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الدكتور حممد طاهر األستاذ شيخ اإلسالم إجنازات 
  دهيناوسالسل أسوشيوخه وأعماله  القادري

الدكتور حممد طاهر القادري شخصية األستاذ إن شيخ اإلسالم 
منهاج  منظمة متعددة األوجه وهو مؤسسو بارزة ذات اإلجنازات الرائعة

 ءيف كل أحنا دولة 90هلا فروع ومراكز يف أكثر من و ،القرآن العاملية
كافة مساعيه من أجل تعزيز السالم والتناغم  شيخ اإلسالم ويبذل ،العامل

على التعاليم الصحيحة  وإحياء املسعى الروحي القائم بني اتمعات
  .لإلسالم

يوم ( م1951من شهر فرباير عام  19شيخ اإلسالم ولد 
 "جهانج"يف مدينة  )ه1370 ،وىلمن شهر مجادى األ 12 االثنني،
تور فريد الدين الشيخ الدك حمدث العصروهو جنل  .باكستانيف  التارخيية
ة روحيالالدينية و اتشخصيال أبرز الذي كان من 1حملّي يالفرجن القادري

 ونشأ عرب حلم والده شيخ اإلسالموتنبأت والدة  .ة يف عصرهفكريالو
نة روحية يد تربيةوترىب  ،على أحسن األساليب وأقومها نشأة مستقيمة

                                                 

  .العظيم مبدينة لكنئو يف اهلند املركز العلمي, نسبة إىل فرجني حمل  .1
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ى العلوم وتلقّ ،ة والسلَف الصاحلنيعلى منهج الصوفي أخالقية كاملة
الشرعية يف وقت واحدة والعصري بأن امعتقد سة حياته كلها ستكون مكر

ة يف ظل والده قبل وعلى الرغم من أنه بدأ دراسته الديني ،لنهضة اإلسالم
رة يفة الرمسية بدأت سنتني ولكن دراسته التقليدييف سنة  املدينة املنو

يف يف مدرسة العلوم الشرعي )ه1382( م1963 ة اليت كانت تقع 
عقب  صكان أول مسكن للنيب  الذيمرتل سيدنا أيب أيوب األنصاري 

كان عمره آنذاك فوق  - روقرأ على الشيخ املعم .هجرته إىل املدينة املنورة
ايد  ةً يف بيته أمام باب عبدمشافه محد املهاجر املدينضياء الدين أ - املئة 

خارج املسجد النبوي الشريف وهكذا شارك يف حلقات حمدث احلرم 
يف القائمة  العلمية العزيز املالكي املكي الشيخ علوي بن عباس بن عبد

احلرم املكي، داخل باب السالم ومسع عنه كثريا وهذا كان يف بداية أمره 
  .ةسنيف نفس ال

مبرتبة الشرف من جامعة  شهادة الليسانس ىعلإىل أن حيصل و
دراسة العلوم اإلسالمية  اأيض أكملقد  م1970عام  البنجاب

حتت رعاية والده وغريه من الكالسيكية خالل أكثر من عشر سنوات 
 الدراسات اجستري يفامل وحصل على شهادة ،يف عصرهالشيوخ البارزين 

حصل كما  ،م1972عام  اإلسالمية مبيدالية ذهبية من جامعة البنجاب
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وبدأ ممارسة احملاماة يف احملاكم احمللية  م1974على شهادة القانون عام 
مث بعد ذلك انتقل إىل مدينة الهور عام  .بإقليم البنجاب "جهانج"يف مدينة 
وأكمل يف القانون  احماضربدأ يعمل التحق جبامعة البنجاب وم و1978

وجملس  ،نقابةلـ اوكان عضو .القانون اإلسالميدرجة الدكتوراه يف 
والس األكادميي جلامعة البنجاب واليت تعترب أعلى السلطات  ،الشيوخ

  .ة للجامعةة واألكادميياإلداريوالتنفيذية 

رائد وباعث كفقيه  شيخ اإلسالم ويف غضون فترة قصرية برز
ن قانويف ال ا قانونياتعيينه مستشار حيث متّ كبريإسالمي مفكر قانوين و

يف باكستان اإلسالمي يف احملكمة العظمى  .واحملكمة الفيدرالية الشرعية 
يف وزارة التعليم يف املناهج الدراسية اإلسالمية   وعمل بصفة مستشار 

م 1987- 1983ت خمتلفة ما بني ويف فترا يف باكستان الفيدرالية
مبا  احلق اجلنرال ضياء من قبل رئيس الدولة عليه خمتلف املناصب عرض

جملس الشيوخ والوزير الفيدرايل لوزارة الشؤون الدينية  عضو منصب هافي
ترشيحه ملنصب  كما متّ وزارة القانون والشؤون الربملانيةووزارة التعليم و

وعال .اسفري باكستان أيضحملكمة  ض عليه منصب قاضرِوة على ذلك ع
يف باكستان العظمىة االستئناف الشرعي. رض عليه وعالعةضوي  لس
ع  الذي يعترباإلسالمية  وضع النظريات أعلى هيئة دستورية للتشري
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شيخ اإلسالم رفض قبول أي منصب من هذه املناصب  ولكن .اإلسالمي
ألجل التزامه الواسع والعميق املستمر مدى احلياة على الصعيدين اإلقليمي 

آن العاملي وبدأ منهاج القر ،م قواه األمنية احملركة بعنايةإنه صم. والعاملي
ق هدفه لألمن عرب االعتدال الديين والدمج كمظهر األمن متخي ال حتقي

ر السلوك  ،عملية دولية ملسكونية واحلوار بني األديان ،العنصري طوي ت
اإلنساين عرب الربامج الرفاهيالتعليم الشامل ،حل الرتاعات ،ةة واإليثاري، 

النبوي وتعاليم تطوير حضارة احلب  ،ونشر رسالة احلب لإلنسانية
وأعمال البحث الواسعة النطاق  ،التفسري العلمي لإلسالم ،ةالصوفي
املكرالمسة حلمامة الس.  

