحدِث 

الب    راتدَ قَ  إنشاُء العليمية وانلفسية، وحبمد اهلل تعاىل َتمَّ  الطُّ
طابًلا، وهلا   22400فيها أكرث من  وصار يدرُس    فراًع دلار املدينة   82

 . ( ١) ديدةفروٌع يف دول ع 

 
العاَلُم اإلسالمي يشُعر بَفجوة كبيرة بين المدارس الشرعية والعصرية،  (  1) كان 

وحفاًظا  ويف علماَء  ليكونوا  ينية  الدِّ العلوَم  الطالُب  يدُرُس  رعيِة  الشَّ المدارس   

العلوم العصرية، ويف المقابل المدارُس  للقرآن الكريم ولكنهم ال يعرفون كثيًرا عن  

ف فقط  العصرية  العلوم  على  ز  تَركِّ والجامعاُت  دينهم، العصريُة  الطالُب    يجهُل 

مركز   اإلسالميَّة  فاهتم  عوة  وأقام  الدَّ بـدار بذلك  وسماه  الَفجوة  هذه  لَسدِّ  قسًما 

ر هذا   ا، بشالقسُم بحمد اهلل  المدينة للعلوم الشرعيَّة والعصرية، وتطوَّ   كل سريع ِجدًّ

إلى  ووصل   باكستان وخارجها،    ٨٥عدُد فروعه  المدينة  ويَ تقريبًا يف  دار  تعلَُّم يف 

ينيَة والعصريَة تحت سقٍف واحٍد، طلبة آالُف ال حن اآلن لسنا بعيدين فنالعلوَم الدِّ

أيًضا، ديٍن  عاَلَم  يكون  ُمهندًسا  نلتقَي  أن  للقرآن    كثيًرا  يكون حافًظا  طبيبًا  ونزوُر 

لإلسالم   إلى  أيًضا،  وُمبلِّغًا  اإلسالميَّة  عوة  الدَّ مركز  أهدى  هديًة وهكذا  ِة  األمَّ

 . عظيمًة بإقامة هذا القسم
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 قسم الرتاجم 
الكتُب   فيه  ترُتَجم  الرتاجم،  قسُم  املركز  أقسام  أحُد 

من   ذلك  إىل  باإلضافة  خمتلفة،  لغاٍت  إىل  اهلامة  اإلسالميُة 
يخ َحِفَظه اهلُل تعاىل إىل   أهمِّ أهدافه نقُل مؤلفات سماحة الشَّ

ترمجُة   ْت  تمَّ القسِم  هذا  إرشاف  حتت  العالم،    3218لغاِت 
لغة، ويه لكُّها متوفِّرٌة ىلع موقِع   37سالة إىل اآلن يف  كتابًا ور 
( أصَدرتها  املركز  قد  وابلعُض منها   )
 الابعة للمركز.  للنَّرش والَّوزيع، املدينةِ  مكتبةُ 

 قسمح تقنيِة املعلومات 
واضحٌة    احلديث  عرصنا  يف  املعلومات  تقنية  أهميُة 

عوة   ادلَّ مركُز  إنكارُها،  يمكُن  ل  الشمس  كوضوِح 
توفِر   بُضورةِ  يُؤِمن    احلديث  العرصِ   تطلباِت مُ اإلسالميَّة 

قام بإنشاِء    املعلومات  تقنيةُ ،  احلديثة  ألدواتا  والستفادةِ من
  املحمول  للهاتف  تطبيًقا  38  و  إلكرتونيًا  موقًعا   61  حواِل
من   لنرشِ  العالم،  أرجاء  مجيع  يف  للمركز  ادلعوية  األعماِل 

يف   القرآن  تطبيِق  إنشاُء  القسم  هلذا  المجيدية  األعماِل 
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 .( ١)   الفسي ومواقيت الصلوات
 اتلُّجار  قسمح دعوةِ 

الَفقري    بمثابة  الِّجارةُ   للهدف ،  للمجتمعاتالعمود  نظًرا 
اولةح إصالِح نفيس ومجيِع أناِس العالمللمركز "األسايس    " يلعَّ حمح

وإليصاِل   خاص،  وجه  ىلع  انلاِس  من  الفئِة  هذه  ىلع  زنا  ركَّ
ته  املسائل الرشعيّة إيلهم قمنا بإنشاء قسِم دعوة الجار، وَمهمَّ
توطيُد العالقاِت بدًء من ُغرفة الجارة إىل الاجر العادي من 

 
من حياتِنا على األفراِد زءًا هامًا  قسُم َتقنيِة المعلومات لكوِن التَّكنولوجيا ج  (1)

َز    والمجتمعِ  والهدُف  فركَّ خاص،  بشكل  ذلك  على  اإلسالميَّة  عوة  الدَّ مركُز 

عويَّة بأيِّ شكٍل من  هو  األساسيُّ لذلك   إيصاُل العلوِم اإلسالميَّة والِخطابات الدَّ

ا،  األشكال لجميع النَّاس   نتجات ومُ ن أهمِّ أعماِل  ومبطريقٍة سهلٍة ورخيصٍة جدًّ

لإل الرضوية  الفتاوى  كتاِب  برنامُج  القسِم  اهلل هذا  رحمه  خان  رضا  أحمد  مام 

تعالى، ِعلًما أنه يحتوي على أكثِر من ثالثين مجلًدا مطبوًعا، وبرنامُج كنِز اإليمان 

الجنان   صراط  تفسيِر  وبرنامُج  األردية،  اللغة  يف  القرآن  ترجمِة  وتحتوي  على 

