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 دوسري عبدالرحمندكتر 

ي بيداري اسالمي جديد در مملكـت   دوسري يكي از مشاهير عرصه استاد عبدالرحمن
عربي سعودي است، اين تجربه را دارد كه امروز در مجامع علماي متدين سؤاالت مشكل 

 كه در ميان عموم مردم داراي جايگاه ويژه و مقام علم باشد. را حل كند؛ چه رسد به اين
شـود كـه    ايشان اين نكته آشـكار مـي  ي  نامه در اثناي خواندن سيره و بخشهاي زندگي

طور اختصار اين اسـت كـه آن     هب -ديگر عواملبر عالوه  -سازي تيرهبزرگترين عامل اين 
صورت كه يك متفكـر يـا دانشـمند، يـا حتـي يـك        ! بدينبودمرد از زمان خويش جلوتر 

ا مورد كند با زمان خود هماهنگ نيست، در نتيجه ي  مخترع نابغه چيزهايي را كه مطرح مي

كنند مانند (ابـن تيميـه)، يـا     گيرد، مانند (امام بخاري) يا او را اذيت مي انكار مردم قرار مي

   : استاد ما دوسري.مانند ،كنند كاري مي حد اقل با او تجاهل و ندانم

هــ) در  1332استاد عبدالرحمن بن محمد بن خلـف بـن عبـداهللا دوسـري؛ در سـال (     
جـا سـكونت    مهاجرت از كويت در آناز ا والدين او بعد بحرين ديده به جهان گشود، زير

جا آمده بـود، ولـي چنـد مـاه بعـد از والدت       ، پدرش از سرزمين قصيم نجد به آنندگزيد
عبدالرحمن بار ديگر پدرش بـه كويـت برگشـت، بنـابراين در ناحيـه (مرقـاب) رشـد و        

 ي ساكنان آن از اهالي نجد بودند. شكوفايي يافت كه بخش عمده

ي  مدسـه «نحـو و ادبيـات عربـي را در     ،فرائض ،توحيد ،حديث ،هاي فقه ان درسايش

كه كل قرآن كـريم را در مـدت چنـد هفتـه      شروع كرد، ولي نكته قابل تعجب اين» مباركه

قرآن را در مدت دو مـاه حفـظ كـردم، از    «گويد:  گونه كه خود مي معدود حفظ كرد، همان

 ».  را بر خويش بستم و جز براي نماز بيرون نيامدم ام مردم فاصله گرفتم و اتاق كتابخانه
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فضل و كرم خداست، آن را بـه هـر كـس     ونعمت  ،اي استثنايي بدون شك اين حافظه

، و ايشان به حدي روي حفظيات تمرين كرد كه خيلي آسان هر چـه  بخشد كه بخواهد مي

 كرد. شت بيان ميكرد، و بدون استفاده از كتاب و ياددا خواست حفظ مي از شعر و نثر مي

 دعوت دوران

جويـان و عالقمنـدان    و در ميان دانـش اي علم و دانش بود،  استاد دوسري بسيار شيفته

 نمود. توزيع ميرا صورت مجاني كتاب   هكرد، و ب به تحصيل علم؛ نشر دانش مي

  هبرخوردار بود، ب اي از فراست و درايت و زيركي و دور انديشي بسيار قوي :ايشان
م) رهبري مصر را به دست گرفت و 1954مثال وقتي كه جمال عبدالناصر در سال (عنوان 

با صداي بلند شعار آزادي ملت عرب از يوغ استعمار را سر داد، و نيـز آزادي فلسـطين و   
ديگر وعد و وعيدهاي باطل خود را بر منبرهـا و در مجـالس و محافـل مطـرح سـاخت؛      

هاي آن مـرد هشـدار داد، لـذا از سـوي      به حيلهايشان در مجالس و بر روي منبرها نسبت 

خويشانش در صـدد ضـربه زدن بـه    از بسياري از مردم مورد دشمني قرار گرفت، و يكي 
ايشان، و حتي كشتنش بر آمد، ولـي بعـد از آشـكار شـدن ماهيـت و حقيقـت او بعـد از        

ته بود، از دگرگوني او در (حزيران=تير ماه) مردم و شخصاً كسي كه تصميم به قتل او گرف
 خواهي كردند. او معذرت
هـ) در دانشـگاه علمـي ريـاض ايـراد     1399در يك سخنراني كه در سال ( :دوسري

قطعاً در صورت جنگ با اسرائيل؛ امـت اسـالم شكسـت خواهـد خـورد، و      «گفت:  ،كرد
هاي باختري رود اردن، جوالن و سـينا از دسـت خواهـد رفـت؛ و بعـد از آن بـراي        كرانه

 ».شود كنند و از مصر شروع مي (حقانيت اسرائيل) شروع به گفتگو مي  بهف گرفتن اعترا
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گـراي   هـاي ملـي   اتفاق افتاد، طاغوت ،بيني كرده همان صورت كه استاد بزرگوار پيش 

 ،ايـن   كـه عرب؛ صحنه را ترك كردند، و رئيس خـود را دچـار ننـگ و رسـوايي كردنـد،      
   انحراف از راه نور و قرآن است. ي نتيجه
تاد دوسري در ابراز سخن حق صريح و داراي موضعگيري شجاعانه است، ترديد يا اس

و در مقابـل تهديـد يـا وعـد و وعيـد نـرمش نشـان        اشناسد،  مالي و سازش را نمي ماست

كند، و بـا لحـن شـديد در مقابـل      دهد، بلكه آشكارا امر به معروف و نهي از منكر مي نمي

اند، يا نسبت به حق ساكت هستند و سـالمتي   داده ي تجارت قرار كساني كه دين را وسيله

دهنـد؛   و مصلحت طلبي را بر موضع مردانه و صالبت و استواري در دعوت تـرجيح مـي  

 كند. ايستاده و مبارزه مي 

 هاي درسي در سعوديه تغيير برنامه

ي  هاي آمورش و پرورش بازيچه سعودي روش قبل از آمدن استاد دوسري به عربستان

نشـيني   ي اعتقاد و ادب اوضاع رو به سوي انحراف و عقـب  ها بود، از ناحيه ندست ماسيو

هاي آموزش و پـرورش   نظر به برنامه رفت، ولي وقتي ايشان آمد و با نگاه فهيم و دقت مي

ريـزي   نگاه كرد، شروع به حذف برخي مواد درسي كه جهت دسيسه عليـه اسـالم برنامـه   

مسجد جامع بزرگ رياض رفت كه در آن موقع نماز كرد، و در روز جمعه به  ،بودند  شده

كه از گفتن حق بـيم    نماز بدون اينانجام شد؛ و بعد از  جمعه از سوي ملك فيصل اداء مي

ي فاسـد   خارج شد، و با تمام توان و قدرتي كه در اختيار داشت تغيير برنامـه  ،داشته باشد

هـا) و   يج نـاگوار (ماسـوني  بـاره خطـرات و نتـا   و در و تخريب درسي را بر عهده گرفت،

وسايل و امكاناتي كه با در دست گرفتن نظام آموزش و پرورش آن را بازيچه دست خود 

اند، و نيز خطر ايشان بر جهان اسالم با كلماتي كـه از عمـق قلـبش سـر چشـمه       قرار داده
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ريـزي آموزشـي و    به ايراد سخن پرداخت، و با نهايت دقت بـه تشـريح برنامـه    ،گرفت مي

راه خدا از سـرزنش هـيچ   كه در  ؛ بدون اينپرداخت ،يچه قرار گرفتنشان توسط ديگرانباز

داد  هايش گوش مـي  دهد، ملك فيصل همچنان به حرفراه دل راس به هاي  كننده سرزنش

كرد، و بعد از تمام شدن سخنانش به او سالم كـرد و   و از جرأت و شجاعت او تعجب مي

هـاي درسـي و آموزشـي     و را به رياست تغييـر برنامـه  براي موفقيتش دعا كرد، و شخصاً ا

منصوب كرد، و به محض رسيدن ملك فيصل به قصر، دستور داد هيئتـي بـراي پـژوهش    
هاي درسي و تغيير آن به روش اسالمي بـه رياسـت عبـدالرحمن دوسـري تشـكيل       برنامه

خدا بر آن  رحمت -به فضل الهي و با بزرگواري اين استاد، و ملك فيصل  ،شود، بنابراين

 هاي آموزش و پرورش در نواحي سعوديه تغيير يافت و اصالح گرديد. برنامه -دو

دوسري در طول هفته، در بخش عمـده مسـاجد كويـت درس و سـخنراني داشـت و      

 آنان كرد، حقيقت اسالم و مسئوليت مسلمان در قبال دين و ملتش را براي مردم تشرح مي

داشت و براي تمسك به قـرآن و سـنت    اني بر حذر ميگناه و نافرم ،خرافات ،را از بدعت

كـرد،   دعـوت مـي  بـود،  چه مورد اجماع و اتفاق سلف صـالح (اصـحاب و تـابعين)     و آن

هـاي دشـمنان اسـالم آگـاه و      ، نيرنـگ و دسيسـه   را نسـبت بـه نقشـه   ها  آن گونه كه همان

 ،اسـوني گري همچـون سوسياليسـتي م   هاي ويران ساخت، و نسبت به جنبش بين مي روشن

 داشت. الئيك و ... مردم را به شدت بر حذر مي

قـرار  هـا   آن هاي عصر كه قبل از همه جمال عبدالناصر جلو ايشان در مبارزه با طاغوت

اي طوالني كه در وصف او سروده، مـاهيتش   باك بود، در قصيده بسيار شجاع و بي ،داشت

شرق و غرب برداشـت، آنـان كـه     را از او و از نيروهاي  را آشكار و افشاء ساخت، و پرده

اي براي جنگ با اسالم و دعوتگران و تقويت يهود و استعمارگران در  عبدالناصر را وسيله

 سرزمين مسلمانان برگزيدند.
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گران مجاهد كه براي رضاي خدا  همچنين استاد دوسري به ياري و پشتيباني از دعوت
آنـان    بـه و رويـي آورد  ننـد،  ك و برپايي شريعت الهي در روي زمـين جهـاد و تـالش مـي    

كـرد،   آورد، و جوانان و پيران اين امت را به مقاومت و مردانگي دعوت مي مثل ميال ضرب

» اهللا«ي  تا مانند كساني باشند كه جان و مال خويش را فداي پيروزي اسالم و اعالي كلمه

اند (و  را بسر برده برخي پيمان خود ،اند اند راست بوده در پيماني كه با خدا بستهكردند؛ و 
گردد و جـان   اند) و برخي نيز در انتظارند (تا كي توفيق رفيق مي شربت شهادت سركشيده

گونه تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خـود   را به جان آفرين تسليم خواهند كرد). آنان هيچ

 .اند نداده
م شـرعي  استاد دوسري هزاران بيت شعر را براي اهداف و مقاصـد گونـاگون در علـو   

و   جويـان آسـان باشـد، عـالوه بـر مـواعظ و منـاظره        سرود تا حفظ آن مطالب براي علـم 

هايش نسبت به قواعد لغـت و   سخنراني و دعوت بسوي حق، اگر چه در برخي از سروده

هاي متعددي در موضوع فلسطين و قضاياي آن، و  انگاري شده، و نيز قصيده عروض سهل

 ي تحرير در آورده است. رشته گرايان آن زمان به در رد ملي

ها را مـورد خطـاب    و با بيان ساده و بدون تكلف عقلااستاد دوسري مرد دعوت بود، 

داد. ايشـان همـراه دوسـتانش     كرد و به غافالن هشدار مـي  ها را بيدار مي داد، قلب قرار مي

ه بـا  استاد احمد حميد خلف، حاج عبدالرزاق صالح مطوع و شيخ عبداهللا نوري در مبـارز 

نقش  ،كردند ي الئيك براي نشر و ترويج آن تبليغ مي زده هاي غرب زاده قوانيني كه مسلمان

 بزرگي را ايفا كردند.  
كشـيد و   فريـاد مـي   ،شـدند  ي اسالم خارج مي استاد دوسري بر سخنراناني كه از برنامه

كه طـرف   كرد؛ طوري هاي روشن باطل مي سخنان و ادعاهايشان را با داليل قاطع و برهان

طلبيد و از استاد به خـاطر   پوزش مي ،شد و از اشتباه حاصله نان ميمهاي خود پشي از گفته
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اشتباه خود  ، ديگرداد بعد از شناخت و درك حقيقت كرد، و وعده مي راهنمايش تشكر مي

 را تكرار نكند.
او از جمله كساني بود كه پيرامون ضرورت اهتمام به تأسيس مدارس اسـالمي و نشـر   

ي سمعي و بصـري،   كرد، و نيز براي اهتمام به مطبوعات و رسانه علوم اسالمي دعوت مي

كــرد، مـردم را بـه تـالش و فعاليـت پيوســته و      تبليـغ مـي  عمـومي،  هوشـياري   جو تـروي 

تشـويق   ،پرستي كـه منبـع بـال و شـرارت هسـتند      كنارگذاشتن ترسويي و خسيسي و مال

بـه    هايي كه ممكـن اسـت دشـمن از آن    شكافبراي بستن تا خواست  كرد، از همه مي مي

هـاي دشـمن و خنثـي     و توطئه  تالش كنند، و براي مبارزه با نقشه ،درون اسالم رخنه كند

سـاالري، و نصـب و    كردن آثار شوم آن، و انتخاب عناصـر و عوامـل شايسـته و شايسـته    

امـل تحقـق   هـا عو  ايـن  ي اقدام كنند، زيرا همـه  ،انتخاب انسان مناسب براي محل مناسب

 و پيروز شدن بر دشمن هستند. اهداف
» تفسـير قـرآن كـريم   «در يك مسابقه كه وزارت صدا و سيماي سعودي تحت عنـوان  

جهت پخش تفسير قرآن از راديوي رياض و راديـو قـرآن برگـذار كـرد؛ اسـتاد دوسـري       

ا تحـت  اي ر راديو رياض هر روز برنامـه  ،ي اول مسابقه را كسب نمود، و به دنبال آن رتبه

كرد، و اسـتاد دوسـري از ابتـداي فاتحـه تـا آخـر        پخش مي »تفسير قرآنبا همراه «عنوان 

شد فقط همين مقـدار بـالغ بـر بيسـت جلـد       ي مائده را تفسير كرد كه اگر چاپ مي سوره

 شد. مي

ها و مدارس راهنمـايي سـخنراني    دبيرستان ،ها دانشكده، ها همرحوم دوسري در دانشگا

هاي صـهيوني ايشـان    ها و برنامه هاي محافل (ماسونري) و آراء و دسيسه  كرد و فعاليت مي

كرد، و سـؤاالت متعـدد ايشـان را برخـي      را براي اساتيد و دانشجويان تبيين و تشريح مي

 داد. پاسخ مي» عكاظ و املدينة و البالد«شفاهي، و برخي از طريق مطبوعات از جمله مجله 
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پرداخت  ي عرب به گشت و سفر مي هاي جزيره يننقاط سرزم ي استاد مرحوم در همه

كـرد. همچنـين    و در شهرهاي مهمي چون طائف، مكه، مدينه، بريد و رياض سخنراني مي

تبليغ و بيدار كردن مسلمين نسبت به مسيونرهاي جهاني يهود به  ،ارشاد ،استاد براي وعظ

 »البعـث االسـالمي  «ه هاي اسالمي سعوديه ازجمل اردن و بحرين سفر كرد، و در نشر مجله

 ،هـا  خانـه  و وزارتامصري نقش به سزايي ايفا كـرد،   »الدعوه«كويتي و » المجتمع«هندي، 

ها و نيروهاي مسلح سـعودي، از افـراد عـادي تـا فرمانـدهان و نيروهـا را بـراي         دانشگاه

 كرد. اشتراك تشويق مي

هـاي   ز ملـت حجـاج ا  ي ي همـه  ي حج سفر كرد به خيمـه  وقتي كه براي انجام فريضه

داد و  كرد و به سؤاالت مربوط بـه حـج پاسـخ مـي     برايشان سخنراني مي ،زد مخلف سرمي

ك بـه اعتقـاد اسـالمي و پرهيـز از آثـار       ها  آن كرد، و برايشان فتوا صادر مي را براي تمسـ
 نمود. هاي خود تشويق و ترغيب مي استعمار در سرزمين

 استاد دوسري: مشهوراز سخنان 

اند، اگر فلسطين را برگردانند؛ در آن با چه چيـزي   ساخته راهن عثماناز فلسطين پي«

كه برگرداندن فلسطين بدون رسالت امكان ندارد، يهـود فلسـطين    كنند؟ با اين حكومت مي

تـر از   اي صحيح جز با عقيده  كه ي اسالمي از دست مسلمانان در آوردند عقيدهبا را همراه 

ته به جـاي اسـالمي بـودن قـدس از عـرب بـودن آن دم       آيد، پيوس از دستشان در نمي ،آن
 ».خواهند با اسالم بر آن حكومت كنند زنند، چون نمي مي

ها را با آن شـعارها و هياهوهـا    پرستان و ديگر جنبش ميهن ،هاي عرب بعثي ،ها ناصري

 ي هاي شصت در مقابـل همـه   ترك نكرد كه امت اسالمي را متفرق ساختند، بلكه در سال

 گويد: وارداتي فرياد كشيده و ميغوغاهاي 
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گويند: دين بـراي خـدا و مـيهن     مي  آنجا كه ،گو هستند گرايان چقدر دروغ شگفتا ملي«

دين براي خدا: در مسجد براي خدا نماز و ركوع به جاي آوريـد، ولـي مـيهن     ؛براي همه

غيـر  هـايي كـه بـه قـوانين      مجوسي و الئيـك  ،دروزي ،نصراني ،يهودي : اعم از براي همه

گرايـان و هواخواهـان اسـرائيل، و كسـاني كـه       رغم ميـل ملـي   كنند. علي شرعي حكم مي

 پيكـر هايشان در صلح با اسرائيل به خـوبي روشـن اسـت، و آخـرين مـيخ را بـر        خيانت

فلسطين زدند، و سي سال با دريافت كمك به نام فلسـطين و شـعارهاي پـوچ و توخـالي     
ها؛ دين از آنِ خداست و ميهن هم  اين ي خالف همه بر آري مسلمانان را به بازي گرفتند،

آنِ خداست نه كسي ديگر، و بايد حكم و شريعت خدا بر آن حاكم باشـد، و شـريعت   از 

خـواهي   را با رنـگ مـيهن   است كه يهود آن اي پرستي الهي در آن اجرا گردد، غير از آن بت

 ». آميزي كرده است  رنگ

عصر خود را رها كرد، نه با سـازش و چاپلوسـي    استاد مرحوم؛ نه حكام و سردمداران

نمود و نه به منصب و حقوق چشم دوخت، بلكه با صراحت كامل حق  برخود ميها  آن با

كسي كه ناصح و خيرخـواه  «گويد:  ي (دين نصيحت است) مي و در خطبهاكرد،  را بيان مي

امي را كـدام از حكـ   صـادق و راسـتگو اسـت و هـيچ     ،خداست؛ در محبت و دوستي خدا

كننـد و از پخـش    هاي كافر بر كشورش حكومـت مـي   دارد كه با حكم الئيك دوست نمي

كنند، و  گيري نميجلوحجابي  بيلختي و  ،رباخواري ،رقاصي ،زنا ،فحشا، مشروبات الكلي

گردانند، و با شريعت و قوانين غيـر خـدا بـر آن     هاي خدا را حالل و آزاد مي حرام ي همه

مسلمان جايز نيست چنـين حكـام و رؤسـايي را دوسـت داشـته       كنند، براي حكومت مي

دروغ  ،همكـاري نمايـد و حتـي اگـر بـا اسـرائيل هـم وارد جنـگ شـوند         هـا   آن با ،باشد

 ».گويند مي
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استاد دوسري پيامي را با خط خود نوشت و براي استاد محمد مجذوب فرستاد تـا در  
 گويد: در آن مي  هكمنتشر كند،  »شناسم علما و متفكريني كه مي«كتابش: 

كنند قدرت اين است به تجهيـزات   بسي جاي تأسف است كه بسياري از مردم فكر مي

محصوالت و معادن دست يابند، ولي حقيقت بر خالف اين اسـت، زيـرا    ،صنعت ،جنگي

اسـت   يگردد؛ اخالق درست و پسنديده و آن دين صحيح و خالص قدرتي كه مغلوب نمي

و مباني متبلور شود، عاشق شهادت در راه خدا باشـند و بـيش    كه در بندگي خدا با معاني

ي زندگي كردن اسـت بـراي مـرگ (و مالقـات بـا خـدا) حـريص         چه دشمن شيفته از آن

 ».باشند

د؛ نـ سقوط كن ،نظامي  استاد دوسري نگذاشت شخصيت جوانان عصر او بر اثر شكست

 گفت:   وارد عمل شد، وها  آن بلكه براي باال بردن روح معنويت در
ها پر شده، اين (تبليغات و جنگ رواني) سالح دشمن  مغز جوانان از تبليغات طاغوت«

اند، شكست  هاي لعنتي متأثر شده ها، خصوصاً ملت عرب، از اين واژه است، در ماوراي آن

بوجود آورده، حكام طاغوت را در صلح و سازش با اسرائيل به حجت ها  آن روحي را در

دانند،... امداد و كمك شما از جانب كسـي   معذور مي ،در اختيار ندارند كه سالح كافي اين

هاي زمين و آسمان در برابر او ناتوان هستند، پس بـا خـدا ارتبـاط     قدرت ي است كه همه
 »دست يابيد. ها تمامي كمك و پيروزيخوب بر قرار كنيد تا به 

علمـي ريـاض ايـراد     هـ) در دانشگاه1399استاد مرحوم در يك سخنراني كه در سال (
موجـب شكسـت   واقـع گـردد،   اگر جنـگ (اعـراب بـا اسـرائيل)     «كرد با صراحت گفت: 

ي باختري و جوالن و سينا خواهد شد، و بعد از آن بـراي   و از دست دادن كناره مسلمانان

بينـي اسـتاد    پـيش ». كند مياين امر   بهشوند كه مصر شروع  گرفتن اعتراف وارد مذاكره مي
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ايـن  خود را در مقابـل  ي عربي، سر گرا هاي ملي ت از آب در آمد و طاغوتبزرگوار درس

 ي انحراف از راه نور و قرآن حكيم است. ، و اين نتيجهخم كردندننگ و شكست 

 آثار علمي استاد دوسري:و تأليفات 

ايشان در نويسندگي مهارت بااليي داشته و تأليفات و آثارش به حدود سي كتاب 

كه  ألجوبة املفيدة ملهمات العقيدة ، واجلواهر البهية يف نظم املسائل الفقهية)( رسد، از جمله: مي

اجلواب املفيد يف الفرق بني (، )إيضاع الغوامض من علم الفرائض()، و استدوازده هزار بيت 
، )معارج الوصول إىل علم األصول(، )إرشاد املسلمني إىل فهم حقيقة الدين(،  )الغناء والتجويد

،  )صفوة اآلثار و املفاهيم يف تفسري القرآن العظيم(، )لتنوير على شرح الكوكب املنريمشكاة ا(
مسلم الثبوت يف الرد (، )احلق أحق أن يتبع(،  )اإلنسان العامل الشريف و احليوان الناطق املخيف(

 و.... )السيف املنكي يف الرد على حسني مكي( ) وعلى شلتوت
گــويي اســت،  اطنــاب و اطالــه ،درازي البــاً رودهدوســري در تــأليف غ و روش ســبك 

صد صـفحه را   گردد، زيرا تفسير آن سي ي فاتحه مالحظه مي گونه كه در تفسير سوره همان

و احاديثي در راديو ريـاض و كويـت داشـت كـه شـنوندگان        در بر گرفته است، و درس

هاي  شركت در انجمن گونه كه براي ايراد سخنراني و كردند، همان زيادي از آن استفاده مي

ها سفر كرد،  علمي و ادبي به بسياري از كشورها و شهرهاي مسلمان و دانشگاه و دانشكده

و تا دوران كهولت كه چند بيماري بر او يورش آوردند بـه ايـن روش ادامـه داد، و در آن    

كرد، و در پاسـخ دادن بـه درخواسـت     دوران هم بسيار بردبار بود و كمتر اظهار شكوا مي

كرد، و حتي بسياري اوقات به  كرد، بلكه بال فاصله اجابت مي درس و سخنراني ترديد نمي

 كرد.  ي دعوت اسالمي و تبليغ براي خاص و عام مردم اقدام مي تنهايي براي انجام وظيفه

همچنين استاد داراي نوارهاي متعدد ضبط شده و منتشره شده در اماكن متعدد اسـت،  
 ي انترنت است. روي شبكهها  آن ازبا ارزشي   ي و مجموعه
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بحث پيرامون استاد دوسري و فعاليت او در دعوت مـردم بسـوي خـدا، و مبـارزه بـا      
شـود، و در چنـد صـفحه پايـان      دشمنان اسالم در داخل و خارج با اين مختصر بيان نمـي 

شـان  يابد، اما تالش ناچيزي حقير براي اظهار وفاداري به چيزهاي زيادي بود كه از اي نمي

 ام. آموخته

 آثار استاد دوسري:

استاد دوسري در عربستان سعودي و كويت آثار ارزشمندي از خود به جـاي گذاشـته،   

هاي ايشان  بيانات و سخنراني ، درسشركت در براي  يپژوهان متعدد و مردم زياد و دانش

گذاشـته كـه   قدر از خود بـه جـا     اي انبوه از تأليفات گران گونه سرمايه بودند، همانحاضر 

را بـه  هـا   آن هـايش  پژوهان آموزهاي عالي با تأمل و استخراج گنجينـه  رود دانش انتظار مي

د ثـويبي     سطحي نزديك كنند كه براي عموم مردم قابل درك و استفاده باشد. دكتـر محمـ

ترين  نامه دكتراي خود را با جامع اهل انصاف بوده كه پيرامون استاد دوسري نوشته و پايان

 رين بيانات در مورد او نوشته است.و بهت

 وفات استاد دوسري:

بـرد،   هاي متمادي به بيماري داخلي مبتال شده بود و از آن رنـج مـي   استاد مرحوم سال

كـرد؛   و براي معالجه به پزشك هم مراجعه مي كه دچار بيماري قند خون بود عالوه بر اين

 ،طـوري كـه بعـد از چنـد مـاه       هد؛ بولي كار دعوت ديني بيشتر اوقاتش را در بر گرفته بو

هــ) در  1399آورد. و در ده روز آخر رمضان ( تاريخ مراجعه بعدي به پزشك را به ياد مي

بـرد، و در همـان سـال بـراي تبليـغ و       مكه ديده شد كه از خستگي بسيار شديد رنج مـي 

ك رو شـد و پزشـ   بـه فرسايي رو دعوت به لندن سفر كرد، و در اين سفر با خستگي طاقت

انگليسي او را به استراحت توصيه كرد، ولي او سخنراني كـردن را بـر اسـتراحت تـرجيح     
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زده  اي ايراد نمود كـه جمعيـت نمـازگزاران را شـگفت     داد، و در مركز اسالمي لندن خطبه

هجـري برابـر    1399القعده  كرد، و در اين اواخر بيماريش تشديد شد و در تاريخ دهم ذي

اش را ببـه ريـاض عربسـتان     ي ايشـان فـرار رسـيد، و جنـازه    ميالدي اجـل قطعـ   1979با 

برگرداندند، محبت و عالقه مردم نسبت به او بسيار شديد بـود و جوانـان بسـيار بـرايش     
ي او اين به خوبي نمايان بـود، و جمعيتـي بـالغ بـر      متأثر بودند، كه در مراسم تشيع جنازه

يـاض مملـو از جمعيـت شـد، و     دوازده هزار نفر حضور يافتند، و مسجد جامع بـزرگ ر 

ها مبارزه كنـد، و بـه خـاطر از دسـت دادن      گفتند: بعد از او چه كسي با ماسوني برخي مي

 كردند. ارشاد و مواعظش برايش گريه مي

گر جليل القدر عبدالرحمن دوسري، و خداوند ما  درود خدا بر استاد بزرگوار و دعوت

ار دهد، و ما و او را در زمره صـالحين و  كرانش قر و او را مورد عفو و گذشت و فيض بي

 هاي او را مورد بركت و فزوني قرار دهد، آمين. شايستگان درآورد، و تالش

 

 اي از منابع تهيه شده است**. **از مجموعه

  



 
  

 

 امام دانشمند عبداهللا بن جبرين...

ان هاي ممتاز و برجسته امت... و يكـي از پيشـواي   امروز لحظاتي را با يكي از شخصيت

كنيم كه جواني خـويش را در تحصـيل علـم و دانـش و      و رهبران علم و دانش سپري مي

همنشيني و مجالسه با علماء، و بقيه عمر خويش را در تعلـيم و آمـوزش دادن ديگـران و    

پژوهـان و علـم جويـان نـزد      ارشاد و افتاء صرف نموده است، جمع بسيار زيادي از دانش

،... و روي حوادث و اتفاقات جديـد و معاصـر   اند ن نهادهرا بر زميايشان زانوي شاگردي 

 هم بيوگرافي مبارك آن بزرگوار:و اين  نك شماگيري داشته است،....اي تأثير چشم

 نام و لقب:

او عبداهللا بن عبدالرحمن بن عبداهللا بن ابراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين از آل رشيد 

 ،زيد هستند كه پسران زيد در نجد عربسـتان  ي عطيه بن اي از قبيله است؛  آل رشيد شاخه

هـا   آن د، وطن و محل سكونتشان شهر شقراء بود، سـپس برخـي از  باشن ميقبيله مشهوري 
   صاحب متملكات شدند. در آنجا به قويعيه در قلب نجد عزيمت كردند و

 :بن جبريناخانواده 

علت عدم اهتمام   هو ب ها شهرت دارند در ميان آن خانواده افرادي بودند كه بر سر زبان

جـد چهـارم او حمـد بـن      ؛اند به اين گونه اخبار در زمان ايشان در كتب تاريخ ثبت نشده

طوري كـه امـر     هجبرين در اواسط قرن سيزدهم از شهرت خاصي برخوردار بوده است، ب
واليت و امارت شهر قويعيه به او واگذار شده است، و در ميان قـوم خـويش از    ،قضاوت

هـا   آن كه سخنران و سـرور و قاضـي   و مقام وااليي برخوردار بوده، و عالوه بر اين جايگاه

علم و دانش وافر و ثروت و زمين و اموال غير منقول فراواني بـه ايشـان    بوده، خداوند
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گونه كه از اسناد و مدارك با نام او و فرزندانش بعد از او بر اين امر  ارزاني داده بود، همان

و آثـار علمـي زيـادي از او بـه جـاي مانـده اسـت، زيـرا نويسـندگان و           كنـد،  داللت مي

هـاي خـود بـا پرداخـت      برداري از نوشـته  نويس و نسخه ثبت و پاكهايي را جهت  كاتب

داري  هـايش تـاكنون هـم نـزد برخـي از نوادگـانش نگـه        مزد گرفته بود، لـذا كتـاب   دست

يافت، علم و دانش انـدوخت، و  اش ابراهيم بن فهد شهرت  شوند. سپس بعد از او نوه مي

شيخ و شيخ عبداهللا ابابطين و شيخ حمد بن معمر  به حضور شيخ عبدالرحمن بن حسن آل

هـاي   آوري كـرد و كتـاب   رسيد، و درس خواند و علم آموخت و معلومات زيـادي جمـع  

هايش نوشته كه  خطي فراواني از خود به ارث گذاشت، و نامش را روي آن دسته از كتاب

ي  خود نوشته است، و قسمتي ديگر را به تملك خـويش درآورده اسـت. وظيفـه    با دست

امامت و موعظه و افتاء و تدريس و آموزش قرآن و حديث را بر عهده گرفته بود. ايشـان  
در قرن سيزدهم هجري وفات يافت، و پس از او پسرش عبداهللا در مقـام او قـرار گرفـت    

ن شهر و غيره ياد گرفتـه و حفـظ كـرده بـود،     كه قرآن را نزد پدرش و برخي از علماي آ
بنابراين امامت و خطبه و تعليم و تدريس را در روستاي (مزعل) تابع (قويقيه) بـر عهـده   
گرفت، و چند كتاب را با دسـت خـود بازنويسـي كـرد و در راه خـدا وقـف كـرد، و در        

خطبـه و   هـ) وفات يافت، و پسرش محمد بن عبداهللا انجام وظـايف امامـت و  1344سال(
...را بر عهده گرفت كه نزد پدرش درس خوانده بود، و به دنبال كسب علـم و دانـش بـه    
اطراف سـفر كـرده بـود، و متـون زيـادي را حفـظ داشـت، و بـا دسـت خـود نوشـته و            

  هـ) وفات يافت. زماني كه شيخ جبـرين طلبـه  1355برداري كرد، و او هم در سال ( نسخه

هـ) پـس از بـرادرش امامـت را بـر     1321رد، او در سال (بود پدرش قرآن را به او حفظ ك
عهده گرفت، سپس براي كسب علم و دانش به شهر (رين) منتقل شـد، و نـزد قاضـي آن    

ي ابوحبيب مشغول يادگيري شـد، و تـا زمـان وفـات شـيخ       شهر عبدالعزيز شثري با كنيه
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هــ) وفـات   1387ابوحبيب همچنان مقيم آن شهر بود، سپس به رياض رفـت و در سـال (  
 يافت.

 :رشد و شكوفايي عبداهللا جبرين

هـ) در يكي از روستاهاي شهر (قويعيه) ديده بـه جهـان   1352عبداهللا جبرين در سال (
هــ)  1359گشود، ولي بعداً به شهر (رين) مهاجرت كردند و در آنجا رشد يافت و سـال ( 

نبـود كامـل    جا مـدارس هميشـگي موجـود    تعلم و يادگيري را شروع كرد، و چون در آن

كردن تحصيالتش به تأخير افتاد، ولـي در اثنـاي ده سـال قـرآن و قواعـد امـال و نوشـتن        
هــ)  1367ابتدايي را به خوبي يادگرفت، سپس شروع به حفظ قرآن كرد و آن را در سال (

تكميل كرد، و قبل از آن تاريخ علوم ابتـدايي را هـم يادگرفتـه بـود، مـثالً در علـم نحـو        

) عمـدة األحكـام) و (اربعني نووی) و در حديث (رحبيهر علم فرائض متن () و دآجروميه(

با حفظ قسمتي از آن را نزد پدرش خوانده بود. و بعد از حفظ كامل قرآن، نزد اسـتاد دوم  
خود بعد از پدرش درس خواندن را شروع كرد كـه شـيخ عبـدالعزيز بـن محمـد شـثري       

ش در خدمت ايشان بود. ابتدا از صـحيح  معروف به ابوحبيب بود، و قمست عمده خواندن

سـنن از ( يبعضـ  و )خمترص سـنن أبـى داودبعد (مسلم شروع كرد، سپس صحيح بخاري و 

شرح ابن رجـب  ) و سبل السالم رشح بلوغ املرام(كل و )حتفة األحوذيآن (شرح با  )ترمذي

و  )الكلـمجوامـع پنجاه حديث از (شرح در  )جامع العلوم واحلكـمكه مشهور به ( )اربعني(

 هحاديث مسندكه سرشار از ارير جتفسير ابن  و )منتقى األخباربر ( )نيل األوطاربرخي از (

كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا ( و ،تفسير ابن كثيرهمچنين   ه است را خواند.ثار موصولآ و

هـاي آن را   شرح يبعضيل آن را به خوبي حفظ كرد، و دال ثار وآ حاديث وا و )عىل العبيـد

 دب وكـرد، و در ا حفـظ  و قسمت عمده شـرح آن را   )متن الزاد(فقه حنبلي در و خواند، 

، و تـا ابتـداي سـال    هـاي ديگـري را هـم يادگرفـت     ي علمـاء كتـاب   نامه زندگي ريخ وتا
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هـ) بدين روال ادامه داد، سپس همراه با استادش ابوحبيب بـه ريـاض نقـل مكـان     1374(
ت در سطح دوم تحصيالتش را ادامه داد، و در مدت كرد، و در دانشسراي علمي امام دعو

چهار سال موفق به دريافت مدرك و گواهي پايه دوم شد، كه همراهـان او كـه بـه سـطح     
باالتر صعود كردند چهارده نفر بودند، سپس در سطح عالي همان دانشسرا ثبت نام كـرد و  

نامـه سـطح    ايـان هـ) موفـق بـه دريافـت پ   1381جا در سال ( در مدت سال تحصيل در آن

جويـان موفـق ايـن دوره هـم      دانشگاه عالي گرديد كه معادل مدرك ليسانس بود و دانـش 

 يازده نفر بودند.
هــ) در دانشـگاه قضـاي عـالي پذيرفتـه شـد، و بعـد از سـه سـال در          1388در سال (

ي فوق ليسانس گرديد، و پـس از بيسـت    ي عالي نائل به دريافت درجه هـ) با رتبه1390(

نامـه   ي ممتاز گـواهي  هـ) با رتبه1407دانشگاه اسالمي رياض پذيرفته شد، و در ( سال در

ي درس علماي بـزرگ بـراي    دكتورا را دريافت كرد، و در خالل و قبل از آن هم در حلقه

هاي علمي و سفرها كسب  مناظره و سؤال و استفاده و شركت در مجالس عادي و همايش

 ي بيشتر در تكاپو بود. كرد، و براي تحصيل فائده فيض مي

 :احوال اجتماعي

هـ) با دختر عموي خود ازدواج كرد كه عـالوه بـر   1370استاد جبرين در اواخر سال (
خويشاوندي متدين و شايسته و دلسوز و خيرخواه و اهل بذل و تالش در انجام وظـايف  

را وداع هـ) دار فـاني  1414و ايفاي حقوق پروردگار و نيز همسر خويش بود، و در سال (
گفت، و در طول آن مدت زندگي صاحب دوازده پسر و دختر از ايشان شد، كه برخي در 
سن كودكي فوت كردند و تنها سه پسر و شش دختـرش بـاقي ماندنـد كـه همـه ازدواج      
كردند، و غالبا صاحب فرزند شدند، و همواره در اطراف پـدر خـود بودنـد، و پايبنـد بـه      

ي بودند. اما از لحاظ امور خانوادگي و منزل؛ ابتدا تحـت  انجام وظايف شرعي و آداب دين
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كرد، و نسبت بـه   تكفل پدر بزرگوارش بود، و در حد توان براي رفع نيازهايش تالش مي

كـرد، و در تمـام    ورزيد، و او را وادار به كسب و كار نمـي  حقوق مالي و تربيتي دريغ نمي

ت، ولي مازاد بر نيازش را بـه پـدرش   پرداخ هايش را مي دوران تحصيل در دانشسرا هزينه

گردانيد، و بعد از سه سال ناچار شد همسرش را به نـزد خـود منتقـل كنـد، و منـزل       برمي

كوچكي را اجاره كند، و علي رغم درآمد كم؛ چون تنها بـه بـر آوردن نيازهـاي ضـروري     

سـته از  كرد؛ توانست با آن وضع به تحصيل ادامه دهد و در مدت هشت سال پيو اكتفاء مي

داد، و پس از آن با يـاري خداونـد توانسـت منزلـي را      منزلي به منزل ديگر تغيير مكان مي

خريداري كند، و مدت هيفده سال با وضعيتي متوسط و بدون اسـراف و خسيسـي در آن   

بضاعتي به رفاهيت و كامـل كـردن نيازهـا دسـت نيافتنـد،       زندگي كردند، ولي به علت كم

ه منزل كنوني منتقل شد كه بـه كمـك (بانـك رفـاه و توسـعه)      هـ) ب1402سپس در سال (

 كند. ساخته شده، و مانند امثال خود در اين زمانه زندگي مي

 :عقيده او

از لحاظ عقيده هم بر معتقدات سالم و درستي كه از آباء و اجداد و اسـاتيد و علمـاي   
صـالح را از  مخلص برگرفت پرورش يافت، بنابراين عقيده اهل سنت و جماعت و سلف 

بـا درس و تعلّـم يادگرفـت، و     :هايي چون الواسطيه شيخ محمد بن عبـدالوهاب  كتاب

هاي آن را از اسـاتيد  علـوم شـرعي فراگرفـت، و الفـاظ غريـب را بـرايش تفسـير          شرح

هاي نصوص را بـرايش تبيـين و تشـريح     دادند، و داللت كردند، و معاني را توضيح مي مي

هاي عقيده سلف روش اساتيد خـود را در پـيش    تدريس كتابكردند، و ايشان هم در  مي

گرفت، و شاگردان زيادي منابع مختصر و مفصل عقيده امثال شرح الواسطيه خليل هراس 

هـاي (كتـاب    ) و شـرح ملعة االعتقادو ابن سلمان و ابن رشيد، و شرح (عقيده طحاويه) و (

و ابن القيم و حافظ حكمي و  :هاي مفصل شيخ االسالم ابن تيميه التوحيد)، و نيز كتاب
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ي بحـث   ها به مناقشه و توسعه غيره را نزد ايشان خواندند، و در موقع درس در مورد دليل

پرداخت. ايشان در دانشگاه اسالمي امام محمـد بـن سـعود مـدرس قسـمت عقيـده و        مي

شـدند اشـراف    مذاهب معاصر بود، و بر رسايلي كه در اين بخش به دانشـگاه تقـديم مـي   