ع هذه امليادين  يف وقت واحد لتعددة املالعمل يف مجي لنشاط الدويل 
الكبرية يف جمال  همن معظم مشاريع ابعض يضم هالبلد وخارجداخل يف 

ار من اهلوية احلقيقية للدين اإلسالمي من التعليم، وتنشيط النساء، واإلكث
التعاليم القرآنية لإلسالم و اإلصدار النبوي منظور السالم يف العامل، وإحياء

 عليه أن حيي كانو. واإللكترونية من خالل وسائل اإلعالم املطبوعة
 المالس فجر املمكن من ليجعل اإلسالمية لإلسالم يف األمة احلقيقية الروح

  .العامل اءأحن مجيع يف
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، قام بتأسيس ونشر شبكة واسعة من العمل التعليمي مع هلذاو
وأيقظ مجاعة  .يف أعلىصة من قبل احلكومة رخم املنهاج العاملية جامعة

يف حتقيق هدف األمن يف اتمع ومنحهن منتدى مستقال  النساء لدورها 
صف بشكل عصبة منهاج القرآن للنساء لتطوير قضية األمن يف أكثر من ن

ع. اإلنسانية السمعي والبصري مع خمتلف اتمعات  هحجم اتصال إن مجي
وقد قام بتأليف . كتاب 1,000حول العامل حىت اآلن ما يعادل حوايل 

 حول املواضيع ةحماضر 6,000 إلقاء الكتب يف موضوعات متعددة مع
آن ة منهاج القرالم الدويل من منصلسمبحاولته لاملتعلقة  الواسعة املتنوعة

سالم قد أجنز كل هذه املشاريع يف وقت واحد خالل شيخ اإلإن  .الدويل
يف  وعشرين سنة ستفترة قصرية من  يف باكستان ولكن  فقط، ليس فقط 

ع أحناء العامل 90أكثر من  ث تتحداليت جنازات إلا هي هذه .بلدا يف مجي
فهم صحيح بة والتبصر والبصرية الكامنة املتصلة صحالوجاهة والعن 

 عروضةملناصب امن املمنصب اليت جعلته يرفض قبول أي  ،الملساولته لحمل
  .ةن يعمل يف احلكومأبه يلع

أصدرت كل من احملكمة الفيدرالية  )م1980( الثمانينات ويف
الشرعيظمىة العة وحمكمة االستئناف الشرعي اعدد يف  اكبري من األحكام 

وجتدر  .مها شيخ اإلسالمقد نتيجةً لألدلة الفقهية اليت تاريخ باكستان
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توثيقها من قبل  ة متّاإلشارة إىل أن هذه األدلة الفقهي"ة القرارات القانوني
وال" األحكام القانونية الباكستانية"و" ةالباكستاني حكم أصدرته ما سي

احملكمة الشرعيلرجما"عقوبة ونفت فيه الوضع الشرعي ل ةة الفيدرالي" 
ث  رعياباعتبار كونه حدا ش العلماء والباحثني البارزين للبالد  ل كبارمثّحي

 بأن احملكمة الشرعية أصدرت القضاء ولكنة موا أدلّوقدأمام احملكمة 
إلعادة النظر يف احلكم اخلاص الدعوى  يفو .حدا شرعياليس " الرجم"

بقضية الوضع الشرعي للرجم مثّل شيخ اإلسالم أمام احملكمة الشرعية 
احملكمة بشأن عدم كون  ضد احلكم الصادر عنم أدلته الية وقدالفيدر

ثالثة أيام متتالية ونتيجة لذلك قامت احملكمة باسترجاع  الرجم حدا شرعيا
احكمها املاضي بشأن الوضع الشرعي للرجم وأصدرت حكم اتارخيي 

  .من احلدود الشرعية شرعي بأن الرجم حد وقبلت فيه

كانة حلماية امل قانون, يف تاريخ باكستان وألول مرة ,صدركما أُ
عقب تقدمي شيخ  وجاء ذلك ة أو إهانةءة إسامن أي صالرفيعة للنيب 
ته أمام احملكمة ملدة ثالثة أيام وبلغ هذا القانون ذروته يف أحد اإلسالم أدلّ

  .أي صادقه الربملان قوانني الربملان

 امرأة مقتولة ديةحول وكذلك ظهر تشريع تارخيي وبارز للربملان 
يت قدنتيجة ل يف  يفمها شيخ اإلسالم ألدلة ال  املقرالدورة التشريعية املنعقدة 
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هذا وقد حضر " ضياء احلق" اجلنرال برئاسة الرئيس الباكستاين الرئاسي
ع  ام األقاليم األربعةكل من الوزراء الفيدراليني واألمناء وحكّ الدورة ومجي

 ظمىية وحمكمة االستئناف الشرعية العقضاة احملكمة الشرعية الفيدرال
وخنبة من كبار العلماء والشيوخ اإلسالمية  وضع النظرياتوأعضاء جملس 

م شيخ اإلسالم أمام مشاركي الدورة وقد .من كافة املذاهب الفكرية
واستغرقت  ،ة املتعلقة بديتهاأدلة تؤيد املساواة يف حقوق املرأالتشريعية 

من  ةفريد وكانت الدورة .جلسة أسئلة وأجوبة هاساعات تلت مثايناألدلة 
مها ونتيجة لألدلة اليت قد ،تاريخ باكستان القضائي والتشريعي يف انوعه

بالتمييز بني  القانون املتعلقبند من  حذف شيخ اإلسالم حول دية املرأة متّ
ذلك  ويدلّ ،يف ديتها امتساوي حقااملرأة  تحق الدية للرجل واملرأة ومنح

املرأة باحترام طاهر القادري مدى اهتمام شيخ اإلسالم الدكتور  على
خالل إجراء التعديل  عن ذلك متّ اوفضلً .ومحاية حقوقها يف اإلسالم

يف مئات البنود غري اإلسالمية اليت كانت متواجدة يف القوانني الثمانينات 
بناء وجاء ذلك املدنية واجلنائية يف باكستان منذ فترة احلكم االستعماري 

  .على توصيات شيخ اإلسالم

يف القانون اإلسالمي  "أستاذ"م شيخ اإلسالم خدماته بصفة وقد
وضمن أساتذة اجلامعة كان أصغر " الهور"يف جامعة البنجاب مبدينة 
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قسم رئيس  وشغل منصبيف تاريخ اجلامعة " األستاذ"ح منصب نِواحد م
  .اأيض اإلسالمي املاجستري يف التشريع

  وإجازاته هانيدأسيوخه وش
ا هلمنقو العلوم والفنون واملعارف،من  اأنواعى شيخ اإلسالم تلقّ
 ،هأصولالفقه وو ،وأصوله والتفسري ،وأصوله احلديث فمنها ومعقوهلا،
العربية اللغة والتاريخ، و ,النبوية ف واملعرفة، والسريةووالتص والعقيدة،

 غة وغريها من متونوالنحو، والبالالفرائض، والصرف، علم ، واداآو
إضافة إىل ذلك , عليها تعليقاتالو يهاوحواش هاوشروح الكتب القيمة

ة كبار العلماء والشيوخ وأئميد من , العلوم العصرية بأنواعها املختلفة
يعتربون كانوا الذين  وأصحاب العلوم الشىت, والفقه, احلديثو تفسريال

