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إ ّن مننن نعننم هللا علننى ه ن أ الننبالد أن جعلهننا مهبل نا و ألعظننم رسننالة ومسننتقرا و أل ننر
رسننول صننلى هللا علينن ،وسننلم فهنني بلبيعننة تكوينهننا وعلننى امتننداد تاري هننا حاملننة له ن أ
الرسالة تابعة ل لك الرسول تقتفي لاأ وتهتدي بهدي ،وتسير على ضوء تعاليمن ،ولقند
كانن تعنناليم امسننالم سنبّااة إلنى الحننا علننى فعننل ال ينر وت ننجيل العنناملين فنني مجالنن،
ونسبة الفضل إلى أهل ،واالعترا باألعمال المجيدة يقوم بهنا العناملون األ ينار ومنن
أجل التأكيد على تلك المثل امسالمية العليا أن ئ مؤسسنة الملنك فيصنل ال يرينة وكنان
مننن أبننرز ن ننالاتها م ننروا جننائزة الملننك فيصننل العالميننة التنني نجتمننل اليننوم حولهننا فنني
ساعة من أروا ساعاتنا لإلحتفال بإهدائها إلى الجديرين بها إنهنا سناعة تؤكند أن بالدننا
وعلننى رأسننها اائنندنا المفنندى جاللننة الملننك النند بننن عبنند العزيننز حفظنن ،هللا تقنندر الجهننود
الرائعة المب ولة في دمة امسالم والمسلمين وتك ّن إجالالو واحتراما و للعلماء ال ين ندموا
الفكر والعلم والثقافة والتراث على مستوى عالمي رفيل وهي به ا تؤكد أيضا أنها ليس
بالد النفل والمال وحسب كما استقر في أ هنان البعيندين عنهنا وإنمنا هني ابنل لنك وبعند
لك بالد العقيدة الصحيحة ومولن العلم النافل والتراث المجيند بنالد النروا والمبناديء
ولم تكن نظرتهنا إلنى المنال إال علنى أنن ،وسنيلة منن وسنائل تحقينق الااينا السنامية التني
تستظل بامسالم عقيدة و ريعة ومنهج حياة
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ولقد ارتبل ه أ الجائزة بأهدافها وغاياتها بأهدا رجل عظيم أمضى حياتن ،مكافحنا و
إيمان راسخ غمر الب ،ومباديء يّرة دافل عنها وكان في كل لك يلمح إلنى
في سبيل
ٍ
و
عزة المسلمين فكان في كل موااف ،مثاال للمسلم القوي والرائد األمين الن ي ال يكن ب أهلن،
ثننم مضننى إلننى جننوار ربنن ،ننهيدا و ليلحننق بالصند ّيقين وال ننهداء والصننالحين وحسننن أولئننك
رفيقا و
واآلن واد أصبح م روا الجائزة حقيقة وااعة يليب لي أن أ كر في كلمنا منوجزة
بعنننا امجنننراءا التننني نفننن تها األماننننة العامنننة للجنننائزة منننن أجنننل أن تصنننل إلنننى أرفنننل
المستويا من حيث النزاهة وامنصا في مجاال التر يح والتحكيم واال تيار
لقنند نننا نظننام الجننائزة علننى أن تكننون التر ننيحا لجننائزة دمننة امسننالم مننن ابننل
المنظما وامتحادا امسالمية في جميل أنحاء العالم كما نا على أن يكنون التر نيح
لجنننائزتي الدراسنننا امسنننالمية واألدب العربننني منننن ابنننل المؤسسنننا العلمينننة العالمينننة
كالجامعنننا ومراكنننز البحنننوث والمجنننامل اللاوينننة ونحوهنننا وحظنننر النظنننام التر نننيحا
الفرديننة وتر ننيحا األحننزاب السياسننية وبننناء علننى لننك وجهن األمانننة العامننة للجننائزة
الدعوة إلى عدد كبير منن المنظمنا امسنالمية والمؤسسنا العلمينة والهيئنا األكاديمينة
في جميل أنحاء العالم تدعوها إلى تر يح منن تنراأ مسنتحقا للجنائزة فني فروعهنا الثالثنة