كـرد، و   هاي سـطح ليسـانس و دكتـرا شـركت مـي      نامه شت، و در مناقشه و مناظره پاياندا

كرد، و تـاكنون هـم بـر بسـياري از      جويان را به منابع مفيد در موضوع راهنمايي مي دانش

جويان عالقمند دانشگاه هم ارتباط زيادي بـا   كند، و عالوه بر  دانش ها نظارت مي نامه پايان

 او دارند.
مورد مذهب و ديدگاه فقهي در فروع بايد گفت كه اكثـر اسـاتيد او در مـذهب    اما در 

هـا را   هـاي حنبلـي   شوند، و بيشتر كتاب اند، و غالباً از آن خارج نمي حنبلي متخصص بوده

ترين مذهب است چـون روايـات    خوانده است، و معلوم است كه مذهب امام احمد وسيع
مذاهب موافق باشد، و هر كس اين مذهب را زيادي در آن هست كه موجب شده با ديگر 

به خوبي بخواند و بر آن مسلط باشد جز در فرضيات و مسائل نادر و كمياب كه بررسـي  
اهميت چنداني ندارد با اكثر مذاهب احاطـه خواهـد داشـت، و هرگـاه     ها  آن و تحقيق در

 ي مشابه ملحق گردد. ترين مسأله توان به نزديك چنين مواردي پيش آيد مي

 اساتيد جبرين

اساتيد و علمايي كه نزدشان زانوي تلمذ و شاگردي زده از پـدرش شـروع شـده كـه      
هـ) نزد ايشان آغاز كرد، سـپس در زادگـاهش آن   1359آموزش قرآن و نوشتن را از سال (

را تكميل كرد كه مرحوم پدرش عالقمند به علم و دانش و دلسوز و خيرخواه و مخلـص  
، و با حسن تربيت و جديت كار براي شـاگردانش تـا علـم و    و دوست و اهل محبت بود

هـ) 1377كه در سال ( عمل را به هم توأم ياد بگيرند به افراد زيادي استفاده رسانيد، تا اين

 دعوت حق را اجابت كرد و ديده از جهان فرو بست.
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د          از بزرگترين اساتيدي كه بسـيار تحـت تـأثير او قـرار گرفتنـد عبـدالعزيز بـن محمـ
بوحبيب شثري است كه بخش عمده منابع حديث و تفسير و توحيـد و عقيـده و فقـه و    ا

ادب و نحو و فرائض را نزد ايشان فراگرفت، و نيز متون زيادي را در شـاگردي او حفـظ   

هــ) تـا   1367را نزد ايشان خوانـده اسـت، و از سـال (   ها  آن و تعليقات روي  كرد و شرح

همـواره شـاگرد او بـود، امـا بعـد از اشـتغال بـه         ) كه در شهر رياض وفات يافت1387(
تدريس كمتر نزد او بود. و از جمله علمايي كـه ابـن جبـرين نزدشـان درس خوانـد و از      
همنشيني ايشان استفاده برد، شيخ صالح بن مطلق امام و خطيب يكي از روستاهاي (رين) 

شـد و در ريـاض   بود، سپس به قاضي حفرالباطن انتخاب گرديد و بعد از آن بازنشسـت  
 هـ).  1381سكونت يافت و در سال (

كه نابينا بود؛ اما خداوند حافظه سرشار و هوش بسـيار قـوي بـه ايشـان عطـا       او با اين

فرموده بود، و كمتر اتفاق اتفاده كه انسان كوچك يا بزرگي بـا او نشسـته و از او اسـتفاده    

ي زمان بود، رحمت  اعجوبه كرد، و خالصه او نكرده باشد، و كارهاي عجيب و غريبي مي

هاي درسشـان بـوده    و اركام خدا بر او. و از جمله مشهورترين اساتيد ايشان كه تابع حلقه

شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ بود كه نيازي به معرفي و شناساندن ندارد، و هنگـامي كـه   
اگردانش هـ) افتتاح گرديد همراه با ديگر ش1374دانشسراي امام دعوت در ماه صفر سال (

ريزي شده مشغول يادگيري شدند، و ايشان تدريس آن قسـمت را   بصورت منظم و برنامه

به خوبي بر عهده گرفت كه به وي واگذار شـده بـود، و بنـده نيـز در اغلـب مـواد درس       
را تـدريس  هـا   آن شرعي همراه ايشان بودم، مانند توحيـد و فقـه و حـديث و عقيـده كـه     

كرد، و در  ) در سطح دوم و سطح عالي تدريس ميلوغ املرامبكرد، در حديث دو دفعه ( مي

) را هم غالباً به صورت گسترده و با شرح الروض املربع) و شرح آن (متن زاد املستقنعفقه (

 كردند. كرد، و طالب نكات و فوائد مهم الزم را يادداشت مي هر جمله دو بار تدريس مي
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) شيخ كتاب االيامن) و (فتح املجيدح آن (و در علم توحيد و عقيده كتاب التوحيد و شر

) ابی العزّ  ة، و رشح طحاويةواسطيال ةو عقيد ةموياحل ةعقيدو نيز متن ( :االسالم ابن تيميه

داد تا قسم آخر را به اتمام رساند، و در سال  كرد، و به تدريس مي و غيره را تدريس مي

كه در  ايي اشتغال يافت، تا اينهـ) از تدريس باز ايستاد و به افتاء و رياست قض1381(

 هـ) وفات يافت، رحمت خدا بر ايشان.1389رمضان (
هـ) در مدت سه سال تا پايان دوره دانشسرا نزد علمايي 1375همچنين از سال (

همچون شيخ اسماعيل انصاري در تفسير و حديث و نحو و صرف و اصول فقه، و نزد 
ي  حصيل كرده است. همچنين در دورهشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد در فرائض ت

هـ) ماده فقه را نزد ايشان خواند، و ايشان يكي از فقفهاي 1388ليسانس هم در سال (

) التنبيهات السنية) و (عدة الباحث بأحكام التوارثشهر بود، و داراي تأليفات همچون (

 هاي وافي اين عقيده است. بوده كه يكي از شرح

هاي متعدد شاگر شيح حماد بن مجد انصاري و شـيخ محمـد    ها در رشته عالوه بر اين

بيحاني و شيخ عبدالحميد عمار جزايري بوده اسـت. و در مرحلـه ليسـانس نـزد بسـياري      
هـ) 1402ديگر از علماي بزرگ چون استاد شيخ عبداهللا بن محمد بن حميد متوفاي سال (

درس ايشـان حاضـر    در فقه طرق قضاء بوده، و از ابتـداي ورود بـه ريـاض در جلسـات    
هـاي زيـادي از    شد، و در مورد موضوعات احكام و قصه و موعظـه و تـاريخ اسـتفاده    مي

ايشان كسب كرد، و نيز در محضر استاد عبدالرزاق عفيفي كه از علماي مشـهور اسـت، و   

انـد و   تعداد زيادي از قضات و مدرسين و دعوتگران و غيره در محضرشان شاگردي كرده

بود كه خداوند علومي را بر او فتح و به او الهام كـرد كـه بـر بسـياري از     از جمله كساني 
علماي اين زمان تفوق يافت، و در تفسير و استنباط از قرآن بسيار عميق فرو رفته بـود، و  

 نيز در حديث و شناخت غريب الحديث و علوم جديد شايستگي داشت.
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رت وسـيع و روشـن مـواد    همچنين شيخ (مناع خليل قطان) كه در اين مرحله به صـو 
جا كـه فوائـد، نكـات و دالئـل فراوانـي اسـتنباط        داد، و از آن تفسير را به ايشان درس مي

هـاي   كردنـد، و در رشـته   هاي زيادي مي هاي ايشان استفاده كرد؛ از مجالس و سخنراني مي
كه از نخستين افـرادي اسـت    :متنوع تأليفات متعدد دارد. همچنين شيخ عمر بن متروك

داراي مدرك دكترا در سعوديه بود؛ و مواد فقه و حديث و تفسير را نزد ايشان خوانـد،   كه
داد و شناخت كاملي داشت،  و در رابطه با معامالت جديد به دليل و تعليل اهتمام زياد مي

كردنـد، از جملـه    داد، و افراد متعددي از ايشان استفاده مـي  و به صورت وسيع توضيح مي
و تدريس حديث را  -مصري بود -بدالوهاب بحيري بود كه در اصل ايشان شيخ محمد ع

كرد، و به ذكر مسائل مورد خالف و  بر عهده گرفت، و مسائل را بطور گسترده تشريح مي
هـايش   داد، و در موارد مهم افراد زيـادي از درس  جمع و ترجيح آراء برتر اهتمام ويژه مي

ولي كارش را فقط در بخشي از سال ادامـه  استفاده كردند، از جمله محمد جندي مصري، 
 جا وفات يافت، رحمت خدا بر او باد. كه بيمار شد، و به مصر برگشت و آن داد تا اين

همچنين از جمله آن افراد محمـد حجـازي صـاحب تفسـير (الواضـح) بـود، و (طـه         
دسوقي) عرب مصري كه داراي معلومات گسترده و اطـالع و حفـظ و فصـاحت و زبـان     

 ها. و افراد ديگرغير از اينبود، 
هاي غير رسمي را از اساتيد ديگري فراگرفته كه  عالوه بر تعدادي كه ذكر شدند، درس

ها كـه بعـد از    هاي درس بود، و در اغلب حلقه :آنان استاد عبدالعزيز بن باز  دارترين نام
هـاي   شد حاضر بود و رشته نماز عصر و صبح و مغرب در مسجد جامع رياض برگزار مي

داد، و  داد، و موارد و مسائل مجمل توضيح مي مختلف از متون و شروح مؤلفات درس مي
د. همچنين از جمله اساتيد ايشان (محمد بـن ابـراهيم    كر نسبت به خطاها اعالم هشدار مي

كـرد، و   هـايي دايـر مـي    مهيزع) مدرس و قاضي بود، كه  در مسجد و در منزل خود درس
د بـن هويمـل) از قضـات ريـاض اسـتفاده        تعدادي از جمله شيخ ( عبدالرحمن بـن محمـ
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خوانـد، اگـر چـه توضـيحات زيـادي       كردند، و در مسجد و منـزل پـيش او درس مـي    مي
كـرد، و   كرد، و برخي مسائل ريز را تشريح مي داد، اما خطا و اشباهات را مشخص مي نمي

در سـال  در آخر عمر حيات شنوايي او ضـعيف شـد و بيمـاريش شـدت يافـت، سـپس       
 آفرين تسليم كرد، رحمت خدا بر او باد. هـ) جان به جان1415(

كـرد، و موفـق شـد     همچنين از دوستان و رفيقان و همنشينان وقت درس استفاده مـي  
سپري كند، كـه (شـيخ فهـد بـن حمـين الفهـد و شـيخ        ها  آن هاي امتحان را با اغلب شب

د بـن   و شيخ عبدالرحمن بن عبداهللا :عبدالرحمن محمد المقرن بن فرسان و شيخ محمـ 
جابر و ...) از آن جمله دوستان بودنـد كـه همـه در شـاگردي اسـاتيد سـبقت داشـتند، و        

گرفـت،   ي ايشان ياد مي بسياري از نكات را كه در وقت درس از دست داده بود به واسطه
هـا بـدين صـورت بـود كـه اسـتاد شـرح درس را بـر ايشـان           و روش دور و مرور درس

كرد، و مسائل اختالفي را مـورد بحـث و    و اشتباهات لغوي را خود اصالح مي خواند، مي
هـاي مفيـد و چگـونگي آگـاه شـدن بـر هـر مسـأله در          داد، چون با كتاب بررسي قرار مي

هاي نزديك به هم در فقه حنبلي در رابطـه بـا موضـوع آشـنا بـود، همچنـين روش        كتاب
هـا و... را   ر كتاب به نوعي از موضـوع هاي لغت، و اختصاص ه چگونگي استفاده از كتاب

نصيب است، بـراي   ها بي بهره كرد، كه هر كس به تنهايي درس بخواند از اين بي تشريح مي
بحـث و مـذاكره كننـد، و از      كرد كه با افراد با سـابقه  همين به طالب تازه وارد توصيه مي

اد شـيخ (عبـدالعزيز   تـرين ايـن افـر    تجارب ايشان استفاده نمايد، قـبالً هـم گفتـيم قـديم    
هـ) بـه ريـاض منتقـل    1374) بود كه بسيار او را ستوده، و هنگامي كه در سال (:شثري

هايي را كه او خواند ذكر شد، و عواملي هم ذكـر شـد    شد همراه او بود، و برخي از كتاب
كه موجب شد استاد در وقت تقسيم ساالنه (دانشسراي علمي امـام دعـوت) شـاگرد اول    

از آثار و تعجب او بر اين بـود كـه در آن سـال از ايشـان درخواسـت كـرد        باشد، و يكي
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خواهي كـرد، و او هـم    دار قضاوت شود، ولي با ادامه تحصيل و عالقه به آن معذرت عهده
 عذرش را پذيرفت.

 هاي استاد جبرين: كارها و فعاليت

ي  توصيه هـ) به دستور پادشاه عربستان سعودي و1380كه در ابتداي سال ( نخست اين
گران به مـدت   استاد شيخ محمد بن ابراهيم و رياست شيخ عبدالعزيز شثري همراه دعوت

چهار ماه راهي مرزهاي شمالي شد، و از مزر كويت در امتداد مرز عراق و اردن و شـمال  
و جنوب عربستان و بسياري ديگر از مناطق شروع بـه دعـوت و تعلـيم و توزيـع و نشـر      

نشـينان در   كردند، زيـرا اكثريـت باديـه   ي عقيده و اركان اسالم  مينههاي مفيد در ز چهكتاب
دانسـتند، و در   زيستند، و از اسالم جز نـام آن، و نمـاز و روزه و ...را نمـي    جهل عميق مي

انواع وسايل شرك گرفتار بودنـد، و ايـن هيئـت اعزامـي در راه تعلـيم و آمـوزش مـردم        
ـ    تالش د تعـداد زيـادي از كسـاني را كـه خداونـد      هاي فراواني مبـذول داشـتند، و خداون

 ور ساخت. بهرهها  آن خواست به ايشان خير برساند از
هـ ق) در (دانشسراي امام دعوت) 1395 -1381سپس (استاد جبرين) در شعبان سال (

به عنوان مدرس انتخاب شد، و به تدريس دروس مختلفي همچون حديث، فقه، توحيـد،  

) حكـامعمـدة األهاي نكات و يادداشت بر احاديـث (  كتابتفسير، مصطلح، نحو، تاريخ و 

با ذكر موضوع و معناي مختصر و شرح الفاظ غريـب، و ذكـر فوائـد و نكـات پرداخـت.      
هاي فقه و توحيـد و مصـطلح    همچنين روي ذكر فوائد و نكات قابل توجه، و روي درس

ا در دانشسـراهاي  مطالب نزد طالب ي داد كه تاكنون هم بسياري از آن حديث يادداشت مي
ي شرعي رياض منتقـل شـد و    هـ) به دانشكده1385علمي محفوظ است، سپس در سال (

تعليقـه  هـا   آن هـايي كـه روي   ) و كتابةالتدمرييي اول كتاب ( ي توحيد پايه تدريس رشته

  ةرشح عقيـدهـا را برعهـده گرفـت، همچنـين اول (     نوشته شده مانند فهرست عنوان بحث
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هاي علمي و فتوا  هـ) به رياست پژوهش1402كرد، سپس در سال( مي) را تدريس يةطحاو

و دعوت و ارشاد برگشت به نام عضو افتاء و سرپرستي شفاهي و تلفنـي و نوشـتن روي   
برخي فتواهاي شرعي و قسمت مسائل فرضي و تحقيق بر فتاواي هيئت دائمي كـه بـراي   

ي خدمت او در داراالفتـاء   دوره شود، و نشر در مجله مناسب بود، و تا كنون هم منتشر مي
هــ ق) بـه   1389پايان يافت. اما در مورد كارهاي ديگرش بايد گفت در ماه شـوال سـال (  

ي آن در  امامت مسجد آل حماد رياض منصوب شد تا آن كه كه آن مسـجد و كـل محلـه   
) منهدم و تخريب شد، و بعد از دو سال به عنوان خطيب احتياطي براي زمان 1397سال (

ها در وقت عدم حضـور   ورت برگزيده شد كه تا كنون هم در بسياري از مسجد جامعضر
مسـاجد    خواند، كه گاهي در برخـي از آن  خطيب يا قبل از انتخاب خطيب دائم خطبه مي

ي  دار اقامـه  ها هم عهده دهد، و در برخي از مناسبت براي مدت چند ماه كارش را ادامه مي
كنـد،   عنوان تبرع و بدون مزد در برخي مساجد تدريس مـي شود. همچنين به  نماز عيد مي
هـاي   هـ) از تدريس (فرائض) به افرادي اندك شروع كرد، سـپس درس 1387كه در سال (

حمـاد   توحيد و اصول ثالثه، و كشف شبهات و عقيده واسطيه و امثال آن را در مسـجد آل 
هـاي درس از سـوي    آن حلقـه هـ) به آن افزود، و  1389را ادامه داد و تعداد زيادي (سال 

شدند مورد  جا مي دوستان كه از جنوب مملكت عربي جهت يادگيري راهي آن اغلب دانش
ها بعد از نماز صبح در مدت يك تا دو ساعت، و  گرفتند. اين درس استقبال شديد قرار مي

صورت، و غالباً بعد از نمـاز عصـر و مغـرب تـا عشـاء برپـا        بعد از نماز ظهر هم به همان
بودند، و اين كار تا زمـان انهـدام مسـجد بـه همـين روال ادامـه يافـت، سـپس در سـال          

باز عالقمند شد كه در زمان عدم حضور  هـ) استاد بزرگوار عبدالعزيز بن عبداهللا بن1398(
ي نمازهاي پنجگانـه حضـور    خود شيخ جبرين بعنوان امام مسجد جامع بزرگ براي اقامه

هـا بـه    م نماز جمعه براي همه نمازها حاضـر بـود، لـذا درس   يابد، بنابراين جز وقت انجا
معـروف   :مسجد جامع بزرگ انتقال يافت كه بعد از آن به جامع امام تركي بـن عبـداهللا  
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شد، و در حالت حضور استاد بن باز ايشـان خـود نمـاز مغـرب و عشـاء را خـود اقامـه        
د از عصر و بعد از عصـر و  كرد، و بع كرد، و در آن فاصله و در بقيه اوقات تدريس مي مي

هـ) تعـدادي  1398كه در سال ( داد، تا اين مغرب و صبح غالبا در مسجد حمادي درس مي
از جوانان با شوق و عالقه از او درخواست كردند كه بعـد از نمـاز عشـاء در منـزل يـك      

ي اسـتاد   درس عقيده به ايشان بدهد، او هم درخواستشان را اجابت كرد، و از كتاب عقيده
ي آن كتاب (القول السديد) چاپ شده، سـپس تعـداد    ابن سعدي شروع كرد كه در مقدمه

ها داير هسـتند،   آموزان افزايش يافت، و از نقاط دور هم آمدند، و تا كنون هم كالس دانش
هـ) كالس درس به منزل كنوني ايشان در (سويدي) منتقل شد، و در هر 1402و در سال (

) معـارج القبـول) و شرح آن (سلّم الوصولو در اين مدت نظم (داد،  هفته دو بار درس مي

) منار السبيل) در علم مواريث، و (يةالرحب) وادعي، و نظم (الشفاعةي ( در دو جلد و رساله

تا آخر تدريس كرد است، و وقتي كـه در منـزل    -الحمد هللا-) ابن ضويان را الدليلشرح (

ي اسـتاد منتقـل    درس را به مسجد مجاور خانـه جا تنگ شد و تعداد افراد افزايش يافتند؛ 
هاي هفتگي بعد از نماز صـبح و مغـرب    كردند كه معروف به مسجد (برغش)بود، و درس

هــ)، و در ايـن مـدت    1408شد، يعني بعد از تخريب مسجد بـزرگ در سـال (   برگزار مي
)، ةيـرشح طحاو) و (صحيح بخاری و مسـلمبسياري از متون مرجع را تدريس كرد، مانند (

) و بلوغ املـرام)، و تمام (زاد املعاد) ابن سلمان و ابن رشيد، و قسمتي از (ةرشح الواسطيو (

)، رياض الصاحلني) امام مالك، و (سنن ابی داود و ترمذی و موطأ) و بعضي از (زاد املستنقع(

ند ترتيب مسـ) و (دارمیالسنن ) و برخي از (منتقی األخبار) شرح (نيل األوطارو برخي از (

) صـديق  الـدين اخلـالص) ابـن البركـات، و كتـاب (   منتقی األخبار) و شرح كامل (طيالسی

)، و در نحـو  البيقونيـه) و مـتن ( نخبة الفكرحسن خان)، و در علم مصطلح الحديث متن (
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) و ديگـر  الورقات)، و در علم اصول فقه متن (الفيه ابن مالک) و برخي از (اآلجروميهمتن(

 گر.متون و شروح زياد دي
اي بـه نـام (دار العلـم)     هـ) تعدادي از خيـرين مدرسـه سـاز مدرسـه    1382و در سال (

تأسيس كردند، و تعداد زيادي از علم پژوهان بزرگ و كوچك بدان روي آوردند، و استاد 
مورد بحث ما تدريس و آموزش مواد درس ديني را بر حسب سطح علمي خـود برعهـده   

كردند كـه   و جوانان جلساتي هفتانه در آن برگزار ميگرفت، مانند حديث و توحيد و فقه، 
هـا در   دادند، و برخي سخنراني هاي جمعه تا دو ساعت بعد از نماز عشاء ادامه مي در شب

شـد، در آن حاضـر    شد، و به سؤاالت ديني و اجتماعي پاسـخ داده مـي   آن جلسه ايراد مي
مع زيـادي در آن شـركت   هـ) يك كالس هفتگي داير كرد كه ج1398شدند. در سال ( مي
ترين مسجد اطراف منتقل شـد، و هنـوز    كردند، و تا آن سال ادامه داشت كه به نزديك مي

هم ادامه دارد، و تدريس صحيحين را كامل كردند، و از سـنن ترمـذي شـروع كردنـد، و     
استاد (شيخ ابراهيم بن عبداهللا بن غيث) در ابتداي كار خواندن كتاب را بر عهده داشت، و 

كـه بـه دانشـگاه     ز همان ابتدا شيخ (دكتر محمد بن ناصر سحيباني) آن را ترك كرد تا اينا
ي  اسالمي مدينه انتقال يافت، سپس شيخ دكتر فهد سلمه جانشين او شد كـه در دانشـكده  

خوانـد، سـپس مقصـود     صـورت كـه مـتن را مـي      ملك فهد مشغول تدريس شود، به اين
 كرد.   م داللت حديث را بيان ميداد و بطور عا نويسنده را شرح مي

ي عليا با عالقه درخواسـت درسـي    هـ) برخي از جوانان از سكان محله1403در سال (
در عقيده  در طول هفته كردند. ابتـدا كـالس بـراي مـدت چنـد مـاه درس در مسـجدي        

شد، سپس براي مدتي طوالني كالس را به مسجد ملـوحي، و   متوسط در محله برگزار مي
جا به مسجد جامع ملـك خالـد انتقـال داد، و     ن به مسجد ملك عبدالعزيز، و از آنبعد از آ

) و مـتن  كتـاب التوحيـد) و (العقيـدة الواسـطيه) و (ملعة اإلعتقـاددر اين مدت متن كتاب (

) ربخش عبادات و عمدة الفقه) و شرح (بلوغ املراد) را كامل كردند، و بخشي از (التدمريية(
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هــ)  1409) با خواندن و شرح و توضيح تمام كردند، و در سـال ( عروض املربلابعضي از (

ي  جمعي از برادران با عالقه درخواست كردند كه در مسـجد سـليمان راجحـي در محلـه    

) هر هفته درسي در قرائت و شرح برايشان داير كند، زيرا آن مسجد مشهور بـود و  الربوة(

معيتي زياد از دوستداران علم و دانـش  بودند، و ج  ي گشترده آن را احاطه كرده چند محله

) عقيدة الطحاويـهآوردند، بنابراين درخواست ايشان را لبيك گفت، و شرح ( بدان روي مي

) قرائـت و  عمـدة األحكـامرا شروع كرد و تا آخر آن را ادامـه داد. همچنـين در حـديث (   

) عبداهللا السنة() خالل، و بعد از آن كتاب السنةخواندن آن را هم كامل كرد، سپس كتاب (

بن احمد، و غالباً امام مسجد (صالح بن سليمان الهبدان) يا مـؤذن مسـجد  مـتن درس را    
خواند، و با پاسخ دادن به سؤاالت قبلي حاضران در نزديك قامـت گفـتن بـراي نمـاز      مي

شـد،   كننـدگان در ايـن درس افـزوده مـي     داد. پيوسته بر تعداد شـركت  درس را خاتمه مي
شـد،   هي بيش از پانصد نفر بودند، و جز در روزهاي امتحانات متوقف نمـي بطوري كه گا

 شد. سپس بعد از پايان امتحانات دوباره از سر گرفته مي
از او خواهش كرد كه درسي را در مسجد  :هـ) استاد بزرگوار ابن باز1409در سال (

اين (شـيخ  بازار خضار در عتيقه داير كند، چـون جمعـي زيـادي نمازگـذار داشـت، بنـابر      
جا كـالس برگـزار    جبرين) هم درخواستش را اجابت كرد، و در طول هفته يك بار در آن

كم بودند، و ايـن    كننده جا كه مردم در بازار مشغول معامله بودند، شركت كرد، اما از آن مي
هـا در   هـا اغلـب هفتـه    گونه كه در اين سال كالس با درس فقه و توحيد ادامه يافت، همان

پرداخت كه مسـلمانان زيـادي در    نقاط دور رياض به ايراد سخنراني و موعظه ميمساجد 
هاي مربوط به عبـادات و معـامالت و    داد، بلكه در سخنراني جا هستند، ولي درس نمي آن

كرد، و غالباً جمعيـت انبـوهي آمـاده شـركت در آن      ديگر مسائل مورد نياز مردم بحث مي
ي مسجد جامع بزرگ معروف به جـامع امـام تركـي    ها جلسات بودند، همچنين در انجمن
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كـرد كـه غالبـاً شـيخ ابـن       كرد كه بيش از بيست سال بود داير بود؛ شركت مي شركت مي
 گذارد. داد، و اكنون استاد عبدالعزيز آل الشيخ حاشيه و تعليقه مي توضيحات مي :باز

ست، از جملـه در  هاي ديگري هم داشته ا چه ذكر شد ايشان كار و فعاليت عالوه بر آن
هـ) دانشسراي قضايي تابع دانشگاه اسالمي امام محمد بن سـعود بـود، چـون    1408سال (

گويند، و مربوط به  جا به او واگذار شد كه آن را سياست شرعي مي درس فقه سال اول آن
داد، و در آخـر سـال هـم     معامالت و احكام و تبادل است، و در هفتـه دو بـار درس مـي   

كرد، سپس سال  را تصحيح ميها  آن ني را طرح، و بعداً همچون عادت همهسؤاالت امتحا
كرد كه موضـوع آن احـوال    بعد همراه با آن درس؛ درس سال دوم دانشسرا هم تدرس مي

صورت بـود كـه چنـد     شخصي بود، و در هفته سه سهم داشت، و روش تدريس هم بدين
ات موجود بر سر آن مسائل را همراه كرد، و اختالف جمله را از كتاب مورد نظر انتخاب مي

كرد. و در سال بعـد فقـط سياسـت     ها و ترجيح و توجيه بيان مي با دليل هر كدام از طرف
 شرعي را تدريس كرد، سپس از تدريس باز ايستاد.

ي انتقــال بــه رياســت   همچنــين اســتاد (جبــرين) بعــد از انتقــال از دانشــگاه تــا دوره
كردكـه از سـوي    فـوق ليسـانس و دكتـرا نظـارت مـي     هـاي   هاي علمي بر رسـاله  پژوهش

گونـه كـه بحـث آن گذشـت، و هرگـز از       شد؛ همـان  دانشجويان دانشگاه مذكور ارائه مي
جويـان را   كرد، و دانش دانشگاه فاصله نگرفت، و هر سال بر سه تا چهار رساله نظارت مي

قسمت از بحـث و   كرد، و هر ماه آن بر حسب آگاهي خود به منابع و مراجع راهنمايي مي
كـرد، و تقريبـاً    بررسي، و نقص و اشتباهات ايشان را بيان مي  شد پژوهشي را كه تقديم مي

داد، و در  جلسه داشت، و كار و موانع موجود را به دانشگاه گـزارش مـي  ها  آن هر هفته با
 نوشـت، و در  پايان نظر خويش را در رابطه با ميزان صالحيت رساله براي تقديم كردن مي

گونـه كـه در مـورد بعضـي از      كرد، همـان  ي بررسي و ارزيابي و مناظره شركت مي جلسه
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كرد، و مالحظات خـويش   رسائل قبلي دانشگاه بعنوان عضويت در دانشگاه اظهار نظر مي
 شد. كرد و مانند روال هميشه در موقع ارزيابي رساله حاضر مي را بيان مي

دعوت ديني در داخـل كشـور بـود بـا ايـراد      هاي استاد (جبرين)  يكي ديگر از فعاليت
بـار، عـالوه بـر      سخنراني و برپايي جلسات پرسش و پاسخ در مدت هر ماه يا دو ماه يك

هاي تابسـتاني و   كرد و در دانشسراها و مراكز فعاليت كه به نقاط نزديك رياض سفر مي آن
كارهـاي   ه و راهكـرد، و پيرامـون مشـكالت منطقـ     مساجد جامع با مردم و اهالي ديدار مي

پرداخت، و گاهي سفرهايش به نقاط دور افتاده و بازديـد   معضل به بحث و رايزني مي رفع
از نهادهاي حكومتي جهت مناصحه و ارشاد و تشويق و ترغيـب و دلگرمـي بـراي ادامـه     

انجاميد، و گاهي هم ديدارش رسمي بـود   مثبت و... يك هفته يا بيشتر به طول مي  فعاليت
 شد. مركز يا اداره دعوت داخل مدت سفر تعيين ميو از طرف 

رساني و هوشياري دادن و يادآوري  هاي ايشان مشاركت در اطالع يكي ديگر از فعاليت
آوردهاي حج و عمره و توضيح اهداف اين عبادت بـه حجـاج بيـت اهللا، و     منافع و دست

ابع دانشگاه بود، ولي پاسخ به سؤاالت در طول يك ماه كامل بود كه در آن زماني بود كه ت
زماني كه به رياست دانشگاه ملحق شد به علّت ضـرورت مانـدن او در دفتـر كـار چنـين      

هاي اخير همراه برخـي از علمـاي بـزرگ     فعاليتي برايش مشكل و ناممكن بود. و در سال
داد، و يـك   كرد و هر روز به سؤاالت پاسخ مي شدند حج مي داخلي كه از رياض جمع مي

پرداخت، و با بعضـي از مشـاهير ديگـر در موسـم      به ايراد سخن و توجيهات مي يا دو بار
 شدند. كرد كه با آن كار خوشحال مي حج ديدار و گفتگو مي

 تأليفات استاد شيخ جبرين:

هــ)  1390ي فوق ليسانس در سـال (  اولين تأليف او تحقيقاتي بود كه براي أخذ درجه
كـه آن را   نوشت و تقديم نمود، و علي رغم اين» اخبار آحاد در حديث نبوي«در موضوع 

ي ممتاز دست يافـت،   در مدتي كوتاه نوشت و به منابع مطلوب دسترسي نداشت؛ به نمره
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هـ) در چاپخانه (دار طيبه) به چاپ رسيد، و تا كنون هم تجديـد چـاپ   1408و در سال (
بـه مراجعـه و   جـا كـه قبـل از چـاپ نيـاز       شده، و اكنون موجود و مشهور است، و از آن

 بازنگري داشت؛ نتوانست آن را توسعه دهد.
بـه حـديث نبـوي، و انتقـادات موجـود در        ي او از انتخاب آن موضوع عالقـه  انگيزه 

هستند حديث آحـاد    هاي اصول فقه و علم كالم نسبت به خبر واحد بود، كه مدعي كتاب
عقيده باشد، ولـي او قبـول   از اعتبار و الزم برخوردا نيست، خصوصاً وقتي كه  مربوط به 

 دهد. حديث آحاد را در اصول هم مانند فروع ترجيح مي

) التدخني مادته و حكمه فی االسالمهـ) نوشتن كتابي تحت عنوان (1398و در سال (

مشروبات الكلي و دخانيات و «يعني (استعمال دخانيات و حكم آن در اسالم) در موضوع 
اي كه از سوي دانشگاه اسالمي برگذار شد بر عهده  هرا براي ارائه در كنگر» مواد مخدر

چه ديگران نوشته  گرفت، و بصورت تحقيقي متوسط و مفيد، و با احكامي زائد بر آن
بودند زياد تحت تأثير و اعجاب  بودند، اساتيدي كه در موضوع دخانيات مطالب نوشته

(دار طيبه) به چاپ رسيد، قرار گرفتند و او را ستودند، و براي چندين مرتبه در چاپخانه 
و اكنون هم مشهور و متداول است، و اگر چه مختصر است؛ ولي براي كسي كه خدا به 

هـ) از سوي يكي از علماي 1402او اراده خير و نيكي داشته باشد مفيد است، و در سال (
مصر در مورد اثبات صفات خداوند مورد انتقاد قرار گرفت، كه به وهم او استاد جبرين 

رتكب تشبيه خداوند به مخلوقات شده، ولي خودشان به شرك قبور و ستايش صوفيه م
تمايل داشتند، كه يكي از برادران آن را در چهار صفحه خالصه كرد، و براي بررسي و 

هاي آرام ارسال  هاي او و توضيح و بيان اشتباهات با عبارت مناظره و پاسخ دادن به شبهه
) چاپ شد، سپس يكي از البحوث االسالميةي ( م مجلهي نه شد، و آن بحث در شماره

اجلواب الفائق فی الرد علی جوانان آن را به صورت جداگانه و مستقل آن را به عنوان (

ي (آسام) آن را نشر  ) چاپ كرد، كه اكنون موجود و متداول است و مؤسسهمبدل احلقائق
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ادتين و لوازم هركدام نوشت، و ي مربوط به معني شه  كرد، همچنين آن را به عنوان مقاله
ي هيفدهم چاپ شد. سپس يكي از شاگردان در تاريخ  ي (البحوث) شماره در مجله

الشهادتان معنامها و ما تستلزمه ) صفحه كوچك جداگانه به عنوان (90هـ) آن را در (1410(

اديث ي (دار طيبه) به چاپ رسانيد، و در آن نسبت استدالل به اح ) در چاپخانهكل منهام

 ي و مرجع آن را با اختصار بيان كرده است. عنايت خاصي نموده، و درجه

) ابن قدامه كرد، ملعة االعتقادهـ) در دانشسراي علمي اقدام به تدريس (1381در سال (

ي متوسط روي  هايي متناسب با قدرت و سطح آن دانشجويان در مرحله و سؤال و جواب
و برخي از جوانان عالقمند به چاپ آن بودند،  نوشت، با اين وجود مفيد است، آن مي

ي  هـ) در چاپخانه1412) در سال (التعليقات علی متن اللمعةبنابراين آن را تحت عنوان (

) چاپ گرديده، و تعدادي اشتباه در آن هست سفري و النارش دار العميعی للنرش و التوزيع(

رخ داده است. سپس همراه با  كه ظاهر متن و داليل تابع آن است، و در آن هم اشتباه
ي آن هم به  تصحيح خطاها تجديد چاپ شده است، و تخريج احاديث مورد استفاده

هـ) در 1399آموزان بيان شده، و در سال ( صورت متوسط و بر حسب درك دانش
ي دكترا ثبت شد، و (تحقيق شرح زركلي بر مختصر خرفي) كه  دانشگاه براي درجه

بعد از (المغني) ابن قدامه در ميان سيصد شرح است، و در آن هاي آن  مشهورترين شرح
گونه كه  ابتداي شرح تا بحث نكاح براي تحقيق و بررسي انتخاب شده است، و همان

گذشت آن رساله مورد مناظره و ارزيابي قرار گرفت، سپس تحقيق كتاب كامل شد و در 
هاي  خانه اغلب كتابهاي شركت علبيكان در هفت جلد چاپ گرديد، و در  چاپخانه

 داخلي توزيع شد و به فروش رسيد، و اكنون هم الحمدهللا موجود است.
ي احاديث و آثار فراواني كه تعدادشان بـه   در اين شرح به تخريج و ذكر منبع و شماره

) شماره رسيده، مورد عنايت و توجه خاص قرار گرفته است، هرچند تعداد كمـي  3936(
هاي مسندي كه بـرايش ممكـن    اند، و با مراجعه به منابع و كتاب از آن روايات تكرار شده
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شده تالش زيادي مبذول داشته است، كه اين كار مراجعه به منابع اصلي كـه غالبـاً چـاپ    
ي حـديث و جلـد و صـفحه و بيـان      شده هستند را آسان ساخته است، همچنـين شـماره  

وجود باشـد مشـخص شـده    چه شارح ذكر كرده م اختالف لفظ حديث اگر اختالفي با آن
ي صحت و ضـعف حـديث نظـر     است، همچنين افرادي از متقدمين را كه در مورد درجه

اند ذكر كرده است، مانند ترمذي و حاكم و ذهبـي و ابـن حـاج و هيثمـي...، ولـي از       داده
هـا   آن جا كه احاديث صحيحين (بخاري و مسلم) معتمد هستند؛ اگر روايت در يكي از آن

هـاي   جا كه او تحقيـق در كتـاب   تنها به ذكر منبع اكتفاء كرده است. و از آن ذكر شده باشد
ي زيادي بـه نوشـتن حـديث در او     حديث را از كوچكي آغاز كرد، اين امر شوق و عالقه

كنندگانشـان بـه احاديـث     هاي قديمي كـه تـأليف   بوجود آورده، و نسبت به دستيابي كتاب
كه كل موضـوعات   دادند، حريص بود، عالوه بر آن ينبوي همراه با اسانيد متصله اهتمام م

هاي جرح و تعـديل را دوسـت    مربوط به حديث از قبيل مصطلح و علل الحديث و كتاب
داشت، زيرا حديث منبع و دليل دوم شريعت اسالم بعد از قرآن اسـت، و نيـز نسـبت بـه     

لـم حـديث از آن   ع«انـد:   اند، بطوري كه بعضي گفتـه  تفسير آن عنايت كامل مبذول نموده
و نيز كساني با روايت ». قدر پخته شده به حد كمال رسيده است دسته علومي است كه آن

ا    غير صحيح چيزهايي به نـام حـديث كـه اصـل و اسـاس ندارنـد وارد آن كـرده        انـد، امـ
با فراهم ساختن علماي منتقد كه از موهب الهي درايت و تشخيص صـحيح و   خداوند

چقـدر  هـا   آن دانـيم كـه   اند، و مي يح را از غير صحيح جدا كردهضعيف برخوردارند؛ صح
هـاي   فرسـا و هزينـه   سفرهاي طوالني و خسـتگي طاقـت    اند، و سختي كوشا و جدي بوده

اند، و اين عوامل موجب شده [كـه حاصـل    سنگين را تحمل كرده و صبر و بردباري كرده
و پااليش  افظت از سنت پيامبرمايه و با ارزش باشد و] بر مح دستاورد ايشان بسي گران

در ايـن   كردن آن از چيزهايي كه با آن آميخته؛ بسيار حريص باشند. الحمدهللا خداونـد 
گـذاري و نزديـك كـردن ايـن      زمان [كه دوره تكنولوژي است] امكـان چـاپ و فهرسـت   
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يـابي و آگـاهي از محـل     هاي آن كاهش يافتـه، و دسـت   ها را فراهم ساخته و هزينه كتاب
 وي آن به آساني ممكن است.  جستج

ها؛ استاد جبرين در جاهاي متعدد به ايراد سخنراني پرداخته كه   عالوه بر همه اين
اند، سپس شاگردانش نسبت به نوشتن و آماده كردن براي چاپ  روي نوار ضبط شده

) در طاالسالم بني الفراط و التفريهاي ( اند، و دو رساله به عنوان اهتمام زيادي مبذول داشته

هـ) در 1413) صفحه در سال (51) در (طلب العلم و فضل العلامء) صفحه، و (59(

اند، و شاگردانش عنايت زيادي به  چاپخانه سفير و انتشارات دار صميعي به چاپ رسيده
زاد اند، از جمله شرح ( ي ايشان در نوار داشته حفظ و نگهداري سخنان ضبط شده

) در رشح بيقونيه) در اصول فقه، و (الورقات، و شرح ()بلوغ املرام) و شرح (املستقنع

)، و متن ثالثة األصول) در فقه، و شرح ترمذي و (منار السبيلمصطلح الحديث، و شرح (

) و تعدادي ديگر از ايشان ضبط در (تسجيالت اسالمي) در رياض و غيره يةالتدمري(

 موجود است.
كه پاسخ سؤاالت و فتـواي مسـائل    نكنند بر اي همچنين تعدادي از طالب پافشاري مي

دهند سريع بدسـت آورنـد، و بعـد از نوشـتن جـواب و       مشكل را كه به ايشان ارجاع مي
كننـد، و   ها و مـدارس پخـش مـي    خانه امضاي از ايشان بالفاصله آن را در مساجد و كتاب

از  ي چشـمگيري  گيرد و بهره چون نويسنده مورد اعتماد مردم است مورد استقبال قرار مي
گونه كه بسـياري از جوانـاني كـه از موهبـت علـم برخوردارنـد؛ وقتـي         برند، همان آن مي
اي بنويسد و از ايشان درخوست كند كه برايش مقدمه يا تقريظ بنويسـد؛ همـراه بـا     رساله

شـود، و جمعـي از    ي مردم از آن نوشته مي تصريح به اسم خود موجب استقبال و استفاده
هايي كه مسائل مـورد نيـاز مبـرم از قبيـل برخـي       اعالميه و كتابچه علماء در نشر و توزيع

ها در نماز و حاالت اقتداء به امام، و چيزهاي مخالف شريعت در روزه و حـج و   مخالفت
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الحجه، و چگـونگي تـيمم و داشـتن رخصـت و ...را تبيـين       كارهاي مربوط به ده روز ذي
 خه در آن روزها كه مورد نيـاز هسـتند از  هستند، و بعد از چاپ؛ هزاران نس  كنند سهيم مي
 گردد تا مورد استفاده قرار گيرند.  نشر و توزيع ميها  آن

ي هرچـه بيشـتر در ضـمن يكـي از      ها را جهت اسـتفاده  بعضي از علماء هم آن نشريه
) و :، مانند شـيخ (عبـداهللا بـن جـاراهللا    اند هاي استاد (جبرين) چاپ و منتشر كرده كتاب

) أخبـار اآلحـادي ( معي از علماي بزرگوار بعد از مناظره و ارزيابي رسالهغيره. همچنين ج

نـد كـه در دانشسـراي مـذكور قابـل      ا ههـ) او تأييـداتي مفيـد بـر آن نوشـت    1390در سال (
دسترسي است. و نيز اساتيدي چون شيخ (صالح لحيدان و شيخ عبدالعزيز عبداهللا آل شيخ 

كتاب (زركلي) را از اول تا موضوع (نكاح) مـورد   و دكتر عبداهللا بن علي ركبان) كه شرح
ارزيابي و مناظره قرار دادند؛ مطالب را در رابطه با تأييد صالحيت جهت نشـر و حـريص   
شدن خواننده به آن قبل از چاپ نوشتند، و از سوي علماي بزرگي امثـال اسـتاد ارجمنـد    

د قبـول و پـذيرش قـرار    ) و ساير اعضاي هيئت مور:(شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز
توان به آن مالحظات مراجعه نمود، و معروف نيست كه در  گرفت، و براي ارزيابي آن مي

 مورد اين كتاب حديث و مصطلح انتقاد داشته باشد.
ي موجود در مقدمه را پيموده كه بسيار روي  اما در مورد تحقيق زركشي او همان رويه
را با منابع برابر كـرده اسـت، همچنـين    ها  نآ جستجوي احاديث حريص بوده، بطوري كه

اي مورد اختالف  تالش كرده هر حديثي كه نياز به توضيح از نقل داشته باشد، يا در مسأله
 باشد؛ همه را در جاي خود بيان كند.  