ىل ورحل إ .يف القرن املاضي ومراجعها والعصرية, ةالدينيلعلوم منابع ا
ومكة  ومنها املدينة املنورة، خمتلف البالد يف دولة باكستان وخارجها،

من  وغريها واهلند، واملغرب، واليمن، لبنان،والشام، و بغداد،و مة،املعظّ
أعالمها وشارك يف  وأخذ العلم عن علية .البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية

م العلمية،حلقاعليهم ومسع منهم واستجازهم رواية ودراية وقرأ  ة اخلاص
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اليت أخذها من د ينات هذه األسسند وذكر 300ولديه أكثر من  ،وتربية
  :يف كتابيه مهاوالعلماء األعالم , الشيوخ الكبار

  اجلواهر الباهرة يف األسانيد الطاهرة  .1

2.  ة يف األسانيد الذهبيةالسبل الوهبي  

اها شيخ اإلسالم عرب واسطة  تلقّونستعرض بعض األسانيد اليت
واحدة من كبار العلماء والشيوخ واألساتذة وتصل سلسلة أسانيده إىل 

  :همخمتلف كبار األساتذة والعلماء والشيوخ 

ü بط شيخ اإلسالم باإلمام تير :اإلمام يوسف بن إمساعيل النبهاين
تالميذه أحد يوسف بن إمساعيل النبهاين عرب واسطة واحدة من 

  ".اللبناين العسريانالشيخ حسني بن أمحد "هو و

ü بط باحلاج شاه إمداد اهللا تير :احلاج شاه إمداد اهللا املهاجر املكي
الشيخ " هووتالميذه أحد املهاجر املكي عرب واسطة واحدة من 

 165الذي تويف عن عمر يناهز  السيد عبد املعبود اجليالين املدين
  .سنة

ü بط بإمام اهلند الشاه تير :الربيلوي إمام اهلند الشاه أمحد رضا خان
  :همأمحد رضا خان الربيلوي عرب واسطة واحدة من ثالثة تالميذه 
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  .املدين املهاجر الشيخ ضياء الدين أمحد القادري •

  .وريلْالشيخ السيد أبو الربكات أمحد القادري األ •

• ر السيد عبد املعبود اجليالين املدينالشيخ املعم.  

اإلسالم خمتلف العلوم اإلسالمية فاجتمع يف شخصية شيخ 
سيما أسانيد األحاديث من خمتلف كبار األساتذة والعلماء  الكالسيكية ال

مليوخ من كل أحناء العاوالش.  

  ريفنياحلرمني الش شيوخ أسانيده إىل كبار  .1
  .اإلمام عمر بن احلمدان احملرسي •

  .اإلمام حممد بن علي بن ظاهر الوتري •

  .عيل الربزجنياإلمام أمحد بن إمسا •

  .اإلمام أمحد شريف بن حممد السنوسي •

  .اإلمام أمحد بن زيين الدحالن •

  .الشيخة أمة اهللا بنت اإلمام عبد الغين احملدث الدهلوي املدين •

من كبار األئمة املذكورين أعاله عرب ما يلي  هأسانيدى شيخ اإلسالم تلقّ
  :همه ومن شيوخ
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والد شيخ (املكي  حمدث احلرم الشيخ علوي بن عباس املالكي •
  .)م1963مسع منه شيخ اإلسالم عام و ,حممد بن علوي املالكي

• يف  تويف(املدين  املهاجر ر ضياء الدين أمحد القادريالشيخ املعم
  .)عمر يناهز أكثر من مئة سنة

  .)يف عمر يناهز مئة سنة تويف(اللبناين  العسريانيخ أمحد بن الش •

 ي حملّيالفرجن الدين القادريالشيخ الدكتور فريد حمدث العصر  •
  .)باكستان(

  :ومنهم شيوخ بغدادىل كبار أسانيده إ  .2
• احملدثني اإلمام السيد عبد الرمحن بن علي النقيب البغدادي ةحج.  

  .البغدادي آلفندياإلمام عبد السالم احملدث ا •

د وهو تلميذ اإلمام حمم(اإلمام عبد الرزاق البزاز احملدث البغدادي  •
  .")روح املعاين"لوسي مؤلف تفسري اآل بن عبد اهللا

كبار األئمة املذكورين أعاله عرب ما يلي من  هسانيدى شيخ اإلسالم أتلقّ
  :همو وأساتذته همن شيوخ

  .فنديالدين اجليالين البغدادي اآل الشيخ السيد طاهر عالؤ •

  .الشيخ السيد علوي بن عباس املالكي املكي •
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  .املدينالشيخ السيد عبد املعبود اجليالين  •

  .الفرجني حملّي الشيخ الدكتور فريد الدين القادري •

  :ومنهم سورياىل كبار شيوخ الأسانيده إ  .3
  .حمدث الشام اإلمام حممد بن جعفر الكتاين •

  .حمدث الشام اإلمام حممد بدر الدين بن يوسف احلسين •

  .الكتاينحمدث الشام اإلمام عبد احلي بن عبد الكبري  •

 .يمد أمني السويد الدمشقاإلمام أبو املكارم حم •
  .الشيخ حممد املكي الكتاىن •

كبار األئمة املذكورين أعاله عرب ما يلي ه من وتلقى شيخ اإلسالم أسانيد
  :همو ساتذتهوأ همن شيوخ

  .اللبناين العسريانالشيخ حسني بن أمحد  •

  .الشيخ السيد حممد الفاتح بن حممد املكي الكتاين الدمشقي •

  .الفرجني حملّي الدين القادريالشيخ الدكتور فريد  •

  :ومنهم لبنان وطرابلسىل كبار شيوخ أسانيده إ  .4
  .اإلمام يوسف بن إمساعيل النبهاين •
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  .اإلمام عبد القادر الشليب الطرابلسي •

  .يتوري الطرابلسياإلمام حسن عويدان الف •

كبار األئمة املذكورين أعاله عرب ما يلي ه من ى شيخ اإلسالم أسانيدتلقّ
  :همته وساتذوأ هخمن شيو

  .اللبناين العسريانالشيخ حسني بن أمحد  •

  .الشيخ السيد حممد الفاتح بن حممد املكي الكتاين الدمشقي •

  .الفرجني حملّي الشيخ الدكتور فريد الدين القادري •

 )موريتانا(مغرب وشنقيط ىل كبار شيوخ أسانيده إ  .5
  :ومنهم
  .ينني الشنقيطياإلمام أبو عبد اهللا حممد بن مصطفى ماء الع •