المطبوعة   إلى    1٠على  نسخته  باإلضافة  الموقِع  مجلدات،  فإن  سمي ذلك  الرَّ

غ والُخطِب،  للمركز  عويَِّة  الدَّ والمحاضراِت  ينيَّة  الدِّ بالكتب  قسُم   وقد نيٌّ  صنَع 

تحميُل الربامِج اإلسالميَِّة  حتى اآلن، ويمكُن  إسالميًّا  تطبيًقا    ٣٠المعلومات  تقنيِة  

انًا. سمي مجَّ  والكتُِب والمحاضراِت والتطبيقاِت من الموقع الرَّ
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وُمشاركته انضمامهم  وتعليمهم أجل  ادلعوية  األعمال  يف  م 
ة املتعلِّقة بالِّجارة ول سيما احلالل واحلرام  .( ١) األحاكَم اهلامَّ

سات اتلَّعليميَّة  عوة يف املؤسَّ  قِسمح ادلَّ
اجلامعات   يف  ادلعوية  األعماِل  نرُش  القسِم  هذا  ة  َمهمَّ

سات  واللكِّيَّات وبني    الَّعليميَّة   واملؤسَّ  األساتذةِ العرصيَّة 

 
نب(  1)  مِهنٌة  التُّجار: وهي  األنبياء، قسُم دعوة  من  سول ملسو هيلع هللا ىلص وغيُره  الرَّ زاولها  يلٌة 

يجَهلون التُّجار  ُمعظَم  ديِد  الشَّ األسف  مع  المتعلِّقِة    المسائل  ولكن  روريَّة  الضَّ

بالبيع والشراء والعقود ونحوها، ولذلك يركز المركُز على هذه الِفئِة من المسلمين 

هذه السلسلة   وضمنبتدريبهم وتأهليهم لألعماِل والتِّجارة،  فيقوم    تركيًزا أساسيًّا 

تتعلَّق   برامَج  يف نشرت  مرًة  الحي  بالبثِّ  مدين  قناِة  على  التِّجارة  بأحكاِم 

كبار  يسأُل  حيث  األسبوع، اإلسالمي،  النَّاَس  واالقتصاِد  التِّجارة  مسائَل  الفقهاِء 

وراُت عن مسائَل التِّجارة يف األس واِق والمراكِز التِّجارية وُتقاُم مدارُس  وُتعَقُد الدَّ

الة، ومسؤ هذا القسِم يقومون    ولوا المدينة للكباِر فيها لتعلُّم مسائل الطَّهارِة والصَّ

فر يف قوافَل دعويَّة،   كات للسَّ برتغيِب التُّجاِر وأصحاب المصانع والمعامِل والشرَّ

ِة هذا القسِم أيًضا توفيُر مكاِن   الةِ ومن َمهمَّ والرتاويِح يف شهِر رمضان   الجماعِة  لصَّ

المركز وال سيما مجلَّة   ينيَّة ومنشوراِت  الدِّ الكتِب  المبارك يف األسواق، وتقديُم 

ركة والمصارِف  نفحات المدينة للتُّجار ومساعدُتهم يف حلول مسائل التِّجارة والشَّ

 والزكاِة عن طريِق دار إفتاء أهل السنة.
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الب  .(1)واإلداريني  والطُّ

 
عوِة يف ال  (1) سات التَّعليميَّة  قِسُم الدَّ يخ حفظه اهلل تعالى  فسمؤسَّ ماحة الشَّ

ة، هم الذين يتولَّون َمسؤوليََّة "يقول دائًما:   الطُّالُب ثروٌة قيِّمٌة للوطِن واألمَّ

ريعة اإلسالميَّة سَيسوُد الخوُف من اهلل   ة يف المستقبل، إذا تربَّوا ِوفق الشَّ األمَّ

. هذا القسُم َيهِدُف إلى تعميم "ع كلِّهتعالى وحبُّ رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف المجتم

المركز   الحكوميَّة  بين  رسالِة  للجامعات  واإلداريين  والطُّالب  األساتذِة 

الخيِر   إلى  لدعوهتم  العصريَّة  التَّعليميَّة  سات  والمؤسَّ والكلِّيَّات  واألهليَّة 

محِة وقضاِء الحياة على أخالِق رسول ا هلل  والعودِة إلى مبادئ اإلسالِم السَّ

عويَّة وحفلِة  ُروس الدَّ الة مع الجماعة وعقِد الدُّ ملسو هيلع هللا ىلص، يحثُّهم على إقامة الصَّ

كن   السَّ يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  خصوصا،  مولد  لهم  الجامعي  م  فر وُتقدَّ للسَّ دعوٌة 

فرحضوراالو والسَّ المدنية  والمذاكرِة  األسبوعي  القوافل    جتماع  مع 

ا ونت،  الدعويَّة نرى  المتواصل  عي  السَّ لذلك  الطُّالب يجًة  من  الهائَل  لعدَد 

َيبدأَن  الطَّالبات  بينما  اإلسالميَّة  ريعة  بالشَّ ملتزمين  ُيصبِحون  والطَّالبات 

رعي أيًضا والحمد هلل،   تناًما لفرصِة العطالت ُترتَّب برامُج  واغبالحجاب الشَّ

الة، ودورُة تعلُِّم القرآن   عديدٌة تحت إشراف هذا القسم، منها دورُة تعلُِّم الصَّ

إصالح  ودورُة  عشرة،  االثنتي  ينيَّة  الدِّ األعماِل  ودورُة  والحديث،  الكريم 

 األعمال، وهكذا ُتعَقد دوراٌت أخرى للطَّالبات حسَب الرغبة والحاجة.
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 قسمح االجتماِع األسبوع 
مسؤويلُة هذا القسِم عقُد الجتمااعت األسبوعية يف فروع   