كمننا أعلنن عننن لننك فنني صننح محليننة وعربيننة وعالميننة وعننندما وصننل التر ننيحا
اام األمانة بفرزها وتلبيق ال رول النظامية عليها فاستبعد ما ليس دا الو في مجال
الجائزة وأبق ما تنلبق علي ،رولها ثم ا تار هيئة الجائزة ثالثة حكام سنريّين لكنل
جننائزة مننن بننالد م تلفننة دفع ن إلننيهم األعمننال المر ننحة لجننائزتي الدراسننـا امسننالمية
واألدب العربي وبعد أن اام هؤالء الحكام بدراسة تلنك األعمنال دراسنة مستفيضنة بعثنوا
بتقاريرهم إلى أمانة الجائزة وعندئ دع األمانة العامة إلنى عقند اجتمناا للجنان الدائمنة
للتر يح واال تيار لكل جائزة منن الجنوائز النثالث وتضنم هن أ اللجنان مجموعنة ممتنازة
مننن ال صننيا العلميننة البننارزة والعلمنناء وأسننات ة الجامعننا يمثلننون منظمننا إسننالمية
ومؤسسا علمية إلى جانب صيا أ رى ا تارتها هيئة الجنائزة لمنا لهنا منن جهنود
بارزة في مجال دمة امسالم والدراسا امسالمية واألدب العربي
واجتمع ن لجننان التر ننيح واال تيننار فنني األول مننن ربيننل األول الماضنني واسننتمر
اجتماعاتها ثالثة أيام اضتها فني دراسنا متواصنلة لاعمنال المقدمنة اللعن فيهنا علنى
تقننارير الحكننام عننن كننل عمننل وراجع ن األعمننال مراجعننة دايقننة كمننا راجع ن جهننود
المر حين السابقة والحاضرة وانته اجتماعاتها إلى القرارا اآلتية:
انرر لجننة دمنة امسنالم ا تينار مر ننح النندوة العالمينة لل نباب امسنالمي العالمننة
المجاهد السيد أبي األعلى المنودودي فنائزا و بجنائزة الملنك فيصنل العالمينة ل دمنة امسنالم
للمبررا اآلتية:
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أوال :ألنن ،عمنل منن نباب ،المبكنر فني الصنحافة امسنالمية الجنادة وانام بعند لنك بإنتننا
كثي ينم عن علم غزير وفكر أصيل
ثانيا :إسهام ،إسهاما و فعّاالو في تجديد الفكر امسالمي وجعل ،ظاهرة مهيمنة على الحياة في
جميل صورها عند المسلمين في القارة الهندية
ثالثا :كفاحنن ،البلننولي وجهننادأ المسننتمي مننن أجننل إحينناء الننروا امسننالمية وبعننث القننيم
امسالمية والملالبة بجعل تعاليم ال ريعة امسالمية وأحكامها ملبقة عنند المسنلمين
فنني حينناتهم العمليننة و لننك عننن لريننق حركتنن ،امصننالحية التنني تنلننق بهننا مؤلفاتنن،
العديدة التي كان لها بالغ األثر وكامل التجاوب مل حركا امصالا في العالم
ارر لجنة التر يح واال تيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسا امسالمية مننح
الجائزة هن ا العنام لمر نح معهند التنراث العلمني العربني فني جامعنة حلنب سنعادة األسنتا
الدكتور فؤاد سزكين أحد كبار العلماء المعاصرين في حقنل التنراث العربني وامسنالمي
لقاء عمل ،الرائنل فني األجنزاء الثالنث والرابنل وال نامس منن موسنوعت ،الضن مة تتناريخ
التراث العربيت تلك األجزاء التي عالج فيها جهود علماء المسلمين في اللنب والصنيدلة
والبيلـرة وعلم الحيوان والكيميناء والزراعنة والنبنا والرياضنيا وهني األجنزاء التني
تد ل ضمن مجال الجائزة له ا العام وهو أثر العلمناء المسنلمين فني الحضنارة األوروبينة