بيقونية و الورقات و بلـوغ املـرام و ي قديم و ( )اللمعةهاي ديگر همچون شرح ( اما شرح

دهـد، و   صورتي مستقل انجام داده، و جمالت متن را با مثال توضيح مـي ) را به ..و املنتقی

اختالفات مشهور را يادآوري نموده، و جهت جلو گيري حيرت و سرگشتگي طالب رأي 
برتر از ديدگاه خود را بيان كرده است، و گاهي با ذكر مسائل متعلق به حديث به صورتي 
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هـا    هاي بارز اين شـروح و كتـاب   ويژگي گسترده آن را تشريح نموده است. يكي از جمله
شديد قرار گرفـت و طـالب   عبارت واضح همراه با ذكر مثال است، بنابراين مورد استقبال 

) را كپـي كردنـد كـه بـه     منـار السـبيلتعداد زيادي از آن نوارهاي صوتي ايشان در شرح (

متعـدد، و  جـا حـاوي مسـائلي     صورت كتابي بالغ بر چندين جلد در آمده اسـت، و از آن 
هـايي اسـت    حلهاي فراواني براي مشكالت موجود در جامعه، و هشدار نسبت به حيله راه

خواهنـد آن كاسـت را بـه خـط و      شوند، جمعي زيادي مي كه برخي مسلمانان مرتكب مي
 هاي بسياري دارند. تصوير در آورند، عالوه بر آن ويژگي

هـا در شـروح    د گفـت كـه ايـن   اما در رابطه با فهرست معلومات در وقت نوشتن، بايـ 
مستقل مانند شرح احاديث (مسلم، ترمذي و منتقي االخبار)، و در نوشـتن احاديـث غالبـاً    

ي در جـواب، در مـورد    به مقدار مطلوب در سؤال اقتصار شده ، بدون تفاصيل و توسـعه 
ي مطالـب باشـد بـر همـين روال      هم وقتي كه جواب مستقل و بدون ارتباط به بقيه  ديكته

ي آسـام در سـال    ) توسـط مؤسسـه  حـوار رمضـانیمل شده، مانند سؤاالتي كه بعنـوان ( ع

) چاپ و منتشر شد. و نيز مانند سـؤاالت  A5) صفحه با قطع وزيري (28هـ) در (1412(
داري و دعاي خـتم قـرآن و ...انتشـار يافـت كـه جمعـي از        زنده مربوط به رمضان و شب

محضر ايشان تقديم داشـته بودنـد و او هـم بـه     ) سؤال را به صورت كتبي به 36جوانان (
ها را روي آن نوشته بود، سـپس سـؤال كننـده اقـدام بـه تحقيـق و        صورتي متوسط پاسخ

هـا كـرد، و تحـت عنـوان      تخريج منابع مربوط به آيـات و احاديـث ذكـر شـده در پاسـخ     
) در ار العاصـمةنرش دهـ) بود كه در (1413) در سال (االجابات البهيّة فی املسائل الرمضانية(

هـاي مختلـف باعـث نوشـتن شـده       ) صفحه منتشر شد. به هر حال عوامل و انگيـزه 103(
ي اول (أخبـار آحـاد)    است، اما در مورد مشكالت و نواقص آن بايد گفت كه چون رساله

را در زماني كوتاه نوشت، و منابع كمي بـراي مراجعـه در دسـترس داشـت، در نتيجـه در      
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هاي زيادي مواجه شده، و ناچار شده بـا   ل با مشكالت و سختيجستجوي مطالب و مسائ
 هاي كه از او شد به اختصار عمل كند.  علي رغم در خواست

همچنين در مورد شرح زركشي به علت وسـعت كتـاب، و نقـل و روايـات متعـدد و      
 اي روبرو گرديـد، و بـا   ناياب بودن، يا عدم دستيابي به منابع مورد نياز با مشكالت عديده

اند؛ همـان منـابع را از قـول ايشـان      ي فقهايي كه منابع احاديث را ذكر كرده اعتماد به گفته
هـا كـار مشـكلي بـوده، و فقـط بـراي        معرفي كرده، بنابراين تحقيق و جستجوي فهرست

بررسي برخي داليل نادر و كمياب به منابع مراجعه كرده، نه براي آن دسته كـه از شـهرت   
توفيق را رفيق ساخته و كمـك زيـادي بـه او كـرده،      اما خداوند زياد عام برخوردارند،

يـافتني نبـود مطلـع شـد،      دستها  آن بطوري كه به آن دسته روايات هم كه منابع و اصول
هـا   آن مانند اول (سنن سعيد بن منصور، و سنن أثرم و مسند اسحاق) و ...، اگر چه كساني

بع علـم مصـطلح الحـديث فـراوان اسـت، و      كردند، ولي منا را با اختصار و ناقص نقل مي
شـود، و ممكـن هـم     هاي خاصي يافت مـي  غالباً با هم موافق هستند جز در مواردي زياده

توسعه داد، امـا  ها  آن را با اختصار ذكر كرد، و ممكن هم هست با ذكر مثال بهها  آن هست
زي براي چاپ اسـت  سا ي بيقونيه) را ننوشته كه اكنون در حال تحقيق و آماده جز (منظومه

هـاي   هاي موجود در متن منظوم توضيح داده شده است. ولي كثرت كتـاب  كه تنها تعريف
موضوع مصطلح الحديث از جمله مشكالتي است هر كس در آن موضوع كتـاب بنويسـد   
با آن مواجه است، و الزم است بر حسب آراء مختلف؛ تعـاريف زيـادي نوشـته شـود، و     

گزيند، اما محدثين ارجمند بـه منـاظره و    ها را بر مي كي از روشنويسنده به تناسب مقام ي
انـد، امـا مطالعـه     و به انتقادات وارده پاسـخ داده   هاي اصطالحي پرداخته ي تعريف مجادله

طلبد، و اگر طالب به يكي از آن متون مختصر اكتفاء كنند كـه   ها وقت زيادي مي همه اين
)، و سيوطي معتقد است كـه  خبة و بيقونية و الفية العراقیناند؛ مانند ( نوشته  علماي آن رشته

هايشان به كـار   جا كه علماء اين نص را زياد در كتاب چنين مختصرهايي كافي است. از آن
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اند؛ مشهورترين كتابي كه حاوي توضيح و بيان معناي آن باشد منـابع گسـترده ماننـد     برده
) يكي از علمـاي  توجيه النظرت، و نيز () امام سيوطي استدريب الراوی رشح تقريب نووی(

اند. و از  )، اگر چه برخي از يكديگر نقل كالم كردهتوضيح األفكار امري عسفانیالجزاير، و (

) تأليف نمـوده كـه بـه    علوم احلديث و مصطلحهمعاصرين (د. صبحي صالح) كتابي به نام (

بـر كتـب متقـدمين ذكـر      علت دسترسي به منابع داليل بيشتر براي استدالل چيزهايي زائد
كند به منابع متقـدمين   نموده است، به هر حال پژوهشگر در اين موضوع ابتدا احساس مي

 ها. اند، سپس به علماي بعد از آن گذاري كرده نياز دارد كه اين اصطالحات را پايه
 





 
  

 

 احسان إلهي ظهير... سركوب كننده مبتدعين

ن بودند، كه پـرچم جنـگ و جـدال عليـه     پاكستا يكي از دانشمنداناحسان إلهي ظهير 
از   خـود پـرده  اي  هـاي ريشـه   تحقيقـات و بررسـي   بـا  و ،هاي منحرف را بر افراشتند    فرقه

ادعـاي    هرچنـد كـه  ، برداشـتند  سـنت نبـوي   و از شـاهراه هـدايت   آنـان  انحرافمسافت 
همـين خـاطر    ند، بـه باش  همملو از نفاق و تقيه نمودگرايي را سر زنند و درونشان را  اسالم

ها و مناظراتشان اثر چشـمگيري در متزلـزل سـاختن سـايبان باطـل و بـر        تأليفات، نوشته
   انگيخته شدن ترس و وحشت منحرفين ايفا نمودند.

گويي،  زندگاني خويش را در راستاي حقيقتاز احسان إلهي ظهير بيش از بيست سال 
الدين « گي گفتار نبي اكرمهميش ي حقيقت، غمخوار ملت، زمزمه كنندهاز روي  دنباله

نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة " قالوا: ملن؟ قال: " هللا ولكتابه ولرسوله واألئمة املسلمني 
0Fوعامتهم

او در كنار حق  سپري نمود. صفتان و خبيثخباثت  ي روشنگري در زمينه و »١
ورد و در راه انتشار عمل نيا  ياري آن شتافت و از برپايي آن كوتاهي به  ايستادگي نمود، به

ي ترسويان و تهديدات  گران، سروصداي نادانان، ناله سرزنش سرزنش  آن، توجهي به
 دشمنان ننمود.

الـدين   دعوتگر كوشا، احسان إلهي ظهير بن ظهور إلهي بن احمد و استاد عالمهايشان 
هــ. در  1364برابـر بـا    م1945سـال   (سـيتي) در اي  از خانواده  باشد كه ميبن نظام الدين 

شهر(سيالكوت) پاكستان ديده به جهان گشود. شهري كه به مهد دانشـمندان، انديشـمندان   

                                           
اش سفارش و نصيحت است.گفتيم براى چه كسانى؟ فرمود: بـراى خـدا، و بـراى قـرآن، و      دين همه -1

 مسلمانان. ي براى پيغمبرش، و پيشوايان و فرمانداران و حكام مسلمين، و براى همه
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اي متدين، با تقوا، اهل صالح و عـالوه بـر    در خانواده و شعراي اسالمي شهرت داشت، و
الدين، خواهر، برادر، نزديكان شيخ احسـان همگـي سـلفي    پرورش يافت، و اينها ثروتمند

اهل حديث بودند. پدر و مادرش از همان اوايل كـودكي پافشـاري   مسلك و پيرو مذهب 
هـاي قـرآن و سـنت     زيادي بر تربيت و پرورش نمودن ايشان بر مبناي اسـتمداد از آمـوزه  

 نبوي و انتخاب همنشينان خوب و با ايمان داشتند.
سالگي حـافظ كـل قـرآن شـد و در همـان دوران كـودكي بـه         9شيخ احسان در سن 

ي، دوستدار علم و دانش، دعوت در راه خدا و متقاعد نمـودن خصـمان   زيركي، هوشمند
متوسطه جهت ادامه تحصيل در دانشگاه  ي خويش شهرت گرفت، و بعد از گذراندن دوره

اسالمي كه به (دانشـگاه محمـدي) شـهرت داشـت و از بزرگتـرين دانشـگاههاي سـلفي        

فر در پيش گرفت، و در آنجـا  ) راه سججرانوالةرفت، به طرف شهر ( شمار مي  هپاكستان ب
 به يادگيري علوم قرآن، حديث، قواعد علم حديث، فقه، اصول، تفسير، صـرف و نحـو و  

در خـدمت   و در آنجا مانـدگار شـدند  سال  8به مدت  وابسياري از علوم ديگر پرداختند، 
بعـد از اتمـام    ،ابوالبركات كسب علم نمودنـد  اي مانند استاد محدث احمد د برجستهياسات

فيصـل آبـاد)   بـه شـهر (  اين دوره جهت ادامه تحصيل به يكي ازدانشگاههاي سلفي ديگر 
علم حديث پرداخت و كتاب صحيح  ي عزيمت نمودند، و در آنجا به كسب علم در زمينه

شيخ محمد جندلوي داراي درجه حـافظ در علـم حـديث قرائـت نمودنـد،       بخاري را بر
منوره  ي سوي مدينه  هشگاه براي كسب علم بسپس بعد از فارغ التحصيل شدن در اين دان

اي از  در خـدمت مجموعـه   ، وم به دانشگاه اسـالمي پيوسـت  1963و در سال به راه افتاد، 
: اسـتاد  در خـدمت  از جملـه  آموزي رويي آورد، دانش  به اساتيد دانشگاه و بيرون دانشگاه

حضـرت شـيخ    و »عقيـدة الطحاويـة«باز كه در خدمت ايشـان كتـاب    شيخ عبدالعزيز بن

در خـدمت جنـاب شـيخ    را علم تفسـير   ناصرالدين الباني كه مدرس دانشگاه نيز بودند، و
در خدمت استاد حماد را  علم حديث و »أضواء البيان« محمد امين شنقيطي صاحب تفسير
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شـماري را كسـب    بسياري ديگر از علماء كه در خدمت آنان علم بي بن محمد انصاري و
 كردند.  

 فرمايند: درباره ايشان مي »هالدعو«لقمان سلفي در مجله دكتر محمد 
در طول اين چهار سـال بـه زيركـي، تفـوق و      ،شان بودميبه مدت چهار سال در كنار ا

مناظرات پـي بـردم، و متوجـه شـدم كـه       ، تحقيقات وتدريسهاي  برتري ايشان در زمينه
هـواداران مجتهـد    تـرين  يكـي از بـر جسـته    بسياري از احاديث نبوي را حفـظ هسـتند و  

 ي هاي عرصـه  روند كه بر روي سنگريزه شمار مي  هشيخ ناصر الدين الباني ب ،سرزمين شام
پرداختند، و بـه   نمودند و به مناقشه مي دانشگاه در زمينه حديث شناسي از ايشان سؤال مي

گـوش   صدري كه داشتند ي هدين الباني نيز با سعالدادند، استاد ناصر بياناتشان گوش فرا مي
 گفتند. دادند و سؤاالتشان را پاسخ مي مي

شمندان و دعوتگران اسالمي كه از اقصي نقـاط جهـان   يشيخ احسان در ايام حج با اند
شد، مشكالت و موضـوعات اساسـي كـه     آشنا مي ،آوردند مي يبراي زيارت بدان ديار رو

احسـان در سـال   گذاشـتند، سـپس شـيخ     در ميان مسلمانان متداول بود با آنان در ميان مي
م از دانشگاه فارغ التحصـيل شـد، روش ايشـان در پـرورش فكـري، خفـظ متـون،        1967

تبعيـت از روش علمايـان گذشـته     يادگيري علوم و فنون مختلف، بر مبناي منهج سلف و

، »نخبـة الفكـر«، در علم حديث شناسي كتاب »الفيه ابن مالك«در علم نحو او بوده است، 

تأليف شيخ شاه ولي اهللا دهلوي، در علم معاني، بيـان،  » الفوز الكبير :كتاب «در علم تفسير 
اي از اشـعار   همچنـين مجموعـه   بسياري از احاديـث نبـوي، و   و» تلخيص المفتاح«بديع 

زماني كه شيخ احسان فارغ التحصـيل شـدند بـا     ؛عربي، فارسي، اردي را نيز حفظ داشتند
تدريس بـه ايشـان داده شـد، امـا ايشـان رد       پيشنهاد ،كه داشتند اي توجه به جايگاه علمي

 است.... من م نيازمندوطننمودند و گفتند كه 
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هـاي قـانون،    و در طول حياتشان شش بار موفق به اخذ مدرك فوق ليسانس در رشـته 
 لغت و شريعت نايل گرديده است.

خـود در   مديريتو به اسوي خدا گام نهاد،   هو در راه دعوت ب شد وطنش استاد راهي
اي را تأسيس نمود، كه در آن از دعـوت   مجله» ترجمان الحديث« هر الهور تحت عنوانش

ـ از قبيـل قاديان  منحرفهاي  اسالمي، دفاع از حق، رد باطل، رد شبهات فرقه ه و منكـرين  ي
در  عنـوان خطيـب    بـه رانـد، ايشـان    ث مـي حـ سنت و... و امر به معروف و نهي از منكر ب

و مسؤليت دبيركل هيأت اهل حديث الهور شدند   زيدهبرگبزرگترين مساجد اهل حديث 
ـ  مذكور از بزرگترين اتحاديه ي ند، اتحاديهشددار  را نيز عهده شـمار    ههاي سلفي پاكستان ب

 و قاديانه، بهائيه :مانند منحرفينهاي  به مراكز فرقه وشاخه بود  750رفت كه مشتمل بر  مي
 خواندند. اقشه فرا ميآنان را به مناظره و من رفتند و مي رافضيه

اسـتاد  « كنـد:  رهاي ايشان چنين نقـل قـول مـي   برادرش فضل الهي در خصوص سمينا
شب كـه بـر    ،كردند ميهاي مختلف سفر  احسان جهت تشكيل انجمن و سمينارها به شهر

، سـپس نمـاز را   پرداختنـد  مـي   نوشـتن و مطالعـه  بـه   تا فرا رسيدن نمـاز صـبح   گشتند مي
و ». بـر قـدرت و توانـايي ايشـان داللـت دارد      ايـن  كـه  رفتند. اب ميخو  خواندند و به مي

سوي بسياري از كشورهاي مختلـف جهـت دعـوت و تبليـغ عزيمـت نمـود.         ههمچنين ب
فرانسه، امريكا، لندن و بسياري ديگـر   عربستان، امارات، كويت، ايران، :از قبيلكشورهايي 
 از كشورها.
ها و بهائيهـا   شيعه ،ر داد، بسياري از قاديانيهازحمات ايشان را مورد نفع قرا خداوند

 بر اثر سخنرانيهاي ايشان ايمان آوردند.
 ، ازاند تحريف درآورده ي شماري را به رشته تأليفات بي منحرف،ايشان در رد گروهاي 

 :باشند تأليفات ايشان موارد ذيل مي جمله

 هـ).١٣٩٣الشيعة والسنة ( -١
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هـا برداشـت و همـين     هاي آن فرقـه  از عيب و ننگ  ها پرده الي اين كتاب استاد در البه
در مواقـع   لـذا وند، شـ به دنبال راه فراري جهت نجات از ايشـان  ها  آن فرقه  باعث شد كه
هديد ايشان تمسك جستند، حتي چيزي نمانـده بـود كـه در امريكـا بـه قتـل       مختلفي به ت

گرفـت، مهمتـر    ميو تلفني مورد تهديد قرار   نامههاي متفاوتي از قبيل  برسد، و به صورت
اينكه امام خميني ـ رهبر ايران فاني ـ خون ايشان را مهدور الدم اعالم كرد، و گفـت: هـر     

گيـرد، بسـياري    دويست هزار دالر پاداش مـي  ،يم بياوردكس بتواند سر احسان الهي را برا
 شـد، شـيخ عبـدالقادر    به ايشان شليك مـي بسا   چهگرفت،  مواقع در معرض مرگ قرار مي

يك بار ايشان را در پاكستان زيارت نمـودم و متوجـه   : دگوي ايشان مي ي حمد درباره  هشيب
ار گرفته، فهميدم كـه در ميـان   اله مورد تهديد قرضهاي أشدم كه چندين بار از طرف فرقه

 د.وش تر از ايشان يافت نمي، كسي نيرومندانديشمندان معاصر بعد از محب الدين خطيب
كتابهـاي شـيخ احسـان را از     تـا از پژوهشـگران عربسـتاني خواسـت     /ملك فيصل

آسيا و اروپا در ميان مردم انتشـار  ، فريقاآحساب خودش خريداري نموده و در كشورهاي 
دعـوت و ارشـاد و    باز رئيس مجمع فتـوي، قـانون گـذاري و   شيخ عبدالعزيزبن  نمايند و

رئيس دانشگاه اسالمي مدينه منوره وشيخ ابراهيم بن محمـد بـن ابـراهيم آل شـيخ وزيـر      
گستري عربستان سعودي و شيخ محمد بن علي حركـان دبيـر كـل انجمـن ارتباطـات      داد
در پاكسـتان و محسـن    بستان سـعودي سفير عر ،مطلقهان اسالم  و شيخ محمد عبداهللا ج

در مكه مكرمه، بر اين نظر بودند كه كتابهاي ايشان را در مكه مكرمه و تمام شربتلي استاد 
 هاي عمومي و تجاري پخش شوند. مراكزهاي اسالمي در شهرهاي جهان و كتابخانه

رزه همچنان در راه جهاد در راه خدا و مبـا  شيخ احسان تا فرا رسيدن تقدير خداوند
كه در انجمن علمايان الهور كه از طرف هيـأت   آنگاه .كوشيد با منحرفين و انتشار علم مي

 ي مقالـه  ي در صدد ارائه هـ 23/7/1407 تاريخ شركت كرد و در ،محدثين برگزار شده بود
گلداني كه مملو از مواد شميايي و خطرناك بود از طرف يكي از افراد دست بـه   ،بود خود
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دقيقه از سخنان ايشـان گلـدان    22ا اينكه بر سر ميز گذاشته شد و بعد از دست داده شد ت
بـر اثـر ايـن     شيخ را به مسافت بيست تا سي متـر دور انـداخت و   و گشتمذكور منفجر 

 نه نفر در حال جان باختند. ،حادثه
، طوري كه به كلي طرف چپش را بود  هيك سوم بدنش را از دست داد  كهشيخ احسان 

مـرا  زد كـه   گاهي خود را از دست نداد، بلكه مدام داد ميآبا اين حال نيز  اما، از دست داد
بـه بلنـد    راه اين دعـوت و  اطرافيانش را به صبر در ديگران را مداوا نمائيد، و رها كنيد و

ايـن سـميتار دو هـزار مسـلمان      كـرد، در  سنت نبوي تشويق مي نگه داشتن پرچم قرآن و
 ؛نيز زخمي شدند نفر 114ايشان قربانيان اين حادثه شدند و  نفر از 18حضور داشتند، كه 

با توجه به درخواسـت شـيخ    شيخ احسان به بيمارستان مركزي شهر الهور انتقال يافت، و
بيمارسـتان نظـامي ريـاض    به  بود،  در خصوص وي با خادم حرمين حرف زده  كه ابن باز

د، ولـي شـيخ موافقـت ننمودنـد و در     وي گفتند بايد پايش قطع گـرد   انتقال يافت؛ اطبا به
ملكوت اعلـي    به  م در ساعت چهار بامداد روز دوشنبه 1987هـ برابر با  1/8/1407تاريخ 

ي وي نمـاز   در جامع كبير رياض بر جنازه پيوست، و در آنجا غسل گرديد و شيخ بن باز
اردند و در بقيـع  منتقل شد و در مسجد نبوي بر او نماز گذ  ي منوره مدينه  گذارد، سپس به

 خاك گرديد.  منين تسليم بهالمؤ در كنار اصحاب، اهل بيت و امهات 
بـراي همگـان    /گويد: فضيلت استاد احسان الهـي ظهيـر   شيخ بن باز در مورد او مي

هاي ايشـان   برخي از كتاب  اي پاك برخوردار بودند، بنده باشد، ايشان از عقيده معروف مي
و رد   بنـدگان خداونـد    ي او بـه  يح و سفارشـهاي خالصـانه  نمودم و از نصـا   را مطالعه

 هاي دشمنان اسالم لذت بردم. شبهات و دسيسه
از او بسـيار    گويد: با مرحوم ارتباطي عميق داشتم، بنده مي - اهللا حفظه–و استاد لحيدان 

ا در هـاي خـود ر   دارد و توانايي  دور نگه  خود را از اعمال خطرناك به  نمودم كه اصرار مي
را بـرايش در    هاي مختلف صرف ننمايد تا دشمنانش بسيار نگردند و عملي شيطانانه زمينه



 فرهيختگان تاريخ معاصر   50

 

  بـه   نداد كـه   او اجازه  حق، به  نسبت به /نظر گيرند... اما طبيعت و سرشت پوياي ايشان
از اهداف خبيث آنان اطـالع    كه اين  رسوا سازي طرفداران ظلم و فساد نپردازد، و با توجه

 شد. نشينان و ... متأثر نمي نشيني گوشه گوشه  بود هرگز به  يافته
ي مـا را   رحمت وسيع خود را شامل حال او نمايـد و همـه    خواهانيم كه از خداوند

 در فردوس اعلي گرد آورد.
 

 نقل از چندين منابع..  ** به
 
 



 
  

 

 عالمه نابغه... حافظ حكمي

به عشـيرت حكـم     ، كهعلي حكميحافظ بن احمد بن علي بن احمد بن  ،عالمه استاد
هــ) در روسـتاي   1342بن سعد از قبيله مذحج منتسـب هسـتند. اسـتاد حـافظ در سـال (     

ديده به جهان گشـود،  » جازان«جنوب شرقي شهر  واقع در» مضايا«از توابع شهر » السالم«
   معروف نقل مكان كرد.» صامطه«تابع شهر » جاضع«سپس همراه پدرش به روستاي 

ي آن وقـت   ي در كنار پدر و مادرش پرورش يافت، و طبق عادت جامعـه حافظ حكم
ي زيركي و حفظ سريع بود، در همان اوان كودكي كه چوپان  چرانيد. او نمونه گوسفند مي

قـرآن را حفـظ كـرد، چـون شـيخ عبـداهللا        ،بود و از سن دوازده سالگي تجاوز نكرده بود
 ر آن روستا رفـت و آمـد داشـت و بـه    نزد او و برادرش محمد بن احمد د  به :قرعاوي

را به مدرسه بفرسـتد. حـافظ از هـوش    ها  آن زيرا پدرشان حاضر نبود؛ داد درس ميها  آن

فهميـد،   دادنـد بـه سـرعت مـي     مند بود و هر درسي به او مي سرشار و درايت فراوان بهره

د از آن همـان حـال بـاقي مانـد، و بعـ       بههـ) كه پدرش از دنيا رفت 1360تا سال ( ايشان
سره وقت خود را صرف تحصـيل كنـد، و همـراه و مـالزم هميشـگي       تصميم گرفت يك

ي  هايش موفق بود و از شعر و نثر بهـره  باشد، بنابراين در درس استادش (عبداهللا قرعاوي)

 گونه كه استادش گفت: فراواني كسب كرد، همان

حـافظ حكمـي   اي بـر تحصيل و تأليف و تعليم و اداره امـور نظيـري   در در آن وقت «
 ..»شد يافت نمي

حافظ با دختري ازدواج كرد و از او صاحب چند فرزند صـالح شـد كـه بعـداً در پـي      
هـ) شيخ عبداهللا قرعـاوي از شـاگردش خواسـت    1362تحصيل علم بر آمدند، و در سال (

ي سلف صالح باشد،  كتابي را با نظم و شعر در موضوع توحيد تأليف كند كه شامل عقيده
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أرجوزة سـلم الوصـول «بود، لذا كتاب خود را به نام شاگردش امتحان و آزمودن  هدف او

ي  تأليف كرد. همچنين در موضوع فقـه و اصـول فقـه، توحيـد و سـيره     » إىل علم األصـول

تأليفـات چـاپ     كهنوشت،  فرائض و غيره با شعر و نثر كتاب مي ،نبوي، مصطلح الحديث
 كتاب به شرح ذيل است:شده و غير چاپ شده او بيش از پانزده 

ي سلف صالح كه در سن  ) بيت شعر است در بيان عقيده270، (سلّم الوصول -1

 نوزده سالگي آن را سروده است.

: شرح وسيعي است براي كتاب سابق كه بسياري معارج القبول برشح سلّم الوصول -2

وضوع آن از نصوص شرعي (قرآن و حديث) و سخنان زيادي از علما را در رابطه با م
 منظومه از ايمان و توحيد در شرح آن يادآور شده، و اين كتاب دو جلد است.

و آن كتابي است در بيان » أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة« -3

 توحيد به روش سؤال و پاسخ.

كه براي اي است در علم توحيد  آن هم منظومه» اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة« -4

كند، و به  و اهل آن دعوت مي  تمسك و چنگ زدن به قرآن و سنت و پرهيز از بدعت

هايي كه مردم را بسوي رزايل  و نشريه  پايبندي به توبه و شروط آن و پرهيز از مجله

 نمايد. تشويق مي ،خوانند بند و باري فرا مي اخالق و عادات فاسد و بي

و آن كتابي است منظوم در بيان مصطلح » املتون سانيد واللؤلؤ املكنون يف أحوال األ« -5

يكي از نزديكان استاد حكمي به شرح آن پرداخته، و نيز شيخ   كه) بيت، 340حديث در (
رياض اقدام به  -عبدالكريم خضير در دوره دهم علمي دانشگاه شيخ االسالم ابن تيميه 

ازدهم علمي همان دانشگاه ي ي شرح آن كرد كه كامل نشده و به ياري خدا در دوره
 تكميل خواهد شد.
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اي است كه آخر همه ابيات آن حرف الم است و آن  و آن منظومه» المية املنسوخ« -6

 را در مورد احكام نسخ نوشته است.

آن را هم در مورد مصطلح حديث » دليل أرباب الفالح لتحقيق فن االصطالح« -7

هاي آن  ها و باب شده، سپس به ذكر نوعنوشته، با يك مقدمه در تعريف موضوع آغاز 
پرداخته است، بعد در ضمن مطالب كتاب آداب و روش طلب و تحصيل حديث نبوي را 

 به صورت سؤال و جواب بيان كرده است.

 ،) بيت شعر است2500اين كتاب هم در حدود (»: السبل السوية لفقه السنن املروية« -8

 نزد فقهاء. هاي فقه در مورد فقه بر حسب ترتيب باب

) بيت 640اي است در ( اين كتاب هم منظومه »وسيلة احلصول إىل مهامت األصول« -9

 در موضوع اصول فقه.

اي است با  اين كتاب نيز منظومه» صل من تاريخ األمم وسرية الرسولؤنيل الس« -10

 ) بيت شعر در مورد سيره و تاريخ.950(
اي با نثر در بيان علم  رساله» ائضفي علم فر النور الفائض من شمس الوحي« -11

 فرائض و تقسيم ارث.

اين رساله نصايحي مفيد است براي » املنظومة امليمية يف الوصايا واآلداب العلمية« -12

 ) بيت، از جمله يك بيت آن چنين است:260طالب علم به صورت شعر در بيش از (
 يا طالـب العلـم ال تبغـي بـه بـدالً     

 

ــوح وا ــرت ورب الل ــد ظف ــمفق  لقل
 

بـه   ،به پروردگار لوح و قلمسوگند اي طالب علم چيزي را با علم عوض مكن،  :يعني

 .داي ظفر يافته اي هدف عالي

 ابوالمعالي جويني در موضوع اصول فقه.» رشح الورقات« -13

 معناي شهادتين. ي بارهدر» مفتاح دار السالم« -14
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هـا   آن يتشان بايد گفت كه برخي ازها بسيار با ارزش هستند و براي بيان اهم اين كتاب

(مفتي وقت سعوديه) عرضه نمودند، بسيار  :را بر عالمه شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ
چاپ و توزيع شـوند تـا خـاص و      كه مورد پسند او بودند و از حكومت درخواست كرد

ند كـه  استفاده كنند، زيرا حاوي فوائـد و نصـايحي هسـت   ها  آن طور يكسان از  هعام مردم ب
براي عموم مردم در امور دين و دنيا مفيد و قابل استفاده هستند، و همه را به تمسـك بـه   

، و پيروي از سلف صالح و ائمه و علماي نامي مسلمين صكتاب اهللا و سنت رسول امين

 خواند. فرا مي

حافظ حكمي با وجود مشغلت زياد به تدريس و مراقبت از ديگر مدارس، آثـار فـوق   
منصوب » صامطه«هـ) به مدير مدرسه سلفيه شهر 1363تأليف كرد، زيرا در سال (الذكر را 

هــ) وزارت  1373كـرد...و در (  شد و عالوه بر آن بر مدارس روستاهاي مجاور نظارت مي

مـدير آن   عنوان نخستين  بهافتتاح نمود و حافظ » جازان«اي را در  مدرسه ،معارف سعودي

 تعيين شد.
» صـامطه «سراهاي علمـي   ابسته به اداره عام دانشگاه و دانشسراي علمي و سپس دانش

ت بـه او واگـذار شـد و بـه خـوبي از      يهـ) افتتاح شد، و اين بار هم مـدير 1374در سال (
 ي مسئوليت كارش برآمد. عهده

 سراي علمي صامطه بود. مديريت دانش ،و آخرين مسئوليت كه بدان مشغول شد
قوت ايمان و پايبندي شديد،  ،پرهيزگاري ،اتقو ،عفت ،از لحاظ ورع :حافظ حكمي

داد، از  كرد و خود هم انجام مي و بيان حق در سطح وااليي قرار داشت، امر به معروف مي

كرد و خود هم از آن دور بود، در راه رضاي خدا لوم و سرزنش هيچ  منكر و بدي نهي مي

خن از درس و بحـث و  ر گذار نبود. در مجالس او هميشـه سـ  ياي بر او تأث سرزنش كننده
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آور نبـود. بيشـتر اوقـات بـه      تحصيل علم بود، سخنانش براي همنشـين و شـنونده مـالل   

 هاي علمي بود. ي تدريس و بحث ومذاكره؛ مشغول تالوت قرآن و مطالعه كتاب اضافه

ها و تأليفات علماي سلف  از آثار علمي مرحوم حكمي به خوبي معلوم است كه كتاب

گيري بـر   لوم اسالمي، از تفسير و حديث و فقه و اصول تأثير چشمصالح اهل سنت؛ در ع
 :روش و منهج علمي او داشته است، ولي در عقيده به شدت از شيخ االسالم ابن تيميـه 

 و از تأثير گرفته است، و از مؤلفات ايشـان زيـاد اسـتفاده كـرده     :و شاگردش ابن القيم
نحـو و   ،لغـت  ،ادب ،جانبه از منابع تـاريخ  چيزهايي برگرفته، عالوه بر استفاده همهها  آن

 اند. بيان كه در عصرهاي مختلف اسالم تأليف شده

 يكي از شعرهاي حافظ حكمي چنين است:
 يا طالب العلـم التبغـي بــه بــدال    
 وقــدس العلــم واعــرف قــدر حرمتــه
ـــه ــاء ل  واجهــد بعــزم قــوي ال انثن
ـــة  ــه اهللا خالص ــل لوج ــة اجع  والني

 

 لقلـــمفقــد ظفــرت ورب اللــوح وا
ــالتزمِ   ــل واآلادب ف ــول والفع  يف الق
 لو يعلـم املـرء قـدر العلـم مل ينــمِ     
ـــمِ  ــل مل يق ــدون األص ــاء ب  إن البن

 

 ،چيزي را با علم و دانش عوض مكن، سوگند به پروردگار لوح و قلم !اي طالب علم«

 .داي ظفر يافته اي به هدف عالي

 مش را بدان، و به ادب پايبند باش.علم را گرامي بدار، و با كردار و گفتار قدر و احترا
و با عزم و جزم قاطع براي شكوفايي و رشد آن تالش كن، اگر انسـان قـدر دانـش را    

 كند. بداند وقتش را صرف خوابيدن نمي
نيت و هدف خود را براي خدا خالص گـردان، زيـرا سـاختمان بـدون اسـاس پايـدار       

 .»ماند نمي

ي خـدا در هيجـدهم    حـج خانـه  ركـن  ام هـ) بعد از انج1377حافظ حكمي در سال (

الحجه در سن سي و پنج سالگي در مكه مكرمه جان به جان آفرين تقـديم كـرد و دار    ذي
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و در  ك دفـن گرديـد، رحمـت خـدا بـر او بـاد      و در همان شهر مبارافاني را وداع گفت، 
 مين.  آبهشت برين او را مقيم گرداند، 

شاگردانش گذاشت، زيرا رادمـردي را از  وفات ايشان تأثير شديدي بر قلب دوستان و 
شـناختند. بسـياري از    همتاي او را در منطقه نمـي   ودست دادند كه به جاي چند مرد بود، 

 سرودند.   ييهاي زيبا دوستان و شاگردانش در سوگ او مرثيه

نهايت خدا بر روان پاكش باد،  و جـايش فـردوس اعـالء بـاد، راهـش پـر        رحمت بي
 انش او موجب نفع و سود عام باشد، آمين.طرفدار،  و علم و د

 



 
  

 

 داعي مخلص ،عبدالحميد بن باديس

بـر   اواعمال  كهامام عبدالحميد يكي از دانشمندان جنبش عربي اسالمي معاصر است، 
، دهند و علماء و متفكران اسالمي از جمله: امام حسن البنـاء  گواهي مي شتوانايي و زيركي

اسـالمي و   يديگري از علما گروهدكتر محمد عماره و  ،دكتر محمود قاسم ،مالك بن نبي
اندري جوليان، شـارل روبيـر اجيـرون، جـاك      شارل :غير اسالمي امثال ياز علماگروهي 

 اند.    اي ديگر به بزرگي و مجاهدت وي اعتراف كرده بيرك و عده

 :پرورش وي

ديسـمبر   4هجـري موافـق بـا    1307شيخ عبدالحميد بن باديس در ماه ربيع الثاني سال 
ميالدي در قسنطينه پايتخت شرق الجزاير ديده به جهان گشود. وي در آغـوش پـر    1889

دار در علم و بزرگي پرورش يافت، پدرش به تربيـت اسـالمي    اي ريشه از نوازش خانواده
هاي مستمند بـه مـدارس    ورزيد، و او را همچون ساير پسران خانواده وي بسيار اهتمام مي

ي  هاي محل باهمـان شـيوه   ي  بچه در سن پنج سالگي وي را مانند همه فرانسه نفرستاد و
كه سنش سـيزده سـال بـود، در خـدمت      رايج و معروف، به كالس قرآن فرستاد، در حالي

شيخ قاري محمد بن مداسي قرآن را حفظ و تجويد آن را فرا گرفت. در همـان روزهـاي   
عالقه بدان بزرگ شد و به اخالق كودكي در گستره قرآن پرورش يافت و بر پايه عشق و 

انگيز وي در تيز هوشي و نيك رفتاري در مـاه   قرآني متخلق گشت. بخاطر توانايي شگفت
مبارك رمضان در مسجد بزرگ جامع امامت نماز تراويح را در سن يانزده سالگي به عهده 

لي گرفت تا بر تحمل مسئوليت و مشكالت عادت كند. با وجود آنكه از چنان سـن و سـا  
دار ايـن   بر خوردار نبود، نماز گذاران امامت وي را قبول كـرده و مـدت سـه سـال عهـده     

 وظيفه شد.     
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مبادي علوم عربي و اسالمي را نزد مشهورترين اساتيد زمان خود فراگرفت، كـه ابتـدا   
كـه وي را عاشـق علـم كـرده و      -» ونيسـي «نزد شـيخ احمـد ابوحمـدان     1903در سال 

، شروع نمود. آري او از اولـين اسـتاداني بـود كـه     -وي ايجاد كرد سيمايش اثر بزرگي در
 اثرات مثبتي بر گرايشهاي ديني وي ايجاد كرد.    

