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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

محمود أحمد غازي رحمه هللا يف ضوء إنجازاته العلمية وإنتاجاته الفكريةالدكتور   
 

 الحمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني وعىل آله وأصحابه الغر امليامني وبعد
: الرسول صىل هللا عليه وسلموقال] 185: آل عمران [} كُلُّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت {: فقد قال هللا تبارك وتعاىل   

)4900(وأبوداود يف سننه ) 1019(رواه الرتمذي يف سننه ".( اذكروا محاسن موتاكم وكفواعن مساوئهم "   
))1421 برقم 1/542(والحاكم يف املستدرك    

 

حية اإلسالم تحية عطرة مباركة من سعادة رئيس الحفل املوقر، أساتذيت الكرام األفاضل، أيها الحضور الكريم إخواين وأخوايت، أحييكم بت
فكم نحن سعداء اليوم يف هذه األمسية املباركة، ويف هذا املنربالعظيم منربالعلم  صميم قلبي فالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد

م الوفاء للدكتور الراحل محمود واملعرفة والثقافة يف رحاب هذه الكلية كلية الدراسات اإلسالمية التابعة ملؤسسة قطر، أن نجتمع مبناسبة يو 
م عن عمر ناهز ستني عاما إثر 26/9/2010هـ املوافق 1431أحمد غازي رحمه هللا، الذي وافته املنية صباح األحد الثامن عرش من شوال 

. ى وكل يشء عنده بقدر مسمىنوبة قلبية يف مقر إقامته بالعاصمة الباكستانية إسالم آباد، إنا هلل وإنا إليه راجعون، إن هلل ما أخذ وما أعط
ونتذاكر سويا شخصية ذلك العبقري الفذ الذي مات بجسمه وانتقل إىل الرفيق األعىل لكن ذكرياته الطيبة يف مجال االعلم والفكر والعمل 

الت تعطر قلوبنا وتفرح الدؤوب ال زالت تروي قلوبنا ونفحاته الكرمية يف الخلق الحسن والتواضع الجم وجامل الفكر والرؤى املستقبلية ال ز 
:خواطرنا، إنه مات والكل ميوت عاجال أو آجال ألن كام قال الشاعر  

 

  حكم املنية يف الربية جـار ما هــذه الدنيـا بدار قرار "
 بينا يرى اإلنسان فيها مخربا حتى يرى خربا من األخبـار

"لكن البعض ميوت ويبقى حيا يف قلوب اآلخرين، تبقى ذكراه خالدة   
 

إننا اليوم مصابون بصدمة كربى لكن شهادة الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم خري تسلية وأعظم عزاء لنا جميعا نحن طلبة العلم، فقد 
وكلنا " إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة، إال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: قال صىل هللا عليه وسلم 

ائلون بل عىل يقني أن الراحل قد اجتمعت له هذه األصناف الثالثة بكل معانيها، فام خلفه رحمه هللا لألمة اإلسالمية من أعامل علمية متف
وفكرية ودعوية ودينية كلها مبثابة الصدقة الجارية ، والعلم الذي تنتفع به األجيال بعد األجيال إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، ونحن 

رش طلبة العلم الذين استقينا من منهله العذب الشالل وارتوينا من منبع علمه الفياض وعشنا يف ظالله الوارفة، كلنا مبثابة أوالده الذين معا
"ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان والتجعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم" يدعون له بالخري  

 

:ادة األفاضلأصحاب السع   
إن شخصيته رحمه هللا غنية عن أي تعريف فقد تبوأ رحمه هللا تعاىل مناصب علمية كبرية وذاع صيته ىف األوساط العلمية والفكرية 
لمية والدعوية داخل الدولة وخارجها بسبب إنتاجاته الفكرية وأعامله التحقيقية ، و إثرائه املكتبات اإلسالمية ، واملؤمترات والندوات الع

والفكرية بآرائه القيمة وأفكاره املتزنة ، وكل ذلك مبا أودعه هللا وأنعم عليه مبواهب خاصة، فهو مبعنى الكلمة موسوعة علمية متىش عىل 
وجه األرض، إذا تكلم ىف موضوع يوفيه حقه من كل النواحى حتى يقتنع املخاطب وتتجىل أمامه صورة املسألة كالشمس ىف رابعة النهار، 