  .اإلمام حممد حبيب اهللا الشنقيطي •

  .اإلمام حممد العريب بن حممد العزوزي الفاسي •

  .اإلمام عبد اهللا بن صديق الغماري املغريب •

كبار األئمة املذكورين أعاله عرب ما يلي من  هى شيخ اإلسالم أسانيدتلقّ
  :همته ووأساتذ همن شيوخ
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  .ملكيالشيخ السيد علوي بن عباس املالكي ا •

  .اللبناين العسريانالشيخ حسني بن أمحد  •

  .الشيخ السيد حممد الفاتح بن حممد املكي الكتاين •

  .الفرجني حملّي الشيخ الدكتور فريد الدين القادري •

  :ومنهم مينىل كبار شيوخ أسانيده إ  .6
  .الشيخ احلبيب محزة بن عمر العيدروس احلبشي •

  .الشيخ احلبيب على بن عبد الرمحن احلبشي •

  .الشيخ عبد القادر بن أمحد السقاف •

  .الشيخ عبد اهللا بن أمحد احلداد •

  .ل اليماينالشيخ حسن بن أمحد األهد •

  .اليماين األهدلالشيخ حممد بن حيىي  •

  ")نفس الرمحن"مؤلف كتاب (الشيخ إمساعيل اليماين  •

كبار األئمة املذكورين أعاله عرب ما يلي من  هسانيدى شيخ اإلسالم أتلقّ
  :همته ووأساتذ هخمن شيو

  .الشيخ السيد علوي بن عباس املالكي املكي •
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  .الشيخ حممد بن علوي املالكي املكي •

  .الفرجني حملّي الشيخ الدكتور فريد الدين القادري •

  :ومنهم اهلندىل كبار شيوخ أسانيده إ  .7
  .إمام اهلند الشاه أمحد رضا خان احملدث الربيلوي •

بد احلليم احملدث األنصاري اإلمام أبو احلسنات عبد احلي بن ع •
  .اللكنوي

  .املدينمث حممد األنصاري اللكنوي بن اإلمام عبد الباقي بن علي  •

  .ي بن على األنصاري اللكنويالشيخ عبد اهلاد •

  .رام بوريالإرشاد حسني  اإلمامحمدث اهلند  •

  .الشاه احلاج إمداد اهللا املهاجر املكياإلمام  •

  .باديري آاخلحمقق اهلند اإلمام فضل حق  •

  .لورياألدث احملالشيخ السيد ديدار على شاه  •

مؤلف كتاب (مشريي اكالشاه الأنور حمدث اهلند العالمة حممد  •
  .")فيض الباري"

  .وريفسهارن الحمدث اهلند العالمة أمحد على  •
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  .الشيخ عبد الشكور احملدث املهاجر املدين •

  .)صاحب البدر الساري( الشيخ حممد بدر عامل مرييت •

كبار األئمة املذكورين أعاله عرب ما يلي من  هخ اإلسالم أسانيدى شيتلقّ
  :همو تهوأساتذ همن شيوخ

  .املهاجر املدينالقادري الشيخ ضياء الدين أمحد  •

ان تلميذ كسنة و 165عاش (الشيخ السيد عبد املعبود اجليالين  •
  .)الشاه إمداد اهللا املهاجر املكي

  .ث الباكستانحمد العالمة سردار أمحد القادري شيخال •

  .لوريألأبو الربكات أمحد احملدث االسيد الشيخ  •

  .مروهياألكاظمي الالعالمة السيد أمحد سعيد  •

  .الفرجني حملّي الشيخ الدكتور فريد الدين القادري •

  .القادري الرضوي قطب الدين العالمة عبد الرشيد •

  سالملسند النادر لشيخ اإلسلسلة ا  .8
  :همئمة واإلسالم إىل ما يلي من كبار األتصل سلسلة السند النادر لشيخ 

  .الشيخ عبد القادر اجليالينمام اإلعبد الرزاق بن مام اإلسيدنا  •
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  .ي الدين ابن العريبيالشيخ األكرب حم •

  .اإلمام ابن حجر العسقالين •

الكبار  ئمةاألوتصل سلسلة السند النادر لشيخ اإلسالم إىل هؤالء 
  .ر الشيوخ واألساتذة الكراماملذكورين أعاله عرب ما يلي من كبا

الشيخ حسني بن أمحد  عن) قراءة وإجازة(روى شيخ اإلسالم 
الشيخ عبد احلي بن الشيخ عبد الكبري  :عنوهو يروي  ،العسريان
، وهو الشيخ عبد اهلادي بن العريب العواد :عن ، وهو يرويالكتاين
 أخذهو اإلمام السيد الشريف عبد العزيز احلفيد احلبشي و :عن يروي

اإلمام عبد الرزاق اجليالين بن سيدنا الغوث األعظم الشيخ  نعوروى 
 ي الدين ابن العريبيوالشيخ األكرب حم ببغداد عبد القادر اجليالين

  2.صرمببن حجر العسقالين اواإلمام احلافظ  بدمشق،

  :هوو هذا السند النادر عن طريق أخرى شيخ اإلسالم وتلقّ

 يوهو يرو العسريانخ حسني بن أمحد روى شيخ اإلسالم عن الشي
 :عن ، وهو يرويمحد بن حممد السنوسي املدينالشيخ السيد أ :عن

 ، وهو يرويوالده الشيخ السيد حممد بن حممد السنوسي الطرابلسي
                                                 

  .928/ 2أخرجه الشيخ عبد احلي الكتاين يف فهرس الفهارس واألثبات،   .2
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، وهو السنوسي الطرابلسي يوالده الشيخ السيد حممد بن عل :عن
أخذ احلبشي وهو اإلمام السيد الشريف عبد العزيز احلفيد  :عن يروي

عبد الرزاق بن الغوث األعظم الشيخ عبد  ماماإلسيدنا  مباشرةً عن
 بدمشق ي الدين ابن العريبيالشيخ األكرب حمببغداد و القادر اجليالين

  .مبصر ابن حجر العسقاليناحلافظ واإلمام 

  والروحية ةسالم وحلقاته العلميدروس شيخ اإل
احلديث والتفسري موضوعات دروس يف بإلقاء الشيخ اإلسالم  قام

دينة شادمان مبء ب١٩٨١وية والتصوف يف عام النبوالعقيدة والسرية 
مث  .باكستان, الهورالواقع بجامع املنهاج  مث انتقل إىل, باکستان, الهور

، الباكستانية اإلقليمية صماعوالمن لقات الدرس العلمية بکل حببعده،  ,قام
إضافة إىل ذلك عاصمة , هوکوئت ,، وبشاورالهورکراتشي، و :وهي

  .آباد مسالإ :باكستان

طول, من بعد صالة العشاء يبدأ إلقاء حماضرتهوکان   إىل وكانت ت
عدد املشاركني يف حلقات درسه ليل، ولقد کان صالة التهجد يف آخر الّ

