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مؤسسة الشيخ
أبي الحسن علي الحسني الندوي

تعريف
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ،و الصالة و
السالم على سيد المرسلين ،و على آله
و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين ،أما بعد!

ان األقلجات المتوطنٌ ؽً سبى القارة الونديٌ
– و المزلمون منوم بشؾٌ ذاشٌ  -ؽً أسد
خاجٌ إلٍ األعمال الدعويٌ و التعلجمجٌ و
الرؽاهجٌَ و قد نسأت لزد هذه الخاجٌ كثجر من
المنظمات و المؤززات ؽً سرقً البّد و
غربجواَ غجر أن الخاجٌ ِتزال تلد إلٍ
المزيد.
ؽنظر ًا إلٍ ذلك ـ و بداؽع من اإليمان و خب
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الذجر و عاطؾٌ الود و الرثاء تجاه إذواننا
المنكوبجن ؽً البّد ـ قامت رجال من ذوي
القلوب البجضاء بإقامٌ مؤززٌ أزمجت
بـ"موِنا علً مجان ؽاؤنديسن" (مؤززٌ السجر
أبً الخزن علً الخزنً الندوي)َ و كان
غرضوا:
١ـ إشّح

المجتمع و القجام ؽجى باألمر

بالمعروف و النوً عن المنكر.
٢ـ إقّع التقالجد المذالؾٌ لإلنزانجٌ ؽً
منازبات الزواج وغجرهاَ التً أنسأت عديد ًا من
الؾتن.
٣ـ ذدمٌ اِنزانجٌَ من توؽجر الخواُح للؾقراء
و المزاكجنَ و المعدمجن و المنكوبجن من المزلمجن
و غجر المزلمجن.
٤ـ إنساء كتاتجب و مدارس مجانجٌ تقوم بتعلجم
األطؾال المبادئ و المعلومات األزازجٌ الّزمٌ
للخجاة اإلنزانجٌ ؽً المناطق المشابٌ بالجول و الؾقر.
5ـ توؽجر اإلزعاف للمشابجن بالطوؽان و
العاشؾٌ و الخريق و ما إلٍ ذلك من الكوارث التً
تعود بالضرر و القلق علٍ عامٌ البسر.
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6ـ إنساء مدارس عشريٌ ـ دينجٌ بالمعجار
الدولًَ بتوؽجر أخدث النماذج و المناهح ؽً مجال
التعلجم و التربجٌ ؽجواَ و ذلك ؽً مشب مخاوِت
النووض بالوضع اِقتشادي و التعلجمً بجن

الطبقات الؾقجرة .

و هلل الخمد و المنٌ علٍ أن وؽق رجال
المؤززٌ لعدة ذدمات و أعمال الذجر و
الشّحَ وزتذكر تؾاشجلوا ؽً ذيل هذا
المرقوم.

إنجازات المؤسسة
إنساء الكتاتجب القرآنجٌ :قامت المؤززٌ
بإنساء زلزلٌ من الكتاتجب ؽً المناطق
المشابٌ بالجول و الؾقرَ و قد بلؼ عددها اآلن
إلٍ  ٢٤كتابا.
كؾالٌ الطّب المعوزين :قدمت المؤززٌ
ذدمتوا لعديد من الطّبَ من الذين يريدون أن
يلتخقوا بالمدارس العشريٌَ و قامت بكؾالتوم
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ختٍ يتمكنوا من درازٌ العلوم العشريٌَ و
تطوير خجاتوم و بّدهم.
القجام بتوؽجر الذدمات للمنكوبجن :قامت
المؤززٌ ـ عدة مرات ـ بذدمٌ المنكوبجن
المشابجن بالكوارث و اآلؽات الزماويٌ من
الطوؽان و الؾجضان و كثرة األمطار و سدة
البرد و خدوث الخريق و هلم جراَ و من ذلك:
ـ توؽجر الذدمات المالجٌ بجن المشابجن بنزول الثلح
ؽً منطقٌ كسمجر ؽً عام 6006م و توزيع
 05َ000روبجٌ هنديٌ بجنومَ
ـ توؽجر الذدمات المالجٌ ؽً منطقٌ زجتابور بوِيٌ
أترابراديش السرقجٌَ إلٍ ذمزجن أزرة من المشابجن.
ـ توزيع اللخف و البطانجات زنويا بجن الؾقراء ؽً
مدينٌ لكناؤَ عاشمٌ الوِيٌ ؽً أيام الستاء.
ـ إنساء مذجمات طبجٌ ؽً المنطقٌ المشابٌ بالخريق
ؽً مدينٌ زجتابور عام 6006م.
ـ توزيع عسرين ألف روبجٌ هنديٌ باإلضاؽٌ إلٍ
ذمس و زتجن ألف روبجٌ هنديٌ عن طريق "اإلمارة
السرعجٌ"َ بجوارَ بجن المشابجن بالؾجضان ؽً
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الوِيٌ.

تركجب المضذات الػاطزٌ :وقد ت ّم بمعونٌ
المؤززٌ تركجب المضذات الػاطزٌ ؽً كثجر
المناطق التً تواجى نقص المجاه.
مكاؽخٌ رذيلٌ طلب األثاث (الجواز) من قبل
المتزوججن :و يتم ذلك من ذّل ارزال الدعاة
والذطباء إللقاء الذطب خول الموضوع ؽً
البرامح العامٌ.
النسر و التوزيع :تعتنً المؤززٌ بنسر
الكتجبات و توزيع المنسورات خول الرذاُل
المنتسرة ؽً المجتمعَ مثل قتل البنات و طلب
الجواز و سرب الذمر وما إلٍ ذلك.

مشاريع ومخططات


إنساء مدارس عشريٌ إنجلجزيٌ بالمعجار
الذي تقدمى المدارس التبسجريٌ و
الخكومجٌ.
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إنساء مراكز اإلرساد و التوججى و
التدريب ِ زجما ؽً مجال التعلجم
والمونٌ.



توؽجر التدريب المجانً لألطؾال الؾقراء
والمختاججن وذاشٌ بالنزبٌ للدرازات
العلجاَ مثّ ؽً مجال الطب والجراخٌَ
والوندزٌَ واذتبارات  IASللذدمات
المدنجٌ.



إنساء زلزلٌ من المزتسؾجات الطبجٌ مع
توؽجر تعامل مريد مع الزجداتَ (ذاشٌ
لمن يلتزمن منون الخجاب و عدم
الزؾور).



توؽجر

زجارات

اِزعاف والعجادات

المتنقلٌَ وإقامٌ المعزكرات الطبجٌَ
بودف توؽجر ذدمٌ اِزعاؽات اِولجٌ
الزريعٌ جدا.


انساء "شندوق السعب" لتوؽجر خاجٌ
جمجع الؾقراء و الضعؾاء والمطلقات.