املركز )فيضان املدينة( للرجاِل والنساء لك ىلع حدة، حيُُضُ فيها 
يَنعِقُد  اكن  القديرات  إحدى  وحسب  انلاس،  من  كبٌي  عدٌد 

جملًسا، وللنساء يف باكستان   550من    الجتماُع للرجال يف أكرث
يَنعِقد   اهلُل   7000وحدها اكن  َحِفَظه  يخ  الشَّ فضيلة  قال  جملسا، 

تعاىل بعد ما رأى هذه األرقام: يبدو من هذه األرقاِم أّن النساَء 
 . ( ١)   أكرُث نشاًطا من الرجال يف األعمال ادلعوية

 
 

عوة اإلسالميَّة يف باكستان وخارجها فروع  ينعِقُد اجتماٌع أسبوعيٌّ يف    (1) مركز الدَّ

أسبوع،   النَّا وُيشكلَّ  آالُف  فيه  وصفاِء  ارك  النَّفس  وتزكية  األعماِل  إلصالح  س 

تعالى وتعّلم  القلوِب   اهلل  حقوِق  ومعرفِة  الرب،  على  والتَّعاوِن  الفاضلة  األخالِق 

يف   يبقون  ثم  العرتة،  وسيرتِه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سنَن  فيه  ويتعلَّمون  العباد،  وحقوِق 

عويَّة للتعلُّم  المسجد يذكرون اهلل تعالى ويدعونه، ومن هناك ُيسافرون يف قوافل د 

والتعليم، ولنيل هذه األهداِف الساميَّة أقيَم قسم االجتماع األسبوعي، والقائمون 

عليه يقومون برتتيب األعماِل واألمور اإلدارية ِوفق األنظِمة واللَّوائح والقواعد  

عويَّة المتعلِّقة هبا،  من  ر  أكثعِقُد االجتماُع األسبوعيُّ يف باكستان وخارِجها يففي الدَّ

 . ٩٠٠٠٠دد المشاركين فيه تقريبًا: وعموضع.  12٥٠٠
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ؤون ادلَّ   ويلة  قسم الشُّ
عوة اإلسالميَّة    ثم انترش نشاطه    باكستان  من   بدأ مركز ادلَّ

إل  دولٌة  توجد  ول  كثية،  دوٍل  يف  خارجها  إىل  وصل  حىت 
للمركز   الرقمية  اخلدمات   خالل   منإيلها     املركز رسالةُ   صلتوو

ووسائل   الفضائية  مدين  وقناة  واملواقع  العاملية  والشباكت 
للمركِز  فروٌع  نشَئت 

ُ
أ ذلك  إىل  باإلضافة  الجتمايع،  الواصل 

وبدأ العمل فيها باألعمال ادلعويَّة وبطريقة فعالة مع موظفيه 
يف   العالم   60ومتطوعيه  يف  الصيح  احلجر  فرِض  وقبل  دولة، 
كوفيد   يَنعِقدُ   19بسبب  راعيِة  اكن  حتت  األسبويعُّ  الجتماُع   

موضًعا، وهذا للرجال، وأما للنساء فاكن يَنعِقد يف  813املركز يف  
 موضًعا.   3200

 األعمال ادلعوية للمركز خارج باكستان 
تُعتب   ألنها  املساجد،  إنشاُء  اخلارج  يف  املركز  أعمال  أهم  من 

ز املركُز ىلع إنشائها خارج   باكستان أيًضا، فيف  قالٌع لإلسالم، فقد ركَّ
نيشء  

ُ
أ مسجًدا ويف جنوب    55مسجًدا ويف بريطانيا    43بنغالديش 

راعية    51أفريقيا   حتت  املساجُد  فيها  بُنيت  اليت  وادلول  مسجًدا، 
دولة، واعدة ل تُبىن املساجُد وحدها بل يكون    31املركز تصُل إىل  

فضاًل ىلع ذلك للمركز أيًضا هو ما يُسّم بفيضان املدينة،    جبانبها فراًع 
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وداِر   املدينة  وجامعِة  املدينة  مدرسِة  فروُع  كثية  دول  يف  نشئَْت 
ُ
أ

املدينة واملراكِز اإلسالمية األخرى حسب طبيعِة ابلدل، والفضُل لكُّه  
يخ َحِفَظه اهلُل تعاىل، ونتمىن عندما   يعوُد بعد اهلل تعاىل إىل سماحة الشَّ

إىل أعمانلا بشلٍك أفضَل من    يُرفَع احلجُر الصيح عن العالم أن نعود 
قبل، وتستمرُّ هذه األعمال ادلعوية بإذن اهلل إىل يوم القيامة، نسأل  

 اهلل تعاىل الستقامة والبات واإلخالص.
 قسم مدرسة املدينة للبنني وابلنات 

العطاري ذكَر    سليم  القاري  ورى  الشُّ : حبمد عضو جملس 
تعاىل عدُد فروِع مدرسة املدينة داخل باكستان وخارجها   اهلل 

مدرسة، وأما الطالُب والطابلات اذلين يتعلَّمون   4245يبلغ إىل  
، وعدد 187000  فيها القرآَن الكريم وحيفظونه فعددهم يصل إىل

طابًلا وطابلة، كما   36500اذلين قد ُترجوا فيها حىت هذه اللحظة  
والعدُد  جمانًا،  القسم  هذا  راعية  حتت  كثيٌة  دورات  وتُعَقد 

، وهدفنا أن نُنشئ (1)   800اإلمجاِل للمشاركني يف هذه ادلورات  

 
ن أجل سدِّ نقِص األساتذِة والمسؤولين واإلداريين يف فروع مدرسة المدينة ُيعقد  وم( 1)