 ,والزعماء ,من العلماء اعشرين ألفً عشرة آالف إىلما يتراوح بني 
هؤالء املشاركون يستمعون كالم شيخ و .العوامو ,واخلواص ,والطالب
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اإلسالم بأذن صاغية، ويأخذون عنه، حىت يبلغ عدد اآلخذين واملستمعني 
وهؤالء  .يف كل سنة يف العشرة األخرية من شهر رمضان امخسني ألفًإىل 

. مع شيخ اإلسالم يف جامع املنهاج امسنون االناس يعتكفون اعتكافً
ويستمعون  ،اوار التربوية الروحانية ليالً لعلميةا ويشاركون يف االس

العلمي بعد صالة العشاء إىل صالة التهجد درس شيخ اإلسالم كل ليلة 
وألوف منهم يکتبون ما يلقيه عليهم شيخ اإلسالم من  .الروحي التربوي
وأن هذه احملاضرات والدروس مستمرة جبامع املنهاج  .احملاضرات القيمة

 ,والتالمذة ,والطلّاب ,العلماءوأن  .اآلن ىلإ ةثالثني سن منذ) الهور(
أنّ  ىن علوکلّهم جممع, املشاركني يف هذه الدروس املفيدةواملستمعني، 
الذين قد مضوا  ,السابقني عالمئمة األبدروس األ يشبهسالم إلدرس شيخ ا

وکثرة , وفصاحة لغته وصحة سنده يف سعة علمه ,القرون األوىليف 
 القدرة کام الربط بني موضوع الدرس وأحداث العصر، ويفحفظه وإح

 ,القرآن تأويالتبويف التفرد  .التأثري البالغ يف نفوس املستمعني ىعل
العلوم  ىاملسائل واملشکالت املعاصرة وعل ىوتطبيقات معاين السنة، عل

بإستخراج النقاط العلمية والعملية من صص خويف الت ,احلديثة وغريها
واملعرفة، ويف جواب  ,والتصوف ,والتربية ,والسلوک ,هدعلوم الز

  .راج معاين النصوص ودقائقهاخويف إست ،حکاماألتبيني يف و ,سئلةألا
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نه، ما من أو .اشتهرت هذه الدروس داخل باكستان وخارجهاو
من  طالبأو  أو خطيب أو حاکم عظيم أو کبري أو وزير أو سفري أو عامل

وله معرفة  ،)تورانتو(أو کندا  استان أو بريطانيباکساكن يف  بلدان العامل
ة بشيخ اإلسالم إال وله رغبة شديدة للحضور يف درس شيخ اإلسالم تام

 لقد حيضرو, هذا .طلب اإلجازة منهعنه و السماعيکون درسه، و أينما
اخلاصة السنوية  والعلماء واخلطباء يف حلقته ئخربعة آالف من املشاأ

للدرس للصحيحني لإلمام البخاري واإلمام مسلم يا القائمة يف بريطان
وهؤالء املشاركون يأتون من بالد العرب  .ومعرفة العلل ،وعلوم احلديث

ويستمعون للحضور يف هذه احللقة اخلاصة،  ،واملشرق واملغرب ،والعجم
  .ونهزكالم شيخ اإلسالم النافع ، ويستجي

مليون  ر واملستمعني إىللقاته العامة، فيبلغ فيها عدد احلضاحوأما 
الشريف ليلة املولد النبوي : مهااحدإوهذا يف ليلتني من کل سنة  ،شخصٍ

ع األول، والثان  ,ليلة سبعة وعشرين من شهر رمضان :يةمن شهر ربي
  .)باکستان(يف مدينة الهور  جتماع يف هاتني الليلتنييكون اإلو
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  هإجنازاته وأعمال
الدكتور حممد طاهر  األستاذ مما ال مراء فيه أن شيخ اإلسالم

ف ألباحث ومؤلف خصب أي كثري اإلنتاج حيث قام بتأليف القادري 
 600وأما بقية  ،منها كتاب 400نشرت و كتاب )1,000(

ال مثيل له  وهو خطيب ومتكلم .النشر يف خمتلف مراحلكتاب فإا 
باللغة األردية  حماضرة) 6,000(ة آالف تسأكثر من حيث ألقى 

ع اليت تتوفر يف صورة واإلجنل األشرطة يزية والعربية حول خمتلف املواضي
شبكة وعلى  )كاسيت وسي دي ودي يف دي(واألقراص الليزرية 

  :اإلنترنت وفيما يلي من خمتارات مؤلفاته

ü تفسري القرآن الكرمي حولشيخ اإلسالم  ؤلفاتم  
ني معاين وتفسري موجز آليات القرآن الكرمي باللغت(عرفان القرآن   .1

  )اإلجنليزية واألردية

يف وهو  اجملد 14الفتوحات املدنية وله ( منهاج القرآن ريتفس  .2
  )مرحلة التكميل

هو أضخم و انشره جزئي متّ ،)جملدات سبعة(تفسري سورة الفاحتة   .3
  ).حول هذا املوضوع مؤلفاته
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  صللمصطفى  األقسام ةكشف الغطاء عن معرف  .4

 بسم اهللا"ث عن معاين خم يتحدهو كتاب ضو( تسمية القرآن  .5
  ")الرمحن الرحيم

ن معاين كتاب ضخم يبيوهو " (القرآن"مناهج العرفان يف لفظ   .6
  )"القرآن"لفظ 

  )كتاب ضخم يف جمال التفسريوهو (معاين آية الكرسي   .7

  تنمية الشخصية اإلنسانية يف ضوء سورة الفاحتة  .8

  ال إكراه يف الدين  .9

آداب تالوة القرآن الكرمي (ل وآداب القرآن العرفان يف فضائ  .10
  )وفضائلها

  فكرة اإلسالمية للفطرة اإلنسانيةال  .11

  إىل اإلسالمالفلسفة القرآنية للدعوة   .12

ü من  ،كتابمئة ( تدوين احلديث وعلومه حول هؤلفاتم
  ):يليها ما أمهّ
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 على يكتاب ضخم حيتو( خر األمةآفيما حيتاج إليه  جامع السنة  .1
  )اجملد 20حديث وله  25000

2.  املنهاج السوي ث النبوي وتضم هذه  ،أربعة جملدات( من احلدي
وقد طبع خمتصر هذا الكتاب الضخيم . حديث 5000الدات 

وهذا املختصر . "من احلديث النبويسوي خمتصر املنهاج ال"باسم 
على منط  ختصراملهذا  بتور ،حديث ألف ومئةيشتمل على 
ومشكاة املصابيح للخطيب  ،ني لإلمام النوويرياض الصاحل