واد كتبها المؤل الفاضل بداة العالم ونزاهة المفكر و عور المسلم الايور
اننرر لجنننة التر ننيح واال تيننار لجننائزة الملننك فيصننل العالميننة لننادب العربنني حجننب
الجائزة ه ا العام عن األعمال المقدمة إليها ألنها على ما فيها من جهد م نكور لنم تكنن
تراى إلى المستوى ال ي تتو اأ لجنة الجائزة كما أنها ال تحقق أهدا الجائزة
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يسرني أن ألقني
ابل أن أدعو الفائزين الكريمين للت ر بتسلم الجائزة من يد جاللتكم ّ
بعا األضواء في كلما اليلة م تصرة على سيرة كل منهما مستقاة من التقارير التي
ورد إلى األمانة العامة للجائزة من الجها المر ِّ ّحة لهما
إن الفننائز بجننائزة دمننة امسننالم علننم مننن أعننالم المسننلمين المعاصننرين ومجاهنند مننن
كبار المجاهدين اضى حيات ،من باب ،من أجل ترسيخ الروا امسالمية وإ كاء ال عور
امسالمي والحفاظ على تعاليم امسالم وتلبيق ريعت،
لقنند ولنند سننماحة العالمننة ال ننيخ أبنني األعلننى المننودودي فنني ال ننامس والع ننرين مننن
سبتمبر 9199م في مدينة حيدر أباد الدكن في الهند وكان والدأ السيد أحمد حسن مودود
يعمننل محامينا و وفنني ظننل االحننتالل االنجليننزي لننم ي ننأ والنندأ أن يد لنن ،المنندارس لباضنن،
يدرسنون أ نتاب العلنوم
ألسلوب الحياة الاربية فتولى بنفس ،تعليم ولدأ وهيأ ل ،المعلمنين ِّ ّ
وأنواا اللاا كالعربية والفارسية واألوردية واالنجليزية
وفي سنة 9129م التحق المودودي بالصحافة وسن ،آن اك لنم تتجناوز السنابعة ع نرة
وتقلب محررا و في عدة صح أسبوعية ويومية منن أهمهنا جريندة تدلهنيت اليومينة التني
كان تعارا االستعمار البريلاني والتسلل الهندوكي وتع ِّبّر عن النظرة امسالمية
وفنني عننام 9192م بنندأ إصنندار مجلننة تترجمننان القننرآنت وكان ن وسننيلة جينندة لتوجينن،
مسلمي القنارة الهندينة وتوحيندهم والتقنى المنودودي بعند لنك بال ناعر امسنالمي الكبينر
محمد إابال ودعاأ إابال إلى القدوم إلنى البنجناب لتنللنق منهنا رسنالت ،فني الحيناة فاتجن،
المودودي إلى هناك وأن أ مركزا و للمعرفة امسالمية
كننان المننودودي دائننم الكتابننة والتعري ن بنظننام امسننالم بحمناس كبيننر ولقنند حنناول أن
يجعل من أي تجمنل حركنة تحمنل رسنالة امسنالم وتب ِّلّنغ دعنوة هللا ولمنا لنم يلنق اسنتجابة
كافية لالب على صنفحا مجلتن ،بنالتفكير فني حقيقنة الندعوة امسنالمية ولالنب باسنتنفاد
الجهد من أجل التفكير في تنفي نظام الحياة امسالمي ليس فقل في الحياة ال اصنة وإنمنا
في المجال السياسي واالاتصادي واالجتمناعي والحضناري أيضنا وانهالن علين ،رسنائل
االسنتجابة والحمنناس فندعا إلننى عقند مننؤتمر تتندارس فينن ،هن أ األفكننار لتوضنل فنني ننكل
برنننامج ي رجهننا إلننى حيننز الوجننود وكننان أن ن ننأ الجماعننة امسننالمية فنني أغسننلس
9149م وانت ب المودودي أميرا و لها
لقد تجاوز كتب المودودي ورسنائل ،ون نرات ،المائنة وال مسنين غينر أن منا لن ،منن
لب وكتابا ومقاال من ورة في الصح كثيرة جدا و واد لبع كتب ،أكثر من إثنتي
ع رة لبعة ونقل كثير منها إلى لاا كثيرة ومن أهم كتب ،رسالت ،ال الندة تالجهناد فني