برنامج دوراِت التأهيل الرتبوي لكبار السنِّ الراغبين يف مِهنة التَّدريس والتَّوظيف اإلداري  

ز وعلى وجه خصوص،   ليم لحروف الهجاء، وُطرِق التَّدريس  على فنِّ النُّ فيهايُركَّ طق السَّ

 ي، وعلم التجويِد، وكيفيَِّة تسيير األمور اإلدارية. الدين
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وخارجها    2021اعم   باكستان  يف  ملدرسة   2600م  جديًدا  فراًع 
لل ا املدينة  جدًّ ضخمٌة  املدارس  هذه  ومزيانيُة  وابلنات،  بنني 

 حبيث تصُل إىل ماليني ادلولرات.
 قسمح جامعِة املدينة 

: بدأ املعهُد الرشيع احلاج حممد أسد املدين العطاري ذكر   
فقط اعم   املدينة" من غرفتني  جامعة   " بـ  من   1995املسّم  م 

أعماهُلا   وبقيت  كراتيش،  أحياء  من  يح  ويه  مستمّرة غودرا، 
إىل وخارجها  باكستان  يف  فروُعها  وصلت  حىت    849  بنشاٍط 

)معهدً  فيها  اجامعة  ويدرُس  وعدُد   61000(،  وطابلة،  طابًلا 
يبلُغ  انلظايم  ادلرس  شهادة  ىلع  حصلوا  اذلين  فيها  اخلرجيني 

العام  12000 هذا  ويف   ، ُمستمرٍّ ازدياد  يف  العدُد  وهذا  م(   2020) ، 
فيها   ج  وطابلة،  طابلً   2700سيتخرَّ العليُم   اعلمً ا  هلم  م  يُقدَّ أنه 

حية جمانًا   . ( ١)   والطعاُم واإلقامُة واخلدماُت الصِّ

 
اإلسالميَّة،    (1)  عوة  الدَّ مركز  أقساِم  أهمِّ  من  وهي  )للبنين(  المدينِة  حيث جامعة 

اعية  بعنايٍة خاصٍة  ُأنِشئْت   الكبيِر حفظه اهلل تعالى هبدِف نشِر العلوِم اإلسالمية  من الدَّ

م يف إحدى أحياِء كراتشي، واآلن قد   1٩٩٥تأسيُس الجامعِة عام    فتمَّ بين الجميع،  

 ( ع...يتب) كباكستان،انتشرت فروُعها يف كثيٍر من البالد اإلسالميَّة وغيِر اإلسالميَّة  

https://arabicdawateislami.net



   

53 

 
الجنوبية،  وأهند،  وال  نيبال وموزمبيق،  و،  رتا وإنِْجلْ   أمريكا،وَكنَدا،  وفريقيا 

بنغالديش، وال َيرِوي آالُف الطلبِة عطَش العلم والمعرفة فحسب بل ينخرطون  و

تثقيِف اآلخرين أيًضا بالرتبيَّة والتَّدريس،   ز على  وميف  ُتركِّ ن مِيزات الجامعة أهنا 

وحية وإصالِح النَّفس وتزكيتِها بطريقٍة عمليٍة   لعلوم  اإلى جانِب تحصيل  الرتبيَّة الرُّ

ينيَّة، باإلضافة إلى ذلك ف طالُب جامعِة المدينة عادًة يحتلُّون المراكَز األولى إن  الدِّ

 "تنظيم المدارس"يف مجلس المعاهد الشرعية ألهل السنة والجماعة يف باكستان  

ا من مجموع آالف الطلبة،  فيحِصلون   يخ على درجاٍت عاليٍة جدًّ يقول فضيلة الشَّ

 ني ُأحبُّ طالَب جامعاِت المدينة وأدعو اهلل تعالى لي المغفرةحفظه اهلل تعالى: إن

يف باكستان وخارِجها )معاهد المدينة(  دُد فروع جامعاِت المدينة  وأماع،  بربكتهم

انًا  معهدًا، وعدُد    ٤٥٠ تقريبًا، ويدُرس    ٣٥٤٥٦الطُّالب الذين يدُرسون فيها مجَّ

 ونيُّون أيًضا بدوام جزئي.فيها حامِلو شهادة الدكتوراه والمحاسبون القان

جين   رس النظامي يصُل حاليًّا إلى    يف مناهِج عدُد ُطالب المتخرِّ   تقريبًا،   ٤٧2٧الدَّ

العلميَّة  وبعد   والمدينة  اإلفتاء  دور  يف  المناصَب  يتولَّون  الجامعِة  من  ج  التخرُّ

يساعد    للبُحوث اإلسالميَّة وجامعة المدينة واألقسام األخرى التَّابعة للمركز، كما 

ينيَّة االثنتي عشرة للمركز  ب جامعة المدينة يف األعماِل الدِّ العديُد من ُمعلِّمي وطالَّ

التَّنظيمي،   المستوى  على  مسؤولياٍت  لون  )للبنات( وأما  ويتحمَّ المدينة  جامعة 

ة للمركز   ( يف باكستان وخارجها فعدد ُفروعها )للبناتوهي إحدى األقسام الهامَّ

انًا  و،  ٣٩٥ فيها مجَّ يدُرسن  التي  الطَّالبات  الطَّالبات    تقريبًا،  2٥2٧٧عدد  وعدد 

جن  رس النظامي إلى اآلن  يف مناهِج التي تخرَّ  ( يتبع....)      تقريبًا، ٦12٩الدَّ
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 املدينة العلمية للبححوث وادلراسات اإلسالمية 
شاهد   ُممد  ماجد  أبو  احلاج  ورى  الشُّ جملس  عضُو  ذكر 

عوة اإلسالميَّة ويه  العطاري: إحدى األقسام اهلاّمة للمركز ادلَّ
اإلسالمية " وادلراسات  للبحوث  العلمية  تها املدينة  وَمهمَّ  ،"

فيها   م  ويُقدِّ والأيلف،  ُمتخصص    117الحقيُق  ديٍن  اعلَم 
لِّفت إىل اآلن حتت راعية هذا 

ُ
خدماتهم وخباتهم العلمية، وقد أ

كتابًا ورسالة يف مواضيع شىت، والعدُد الكبي منها   576القسم  
 ىلع وشِك الكتمال. 