مع  املنهاج السويخمتصر طبع .) التربيزي حسب العصر احلاضر
السيد الدكتور حممد  اإلمامسابقًا  تقريظ كل من شيخ األزهر

شهري ملصر الشيخ الدكتور أمحد عمر الدث احملو ،املرحوم طنطاوي
للديار املصرية  واملفيت األعظم ،اشيخ جامعة األزهر سابقً ،هاشم

  .من كبار العلماء الشيخ الدكتور علي مجعة وغريهم

جمموعة خلمسة  ،أربعة جملدات( صالعطاء يف معرفة املصطفى   .3
 ،واألخالق ،واخلصائل ،آالف حديث على مواضيع الفضائل

بت هذه اموعة تور ،صواملعجزات حلضرة النيب  ،والشمائل
  .)على منط الشفا للقاضي عياض



 
28 

, طبع منهما جملد, جملدان(رآن والسنة قهداية األمة على منهاج ال  .4
  )جمموعة أخرى أللفني ومائيت حديث

  دة يف أصول احلديث وفروع العقيدةاخلطبة السدي  .5

  ورواية العلم اإلسناد مكانة   .6

  فضل بعض سور القرآن يف التبيان  .7

  ص شرف األمة احملمدية يف املناهل الصفية  .8

  ص يف اخلصائص النبوية املکانة العلية  .9

  يف اخلصائص الدنيوية ص امليزات النبوية  .10

  يف اخلصائص الربزخية  ص العظمة النبوية  .11

  اخلصائص األخروية يف ص لفتوحات النبويةا  .12

  ص يف الشمائل النبوية اجلواهر النقية  .13

  ص بويةالعادات الن يف ملطالب السنيةا  .14

  يف أعمال الرب والصدقة والصالح النجاح  .15

16.  املنحات الصمدية يف اإلختيارات النص ةبوي  

17.  وسل بالنيب الفوز اجلليص ّيف الت  
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18 .  ربيف الت رف العليالشيبص ک بالن  

  ةيف العلوم الغيبي صزات النبوية متيااال  .19

  ص األمني يبالنور املبني يف حياة الن  .20

21.  يف زيارة قرب النيب فيص املنهل الص  

22.  البيان يف جلوس النيب أ عن ميني الرمحان ص أصح  
23.  ص فا يف حسن جسد املصطفيغاية الص  

24.  يف أمساء النيب قيص العسل الن  

25.  لواتالفتوحات يف األذکار بعد الص  

  ص العطاء العميم يف أخالق النيب العظيم  .26

  العبدية يف احلضرة الصمدية  .27

  أ البيان يف رمحة املنان  .28

  ص األربعني يف فضائل النيب األمني  .29

  ص للمؤمنني يف شفاعة سيد املرسلني بشرى  .30

  ص الصالة على صاحب الدنو واملقام البدر التمام يف  .31

  صبة املوجودات لسيد األبرار كشف األسرار يف حم  .32
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  صعظمة سيد ولد عدنان دة البيان يف عم  .33

  صعلى أول اخللق وآخر األنبياء  ءلياالنعمة الع  .34

  صاحملبوب  احة القلوب يف مدح النيبر  .35

  صلصفا يف التوسل والتربك باملصطفى ا  .36

  عليهم السالم السبل يف مناقب األنبياء والرسل أحسن  .37

  رضي اهللا عنهن املؤمنني العقد الثمني يف مناقب أمهات  .38

  ل الدرة البيضاء يف مناقب فاطمة الزهراء  .39
  إيف مناقب احلسنني  البحرين جمر  .40
  االسيف اجللي على منكر والية علي   .41

  × القول املعترب يف اإلمام املنتظر  .42

  ي اإلنابة يف مناقب الصحابة  .43

  اكنـز املطالب يف مناقب على بن أيب طالب   .44

  ي ةاإلجابة يف مناقب القراب  .45

  ي نجابة يف مناقب الصحابة والقرابةال  .46

ق يف مناقب الصديق   .47   االقول الوثي
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  االقول الصواب يف مناقب عمر بن اخلطاب   .48

  اروض اجلنان يف مناقب عثمان بن عفان   .49

  كني يف مناقب األولياء والصاحلنيروضة السال  .50

   فضيلة الذكر والذاكرينز الثمني يفـالكن  .51

  والكرامات نات يف املناقببيال  .52

  انيد احلديث يف اإلمام أيب حنيفةتكميل الصحيفة بأس  .53

  ة ومع أحاديات اإلمام األعظمنفياألنوار النبوية يف األسانيد احل  .54

  ةة النبويند احلنفية يف ضوء السنالصالة ع  .55

ح  .56   التصريح يف صالة التراوي

  الدعاء بعد الصالة  .57

  ه للخوارج واحلروراءاإلنتبا  .58

  اللباب يف احلقوق واآلداب  .59

  ج السالمة يف الدعوة إىل اإلقامةمنها  .60

  حتفة النقباء يف فضيلة العلم والعلماء  .61

  أحسن الصناعة يف إثبات الشفاعة  .62
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  ا يعل القول القوي يف مساع احلسن عن  .63

64.  لَاملرويات السة ميةمن األحاديث النبوي  

  ةرويات القشريية من األحاديث النبويامل  .65

66.  ةاملرويات السهروردية من األحاديث النبوي  

  ص أحاديث النيب األطهرمرويات الشيخ األكرب من   .67

  إىل أئمة التصوف والعلم الرباينّ املنتقى ألسانيد العسقالين  .68

ü ها ما من أمهّ ،مئة كتاب(المية اإلس العقيدة حول همؤلفات
  ):يلي

  )جمموعة جديدة للعقيدة اإلسالمية ،جملد 25(موعة العقائد جم  .1

  )لتصور التوحيد يف جملدين حبث مفصل(كتاب التوحيد   .2

املقامات و حبث مفصل لفضائل الرسالة ،جملدان(كتاب الرسالة   .3
  )صالرفيعة حلضرة النيب 

4.  جملدان(ة كتاب السن، حبث مفصل حلجيةة احلديث والسن(  

  ةلرسالة والسنمكانة ا  .5

  )حبث مفصل لتصور البدعة يف اإلسالم( كتاب البدعة  .6
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  )مبادئ العقيدة(كتاب اإلميان   .7

  كتاب اإلسالم  .8

  كتاب اإلحسان  .9

  يارةزكتاب ال  .10

  كتاب الربكة  .11

  كتاب اإلستغاثة  .12

  كتاب التوسل  .13

  كتاب الشفاعة  .14

  كتاب التربك  .15

  كتاب زيارة القبور  .16

  التعظيم والعبادة  .17

  عظمة الرسالة  .18

  ختم النبوةعقيدة   .19

أكرب كتاب على هذا  صاالحتفال مبولد النيب (النبوي املولد   .20
  )صفحة 850يشتمل على حوايل  ،املوضوع
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  صمعراج النيب   .21