خواهـد   كه پدرش متوجه شد كه عبدالحميد داراي استعداد سرشاري است و مي زماني
علـوم   در تونس فرستاد تا بر» زيتونيه«هاي ترقي باال رود، وي را به دانشگاه   از تمامي پله

همان سـالي كـه اسـتاد بزرگـوارش ونيسـي بـه مشـرق         1908ومعارفش بيفزايد. در سال 
هايش را ترك كرد، عبدالحميد هم در سن نـوزده سـالگي، بـه     مهاجرت نموده وزن و بچه

1Fتونس رفت و بعد از سه سال تالش وكوشش به مدرك و گواهي تطويع

 دست يافت. 1
علماي بزرگ و مشـهور آن ديـار رسـيد و     در خالل مدتي كه در تونس بود به خدمت

فرهنگ عربي و اسالمي و شيوه بحث و ديالوگ را در تاريخ و زندگي اجتمـاعي از آنـان   
فراگرفت. وي در خدمت شيخ محمد طاهر بن عاشـور ملقـب بـه شـيخ االسـالم، ديـوان       
حماسي بحتري، در خدمت عالمه محمد نخلي قيراواني تفسير، در خدمت شيخ خضر بن 

ن درسهايي از تفسير بيضاوي، نزد عالمه خضر بن حسين طولقي جزايري تونسي در حسي
نزد بزرگاني همچون محمد بلحسين نجـار پسـر شـيخ مفتـي     » التهذيب «علم منطق كتاب

محمد نجار و شيخ محمد صادق نيفر قاضي جماعت علم فقه را آموخت و خدمت بشـير  
ن و مصلحان تونسـي در قـرن بيسـت    هاي درخشان در بين مورخي صفر كه يكي از چهره

 هجري بود، زانوي تلمذ بر زمين زد.  
بعد از بازگشت از تونس همه اسـتعداد و بالنـدگي خـود را در آمـوزش     » عبدالحميد«

هاي درس در مسجد بزرگ جامع قسـنطينه همچـون    هاي ديني و داير نمودن كالس آموزه

                                           
 داد. مترجم  آن را به فارغ التحصيالن خود مي اي است كه مسجد تونس تطويع شهادتنامه -1
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وي بـه برخـي از دانشـجويان     هايي كه در تونس مشاهده كرده بـود، سـپري كـرد.     كالس
هـايي از وعـظ و    ي مـردم درس  آموخت، اما براي توده قاضي عياض را مي» الشفاء«كتاب 

نمود، ولي متاسفانه مدت تعليم وي زيـاد طـول نكشـيد كـه بـه دليـل        ارشاد را تقديم مي
مشورت نكردن با مفتي شهر، استاد مولـد بـن موهـوب، امـام و خطيـب ايـن مسـجد بـا         

يد وي مواجه شد و اين امر باعث حساسيت نشان دادن نـامبرده گشـت، و او   مخالفت شد
 را از تدريس در مسجد مزبور منع كرد.

از اين رو ابن موهوب با آن معلم جواني كه هدفي جز نشر تعاليم الهي وخـدمتي بـه    
هايش شورشـي در مقابـل بـدعت     مردم ديارش نداشت، به مخالفت بر خاست. زيرا درس

كرد دور انداخت، و همچنـين   هاي مردم را تحريك مي ده و تعصباتي كه عقلوخرافات بو
عاملي براي بيداري مردم از حالت اشغال و جهل بود. مفتي مزبور مدتهاي مديـدي سـعي   
كرد آن معلم جوان را از تدريس منـع كنـد، و در مقابـل وي آشـوب بـه را ه انـداخت و        

اما معلم جوان با عهدي كـه بـا خـداي     كرد. هنگام درس چراغهاي مسجد را خاموش مي
خود بسته بود تسليم هيچ يك از آشوبهاي ابن موهوب نشد و به شـاگردانش دسـتور داد   

ها  آن هايي را با خود بياورند تا در زير روشنايي كه در وقت آمدن به كالسهاي درس شمع
جـوان از   هايشان ادامه دهند. ولي مفتي مزبور دشـمني خـويش را بـا ايـن معلـم      به درس

راههاي ديگري ادامه داد، وبه يكي از پيروانش بنام حاج قريشي دستور داد كه با آن معلـم  
هاي درس ايشان ممانعت بـه عمـل آورد، حـاج     جوان برخورد كرده و از برگزاري كالس

ها را خاموش كرد و نزديـك بـود    قريشي آمد، كتاب را در پيش امام مدرس بست و شمع
و دانشجويان در داخل مسجد رخ دهد، اما اين  معلم مودب و وارسته اي بين وي  كه فتنه

 آتش فتنه را خاموش و شاگردانش  را راهنمايي نمود كه كالس را ترك نمايند.



 فرهيختگان تاريخ معاصر   60

 

 :بازگشت از حج به وطن و آغاز اصالحي مجدد

گريهاي فرانسه آموزش است، لـذا همـه    ابن باديس دانست كه گام اول در برابر اشغال
يش را در زمينه گسترش  تعليم و تربيت  به كـار بسـت، و همچنـين روش بـاز     ها توانايي

گشت به اسالم از منابع اصيل و اوليه آن، مبارزه در مقابل اباطيل و خرافات و دشـمني بـا   
 دانست.    ، را به خوبي مي-دادند  كه استعمارگان را ياري مي -هاي متصوفه گمراه  گروه

فورا همان خطوط مشروعي را كه قبل از حـج بـر آن    زمانيكه از سفر حجاز باز گشت
كرد و كار ديني در خالل نشر تعليم و تربيت نسلها بر آن استوار است، به مرحلـه   كار مي

اجرا در آورد. بخاطر اينكه آنچه را كه قبال در بين وي و ابـن موهـوب روي داده تكـرار    
صادر كرد كه اجازه داشت بـه   نشود، پدرش از نماينده قسنطينه اجازه رسمي را براي وي

را هـا   آن يكـي از سـه مسـجدي كـه حكومـت      -اي مجاني در (الجامع  االخضـر)   شيوه
 ، جلسات ديني داشته باشد . -كرد  سرپرستي مي

وي همچون گذشته تدريس را با اجازه رسـمي دولـت، آغـاز نمـود و درس را بـراي      
ويان علوم دينـي كـه گروهـي از    هاي ديگري ويژه دانشج عموم مردم تنظيم كرده و كالس

كـه نـه از    (الجامع الخضر ) و جماعتي در مسجد سيدي قموش بودند، ادامه داد، در حالي
 گرفت .   اي نمي مردم و نه از حكومت اجره

دروس عمومي وي تفسير قرآن بود كه مدت بيسـت و پـنج سـال طـول كشـيد، و بـه       
مـيالدي،  1938جـوئن   12برابر بـا  هجري  1357ربيع الثاني سال  13مناسبت ختم آن در 

هاي عمومي وي حديث نبوي  كشور الجزاير مراسم جشني برگزاركرد. يكي ديگر از درس
هجـري مطـابق بـا     1358شريف در كتاب الموطا بود كه در ميانه مـاه ربيـع الثـاني سـال     

هاي خصوصي دانشجويان به سـطح فكـري و    ميالدي پايان يافت. اما درس 1938جوالي 
ارتباط داشت كه در آن علوم ديني، لغـت، تـاريخ اسـالمي، منطـق، توحيـد و      ها  نآ علمي

 شد.   تمامي علومي كه در ساختار طالب نقش داشتند، تدريس مي
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هاي آموزشي و تربيتي نزد ابن باديس از بارز ترين مشاركت و همكاريها بود كـه   جنبه
كودكاني هم كه قادر بـر يـاد    كرد و حتي به در آن نسبت  به بزرگان تقصير و كوتاهي نمي

يافتنـد، يـا در مـدارس حكـومتي      اما در مدارس حكومت مكـاني را نمـي   -گرفتن بودند 
، -خواندند ولي به يادگيري لغت، شناخت دين و تاريخ شان بـه شـدت نيـاز داشـتند      مي

 كرد. خدمت مي
عتي از ميالدي نخستين مدرسه تعاليم آزاد ابتدايي تاسيس شد. كه جمـا  1926در سال 

« عالمان برجسته مثل سيد عربي وسيد عمر بن مغسـوله وي را همكـاري كـرده و مسـجد    
را » المكتـب العربـي  «و ساختمان متصل به آن را خريداري كردند و اسـم  » سيدي بو معزه

برايش انتخاب كردند. اداره اين مكتب عربي در اوايل به عهـده يكـي از دانشـجويان ابـن     
خـاطر وسـعت آن (الجمعيـه الخيريـه االسـالميه) كـه در سـال        باديس بـود، امـا بعـدها ب   

ميالدي تاسيس شـد، اداره آن را بـه عهـده گرفـت. در سـال       1917هجري مطابق با 1336
ميالدي  ايـن مكتـب بـه (مدرسـه جمعيـه التربيـه والتعلـيم         1930هجري مطابق با 1349

2Fاالسالميه) تغيير كرد، اين گروه

را بـه    بن باديس رياست آناز ده نفر كه شيخ عبدالحميد  1
عهده داشت تشكيل شد. هدف اين گروه نشر اخالق فاضله، معارف ديني عربي، و ترويج 
صنايع دستي در بين فرزندان آن ديار بود. شايان ذكر است كه از جمله نصوص قانون اين 

ولـي   هاي تعليم گرفتـه شـود.   انجمن اين بود كه از پسراني كه توانايي مالي داشتند، هزينه
 كردند، و تمامي مراحل تعليم آنان مجاني بود.      هايي پرداخت نمي دختران هزينه

براي توجه به دانشجويان و مراقبت از رفتارشان و تاسيس صندوق » ابن باديس«بعدها 
 تشكيل داد.  » انجمن تعليم و تربيت اسالمي«اي را از اعضاي  اي ويژه آنان، كميته  خيريه

                                           
كـه ابـن    در همه مقاله اشاره به همان گـروه ده نفـره اسـت    تشكيالت جماعت و تكرار لفظ گروه و -1

 آن را به عهده داشت.  باديس رياست
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هـايي را در   ها را تاسيس و يا شـاخه  ير خواستند كه امثال اين كميتهايشان از مردم جزا
مناطق مختلف سرزمين جزاير تاسيس كنند. در واقع اين زحمتهـاي طاقـت فرسـا كـه در     

شد از خيلـي جهـات مـوثر واقـع      مي عرصه تعليم در اين مدارس آزاد در قسنطينه صرف
زمان، مدارسي را بـراي آموزشـهاي   شد، زيرا در آنجا مخلصاني بر خاسته و در اين مدت 

ي( الشبيبه االسالميه) در شهر جزاير در سال  ملي ايجاد كردند كه از مهمترين آنها، مدرسه
كرد و بعدها اسـتعمار گـران بـر آن چيـره و      مي ميالدي  بود كه نقش مهمي را ايفا 1927

 مسلط شدند .   
و تربيت بر اساس عفـت و دور   ابن باديس جزايريان را بر تعليم زنان و هوشياري آنان

هـايي تعليمـي و    كرد، ايشان را بـه سـمت درس   مي انديشي و مهرباني بر فرزندان تشويق
پرورشي در مدرسه هر هفته يك بار سوق داد و پـنج سـال آخـر زنـدگي خـود را بـدان       
اختصاص داد، همچنان دوستان دانشمند خود در شهر و روستاها را به ايـن كـار تشـويق    

 به ايشان سفارش كرد كه اين روش را ادامه دهند.  كرد، و 
زماني كه مدارس مملو از دختران شد و مراحل آموزش ابتدايي به پايان رسيد وفـاتش  

 فرا رسيد و جان به جان آفرين تسليم نمود و پروژه پربار ايشان تعطيل شد.  
قسـيم  علمي بـر چهـار گـروه ت    سطحهاي فكري و اما پسران را بر حسب استعدادها و

رساندند؛ در صورتي كه توانايي داشتند  كرد، كساني كه تحصيل خود را نزد او به اتمام مي
 شدند.       جهت اتمام تحصيالت راهي دانشگاه (زيتونيه) تونس مي

توان بـه: مبـارك ميلـي، سـعيد      هاي درخشان و برجسته در بين دانشجويان مي از چهره
رتالنـي اشـاره    فضـيل و  ،د زموشي، ابن عتيقزاهري، هادي سنوسي، محمد بن عابد، سعي

اي هم  كرد. بسياري از دانشجويان به آنچه را كه نزد وي فرا گرفته بودند اكتفا كرده و عده
دادنـد.   در مدرسه (الزيتونيه) تا نائل شدن به سطح گواهي تطويع درسهايشان را ادامـه مـي  

بلكـه در تعطـيالت    ،كـرد  نده نمـي داد، بس  يهايي كه ارائه م عبدالحميد بن باديس به درس
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كه  پرداخت، يابي نيز مي سير و سفرهاي اطالع تابستان و روزهاي تعطيلي هفته در قطر، به
شد. هر زماني كه برايش ميسر بود و يا  در آن به احوال و اوضاع شهر و ساكنانش آشنا مي

دانشـجويان در  كرد، و از دروس علمي كـه   هايي را القاء مي عالقه داشت در مساجد درس
شركت بـراي تمـامي كسـاني كـه      ،كردند گرفتند و از آن استفاده مي قسنطينه آن را ياد مي

هـاي درس   ملحق شوند آزاد بود. ابن باديس از عالماني كه در كالسها  آن خواستند به مي
در خواست كرد كـه پسـران و دانشجويانشـان را بـراي      شدند، و سخنرانيهايش حاضر مي

م اسالمي به قسنطينه بفرستند، و بدين ترتيب از جاي جاي كشور، بـه ويـژه   يادگيري علو
در قسنطينه، جواناني در كالسهاي درسـش حضـور پيـدا كـرده و روز بـه روز بـر تعـداد        

   .شد دانشجويانش افزوده مي
گزار شد، بر اي كه پيرامون اصالح تعليم در دانشگاه زيتونيه تونس ابن باديس در جلسه

هــ   1350با پيشنهادات خود در اين جلسـه كـه حـاكم تـونس در سـال (      شركت كرد، و
ميالدي) آن را تشكيل داد، چارچوب روشهاي اصالح و تربيت را از نو زنده كرد،  1931/

هايش اين بود كه دانشگاه زيتونيه تونس در دو مرحله كار  كه خالصه پيشنهادات و ديدگاه
گفتنـد، درس خوانـدن در آنجـا مـدت      مـي كرد، مرحله اول كه به آن بخش مشـاركت   مي

گفتند مدت دو سال  كشيد، و مرحله دوم كه به آن بخش تخصص مي هشت سال طول مي
كشيد، اين دانشگاه (عالوه بر  اين دو مرحله) شامل سه شاخه فرعـي: كـه يكـي     طول مي

براي قضاوت و فتوي، يكي براي وعظ و ارشـاد و ديگـري كـه بـراي پـرورش اسـتاداني       
 و كارآمد بود، تشكيل شد.مجرب 
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 :ابن باديستالش براي ترور 

هاي اصـالحي خصوصـا در روزنامـه شـهاب در مقابـل اباطيـل و        حمالت در روزنامه

3Fخرافات و اهل بدعت و گمراهان مانند جماعت علويه

آمد  در آن زمان، پشت سر هم مي 1

بخـاطر   وي)و ابن باديس يك رساله علمي در رد عقايد ابن علويـه (صـاحب طريقـه علـ    

4Fو برخي از سر گردانيها وخيالبافيهاي حلوليـه  صاسائه ادبشان به ساحت رسول اهللا

كـه   2

منافي عقيده صحيح اسالمي بود، تاليف كرد، اين رساله از چنان اهميتي بر خوردار بود كه 
 دانشمنداني بزرگوار در جزاير، تونس و مغرب وي را تحليل وبررسي كردند.  

ترتيب داده و  »مستغانم«م علويان را بر انگيخت، اجتماعي را در نوشتن اين رساله خش
بر از بين بردن و كشتن شيخ مصلح و مجاهد اتفاق كرده و در نهايت جاسوسي را كـه در  

بدآنجا فرستادند، آن شخص در قسـنطينه بـا بعضـي از همكـارانش      ،آن محل نفوذ داشت
هجري موافق با  1341ي الثاني سال جماد 9منزل و اوقات وي را شناسايي نمود، در روز 

ميالدي در نيمه شب بعد از اتمام دروس و باز گشت از مسـجد بـه سـوي     14/12/1926
خانه اين جاني گناهكار هنگامي كه اين ابر مرد نستوه به وي نزديك شد با بـاتوم بـر وي   
پريد و چند ضربه را بر سرش وارد كرد و سرش را شكسـت. امـا شـيخ وي را گرفـت و     

آن مجـرم را   ،كمك كرد، به فضل خدا ابن باديس نجـات پيـدا كـرد و اطرافيـان    قاضاي ت
را از ايـن كـار   ها  آن ولي شيخ ابن باديس ،دستگير كرده و خواستند وي را به قتل برسانند

منع كـرد، بعـدا او را تحويـل اداره پلـيس داده و بعـد از تفتـيش و پـرس و جوهـايي از         
به قسنطينه وي را زنداني كـرده و دادگـاه    »مستغانم«مدن از چگونگي اين اقدام و تاريخ آ

                                           
هـايي گفتـه    در اصـطالح امـروزي بـه شـيعه     اما ،بزرگواري آمده غت بمعني ارجمندي وعلوي: در ل -1

 شود كه خود را به حضرت علي نسبت داده وادعاي پيروي از وي را دارند. مترجم مي
 تند. حلوليه: فرقه گمراهي از اهل تصوف هستند كه معتقد به حلول خدا در كائنات هس -2
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حكم پنج سال زنداني را براي وي صادر كرد، ولي ابن باديس در دادگاه گفت: ايـن مـرد   
تحريك شده است، وگرنه هيچ شناختي بر يكديگر نداشته و عداوتي با همديگر نـداريم،  

يفه در بيان منزلت شـيخ ابـن بـاديس    و او را بخشيد. بعد از اين حادثه محمد العيد آل خل
 اين قصيده را سرود:

 حمتك يد املَـولَى و كُنـت بِهـا أولَـى    
    طاولـتت فْسِ كَيـفـيع الـنا لو ضفَي 
ـــالئع ــزِ طَ ـــر العزِي صبالن ــك  فَوافَت
ــافَروا ــذين تظَ ــى ال سال أن ــس وإنْ أن 

 

 ىفيالك من شـيخ حمَتـه يـد املَــولَ    
 بِه نفْسه حتـى أسـر لَـك القَـتــالَ    
 مباركةٌ تتـرى مـن الْـمــأل األعلَـى    
 على الفَتك باجلَـاين فقلـت لَهـم مهـالَ    

 

دست مولي از تو محافظت كـرد و تـو شايسـتگي ايـن محافظـت را داشـتي، عجـب        «
 استادي هستي كه دست مولي از تو حفاظت نمود.

داد كـه   نفست چنان جرأتـي بـه تـو مـي     !دادي مي ز دستاي كسي كه اگر نفست را ا
 كرد.   كشته شدن را هم برايت مسرت آور مي

بركت و پي در پي از جانب ملكوت اعلي پيروزي باعزتي را برايت بـه ارمغـان    آثار با
 آورد.

برم كه تو به ايشـان گفتـي:    اگر اتحاد جنايتكاران را نيز فراموش كنم، اين را از ياد نمي
 .   »سخت نگيريد بر وي

 در عرصه تعليم:تالشهاي ابن باديس 

اين تشكيالت  در نه سال اول پس از پيدايش آن توانست تعدادي مدارس، مسـاجد و  
باشگاه را در مهمترين شهر و روستاهاي الجزاير كه دعوتش بدانها رسـيده بـود، تاسـيس    

ان الجزايـري زيـادي در   كـه مهـاجر   كند. فعاليتهاي اين گروه به فرانسه هم رسيد تا جايي
آنجا مقيم شدند، اين مهاجران نيازمند بودند كه تشكيالت مزبور بدانها اهتمـام ورزيـده و   

را در فهم دين و فاصله نگرفتن از روحيه عربي و اسالمي ها  آن وسايلي را به كار گيرد كه
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يكـي از   -» فضيل ورتالني«ياري دهد، اين فعاليتها در فرانسه از سوي دانشمند آگاه شيخ 
صورت پذيرفت، زيرا بر زبان فرانسـه و   –شخصيتهاي بارز در ميان دانشمندان الجزايري 

گويشهاي قبايل آنان تسلط كافي داشت. زحمات شيخ فضيل و دانشمنداني كه بـا وي بـه   
فرانسه رفته بودند در قالب سخنرانيهاي روشـمند و درسـهايي در زمينـه وعـظ و ارشـاد،      

زبان عربي، دين وتاريخ اسالم والجزاير بـه پسـران ايـن الجزايريهـا،       راهنمايي و آموزش
 پديدار شد.  

فرانسه كه متوجه شد اين گروه از دانشمنداني كه دنباله رو سياستهاي الجزايـر هسـتند   
ترسيد، مدارس  شوند و از انتشار بيداري اسالمي هم مي خطري جدي برايش محسوب مي

 زنداني كرد.  را تعطيل و مدرسان را به زور 
فرسـتادند، توجـه    اين گروه پس از آنكه پسرانشان را براي دوره دبيرستان به تونس مي

اي به درست كردن دبيرستانهايي در الجزاير معطوف كردند، و لذا دانشگاه ابن باديس  ويژه
ميالدي ) تاسيس شد. اين دانشگاه در سـايه فـراهم بـودن     1947هجري / 1367در سال (

اي براي پيدايش سـه دانشـگاه ديگـر     ب در قسنطينه الجزاير و تلمسان، هستهبستري مناس
 گرديد.    

 م)1955هــ =  1375دانشگاه مزبور در جذب دانشجويان به جايي رسيد كه در سـال ( 
ايـن تشـكيالت   معلم در آنجا مشغول تدريس بودنـد.   275دانشجو داشت و حدود   913

سـپس در  ، را برگزينند، ايشان را زير نظر داشـت  نيكرفتاري براي اينكه معلمان، كارايي و
گيري كرد و معلمان تازه  سختها  آن انتخاب شرايط شايستگي و احراز چنين مقامي براي

هاي علمي از جمله گواهي تحصـيل در دانشـگاه زيتونيـه،     وارد را ملزم به اخذ شايستگي
 كرد.  

بلكه  ،دبيرستاني منحصر نشددو مرحله ابتدايي و  استراتژي اين جماعت به فعاليت در
گاهها و دانشگاههاي مصـر، عـراق، سـوريه و     دانشجويان دختر و پسر خود را به آموزش
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دانشـجو را بـه    109) حدود م1955هـ = 1375ديگر مناطق فرستاد، تا جايي كه در سال (
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 :تأثير تالشهاي اين تشكيالت

 و اسـالم  بـه  آوردن ايمـان  بر جزاير نسلهاي گيري شكل گروه، اين آموزشي تالشهاي 
. را به دنبال داشت و اسالمي، عربي جهان به آن و انتساب آن و هويت فرهنگ از حفاظت

ـ  منـابع  بـه  تـا  متمركز جزاير روي را تالشهايش فرانسه استعمار تاكنون آن از بعد  گفرهن
كردنـد تعطيـل    تحصيل ميها  آن در دانشجو هزاران كه را و مدارسي دهد پايانآن  اسالمي

از  و حتـي  نداشـته  فعاليت ديگـري  هيچگونه ،قرآن حفظ جز به هم جديد نمايد، مدارس
 فـرا  ظالمـان  برابـر  در و مقاومـت  جهـاد  بـه  را مسـلمانان  كـه  به ويژه آيـاتي  قرآن تفسير

نيز  را عربي و ادبيات جزاير تاريخ بر يافتن عالوه بر آن آگاهي منع شده بودند، خواند، مي
 .   كرد سلبها  آن از

آميزي جبهـه آزادي بخـش بـه رنـگ و بـوي اسـالمي تـاثير         تالش اين گروه در رنگ
ي زيادي از علماي خود  بسزايي داشت، كه اين تاثير متوسل شدن تشكيالت مزبور به عده

ر در دو عرصه عربـي و اسـالمي تـا پيـروزي واقعـي و      ييد براي انقالب جزايأدر كسب ت
 رسيدن به استقالل را به دنبال داشت.    

 :درگذشت ابن باديس

شيخ عبدالحميد بن باديس زندگي پر افتخار خويش را  با پايبندي  به اصـول و مبـاني   
 دعوت به دين خدا سپري و تا آخر در اين مسير گام برداشت، وي در بسـتر مـرگ فريـاد   

 شيد كه: آخرين فريادهايم سالمي بر مردم عرب و الجزاير است. ك مي
اي از  فكر و اصول اسالمي خـود   اين بزرگ مرد توانا تا آخرين روزهاي زندگيش ذره

حياتش توجه چنداني به صحت و سـالمتي جسـم خـويش     كوتاه نيامد، در دو سال اخير
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ا بـه عنـوان دانشـمندي فرزانـه،     كرد. اين بود ابن باديس، كسي كه مردم الجزاير وي ر نمي
مدار و پيشوايي كـه شـب و روز    اهل عمل، فقيه و مجتهد، مربي مخلص، مصلح، سياست

زندگي را در خدمت به دين و زبان و ديارش سپري كرد، شناخته اسـت. او قلـب تپنـده،    
روح جهنده، دل بيدار، فكر فهميده و زبان گويـا و روشـنگر الجزايـر اسـت. او در برابـر      

هـا، فريبهـا و    حيلـه  ومهاي پي در پي اسـتعمار گـران خـم بـه ابـرو نيـاورد و تسـليم       هج
تهديداتشان نگشت، و همواره بر اصول و مباني خود همچون كـوهي اسـتوار تـا آخـرين     

 لحظات زندگيش ثابت قدم ماند . 
آبريـل سـال    16هجـري، برابـر بـا     1359ربيع االول سال  8بعد از ظهر روز سه شنبه 

اي بـود كـه در قسـنطينه بـر      دي ساعت دو و نيم، ابن باديس بر اثر همان ضربهميال 1940
 وي وارد شد، جان به جان آفرين تسليم كرد و به ديار باقي شتافت.  

 17هجري مطابق با  1359ربيع االول سال  9جنازه وي در عصر روز چهارشنبه تاريخ 
مردم كه حدود ود و ساير اقشار دانشجويان خميالدي در ميان جمع كثيري از  1940ابريل 

زيـرا در آن   –صد هزار نفر بوده و از اطراف و اكناف كشور حضور به هم رسانده بودنـد  
 ، به خاك سپرده شد.  -كرد زمان ساكنان قسنطينه از پنجاه هزار نفر تجاوز نمي

 منابع: 

 سايت ابن باديس -1
 برخي مقالت موجود در اين زمينه -2

 

 



 
  

 

 دكتر مانع جهني

بين (عـيص و عـال)   » بلي«هـ) در 1363انع بن حماد بن محمد جهني در سال (دكتر م
ي منـوره   ي مدينـه  ي جهينه است كه زادگاهشان در فاصله ديده به جهان گشود. او از قبيله

هـ) 1377و ينبع قرار دارد. وي در چهار سالگي همراه پدرش به اردن سفر كرد و تا سال (
بـاقي مانـد، و در خـالل آن مـدت كـه در       ،جه رفته بوددر همان جا كه پدرش براي معال

وارد مدرسه شد و بعد از بازگشت به عربستان سـعودي در   ،ي (الموجب) اردن بود منطقه
ي ابتدائي را به اتمام رسانيد، و دوران (راهنمايي و دبيرسـتان) را هـم    ي ثقيف دوره مدسه

   در (طائف) طي كرد.
رد، سپس به شهر رياض منتقل شد و بـه دانشـگاه   دكتر جهني در شهر طائف ازدواج ك

ملك سعود ملحق گرديد، و موفق به دريافت مدرك (بكالوريوس) زبـان انگليسـي شـد و    
براي تكميل تحصيالت و دريافت فوق ليسانس و دكترا در دانشگاه (انديانا) راهي اياالت 

 متحده آمريكا شد.
عيص و طائف و شهر نشين شدن در  مانع جهني از چوپاني در بيابان اردن، زندگي در

 رياض براي تحصيل در دانشگاه (انديا) در وسط اياالت متحده به آمريكا تغيير مكان داد.
آوري دانشجويان در يك مكان آغاز كـرد، سـپس     در آمريكا فعاليت خود را براي جمع

پـيش رفـت، و   تا ايجاد مركز اسالمي در (بلومنجتـون)   ،جا را اجاره نمود، و بعد از آن آن
 جا به مركزي براي دعوت اسالمي دانشجويان مسلمان تبديل گشت. آن

اي از نشـاط و    جـا شـعله   جهني نُه سال عمر خود را در آمريكـا سـپري كـرد، و در آن   
جويان و تالش و فعاليـت بـراي نشـر اسـالم بـود،       پويايي و فعاليت در ميان تجمع دانش

ي آمريكـا   ز اسالمي در سـطح ايـاالت متحـده   سپس در تأسيس بسياري از مساجد و مراك
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ي دانشـجويان   اي از (اتحاديه سهيم بود، زيرا (انجمن جوانان مسلمان عرب) بعنوان شاخه
مسلمان) در آمريكا و كانادا تشكيل شد، و (مانع جهني) به رياسـت آن اتحاديـه برگزيـده    

گونـه   قرار دادند، همـان  جويان اطرافش را گرفتند، و او را استاد و رهبر خود شد، و دانش
علي رغم علـم و دانـش انـدكي كـه در عربسـتان از اسـاتيدم       «گويد:  كه در مورد خود مي

بودم ناگهان ديدم استاد يا مفتي سرزمين   عبدالرئوف حقاري و عبداهللا بن جبرين يادگرفته
 ».ام آمريكا شده

كـه از  هـا   آن صها، و باالخ جويان مسلمان خصوصاً عرب استاد جهني در محيط دانش
گيري برخوردار بود، و  جا سفر رفته بودند از نشاط و فعاليت چشم عربستان سعودي به آن

هـا و   هـا و مالقـات   هاي جمعه، و همايش و جشنواره و سخنراني و خطبه  در تنظيم درس
هاي اخالقـي و جلـوگيري از ذوب شـدن در محـيط      به دين و ارزش ايجاد احساس عزت

ت و شخصـيت     داد كه ، بدون ايـن  ياد ميها  آن ايفا كرد، و به سهم بااليياطراف  كـه هويـ
هاي غير قابل تغيير كوتاهي ورزند، براي استفاده  خود را ازدست دهند، يا نسبت به ارزش

 از پيشرفت علم و تكنولوژي غرب فرصت را غنيمت شمارند.

 دوران تحصيل استاد جهني:

م) بـه عنـوان اسـتاديار،    1982هـ)(1402ال (بعد از بازگشت به عربستان سعودي در س
سپس به استاد مشارك در بخش زبان انگليسي دانشگاه ملك سعود مشعول بـه كـار شـد،    

كه داوطلبانه در انجمن اسالمي جهاني جوانان فعاليـت داشـت، و در خـالل      عالوه بر آن
ا شـد، و بعـد از   آشـن هـا   آن كه آن انجمن برپا كرده بودند بـا » ابها«مشاركت در (اردوگاه) 

ي داوطلبي بـه معـاون، سـپس بـه رياسـت كـل آن انجمـن انتخـاب شـد. در سـال            دوره
هـ) به عضويت مجلس شورا برگزيده گرديد، سپس بـار ديگـر بـه انتخـاب در بـه      1417(

 شورا برگردانيده شد.
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ي دعـوت و امـداد و    هاي اسالمي متعدد در عرصـه  دكتر جهني در مؤسسات و انجمن
ت داشـت، ازجملـه عضـويت در هيئـت خيريـه اسـالمي جهـاني كويـت،         جوانان عضوي

عضويت در هيئت جهاني دعوت و امداد قاهره، انجمن علياي شؤون اسالمي در مملكـت  
ي قـدس، عضـويت در    ي مؤسسـه  عربي سعودي در ريـاض، عضـويت در مجلـس اداره   

سـني و  ي ائتالف خير، عضويت انجمـن عليـا بـراي مسـاعدت مسـلمانان بو      مجلس اداره
كـه اهتمـام    بنگالدش. عـالوه بـر ايـن   » شيتاكوغ«هرزگوين، عضويت در دانشگاه اسالمي 

اي بـزرگ بـا     خانـه  هاي ادبيات و تاريخ و دعوت اسالمي داشت، و كتاب فراواني به درس
ها هم  هاي گوناگون در اختيار داشت كه بخشي از آن كتاب هزاران جلد كتاب در موضوع

 د.به زبان انگليسي بودن
با توجه به مهارت دكتر جهني در زبان انگليسـي از جهـت نوشـتن و تلفـظ و تـأليف      

در ادبيـات  » بكـاريوس «لقـب داده بودنـد، زيـرا مـدرك     ».... بدوي انگليسـي «كردن او را 
زبان او ادبيات انگليسي را بـه دسـت   » انديانا«انگيسي دانشگاه رياض و دكتوراي دانشگاه 

 اند. كسي به دريافت چنين مدرك ممتاز نايل شدهآورد كه در جهان عرب كمتر 

 اهم تأليفات دكتر جهني:

ي دعـوت اسـالمي و ترجمـه سـهم      ها؛ خصوصـاً در عرصـه   او در بسياري از پژوهش
 بسزايي داشته، و اهم تأليفاتش عبارتند از:

، گـر  ت و دعـوت مشـكالت دعـو  ، نگـاهي بـه آينـده   ، اسـالمي بيداري ، مسيححقيقت 
الفكـرة و ) و (التضـامن االسـالميةي ( ، ترجمـه -ابن عثيمـين  -)االسالميةعقيدة ي ( ترجمه

)، بـازنگري ترجمـه معـاني قـرآن كـريم بـا زبـان انگليسـي،         االربعون الشاملة) و (التأريخ

المعارف مـذاهب و   ةنويسي، (مبادي اسالم)، دائر المعارف مقاله ةالمعارف قصه)، دائرة(دائر

ي اسالم در غرب، مذاهب فقهي و تأثير آن  سلمانان، آيدندهاديان، تقديم اسالم براي غير م
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هـاي سـمبليك    هاي فعاليت در ميان جوانان در غـرب، روش  بر زندگي مسلمانان، اولويت
براي هشياري حاجي در شهر خود، نظارت و بازنگري كتاب (جوان و رويارويي با مبارزه 

ي  رزمين عربسـتان، آينـده  ها)، تريج اهداف اسالمي، نقـش مؤسسـات خيريـه در سـ     طلبي
گرايان، بيابان نشيني كه انگليسي شد، بيابان نشيني كه به آمريكا رفت، بيابان نشـيني   اصول

اند. عالوه بر تحقيقات و مقاالت  ها به زبان انگليسي نوشته شده كه آمريكايي شد، همه اين
ي خليج  اي حوزههاي راديو و تلفزيون عربستان و كشوره ها و بحث در برنامه و سخنراني

 فارس و غيره.
 اند: در رابطه با او گفته

ام با برادرم دكتر مانع جهني مالقـاتي بـود    آغاز آشنايي«گويد:  مي مستشار عبداهللا عقيل
كه در بازديدهاي اواخر هفته با او داشتم. در آن موقع استاد در ميان دانشـجويان مسـلمان   

جـا سـفر    ه از سـرزمين عربسـتان بـه آن   ها، و باالخص كسـاني كـ   خصوصاً در ميان عرب
ي جمعـه و جلسـات و    بودند بسيار فعال ببود. ايشان براي درس و سخنراني و خطبه كرده

كرد كه به دين اسالم و  جويان را توجيه مي كرد، و دانش ريزي مي ها برنامه ديدار و مالقات
ـ    ارزش اختگي و هاي آن احساس غزّت و سربلندي كنند، و دچار حـس حقـارت و خودب

هاي علمـي و تكنولـوژي    ذوب شدن در محيط زندگي نشوند، و براي استفاده از پيشرفت
كه شخصيت اسـالمي را رهـا كننـد و نسـبت بـه       غرب فرصت را غنيمت شمارند، نه اين

گشـادي و صـبر و بردبـاري     هاي غير قابل تغيير كوتاهي ورزند. خداوند متعال سينه ارزش
ت و    بود، و به شبهه ندگان را به او ارزاني دادهدر برابر خصوم و مجادله كن هايشان بـا حجـ

 داد. برهان پاسخ رد مي
داري را بـه   همچنين مسلك علمي ايشان يك مسلمان پايبنـد بـه راسـتگويي و امانـت    

ي تواضع و فروتني بود، و بال مهرباني را بـراي   كه نمونه كشيد، چه رسد به اين تصوير مي
بـود در ميـان همگـان محبـوب و       د، كه اين امر موجب شـده گستراني كوچك و بزرگ مي
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عزيز باشد و براي امور متعدد مرجع و مشاور حـل معضـالت و مشـكالتي باشـد كـه در      
 آيد. كشورهاي غربي بر سر راهشان پديد مي

ي جهاني و جمعيت اصالح اجتمـاعي، و در منـزل بـرادران     همچنين در هيئت خيريه 
هـا در راه اسـالم و مسـلمين     ايم، ولي همه آن ديدار و مالقات كويت با هم مالقات داشته

 بود.
ي مكرمـه پيوسـتم؛ در خـالل همـايش و      هنگامي كه با انجمن اسالمي جهاني در مكه

هاي اسالمي بيشتر دكتر مانع جهني مالقـات   جلسات انجمن و در موسم حج و گردهمايي
 كردم. مي

ريـاض و جـده و در كنفـرانس اردن و    هاي اسالمي جوانـان در    سپس در دفتر انجمن
شدم محبتش بيشـتر در   ام، و هرچه بيشتر به او نزديك مي ديگر ديدارها با او برخورد كرده

كـردم كـه جوانـان مسـلمان در عربسـتان       را سپاس مي گرفت، و خداوند قلبم جاي مي
و سعودي در فهم و درك و شكوفايي و پايبندي و تالش مستمر براي خدمت بـه اسـالم   

 مسلمين در چنين سطحي قرار داشتند.
روش حكيمانه و اسلوب درست او در برخورد با مسئولين و بازرگانان و خيرين يكي 

 در داخل و خارج كشور بود.  هاي فرعي دفاتر انجمن ي فعاليت و شاخه از عوامل توسعه
و دهـي   هاي فكري و دعوت و سازمان روش و سياست او به كارگيري انرژي و پتانسل

تـرين   هـاي هميشـگي، و مشـاركت دادن بـزرگ     ريزي را در خالل تمرين طراحي و برنامه
براي تمـرين عملـي دعـوت و     -خصوصاً جوانان -ي اسالمي بخش نيروي كار در عرصه

 ».انداخت ي اسالمي در ميان غير مسلمانان به كار مي هاي نشر و توسعه روش
شناسم و از زمان  دكتر مانع جهني را ميسي سال است «گويند:  و دكتر ابراهيم قعيد مي

م) تا زماني كه وفـات يافـت بـا او در ارتبـاط نزديـك      1972نخستين ديدار با او در بهار (
ي وقـت و تـالش    داشتم، در خالل اين مدت سه پيمان بين ما دعوتگران كه بخش عمـده 
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مي كـه  كرديم، و بين متفكر و اهل پژوهش و آكاد خويش را صرف خدمت دين اسالم مي
قروالن كار دعوت و تربيت بود؛  پايبند به روش علمي، او يكي از بارزترين رهبران و پيش

 ارتباط محكم بوجود آمد.  
ي نود هجري و هفتاد ميالدي در يـك كنفـرانس كـه در دانشـگاه      بار اول در آغاز دهه

اي از فعاالن دعوت در  پادشاه سعودي برگزار شد با دكتر جهني آشنا شدم؛ كه واقعاً شعله
محيط دانشگاه بود، و به اعتقاد من اين كنفرانس كه در همان سال نشسـتي جهـاني بـراي    
جوانان برگزار كرد، و مرحوم استاد جهني در بخش فوق ليسانس ادبيـات زبـان انگليسـي    

كرد، و بنده در سال دوم بخش پرورش زبان انگليسي بودم كه عالقـه   دانشگاه تدريس مي
كرد، و آن مرد كه با ريـش بلنـد ماننـد     بان انگليسي در دانشگاه ما را به هم نزديك ميبه ز

كرد توجه مرا به خود جلـب كـرد، و ايـن     يك انگليسي اصل به زبان انگليسي صحبت مي
ي تعجب و شگفتي بود، و موجب افزايش اعتمادم نسبت بـه برقـراري    براي من بسي مايه

نايي با ايشان با همايش اسالمي جهـاني جوانـان و اهـداف و    ارتباط با او شد، و از راه آش
 هاي ايشان آشنا شدم. فعاليت

ي آمريكـا كـه بـراي     سپس رفاقت و دوستي ما در خارج از وطـن در ايـاالت متحـده   
جا سفر كرديم، همچنين مشـاركت در   ي كارشناسي ارشد و دكترا به آن تكميل كردن دوره

، سـپس در  »انـديا «ي طالب مسـلمان در دانشـگاه    اديههاي اسالمي در اتح رهبري فعاليت
بـيش از  » إسنا«ي اسالمي آمريكاي شمالي   انجمن اسالمي جوانان مسلمان عرب و اتحاديه

 ي ما را به هم نزديك كرد. بيش رابطه
داد كـه رسـالت    ايشان صورت واقعي يك مسلمان دعوتگر فعال و جدي را نشان مـي 

اي از پويايي و فعاليت بـود، سـخنراني    كرد، و شعله ل ميقدر توحيد را بر دوش حم گران
نمـود، كتـاب و    ريزي مـي  ها را به منظور معرفي اسالم برنامه كرد، همايش و گردهمايي مي

كـرد و در   زد و جوانان مسـلمان را جمـع مـي    نوشت، و حتي به كليساها سر مي نشريه مي
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مون اسالم و مسـلمين را تشـكيل   كرد، و جلسات بحث و رايزني پيرا ها شركت مي مناظره
كارهاي او كه ممكن نيست فراموش شود آن سخنراني آتشين بود كه در  داد، و از جمله مي

ايراد كرد مبني بر معرفـي شخصـيت انسـان مسـلمان، و ضـرورت      » انديا«مسجد دانشگاه 
غـرور   هـاي  اسالمي و دفاع از آن، و تسليم نشدن در برابـر انگيـزه    ارتباط با دين و عقيده

تمدن غربي و ذوب شدن در جوامع غربي، و رفاه مادي، و خودباختگي و فريب در مقابل 
 ».ها، و فرورفتن در منجالب شهوات هشدار داد شبهه

دكتر مانع جهنـي شخصـيتي عـادي نبـود، او از     «گويد:  همچنين دكتر صالح وهيبي مي
ي حمل مسئوليت سـنگين  ي تحصيالت دانشگاهي بود برا زماني كه هنوز در مراحل اوليه

دعوت اسالمي در بين دانشجويان مسلمان و خدمت به ايشان آمادگي داشت، تا جايي كه 
در آمريكـا  » انـديا «ي دانشجويان مسـلمان دانشـگاه    در همان اوايل او را به رئيس اتحاديه

 برگزيدند.
ن كـرد،  ي كار و فعاليت اسالمي بود، و وقت و زندگي خود را فـداي آ  او بسيار شيفته

تر از اين هم نيسـت كـه در    به اين كار عالقمند بود و خود را فداي آن نمود، دليلي روشن
 مسير اجتماع بزرگي وفات يافت كه نربوط به كار و فعاليت اسالمي بود.