سة   قسمح حفِظ األوراق املقدَّ
سة  م خدماته منذ    قسُم حفِظ األوراق املقدَّ سنوات،    6يُقدِّ

  املنصوبةِ   عدُد الصناديِق مدينة يف باكستان،    628وهو يعمل يف  
اخلصوص  هذا  دفُن  140000يبلغ    يف  َتمَّ  وقد  من   100000،  كيس 

 
جن   ريعة لمدة    يف والطَّالبات التي تخرَّ   1٤٣1شهًرا عدُدهن    2٥دورة نفحات الشَّ

إل باإلضافة  ذلك  تقريبًا،  من  ى  المئات  ويتَولِّين  فإن  بالتَّدريس  يُقمن  األخواِت 

مناصَب تسييِر األمور اإلدارية يف جامعة المدينة للبنات، كما أن آالَف األخواِت 

لن المسؤوليات على المستوى المُيساِعدن  ينيَّة الثمانية ويتحمَّ ركز يف األعمال الدِّ

 التَّنظيمي.
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سة يف ماكن خاص ومناسب.   األوراق املقدَّ
 عِويَّةالقوافِل ادلَّ  قسمح 

يقول   العطاري:  أمني  احلاج  ورى  الشُّ جملس  عضو  قال 
يخ َحِفَظه اهلُل تعاىل: هدفُنا نرُش سنن رسول اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص سماحة الشَّ
عِويَّة يف مجيع أحناء العالم، وذللك اُتذنا شعاًرا   يلعَّ  "بالقوافِل ادلَّ

العالم أناِس  ومجيِع  نفيس  إصالِح  اولةح  انلفس "حمح إصالح   ،
ي أن  واملحافظة يمكن  بالعبادات  والهتماِم  انلفس  بزتكية  تمَّ 

ىلع الصلوات مع اجلماعة، وأّما إصالُح اآلخرين فأفضُل الطرق  
اآلخرين  لعليم  عِويَّة  ادلَّ القوافِل  يف  السفُر  هو  وأقرُصها  ُل 
وتوجيههم وتثقيهم، حيث يُسافر فيها انلاُس بأعداٍد كبية من 

واحد أو لعام   شهر أو ل ،  يوًما  12  أو   أيام،  3ملدة  باكستان وخارجها  
لـ   شهًرا، وهناك أناٌس جيعلون حياتهم وقًفا للقوافل   26اكمل أو 

قد  أحيانا  عدُدهم  اكمل  لشهر  يسافرون  اذلين  انلاُس  ادلعوية، 
ا حبيث حُيَجُز هلم قطاٌر اكمٌل عندما يتحركون  يكون كبًيا جدًّ

 من مدينة إىل أخرى. 
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 يةانطبااعت علماء العرب عن مركز ادلعوة اإلسالم
ادلكتور رجب ديب ادلمشيق رمحه اهلل   الشيخ  سماحة 

 تعاىل 
 ددنا ُممّ الم ىلع سّي والسّ   ةالالعاملني والّص   احلمد هلل رّب  

 .وىلع آُل وصحبه أمجعني
أىت السؤال اآلن: كيف وجدتَّ الجتماع السنوي اذّلي اكن  

 يف بدلة )ملتان(؟
أنا أقول: بعد فضل اهلل ما رأيُت يف بالد املسلمني لكّها اليت   

إّل يف عرفات  فتّشُت فيها، ما رأيُت جملًسا مثل هذا املجلس 
ُمّمد  الشيخ  سيّدنا  قرب  ىلع  واضحة  دللة  يدّل  وهذا  فقط، 
إيلاس من اهلل سبحانه وتعاىل، لو أّن َمِلاًك من امللوك أو عظيًما 

اَس إىل اجتماع مثل هذا ل يستطيع أْن جيمع من الُعظماء داع انلّ 
جزًءا من هذا العدد، لكّن مِلَك القلوب، مِلَك اإليمان سّيدنا 
الشيخ إيلاس هو اذّلي مجع هذا القلوب، وأنا أتذّلذ عندما أكّرر 
، أتّمم ذّلة الطعام  اسَم شيخنا، أتذّلذ أطيب ما أتذّلذ بطعاٍم حلوٍّ

ا ذّلة احلّب فه يف القلب، ومن اكن واحللّو يكون يف اللسان، أمّ 
 ُل قلب ذاق حالوة ُمبّة أويلاء اهلل. 
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 فضيلة الشيخ عبد اهلادي اخلرسة ادلمشيق حفظه اهلل  
من إكرام اهلل تعاىل ِل أنا العبد الفقي هلل أيّن أكرمين بزيارة  

هذه املؤّسسة ادلينيّة الّيت تُسّّم مركز ادلعوة اإلسالمّية "فيضان 
دينة"، هذا املركز اإلساليم العاليم اذّلي مجع ما تفّرق يف غيه م

العمل  هذا  مثل  إساليّم  بدل  يف  يوجد  أْن  وقّل  املؤّسسات،  من 
املتاكمل، هذا العمل يف احلقيقة عمُل أّمة بكاملها، فُهنا تعمل 
يسّخر  اهلل  إىل  باختصاصه ويف جماُل دلعوة  لّك  األمم  من  أّمة 