 كان مثاال رائعا للجمع بني القديم الصالح والجديد النافع بكل معانيه وأبعاده، توىل رحمه هللا مناصب كبرية دينية ودعوية وعلمية لقد
كان وزير األوقاف والشئون الدينية لجمهورية باكستان اإلسالمية سابقاً ، ورئيس الجامعة اإلسالمية . وفكرية، يف عدد من الدوائر الحكومية

ملية إسالم آباد باكستان ، ونائب رئيسها ، والقايض يف املحاكم الباكستانية ، ومن كباراملدربني للقضاة ، عمل يف مجال القانون والسياسة العا
نبغ يف فن مقاصد الرشيعة اإلسالمية فدرس ودرّس وتعلم . فأفاد وأجاد، جمع بني دراسة وافية عميقة مؤصلة للقوانني الوضعية واإلسالمية

لّم ، وخّرج جيال من أولئك النبغاء الذين ينفعون البالد والعباد يف شتى أنحاء العامل ، ومحارضاته يف علم املقاصد وقوانني الرشيعة وع
إىل أن جاءبه القدر إىل دولة قطر وعني أستاذا، ومساعد عميد لكلية الدراسات . اإلسالمية يف دول أوربية وإسالمية خري شاهد عىل ذلك

)التابعة ملؤسسة قطر(ة  اإلسالمي  
 

إن الحديث عن مآثره رحمه هللا العلمية وإنجازاته الفكرية والتحقيقية وأعامله التأليفية يتطلب من أن نخصص ساعات حتى : أيها اإلخوة
ة الباحثني الذين وجعلته يف رأس قامئ, يتسنى لنا إبراز بعض الجوانب والكشف عن عدد من املعامل البارزة التي ميزت كتاباته رحمه هللا

خاضوا بحور البحث والتحقيق وأتوا بالعجائب، وأناروا طريق العلم واملعرفة وأثروا املكتبات اإلسالمية بآللئ ودرر وكنوزمثينة وجواهر 
با قديرا ومؤلفا كيف ال وقد أودع هللا فيه كل الصالحيات واملواهب التي تجعل من اإلنسان كات.علمية نادرة قلام يوجد لها نظريعند اآلخرين
رائدا يف وضع اسرتاتيجية وخطط علمية وعملية للنهوض باألمة اإلسالمية وتصحيح مسريتها يف .بارعا وحققا نبيال وباحثا عظيام ومفكرا كبريا

.فهو مبعنى الكلمة موسوعة علمية كبرية دعوية وفكرية, الجانب العلمي والرتبوي  
 

 كثرية حول عدد من املوضوعات العلمية والفكرية والثقافية مثل الترشيع اإلسالمى ، لقد فاض قلمه السيال ودبج يراعه مؤلفات
مؤلفاً باللغة ) 30(والفكرالسياىس اإلسالمى ، ونهضة األمة اإلسالمية ، واالقتصاد اإلسالمي ، و التعليم والرتبية اإلسالمية ، فألف ما يقارب 

لإلمام محمد بن الحسن الشيباىن رحمه هللا، " السري الصغري " لغة العربية تحقيقه لكتاب العربية واإلنجليزية و األردية ، من أهمها بال
ترجمة " يا أم الرشق " " القرآن الكريم املعجزة اإللهية الكربى " مبادئ القانون الدويل اإلسالمي ، املدخل الوجيز يف دراسة القرآن العزيز، 

اإلسالم و " " فلسفة القانون اإلسالمى " " العوملة " " تاريخ الحركة املجددية "  محمد إقبال ، عربية لديوان فارىس لشاعر اإلسالم العالمة
ومجموعة . باإلضافة إىل مقاالت وكتابات عربية مختلفة قدمت ىف ندوات دولية وعاملية " محارضات ىف االقتصاد والتجارة " " الغرب 

القرآن ، الحديث ، التفسري ، الفقه ، السرية النبوية ، التاريخ (اإلسالمية والرشعية محارضاته يف اللغة األردية حول موضوعات العلوم 
التي يصل عدد صفحاته إىل حوايل أكرث من ثالثة آالف صفحة بالقطع املتوسط ،إنها تعترب موسوعة علمية كبرية وزادا علميا ) والسريوالرتاجم 