ام، و اين بارزترين ويژگي شخصيت او را شـكل   او را انساني فروتن و متواضع شناخته
آاليـش   ود خدمت كند، و در رفتار بسـيار سـاده و بـي   داد، دوست داشت خودش به خ مي

 بود.
آخرين كار او در روز قبل از وفاتش تـالش بـراي يـاري و مسـاعدت يـك پيـرزن، و       
خواهش و شفاعت نزد مسئولين امور خيريه براي ساماندهي چهار نفـر بـا چهـار نامـه و     

دي، دومـي  ) سـعو 175000درخواست كتبي بود، اولي شخصي بدهكار به مبلغي حـدود ( 
  ) ريـال سـعودي، و سـومي زن سـياه    250000شخصي يمني با غرامت صلحي در حدود (

هـاي تحصـيل در دانشـگاه كـه مبلغـي در       پوستي بود كه نسبت به تهيه و پرداخت هزينـه 
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) دينار سوداني بود درمانده و ناتوان بود، و چهارمين نفر يك اردنـي بـود   250000حدود (
، و از پرداخت آن عاجز  ) ريال سعودي گرفتار شده60000غ بر (هايي بال كه زير بار قرض

ي مختلـف كـه    انگيز، چهار نفر از چهـار نقطـه   مانده بود! سبحان اهللا از اين تركيب شگف
در يـك روز وارد عمـل شـود،    هـا   آن تقدير الهي بر اين بود دكتر جهني براي رفع مشكل

ع ايشان تصميمي گرفته باشد، و اين از كه در انتخاب كشورها يا حاالت و اوضا بدون اين
اسرار مهم جهاني بودن آن مرد بزرگ است، مردي كـه رياسـت انجمـن جهـاني جوانـان      
مسلمان را بر عهده گرفت، پس چون مردي جهاني بـود رياسـت انجمنـي جهـاني را بـر      

 عهده داشته است.
نايي بـا زبـان   دكتر مانع جهني از ويژگـي ممتـاز آشـ   «گويد:  مي عايض الرداديو دكتر 

گـري داراسـت، بنـده در خـالل      مند است كـه كمتـر دعـوت    انگليسي و علوم شرعي بهره
ام بـه ايـن    گران اسالمي در داخل و خـارج كشـور داشـته    ارتباطي كه با بسياري از دعوت

ام كه همه نيازمند تقويت اين دو ويژگي هسـتند، چـون برخـي بـر يكـي از       نكته پي برده
اند به طوري كه مسائل  دارند ولي از لحاظ معلومات شرعي ضعيف هاي اجنبي تسلط زبان

كـه در غـرب زنـدگي    هـا   آن گيرنـد، خصوصـاً   واجب را با مستحب و سـنت اشـتباه مـي   
منـد هسـتند    اند، برخي هم از معلومات شرعي خوب بهره جا درس خوانده كردند، يا آن مي

ـ   ي زيـادي   هـا فاصـله   ان فرهنگـي اما در رابطه با زبان خارجي ضعيفند، و تا رسيدن بـه زب
 گران داخل آشكار است. دارند، و اين پديده در ميان دعوت

دانست كه اصول و قواعد دعوت در داخل با خارج بسيار تفـاوت   سپس دكتر مانع مي
شود، ولي در خارج و كشـورهاي غيـر    دارد، در داخل بيشتر روي معرفي احكام تأكيد مي

ي بايد تأكيد شود تا غير مسلمانان با نور اسالم آشنا شـوند  ي اسالم اسالمي بر نقل انديشه
 كه تا آن موقع جز معلوماتي تحريف شده يا مخلوط شده از آن را نداشتند.
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بيشترين تأكيد دكتر مانع بر بوجود آوردن هستي و موجوديتي اسالمي در آمريكـا بـود   
  يشـان از پيشـرفت  شـود، امـا ا   كه از تأسيس مسجد و اجتماع مسـلمين در آن شـروع مـي   

گونه كـه بسـياري از كسـاني كـه بـدانجا سـفر        زده و دهان گشوده نشد آن آمريكا شگفت
شـوند. بنـابراين اسـلوب و     كنند گرفتار خود باختگي و احساس حقارت در خـود مـي   مي

روش مناسب با آن جامعه را به كار برد، سپس با علم و دانش غـرب و شـهامت و عـزّت    
ن سربلند به شهر و ديار خـود بازگشـت. دكتـر جهنـي در خـالل      عرب و اسالم و مسلما

ي انجمن اسالمي جهاني جوانـان مسـلمان و ديگـر     مدتي كه دعوت اسالمي را در عرصه
سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكـو و  مؤسسات كه در آن مشاركت داشتند؛ با اسلوب 

ي  د، بطـوري كـه  بودجـه   كـرد مهـارت، و فرهيختگـي خـود را نشـان دا      را اجرا مي ؛زيبا
هاي يك مليون نفر از فعاالن انجمن جوانان مسلمان در مدت يك سـال بـه هفتـاد     فعاليت

مليون رسيد، در حالي كه در زماني كه رهبري آن انجمن را تحويل گرفت از شش مليـون  
 گشت. كرد، كه همه توسط خيرين تأمين مي تجاوز نمي

هاي ديني راديو رياض با زبان انگليسي بود،  نامهزماني با ايشان آشنا شدم كه مراقب بر
ي معنـاي قـرآن    كرد، خصوصاً در رابطه با ترجمه و با دقت هر چه بيشتر از آن مراقبت مي

 كريم با انگيسي.
دكتر مانع در رفتار و برخـورد بـا ديگـران از ويژگـي ممتـاز تواضـع و راسـتگويي در        

روي و اعتـدال و دعـوت و فراخـواني بـا      انتساب و پيروي، و اخالص در دعوت، و ميانه
 ؛با شيوه هرچـه نيكـوتر و بهتـر    يو گفتگو، سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا

 ».مند بود بهره
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سازند، و مردانـي   مرداني هستند كه  حوادث را مي«گويد:  و استاد لطفي عبداللطيف مي
كننـد   جال وقتي بـه جـايي سـفر مـي    سازد، ...برخي از ر را ميها  آن هم هستند كه حوادث

 توانند آن خأل را پر كنند.   شود كه تعداد زيادي هم نمي جايشان چنان خالي مي
ي دعوت اسالمي، و مـرد خروشـان و    همچنين دكتر مانع حماد جهني، شهسوار عرصه

گري  انديش شناخته شده است، و دعوت با تحرك بود كه در فضاي دعوت با متفكر ژرف
اب و عوامل تأثيرگذار براي پيشرفت در كارش را در اختيار داشت،  و مـدبري  بود كه اسب

كارآزموده و با درايت، و خطيب سخنور و بليغ بود، مرد دعوت بود نه قدرت، مانند مردم 
زيست، و اهل تكلّف و تصنّع نبود، مرد خودسر و خودجوش بود و بر فطـرت و   ساده مي

 زيست. سرشت مي
گونـه كـه نزديكـان و دوسـتانش او را المـانع       همان -بود » غير مانع« واقعاً دكتر مانع 
» المـانع «شـد روي آن عبـارت    چون هر ورقه يا درخواستي به ايشان تقديم مي -گفتند مي
 ».گفتند مي» المانع«نوشت، لذا او را به جاي مانع  مي

ش ي وقت مردي كه زندگي خويش را فداي خدمت به دعوت ديني كرد، و بخش عمده
زنان و يتيمان نمـود،   را صرف خطبه و سخنراني و رفع مشكالت فقراء و محتاجين و بيوه

يابي  هايشان وارد شد، منصب و مقام او را تغيير نداد، و يك روز هم براي دست و به قلب
ي سـاده   خانـه  به آن تالش نكرد، بلكه با زهد و پارسايي بين خانواده و ديوارهـاي كتـاب  

 متواضعانه زيست.
ي (انجمن جهـاني اسـالمي جوانـان) رحلـت      ي مشهور خزانه دكتر مانع پس از حادثه

اي قرار گرفـت، و پـس از شكسـتن و     كرد، زماني كه آن خزانه مورد دستبرد دزدان حرفه
هاي آن را به يغما بردند، و در صدد قتل نگهبان آن هم برآمدند. وقتي  تخريب همه دارايي

ها سهم يتيمان و فقرا  چشمانش مشاهده كردم، زيرا آن ثروت او را ديدم غم و اندوه را در
خواست، و در روز دوم حادثه كه به طـرف   و مساكين بود، و او پاداش خود را از خدا مي
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فرودگاه حركت كرد ماشينش چپ شد و چنـد مرتبـه غلطيـد و بـا خشـنودي بـه ديـدار        
 د.پروردگار شتافت، و انشاء اهللا مورد خشنودي خداوند هم بو

) سالگي درگذشـت، عمـري ماالمـال از دعـوت دينـي و      60دكتر مانع جهني در سن (
 ».عطاء و بخشش و عمل خير

دكتر مانع پرهيزگار بـود و در مـورد   «گويد:  همسر دكتر مانع جهني (دكتوره هدي) مي
ترسيد...، نماز خواندن در مسجد به نسـبت ايشـان امـري     اي از خدا مي هر صغيره و كبيره

كه نماز را به موقع ادا نمايـد، و   بود، و حتي زماني كه بيمار بود حريص بود بر اين اساسي
گشت، و حتي زماني هم كه بـه   در هر جا بود براي اداي نماز به جماعت دنبال مسجد مي

كرد نمازش را در فرودگاه يا مجتمع تجاري يا بيمارستان به موقع و در اول  خارج سفر مي
احساس فخـر   كرد، بلكه با اطاعت خداوند نگاه عابرين توجه نمي كرد، به وقت اداء مي

كنند؛ ما از  كنند شرم نمي گفت: مردم علناً گناه مي كرد، و خطاب به من مي و سر بلندي مي
حيا كنيم؟. نخستين چيزي كه در سفر بعد از پيـاده شـدن   ها  آن انجام عبادت خدا در جلو

ي بيـدار شـدن بـراي نمـاز صـبح بـود.        دن وسـيله در مسافرخانه برايش مهم بود پيدا كـر 
ي ايشـان   همچنين بر قرائت و فهم قرآن كريم و خواندن تفسير آن حريص بود، و ترجمه

براي قرآن كريم همراه يكي از مسلمانان آمريكايي بزرگترين دليل بر اهتمـام او بـه قـرآن    
 ».است

، و سليمان أبـا الخليـل   همچنين دكترها عبدالوهاب نور ولي، حسن سفر، ناصر زهراني
گونه كه رئيس مجلس شورا دكتر صالح بن حميد و جمع بسيار زياد  اند، همان او را ستوده

 اند. ديگر او را ستوده

 از سخنان دكتر جهني:

كه با انجمن ارتباط داشته باشم فكر آن را داشتم، حقيقـت آن انديشـه ايـن     قبل از اين«
راي همسو كردن و هماهنگ سـاختن جوانـان مسـلمان    شد ب جا زياد پيشنهاد مي بود كه آن
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ي سـوم   پيشـنهادها طـرح نظريـه     در همه گوشه و كنار جهان كاري انجام شود. در بين آن
بود، كه براي تشكيل كنفرانس در طرابلس غرب دعوت نمود، و شركت كنندگان » قذافي«

حضـور يافتنـد؛ و    آمريكايي و بسياري ديگر از كشورها از جمله عربستان سـعودي در آن 
شد خوب و شجاعانه بـود،   ي سوم) مطرح گرديد كه اگر به خوبي اجرا مي ي (نظريه قضيه

ي اين نظريه مبني بـر ايـن بـود كـه كمونيسـت و راه و روش سوسياليسـتي، و        و خالصه
هاي هر دو شكست خـورده هسـتند، و تنهـا نظـام درسـت و سـالم         داري و روش سرمايه

ورد اتفاق همه مسلمانان است، اما (قـذافي) آن را بـه (كتـاب سـبز)     اسالم است، كه اين م
اش را از بين برد، عالوه بـر حملـه    ها مرتبط ساخت كه ارزش نظريه خود و برخي فعاليت

بود. كنفرانس بسيار جـدي   هايي كه بر ضد جوانان مسلمان در ليبي انجام داده  و دستگيري
كني در حالي كه بـر راه   ي سوم فراخواني مي م و نظريهتو براي اسال«بود، لذا به او گفتند: 

ات راسـت و   كـه در نظريـه   خواهي ما را اقناع كنـي بـه ايـن    و روش اسالم نيستي، اگر مي
اي به كار  سپس كنفرانس بدون هيچ نتيجه». جدي هستي مسلمانان زنداني ليبي را آزاد كن

مصاحبه كردند و گفتنـد: قـذافي   خود پايان داد، و شركت كنندگان با شيخ حسن آل شيخ 
خواهد براي جوانـان سـازماني بوجـود آورد، ولـي عربسـتان       پيمايد و مي هدف راه مي بي

سعودي براي ايفاي اين نقش سزاوارتر است. آل شيخ گفت: در اين باره بـا ملـك فيصـل    
گفتگو خواهيم كرد، و درخواست را براي ملك فيصل فرستادند و قضيه را بـر او عرضـه   

» همبستگي اسـالمي «ي  دند كه در آن موقع در سفرهايش به آفريقا و آسيا و غيره قضيهكر
كرد، و به اهميت آن قناعت كامل داشـت، و قبـل از آن هـم برخـي      را به شدت مطرح مي

را براي تقويت مفهوم همبستگي بـين جمعيـات و   » رابطه جهان اسالم«ها از جمله  سازمان
بـود؛ و    سلمان ساكن در كشورهاي غير مسلمان تأسيس كردههاي م مراكز اسالمي و اقليت

تر (سازمان كنفرانس اسالمي) را به منظور ايجـاد وحـدت بيشـتر در بـين      در سطح رسمي
تكميـل    سازمان كه چرا اين  كشورهاي اسالمي بوجود آورد. در خالل سؤاالتي مبني بر اين
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تگي بيشتر شـود، و ايـن جنبـه تـا     نشود تا انجمن اسالمي جوانان هم بوجود آيد، و همبس
ي همبستگي اسالمي فعال باشد؟ ايـن انديشـه تقـديم شـد و آن      زمان كامل شدن منظومه

هـ) كنفـرانس اسـالمي تشـكيل شـد،     1393پيشنهاد خوب و زيبا تلقي گشت، و در سال (
انجمـن جهـاني اسـالمي    «سپس از سوي اعضاء پيشنهاداتي مبني بر ايجاد سازمان به نـام  

 ».مطرح گرديد، و از آن موقع تشكيل شد» جوانانبراي 

 وفات دكتر جهني:

دكتــر مــانع حمــاد جهنــي رئــيس انجمــن اســالمي جهــاني جوانــان در روز يكشــنبه  
ي راننـدگي كـه    م) در مسير فرودگاه بر اثر يك حادثـه 4/8/2002هـ) برابر با (25/51425(

ز پژوهشـگران شـؤون   ماشينش چند مرتبه غلطيـد، در حضـور اجتمـاعي مهـم در جـده ا     
 اسالمي و امور دعوت وفات يافت.

مسـألت دارم او را در   درود و رحمت بيكران خدا بر روان برادرمـان، و از خداونـد  
خـوب  بسـي  دوسـتان  بهشت برين همراه با پيامبران و راستان و شهداء و شايسـتگان كـه   

 ...شكر و سپاس پروردگار جهانيان را سزا است؛ محشور گرداند، و هستند
 





 
  

 

 مهاجري مجاهد احمد ديدات...

 جايگاه احمد ديدات:

فع ديـن مقـدس اسـالم و    ادمـ  ،شجاع، جرأتبابه عنوان مردي  /شيخ احمد ديدات
 صخرافاتي كه دشمنان اسالم از جمله نصاري كـه در زمـان پيـامبر    به اباطيل و گوپاسخ

دسترسـي وي بـه كتـاب     و اين كار با، شناخته شده استكردند،  را توزيع مي حال آن  بهتا 
خوانـدن ايـن كتـاب بـه عنـوان       ي وسيله  هميسر شد. در واقع احمد ديدات ب» اظهارالحق«

دنيا مشـهور و معـروف    شبهات نصاري و بحث و ديالوگ با اهل كتاب، در  گويي به پاسخ
دعـوت اهـل كتـاب بـه       بـه قرآني  ي موافق با شيوه كامال شرعي و ايشان با روشيگشت. 
ي  عرضـه   ي خـود بـه   الي كتاب تحريف شده از آنان خواست تا از البهو اخت پردگفتگو 
تـاز   تاثير بسياري را بر جاي گذاشت و شهسوار ويكه در نهايت  بپردازند؛ كهبرهان  دليل و

 .  گشتاين ميدان 

 آغاز زندگي: تولد و

ز پدر ا اي در سراط هند منطقه» فار تادكهار«در  م1918احمد حسين ديدات سال  استاد
متولـد شـد، شـغل اصـلي پـدرش       )حسـين كـاظم ديـدات و فاطمـه    ( و مادري مسـلمان 
سـپس بـه    ،داد و مدت نه سال در آنجا ماندنـد  مادرش نيز او را ياري ميكشاورزي بود و 

خياطي تغيير   و در آنجا شغل كشاوري را به ساكن شدند» ديربان«در  جنوب آفريقا رفته و
   .دادند

ي اهل سنت و جماعت پرورش  د از همان دوران كودكي بر عقيدهاستا  گفتني است كه
يادگيري قرآن و علوم قرآني و احكام اسالمي به مركز اسالمي در  براي آموزش و يافتند و

سـپس جهـت    ابتدايي را بـه پايـان رسـاند،    ممرحله شش 1934و در سال  ،ديربان پيوست
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سـپس بـراي كـار     د،ش كار  بهل ر يك مغازه نمك فروشي مشغوپدرش، د  ياري رساني به
آنجـا   سـال در   دوازده نقل مكان كرد و »اثاثيه منزل«سازي  ي وسايل كردن به يك كارخانه

اعتمـاد  -، كرد صحيح و سالم كار مي ،اي كه در اين كارخانه داشت چون در وظيفهو ماند، 
در آخـر   از رانندگي به فروشندگي و و –كارفرما و صاحب كارخانه را به خود جلب كرد

دانشـگاه  ايشان را به عنوان مدير كارخانه منصوب كردند. در اين اثناء احمـد ديـدات بـه    

 شد. هاي رياضي و مديريت تدريس مي در آن رشته  كه پيوست» الفنية السلطانية«

در اسـتاد  تحـول حقيقـي    ي نقطـه   ي چهارم همان قرن بود كـه  در دهه  گفتني است كه
اي  كه با هيئتـي از مسـيحيان در مغـازه   ديداري بود  اين تغيير و سبب وجود آمد  ديدات به

االتي ؤنسبت به اسالم سـ   ، آنجا كهصورت گرفت كه احمد ديدات در آن مشغول كار بود،
   را نداشت.ها  آن اما استاد توانايي جواب به مطرح شد،

 تمامي چاپهـاي انگليسـي بخوانـد و حتـي    انجيل را با رفت كه گديدات تصميم  احمد
انجيل عربي را نزد او ياد بگيرد، سپس به بررسي ي  نسخهكوشش كرد كه كسي را بيابد تا 

آنگـاه كـه قـدرت كـاملي را بـراي كـار        و تطبيق كردن بين انجيلهاي متفاوت پرداخت و
بر خورد با مبشران مسيحي در خود مشاهده كرد كار بازرگـاني را تـرك    دعوت اسالمي و

 وت اسالمي نمود.     و تمامي وقت خود را صرف دع
 عامل موثر ديگـري كـه تـاثيرش برتغييـر     ،ديدات در پاكستان در وقت فعاليتهاي احمد

كمتر نبود، وجـود داشـت، زيـرا     زندگي احمد ديدات از ديدار با گروه نمايندگان مسيحي
استاد رحمـت   ي نوشته »اظهار الحق«كتاب  ، باوي در وقت مرتب كردن انبارهاي كارخانه

 .  برخورد نمودي اهللا هند
هايي بود كه مسيحيان بـر هنـد كـه وطـن اصـلي       حملهاي از  اين كتاب شامل مجموعه

زيرا بريتانياييها زمانيكه هند را شكسـت دادنـد بـر ايـن بـاور      ، استاد بود، وارد كرده بودند
، فقط از جانب مسلمانان هنـد اسـت  ، بودند، هر مشكلي را كه در آينده آنان را تهديد كند
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چـون آنـان مـدتهايي     و از مسـلمانان غصـب شـده بـود    بزرگي  سيادت و، حاكميت زيرا
حكومت بودند به آن آشـنايي كـافي داشـتند و در فكـر بودنـد كـه بـار         صاحب قدرت و
مشـهور اسـت كـه مسـلمانان امتـي       دست رفته را باز يابند و ازحكومت  ديگري اقتدار و

 يحيان هراسي از آنان نداشتند.مس مبارز بوده، به خالف هندوسها كه تسليم شده و

 :  زندگي دعوتگري

استاد احمد ديدات آنچه را از اين كتاب آموخته بـود در روبـرو شـدن و برخـورد بـا      
 قرار گذاشت كـه هـر روز در منازلشـان بـا يكـي از      مسيحيانبا  او مسيحيان به كار بست،

بـا وي مصـاحبه   كليسـا   از بازگشـت  مسـيحيان هـم بعـد از    و گفتگو كنـد  ديدار وها  آن
مبشـران  بـا جماعـت ديگـري از     سپس استاد به شهر ديربان نقل مكان كـرده و  كردند، مي

 .  انجام دادبا آنان متعددي شد و مناظرا ت  مسيحي روبرو
جهـت   ،ثروتـي  دسـت آوردن   بـه  براي كار كردن و 1949استاد احمد ديدات در سال 

در خالل مدتي كه بـه  مسافرت كرد، صرف دعوت اسالمي به پاكستان  اش و نفقه خانواده
مدت سـه سـال     به و كار شد،  بهپاكستان مهاجرت نمود در يك كارخانه بافندگي مشغول 

در غير اين صورت حق اقامت سپس الزم بود كه به جنوب آفريقا باز گردد، ؛ در آنجا ماند
 .فريقا نبودآاز متولدين جنوب  داد، زيرا او در آن كشور را از دست مي

به عنوان رئيس همـان كارخانـه بافنـدگي كـه قبـل از       ،به ديربان بازگشت  گامي كههن
 خـود را بـراي   در آنجـا مانـد و   1956تا سـال   منصوب شد و ،كرد سفرش در آن كار مي

 كرد. مي  آمادهدعوت اسالمي 
تالشـهاي   شهر ديرباني پنجم آن قرن، در  دههدر  ،بخشش پروردگار فضل و  استاد، به
روزهاي يكشنبه سخنرانيهاي دعوتگرانـه  قبل از ظهر در  ؛ ايشانري را ادامه دادجديد ديگ

كردند و هر روز بـه   كه حدود دويست تا سيصد نفر در آن شركت مي داد مي  ارائهخود را 
 شد.     تعداد مخاطبان و شنوندگان افزوده مي
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يك فـرد   كرد، در اين زمينه تجربه كافي و وافي را كسب ،چند ماه طيبعد از آنكه در 
آمـادگي را بـراي    عالقـه و  كه به اسـالم متـدين شـده و    »فير فاكس«زبان به نام  يانگليس

املقارنـة بـني الـديانات «داد، از وي در خواست كرد كـه   خواندن درسي نزد استاد نشان مي

 .. گذاشـت  »فصـل كتـاب مقـدس   «نام ايـن درس را   را به وي آموزش دهد، و »املختلفة

Bible Class  . 
خواهد بداند كه چگونه كتاب مقدس را در دعوت به اسـالم   گفت: مي مي »فير فاكس«

در بين آن دويست تا سيصد نفري كه در سـخنراني روز يكشـنبه شـركت     و ،به كار گيرد
كـه از اسـتعداد سرشـاري    - كردند، فير فاكس حدود پانزده تا بيست نفر را در بين آنان مي

انتخاب كـرد، تـا بعـد از جلسـات      -بيشتري از دين داشتند توانايي فهم برخوردار بوده و
 شان بيفزايند.  بر علوم و معارف ديني باقي بمانند و

به مدت دو مـاه ادامـه   يا چندها هفته و  »فير فاكس«درسهاي استاد فرهيخته و ارجمند 
 حاصـل كـار و   گشت و ناپديد »فير فاكس«سفانه زياد طول نكشيد كه سيد أداشت، اما مت

 نااميدي و ناكامي بر پيشاني شاگردانش نقش بست. شش بي نتيجه ماند، وتال
روز يكشـنبه بـه شـاگردان    در احمد ديدات  ،»فيرفاكس«سه هفته بعد از ناپديد گشتن 

درسهايشـان را از   شـان را پـر كننـد و    وي دستور داد كه جاي خالي شده استاد گم گشـته 
 زيرا آنان خود را بـراي آگـاهي و   ،ادامه دهند -به بعد -اند  كه نزد استادشان خوانده جايي

تنهـا   كردند، و حضور در درسهاي اسـتاد فيرفـاكس   شناخت بيشتر در اين عرصه آماده مي
 گرفت. شان صورت مي روحيه معنوي جهت باال بردن

كرد و ايـن   تمامي روزهاي يكشنبه با آنان صحبت مي ،احمد ديدات به مدت سه سال 
 كرد. سيار طاليي كه از آن چيزهاي بسياري را فرا گرفت، توصيف مياي ب مدت را به دوره

همـين حـديث    ،كـرد  تربيت ديگران تشويق مي بزرگترين عاملي كه وي را در تعليم و
 ».بلِّغوا عني ولو آية« فرمايد: كه مي اكرم اسالم بودگهربار نبي 
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بر ما هم واجب است كـه   پس .»از طرف من به مردم ابالغ كنيد، اگر چه يك آيه باشد«
 اي هم باشد.   تنها آيه  چهاگر ،رسالت الهي را در حد توان تبليغ كنيم

ت و شجاعتي كه داشت به عنوان مدافعي براي اسالم و أاستاد احمد ديدات بخاطر جر
زمـان رسـول    از  كـه پاسخگويي به اباطيل و خرافاتي كه دشمنان اسالم از جمله نصـاري  

ايـن   ايشـان  تالش ، شناخته شده بود. نتيجه كار واند پرداختهآن نشر   هبحال   بهتا  صاهللا
هاي جهان به اسالم گرويـده   بود كه چندها هزار نفر از پيروان دين مسيح از گوشه و كناره

 به داعيان بزرگي براي اسالم تبديل شدند.  ها  آن و بعضي از
سـت كشـيد، تـا در صـورت     از ادامه كار و فعاليت روزانه خود د 1959در سال استاد 

سخنرانيهايي روشـمند و  ، مناظرات ثمر بخش خود را صرفممكن تمامي وقت و زندگي 
 ،اش براي اداي اين كار بـزرگ  در تالش بي وقفهايشان  تشكيل دادن جلسات ديني نمايد.

را  »سـالم ال«دانشـگاه  جهت پرورش دعـوتگراني كوشـا،    و سفر كرد، زياديبه كشورهاي 
دولتي براي دعوت اسالمي در شـهر ديربـان در جنـوب     يمركزعنوان   به  كه أسيس كردت

 قرار گرفت.آفريقا 

 هاي تكميل شده احمد ديدات   بعضي از پروژه 

 ايجـاد  گـران  وتدعـ  و پـرورش  را براي آمـوزش  »سالمال«سسه ؤاستاد احمد ديدات م
كه آثـارش تـا بـه     ي بزرگي باشند سسهؤايجاد م أاش توانستند كه منش كرد، وي و خانواده

دعـوت اسـالمي در جهـان را كـه آن را       امروز ماندگار است. همچنين وي بزرگترين نهاد
 Islamic Propagation Center ،سيس كردأنام نهاد، ت» المركز العالمي لنشر االسالم«

International  خود عهده دار رياست آن شد. بر بستر مرگ افتاد،  موقعي كهتا  و   
كه صدها مجلـد از آن را چـاپ و بـه     بيش از بيست كتاب را تاليف كرد احمد ديدات

عربـي،   داد، آثار وي بـه زبانهـاي متعـددي از جملـه:     شيوه مجاني در اختيار مردم قرار مي
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فرنسـي و چنـدها زبـان ديگـر جهـان       ي، هنـدي، نرويـژي،  زيايروسي، چيني، اندون اردو،
 ز:    و مشهورترين آثارش عبارتند ا اند ترجمه شده

 گويد؟   چه مي صكتاب مقدس درباره محمد *
 آيا كتاب مقدس كالم خداست؟   *
 آيا انجيل كلمه خداست؟   *
 قران معجزه تمامي معجزات  *
 مسيح در اسالم  *
 داراي جزئهاي متعددي است. كه يك مجلد وThe Choic *كتاب اختيار  *
 اسرائيل به سوي سازش يا كشمكش؟   مسئله اعراب و *
 افتراء  دار آويختن مسيح بين حقيقت و به *
 چه كسي سنگ را به حركت در آورد؟   *
 خدايي كه وجود ندارد *

 صـدها سـخنراني ارزشـمند و روشـمند را در گوشـه و      ،ليفات پر ثمرأاين ت بر  اضافه
كه شـيخ   هاي اين جهان ارائه داد. آري به سبب همين زحمات بزرگ و بي وقفه بود كناره

در خدمت به اسالم جايزه جهاني ملك فيصل را از آن خـود   1986ر سال احمد ديدات د
 نائل آمد.استادي  ي درجه  بهكرد و 

 بيماري استاد احمد ديدات

آن شهسـوار و   ،آور تبليغـي اسـتراليا   سـفر شـگفت   بعد از بازگشت از م1996در سال 
وي را خانـه   ، كه مدت نـه سـال  گشت  مواجهمزمني  ، با بيماريسلحشور و قهرمان اسالم

 ويد:گ مي ،اين بيماري رويارويي بااوايل   به راجع »عصام مدير«دامادش  ؛نشين كرد
استاد به سبب عواملي به خون بستگي سرخرگ مبتال شد، عـالوه  م 1996در ماه آبريل 

 ،ايـن مـدت  طـي  امـا در   ،به بيماري قند گرفتار بود  بود كهوي مدت زمان زيادي  ،بر اين
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سـفرهاي   ، طـور ويـژه    داد، ولي در اين ماه بـه   دعوت ديني خود ادامه  بهطبق عادت قبلي 
در   ويژه  داد، به  از سر گرفت و نهايت تالش خود را ارائهرا  اي براي دعوت اسالمي دوره

هايشان منتشر كردند،  را در روزنامه نگاران نيز خبر آن روزنامه  كهمسافرت اولش به استراليا 
هـاي اسـالمي بـه اسـتراليا رفتـه و جمـاعتي از مسـيحيان         آموزه ي رضهايشان براي عزيرا 

   .استراليايي را كه نسبت به اسالم بي ادبي كرده بودند، به مبارزه طلبيد
  و عليـه  كردنـد  تنها با مسيحياني گفتگو كرد كه اسـالم را تهديـد مـي    در سفرشاستاد 

سـپس   خوانـد، و  ديـالوگ فـرا  ظره و را به مناها  آن بودند؛  اسالم بگومگوهايي را سر داده
 كرد. تقاداتشان را با داليل قوي رد ميآراء و نظرات و ان

گـذارهايي را همـراه بـا     كـرده و گشـت و   به همين سبب بـود كـه بـه اسـتراليا سـفر     
هاي گرانبها و مناظرات علمي و قـوي ارائـه داد. در موقـع بازگشـت از اسـتراليا       سخنراني

 .گشتمبتال  وي پيش آمد و به بيماري خون بستگي مغزآنچه را كه گفته شد براي 

 در گذشت احمد ديدات  

امـت   ـهـ 1426م مطابق با سوم رجـب سـال   2005ه اغسطس صبح روز دوشنبه نهم ما
بـر   وندخدا داعي مسلمان و دلسوزي را از دست داد، درود و رحمت وبركات ،اسالمي
 او باد.  

و أن اهللا اذا ان أعظم اجلزاء مع عظم البالء, « فرمود: ايم كه ياد گرفته صما از پيامبر
  .5F١», ومن سخط فله السخطفمن رضى فله الرضا, أحب قوما ابتالهم

قـومي را دوسـت    خداونـد  اگـر  پاداش بزرگ در گرو مصائب بزرگ قرار دارد، و«

  بـه كسي كه به آن راضـي باشـد    دهد، را مورد امتحان و آزمايش قرار ميها  آن داشته باشد

                                           
 امام ابن ماجه و ترمذي.روايت   به -1
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و كسي كه به آن ناراضي و ناراحت باشد، خشم خـدا را از آن   گردد نايل مي ضايت خدار
 .  »خود كرده است

در مـورد آنـان خبـر     صرسـول اهللا   دانيم كه مي كسانيي  جملهاحمد ديدات را از  ما
 .  است داده

 تو در حال حيـات و مـرگ پـاك     ! براستي كهتو باد اي شهسوار اسالم رحمت خدا بر
صف آنچه را كه به تـو داده بـود، بـر مـا ارزانـي دارد.      خواستاريم ن خداوند از ،هستيد
 آمين.
 



 
  

 

 عبداهللا قرعاوي ي جنوب... عالمه

گو، پرهيزگار،  حقيقت ،مقاممصلح و واال، پيشوايي ارجمندبزرگوار و ايشان دانشمندي 
 است، كـه در استاد عبداهللا بن محمد بن حمد بن محمد بن عثمان قرعاوي  ،تقوابا پارساي

عربسـتان  ت پـدرش در شـهر عنيـزه    افودو ماه بعد از  )هـ 1315(الحجه سال  يازدهم ذي
عمـويش  را بـا يتيمـي و تحـت سرپرسـتي     دوران كـودكي   .گشودجهان سعودي ديده به 

امـا نسـبت بـه او     ،هر چند مادرش با مرگ پدر بيـوه شـد   ،كردسپري  عبدالعزيز قرعاوي
را برعهـده   شتـربيت به بهترين وجه پرورش و وش عمويش د اودوش دلسوز و مهربان بود

   .گرفت
سفر از جمله در سرزمين غربت تجارت اشتغال به همراه عمويش ) هـ 1328(سال  در

برگشت زادگاهش سپس به  كرد، و براي تجارت شتر و پوشاك سفر مي دشام را برگزيبه 
ي كوچكي را براي خريـد   زهيافت، و مغا اش رشد و شكوفايي مي ي تربيتي و ادبي و جنبه

اساتيد بزرگـوار  و همنشين مالزم  او در معامله راستگو بود و شب و روز و فروش گشود،
ي  انگيـزه و  مانـد نتيجـه   بـي اي بود كه ادامـه نيافـت و     تجربههم ي زندگي  رويهاين  ،بود

از اين كار ي عميق او به علم و دانش، او را  ي تجارت در او تقويت نشد، زيرا عالقه ادامه
 رويگردان ساخت.

 از ويژگيهاي ايشان: برخي

در كـه  اسـت  داراي ويژگيهاي منحصر بـه فـردي   از نظر جسمي و اخالقي انساني  هر
شـيخ عبـداهللا    سـازد،  او را از ديگـران متمـايز مـي    يابد و و رفتار او انعكاس ميشخصيت 

 هم داراي صفات و ويژگيهاي خود بود. :قرعاوي
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 گويـد:  مي مورد ايشان سابق است در علماي هيئت از اعضايكه  :اماستاد عبداهللا بس
در ايـن  و  كـرد  كرد و حق را به روشـني بيـان مـي    ميمنكر  ايشان امر به معروف و نهي از

هاي عنيـزه بـه    و در بازار و خيابان نداشت،اي هراسي  كننده از سرزنش هيچ سرزنشراستا 
يـا   ،كـرد  مـي سسـتي   از رفت و آمد به مسجد مردياگر كه اي  گونهه ب ،پرداخت ميتبليغ 
گذاشـت، بـال    پوشيد يا زيبائيش را به نمـايش مـي   چه خانمي زيورآالت خود را نمي چنان

داشـت و   از آن كار زشت باز ميزبان و او را با  كرد ميبلند دستش را بر او عصاي فاصله 
انگار هم  فراد تنبل و سهلو ا ابهتي يافت،مردم  در ميانجايي كه تا  كرد، مينكوهش او را 

قـرآن و  بردند و از او بيم داشتند. بارها براي رضاي خـدا آموزشـگاه    از ايشان حساب مي
كـرد و ايشـان را    دايـر  كودكـان و نوجوانـان   رياضي را به صورت رايگان بـراي  نوشتن و 

جملـه  ز بنـده هـم ا    داد كه گونه كه بزرگان را نيز علوم مبادي ياد مي داد، همان آموزش مي
 ي بيـرون رفـتن   مـا اجـازه  او بـه   ،شان شركت داشتمكالس درس ايدر  كهكودكاني بودم 

كرد كه در نماز بـازي و   نگاه مي ما به نمازبه دقت  گفت و كه مؤذن اذان مي تا اينداد  نمي
 .شد نماز خارج ميي  اقامهسپس براي  شوخي نكينم،

بـا اوصـاف   او را ي قرعـاوي   نامـه  گيدر بيان زنـد  محمد قاضيبزرگوار استاد اما عالم 
 ،مصـلح و نخبـه  مرشد و پيشـواي   قدر، ي عاليعالماو  گويد: ؛ از جمله ميستايد ميمتعدد 
كه او را بـه داشـتن    . عالوه بر اينپارسا و پرهيزگار بود كند و كه حقيقت را بيان ميمردي 

رآن، و نيكـي بـا   بر قواعد تجويد و تالوت دقيق قتسلط نشين و تالوت قرآن و  صوت دل
پدر و مادر و عالقمندي به اصالح روابط مردم و فرمان بـه نيكـي و بازداشـتن از بـدي و     

ديدگانش را از دست داد ي ـ) بر اثر پيري، بينايه 1386(سال  درناهنجاري توصيف نمود. 
   و ضعف و ناتواني و پيري بر او چيره شد.

بعد از ذكـر صـفات و    -از اوستشاگردان ممتكه از  -مدخلياحمد جردي عمر استاد 
نشاط و محاسـني بلنـد    و باو درشت قوي و هيكل جسم : افزايد ميويژگيهاي جسمي او 
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توانسـت داراي   كدام از شاگردانش نميهيچ بود و با نشاط تدريس بسيار  در حال ،داشت
هوشياري خارق العاده و بـااليي بـه   و فراست  خداوند فعاليت علمي و عملي او باشد،

فـرا   سـوي خداونـد  مردم را بـه  مهرباني و درايت و حكمت با و ارزاني بخشيده بود، ا
 را ، پرهيزگار، وارسته و بردبار بود و به اميد پاداش الهي مـردم وارعدانشمندي  ،خواند مي

عقيـده اهـل سـنت و     –سلفيي  داراي عقيدهبزرگوار خواند. همچنين آن  بسوي او فرا مي
چهارگانـه  كدام از مـذاهب  دين به هيچ  و مسائل احكام عمليو در فروع  بود، –جماعت

حـديث صـحيح   جـا  هـر   ،كرد صالح را دنبال ميسلف بلكه مذهب  ،نبودو وابسته پايبند 
 ،روزا وجود خستگي زياد بـر اثـر تـدريس در    ايشان ب .بودجا  آنمذهب او شد،  يافت مي

 يحصـير سـجد روي  اوقـات در م  گـاهي  نمـود،  بخشي از شب را با عبـادت سـپري مـي   
و نسـبت بـه    گذاشـت  احترام ميها  آن به ،داشت ميمساكين را دوست  فقراء و .خوابيد مي

بـه  طالبان علوم دينـي را   كرد، همچنين مهربان بود و ايشان را كمك مي زنان يتيمان و بيوه
داند چقدر مـورد اذيـت و دسيسـه و     فقط خدا مي و ،داشت خاطر رضاي خدا دوست مي

مقاومـت   يبردباربا صبر و در مقابل دشمنانش  :بزرگوارگرفت، ولي آن  حسادت قرار
تعـداد  هاي اخير  در سال :گويد ميكرد، و در ادامه در رابطه با شخصيت استاد قرعاوي  مي
و  ،آيـد  تعميـر نمـود كـه بشـمار نمـي     شماري مسجد را در جهات مختلف سـاخته يـا    بي

زيـادي را نـزد حكومـت در راسـتاي      تـالش و حفـر نمـوده   شرب را هاي متعدد آب  چاه
قبائل مبذول داشته است، بنابراين به فضـل خـدا   و اساتيد جويان  دانش استخدام بعضي از

عـالوه   سپس به سبب استاد قرعاوي نعمت ديـن و دنيـا توأمـاً در آن منطقـه جمـع شـد،      
داشت، و قبل از وفـات يـك    نيكوكار و خير بزرگواري بود و اهل سخاوت را دوست مي

ي  سوم اموالش را در جهات خيري از قبيل بناي مساجد و حفـر چـاه آب بـراي اسـتفاده    
عموم و ديگر اعمال خيري به وصيت گذاشت، و بر اثر حسن نيت ايشان و حسـن تـدبير   

خدا او را محفـوظ   -و مديريت پسر ارشدش كه اجراي وصيتش را به او واگذار كرده بود
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مدهللا بخش عمده و بيشـتر وصـيتش بـه اجـراء در آمـده      الح -كند و امثالش را زياد نمايد
 است.