ة واجلسديّة والعلميّة واملايلّة؛ دلعم أهل اخلي إماكنّياته العقلّي 
اذلين يريدون القّرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل ويريدون إبالغ 
شبهة،  ول  فيه ول ضاللة  بدعة  ل  اذّلي  احلّق  اإلسالم  دعوة 
يردون إيصال هذا انلور املحّمدي إىل بقاع األرض لكّها، فنحمد 

هذا الشيخ املجّدد مولنا الشيخ   اهلل أْن أرانا يف هذه األّمة أمثال
ُمّمد إيلاس القادري، وأرانا خلفائه وطاّلبه وتالمذته اذّلين هم  
يف أىلع مستويات العلم واألدب والرتبيّة، وذلك فضل اهلل يؤتيه 
ينطبق  اذّلي  الكبي  الكريم  املجّدد  هذا  اهلل  فجزى  يشاء،  من 

ريض اهلل   عليه حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف سنن اإلمام أيب داؤود
عنه: "إّن اهلل يبعث ىلع رأس لّك مئة سنة من جيدد هلذه األّمة 
أمر دينها"، فالشيخ ايلوم هو أحد املجّددين يف العالم اإلساليّم 
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جيّددون هلذه األّمة أمر دينها إسالًما وإيمانًا وإحسانًا، فندعو اهلل 
، وأْن سبحانه وتعاىل ُل للبكة يف عمره والبكة يف صّحته واعفيته

يديم اهلل تعاىل بركته علينا وىلع املسلمني، وأْن يبارك يف طاّلبه 
وخلفائه إن شاء اهلل، وأْن يُعّمم نفعهم وبركتهم للعالم لكّه حىّت 
يصل هذا انلور إىل لّك قلب وإىل لّك عقل وإىل لّك بيت بفضل  
اهلل تعاىل ومدده إن شاء اهلل، وصَّّل اهلل وسلّم ىلع سيّدنا ُمّمد 

 وىلع آُل وصحبه. 
فضيلة ادلكتور حممد توفيق رمضان ابلويط حفظه اهلل  

 )سوريا(  تعاىل
اذلي   العظيم  ادلعوي  العليم  الرصح  هذا  بزيارة  ترشفُّت 

يفوح  يفيض  اذلي  العّطار؛  إيلاس  الشيخ  فضيلة  وراعه  أّسسه 
ويطرح يف العالم لكّه، أنا يعين وجدُت نفيس أمام مؤّسس يعين:  

اكنت يعجز   سواء  وأعماهلا،  نشاطاتها  وجوه  بيان  عن  اإلنساَن 
العلميّة أو اإلعالمّية أو ادلعوّية أو اخليّية واليت تنهض بشأن 
واجلماعة،  السنّة  أهل  منهج  وفق  علومه  اإلسالم وخدمة  نرش 
اآلن فيما رأيُت هلم ثالثة قنوات إعالميّة تبّث من خال سبعة 

ادلعوة   تنرش  ليك  صناعيّة  اذّلي أقمار  املنهج  وفق  اإلسالميّة 
الزتمْت به يف العالم لكّه، باإلضافة إىل فريق الرتمجة للكتب إىل 
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هناك  والخريج،  للتحقيق  مركز  هناك  لغة،  ثالثني  من  أكرث 
الشورى   جهاز إعاليم متاكمل، جهاز إرشادي، عندهم جملس 
الختصاصات،  شىّت  يف  مستشار  وعرشين  مخس  من  يتألّف 

اذّلي يتباحث   جيلسون  املرموق؛  املستوى  ىلع  بالعمل  ألنَّهم  ون 
وسنّة  اهلل  بكتاب  اإلسالم  نرش  مؤّسسة،  هذه  هدف  حيّقق 
عن   تنفصل  ل  والسنة  السنّة،  عن  ينفصل  ل  الكتاب  رسوُل، 
الكتاب، دخلُت املكتبة فوجدتُّ لك ما خطر يف باِل من كتب 
 الفسي، ونظرُت يف الطرف املقابل فوجدت لك ما يمكن أنْ 
السنّة لكّها موجودة   السنّة، موسواعت  خيطر يف ذهين من كتب 
املؤلّفات،   هذه  خدمة  ىلع  يعمل  عمل  فريق  هناك  عندهم، 
من  أدناها،  إىل  أعالها  من  احلنفيّة  السادة  كتب  إىل  باإلضافة 
إىل  باإلضافة  الفتاوى،  الكتب  إىل  املتخّصصني،  إىل  املبتدئني 

 ّل أْن يسّدد ُخطاهم. املذاهب األخرى، أرجو اهلل عّز وج 
فضيلة الشيخ احلبيب عمر بن حفيظ حفظه اهلل تعاىل  

 )يمن( 
باجلماعة   السنّة  أهل  أمي  القادري،  إيلاس  ُممد  الشيخ 

وأمّده  اعفيٍة  يف  عمره  اهلل  طّول  كراتيش،  باكستان  يف  املباركة 
بتمام العافية ودوامها والشكر عليها، وبارك يف جهده وأثمر مجيع 
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جعلها مشكورة واسعة المرة بانلفع، وبارك اهلل تعاىل مساعيه و
الصاحلة  األعمال  وأنواع  بالشورى  والقائمني  املركز  أهل  يف 
واخلدمة يف هذا املركز املبارك وما تّبع عنه يف ادلعوة اإلسالميّة 
أتباع  واجلماعة  السنّة  أهل  من  الصالح  السلف  منهاج  ىلع 