صييل عن أعامله العلمية وإنجازاته الفكرية ، ومناهجه العامة يف تقديم املعلومات إىل إن الحديث التف.عظيام للمتكلمني باللغة األردية 
.القراء يحتاج إىل وقت طويل، إال أننا يف هذه العجالة نسلط بعض األضواء عىل مؤلفاته والسيام التي باللغة األردية  



 
محارضات يف السرية. 1  

طم ال ساحل له، وال يعني علم السرية النبوية رسدا ملحض أحوال أو ترجمة لشخصية ما ، وإمنا إن السرية النبوية بحر متال : " يقول رحمه هللا
هي قصة نافعة وفيدة ومثرية للغاية ، فيها من العرب والنصائح، وحلول للمشاكل واملعضالت، وهداية إىل الخريوإرشاد إىل ما فيه صالح األمة، 

اريخ عظيم ألمة مثالية ومللة رائدة، وحكاية لبدء رسالة ربانية ومراحل ارتقائها وتطورها وهي قصة لحضارة رائعة ومدنية متكاملة ، وت
إن السرية النبوية هي مبثابة البحر الذي تحمل يف طياته أنهارا ال تعد والتحىص، . وتوسع نطاقها عىل مدى األقوام واألوطان املرتامية األطراف

 سلسلة ال متناهية للكاتبني حول السرية لكن الرشف كل الرشف أن يحظى أحد بنصيب يف أن هناك" وقد اعرتف أحد املسترشقني الغرب
"هذه السلسلة العظيمة   

 
إن منهجه يف الكتاب ليس رسد قصص ووقائع وأحداث من سرية النبي الكريم صىل هللا عليه وسلم، وإمنا يبتني عىل وضع أسس وتأصيل 

ة علم السرية، وبيان أهميتها والحاجة إىل تعلمها، وجعل نصب عينيه تزويد القراء باستعراض أصول راسخة ومنهجية عملية تطبيقية لدراس
رسيع ألهم جوانب السرية سواء يتعلق بالجانب اإلمياين أوالخلقي أوالفقهي أواألديب، وتطرق إىل الدروس املستقاة من الجوانب االجتامعية 

وقدم . وكباراملؤلفني يف هذا املجال. ة، واملناهج واألساليب التي اختريت يف هذا السبيليف السرية، ومراحل بدء وتطور وتوسع هذه الدراس
دراسة وافية ألوىل والية إسالمية وهي املدينة املنورة ودستورها ونظام الحكم فيها، وكيف استطاع النبي الكريم صىل هللا عليه وسلم لتكوين 

علام أن الكتاب عبارة عن مجموعة . اة ومبادئ العدل واإلنصاف واألخالق العالية الكرميةمجتمع مثايل أفضل تقوم دعامئه عىل أسس املساو 
. صفحة768محارضات ألقيت أمام جمع حاشد من العلامء واملثقفني وطلبة العلم، وقد بلغ عدد صفحاته إىل   

 

   محارضات يف علم الحديث. 2
 الحديث الرشيف منها املباحث الفنيةن واملباحث العغلمية والتاريخية، وتطرق تناول رحمه هللا يف هذه املحارضات جوانب عديدة من علم

وبني . إىل إزالة الشكوك والشبهات التي تثار من قبل األعداء ودحض أباطيلهم من خالل األدلة القاطعة والرباهني الساطعة النقلية والعقلية
قارنتها بصحائف املذاهب واألديان الساموية األخرى، وكونها مصدرا ثانيا من رحمه هللا أهمية علم الحديث ورضوته مع ذكر أنواع السنة، م

كام أنه فصل القول يف بيان تدوين .مصادر الرشيعة افسالمية،باإلضافة إىل مباحث مستفيضة حول علم الرجال واألسانيد والجرح والتعديل
. وجهودهم العظيمة يف جمع وتدوين هذا املصدر الترشيعي العظيمورحلة املحدثني . الحديث يف العصور املشهود لها بالخري وما بعدها

ويجدر بالذكر املبحث . وتحدث كذلك حول التعريف بأهم كتب الحديث وخدمات جهود علامء شبه القارة الهندية يف علم الحديث
 فيه إىل خدمات املسترشقني يف هذا وتطرق" علم الحديث الرشيف يف العرص الجديد" الختامي الذي ختم به املؤلف كتابه ويحمل عنوان 