امسالمت التي الا تقنديرا و كبينرا و بنين المسنلمين وكنان لهنا تنأثير كبينر فني إيقناظ ال نعور
امسننالمي ومننن كتبنن ،ال ننهيرة كتابنن ،تمبنناديء امسننالمت ال ن ي يعن ِّ ّنر بامسننالم تعريف نا و
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واضحا و محكما و ي را العقائد األساسنية والمبناديء الرئيسنية نرحا و جيندا و واند تنرجم إلنى
سبل وع رين لانة ولن ،تعليقنا مفيندة علنى القنرآن الكنريم بعننوان تتفهنيم القنرآنت وهنو
تفسير ينبا بالحياة والحركة يوضح كي أن القرآن يستهد إحداث تايير فني المجتمنل
امنساني وكن لك كتابن ،ال نهير تالقنانون والدسنتور امسنالميت وهنو كتناب ي نرا سنمو
القانون امسالمي ولبيعة الت ريل في امسالم والمباديء األساسية للسياسة امسالمية
لقنند كننان تننأثير المننودودي كبيننرا و فنني محيلنن ،فقنند دعننى إلننى تاييننر ننامل فنني األفكننار
واآلمال والنظرة إلى الحياة وكان كتابات ،سببا و في ح الهمم وتربية أجيال جديدة تت ن
من امسالم ااعدة تنللق منها إلى حياة كريمة فاضلة ولقد تجل عظمت ،في تدريب عدد
كبير منن النناس روحينا وثقافينا منن أجنل القينام بدعوتن ،امصنالحية وحمنل رسنالت ،بننفس
الحماس والن ال
وإ ا كان من المؤس أن ال ي اركنا لك العَلم الكبير إحتفالنا اليوم من أجل تسنلّم هن أ
الجننائزة نظننرا و العننتالل صننحت ،ممننا يجعلنن ،غيننر اننادر علننى الحركننة فننإن مننا يسننعدنا أن
يتسلمها صان أنابهما عن ،في تسلم الجائزة همنا فضنيلة ال نيخ لينل أحمند الحامندي
وإبن ،السيد حسين فاروق مودودي
أما العَلم الثاني ال ي نحتفنل بن ،الينوم فهنو سنعادة األسنتا الندكتور فنؤاد سنزكين الفنائز
بجننائزة الملننك فيصننل العالميننة للدراسننا امسننالمية وانند ولنند سننعادت ،فنني اسننتانبول سنننة
9124م مننن أبننوين تننركيين ودرس مراحننل التعلننيم العننام والثننانوي والجننامعي فنني مدينننة
اسنننتانبول وحصنننل علنننى الماجسنننتير سننننة 9149م فننني أاسنننام ال نننرايا والرياضنننيا
والدراسا الرومانية ثم حصل على درجة الدكتوراأ فني العلنوم امسنالمية والدراسنا
اميرانية والفلسفة وكان رسالت ،عبنارة عنن ن نر و نرا ودراسنة لكتناب مجناز القنرآن
ألبي عبيدة معمر بن المثنى العالم اللاوي ال ي عنا فني القنرن الثناني الهجنري ثنم اندم
لاسننتا ية فنني جامعننة اسننتانبول سنننة 9194م وانتقننل سنننة 9199م إلننى ألمانيننا الاربيننة
وهناك تولّى التدريس في معهد اللاا السامية في جامعة ماربورك ثم عمل بعد لنك فني
معهد تاريخ العلوم اللبيعية في جامعة فرانكفور بصفة أستا زائر ثم ادم أستا ية ثانينة
في تاريخ العلوم إلنى كلينة العلنوم سننة 9199م وبعند لنك التناريخ أصنبح أسنتا ا و لتناريخ
العلوم اللبيعية في نفس الجامعة بالحقوق الكاملة لاسات ة األلمان
ألّ الدكتور فؤاد سـزكين عددا و من الكتب وألقى كثيرا و منن المحاضنرا ومنن كتبن:،
تنناريخ البالغننة العربيننة – باللاننة التركيننة مجنناز القننرآن ألبنني عبينندة معمننر بننن المثنننى
ومقاال عديدة في العلوم امسالمية كتبها بلاا م تلفة غير أن أهم كتب ،على املنالق