 كسب علم: سفر براي

بدسـت گرفتـه و رنـج    مشاغل  ،حاللي  ي لقمه در راه كسب و تهيه :استاد قرعاوي
از جملـه   فارغ نشد، بنابراين ايشانكسب براي ميان سالي زياد تحمل نموده و جز در سن 

نيت و  ي خلوص نتيجهو اين هم  ،ديك گردانراعلم ايشان را مب كساني بود كه خداوند
را بـرايش  و سختيها  ،بر او گشود يهمچنين خداوند راههاي ،با خداوند بودبودنش دق اص

عنفوان جواني را در  :استادكه  از آنجا ،بدست دادكارش را يج او سريع نتآسان ساخت 
واهي عـادت  و خيرخاخالص و دعوت و نصح از همان اوايل به عنيزه پشت سر گذاشت 

در زادگاهش براي خواندن و نوشـتن افتتـاح   را اي  مدرسهشاگردانش گرفته بود، و همراه 
از هندوسـتان   هـ)1375(رمضان سال  22هنگامي كه در  :گويد درباره خود ميكرد. ايشان 

عبدالطيف  محمد بن ابراهيم بن: و به شهر رياض آمدم نزد استاد بزرگوارم عالمه گشتمرب
ولـي   درس ايشان بودم،براي بار چهارم مستمع و  درس خواندم،ي سومين بار آل شيخ برا

اسـتاد بزرگـوار   بسعادت حضـور   ، سپسزيرا به مكه رفته بودند ،بار پنجم ايشان را نيافتم
اسـتاد بزرگـوار    و نـزد  كـرد،  زندگي مـي احساء نصيبم شد كه در شيخ عبدالعزيز بن بشر 

 .مشغول شدم واندن حديثدر قطر بودند به خ محمد بن مانع كه
نيز به بريده سـفر كـرد و   و  ،درس خواندههللا بن محمد آل مانع همچنين نزد شيخ عبدا

 سليم كه در بريده اقامت داشتند زانوي شـاگردي زده داهللا بن سليم و استاد عمر بن نزد عب
بـراي   هـ)1334(بدين خاطر در سال  و بازرگاني را رها نمود،براي كسب علم تجارت و 

پيوسته و علم حـديث   »رحمانيه بدلهي«ي و به مدرسه وستان سفر كرده،كسب علم به هند
خبر بيماري مادرش بعد از يك سال اما هنگامي كه  برگرفته است،را از علماي اهل سنت 

سـپس   يافـت. ت افـ مـادرش و مقصـد   اما قبل از رسـيدن بـه  كرد، عنيزه عزم بازگشت به 
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ش علمـاي بزرگـوار در ديـار خـوي    نـزد  بـه  بار سفر را علم را دنبال كرده و كوله تحصيل 
حديث را علم و بعد از مدتي به هند برگشت و  ،زد و بعضي اوقات به عنيزه سرمي ،بست

در  )هــ  1355(سال در كه نهايتاً  ،ديشيخ عبداهللا بن امير قريشي دهلوي به اتمام رسان نزد
زادگـاهش  هــ) بـه    1357(سـپس در سـال    ،مفصل مفتخـر شـد   اي كتب حديث به اجازه

اردن و  ، سـوريه، فلسـطين  مصـر، ماننـد   يهمچنين براي كسب علم به كشورهاي ،برگشت
 .سپس به وطنش برگشته است است، اخيراً به عراق و كويت سفر كرده

 انتقال استاد به منطقه جنوب سعوديه:

كـه سـابقا مفتـي مملكـت      -:بزرگوار مالزم شيخ محمد بن ابراهيم آل الشـيخ استاد 
ملـك  و بعد از اداء مناسك حـج   ،بجا آوردهي خدا  خانهايشان حج  سعوديه بوده و همراه

بـرود و  جهت ارشاد و تعليم دين به جنوب سعوديه عبد العزيز از او درخواست نمود كه 
به پرهيزگاري در و به دعوتش لبيك گفته و او را به اخالص در دعوت  :قرعاوياستاد 
اكنون از  ،كردهرا خود اين در خواست استاد شده د. و گفته كرو مكان توصيه احوال همه 

مقـداري كـاال بـا    و رفـتم  ماه صفر به شهر جازان  در بيستم« گويد: ميخودش بشنويم كه 
بعد در دكاني  سپس همه شهر را جستجو كردم، ،متوجه شهر صامطه شدمخود برداشتم و 

 اربعـين  ،قـرآن  تعلـيم  دادم انجـام  ولين كاري كـه گذاشتم، و ا همراه داشتم كهكاالهاي را 
ربيـع االول سـال    21كه به  ،بودآداب رفتن به نماز فرايض و  ،تجويد ،اصول ثالثه، نووي

و  ،يمن بنا نهادم ي اي بود كه در تهامه مغازه اولين مدرسه. پس اين گردد برمي )هـ 1358(
اي بنـا   هـم مدرسـه  جا  در آخر جمادي االولي در همين سال به شهر فرسان رفتم و در آن

در اول رجب هـم  بازكردم و  اي مدرسه –حكاميه– حكميينشهر و در آبادي مزهر  كردم،
سپس در اوايـل  ، شد جا را تعمير كردم كه اولين مسجدي بود در تهامه تعمير مي مسجد آن

از برجسته ترين و گرامـي تـرين   كه ناصر خلوفه منزل صامطه برگشتم و در  ماه شعبان به
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خواتسـتم او را بـه تكلّـف و مشـقت      و نمي نداشت توان آمد و رفتو  آنجا بودشاگردان 
 .ام جا مستقر شده و تا كنون هم در آن وادارم دومين مدرسه را داير كردم

 عالقمندي حكومت به مدارس شيخ قرعاوي:

 ومواجه كه به سبب افراد حسود يادي زبا مشكالت  :كه شيخ قرعاوي علي رغم اين
 -خداوند توفيق خيـرش دهـد  -اما در حقيقت حكومت مغرض به وجود آمد، تلبيس افراد

اما جهـد   ،ارسال نمود تا از نزديك ماجرا را بررسي نمايندرا  يهيئتبلكه  از او غافل نماند
از از ي كه تهيه كردنـد  ارشزده كرد و گز شگفتقرعاوي هيئت بازرس را استاد و كوشش 

و خلـوص نيـت و   كـار و فعاليـت   تكـي بـر   كه م داد كه ي ايشان خبر مي انهشجاعدعوت 
نسبت به او گذاشـت ...، بنـابراين    مسئولينتأثير زيادي بر ارش گز اينهدف بود، سالمت 

به كار و فعاليت استاد قرعاوي خوشـحال  نسبت  )هــ1367در سال ( :ملك عبد العزيز
شـان در نظـر   هاي جهت پيشبرد كار اي هـ) دستور داد حقوق و هزينه1367شد و در سال (

كمكهايي براي استاد فرستاد و  )هـ 1363(در سال  :عهد ملك سعود و ولي گرفته شود،
قبـل از  كه به صورت ساالنه ادامـه داشـته باشـد.     كردسفارش هم به كارگراران و قضات 

گـري كـرد كـه     واسـطه  )هــ  1362(از امارت جـازان در سـال   » امير خالد سديري«انتقال 
)ريال حقوق ماهيانه از سـوي  300ي مالي كند، لذا ( را مساعدهي علوم دين بطالحكومت 

شـد،   خـرج مـي  طلبه ) نفر 30(براي  صامطهدارايي و از  حكومت جهت ايشان تعيين شد،
و ادوات مدرسه را بر عهده گرفت، و هنگامي هاي دفتر  كل هزينهكه امير خالد گونه  همان

از خـط مشـي بـرادرش     ،جـازان آمـد  ) به 1364كه امير محمد بن احمد سديري در سال(
كرد و تاكيد نمودند كه تمامي قضات و كارگزاران حكـومتي از هـيچ كمكـي     خالد پيروي

در بخش  در منطقه جازانقرعاوي  سپس شيخ عبداهللا .قرعاوي دريغ نكنند شيخ نسبت به
در همان سال از منصب خود اما  ،شدهـ) به عنوان معتمد منصوب 1373(سال در  معارف

هـاي حكومـت بـه     ، و همچنان كمكمشغول تدريس شدخود و در مدارس تعفاء كرد، اس
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و از طـرف ديگـر ملـك     ،گرفته بـود در بررا زيادي  ي منطقهمدارس استاد ادامه يافت كه 
باشـند  توازن مسـتقل  داراي ه اين مدارس ك صادر كردفرمان  هـ)1374(در سال  :سعود

اما ايشـان بعلـت    ،كردد واگذار :د بن ابراهيماين مدارس را به شيخ محمپشتيباني از و 
هنگامي كـه بـه    :ملك سعودمسنوليت پوزش طلبيد.بنابراين اين قبول كثرت مشاغل از 

من بـر مـدارس شـيخ قرعـاوي      « :در مجلس با شكوهي افزود ؛رفت :استادديدار پدر 
تـا از   دجايگاهي براي سكونت برگذيـ زديكي آن ندر استاد قرعاوي  و ،نظارت كامل دارم

، زيرا وزارت اقتصادي و نزديك باشدمربوطه دولتي ادارات واقتصادي و دارايي مدرسه و 
در  بـود.  اي را جهت خرج بر طالب و مدرسين و كارمندان منصـوب كـرده   دارايي نماينده

جامع شهر صامطه هزينه كالني مسجد مدرسه و  بازسازيعهد براي  ولي) هــ 1371(سال 
و در ايـن رابطـه   مدارس و امر ملك سـعود  پيروي و . ن پرداخت كرداز درآمد شهر جازا

اولين وزير وزارت معارف اسالمي همچنان كه  گردد. نقل ميقرعاوي  شيخاو با  هماهنگي
تـا   اعزام داشـت جا كرد  آنبه –در آن زمان –طرف امير فهد  از ـ)ه1373(خود را در سال

را سـطح آن  و ويـژه  و اهتمـام   خاصيت و با عنابگيرد مدارس شيخ قرعاوي را زير نظر 
در دستور داد مورد عنايت مالي قرار گيرنـد  قرعاوي كه حكومت  مدارس شيخ تعيين كند،

كوشـش شـيخ قرعـاوي    هـاي   رسـيد، زيـرا فعاليـت    ميريال  مليونپنج حدود به  آن وقت
 اي گسترده و بـزرگ را در برگرفـت و   هايش در منطقه توسعه يافته بود و تالش و كوشش

تأثير آن تا يمن ادامه يافت و طالب يمني او بـا تـالش و كوشـش خـود در     كه همانگونه 
 شهرهاي خود مانند استاد خود مدارسي را داير كردند.

 :هاي دعوتي استاد قرعاوي حاصل فعاليت

سـعودي  يخ قرعاوي در گوشـه و كنـار مملكـت    كه ش يدارسي م ممكن است خالصه
ي ايشـان   نامـه  هايي كه پيرامون زندگي هت آمده از نوشتبدسگشوده بود بر اساس آمارهاي 

 :به شرح است در منطقهفعاليتهايش و 
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شيخ موسي سهلي در كتابش در مورد شيخ قرعـاوي و دعـوت ايشـان در جنـوب      -1
بـر حسـب   مـدارس  عـداد ايـن   ارشي كه در دست است تزطبق گ: گويد مملكت چنين مي

چه استادمان ذكر كرده هـزار و سيصـد و    اس آني است و بر اس اطالع بنده در اوج توسعه
 ده مدرسه بودند.

» السمط احلاوي ألسـلوب القرعـاوي« اما شيخ علي بن قاسم فيفي در كتابش به نام - 2

 در رابطه با روش استاد قرعاوي در مورد نشر تعليم در جنوب سعوديه دو رأي را آورده:
 )1200(بـه   هـ)1376(ن در سال كه مدارس ايشا اول: نظر شيخ احمد بن يحيي نجمي

 بطـال و بـه  و خواندنـد،  درس ميها  آن دردانشجو طلبه و  1100و داراي  ،مدرسه رسيد
نظـر   :دوم .گرفت ر ماه ده ريال ميدو بر هر ختم قرآن شدند،  ابتدايي با دو ريال كمك مي

د اعـد : تيـد گو بود و ميو نزديكان شيخ  ينكه از معاوناست شيخ ابراهيم بن عبداهللا زكري 
ولي بعـد از آن ايـن    ،مدرسه رسيد 2800به  1376 /75 در سالدر اوج شكوفايي مدارس 

بـراي شـيخ ارسـال     )ـهـ 7/1375/  16(اي كـه در تـاريخ   سپس در رسـاله رقم پايين آمد، 
مدرسـه   900ايشان در شهرهاي أبهـا و قنفـذه و طـايف و توابـع آن     كردهيادآور شده كه 

   .ديگر را بنا كرد
هـ) كه به فرمان 1376معتقد است نخستين بار كه در سال(يخ عمر احمد جردي ش - 3

 2200حدود بازگشايي شدند تعدادشان يالغ بر مدارس در نجران پادشاه عربستان سعودي 
مشـغول تحصـيل   دختـر   يدانشـجو  15000پسر و  يهزار دانشجو 5000كه ، مدرسه بود

 .كردند يدر آنجا تدريس ممرد و زن استاد  3000و شدند 
هيئـت   )هــ 1376( در سـال كـه   شـده در جاي ديگـري از شـيخ قرعـاوي نقـل     و  -4

و مطلـع نشـدند،   مدرسـه   1500جز بـر  سي مدارس آمده بودند رگري كه براي بر ارشزگ
زيـرا در روز   را نديدنـد، ها  آن رسيدگي كنند كهها  آن كه بهبود ديگر مانده  ي مدرسه 750

در ايـن رابطـه   شـيخ قرعـاوي   ، و كردنـد آغاز  شهر صامطهسفر را از  ـ)ه 1376/  8/ 17(
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توصيح داده كه آن مناطق ذكر شده در گزارش شامل فعاليت تعليم و دعوت دينـي اسـتاد   
 بيشتر متمركز بوده، و به شرح ذيل است:ها  آن قرعاوي در

 ند.جبال بودالدر مدرسه كه غالباً  220جازان -1
 .مدرسه 200عسير و تهامه منطقه - 2
 .مدرسه 140در منطقه قنفذه  - 3
 .مدرسه 95تهامه غامد و زهران ي  منطقه – 4
 .مدرسه 50ليث  ي در منطقه - 5
 ند.بود شبانهي  مدرسهمدرسه كه اغلب  30شهر جده  - 6
 .مدرسه 10مكه مكرمه  - 7
همـه  اً مجموعـ  دخترانه بودند، ومدرسه كه اغلب  25قصيم عنيزه و بريده اطراف  – 8

نفـر   هـزار  75000بـالغ بـر   -و دختر پسر –دانشجويانكل مدرسه و مجموع  770مدارس 
 .كردند پسر در مدارس علميه تحصيل مي هزار دختر و دهها  آن بودند كه در ميان

 حـريص بودنـد، و در سـال   شهرهاي آنجـا  شاگردانش در يمن بر نشر علم در اما  - 5
هــ)   1375كه در سـال (  نمود،هـ) در شهر حرض و حومه آن بيست مدرسه را بنا 1373(

در اين  .بود ي بانوان مدرسه رسيد كه پنج مدرسه ويژه 86انحاء يمن تعداد اين مدارس به 
شود كـه اسـتاد شـيخ قرعـاوي در ميـدان       شرح مختصر براي هر خواننده عزيز آشكار مي

زيرا جمـع   است، دعوت و تعليم در جنوب مناطق جازان و حومه آن منحصر به فرد بوده
هـاي   و انديشـه  فكرساختن و بيدار  ،ايشانفعاليت زيادي از شاگردانش به فضل و علم و 

، و منكرات معترفنـد  ها تو گرداب بدعجهل  و رهانيدن مردم از چنگال ي منطقه، خوابيده
مـردم بـه   و تشـويق  ، ها هكتابخانو افزودن  تعليم زناني  عرصهدر  :ايشانكه گونه  همان

غريـب پيشـتاز بـود تـا     مسكن بـراي دانشـجويان   فراهم ساختن و و تأليف كتاب مطالعه 
ي نـوين   طالب همه توان خود را براي كسب علم و دانش بذل نمايند،.زيرا ايشان انديشـه 
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ي مدارس از هندستان برگرفته بود كه خود در آن درس خوانده  خود را در راستاي توسعه
در تواضع دهلي. همچنين ايشان » لرحمانيها«ي  بود، مانند مدرسه ديدن كردهها  آن بود يا از

نظير الگوي نمونه بود، زيرا برخـي از شـاگردانش    بي ييو حسن متابعه و شكيبابخشش  و
 علم بـه هـر سـوي    كسب و براي روش او را پذيرفته بودند و در راه كسب علم و دانش،

 جاي كه به آن. همچنين كرد سختي و زحمات يادگيري و ياد دادن ميو تحمل نموده سفر 
 ييشـكيبا شد با رفق و مهرباني همراه با  محسوب مينسل و داعي جديد عنوان استاد يك 

كه بـه خيـر و نيكـي و    اسالم است و آداب علماي  اين اخالق كرد، دعوت مي انهميحكو 
همكاري و مساعدت بسيار عالقمند هستند، و نيز براي دعوت مردم بسوي خدا و اهتمـام  

 كرد. ادن امور دين بسيار تالش ميبه تعليم و آموزش د
كـه  جنـوب سـپري نمـود     ي در منطقـه از عمـر خـويش را   سال  31 :قرعاوي شيخ

و زيبـايي از  آثار برجسـته  اش حركت و تالش مستمر بود، او در راه تعليم و دعوت،  همه
بيـدار  ي نفسـاني  هـوا را از خواب جهالت و سـراب   م زياديخود برجاي گذاشت و مرد

ـ فرو رفته  عميق در خواب عموماً  اي كه منطقه ساخت، د و در تـاريكي فراگيـر و سـياه    وب
اي به گورپرستي و سحر و افسـون   بخش عمده و گذاشتند، قدم كورانه ميشرك و بدعت 

رنـج  راه در ايـن  وابسته، و به گناهان ناشي از آن گرفتار بودند. در واقـع اسـتاد قرعـاوي    
ـ  كرد كه فقـط خـدا مـي   تحمل را زيادي  شـكيبايي ورزيـد و ( در مقابـل دشـمنان)     د، دان

درون و نفوس طالب و همنشينان اطراف خود را از (شرك و  و ،كرد استقامت و پايداري
كارش آشكار و نتايج زحمـاتش در   كه ثمره اينخرافات و بدعت) پاك و تصفيه نمود، تا 

نهـي از  گراني كه امر بـه معـروف و    وجود شاگردان نجيب و مدرسين و قضات و دعوت
كنند هويدا شد، عالوه بر ساير ثمرات شكوفاي ديگر كارش كه تا امروز هـم بـه    منكر مي

 خوبي قابل لمس وحسوس هستند.
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 ::وفات شيخ قرعاوي
ي جازان  استاد قرعاوي در منطقه هـ)1389سال (صفر  ماهروز پنج شنبه بيست و هفتم 

شـد، همـه   ارستان مركزي شميسي بيم، و بدنبال آن به شهر رياض منتقل و وارد بيمار شد
 به عيادت او رفتنـد و از خداونـد  طالّب علم و مسئولين از جريان مطلع شدند و  علماء و
 .بهبودي نمودنددرخواست شفا و  شبرايمتعال 

ي گسـال  74در سـن   )هــ  1389(ولي سال سرانجام در روز سه شنبه هشتم جمادي األ
جامع ريـاض بـر او نمـاز ميـت     مسجد ز در در مغرب همان روو  ،دار فاني را وداع گفت

شهر رياض مدفون گرديد، و حدود پنج ماه بعـد شـيح   » عودال«قبرستان و در  ه شد،خواند
جـا بـه خـاك سـپرده شـد.تعدادي از شـاگردانش در سـوگ او         محمد بن ابراهيم نيـز آن 

 اش را در قصايدي سرودند. استاد در بيماري وفاتش وصيت كـرد كـه يـك سـوم دارايـي     
 هاي خير انفاق كنند. راه

چشـمانش را از   )هــ  1386(قرعاوي در سـال  شيخ  قاضي معتقد است كه شيخ محمد
و  ،بازنشسـتگي كـرد   خواستلذا در ،شدو پيري بر او چيره  يو ضعف و ناتوان دست داد

، و و تا زمان وفات در بين عنيزه اش به رياض برگشت همراه خانواده )هـ 1387( در سال
 اي اداي حج و عمره در گشت و سفر بود.و حجاز بر

در ** با كمي تصرف و اختصار و اعاده ترتيب از بحث دكتر محمد بن سعد شـويعر  
نقـل شـده    )مجدد نـوين دعـوت در جنـوب   ( :بن محمد قرعاوي شيخ عبداهللارابطه با 

 .است
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 راه حقيقت -يويژه

ي بودنـد كـه بـه دليـل     اني، دعوتگري مجاهد و مؤلف فرهيختـه ايشان، دانشمندي ربا
  حسن سبك نويسندگي و صدق در گفتار، تمايز و برتري را بر ديگران از آن خـود كـرده  

مـاذا «ي اسالمي يعني كتـاب   بود، ايشان صاحب مشهورترين كتابِ قرن بيستم در كتابخانه

  باشد.مي» خرس العامل بانحطاط املسلمني

هايش را در كتـاب   الحسن از آنجايي كه توسط قلم رساي خود، افكار و انديشهامام ابو

ي تمـام مراحـل زنـدگي او از    كه داراي سه جزء و شامل و دربرگيرنـده » فی مسرية احلياة«

باشد، بيان داشته اسـت. همچنـين قسـمتهايي از     پايان عمر پر بركتش مي ابتداي كودكي تا

مـذكرات سـائح فـی الرشـق «هاي ديگري مانند كتـاب  زندگي دعوتگري خويش را در كتاب

كه آن را بعد از سفر به حجاز،  مصر، سوريه و سـاير كشـورهاي عربـي در سـال     » العربی

ي كتابهـايي كـه بعـد از سـفر بـه سـاير       م نوشته، به تصوير كشيده است. و در بقيـه 1951
اهنـد در رابطـه بـا    خو كشورها به رشته تحرير در آورده است، راه را براي كساني كه مـي 

 ي او بنويسند، سهل و هموار نموده است.سيره

 نسب، رشد و تعليمات:

هويت ايشان، ابوالحسن علي بن عبد الحي بن فخر الـدين حسـني اسـت، كـه در مـاه      
ي هشـتاد  بريلـي در فاصـله   هــ در روسـتاي تكيـه از توابـع شـهر راي     1332محرم سـال  

ي شده است. گفتنـي اسـت كـه اصـالتا خـانواده     كيلومتري شهر لكهنوي هندوستان متولد 
كنند همـواره  تبارند، و با وجود اينكه قرنها است كه در هندوستان زندگي ميايشان عرب 
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ي محتـرم از حيـث تمسـك بـه     نماينـد. آن خـانواده  از نسب و نژاد خويش محافظت مي
مسـلمانان   شريعت اسالمي، بذل كوشش براي نشر علوم، خدمت به اسالم و فعاليت براي

 گردند.  ها متمايز مياز ساير خانواده
محمدبن عبداهللا حسني مثني بن امام حسن بـن علـي بـن    «ي او به همانا نسب خانواده

 اند.شود،  و از اين رو به حسني شهرت يافتهمنتهي مي طالب
پدر ابوالحسن يكي از بزرگترين دانشمندان و مؤرخين هندوسـتان بـود و مـادرش از     

درخشد، چون حـافظ كـل قـرآن و شـاعره و      بزرگواراني بود كه نامش در تاريخ ميجمله 
 مؤلفه بود.

مادرش در حالي وفات يافت كه ندوي كمتر از ده سـال عمـر داشـت، سـپس بـرادر       
بزرگترش (دكتر عبد العلي حسني) متعهد و متولي تربيتي او گرديـد، او بـا وجـود اينكـه     

ي المنـار  اي را نوشـت و مجلـه  ري نشـده بـودو مقالـه   دوازده سال از عمر گرانبهايش سپ
 را به عهده داشت، منتشر كرد. مصري كه محمد رشيد رضا مديريت  آن

وي در سنين نونهالي قرآن را حفظ و زبانهاي اردويي، انگليسي و عربي را ياد گرفـت  

شـيخ  « يو سپس به مدرسـه » ندوة العلـامء«م در هند به دار العلوم مشهور 1929و در سال 

در الهور پيوست و در آنجا علوم حديث، تفسير و فقـه  آموخـت و در علـم    » احمد علي
تفسير متخصص گرديد. همچنين در جلسات درسهاي حـديث دانشـمند محـدث حيـدر     

شد، و قسـمت كتـاب جهـاد از صـحيح امـام مسـلم را نـزد اسـتاد         حسن خان حاضر مي
م در خـدمت وي زانـوي تلمـذ زده    بزرگوارش (خليل انصاري) آموخته و دو سـال مـداو  

ي كتابهاي صحيح بخاري، مسلم، سنن ابي داود، سنن  وكسب فيض كرده و در نزد او همه
 ترمذي و قسمتي از بيضاوي را آموخت.

-او نزد مفتي شبلي جيراجوري اعظمي، برخي از كتابهاي فقه را آموخت و چند سوره 

واند و درسهايي هم از تفسير را نزد شيخ ي انتخابي از قرآن را نزد استاد خليل انصاري خ
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عبد الحي فاروقي ياد گرفت و در حلقات درسهاي تفسير بيضاوي كه محدث استاد حيدر 
كرد. طبق دستور خاص فارغ التحصيالن مـدارس   داد، شركت مي را ارائه مي حسن خان آن

 ي مفســر احمــد علــي الهــوري در شــهر الهــور پاكســتان در ســال اســالمي نــزد عالمــه
 م مجددا تمام قرآن را بصورت درس خواند.  1932هـ/1351

ي دار العلوم ديوبند، پيش دانشمند مجاهد احمـد مـدني   م در دانشكده1932و در سال
به مدت شش ماه به تحصيالت خود ادامه داد و هميشه در درسهايش كه شـامل كتابهـاي   

ي هـا ايشان اسـتفاده  صحيح بخاري و سنن ترمذي بود، حضور داشت و براي بار دوم نزد
فراواني را از تفسير و علوم قرآني كسب كرد، همانگونه كه فقه را در خدمت فقيه و اديب 

 (اعزام علي) و تجويد قرآن به روايت حفص را نزد شيخ مقرئ (اصغر علي) آموخت.

 زندگي تبليغاتي و علمي و عملي: 

ه عنوان مدرس انتخـاب شـد و   ب» ندوة العلامء«م در دار العلوم موسوم به 1934در سال 

ي فرهنـگ و  ي ساير علوم ديني به منظور افزايش و توسعهدر اثناي آن به تحقيقات درباره
م در هنـد شـروع بـه سـفرهاي     1939پرداخت. شيخ ابوالحسـن در سـال    ادبيات عربي مي

م براي علوم اسالمي مركـزي را تأسـيس و بنـا    1943دعوتگري خود كرد، سپس در سال 
همچنين او از حجاز، مصر، مغـرب، شـام، تركيـا، امريكـا، و برخـي از كشـوهاي        نهاد. و

 اروپائي و بيشتر پايتختهاي اسالمي زيارت و ديدار به عمل آورد.
م به عنوان عضوي در مجلـس انتظـامي مجلـس علمـاي هنـد انتخـاب       1948در سال 

م 1951سـال   م به عنوان امين و مدير كـل آن منتخـب شـد؛ او در   1961گرديد و در سال 

م مجمع اسالمي علمـي را در لكنـوي   1959و پس از آن در سال » رسالة االنسانية«حركت 

ي فرهنـگ  ي رابطهمؤسسه«هند تأسيس و ايجاد كرد. ومجددا خواستار تأسيس و تشكيل 
اي بـه جهـت ابـداع و  اكتشـاف از     گرديد. گفتني است كه چنين مؤسسه» اسالمي جهاني
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ورزد، و شـيخ  است كه به تمدن و فرهنگ اسـالمي اهتمـام مـي    جمله مهمترين مؤسساتي
 م به عنوان رئيس آن برگزيده شد.1986ابوالحسن در سال 

هـ به عنوان رئيس هيئت آموزش ديني در واليت شمالي هنـد انتخـاب   1377در سال  
ي جهـان اسـالمي در   ي رابطـه  هـ به عنوان عضوي در مجلس مؤسسـه 1380شد. در سال 
گرديد، و همچنين به عنوان يكي از اعضاي مجلـس شـوراي عـالي دانشـگاه      مكه انتخاب

ي از علمـاء كـه مكلـف بـه     اي منوره منصوب شد. و همانطور بـا مجموعـه  اسالمي مدينه
ي منوره شده بودند، انتخـاب  هاي تعليم و تربيت در دانشگاه اسالمي مدينهكارگزاري پايه

كل مجمع علماء انتخاب شد. بايد گفت كه شيخ  هـ به عنوان دبير1380گرديد، و در سال 
اعم از مجامع و مؤسسات تبليغي و علمي در سطح جهـاني   ي از سازمانهاادر بخش عمده

ي جهـان  رابطـه : «كـردو از جملـه  فعاليـت مـي  هـا   آن به شكل مديريت و يا عضـويت در 
رد تحقيقـات  در قاهره، و رياست مركز أكسفو» مجلس أعالي دعوت اسالمي«و » اسالمي

ي دانشگاهاي اسالمي و كارمند مجمع زبان عربـي هـر كـدام از شـهرهاي     اسالمي، رابطه
-ي جائزهدمشق، قاهره و عمان بوده است. و به پاس فعاليت و كارهاي ارزشمندش برنده

ي سـلطان برونـاي  را بـه دسـت     ي جهاني ملك فيصل گرديد، همانگونه كه  قبال جـايزه 
 آورده بود. 

م از سوي دانشگاه دمشق در حالي كه مسافر بود به عنوان استاد مهمـان  1956 سالدر  
و » مـدرن و نوسـازي  «هايي را تحت عنوان از او دعوت به عمل آمد، و در آنجا سخنراني

رجال الفكـر و الـدعوة «تقديم نمود، كه بعدا به كتاب بزرگش به نام » مصلحان و نوآوران«

ي منـوره بنـا بـه    م در دانشگاه اسالمي مدينـه 1963سال  ضميمه گرديد. و در» فی االسالم

جنـاب اسـتاد عبـدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز        درخواست نائب رئيس آن دانشـگاه عـالي  
النبـوة و  «هايي را تقديم حضّار كرد، كه به صورت كتابي در آمد و تحت عنـوان   سخنراني

 به چاپ رسيد.» االنبياء في ضوء القرآن
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از او جهـت مشـاركت در    ،ني بر دعوت وزيـر معـارف سـعودي   م مب1968و در سال 
ي شريعت به رياض عزيمت كرد، و در آنجا هم ي دانشكدهموضوع بررسي طرح و برنامه
ي آموزش عالي معلمين چندين سخنراني را تقديم كـرد كـه   در دانشگاه و هم در مؤسسه

» احلكومـات و الـبالد االسـالمية احلـرة فـی االسـالميةنحـو الرتبيـة «به كتاب ها  آن برخي از

 ضميمه شد.      

 زندگي ژورناليستي: 

عنـوان    م به1932امام در سال   كرد كه را منتشر مي  دو مجله »ندوة العلام«همانا دانشگاه 

شـد و در سـال    زبـان عربـي منتشـر مـي      به  در آمد كه» الضياء«ي  عضوي از اعضاي مجله

چـاپ    زبـان اردويـي بـه     بـه   شركت نمود كه» ةالندو«ي  م همچون عضوي در مجله1940

 را منتشر كرد.   »التعمير«ي  م شخصا مجله1948و در سال  رسيد مي
را » المسـلمون «ي م مديريت افتتاح مجلـه 1958 - 59ي مياني سالهاي در فاصلهاستاد 

» ابكر هلـاو ال أبـ ةردّ «نام   شد، كه در سالهاي اخير به از دمشق منتشر مي  به عهده داشت كه

مديريت استاد محب الدين خطيب، مقاالتي   به» الفتح«ي در مجله  شد، همانگونه كهمنتشر 
 نمود.  را عرضه

شـد،  كه به زبـان اردويـي منتشـر مـي    » نداي ملت«ي روزنامه  م بر1962استاد در سال 
اي هـ و روزنامـه  كرد، وي همچنان ناظر و مدير كل هر يك از مجلـه اشراف و نظارت مي

 شدند:   صادر مي» ندوة العلام«از  دانشگاه   ذيل بود كه

 شد. عربي منتشر   م به1955در سال   كه» البعث االسالمي«ي  مجله -1
 شد. عربي منتشر   م به1959در سال   كه» الرائد«ي روزنامه -2
 شد. اردويي منتشر   م به1963در سال   كه» تعمير حيات«ي روزنامه -3
 كار نمود.  م شروع به1998سال در   كهThe Fragrance گليسيي انمجله -4
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 هاي ذيل نيز بودند:كل هر يك از مجله و همچنين ناظر و مدير
 كرد. زبان اردويي منتشر مي  را به آن  دارالمصنفين در أعظم كره  كه» معارف«ي  مجله -1
كتـب  ي تمـدن اسـالمي و جهـاني م   از سـوي رابطـه    كه» األدب االسالمي«ي مجله -2

 شد. كشورهاي عربي منتشر مي
ي تمدن اسالمي و جهاني مكتـب كشـورهاي شـبه    رابطه  كه» كاروان ادب«ي مجله -3
 كرد. را منتشر مي ي هندوستان آنقاره

 سفرهاي دعوتگري:

م به منظور دعوت كردن دكتر أمبيـدكر بـه ديـن اسـالم، كـه      1935امام ندوي در سال 
 ، عازم بمبئي گرديد.ي نجس هند) استرئيس پارياها (طبقه

مراكـز دينـي هنـد اقـدام       م به يك گشت و سفر تحقيقي و مطالعاتي بـه 1939در سال 
 نمود.  

اين، اولين سفر استاد بـه خـارج از هنـد بـود؛ او       م به سفر حج رفت كه1947در سال
خود به   رساله و پيام سفارشي  توانست كه  در اين فاصله  شش ماه در حجاز ماندگار شد و

ي  عنوان بهترين معرّف و شناسـنامه   به  مايندگان كشورهاي اسالمي را به چاپ برساند كهن
 شود. نويسنده در حجاز قلمداد مي

شـكل خاصـي     م براي بار دوم به سفر حج مشرف گرديد و در آنجا به1951در سال   
حت عنـوان  با فرهنگيان و نويسندگان آشنا گرديد و در راديو جده حلقاتي از احاديث را ت

پخش و تقـديم  نمـود، و بـا همـان روال بـه كـرّات از       » ي جهان و جزيره العربفاصله«
 سرزمين و كشورهاي عربي ديدار به عمل آورد.  

مـا ذا خسـر   «م براي بار اول عازم مصر شد كه قبل از رسيدنش، كتـاب  1951در سال 
تبليغـي و فرهنگـي   به دست محافل و طبقـات علمـي، دينـي،    » العالم بانحطاط المسلمين

آيد. استاد ي شناخت ايشان به حساب ميرسيده بود، كه آن نيز بهترين  شناسنامه و وسيله
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هـا،   در كانون اي أحاديث و سخنراني راحدود شش ماه در قاهره اقامت گزيد، و مجموعه
مجامع و محافل مختلف علمي تقديم كـرد، طـوري كـه بـا جوانـان و طوايـف و اقشـار        

را به خود جلب كرد، ها  آن يد و قديم مصر به خوبي آشنا شد، و توجه و نظرمختلف جد
هـايش كـه   ترين حديث و در آنجا با علماي اعالم مالقات و ديدار داشت. و از جمله مهم

 باشد:  در قالب سخنراني تقديم نموده است به شرح ذيل مي
 ».ق الطرقاالسالم علي مفتر«سخنراني دار الشبان مسلمين تحت عنوان  -1
اي كه دبيركل جمعيات جوانان مسلمين به منظـور تجليـل و   سخنراني در جشنواره -2

 ». و تطوراهتا فی اهلند ةالدعوة االسالمي«را برگزار كرد، تحت عنوان  اكرام از او آن

 كه در دانشگاه دارالعلوم تقديم كرد.» شعر اقبال و رسالتش«ي: سخنراني درباره -3
كـه در دانشـگاه   » االنسان الكامل في نظر الـدكتور محمـد اقبـال   «ان: سخنراني بعنو -4

بر چندين سخنراني ديگر كه در شماري از مراكز تبليغي   تقديم نمود، اضافه» الفؤاد االول«
هـايش بـه عنـوان    و مجامع مختلف تقديم كرده است. و در همان سفر مصر يكي از رساله

ي آن بـر  بعـد از مطالعـه   /اسالم سـيد قطـب  منتشر گرديد، كه شهيد » اسمعي يا مصر«
را خواندم و اي كاش اهل مصـر آن  » اسمعي يا مصر«عنوانش چنين افزود و گفت: كتاب 

 شنيدند.  را مي
-استاد ابوالحسن ندوي سپس اقدام به يك دوره گشت و گزار نمود و از بخش عمـده 

اي قنـاطر الخيريـه، طنطـا،    روسـتاه ها  آن ياز جمله  اي از روستاها ديدار به عمل آورد كه
 باشند. بنها، حامول، حلوان، سنتريس، محله الكبري، نكله، عزيزيه، قويسنا و نبروه مي

اي از كشورهاي سودان، شام، قدس و اردن ديدار به عمل آورد؛ او در همان سفر دوره
ر روز مانـدگا  48در سودان با شماري از شخصيتها و مشاهير آنجا مالقات داشت. در شام 

و در بقيه از حمص، حماه، معرة النعمان، حلب و  -را در دمشق گذراند روز آن 24شد كه 
عمل آورد؛ آري چنين سفري رخصت و فرصتي بود براي اتصـال و پيونـد     حارم ديدار به
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امام ندوي از نزديك با اصناف و اقشار مختلف علمي، ديني و فرهنگي آنجا، بويژه ديـدار  
بزرگ و تبادل آراء با آنهـا، از مؤسسـات و مراكـز مهـم علمـي و       و مقابله با شخصيتهاي

فرهنگي شام ديدار به عمل آورد. و در محل دانشگاه دمشق يك سـخنراني تحـت عنـوان    
 تقديم كرد.  » ي فلسطينشهادت علم و تاريخ در قضيه«

  زيارت مسجد االقصـي نايـل آمـد، كـه      در فلسطين به زيارت بيت المقدس رفت و به
ي پاياني رمضان و نماز عيد فطر را در آنجا به سر برد، و همچنين به مهمـاني شـهر   روزها

هايش در آن سـفر طـوالني زيـر     ي خاطرات و ياداشتالخليل و بيت اللحم رفت، كه همه
 به چاپ رسيده است.  » مذكرات سائح في الشرق االوسط«عنوان 

مهمـان در دانشـگاه شـريعت     م براي بار دوم به عنوان اسـتاد 1956امام ندوي در سال 
دمشق از شام ديدار به عمل آورد، و در آنجا سه ماه ماندگار شد كه پيوسته در اين مـدت  
عالقه و ارتباط خود را با دانشمندان، نويسندگان، متفكران و رهبران حركتهـا، منظمـات و   

همي تشكلهاي اسالمي دمشقي نگسست، و همچنين او به استثناي سخنرانيهاي اساسي و م
، تقـديم  »مصـلحين و نوسـازان  «و » اصالح و نوسـازي «كه در دانشگاه در حول و حوش 

كرد، نيز حلقاتي از احاديث و مواعظ عبرت انگيز ديگر از طريق امواج راديـو سـوريه بـه    
بشـنو اي  «گوش مردم جهان رسانيد، كه اولين حديثش از طريق آن راديـو تحـت عنـوان:    

و نيز خطابي » نيازمندي ما به ايمان جديد«حلب با عنوان: و ديگر سخنرانيش در » سوريه!
و » ي فلسـطين بـا بيـداري اسـالمي    ارتبـاط قضـيه  «در كنفرانس اسالمي دمشق با عنـوان:  

م 1964خطاب ديگرش در برابر مدرسين ديني در دانشگاه دمشق تقديم كـرد. و در سـال   
ي نصفي از شـب بـه شـام    دازهم براي بار چهارم فقط به ان1973براي بار سوم و نيز سال 

م به لبنان از بيروت، قلمون، طرابلس نيز ديدار به عمل آورد، 1956سفر كرد. در سفر سال 
در آن سفر با شخصيتهاي ديني و علمي و رهبران حركتهاي ديني مالقـات و    همانطور كه

و  ي شـريعت ديـدار كـرد،   ديدار داشت، و در بيروت از مركز عباد الرحمـان و دانشـكده  
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هـا  كـه محـل اجتماعـات و همـايش     -همچين در  فضاي  ييالقي و صحرايي ملك سعود
ممكن نيست كه ملتها بر اساس و مبناي فرهنـگ و  «يك سخنراني را تحت عنوان:  -است

بر اسـاس و مبنـاي   ها  آن يقوانين دنيوي با خرّمي زندگي كنند، بلكه زندگي سعادتمندانه
را تحكـيم  هـا   آن رسالت اسـت كـه روح و ويژگيهـاي   و همين  باشد رسالت آسماني مي

ي آموزش عالي، مركـز مولويـه،   نمود. امام ندوي در طرابلس از مدرسه  ، عرضه»بخشد مي
 ي ابن خلدون و... ديدار به عمل آورد.ي غزالي، مدرسهمدرسه

م) مهمان تركيه شد و دو هفته در آنجا ماندگار شد كه 1956استاد در همان سفر (سال 

بـه چـاپ رسـيد، و    » أسبوعان فـی تركيـا احلبيبـة«ها و خاطراتش را تحت عنوان:  ادداشتي

م براي سـفر بـه   1996و  1993، 1989،  1986، 1964سپس براي چندمين بار در سالهاي 
هـاي  تركيه موفق گرديد، و اين چهار سفر اخيـر او بـدانجا بخـاطر حضـور در كنفـرانس     

 وقوع پيوست.ي فرهنگ اسالمي و جهاني به رابطه
م به كويت سفر كرد و سخنراني رسا و زيبايش را در آنجا تحـت  1962استاد در سال  

و  1983، 1968تقـديم كـرد، و سـپس در سـالهاي     » گوش بـده اي گـل صـحراء   «عنوان: 
م بنا به دعوت حاكم شـارقه اميـر   1974م باز موفق به سفر كويت گرديد، و در سال 1987

، 1976ان امـارات عربـي متحـده شـد و بعـدا در سـالهاي       سلطان بن محمد قاسمي، مهمـ 
ي م براي حضوريابي در كنگره1990م نيز به آنجا سفر كرد، و سال 1993و  1988، 1983
هايي كه امام ندوي در خليج عربي تقـديم   ي نبوي به قطر رفت و مهمترين سخنرانيسيره

بـه چـاپ    »اننـا املسـلمنياحاديث رصحية مع اخو«نمود در يك مجموعه مقاله تحت عنوان 

 رسيد.
ي عالم اسالمي راهي كشورهاي افغانسـتان،  م به همراه هيئتي از رابطه1973و در سال 

م به عراق سفر 1956كه براي اولين بار در سال  -، اردن و عراق گرديد ايران، لبنان، سوريه
  ني اسـت كـه  ؛ گفتو در هر كدام از اين كشورها سخنراني و گفتار و احاديثي داشت -كرد
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بـه  » من نهر كابل الي نهـر اليرمـوك  «خاطرات اين سفر نيز به صورت كتابي تحت عنوان 
 است.    چاپ رسيده
ي آل بيت راهي اردن شد و در دانشگاه يرموك و م بنا به دعوت مؤسسه1984در سال 

وت بنا به دعـ –ي علوم عربي و... سخنرانيهايي را تقديم نمودند. و در همان سال  دانشكده
از  صنعاء ديـدار بـه عمـل آورد، و در دانشـگاه صـنعاء و       -وزير آموزش و پرورش يمن

-ي هوايي و مركز زرهي و برخي از جوامع، سخنرانيهايي را تقديم كرد، كه مهـم دانشكده

به چاپ » نفحات االيمان صنعاء و عمان«ترين سخنرانيهايش در اين دو سفر تحت عنوان 
 .است  هرسيد

هاي اسالمي به مغرب اقصي سفر  ي دانشگاهبنا به دعوت مجمع رابطه م1976در سال 
بـه چـاپ   » اسبوعان فـي المغـرب االقصـي   «كرد و خاطراتش در اين سفر به تحت عنوان 

م  براي حضور در مجمع فكر اسالمي راهـي جزايـر   1986و سپس  1982د. و سال انيرس
 گرديد.