املجال، ودعا إىل استغالل كل الوسائل والتكنولوجيا الحديثة يف هذا املجال واالستفادة من تالفرص املتاحة يف سبيل تحقيق الهدف العلمي 
.والدعوي  

 

   محارضات يف الفقه اإلسالمي وأصوله. 3
أصوله حخصوصا كان من أهم مميزاته رحمه هللا والتي تبينت لنا معاملها من خالل إن االهتامم بالعلوم اإلسالمية عموما وعلم الفقه و 

ومحارضاته يف الفقهوأصوله تعترب بأدن شك موسوعة علمية كبرية تضم معلومات قيمة ومعاين جمة . مؤلفاته ومحارضاته وبحوثه ومقاالته
 افسالمي واملقارنة العلمية بني قوانني العامل وبيان الوجوه املشرتكة وآراء مثينة وأفكار نرية وافية حول كل ما يتعلق بالفقه والقانون

وبني رحمه هللا ميزة أصول الفقه اإلسالمي وأنه ال يوجد له نظري يف أي دين ساموي وإمنا اختصت به الحضارة اإلسالمية، ثم تناول .بينهام
كام . هج الفقهاء واملتكلمني، وما هي املبادئ األساسية للقانون اإلسالميرحمه هللا املباحث الفنية لفن الفقه وأصوله وتاريخ تدوينهام ومنا

وفصل القول يف قانون العقوبات لإلسالم وقانون " االجتهاد"و" مقاصد الرشيعة" سلط األضواء عىل موضوعات شائكة و مهمة جدا منها 
. مكتبات اإلسالم واملسلمني يف العاملالتجارة واملال، وختمه باإلشارة إىل الرتاث الفقهي العظيم الذي تذخر به  

 

محارضات ىف القرآن الكريم و علومه. 4   
إن من نعم هللا تعاىل الكربى عىل الدكتور الراحل أنه أكرمه بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ، وسنحت له فرص االستفادة املبارشة من 

ري أحمد العثامىن رحمه هللا ، و بالتايل فكان اهتاممه بعلوم القرآن الكريم أمرا كبار املفرسين الذين عارصهم والسيام املفرس الكبري الشيخ شب
وقد تهيأت له تلك البيئة املناسبة . طبيعيا ، سواء كان ذلك يف بيان القوانني و الترشيعات ، أو االسرتشاد منه يف املجال اإلصالحى والدعوي 

داخله ،و إبرازمعاملها عن طريق الدروس واملحارضات والبحوث واملؤلفات، وهذه التى ساعدته ىف تجلية هذه الصالحيات املكنونة ىف 
املحارضات خري دليل و أكرب شاهد عىل عمق علمه وسعة نظره ورزانة فكره وحصافة عقله ، وقد بدأها باستعراض مناهج التدريس للقرآن 

 الكتاب الرباين العظيم وتاريخ نزوله وجمعه وتدوينه ، ثم تطرق إىل الكريم ، سواء للمسلمني أو غري املسلمني ، و أتبعه بتعريف واف لهذا
موضوع تفسري القرآن الكريم ، ونبذة عن كبار املفرسين يف تاريخنا اإلسالمي املجيد ، كام تناول بالتفصيل مواضيع إعجاز القرآن الكريم 

ثه باإلشارة إىل أهمية تدريس القرآن املعظيم يف العرص الراهن ونظمه و أسلوبه و أهم املوضوعات التي يحويها الكتاب العزيز ، وختم بح
. صفحة400وقد بلغ عدد صفحات هذه املجموعة إىل حوايل . ومقتضياته ومتطلباته   

 

حارضات يف الرشيعة اإلسالميةم. 5   
 وأبعادها الاملرتامية األطراف ،سواء كان له عالقة بخصائص الرشيعة مبفهومها الواسع وتنوع أطرافها" الرشيعة اإلسالمية"إن موضوع 

اإلسالمية ومقارنتها بالرشائع الساموية األخرى ، أو أنه يتعلق بتكوين مجتمع إسالمى مثايل ، أو له عالقة مبقاصد الرشيعة ومطلباته 
فقد كان جل تركيزه رحمه .  ما نلمسه يف عدد من مؤلفاتهومقتضياته ، كل ذلك كان من صلب اختصاص الدكتور الراحل رحمه هللا ، وهذا