 الصحابة والابعني. 
دلكتور حممد جراد العيساوي العرايق  فضيلة الشيخ ا

 حفظه اهلل تعاىل 
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع سيّدنا ُمّمٍد رسوِل اهلل وىلع  

 آُل وصحبه ومن واله: 
وهؤلء    الشيخ  فضيلة  برؤية  ا،  جدًّ سعداء  حنن  حقيقة 

بأمّس  بأمجعها  واألّمة  اآلن  اهلل، حنن  إن شاء  املباركني  اإلخوة 
ا لقاءات، نسأل اهلل تعاىل أْن يمّد يف عمر شيخنا احلاجة إىل هكذ

بدلان  لّك  يف  الجربة  هذه  تعّمم  وأْن  به،  وإيّاكم  ينفعنا  وأْن 
العالم اإلساليم ِمن أجل خدمة اإلسالم واملسلمني، نيابًة عن 
الشيخ وسادة الشيوخ أشكر سماحة الشيخ وأشكركم أنتم ىلع 

رزقنا اّلباع نبّينا ُمّمد حسن الستقبال، وأسال اهلل تعاىل أْن ي
 ملسو هيلع هللا ىلص يف األحوال واألقوال واألفعال. 
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حفظه اهلل   وت احل نارص حممود  ادلكتور فضيلة الشيخ
 تعاىل )بلنان( 

احلقيقة اكن لقاًء مباراًك مع فضيلة الشيخ، ولعّل هذا يعطينا  
هؤلء   أمثال  تُنِجْب  تزال  ل  األّمة  هذه  كبًيا،  وعماًل  راحًة 

أن الرجال،   باكستان  أهل  أهل كراتيش ومن  ذللك أطلب من 
ملتفًة  دامت  ما  خبٍي  األمة  وستظّل  الكبي،  العالم  هذا  وا  يلتفُّ
حول هؤلء العلماء، سوف نستقبل لكَّ من يأتينا من طرف هذا 

 العالم الكبي. 
فضيلة الشيخ ادلكتور رياض بازو )بلنان( حفظه اهلل  

 تعاىل 
م ىلع رسول اهلل وىلع آُل وصحبه احلمد هلل والصالة والسال 

 وواله:
أرى   وهنا  تتلكّم،  العيون  وأحيانًا  تتلكّم،  األلسن  أحيانًا 

وا عليه بانلواجذ كما  القلوب واألرواح تتلكّم، احلمد هلل، فعضُّ
ايلوم رأيتُه  وما  والسالم،  الصالة  عليه  انليّب  سنّة  ىلع   تعضوا 

 ىلع اإلخالص بإذن صباًحا يف الفيديو من الجنازات هذا يدّل 
اهلل، والشيخ ل يكون شيًخا إّل إذا نفعك حاُل قبل أن ينفعك 
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 مقاُل، وأنا الفقي أشعر بهذا احلال. 
فضيلة الشيخ فيصل العمودي الشافيع )كينيا( حفظه  

 اهلل تعاىل 
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آُل وصحبه  

ا بعد:   ومن واله، أمَّ
املدين،  حقيقةً   قناة  القناة؛  طريق  عن  الشيخ  عرفنا  حنن   

وأحببناه وتأثّرنا به كثًيا مع أنَّنا لم نكن نعرف لغته، فنويص 
إلخواننا املوجودين ِهنا والقائمني أّن َمن لم يتأثّر به وهو يعيشه  
يتأثّر به مّننا، لكْن نسأل اهلل   دائًما فهو ُمروم، ألنّه أوىل بأْن 

وينفعنا بهم إن شاء اهلل تعاىل، ونسأل إخوانه   تعاىل األدب معهم
أمجعني ونأمرهم إذا جاز األمر أْن يعّضوا ىلع الشيخ بانلواجذ 

 يستفيد بلحظه كما ينتفع بوعظه. 
سماحة الشيخ عون معني القّدوم حفظه اهلل تعاىل  

 )أردن( 
بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل وصَّّل اهلل وسلّم وبارك  

 ومولنا ُمّمد وىلع آُل وصحبه أمجعني.  ىلع سّيدنا
ؤّمٌل  إنر   عـد رضاء اهلل وصـٌل بأمحـدبَ ـفـ  اكن يل يف الكون يشٌء مح

ـّ   فيف الوصل إيصاٌل وفتحح غوامٍض   ومجــٌع بـمـفــرد ي  وعـلـٌم لـدن
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إىل األحبّة يف مركز ادلعوة اإلسالميّة ويف قناة مدين، القلوب  
سبحانه وتعاىل أْن جيزيكم عن املسلمني  موصولة، وأسأل اهلل  

يقول   كما  ملسو هيلع هللا ىلص  انليّب  قلب  إىل  املقّرب  ادلعوة  جهد  هذا  خًيا، 
ذلك احلبيب األعظم ملسو هيلع هللا ىلص   ب إىل قلبت ما يقرّ ليس تمّ األشياخ: "

فهنًي  بأّمته"،  والرمحة  دعوته  محل  ادلعوة،   ا مثل  محلة  يا  لكم 
وأرواحكم وقلوبكم  بعمائمكم  العالم  أقطار  بها    جتيبون 

ونورانيّتكم، جزى اهلل خي إخواننا يف هذه القناة املباركة ويف 
مركز ادلعوة الشيخ إيلاس وأهل املشهورة، وَمن ُهم يف هذا املركز 
مدينة  وِمن  األردن  يف  ُهنا  حنن  أمجع،  العالم  يف  فروعه  ويف 

من   السالم  نقرئكم  األنبياء،  جوار  املعارج "السلط"؛  معهد 
الرشعّي  واهللةلدلراسات  الشكر  ،  وجب  وبينكم،  بيننا  جيمع   