22.  وتعظيمه صالنيب  حب  

  هي حمور اإلميان صالذات احملمدية   .23

  صجلمال املصطفى  رىااألس  .24

  صحياة النيب   .25

  عقيدة علم الغيب  .26

  صاملدينة املنورة وزيارة قرب الرسول   .27

28.  تهإيصال الثواب ومشروعي  

  منهاج العقائد  .29

  التوسل عند األئمة واحملدثني  .30

  الوسائط الشرعية  .31

  أركان اإلميان  .32

  اإلميان واإلسالم  .33

  اإلميان بالرسالة  .34

  اإلميان بالكتب  .35
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  اإلميان بالقدر  .36

  اإلميان باآلخرة  .37

ü ص سرية الرسول حول همؤلفات  
عمل جديد يف التاريخ  ،جملدان( صمقدمة سرية الرسول   .1

  )اإلسالمي على منط مقدمة ابن خلدون

فت لّأُ للسرية النبوية أكرب جمموعة ،جملد 14( صسرية الرسول   .2
  )التاريخ عربباللغة األردوية 

  ةائل النبويالقرآن والشم  .3

للصالة والسالم على النيب  صيغة 2,500(دالئل الربكات   .4
وكتبت هذه الصيغ على  ،إضافة مجيلة يف األدب العريب ،ص

  .)منط دالئل اخلريات لإلمام اجلزويل

  اجلانب السياسي للسرية النبوية  .5

  قتصادي للسرية النبويةإلاجلانب ا  .6

  اجلانب اإلداري للسرية النبوية  .7

  اجلانب الدستوري للسرية النبوية  .8
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  اجلانب العلمي للسرية النبوية  .9

  اجلانب الثقايف للسرية النبوية  .10

  اجلانب التارخيي للسرية النبوية  .11

  جانب احلقوق اإلنسانية للسرية النبوية  .12

  جانب األمن والوحدة للسرية النبوية  .13

  العالقات الدبلوماسية يف السرية النبوية  .14

  العالقات بغري املسلمني يف السرية النبوية  .15

  النضال الثوري يف السرية النبوية  .16

  يف القرآن ص خصائص النيب  .17

  ص خصائص املصطفى  .18

  ص مشائل املصطفى  .19

  )صمعاين وشرح أمساء النيب ( أمساء املصطفى  .20

  ص معارف اسم حممد  .21

  ص معارف الشفاء بتعريف حقوق املصطفى  .22

  نورالحتفة السرور يف تفسري آية   .23
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  ص نور األبصار بذكر النيب املختار  .24

  صفضيلة الصالة والسالم على النيب   .25

  تقوية اإلميان ذريعة صالرسول  حمبة  .26

  صاحلفاظ على عظمة الرسول   .27

  ص عشاق مجال املصطفى  .28

  املقام احملمود  .29

  ص عامل األرواح وعظمة املصطفى ميثاق  .30

  أحسن املورد يف صالة املولد  .31

  صات سور القرآن على سيد ولد عدنان صلو  .32

  أمساء حامل اللواء مرتبة على حروف اهلجاء  .33

  صالة األكوان  .34

  صالة امليالد  .35

  صالة الشمائل  .36

  صالة الفضائل  .37

  صالة املعراج  .38
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39.  يادةصالة الس  

ü العبادات حول همؤلفات  
  أركان اإلسالم  .1

  فلسفة الصالة  .2

  آداب الصالة  .3

  جتماعيةالصالة والفلسفة اإل  .4

  فلسفة معراج الصالة  .5

  فلسفة الصوم  .6

  فلسفة احلج  .7

  فلسفة الزكاة  .8

ü الفقه وأصوله( القانون اإلسالمي حول همؤلفات(  
  احلكم الشرعي وأدلَّته  .1

  "ميثاق املدينة"حتليل دستوري لـ   .2

  لقانون اإلسالميصائص األساسية لاخل  .3

  دراسة مقارنة بني تصور القانون اإلسالمي واملغريب  .4
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  التصور اإلسالمي للقانون  .5

  مصادر القانون اإلسالمي  .6

  التصور اإلسالمي للجرمية  .7

  اجلرمية يف الفقه اإلسالمي  .8

  ظام العقوبات يف اإلسالم وفلسفتهن  .9

  تبويب العقوبات اإلسالمية  .10

  آين للنظرية الدستوريةاألساس القر  .11

  يكل القانوين للعقوبات اإلسالميةاهل  .12

  يف البحث اإلسالمي املنهجية الفقهية  .13

  سالمي للدولةاملفهوم اإل  .14

  النص وتعبريه  .15

  طارهوإ ،أنواعه ،معناه ،جتهاداإل  .16

  احلديث وفلسفة االجتهادالعصر   .17

ü التصوف حول همؤلفات  
  الطاعة اإلهلية  .1
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  ذكر اإلهليال  .2

  احلب اإلهلي  .3

  اخلشية اإلهلية   .4

  حقيقة التصوف  .5

  كتاب اإلحسان  .6

  )جملدان(املنهج اإلسالمي للتربية   .7

  خطة العمل للتصوف  .8

  أخالق األنبياء  .9

  ات والصحبة مع املقربني إىل اهللالذكري  .10

  حسن األعمال  .11

  حسن األحوال  .12

  حسن األخالق  .13

  تزكية النفس  .14

  الفساد يف القلب ومعاجلته  .15

  احلياة حرب بني اخلري والشر  .16
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  نسينا وطننا األصلي  .17

  والتوبة وتصليح األحوال اخلطيئة  .18

  طبقات العباد  .19

  عتكافاإلاخللوة وحقيقة   .20

ü حول االقتصاد همؤلفات  
  نظام االقتصاد يف اإلسالم  .1

  قواعد االقتصاد يف اإلسالم  .2

  هاصادية وحلّالقضية االقت  .3

  خطة نظام البنوك الالربوي  .4

  نظام البنوك الالربوي واالقتصاد اإلسالمي  .5

  تصور امللكية يف اإلسالم  .6

  اإلسالم والتكافل االجتماعي  .7

ü حول األفكار العامة همؤلفات  
  يف اإلسالم يةقوق اإلنساناحل  .1

  حقوق الوالدين  .2
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  حقوق املرأة يف اإلسالم  .3