هللا عىل نرش فكرة التطبيق العلمي للترشيع اإلسالمى وجعله ىف متناول العامة والخاصة واطالعهم عىل روح الرشيعة باستخدام كافة 
.الوسائل و اإلمكانيات املتاحة ىف هذا الصدد دون االكتفاء بالنظريات العلمية البحتة  

 

إن مام يجب اإلشارة إليه عند دراستنا للرشيعة اإلسالمية أن ال ننظر إليها كنظرية محضة أو فكرة مطروحة فحسب ، : " ول رحمه هللا يق
والنحاول الكشف عن حقيقتها وتوضيح رؤاها يف الصحاري والقفار ، بل يجب علينا أن ننظر إليها كأداة قابلة للعمل والتطبيق والتنفيذ ، 

لناس يف ضوء خلفية الدور الذي تقوم به األمة اإلسالمية يف العامل وتعامالتها مع الناس ، كام يجب إبراز الرشيعة اإلسالمية كأكرب ونبينها ل
".قوة و أقوى طاقة و أعظم محرك يستمد منها املجتمع اإلسالمي طاقاته يف جميع مجاالت الحياة  

  



ة ليتبني لنا هذا الواقع بكل جالء أنه يحمل يف طياته بحرا زاخرا من العلوم، ومعاين دقيقة و إننا إذا تأملنا يف ما يحتوى عليه هذه املجموع
أفكارا رائعة ، فأول مبحث من هذه املجموعة تناول موضوع التعريف بالرشيعة اإلسالمية، و أتبعه بدراسة مفصلة حول خصائص الرشيعة 

" " األمة املسلمة واملجتمع املسلم " ية مختلفة كلها يف غاية األهمية، منها موضوع اإلسالمية ومقاصدها و حكمها ، ثم تتابعت مباحث علم
تعاليم الرشيعة يف مجال " " الرتبية األرسية يف ميزان الرشيعة " "الرشيعة اإلسالمية و إصالح الفرد وتربيته " " األخالق وتهذيب األخالق 

كامتطرق رحمه هللا يف املباحث األخرية إىل مواضيع علم الكالم . غريها من املواضيع الهامةو " التزكية و اإلحسان " " تدبري البالد والسياسة 
.واإلميان والعقائد  

  
   مبادئ الفقه الدويل اإلنساين يف الرشيعة اإلسالمية .6

ت ومجتمعات ، وتجنب ما يهتك كلنا نعرف أن الحفاظ عىل كرامة اإلنسان وحامية حقوقه األساسية ىف كافة مجاالت الحياة أفراداً وجامعا
الحرمات أو يطعن ىف شخص اإلنسان و ميس من كرامته ، من أهم الخصائص التى يتضمنها القانون اإلسالمى ، ويوليها اهتامما كبريا ، والشك 

رصية ، وترفض جميع أن اإلسالم هو أول دين ساموى ورسالة إلهية تدعو بنى النوع البرشى كله إىل أخوة عاملية تفوق كل الفوارق العن
ن ذَكٍَر َوأُنثَىٰ { التعصبات القبلية والعرقية واللونية ، وتدعو إىل الكرامة البرشية واملساواة العاملية بأعىل صوتها  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ

ِ أَتَْقاكُْم  إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَد ۚ◌ َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا  َ َعلِيٌم َخِبرٌي ۚ◌ هللاَّ ﴾ والشك أن هذه الكرامة واملساواة ١٣: ﴿ الحجرات }  إِنَّ هللاَّ
هى األساس األصيل والدعامة الحقيقة التى يبتنى عليها رصح القانون الدوىل اإلنساىن ، وهكذا ثبتت أسبقية الرشيعة اإلسالمية الغراء ىف 

.دون أي متييز عنرصي أو تعصب عرقي أو لوين.  والرشف والسعادة يف كافة األحوال .حه وسام الكرامةمجال احرتام حقوق اإلنسان ومن  
  

إن هذا الكتاب يسلط األضواء عىل مبادئ الفقه اإلنساىن ىف الرشيعة اإلسالمية ويثبت أن القانون اإلسالمي قد سبق كل القوانني الدولية ىف 
أنسنة العالقات الدولية ، كام أنه يعالج بدقة مراحل نشأة القانون الدويل اإلنساين وفضل الرشيعة بيان أسس ومبادئ حقوق اإلنسان ، و 