دىععلينا   داع  ما  احلبيب هلل  رقب  يف  وإيّاكم  اهلل  جعلنا   ،
األعظم يف ادلنيا ويف معّيته يف البزخ وحتت لوائه وىلع حوضه يف 
 املحرش ومعه أبًدا أبًدا يف اجلنان العليّة، وصَّّل اهلل وسلّم وبارك 

 دنا ُممّ ىلع سيّ 
ُ
نسألك   ااهلل إنّ   ،ملا سبق  اخلاتموغلق  د الفاتح ملا أ

، ة اخلاتم حسن اخلتامونسألك خباتمّي   ة الفاتح الفتح الامّ بفاحتّي 
والسالم   داعئكم،  رايج  القّدويم،  معني  عون  ُمّبكم:  هذا 

 عليكم ورمحة اهلل وبراكته.
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فضيلة الشيخ يلع طارق احلنيف القادري حفظه اهلل  
 تعاىل )العراق، بغداد( 

اهلل    والصالة  بسم  العاملني،  رّب  احلمد هلل  الرحيم،  الرمحن 
آُل  وىلع  ُمّمد  ومولنا  سيّدنا  ىلع  األكمالن  األتّمان  والسالم 

 وأصحابه أمجعني. 
يا سيّدي إيلاس العّطار، السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل  

وبراكته، فأنا ُمّبكم وخادمكم من أرض بغداد الرشيف، أنا 
ي واإلمام واخلطيب يف حُضته، وأنا خادم حُضة اجلنيد ابلغداد 

قد جئُت إىل املركز العظيم املبارك؛ اذّلي هو عمٌل جّبار ويشٌء 
كبي، وزرته، وأردُت أْن أرى وجهكم الطّيب املبارك، واحلمد 
اذلي  املاكن  يف  وجلسُت  بباكتكم،  حظيُت  قد  أنيّن  هلل 

ًيا من أّسستموه، واهلل يا سّيدي أنا أحّبك يف اهلل، وأتابعك كث 
بغداد الرشيف، أتابعك ول أعرف اللغة األرديّة، ولكن أعرف 
أّن هنا لك التصال يف األرواح، واهلل يا سيّدي أنتم بركة العرص 
وأنتم ثمار هذا الوقت، واهلل ولو اكن األمر بيدي ما خرجت من 
اجلامعة مّدة بقايئ يف الكراتيش، وأنا أقول واهلل وأنا أرى لكم 

ا أهل  وتعاىل، وأنتم  تبارك  وباهلل  اهلل  يف  العارف  أنتم  لعرفان 
وأسئله سبحانه وتعاىل جباه حُضة سيّدنا ُمّمد ملسو هيلع هللا ىلص؛ سّيد اخللق 
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أْن جيعلكم  أسئله سبحانه وتعاىل  املّتقني،  إمام  وحبيب احلّق 
بني   أجلس  أْن  تمنيُت  واملسلمني،  لإلسالم  مناًرا اعيلًا عظيًما 

كم، أليّن ُمبٌّ حلُضتكم،  يديكم ولو حلظة واحدة؛ أليّن ُمّب 
ريض اهلل تعاىل عنكم وأرضاكم، وأطال اهلل بعمركم، وفّق اهلل 
من  وأرجو  واملسلمني،  اإلسالم  خلدمة  معكم  القائمني  لّك 
قناة  لك  هنا  تكون  العرب، ألْن  ىلع  تتكّرموا  أْن  حُضتكم 
والباكت   األنوار  تلك  وننظر  نفهم  حىّت  العربيّة  باللغة  للعرب 

وهذا اخلي الكبي، خادمكم وُمّبكم، وَمن إن شاء وادلروس،  
تأمرونه يف بغداد يكون طوع إرادتكم، خادمكم:   يلع اهلل 

القادري  احلنيف  اهلل   طارق  ورمحة  عليكم  السالم  الرفايع، 
 وبراكته.

 
فضيلة ادلكتور عمرو الورداين حفظه اهلل تعاىل )أمني 

 ّية(الفتوى ومدير إدارة اتلدريب بدار اإلفتاء املرص
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أْن يبارك يف هذه ادلعوة، أْن يبارك  

، وأْن يف أهلها، وأْن جيعل الشيخ ُمّمد إيلاس إن شاء اهلل مباراكً 
 يبارك يف جهوده. 
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فضيلة الشيخ املفيت مصطىف زغلول الشافيع )مرص( 
 حفظه اهلل تعاىل 

لشيخ فإّن األمة أحرى أْن يكون فيها أناس كثيون مثل ا 
 إيلاس، اهلل يرىض عنه. 

فضيلة املنشد محدي كنجو املخزوم )بلنان( حفظه 
 اهلل تعاىل 

وهو   القادري؛  إيلاس  ُممد  الشيخ  سّيدي  تابعنا  وطاملا 
تابعنا  طاملا  املعتقد،  املاتردي  املرشب  القادري  املذهب  احلنيف 
وهو يبدأ خطاباته بكلمة: صلّوا ىلع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فهذه املحبّة 

 رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ل يأيت منها إّل لكّه خي. ل
سماحة الشيخ عبد العزيز اخلطيب حفظه اهلل تعاىل  

 )دمشق( 
سيدي الشيخ إيلاس، إنَّ اهلل يسأل يوم القيامة عن صحبة  

القيامة،  يوم  تنسأنا  فال  قد جلسنا معك ساعة،  وحنن  ساعة، 
 توفيًقا انلايج مّنا يأخذ بيد أخيه إن شاء اهلل تعاىل، زادكم اهلل

 وسداًدا. 
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