ي ي رابطـه بنا به دعـوت مؤسسـه  م 1978و سپس  1964به برما و سال  1960در سال 
راهـي پاكسـتان شـد، و سـپس در      ي آسـيائي جهان اسالمي براي حضور در اولين كنگره

كـه احاديـث و سـخنرانيهايش در دو    -م دوباره به پاكسـتان رفـت   1986و  1980سالهاي 
بـه چـاپ   » تحفـه پاكسـتان  «و » أحاديـث پاكسـتان  «مجموعه به زبان اردويي تحت عنوان 

بــه بــنگالدش ســفر كــرد، و  1984م بــه ســريالنكا و ســال 1982و ســال  رســيده اســت،
 به چاپ رسيد.» تحفه مشرق«سخنرانيهاي او در آنجا به زبان اردويي تحت عنوان 

م به وقوع پيوسـت، كـه در ايـن سـفر از ژنيـف،      1963اولين سفرش به اروپا در سال 
يرا ديدار به عمل آورد، و در لوزان، برن، پاريس، لندن، كيمرچ، آكسفورد، گالسگو و إيدام

هاي إيداميرا و لندن و گردهماييهاي مربوط بـه مسـلمانان رهنمـوني و     هر يك از دانشگاه
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هاي را تقديم كرد، و در همين سفر از برخي شهرهاي اسپانيا از جملـه مادريـد،   سخنراني
 طليطله، اشبيليه، قرطبه، غرناطه ديدار به عمل آورد.

م به وقوع پيوست، كه در آن سـفر از شـهرهاي لنـدن،    1964ل سفر دومش به اروپا سا
برلين، آخن و ميونگ و بون ديدار به عمل آورد، و سفر سوم امام ندوي به اروپا در سـال  

م بنا به دعوت مركز اسالمي ژنيف از او صورت گرفت، كه در آن سفر از شـهرهاي  1969
  يوزبري، ليدس و گالسگو ديدار بهژنيف، لندن، برمنگهم، مانچستر، بليك و برن شيفلد، د

سـخنراني نمـود، يكـي از ايـن سـخنرانيها در دانشـگاه       هـا   آن عمل آورد و در هر يك از
شد، كه أحاديث و سـخنرانيايش در اروپـا     داده  برمنگهم و ديگري در دانشگاه ليدس ارائه

 .است  هبه چاپ رسيد» حديث مع الغرب«تحت عنوان 
بـه مناسـبت تأسـيس مركـز       هارم بـه لنـدن سـفر كـرد كـه     م براي بار چ1983در سال 

ي ارزشـمند و مانـدگاري   تحقيقات اسالمي در آكسفورد به وقوع پيوست، و در آنجا مقاله
تقديم نمودند، سپس چندين بار به انگليس رفت و در سـال  » اسالم و غرب«تحت عنوان 

مسـلمان آمريكـا و    م بنا به دعـوت دانشـجويان  1977م عازم بلژيك گرديد، و سال 1985
-كاندا به اين دو كشور سفر كرد، و از شهرهاي نيويـورك، انـديانابولس، بلـومنگتن، مـين    

هاتن، نيويورك ستي، شيكاگو، جرسي ستي، فالدلفيا، بـالتيمور، بوسـتن، دترايـت، سـالت     
إنجلس، مونتريال، تورنتو و واشنطن ديدار به جوزي، لوسفرانسسكو، سانليك ستي، سان

هاي كلومبيا، هارورد، دترايت، جنـوب كاليفرنيـا و    ورد، و نيز در هر يك از دانشگاهعمل آ
ي سازمان ملل متحد و در همايشـهاي مخصـوص بـه    دانشگاه أوتا، همچنين در نمازخانه

ترين سـخنرانيهايش در ايـن سـفر در    مسلمانان حديث و سخنراني تقديم نمودند، كه مهم
، و بـار ديگـر در سـال     هبه چـاپ رسـيد  » في أمريكا احاديث صريحه«كتابي تحت عنوان 

 م به أمريكا سفر كرد.1993
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بـه   -حركـت جوانـان مسـلمان بـود      كـه -» أبيم«م بنا به دعوت حركت 1987در سال 
ماليزيا سفر كرد، و از كواالالمپور و كواالترنكانو ديدار به عمل آورد، و در دانشگاه وطني، 

، مركـز  »أبـيم «ي و دانشگاه اسالمي جهاني، مركز حركت دانشگاه تكنولوژي، دانشگاه مالز
حزب اسالمي، آموزشگاه تربيت اسالمي و در اجتماعـات و جوامـع عمـومي مسـلمانان،     

 را از فيوضات علمي خود بهرمند ساخت.ها  آن هايي را تقديم كرد ومقاله و سخنراني
أسـيس مركـز   م به تاشكند، سمرقند، خرتنك و بخـاري بـه مناسـبت ت   1993و در سال

 .علمي به عنوان يادبود امام بخاري، سفر نمود

 هاي علمي و ادبي نوشته

و   ، رسـاله  از قلم روان و رسايي برخوردار بود، ايشان حـدود دويسـت نوشـته    /امام
شـدند،    هاي ديگر ترجمـه  زبان  بهها  آن تعدادي از  ي تحرير درآوردند كه رشته  را به  مقاله

 يشان عبارتند از:هاي ا مشهورترين كتاب

مصـر   -قـاهرة در نشـر   و  هترجم، تأليف انجمن -ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني -١

أزهـر   تجماعـ «از جانـب    بازار آمد كـه   سپس چاپ دوم آن بهم.. 1950 برابر با هـ1369
شـكل    هاي متوالي آن بـه  سپس چاپ، چاپ رسيد  به م1951هـ 1370 »تأليف شر وبراي ن

 -الهـور  دربنجـاب   ي هجامعدر   شد كه  زبان انگليسي ترجمه  بازار آمد و به  بهاي  گسترده
 .چاپ رسيد  به طبعة لكهنؤ هند چاپ اردويي آن نيز در  كه  گونه همان، منتشر شد اكستانپ

الدعوية والرتبوية وسرية اجليل املثايل  صصورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول -٢

 .هند -جممع إسالمي علمي -لشيعة اإلماميةاألول عند أهل السنة وا

 .لبنان -بريوت -الرسالة  همؤسس –أحاديث رصحية يف أمريكا  -٣

 -و نرش و توزيع  دار عرفات مركز ترمجه –أحاديث رصحية مع إخواننا العرب واملسلمني  -٤

 .م١٩٨٥-١٤٠٥مرص  -قاهرة –دار الصحوة  -هند -راي برييل
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 .لبنان -بريوت -الرسالة  ؤسسهم–إذا هبت ريح اإليامن  -٥

 .كويت -دار القلم -األركان األربعة يف ضوء الكتاب والسنة -٦

 .هند -جممع اسالمي علمي -أريد أن أحتدث إىل اإلخوان -٧

 .مغرب -رباط -انتشارات الرسالة –أسبوعان يف املغرب األقىص  -٨

 .هند -مي علميجممع اسال -اإلسالم أثره يف احلضارة وضله عىل اإلنسانية -٩

 .لبنان -بريوت -انتشارات: احلياة -بحوث إسالمية قيمة–اإلسالم يف عامل متغري  -١٠

 .هند -جممع اسالمي علمي–اإلسالم واملسترشقون  -١١

 .سوريا -دمشق -دار القلم–إىل اإلسالم من جديد  -١٢

جممع  -لشهيد) اإلمام الذي مل يوف حقه من اإلنصاف واالعرتاف به (أمحد بن عرفان ا -١٣

 .هند -اسالمي عاملي

 .سوريا -دمشق -الرسالة  مؤسسه -بني الدين واملدينة -١٤

(األستاذ أيب األعىل املودودي وسيد قطب) –التفسري السيايس لإلسالم يف مرآة كتابات  -١٥

 .هند -راي بريل -جممع اسالمي علمي -

 .مرص -قاهرة -لصحوةدار ا–حاجة البرشية إىل معرفة صحيحة وجممع إسالمي  -١٦

احلضارة الغربية الوافدة وأثرها يف اجليل املثقف كام يراه شاعر الند الكبري لسان العرص  -١٧

 .هند -لكهنؤ -رابطة األدب اإلسالمي العاملية–(السيد أكرب حسني اإلله آبادي) 

 - للكتاباملركز العاملي العريب–الداعية الكبري الشيخ حممد إلياس الكاندهلوي ودعوته  -١٨

 .الشارقة اإلمارات العربية املتحدة

 .مكة املكرمة -رابطة العامل اإلسالمي–الدعوة والداعية مسئولية وتاريخ  -١٩
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قاهرة  -دار الصحوة–دور اإلسالم اإلصالحي اجلذري يف جمال العلوم اإلنسانية  -٢٠

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

 .هند -جممع اسالمي علمي –ربانية ال رهبانية  ٢١-

 .كويت-دار القلم–رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم  -٢٢

است و براي   پنجاه نويسنده  متعلق به  باشد كه مي  هفتاد رساله( رسائل اإلعالم -٢٣

دار  -هند -مجمع اسالمي علمي -است)   حضرت استاد ابوالحسن ندوي ارسال شده
 .م1985هـ 1405مصر  - هقاهر -الصحوة
 .هند -ة الصحافة والنرش يف ندوة العلامءمؤسس–رسالة التوحيد  -٢٤

 .كويت -دار القلم–روائع إقبال  -٢٥

–كلية اللغة العربية بدار العلوم لندوة العلامء  -روائع من أدب الدعوة يف القرآن والسرية-٢٦

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥چاپ سوم  -كويت -دار القلم -هند -لكهنؤ

 .بريوت -لةمؤسسة الرسا -سرية خاتم النبيني (لألطفال) -٢٧

 .لبنان -بريوت -مؤسسة الرسالة–قصص النبيني (لألطفال)  -٢٨

 .جدة -دار الرشوق–السرية النبوية  -٢٩

 .مطبعة دار الكتاب العريب–شاعر اإلسالم الدكتور حممد إقبال  -٣٠

 .دمشق -دار القلم–شخصيات وكتب -٣١

 .كويت -دار القلم–الرصاع بني اإليامن واملادية  -٣٢

 -دار القلم–اع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية الرص -٣٣

 .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨چاپ دوم  -لبنان–دار الندوة للتوزيع  -كويت
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 -دار الصحوة -هند -راي براييل–دار عرفات للرتمجة والنرش –صالح الدين األيويب  -٣٤

 .م١٩٩١مرص  - قاهره

 -مؤسسة الرسالة–ادة للدول واملجتمعات اإلسالمية احلرة الطريق إىل السعادة والقي -٣٥

 .بريوت لبنان

 .هند -جممع اسالمي علمي -الطريق إىل املدينة املنورة -٣٦

 .هند -جممع اسالمي علمي -عاصفة يواجهها العامل اإلسالمي والعريب -٣٧

 .هند -جممع اسالمي علمي–العرب واإلسالم  -٣٨

 .هند -جممع اسالمي–وك العقيدة والعبادة والسل -٣٩

 .سوريا -دمشق -دار القلم –أجزاء ) ٣يف مسرية احلياة (  -٤٠

 .سعودية -جدة -الدار السعدية للنرش –القادياين والقاديانية  -٤١

 .هند -مؤسسة الصحافة والنرش بدار العلوم لندوة العلامء -القراءة الراشدة (لألطفال) -٤٢

 -جممع اسالمي علمي–ديد يف ضوء التاريخ والواقع القرن اخلامس عرش اهلجري اجل -٤٣

 .هند

من منشورات رابطة األدب اإلسالمي  -قصص من التاريخ اإلسالمي (لألطفال) -٤٤

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -عامن ، أردن -دار البشري–العاملية 

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة قطر -قيمة األمة اإلسالمية بني األمم -٤٥

 .مرص - قاهره -دار االعتصام–يف ينظر املسلمون إىل احلجاز واجلزيرة العربية ك -٤٦

حممد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم الرسول األعظم وصاحب املنة الكرب عىل العامل،  -٤٧

راي –دار عرفات للرتمجة والنرش  -ومسئولية العالم املتمدن املنصف األدبية واخللقية نحوه

 .هند -برييل
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 . سعوديه -جدة -دار الرشوق-تارات من أدب العربخم-٤٨

 .هند -جممع اسالمي علمي -املدخل إىل دراسات احلديث -٤٩

 - قاهره -دار الصحوة -هند -جممع اسالمي علمي -املدخل إىل الدراسات القرآنية -٥٠

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦مرص 

 .لبنان -بريوت -مؤسسة الرسالة -مذكرات سائح يف الرشق العريب -٥١

 -دمشق -دار القلم–املرتىض (سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه)  -٥٢

 .سوريا

 . سعوديه -جدة -دار املجتمع للنرش والتوزيع -املسلمون جتاه احلضارة الغربية -٥٣

 .هند -املجمع اإلسالمي العلمي -املسلمون يف اهلند -٥٤

 .كويت -مكتبة األمل –املسلمون ودورهم  -٥٥

 .كويت -الدار الكويتية للطباعة والنرش -املسلمون وقضية فلسطني -٥٦

 .هند -دار العلوم لندوة العلامء -املعهد العايل للدعوة والفكر اإلسالمي -٥٧

 .هند -لكهنؤ -مكتبة اإلسالم -من نفحات القرن األول -٥٨

 .لبنان -بريوت -مؤسسة الرسالة–من هنر كابل إىل هنر الريموك  -٥٩

 .هند -جممع اسالمي علمي -موقف العامل اإلسالمي جتاه احلضارة الغربية -٦٠

 .سوريا-دمشق -دار القلم-النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن -٦١

 .هند -املجمع اإلسالمي-النبي اخلاتم -٦٢

 -عامن -دار البشري-من منشورات رابطة األدب اإلسالمي العاملية-نظرات يف األدب -٦٣

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١ -أردن
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  قاهره -دار الصحوة -هند -جممع اسالمي عاملي -نفحات اإليامن بني صنعاء وعامن -٦٤

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥مرص 

دار عرفات للرتمجة  -واقع العامل اإلسالمي وما هو الطريق السديد ملواجهته وإصالحه -٦٥

 .هند -راي براييل -والنرش

 موضع و موقفهاي به ياد ماندني

خواست قانوني را براي أحوال شخصي صادر نمايد و بـر تمـام    ن ميكه هندوستازماني
تعميم و فراگير كند، به رغـم اينكـه آن قـانون متضـمن      شهروندان هندي حتي مسلمانان 

موادي بود كه با برخي از احكام شرعي اسالم متناقض و متضاد بود؛ امام ندوي براي منـع  
براي گانـدي نوشـت، ولـي قبـل از اينكـه       اي راصدور آن قانون خردمندانه كوشيد و نامه

گاندي نامه را بخواند، كشته شد و امام ندوي تصميم گرفت كه با راجييف گانـدي ديـدار   
-و گفتگو نمايد كه به عنوان قائم مقام گاندي منصوب شده بود، و با او به مقابله و گفـت 

نع و راضـي  او را براي درخواست مسلمانان قـا  گو پرداخت و با منطق و حكمت خويش
نمود، گاندي طبق مطالب و در خواست مسلمانان پاسخ داد و اعضاي حزبش را بـه عـزل   

خواهنـد رأي ندهنـد، در    اگر به قانوني كه مسلمانان مـي   از عضويت حزب تهديد كرد كه
 گيري بر آن قانون بر حسب ميل و رغبت مسلمانان صورت پذيرفت.   رأي  نتيجته

و موقفهايي هسـت كـه حـاوي درس و عبـرت زيـادي       در زندگاني امام ندوي موضع
كند و را نقل ميشيخ يوسف قرضاوي آن  آنكه باشد، از جمله براي مبلغان و دعوتگران مي

گويد: به ياد دارم كه امام ندوي سي سال قبل در قطر مهمان ما شد، كه از كمبود منبـع  مي

و شـكايت داشـت، يكـي از بـرادران     گله »  العلـامء ةندو«در » دار العلوم«درآمد و واردات 

حاضر در آنجا چنين پيشنهاد كرد و گفت: حلّ مشكل اين است كه پيش برخي از بـزرگ  
توضيح دهـيم و  ها  آن را براي» دار العلوم«مردان و تاجران كالن برويم و شرايط و اوضاع 
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! از او توانم چنـين كـاري را بكـنم    درخواست كمك نمائيم، امام ندوي گفت: نميها  آن از
شـان دنيـا پرسـتي و    تواني؟ گفت: اين مردم مـريض هسـتند و بيمـاري    پرسيديم چرا نمي

رو ممكـن نيسـت كـه دكتـري      هسـتيم از ايـن  هـا   آن محبت آن است، و ما دكتر و معـالج 
است! بدون پـرده    كه دست ياري را به سوي او دراز نمودهبيمارش را مداوا كند در حالي 

 است! مبتال بدان  بيماري كهيعني گرفتن ماديات از 
خواهيد، بلكه براي دانشـگاه، معلمـان و    ها را براي خود نميما گفتيم كه شما آن كمك

فرق قائـل  ها  آن بقاء و دوام آنان كمك نماييد. امام ندوي گفت:  خواهيد كه به متعلمان مي
ينـده و گيرنـده   نيستند ميان اينكه براي خود بخواهي يا براي ديگران، مادامي كه شـما جو 

باشيد!! و به ياد دارم كه ما در ماه مبارك رمضان قـرار گرفتـه بـوديم و در آن موقـع بـدو      
ي آخر رمضان ميان مـا بمـان، مـا بـه جـاي تـو بـه كـار دشـوار التمـاس و           گفتيم تا دهه

اي ي آخر رمضان قـرار و برنامـه  پردازيم. گفت: راستي من در دهه مي درخواست از مردم
ي را بشكنم و از آن تخلف نمـايم، او افـزود: آن دهـه   خواهم آن ه هيچ وجه نميدارم كه ب

ي ارتباط روحـي و معنـوي را   آخر فرصتي است براي من تا ميان خود و پروردگارم رشته
هيئت و كيفيتـي دارد كـه هـيچ     محكم سازم. و ما دريافتيم كه آن مرد در قبال خداوند

آن باز دارد، پس او را براي پرداختن به خواست خـويش  تواند او را از  كار و مشغلتي نمي
آنكه كوشيديم كه از او تقليد نمائيم، ولـي نتوانسـتيم، زيـرا هـر كـس       آزاد گذاشتيم، حال

 شود كه براي آن آفريده شده است. موفق به أنجام كارهايي مي
گويد: ي اسالمي) ميدكتر عبدالقدوس ابو صالح (جانشين امام ندوي در رياست رابطه

مرا بر آن نهاد كه تمام عمـر خـود را    ،موقف بودمهم /من چون با عاليجناب امام ندوي
اسـالمي،   ي جهاني آن كنم، كـار بـه آنجـا رسـيد كـه رابطـه      وقف تمدن اسالمي و رابطه

كنفرانس هيئت عام سوم را در شهر استانبول تشكيل داد در حـالي كـه مـن بـراي ارضـاء      
صعوبت و سختي مواجه شده بودم و از امام نـدوي درخواسـت    برخي از اعضاي رابطه با
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-كردم كه يك گفتگوي دو جانبه و خصوصي را داشته باشيم تـا او را  از رنـج و مشـقت   

شـوم،  هايي كه من در پست رياستي مكتب كشورهاي عربي به عنوان نائب او متحمل مـي 
ي ا او از آنجا كه متانت و سعهآگاه كنم، لذا از او خواهش كردم كه استعفاي مرا بپذيرد. ام

زد خـاص و عـام بـود، از شـنيدن چنـين سـخني جـا جسـت و         صدرش  مشهور و زبان
آمديـد، خـواهي ديـد كـه بـراي رفـتن بـه         منزل من مـي   برخواست و به من گفت: اگر به

خـاطر نداشـتن وقـت كـافي از موتـور        اش بيش از پنجا متر نيست، به مسجدي كه فاصله
ام از روي كنم، و حاال كه از شهر خـويش بـه (اسـتانبول) آمـده    ستفاده ميعقب ماندگان ا

ام، به خدا سوگند اسـتعفاء  اعتماد به شما و برادرانت.. مصافت صدها كيلومتر را طي كرده
دهي.. اما اينكه شما از پست رياستي مكتب كشورهاي اسالمي بـه  دهي.. استعفاء نمينمي

نزديكي ها  آن را هدف خود قرار ده و ازها  آن ب هستيدليل مشكالت زياد در رنج و عذا
ي نداشتم جز آنكه بـا  ارو در برابر خشم و اعتماد بلند و واالي امام ندوي چاره كن. از اين

ي اسـالمي  او تجديد پيمان كنم و تعهد نمايم كه تا در حال حيـات باشـم، كارمنـد رابطـه    
 خواهم بود.

 وفات

هـ در اثناي اعتكافش در مسجد  1420مبارك رمضان  در روز جمعه ماه /امام ندوي
واقع در شـمال هنـد وفـات فرمـود و در     » باريليراي«روستاي خويش (تكيه) در واليت 

روز تسليم به خاك شد و در مسجدالحرام مكه نيز نمـاز ميـت بـه صـورت      شامگاه همان
 غايب براي او خوانده شد.

و آن عمر پر خير را صرف علم و دانش سال عمر داشت  90او زماني وفات يافت كه 
او مرد به معناي واقعي روزگار خود بود، او بـه    و دعوت و تبليغ دين نمود، بايد گفت كه

ي عقـل و درايـت و   كـرد، او بـه وسـيله   همراه مشكالت و هم و غم مسلمانان زندگي مي
ي ي (شاخههاي سياسي از جوانهدورنگريش توانست كه در شرايط طوفاني مهيب و زلزله
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برخي از آن ظروف و شرايط سخت و   ) اسالمي در هند، حفاظت و نگهداري كند. كهتازه
دشوار عبارت بود از جداسازي پاكستان از هند و معانات و رنجي كـه مسـلمانان در هنـد    

 بسيار رايج بود.  امتياز دهي و جانبداري از مخالفين مسلمانها كه  كشيدند از جملهمي
 

 منبع.. 20ه از بيش از **گرد آمد
 
 



 
  

 

 دانشمندي فرهيخته... دكترمصطفي

داعيـان   نظيرترين و كم و يكي از مشهورترين برجسته عالمي /شيخ مصطفي سباعي
در  بـر اينهـا   عـالوه  اورفـت،   شـمار مـي    هب جامعه و اصالح دعوت در عرصه ناو مصلح

اين شايستگي را   كه اند، هنيز تالشهاي چشمگيري را ايفا كرد و اجتماعي سياسي هاي زمينه
عصر و زماني امثال ايشان را الگو و پيشـواي خـود قـرار داده و     دارند كه مسلمانان در هر

   كنند. راه آنان را دنبال قدم به قدم

 شكوفاييدوران كودكي و 

ميـان   در سوريه در شهر حمص از توابع م1915در سال  سباعى حسينى دكتر مصطفى
سـم  مرا برگـزارى  مسـؤليت ، پدر و مادرش گشود، جهان به ديده لو اصي اى عالم خانواده
 ،خـود  از پدر فرزانه زندگى دكتر سباعي از همان اوايل بودند، دار را عهده حمص دانشگاه

 و چـون ، قـرار داد  خـويش  متأثر و او را الگـو و پيشـواي   حسن سباعى شيخ مجاهد امام
نيروهـاى   جسـت و قيـادت   هـا شـركت   فرانسـوي  عليـه  مسـلحانه  در درگيريهاى پدرش

ميـان  در ، و سـتمگران را نيـز بـر عهـده داشـت      طاغوتيان، گير از استعمار مجاهدين انتقام
 .بر خوردار بود وااليى از جايگاه جامعه

 ؛ ايشانكرد فقهاء حمص شركت مى در نشستهاى علمى پدرش به همراه دكتر مصطفى
و  گرديد مند شريعت عالقه ساسىو يادگيرى اصول ا قرآن حفظ به كودكى در همان اوايل

دوره ابتـدايى   پس از گذرانـدن ، رفت» السعوديه« مدرسه به ابتدايى ي دوره گذراندن براى
 پايـان را نيز به  با موفقيت چشمگيري اين مرحله م1930دوره متوسطه رفت و در سال  به

بـر   ييبـاال  پرشـور و شـوق و نشـاط   ، هوشياري ،دوران از زكاوت ايشان در اين ،رسانيد
 .بود واداشته به اعجاب را تمامي اساتيد وآشنايان خوردار بودند كه
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 ادامـه  در زمينـه  را خـود  تصـميم  ،داشـتند  كـه  وافـري  به عالقه با توجه دكتر مصطفي
 مصـر بـه   سوي  هو ب بار سفر را بسته  هو كول، اكردند نهايي شرعي در رشته علوم تحصيل

دانشگاه اصول  سپس به، دانشكده األزهر پيوستند فقه  رشته به م1233افتادند و در سال راه
و ، نمودنـد  دريافـت  نجـا آبـا موفقيـت از    را ء و تدريس خود و اجازه نامه افتا رفته الدين
 دكتـرا  مرحلـه  بـه  گذاري اسـالمي  هاي تاريخ و قانون در زمينه گواهي درجه كسب جهت

 نجـا آرا در » ها يف الترشـيع االسـالمیالسنة و مكانت«نام   هب خود علمي نامه و پايان، پيوستند

 مقالـه  چـون ، يافت دست شامخي مقام به مقاله اين ارائه با م1949در سال او  ،دادند ئهارا
 و شامل تمـام  جامع كاريهاي علمي دقيق و در برگيرندگي ريزه بر واالترين مذكور مشتمل

، دهشـت وا داشـت   بـه  را االزهر بزرگترين علماء  ، تا آنجا كهبود كتاب همراه موضوعات
 در زمينـه  و دانـش پژوهـان   محققـين  منـابع  مهمترين در رديف ارزشمند سپس اين كتاب

 .قرار گرفت قانون گذاري اسالمي
 دانـش  نمـودن  و تربيـت  انتشار علـم  در زمينه كهي هاي انگيزه به با توجه دكتر مصطفي

 را جهـت  خـود  تصـميم  ،و سنبلهاي اسالمي را در نظر داشتند بر مبناي اخالقيات پژوهان
و  اخالقيـات اسـالمي   بـاالترين  بـودن  دارا با و با اخالق پاك نسلي و تربيت كار تدريس

 شرعي تدريس علوم به شديدي چون عالقه و، قرار داد خويش زندگي را سرلوحه انساني
 در مرحلـه  دينـي  تدريس زبـان عربـي و پـرورش    و به، پيوست مدرسين جمع به داشتند

 .پرداختند مصح مدرسه متوسطه
 دينـي  مدرسـه  يـك  تأسـيس  در صدد اش ديني برادران و با، يافت راه دمشق سپس به

المعهـد  «شـدند   موفـق  تا اينكـه  ،بر آمدند و تعليم تربيت به اهداف بخشيدن تحقق جهت
مدرسـه را   مـديريت  بودند كه كسي و اولين، اكنند تأسيس در دمشق را» العربي اإلسالمي

 دريست پيشنهاد ايشان به دمشق دانشگاهدر  حقوق دانشكده ز طرفسپس ا، بعهده گرفتند
از  ، ايشـان منصـوب شـد   سمت مـدرس در ايـن دانشـكده    به م1950و در سال  ،شد داده
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 علمـي اسـتادان   هـاي  وردهآفـر  و بـارور كـردن   دانش آموختگي در زمينه كه بودند كساني
 .را ايجاد نمودند مؤثري جرقه دانشگاه

 تـا ، بودنـد  شـريعت  در علـوم  مسـتقل  اى دانشكده بنيانگذارى يشهدر اند دكتر سباعى
و  مستواى علمى و فكرى هستند در آنجـا مشـغول تعلـيم    باالترين داراى كه كارشناساني

ش بـا موفقيـت   اتاقـدام  ،سر راهشان بـود  كه و موانعى دشواريها وجود با و، تربيت باشند
 اسـتاد  و بـا وجـود اينكـه   ، رسـيد پايـان   بـه  م1955سال  و تأسيس آن در ،متحقق گرديد

 و همفكرى دعوت در زمينه نيز ديگرى مسئوليتهاى و حمص دانشگاهدر  حقوق دانشكده
 .شخصا رياست آن را بعهده گرفت، داشت عهده به

و كوششها حد  فعاليت براى كه، بيش از حدى بود توانايى داراى دكتر سباعى در واقع
 ايشـان  بلكـه ، كردنـد  نيـز اكتفـا نمـى    در يك زمينـه  فعاليت و به، شناختند نمى را و مرزى

واالتـرين  و  بزرگترين اهـداف  بسوى كه ،بودند پرحركت و پر نشاطي ،سرحالشخصيتي 
 داشتن گرانبهـاترين ميـراث   نگه در راستاى زنده حركت و آرزوى ها در پرواز بودند ارزش
را در  وي اش كـه  يدينـ  سپس با همكـارى بـرادران   ،پروراند در سر مى را مسلمانان فقهى

 نوع يك آستين همت را باال زد و جهت ايجاد ،ياري نمودند شريعت بنيان دانشكده علوم
 پـروژه  كـه  نكشـيد  طـولي   ، وبر آمـد  المعارف فقه اسالمي با ساختار و روشي نوين ةداير

قـرار    پـروژه   آنعنـوان نخسـتين مـدير و رئـيس       ، و بـه گذاشت اجرا مرحله به را مذكور
دمشـق نيـز    دانشگاه و مذاهب اسالمي بخش فقه ئيس، رنآبر  دكتر سباعي عالوه گرفت.

پژوهـان در   دانـش  و توجيه تربيت به شديدي نياز كرد احساس مي اينكه به با توجه ، وبود

ـ هفتگـي   اي جلسه، هاي اسالمي است برنامه راستاي  در راسـتاي  را» قاعـة البحـث« نـام   هب

ـ  اش مريضي در زمان حتي را آن و اداره، نهاد نيادب اين هدف واال به تحقق بخشيدن   هنيز ب
در ، شـدند  را خواستار مي ايشان استراحت پژوهان دانش كه وقتي و، بود گرفته خود عهده

 وظيفـه  انجـام  مشـغول  در حالي كـه  من ست كها بهترين خير در اين فرمودند: مي جواب
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  باشـم و بـه    دراز كشـيده  تخـواب بر روي رخ اينكه  ازگردم نهب پيش خداوند  ، بههستم
 و ألـم  درد امـا در نظـر مـن    ،اسـت  در تقدير خداونـد  مرگ، بروم متعال پيش خداوند

تـر از آالم جسـمي    پژوهـان شـديدتر و سـخت    و ارشاد دانـش  محروميت از درس توجيه
 ».وحسبي اهللا ونعم الوكيل«بدان گرفتارم  باشد كه مي

 شور و نشاط دكتر سباعي

 سستي هيچگونه كه نشاطي ور ساختن در شعله نيرومندي توانايي ر واقعدكتر سباعي د
در ي تصـادف طـور    بـه  كـه  ايشـان از كسـاني نبودنـد    ،داشـت  ،شناسـد  و ناراحتي را نمـي 

سـپس  ، تالش كرده باشـند  متعدد هاي جبهه در و، شده ور نبرد غوطه گوناگون هاي عرصه
 .باشند آورده بدست را و موفقيت پيروزي ها اين عرصه ي در همه

و  شـقاوت  كـه  بـود  با روزگـاري  موافق دكتر سباعي كودكي دوران ملي: اتمبارز -1
فرمـا   بـر آن حكـم   ،ظلم و ناداني ،تخلف ،فساد ،آثار استعمار افكندن بر اثر سايه سنگدلي
و ا ،كـرد  مي نرم و پنجه دست و با آنان دكتر سباعي از نزديك اين آفات را لمس ،شده بود

 در ايـن راه  كـه  گـامي  و اولـين  نـاهموار بـود   واقع و بحران فرار از اين چاره راه دنبال به
 كـه ، بود يهودي در برابر مدارس مبلغين مقاومت جهت سري گروه يك تشكيل، برداشت
ــك ــخنراني در ي ــه س ــر روي جانان ــر ب ــت ،منب ــردم را جه ــارويي م ــتعمار و  روي ــا اس ب
 شـدن  موجـب برانگيختـه   ايي را كـه پر غوغـ  و تظاهرات، هايشان تحريك نمود ستمگري

همين خاطر بـراي   به ،راه انداخت به، داشت استعمارگر را در پي رهبران و ناراحتي خشم
زنـدان   فرانسوي دستگير و روانـه  ضد نشريات توزيع تهمت به م1931اولين بار در سال 

ـ  در پي كهي جنجالهاي به و با توجه، شد ودتـر از  هـر چـه ز   ،راه افتـاد   هدستگيري ايشان ب
ايـن   ،زندان شد روانه ظرف چند ماهي م1932در سال  بار دوم براي. زندان آزادش كردند

ـ   بسـوي  ،از زنـدان آزاد گرديـد   م1933در سـال   بار كه بـراي ادامـه   و  راه افتـاد   همصـر ب
 اش در مسـايل  بـا بـرادران دينـي    همكاري و جهت ،دانشكده االزهر پيوست به مطالعاتش
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 نمود و رهبـري تظاهرتهـاي ضـد اشـغال     طالب االزهر را تشجيع دخالت نمود و داخلي
 ،وا داشـت  متقابالنه واكنش به مستعمرين انگليسي را تا اينكه ،گرفت عهده  هب را انيايتبري

نيـز در سـال    بـراي بـار دوم  ، زنـدان گرديـد   روانه ها از طرف انگليسي م1934و در سال 
، برسـد  سـوريه  بـه  و قبل از اينكـه ا ،ردندو از مصر تبعيدش ك روانه زندان گرديد م1940

 را زنـداني  ايشان م1941در سال، بشوراند انآن را عليه فرانسويها از ترس اينكه مبادا مردم
فلسـطين   اما قضيه بازداشتش كردند. و لبنان حمص در زندانهاي و نيم دو سال مدت و به

كشـاندن   نـابودي  ورطـه  بـه  هـدف  بـه  اي است عقيدتي كـه  قضيه از ديدگاه دكتر سباعي
 مطـرح  فلسـطين  تقسـيم  طـرح  كـه  هنگـامي  .است شده ريزي مسلمانان و مقدساتشان پي

 روحيـه  ور سـاختن  و شـعله  بـرانگيختن  هـدف  را بـه  سراسر جهـان  دكتر سباعي ،گرديد
 جوانـان  نظـام  سـواره  دسـته  مقـدم  در خـط  م1948 و در سـال  ،مسلمانان پيمـود  جهادي

، پيوسـت  وقـوع  به شهر قدس در اطراف كه هاي سنگينيو در نبرد ،قرار گرفت مسلمانان
بـا   رويـاروي  نظيـري بـه   باكي كم و در عرصه نبرد با شجاعت و بي ،شد نبرد وارد دليرانه

دسـتور صـادر    عقب نشيني اضـطراري) (هدنه  بر مبناي اجراي تا اينكهداد،  دشمنان ادامه
 .گرديد
 دروغـين  مهارت سياست را يك كه در شمار كساني : دكتر سباعيسياسي مبارزات -2

بلكه ايشان سياسـت را نـوعي اهتمـام     ،نيست ،پندارند در حيله گري مي و نوعي زيبندگي
 كـه  و معتقـد اسـت   كنـد  تفسير مي همكيشانش مشكالت راه كردن هروب به انسان مسلمان

 ،پرهيزگاري و روشـنفكري اسـتوار باشـد    عدالت، بر پايه ست كها ترين سياست آن موفق
 بلكـه ايشـان  ، ملت نبودنـد  شهر يا يك يك به تنها متعلق كه بودند سباعي شخصيتيدكتر 
باليد. بـه ايـن منظـور در     جامعه اسالمي بدان مي كه و فراگير بودند جهاني شخصيت يك

انتخاب كـرد، چـه     هدر انجمن تاسيسي خودم دولت دمشق او را به عنوان نائب 1949سال 
ئب ملي متفوق درخشيد، زيرا ايشان براي جلب امنيت و زود ستاره ايشان به عنوان يك نا
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داد،  مـي  دفع مشكات ملتش به حقيقت تشنه بود، و به فرياد مداومي كه حقيقـت را جلـوه  
شكست، و خود  آراء باطل را مسخره ودرهم مي واكرد،  آن را خفه نميو بخشيد  تداوم مي

پرداخـت، بـدين خـاطر سـيالب      يزني نم گرفت و به چانه را از مكاسب و مغانم باالتر مي
قلوب مردم كه سرشار از مهر و محبت بود بـه او روي آورد، و بـه عنـوان نائـب مجلـس      

قـرار گرفـت،    ،منتخب شد و از جمله كساني كه در نوشتن قانون اساسـي مسـئول بودنـد   
خـود   نقـش  ،وبراي اينكه در سازمان كيفري وجزائي كه بر ملت ستمديده فرض شده بود

 از هيچ تالش و كوششي دريغ ننمودند تا با مشكالت مردم زندگي كند. ،مايدرا ايفا ن
 و رهبري در تشكيل و گرايشهاي اسالمي دعوت در راستاي دكتر سباعي مبارزات: -3