اإلسالمية ىف وضع قواعد الحرب الدقيقة و أحكام صيانة األبرياء وحاميتهم ، وتوضيح حقوق األرسى والجرحى ما يسمى يف مصطلح الفقهاء 
يقات العلمية لهذه األحكام يف حياة النبى الكريم صىل هللا عليه وسلم ومغازيه وسريه ، كام يقارن بالسري أو تنظيم العالقات الدولية ، والتطب

وقد طبع الكتاب طبعته األوىل يف حلة أنيقة . بالتفصيل بني مبادئ الفقه الدوىل اإلسالمي وضوابطه وبني قواعد القانون الدوىل اإلنساىن 
 صفحة ، وقد أكرمني هللا تعاىل بخدمته والتعليق عليه وبأمره من مؤلفه رحمه هللا 222ىف حوايل جذابة من دار البشائر اإلسالمية بريوت 

.تعاىل  
  

املدخل الوجيز إىل دراسة اإلعجاز يف الكتاب العزيز. 7   
كبرية من األعامل إن هذا الكتاب يأىت ىف إطار تلك الجهود العلمية والفكرية املرتبطة بإعجاز القرآن الكريم والتى قد شغلت مساحة 

والجهود العلمية والفكرية للمسلمني وغريهم عىل مر العصور ، و إن تاريخنا اإلسالمى املرشق حافل بأولئك العلامء والباحثني الذين تدارسوا 
 أفردوا له هذا املوضوع واكتشفوا أبعادا جديدة ، ومعاىن متنوعة فيه ، ووصلوا إىل نتائج متعددة كل عىل حسب جهده و اختصاصه ، و

.مؤلفات ومصنفات ورسائل تناولت وجهات أنظار متعددة ومتنوعة  
  

والضري فإن كتاب هللا العزيز الذى تحدى به البارى تعاىل كل العرب ، والذى أعجز الجميع أن يأتوا بيشء من مثله لحري بأن يتميز بأسمى 
امَّ نَزَّلَْنا َعَىلٰ َعبِْدنَا فَأْتُوا { " ، كام قال عز من قائل سامت الفخامة والعذوبة ، وبراعة النظم والتأليف والرصف البديع  َوإِن كُنتُْم ِيف َريٍْب مِّ

ِ إِن كُنتُْم َصاِدِقنَي  ن ُدوِن هللاَّ ثْلِِه َواْدُعوا ُشَهَداءَكُم مِّ ن مِّ  ﴾ فجاء هذا الكتاب العظيم ليك يكون إضافة علمية جديدة ٢٣: ﴿ البقرة }ِبُسورٍَة مِّ
.راثنا اإلسالمى الرثي ، وبالذات يف موضوع إعجاز القرآن الكريم و أقسامه ووجوهه وتطور هذا العلم العظيم عىل مدى القرونيف ت  

 صفحة ، وقد أكرمني هللا تعاىل بخدمته 384وقد طبع الكتاب طبعته األوىل يف حلة أنيقة جذابة من دار البشائر اإلسالمية بريوت يف حوايل 
.بأمر من مؤلفه رحمه هللا تعاىلوالتعليق عليه   

  
رحمه هللا) هـ1034- 971(دراسة تاريخية تحليلية لحياة اإلمام املجدد أحمد الرسهندي ( تاريخ الحركة املجددية. 8   

(  هذا الكتاب يبحث يف تاريخ التصوف الذى يعرف بالحركة املجددية ، نسبة إىل اإلمام املجدد أحمد بن عبد األحد الرسهندى رحمه هللا
، الذي يعد من أهم الشخصيات املجددة يف شبه القارة الهندية ، كانت له يد طوىل يف العلوم األدبية والرشعية وكامنن )  هــ 1034 - 971

 الفصاحة والبالغة ورسعة االستحضار وشدة الذكاء والفطنة بجانب عظيم من مكان ومكني ، كام يتناول الكتاب أهم معامل الحركة التجديدية
التى قام بها الشيخ الرسهندي مع إشارة موجزة إىل خلفائه و أتباعه البارزين ، و إىل مجموعة مختارة من مكاتيبه و مراسالته إىل تالميذه و 