  ات يف اإلسالمحقوق األقلي  .4

  حقوق األطفال يف اإلسالم  .5

  تصور العلم يف اإلسالم  .6

  حقيقة اجلهاد  .7

  اجلهاد باملال  .8

  اشهادة اإلمام حسني   .9

  الذبح العظيم  .10

  )جملدان(الفلسفة القرآنية للتغيري اجلذري   .11

  الفلسفة اإلسالمية حلياة اإلنسان  .12

  كيف ميكن إاء الطائفية؟  .13

  )تجملدا ةثالث(اج األفكار منه  .14

  االحنطاط يف الدين وخطة العمل للسيطرة عليه  .15

  فههجوم القوى الباطلة على اإلميان وخطة العمل لتوقّ  .16

  لفلسفة القرآنية للدعوة واإلرشادا  .17



 
43 

  الوسطية يف اإلسالم  .18

  ملاذا يبتعد شبان األمة عن دين اإلسالم؟  .19

  ود اإلميانمصطلح مز ص نظام املصطفى  .20

  اجلهود للحصول على الغاية  .21

  ونتائجها ص اجلهود النبوية  .22

  لفلسفة القرآنية للرقي واالحنطاطا  .23

  الرحلة إىل إحداث التغيري اجلذري  .24

  لتغيري اجلذريالسرية النبوية واجلهود الرامية إىل ا  .25

  غاية بعثة األنبياء الكرام  .26

  الم الدكتور حممد طاهر القادريسالقضايا العصرية وشيخ اإل  .27

ü حول السياسة همؤلفات  
  هاوحلّ سياسيةالقضية ال  .1

  صتصور الدين والناحية السياسية حلياة النيب   .2

  العاملي اجلديد والعامل اإلسالميالنظام   .3



 
44 

ü الحول  همؤلفاتاتشخصي  
1.  بحاسيدنا أبو بكر الصديق  ص الرسول م  

  صكر الصديق إىل الرسول زلة تقرب سيدنا أيب بـمن  .2

  افضائل سيدنا عمر الفاروق   .3

  احب سيدنا على   .4

  لسرية السيدة خدجية الكربى   .5

  لسرية السيدة عائشة   .6

  لسرية السيدة فاطمة الزهراء   .7

ثاإل  .8   مام أبوحنيفة إمام األئمة يف احلدي

9.  تة أهل الاستفادة اإلمام األعظم من فيوض الصحابة الكرام وأئم   بي

  اإلمام األعظم واإلمام البخاري  .10

  بيان مسانيد اإلمام األعظم  .11

  ونظمه العلمي محد رضا خان الربيلويموالنا الشاه أ  .12

  حلم العالمة إقبال وباكستان عصرنا  .13

  صرسالة عشق الرسول و العالمة إقبال  .14
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  العالمة إقبال وتصور العشق  .15

قب  .16   التصور املؤمن عند العالمة إ

  القادري الدكتور فريد الدين الشيخ ذكريات  .17

ü حول اإلسالم والعلم همؤلفات  
  اإلسالم والعلم  .1

  )دراسة مقارنة بني القرآن والعلم(خلق الكون القرآن و  .2

  )دراسة مقارنة بني القرآن والعلم( اإلنسانالقرآن وخلق   .3

  اإلسالم والعلم اجلديد  .4

  الروحانية واملغناطيسية  .5

 ةلقريب قام شيخ اإلسالم بإصدار الفتوى املبسوطاملاضي ا ويف
 600شتمل على أكثر من توالذي , باسم اإلرهاب وفتنة اخلوارج

الفتوى ليطلع امللة اإلسالمية  هوقام شيخ اإلسالم بإصدار هذ. صفحة
، وليظهر موقف وفتنة اخلوارج على حقيقة مسألة اإلرهابوالعامل كله 

يف ضوء القرآن والسنة وكتب العقيدة ه املسألة اإلسالم الواضح عن هذ
والفقه ليفهم الذين يعانون من الشكوك والشبهات وسوء الفهم حول هذه 
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إىل العديد من الفتوى  هترجم هذتـوس. املسألة منظور اإلسالم هلا
  .تعاىل إن شاء اهللا .والفارسية, واإلجنليزية, العربية: اللغات، منها
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  عامليةمنهاج القرآن المنظمة 
  :األمانة املركزية

  باكستان ،مادل تاؤن الهور ،أم - 365

-42( 35171404-  35168365  :كتباملهاتف 
92+(  

  +)92-42( 111 140 140  :دويلهاتف 

-42( 35168184 -  35169114  :  فاكس
92(+  

  :لكترونيةإلااملواقع 

 www.Minhaj.org    منهاج القرآن الدويل

 www.Welfare.org.pk    مؤسسة منهاج اخلريية

ا  www.MWFUK.org    مؤسسة منهاج اخلريية، بريطاني

www.MinhajSisters.com    عصبة منهاج القرآن للنساء  

www.MCDF.info    منتدى احلوار اإلسالمي املسيحي  

http://www.Minhaj.org
http://www.Welfare.org.pk
http://www.MWFUK.org
http://www.MinhajSisters.com
http://www.MCDF.info
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 www.Youth.com.pk    عصبة املنهاج للشباب

 www.PALM.org.pk    حركة احملامني الشعبية الباكستانية

www.MinhajOverseas.com    مديرية الشؤون اخلارجية  

رآن ترمجة الق(عرفان القرآن 
  )اإلجنليزية واألردوية :باللغتني

  www.Irfan-ul-Quran.com  

 www.DeenIslam.com    الوسائط املتعددة اإلسالمية

اأيض    www.IslamTune.com  

كتب شيخ اإلسالم الدكتور حممد 
  طاهر القادري

  www.MinhajBooks.com 

 www.Minhaj.info    دوريات منهاج القرآن الدويل

 www.Research.com.pk    معهد فريد امللة للبحوث

 www.Minhaj.biz    منشورات منهاج القرآن

 www.Gosha-e-Durood.com    صزاوية الصالة على النيب 

 www.Itikaf.com    مدينة االعتكاف

 www.MUL.edu.pk    جامعة املنهاج، الهور

http://www.Youth.com.pk
http://www.PALM.org.pk
http://www.MinhajOverseas.com
http://www.Irfan-ul-Quran.com
http://www.DeenIslam.com
http://www.IslamTune.com
http://www.MinhajBooks.com
http://www.Minhaj.info
http://www.Research.com.pk
http://www.Minhaj.biz
http://www.Gosha-e-Durood.com
http://www.Itikaf.com
http://www.MUL.edu.pk
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 www.Farghana.org    معهد الفرغانة، بريطانيا

ا  www.Al-Hidayah.co.uk    اهلداية، بريطاني

  

http://www.Farghana.org
http://www.Al-Hidayah.co.uk
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