هو كتـاب ،الفائز بالجائزة تتاريخ التراث العربيت وهـو سلسلة عظيمنة فني تناريخ التنراث
امسالمي ومصادرأ واد صدر من ،حتى اآلن ستة أجزاء ض ام هي:
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األول ويتناول علوم القرآن والحديث والفقن ،والعقيندة حتنى سننة 499هنـ ويتنناول الجنزء
الثاني ال عر العربي من الجاهلية إلى حنوالي سننة 499هنـ ويحتنوي الجنزء الثالنث علنى
إستقراء ودراسة لجهود العلماء المسنلمين فني اللنب والصنيدلة والبيلنرة وعلنم الحينوان
وي ننتمل الرابننل علننى دراسننة عننن الكيمينناء والزراعننة والنبننا عننند العننرب أمننا الجننزء
ال امس فقد صص ،للرياضيا والسادس لعلم الفلك والسابل لآلثار العلوية أما الثامن
والتاسل وهما تح اللبل فيحويان على علوم اللاة والنحو واألدب والبالغة والعروا
ويرى المؤل أن كتاب ،ه ا اد يصل إلنى ع نرين مجلندا و يتنناول فين ،م تلن مجناال
الحضننارة امسننالمية ويعننالج فينن ،مكانننة العلمنناء العننرب المسننلمين فنني تنناريخ الحضننارة
العالمية وهو يكتب لك بقلم الباحنث النزين ،المنصن الن ي يحناول أن يضنل األمنور فني
عما لك باألسانيد التاري ية والحقائق العلمية
نصابها وأن يرد ّ الفضل إلى أهل ،مد ِّ ّ
صاحب الجاللة
أصحاب السمو
أصحاب الفضيلة والمعالي
أيها السادأ
يسرني أن أعلن أن لجان التر يح واال تيار لجائزتي الملك فيصل العالمية للدراسنا
ّ
امسالمية واألدب العربي اد اررتا أن يكون موضوا الجائزة في ه ين المجالين كاآلتي:
ننرر أن يكنننون موضنننوا الجنننائزة للعنننام القنننادم
فننني مجنننال الدراسنننا امسنننالمية تقن ّ
تالدراسا التي تناول السنة النبويةت
انرر اللجننة تأجينل موضنوا هن ا العنام إلنى العنام
أما في مجنال األدب العربني فقند ّ
القادم وهو موضوا تالدراسا التي تناول ال عر العربي المعاصرت
وإنني في تام ه ا الحفل الكريم ألتقدم لمقام جاللتكم بال نكر واالمتننان علنى نمولكم
ه ن ا الحفننل ال يّننر بالرعايننة واهتمننامكم بنن ،كمننا أتقنندم بال ننكر والتقنندير لصنناحب السننمو
الملكنني األميننر فهنند بننن عبنند العزيننز نائننب رئننيس مجلننس الننوزراء وولنني العهنند المعظننم
ولصنناحب السننمو الملكنني األميننر عبنند هللا بننن عبنند العزيننز النائننب الثنناني لننرئيس مجلننس
الوزراء ورئيس الحرس الولني على ت ريفهما ه ا الحفل
يسرني بإسم أمانة الجائزة أن أ كر جميل من تعاون معنا سواء فني امعنداد للجنائزة
و ّ
أو في التحكيم والتر يح وأ ا بال كر أعضاء لجان التر يح واال تيار ونندوة ال نباب
العالمي امسالمي ورابلة العالم امسالمي ومعهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب
ومركز الثقافة امسالمية في بنجالد وكثير من المؤسسنا واألفنراد الن ين كنانوا ينر
عون لنا للوصول به أ الجائزة إلى غايتها المرجوة
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جمعنا هللا دائما على ال ير وكتب لنا التوفيق والسداد
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات،
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