.أتباعه و مساعديه  
 

. صفحة448 يف 2009وقد طبع الكتاب يف دار الكتب العلمية عام   
  

:نبذة عن بعض أهم البحوث واملقاالت  
  كرب التحديات الحضارية لألمة اإلسالمية ىف الحارض واملستقبلالعوملة أ. 9

لقد أثبت املؤلف رحمه هللا يف هذه الرسالة أن أكربالتحديات الحضارية التي تواجه األمة اإلسالمية ليس يف حارضها فحسب بل يف مستقبلها 
الكتاب رشقا وغربا ، وعىل الرغم من خطورة هذا التحدى أيضا هو تحدي العوملة التي هي وليدة الحضارة الغربية ، والتى يتحدث عنها 

وتضمناته الجبارة البعيدة املدى بآثارها ونتائجها ملستقبل األمة اإلسالمية يبدو كأن العامل اإلسالمى مل يتنبه لنتائجها الخطرية يف جرائها ومل 
ني عامة وعىل الطبقة املثقفة منهم خاصة أن يطلعوا عليها ومن هنا فيجب عىل املسلم. يتحدد حتي اآلن موقف املسلمني من هذا التحدى 

.عن كثب أوال ، ويفكروا بكل جدية يف معالجتها  
. م2008 صفحة عام 248وقد طبع الكتاب يف دار البصائر للطباعة والنرش وتالتوزيع يف   

  
أهمية الحوار بني الحضارات يف تحقيق السالم العاملي. 9  

نها كبرية الفائدة وتحمل يف طياتها أسمى املعاىن واألفكار الرائدة يف مجال البحث عن نقطة االشرتاك والتفاهم هذه رسالة صغرية الحجم لك
.بني الحضارات لغرض استتباب ألمن والسالم يف كافة أنحاء العامل ما يؤدى إىل استقرار العباد والبالد   

فعىل السالم . ت يف عاملنا املعارص من أهم القضايا التي تهم البرشية كلها إن قضية السالم العاملى أصبح: يقول رحمه هللا يف مقدمتها 
العاملي وتوازن القوى وتحقيق العدل وااللتزام مببادئ العدالة يتوقف مستقبل البرشية ، فإن أسلحة الدمار الشامل التي أعدتها القوى 



كن إنقاذ البرشية من هذا املصري إال عن طريق الحوار السلمى املستمر بني والمي..... العاملية الكربى تكفي لتدمري الكرة األرضية عدة مرات 
الحضارات و أتباع الديانات ، كام الميكن معالجة كثري من املشكالت والقضايا التي تواجهها اإلنسانية بأرسها إال عن طريق حوار يتمتع 

لتعاون بني الحضارات ، والتعايش اإلجتامعي واالقتصادي ، واملساهمة يف فالحوار هو السبيل الوحيد ل. بالحرية واملساواة بني املتحاورين 
.السالم العاملي واالسمهام يف حل اإلشكاليات العاملية  

 
وضع االسرتاتيجية للنهوض باألمة اإلسالمية. 11    

لف رحمه هللا أن العامل اإلسالمى ينئ تحت بني فيها املؤ " نحو وضع االسرتاتيجية للنهوض باألمة اإلسالمية " هذه رسالة صغرية تحمل عنوان 
نري االستعامر الغريب منذ أكرث من قرنني ، ويعيش يف تبعية فكرية وحضارية تتحول من يسء إىل أسوأ يف بعض الحاالت ، وكانت هذه التبعية 

داية خري إلستقالل كثري من البالد اإلسالمية وغري مبارشة ألخرى ، وكان منتصف القرن الرابع عرش الهجري ب... مبارشة يف املايض لبعض البالد 
التي كانت تعاين غلبة اإلستعامر الغرىب بألوانه املختلفة استقالالً سياسياً ، وكان من املتوقع أن يتحول هذا االستقالل السيايس إىل استقالل 

ولكن رسعان ما بدأت . ة يف بداية عرص االستقالل ولذلك كانت آمال املسلمني وطموحاتهم كبرية وعالي. حقيقى كامل يف كل مجاالت الحياة 
. األوضاع تتغري ، و أخذ العامل اإلسالمى يدخل رويداً رويداً يف مأزق اليكاد يرى منه مخرجاً ، ويف مضيق اليجد منه مفرجاً يف مستقبل قريب 

ايف الجانب العلمى والرتبوي والحضاري ، واىل إيجاد إن األمة اإلسالمية يف أمس الحاجة إلصالح أوضاعها وتصحيح مسريته: وقال رحمه هللا 
نفس الروح االنتقادية العلمية التى جعلت أجدادنا العلامء مهيمنني عىل العلوم التبى أخذوها من ألمم األخرى ، إنهم يتعصبو يف أخذ العلم 

عاملة الجوهري الخبري الذى يحك كل يشء يأىت إليه من والحكمة من أي واحد ، ولكنهم مل يقلدوا أحداً تقليداً أعمى ، بل عاملوا كل واحد م
.املعادن واألحجار عىل محكه ، ومييز طيبه من خبيثه ، ويأخذ منها ما صفا ويدع ما كدر  

  
   نرصة نبي األمة مسئولية الحكومات والدول املسلمة. 12

مة اإلسالمية ، فينبههم عىل واجباتهم، ويحذرهم من سوء لقد كان رحمه هللا دائم التفكري يف كل ما هو من الواجبات األساسية عىل األ 
العواقب التي تتنظرهم إذا هم يعرضون عن أداء تلك الواجبات، وعىل رأس هذه الواجبات نرصة هذا الدين ونرصة النبي الكريم صىل هللا 

إن الدولة يف اإلسالم وسيلة لتحقيق : ه هللا يف رسالته هذهيقول رحم.عليه وسلم الذي أرسله هللا بشريا ونذيرا داعيا إىل هللا بإذنه ورساجا منريا
األهداف اجامعية ، وتالوصول إىل الغايات الدينية التي كلفت بها األمة اإلسالمية ، وقد رصح فقهاء اإلسالم الكبار بأن األمة هي صاحبة 

وإمام املسلمني هو الرئيس العام البذي ميتوىل . داف ومقاصدالرياسة العامة واملسئولة األوىل لتحقيق ما جاءت به الرشيعة اإلسالمية من أه
فنحن يف حاجة إىل تذكري إخواننا وأخواتنا يف العامل اإلسالمي مبسئولياتهم الحضارية : ويقول رحمه هللا ....... املسئوليات نيابة عن األمة

إن الحضارة . نفس الوقت مبوجب النصوص القرآنية الرصيحةوالثقافية والدعوية، وهي مسئوليات الفرد والجامعات واملجتمع والدولة يف 
اإلسالمية تستمد حيويتها من عقيدة التوحيد واإلميان برسالة محمد صىل هللا عليه وسلم ، فالدفاع عن هذه الدعامة األساسية دفاع عن 

.الحضارة افسالمية والثقافة اإلسالمية  
ة من بحر من تلك املأثر العلمية العظيمة التي خلفها لنا هذا الراحل الكريم فقيد امللة كان هذا غيضا من فيض ونقط: أيها الحفل الكريم 

اإلسالمية الدكتور محمود غازي رحمه هللا ،فقد كان جل مساعي العالمة أن ال تبقى هذه املدراس الدينية متخلفة عن العلوم العرصية 
.ة واملنهجية املفيدةومستجدات الزمان، ويستعمل يف ذلك جميع األساليب العلمي  

 
كان العالمة غازي يتقن معظم اللغات العاملية الحية، وميلك ذهنا وقّادا، وإن معرفته الواسعة عن أوضاع األمة اإلسالمية وأحوالها تعد من 

مية،والبد من التخطيط أهم خصائصه وميزاته التي ميتاز بها، وكان رحمه هللا يعتقد أنه البد من معرفة التحديات التي تهدد األمة اإلسال 
واليسعنا يف هذه العجالة إال أن نتقدم بأسمى معاىن الشكر والتقدير إىل مؤسسة قطر عموما وإىل كلية الدراسات اإلسالمية . ملواجهتها

:خصوصا عىل إتاحتي هذه الفرصة السانحة ، فجزاكم هللا كل خري و أختم كلمتي املتواضعة بقول الشاعر  
  

"ني مبثلهم إذا جمعتنا يا جرير املجامعأولئك آبايئ فجئ"  
 

 وكتبه
 

 العبد الفقري إىل هللا
 محمد رحمة هللا الندوي، الدوحة دولة قطر

 (عضو االتحاد العاملي لعلامء املسلمني)
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