و ، اانـد  را ايفا كرده مؤثري ديگر نقش در حمص و شهرهاي گرا جمعي از تشكلهاي اسالم
  بـه ديـدار   )امام حسن البنـا (با دعوتگر بزرگ  ،مصر سفر كرد به م1933 زماني كه در سال

و  با جنب، شد سوريه مسافرت عازم براي بار كه و اين، رسيد خود هدف و به عمل آورد
 م1945 در سـال  تـا اينكـه   ،نهاد گام تبليغو در راه دعوت  بيشتري و شور و نشاط جوش

ـ  را در سوريه آن رهبري و حكيمانه، اعالم كرد »اخوان المسلمين«جماعت  علنا تشكيل   هب
 .بر آمد نخبگان جوانان جذب و در پي گرفت عهده
هـا   برد كـه روزنامـه   واقعيت پي به اين دكتر سباعي ژورناليستي: در زمينه مبارزات -4

در  بزرگترين سالح مثابه بهها  آن توان از و مي ها دارند جامعه نقش چشمگيري در هدايت
بـه همـين    ،و مسـلكها اسـتفاده كـرد    از اهـداف  مآراء عمومي و بيداري مرد جهت توجيه

 تأسـيس   بـه  تصـميم  ،برداشـت  در ايـن زمينـه   كـه  اولين گامي عزم خود را جزم و خاطر
 بـه  م1949تـا سـال    م1947تأسيس آن از سال  بود كه» مجله المنار«تحت عنوان  اي مجله

بـا بيـاني    جامعـه  مشـكالت  تـرين  مهـم  بـه  پرداختن در صدد و از طريق آن طول انجاميد
نيـز   م1955در سال  و ،معالجه آنان بر آمد نظير جهت كم روشي جذاب و جرأتي ،روشن

و ، نهـاد  نبنيا ،استمرار يافت م1958را كه تا سال » الشهاب« روزنامه با برادران ديني خود
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 بـي  و زحمـات  و بر اثر تـالش ، را نيز بنيان نهاد »المسلمون« مجله م1955سال  در همان
 كننـد  تبـديل  اي مدرسه به را فوق مجله توانستند، شدند مسير متحمل در اين كه اي وقفانه

ـ   از قضاياي عالم دفاع جهت و منبري تفكر اصيل اسالمي انعكاسي از يك كه   هاسـالمي ب

ـ  اي را نيـز در آن  و فصل جداگانه ،شمار آيد فلسـطين   قضـيه  بـه  »الـدرة املعتصـبة«نـام    هب

 را رقـم  پـر ارزشـي   تـاريخي  صفحات دكتر سباعي انيزندگ گونه بدين. اختصاص دادند
ايشـان از   ،و غيره بـود  نيكوكاري ،شجاعت ،جان فدايي ،افتخارات ،مملو از ايثار كه زد مي

را در خـدمت   خويش اعضاي و تك تك زندگاني ذره ذره كه بودند همتايي بي دعوتگران
درد  با بر اثر مريضي را كه روزهاي آخر عمرش حتي، بود كرده دعوت اسالمي بسيج اين

 دعـوت اسـالمي   اين ديگر در خدمت به بيشتر از تمام اوقات ،بود همراه آوري رنج وآالم
زندگي ايشـان در   دوران ترين طالئي از زندگيش به مرحله اين كه حدي تا، شد مي صرف
 .نام آور گرديد و ادبي اجتماعيهاي فكري،  زمينه

 هاي فكري: نوشته

  شـد كـه   ي فقهي و عقالني درخشـاني محسـوب مـي    يك پروژه نعنوا  به دكتر سباعي
ي تحريـر   رشـته   ها كتاب را بـه  صدها مبحث و در موضوعات گوناگون فقهي و فكري ده

از   نمـود كـه    ي اسالمي را با ثروتي عظيم و انتشاراتي ممتاز مواجه ، ايشان كتابخانهدرآورد
 اشد:ب هاي ايشان موارد ذيل مي ي مهمترين نوشته جمله

 أحكام الزواج. -1

 .أحكام األهلية والوصية -2

 .أحكام املواريث -3

 .الوصايا والفرائض -4
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هـ ١٣٧٥چاپ نخست آن در سال   چاپ رسيد كه  به  أخالقنا االجتامعية. چندين مرتبه -5

 .وقوع پيوست  به

 .چاپ رسيد  به  مرتبه  شد و سه  م نوشته١٩٥٩اشرتاكية اإلسالم. در سال  -6

چاپ اول آن در سال   چاپ رسيد كه  به  ترشيع اإلسالمي، دو مرتبهالسنة ومكانتها يف ال -7

 م بود.١٩٦٠

 .أحكام الصيام وفلسفته -8

 .نظام السلم واحلرب يف اإلسالم -9

 .الدين والدولة يف اإلسالم -10

 .مرشوعية اإلرث وأحكامه يف اإلسالم -11

 .املرونة والتطور يف الترشيع اإلسالمي -12

 .چاپ رسيد  م به١٩٦٢القالئد من فرائد الفوائد، در سال  -13

 .است  چاپ شده  چاپ رسيد و دو مرتبه  م به١٩٦٢هكذا علمتني احلياة، در سال  -14

چاپ نخست آن در سال   كه  چاپ رسيده  به  املرأة بني الفقه والقانون، دو مرتبه -15

 است.  شده  انجام رسانيده  م به١٩٦٦م، و چاپ دوم آن در سال ١٩٦٢

م، و ١٩٥٩چاپ نخست آن در سال   كه  چاپ رسيده  هب  من روائع حضارتنا، دو مرتبه -16

 است.   شده  انجام رسانيده  م به١٩٦٨چاپ دوم آن در سال 

 .األحوال الشخصية -17

 .السرية النبوية -18
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 ي شعري: سليقه

 پيشـوايي  ،جـان فـدا   ايشـان را رهبـري   ،دكتـر سـباعي   زندگاني مراحل در تمام مردم
 درسـتكار  مـداري  سياست ،متفكري دانا ،تهبرجس سخنوري، فرهيختهي دانشمند ،پرورنده

 بچشـم  شـعرهاي  اما در خصوص اشعار تنها در سـالهاي آخـر عمـرش   ، پنداشتند ... ميو
در  ايشـان  اشـعار  ،نمود سپري مريضي و محنت در رنج را اش همه كه روزهاي، خورد مي
 ار دسـت روزگ هاي با سختي نمايد كه مي را جلوه دعوتگراني از روحيه انعكاسي فتره اين

 هـاي  بـا ظرافـت   اش فتـره  اشعار ايـن  چون همه، اند را چشيده آن و مزه كرده نرم و پنجه
 در واقـع . شـد  گر مي جلوه دوران و دعاهاي آن مناجات (زاري نمودن) در قالب نظيري بي

و  دعـوت اسـالمي   هـاي  سـرودن اشـعار در زمينـه    به دوران جواني دكتر سباعي از همان
در  ايشـان  وقفانـه  بـي  هـاي  امـا فعاليـت   ،پرداخـت  خـويش  بومزاد و  و سياسي حوادث

در  گوناگون زندگي ايشـان را  هاي و همچنين عرصه تفقه، تعليم ،پرورش ،جهاد هاي زمينه
 .خورد نمي چشم به از ايشان نامي قرار داد كه گمنامي شاعران رديف

 وفات:

افول نهـاد   رو به نفروزا هاي شعله سنبل م1964سال  تشرين االول ماه سوم روز شنبه
و صـدها  ، پيوست جوار حق به بود نرسيده سالگي 49كه هنوز به  در سني و دكتر سباعي

خـود،  با رهبر  خداحافظي جهت سباعي  جنازه در تشييع و دمشق سوريه هزار نفر از مردم
 .نمودند شركت

 





 
  

 

 داعي مبارز... ابو األعلي مودودي 

   اسالم أون الين
بـه حسـاب    سمبل و الگـوي يگانـه  ان  عنو  بهامام مودودي  ،مياسال وتگرانعدر ميان د

ايشان  ؛خود را وقف تبليغ و دعوت به اسالم كرد زندگانيآيد، آن شخصيتي كه عمر و  مي
سـازي اسـالم در دل   ي حـق و تثبيـت و محكـم   رسالت زندگي خويش را اعـالي كلمـه  

 .  گذاشت شوطني  گزينهقبل از را  آن  به  و توجهپيروانش قرار داد 
ي دعـوت و تبليـغ و اجتهـاد مضـاعف او در     صـداقت و اخـالص او در زمينـه   همانا 

ايفـا كـرد، و    پيرامـونش مـردم در   گردآمدنراستاي رسالتش، بيشترين نقش را در راستاي 
كـه او از   داشـت، چـرا   ي خـود  پرچم ايدهمردم تحت وري همچنين تأثير زيادي در گردآ

عنوان يـك    هجا ب ئي تخطي و عبور كرده بود، تا در همهحدود قوميت و مرزهاي جغرافيا
از  ايشـان  سرپرست و ناظر جهاني بـراي اسـالم شـناخته شـود، بلكـه اعمـال و تأليفـات       

بـه بيشـتر    همـين خـاطر    بـه ، و فتندفراتر ر ي بومي و محلي و اسارت لغت و زبانمرزها
 بيانـات  ر وافكـ ااشد براي ا بو تجددگر  تازهي اتا چشمهند زبانهاي رايج جهان ترجمه شد

ي دعوت به زبان و قياس فكري به ميـدان تطبيـق عملـي بـراي     كه از مرحله ايشان دعوي
 .بود  قدم نهادهو رفتاري  هي فرماندهي حكمي، گانه ابعاد سه ي دراسالم قانون

 خانواده و آغاز زندگي:

شـبه    بههايش و ريشهاصول   جهان گشود كه  چشم بهاي خانواده از ميانامام مودودي 
در  »جشـت «ي  منطقهي او بيش از هزار سال قبل به خانواده آري گردد؛ برميعرب جزيره 

در اواخـر قـرن    »ضواجه مـودود « هجرت نمود، سپس جد بزرگش »هرات«نزديكي شهر 
 نوزدهم هجري به هند هجرت نمود.  
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ر دهلـي هنـد   م د1850هــ برابـر بـا    1266در سال   كهپدرش سيد احمد حسن مودود 
  شـروع بـه  به عنـوان مـدرس    سپسبود،  »عليكره«متولد شد، يكي از دانشجويان دانشگاه 

كار وكيـل دفـاعي را بـه عهـده گرفـت، و در سـوم رجـب        پس از مدتي و  تدريس نمود
 .األعلي مودودي را نصـيب او گردانيـد  ابو م خداوند1903بر سبتام 25هـ برابر با 1321

زهد   بهگيري كرد و به مقدار يك سال پدرش از مردم دوري و كناره تولد ابواالعليبعد از 
گـري  ، پس امـام مـودودي در آن محـيط و فضـاي صـوفي     پيدا كردو تقوي رغبت و ميل 

ورع و تقـوي   ،يابد، و در محيطي چشمانش به جهان گشود كه لبريـز از زهـد  پرورش مي
 ود.ب

 »أورنگ آبـاد الـدكن  « در شهركودكي خود را در محل تولدش  ي مرحلهامام مودودي 
واقع در ايالت حيدر آباد سپري كرد و پدرش اولين مربي و معلم او بـود، پـدرش شـديدا    

رو پـدرش   حريص و آزمند بود كه مودودي تربيت و پرورشي ديني داشته باشـد، از ايـن  
بـا  مشغول به تلقين و تفهيم نمودن داستان پيامبران و تاريخ اسـالمي بـه او گرديـد، او را    

برد؛ به اين جهت اسـتعداد و ويژگيهـاي فطـري او    خود به مجالس علماء و افراد ديني مي
باز و شكوفا شدند، و نبوغ و ذكاوت او در سنين نونهالي ظاهر شد، و رضائيت و تشـويق  
مربي و استادانش را در سالهاي نخست تحصيلي خـود كسـب كـرد. و همچنـين پـدرش      

زبانهاي عربي و فارسي را هم بـه او   ،بر تعليم فقه و حديثكه عالوه بود مند بسيار عالقه
امتحـان    كـه  ايـن دهد، و مودودي با اهتمام و قاطعيت به درس و تعليم روي آورد تـا  بياد 

 مولوي را كه معادل ليسانس است، با موفقيت پشت سر گذاشت.

عد مطبوعاتيامام مودودي در ب 

با مرض فلجي دچـار گرديـد و بـدون هـيچ      نااين اثدر پدر امام   ذكر است كه  الزم به
راههاي معيشت و زندگي بر اهل آن خانواده تنـگ   لذانشين شد، گير و خانهحركتي زمين

دست  ،ي معيشتبراي به دست آوردن لقمه شدمودودي ناچار  بنابراين، ،گشتو محدود 
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ـ     ؛و پنجه را با كار نرم كند ود كـه آن را از  و چون خداوند اسـتعداد نوشـتن را بـدو داده ب
آراسته و پيراسـته بـود، مـودودي تصـميم گرفـت كـه        ،روي خواندن و مطالعه كردن زياد

  گفتني اسـت كـه   قرار دهد. اشي براي امرار معاش خانوادهاوسيلهعنوان   بهقلمش را هم 
شهر بجنور بود، و امام مودودي را به عنـوان   ي مجلهمدير  )سيد ابوالخير(برادر بزرگترش 

ي روزنامه در آنجا به كار گرفت، اما او  مدت زيادي در آنجا مانـدگار نشـد، كـه    سندهنوي
مـه  ادر شهر جلبـور اد  »تاج«ي  نامه هفته، و بعد از آن در توقيف نموددولت آن روزنامه را 

 شد.هر روز منتشر مي  كه به كار نوشتن داد
بـه   تا اين بود كه سعي كردهاي مطبوعاتي امام مودودي ي فعاليتبرخي از نتيجههمانا 

، به اين جهت براي او سـهل و آسـان بـود كـه اطـالع و      بگيردياد  راخوبي زبان انگليسي 
ي أديان در انگليسي بدون مواجه اجتماعي و مقارنه ،فلسفي ،آگاهي را از كتابهاي تاريخي

 شدن با هر گونه صعوبت و مشكلي در فهم و درك كامل آن، داشته باشد.
پلمـپ  و  توقيفطولي نكشيد كه حكومت آن روزنامه را نيز   ياداوري است كه  الزم به

ي بازگشت و با مدير مجمع علماي هند در انتشـار روزنامـه   "دهلي"مودودي به  ؛ لذاكرد
كه در سال  شريك شد، و به مدت سه سال مدير تحرير و نوشتن آن گرديد، تا اين »مسلم«

هــ برابـر بـا    1342نتقال يافت، سپس بار ديگر در سال م به بهوبال ا1922هـ برابر با 1341

بـه  را » اجلمعيـة«ي همجلـ م به دهلي بازگشت و در آنجا سرپرستي نظارت بر انتشار 1923

ـ ك را صادر مـي  مجمع علماي هند آن  كه عهده گرفت د، و شخصـا خسـتگي ناپذيرانـه    ردن
 مل گرديد.م متح1928هـ برابر با 1347ا تا سال  ر نشر آننگين مسئوليت س

 همراه با شاعر اسالم محمد اقبال 

رساند، آن كتابي كه شهرت جهاني را  پايانرا به  »الجهاد في االسالم«در آن سال كتاب 
نوشـته بـود،    گاندياظهارات بر  يرا به عنوان رد آنكه امام مودودي آن بخشيد، حال او  به

 ته است.ي شمشير انتشار يافي لبهاسالم به وسيله بودكه مدعي 
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حيـدر آبـاد الـركن     ازرا  »ترجمان القـرآن «م) كتاب 1932هـ برابر با 1351(در سال و 
بلند شـويد و دعـوت قـرآن را بـه      !صادر كرد، كه شعارش همين جمله بود: اي مسلمانان

 دوش بگيريد و در آسمان جهان پرواز كنيد.
مهمتـرين   ي ز جملـه ا »ترجمان القرآن«نقش و تأثير امام مودودي از طريق كتاب آري 

حزب پيكر در   كه انتشار جريان اسالمي در هند و تقويت آن كمك كرد  بهعواملي بود كه 
 )م1937هـ برابـر بـا   1356و ضمن كنفرانسي كه در سال (ي اسالمي متبلور گرديد، رابطه

داراي اغلبيـت    كـه ي هـاي  واليـت بايد   كه مسئله تأكيد گذاشت ايندر لنكو برگزار شد بر 
 سالمي هستند، مستقل و خودمختار باشند.ا

ي تـأثير فكـري او در عـالم    به جهت بازدهي شهرت مـودودي و وسـعت دايـره    آري
او را به  )م1937برابر با  ـه1356ي همچون محمد اقبال در سال (اسالمي، مفكر و فيلسوف

دد، امـام  نمود تا اسلوب شور و شكوفايي اسالمي او را بيازمايد و به كار بنـ  الهور دعوت
 لبيك گفت. دعوت اقبال  نيز بهمودودي 

كـه  م) وفـات يافـت، درحـالي   1938برابر با  هـ1357( اقبال در سال بعدي  هنگامي كه
گذاشته بود، ديدگان و أنظار عموم متوجه امام  خالء بزرگي را در مجال فكر و دعوت جا

 پر كند. ،است ي كه بعد از رحلت اقبال به وجود آمدهمودودي شدند تا چنين خأل

 تأسيس جماعت اسالمي در الهور:

حركتي كه كاويدن عمق اسـالم را   ،امام مودودي حركت اسالمي خويش را شروع كرد
ي مفكرين اسالمي و دعوت كردن به اسالم را هدف قرار داد، تا اينكـه جماعـت   نزد طبقه

م) 1941اغسـطس   26برابر با  هـ1360سوم شعبان اسالمي را در الهور تشكيل داد، و در (
 منتخب گرديد.  جماعت به عنوان رئيس آن 

م) جماعت اسالمي مركز 1943هـ برابر با 1362يعني در سال ( ،دو سالگذشت بعد از 
انتقـال داد،   ،اصلي خود را در الهور به دار السالم كه يكي از روستاهاي بتهـانكوت اسـت  
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نوشـتن دسـت برنداشـت، و     بايد گفت كه امام مودودي در طول اين مدت از تأليفـات و 

املصـطلحات األربعـة   : عبارت بودنـد از ها  آن مهمترين  چاپ رساند كه  هايي را به كتاب
 .و... األساسية يف القرآن، واإلسالم واجلاهلية، ودين احلق، واألسس األخالقية اإلسالمية

 اغسـطس 28برابـر بـا   هــ   1366شـوال   11و همزمان با اعالن قيام دولت پاكستان در(
جماعـت   دفتـر امام مودودي به همراه شاگردانش به الهـور رفتنـد، و در آنجـا     ،م) 1947

برابـر بـا   هــ   1367صفر (در ماه بعد از قيام پاكستان، يعني اسالمي را بنا نهاد، و شش ماه 
از تقـديم كـرد، و   ، ي حقوق، امام مودودي اولين سخنرانيش را در دانشكدهم)1948يناير 

 تشكيل بدهند.با قانون اسالمي  ي را مطابقنظام پاكستان  كه دولتمداران خواست
تـاريخ  در كـرد، و   امام مودودي مصرانه بر چنين درخواستي از دولت پافشـاري همانا 

م) سخنراني ديگري را در يك همايش عمومي  1948مارس  برابر باهـ  1367(ربيع اآلخر 
 تقديم نمود »ي نظام اسالمياسالمي برا يدرخواست« در كراتچي پاكستان تحت عنوان

 بازداشت امام مودودي:

جماعت اسالمي به منظور موافقت كردن هيئت حاكمه با درخواستي كه امام مودودوي 
عنـوان قـانون اساسـي پاكسـتان و       همبني بر قرار دادن شريعت اسالمي ب ،تقديم كرده بود

ي قـدرت خـود   حـوزه مبني بر اينكه حكومت، مطابق با حدود و مرزهاي شرع اسـالم از  
 بكاهد، شروع به فشار بر حكومت و مجلس قانون گزاري كردند.

حكومت در برابر چنين مطالب و درخواستي عـاجز و نـاتوان مانـده      كه اين  به  با توجه
م) اقـدام بـه    1948اكتبـر   4 برابـر بـا  هــ   1367ي الحجـه بود، در (نخستين روزهـاي ذي 

شماري از مسئوالن جماعت اسالمي كرد، اما چنـين   دستگيري و بازداشت امام مودودي و
را از اسـتمرار و   تاي امام مودودي و ساير اعضاي آن حركموقفي از طرف دولت،  لحظه

مبني بر تطبيق نظام پاكستان بـا شـريعت اسـالم، منحـرف و      ،پافشاري بر درخواست خود
جماعـت اسـالمي    ند، و ملت شريف پاكستان نيز همكاري كامل خود را بـا گردامنصرف ن
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برابـر  هـ  1368جمادى األولى  13( هايشان اظهار داشتند، تا اينكه حكومت دردر خواسته
ناگزير به قبول قراردادي گرديد كه سمت و مسير صـحيح اسـالمي را   م) 1949مارس12با 

 براي پاكستان تعين و مشخص نمايد.
م) 1950مـايو   28بـا   برابـر هـ 1369شعبان  11، در (يك سال بعد از آن آري در حدود

 حكومت ناچار به آزاد كردن امام مودودي و يارانش گرديد.
هايش كه در محـدوده و  جماعت اسالمي شروع به بررسي قرار داد خواسته پس از آن،

-ي اجراء كار گذاشته شده بود، نمود، و همزمان حكومت كه از مطالـب و خواسـته  حوزه

نمـود،  ي پيشنهادهاي دستوري بسيار كوشش مـي اي إرائههاي ملت به هراس آمده بود، بر
قدرت و اختيارات زيـادي را بـه خـود اختصـاص داده      ،و دولت به منظور تسلط بر مردم

در يـك گردهمـايي    م)1950اكتبـر   14برابر بـا هـ  1370محرم  3( بود؛ و امام مودودي در
تقـاد خـود را   عمومي بزرگ در الهور اقدام به سخنراني نمـود، كـه در اثنـاي سـخنانش ان    

سازند؛ او متوجه چنين پيشنهادهايي نمود كه زمينه را براي استبداد و ديكتاتوري فراهم مي
افكار و آراء عمومي را تحريك نمود تا آنجا كه دولت را ناچار به بازگشـت از گنجانيـدن   

علماي جماعت اسالمي را به مبـارزه   چنين اختياراتي براي خود در قانون گرديد، و دولت
ي يـك طـرح پيشنويسـي دسـتور اسـالمي متحـد و       لبيد، براي اينكه بـر تنظـيم و تهيـه   ط

فقه و مـذاهب مختلفـي دارد و    ،ي دولتمردان اين بود كه اسالمهماهنگ شوند، زيرا بهانه
دعـوت بـه   نيـز  علماي اسالمي ا قوانين دولت بر آن مبتني باشد؛ يك فقه مشترك ندارند ت

ينـاير   21برابـر بـا   هــ   1370ربيع اآلخر  13( رو در ؛ از ايندناي را قبول كردچنين مبارزه
و طوايـف مختلـف اسـالمي در شـهر       گـروه پايه بـه نماينـدگي   دانشمند بلند 31م) 1951

دهي نكات دستوري كـه بـر    امام مودودي هم در ترتيب و شكلهم آمدند، و  كراچي گرد
ي دسـتوري جبهـه   ادهايآن اتفاق داشتند، شركت داشت، ولي حكومـت در برابـر پيشـنه   

اقـدام   ،اسالمي با استفاده از سكوت به مقابله برخواست، و حركت اسـالمي در مقابـل آن  
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هــ   1372جمـادي اآلخـر    20د، و سپس حكومـت در ( چندين اجتماع ملي نمو برپاييبه 
م) در الهـور  1953مـارس   28برابر با  هـ 1372رجب  13م) و در(1953مارس  6 برابر با

گردانش را اي را اعالن كرد و براي بـار دوم امـام مـودودي و دو تـن از شـ     حكومت نظام
 برابـر بـا  هـ  1372شعبان  23بعد از يك ماه و نيم در ( بازداشت كرد، و تقريباّ، بدون دليل

م) آزاد شدند، اما طولي نكشيد كه در روز بعـدي بـراي بـار سـوم دسـتگير       1953مايو  7
 شدند.

 دي:اعدام امام مودو صدور حكمِ

و آن  كردندصادر  امام برايرا حكم اعدام  ،گذشت چهار روز از بازداشت افقط بآري 
چيزي بود كه باعث به وجود آمدن شورش قهـر و غضـب شـديد در اكثـر نقـاط جهـان       

هاي زيادي مبنـي بـر محكوميـت و مردوديـت چنـين      و پشت سر هم نامه اسالمي گرديد
شد، تا اينكه دولـت مجبـور بـه     دولت ارسال ميي ناعادالنه براي دستگاه حكم خودسرانه

-هاي رد كنندهتخفيف حكم اعدام به حكم حبس ابدي او شد، اما عكس العمل و واكنش

م) 1955برابـر بـا    هــ  1374(  ي در برابر چنين حكمي نيز به صدور حكم عفو در سـال 
 براي مودودي أنجاميد.

صادر كردن دستور و قانون اسالمي  م) حكومت با1956برابر با  هـ1375(  با آغاز سال
نكشـيد كـه در سـال     هـاي ملـت داد، امـا زيـاد طـول     تن به خواسته ،براي سراسر كشور

م) دستور جديد ديگري را اعالن نمود. سپس دولـت قـراردادي را   1963هـ برابر با 1382(
نفـر   63رو امام مودودي و جماعت اسالمي صادر كرد، از اين تالشمبني بر منع فعاليت و 

از همكارانش بازداشت شدند، اما دستگاه قضائي حكمـي را مبنـي بـر بطـالن قـرار منـع       
فعاليت و بازداشت جماعت اسالمي صادر كرد، و باري ديگر مـودودي و همكـارانش در   

 از زندان آزاد شدند. )م1984برابر با اكتبر  هـ 1384جمادي اآلخر (
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 ي مردم:نقش و تأثيرات مودودي بر توده

م) ميـان پاكسـتان و هنـد    1965برابر بـا سـبتمبر   هـ 1385در (جمادي االولي كه   آنگاه
سزائي را در تقويت روحي دي و جماعت اسالمي نقش بارز و بجنگ درگرفت، امام مودو

و معنوي ملت و مساعدت و همكاري آوارگان جنگ ايفاء كـرد، همـانطور كـه جماعـت     
ي دريغ نورزيد، كه تقريبـا حـدود بيسـت    رساني طباسالمي به شكل ايجابي در بعد كمك
چنـدين  در ميـان مـردم   انداخت، و امـام مـودودي    مركز امداد طبي را در آزار كشمير راه

 ي جهاد تقديم كرد.سخنراني را درباره
م) حكومت به مدت دو مـاه امـام مـودودي را    1967برابر با يناير  هـ1386در (رمضان 

پيوسته با شجاعت و ايمان به كار دعـوت   ،دان آزاد شدبازداشت كرد، و بعد از اينكه از زن
كـه منـادي   آيـد  هايي به حساب مـي ترين شخصيتيكي از برجسته ايشانمشغول گشت، 

اتحــاد و يكپــارچگي ملــت بودنــد، و مــردم را از همكــاري و هميــاري  گــروه و  ،آزادي
نگردد و وطـن  داشت تا منجر به تقسيم و تجزيه وطن طلب بر حظر ميجماعتهاي جدايي

  هچـ   كهدانست را دچار جنگ داخلي نكنند كه حجم زيان و عاقبت وخيمش فقط خدا مي
 شد.مي

امـام   ،ي طـوالني م) بعد از سي سال مبـارزه 1972برابر با نوامبر هـ 1332رمضان ( در 
خواستار انفصال از منصب خود گرديد و استعفاء داد، و به ي چند مودودي به خاطر مسايل

رساند و شروع به  پايانرا به  »تفهيم القرآن«و نوشتن و تأليف روي آورد؛ و كتاب تحقيق 
 د.نمو »صزندگاني پيامبر«نوشتن كتاب 

اش م) به خاطر خدمت خستگي ناپذيرانه1979برابر با هـ 1399ودودي در سال (امام م
ز ي جهـاني ملـك فيصـل گرديـد؛ و بـه جهـت تقـدير و تشـكر ا        ي جايزهبه اسالم برنده

 ،ي او در ميدان خدمت بـه اسـالم و مسـلمين اولـين    زحمات و تالش مستمر و مخلصانه
 اي را به دست بياورد.  كسي بود كه چنين جايزه



 141  داعي مبارز... ابو األعلي مودودي 

 

ي منـوره  طرح تأسيس دانشگاه اسالمي در مدينه ي ايدهصاحب  يشانا  گفتني است كه
د. نمـو  يتفعال  روع بهشبه عنوان كارمند مجلس دانشگاه  ،ي آنپروژه پايانبود، كه بعد از 

 ي جهان اسالمي بود.رابطه تأسيسو همچنين او يكي از أعضاي مؤسس در مجلس 

 تأليفات امام مودودي:

از جملـه    كـه رسـند،  تـأليف مـي   70تأليفات مودودي اعم از كتاب و رساله بـه   تعداد
 :  باشند موارد ذيل ميها  آن بارزترين

م) تأليف 1928برابر با هـ 1347را در سال ( ي آنكه مودود :اجلهاد فی سبيل االسالم -1

 نموده است.

 م). 1932برابر با هـ  1350( در سال تأليف): (اصوهلا و مبادئها ةاحلضارة االسالمي -2

 .م)1939برابر با هـ 1358( در سال تأليف: ةاالسالم السياسي ةنظري -3

 .)م1940 برابر باهـ 1359( در سال تأليف :جتديد وإحياء الدين -4

برابر با هـ  1360( در سال تأليف : االصطالحات األربعة األساسية يف القرآن -5

 م).1940

 ).م1941 برابر باهـ 1360( در سال تأليف : اإلسالم واجلاهلية -6

 ).م1945 برابر باهـ  1364( در سال تأليف : األسس األخالقية للحركة اإلسالمية -7

 .)م1947 برابر باهـ  1366( در سال تأليف :الدين احلق -8

 ).م1948 برابر باهـ  1367( در سال تأليف :نظام احلياة اإلسالمي -9

 .)م1948 برابر باهـ  1367( در سال تأليف :حقوق أهل الذمة -10

 ).م1953 برابر باهـ  1372( در سال تأليف: مطالب اإلسالم جتاه املرأة املسلمة -11

 .نوشته است) م1953 برابر باهـ  1372( سالدر  تأليف :قضية القاديانية -12



 فرهيختگان تاريخ معاصر   142

 

 برابر باهـ  1360( كه متشكل از چهار جزء است، و در سال :تفسري تفهيم القرآن -13

 پايانرا به آن م)1972 برابر باهـ 1392( ر سالدو  ،دن نموآشروع به نوشتن  م)1941
 رساند.

و  دام به تأليف آن كرداق م)1972 برابر باهـ  1392(سال  دركه : صسرية النبي -14

 .باشد مياين آخرين تأليف او   كه پايان رساندبه  را  نآوفاتش  زكمي قبل ا
برخـوردار  اي نـام و شـهرت گسـترده   از همانا كتابهاي مودودي در تمام نقـاط جهـان   

به صورت گسترده در دل مسلمانان مناطق مختلف دنيا مورد قبول و پذيرش  گرديد؛ آري
بسياري از زبانهاي ديگر دنيا ترجمـه شـدند،     هاي از اين كتابها ب عمده قسمت ؛قرار گرفت

ند رسـ  ميزبان  16كه كتابهاي مودودي بدان ترجمه شدند به  هايي تا آنجا كه مجموع زبان
را  ...و انگليسي، عربي، الماني، فرنسي، هندي، بنگالي، تركي، سنديهاي:  توان زبان مي  كه

رغم اختالف مستواي فكري و  علي  كه اين  ي قابل توجه مود. نكتهمعرفي نها  آن ياز جمله
 ي آن مسلمانان قرار گرفت.مورد تحسين و رضائيت همه هاي مودودي ، كتابديدگاهي

 د:گرد اين چراغ درخشان، خاموش مي

ي آتشـي كـه   م) چنين پاره1979سبتامبر  22 برابر باهـ 1399ابتداي ماه ذي القعده ( در
براي ارشاد و هدايت بسياري از مسلمين روشني بخشيده بود، دار فـاني را بـه   راه دين را 

اش هـا و كتابهـاي ارزنـده   آموزه ،داع گفت، ليكن او با افكاروي پروردگارش سوي گستره
اي بـراي  هنوز زنده و ماندگار است، تا اينكه با رغم گذشت زمان به عنوان الگـو و اسـوه  

 ي وعقيدههاي اسالم پاك ي روشني از چشمهبه مانند چشمه داعيان و مبلغان قرار گيرد، و
 باقي بماند. خالص

 



 
  

 

 علي طنطاوي دعوتگري اديب و ماهر

 را :محمـد علـي طنطـاوي   و سخنور نامور خطيب زيرك و كيست كه شيخ اديب و 
خانواده براي خدمت اين اسالم مجاهدت كرد، ثروت و كسي كه با جان و مال و  ،نشناسد

كوشيدند چـراغ هـدايت    نشر دين سخت ميدر جهت مجاهدين و كساني كه  ايشان براي
و هواهـاي  در ادب و وقار و نزاكت بر نفـس   است.فقيه ادباء و أديب فقهاء  :او است،

كرد و در  نفساني خود مسلط بود و نفس خود را جهت واداشتن به پذيرش حق تحقير مي
 بر او باد  نهايت خداوند متعال  اين راستا الگو و نمونه است، رحمت فراوان و بي

 23در اسـت، او  شيخ علي طنطـاوي شـهر دمشـق     زادگاه و محل پرورش و شكوفايي
اهل علـم و و   ي م ) در خانواده 1909يونيو  12برابر با        ( )هـ 1327(جمادي االولي سال 

چـون   ،گـردد  مصر بر مي اصالتش به شهر طنطا از توابع ،دين ديده به جهان گشودفضل و 
 يلمـا مكان كرد. ايشان از عجا نقل  جدش محمد بن مصطفي به آن مدر اوائل قرن نوزده

كه علم و دانش خود را به سرزمين شام منتقل كرد و برجسته االزهر مصر بود طرار اول و 
جا زنده گردانيد. پدرش شيخ مصطفي طنطاوي اهل علـم و   اهتمام به علوم عقلي را در آن

اي  اش محب الدين خطيـب نويسـند   طاوي عالمي بزرگ بود، و دائيجدش شيخ محمد طن
  نگار مشهور است. بزرگ و روزنامه

متفقـين كـه پايتخـت امويـان را درهـم      بمـب  آگاهي خود را در برابر هوش سرشار و 
 ي منطـق راندنـد و   ظلم مي –بغداد  –ر شهرب ها در حالي كه باز مانده تركگشود كوبيد  مي
 ،و متروكـه تبـديل كردنـد   حاصـل   به جـايي بـي  بحران اقتصادي بعد از را  –سوريه –شام

باشكوهي ازدواج گرم ) به ريال مجيدي براي يك جشن  200يك اوقيه شكر (كه بطوري 
 .كرد مي يتكفا
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سن و بر انديشه بيداري هوش و بود كه آموز  دانشمدرسه هنوز در  :استاد طنطاوي
راهپيمـايي  مشـاركت بـراي   درخواسـت   اش هدر مدرسـ و چون  گرفته بود،او سبقت سال 

حماسـي را  نطـق  كرد و يك رد آن را گرديد شكوه از ژنرال جديد غورو اعالن بااستقبال 
ها دشمنان دين و وطن ما هستند نبايد به استقبال رهبـر   همانا فرانسوي :فزوداايراد كرد و 

  .آنان برويم

 فراگيري و عمل استاد طنطاوي

 ايشـان در مدرسـه تجاريـه    ،درسه را در عهد عثماني سپري كردطنطاوي دوران اوليه م
سپس در مدرسه سـلطانيه دوم و بعـدها در مدرسـه جقمقيـه سـپس در       ،خواند درس مي

اولين كه مدرسه عنبر افتتاح شد كه  م)1923(تا سال تحصيل شد مدرسه حكوميه مشغول 
به بكالوريـا دسـت   جا  ز آنا 1928در سال بود كه ايشان بدان وارد شد، و دمشق  دبيرستان

كـه بـه    ل طـول نكشـيد  سـا يك اما  ،دارالعلوم عليا شدو وارد سپس به مصر رفت  .يافت
مـدرك  موفق به دريافت  )1933(در سال گرديد، و دانشگاه حقوق وارد دمشق برگشت و 

منصـب   ،اما هنگامي كه به دمشق برگشتمشغول تدريس شد، در عراق  شد، بعد ليسانس
بـه منظـور تـدريس بـه      )1936(و دوباره در سال  ،دادگاه را بعهده گرفت يشرعقضاوت 

شرع ضاوت پس از مدتي دوباره به سمت قو سپس به زادگاهش برگشت  سفر كرد،عراق 
علـي طنطـاوي از    صعود كرد. هدرجباالترين به قضاوت تدريجا از منصب و  گشت،نائل 

لما و تحصيل در مدارس رسـمي  است كه دو روش يادگيري نزد اساتيد و عجمله كساني 
و غير سنتي را با هم جمع كرد و تا وقتي كه از دانشگاه فارغ التحصـيل شـد بـه تحصـيل     

 .گرفت ميفرا در محضر علماء به روش قديمي علوم عربي و ديني را او  ،دادادامه 
بـر   –طـالب انجمني براي خواستار تشكيل  برگشتهنگامي كه علي طنطاوي به شام  

» انجمن علياي طالب سوريه«شد، بنابراين انجمني به نام  –بودديده در مصر  اساس آنچه
تشكيل گرديد و و خود بعنوان رئيس آن انتخاب گرديد و حدود سه سال سرپرستي آن را 
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هاي ميهني بود  اجرايي تشكلمثابه انجمن ه بانجمن اين  كرد در واقع عمل برعهده گرفت.
 .بود هبر سوري هنسااستعمار فربا مبارزه  كه سرپرست

حالت فوق ماه اعالن فروردين در كه  بعد از انقالب هشتمم) 1963(طنطاوي در سال  
تا در دانشگاه شريعت و لغـت عربـي   ملحق شد سعوديه عربستان به شد در سوريه العاده 

سال از عمر خـويش را   35و  شد،ل منتقجا به مكه مكرمه  از آنو  ،در رياض مدرس شود
طنطاوي با تدريس در دانشگاه تربيتي مكه وارد مرحلـه جديـد زنـدگي     .برد جده بسردر 

 ،بيداري اسالمي شـد براي ي ا هنوز چندي سپري نشده بود كه مكلف به برنامه شد وخود 
هـا و مـدارس بـه هـدف القـاء درس و       هو آموزشـگا   و بـه اتحاديـه  كرد دانشگاه را ترك 

در مجلسـي   -راي فتوا دادن در حرم مكه ، و نهايت سعي خويش را بروي آوردسخنراني 
دادن بـه  خود چند ساعت فرصت پاسـخ   ي يا در خانهبه كار بست،  كرد جا داير مي كه آن

هاي (مسائل و مشـكالت) راديـو و ( نـور و     سپس برنامه به دست آورد،مردم را سؤاالت 
ـ  ) تلفزيون هدايت اريخ راديـو و  را در صدا و سيما آغاز كرد كه طوالني ترين برنامـه در ت

 تلفزيون عربستان بودند.
آيد، زيرا در  به حساب ميجهان عرب در پردازان راديو  سخنترين  طنطاوي از قديمي 

راديـو   در بخش رسانه و تبليغات از راديوي شرق نزديـك در يافـا، در   ام ي سي اوائل دهه
 ني كـرد و شـروع بـه سـخنرا    م)1942( سالدر و در راديو دمشق  م)1937(سال در بغداد 
صـدا و سـيماي عربسـتان    اخيـرا در  از دو دهه بطور پيوسته كـارش را ادامـه داد، و    بيش

 .قرن پشت سرهم به فعاليت خود ادامه داديك ربع حدود 

 سنت: ي سايهتربيت در غير 

كه پدرم از مريـدان نقشـبندي بـود مثـل      علت اين  هب« گويد: در مورد خود مي :استاد
تيميـه و   ابـن نسـبت بـه   هم مسلك صوفيه را در پـيش گـرفتم و   ساير بزرگان مشايخ من 

اسـتاد مرحـوم   (م ا دايـي شرف صحبت با شدم و مصر كه رهسپار  تا اين متنفر بودم؛وهابيه 
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اي در مـن ايجـاد كـرد كـه بـا روح        را يافتم و رفاقـت بـا او انگيـزه    )محب الدين خطيب
و ثبـات   سـبب اسـتقرار  أله مسـ  ي آن قوم تجديـد نظـر كـنم، امـا ايـن      جديدي در مسأله

از همين جـا   ،كه با شيخ بهجت بيطار ارتباط پيدا كردم مگر بعد از اين ،نشدشخصيت من 
دو كتاب تأليف كه باعث شدم اي متأثر  بگونهي مستقيم يافتم، و  بر جاده استقامت و ثبات

   ».،...گرديد :زندگي محمد بن عبدالوهابمورد در 
گونه  همان -را مجاني به دست نياورد، بلكه عبدالغنيتقرار اين اس استاد  گفتني است كه

را و ما او خدا -او و برادرش را واداشت كه با شيخ بهجت بحث كنند  -گويد كه خود مي
ي سختي شدند، بطوري كـه او را بـه خشـم آوردنـد، در        زيرا با هم وارد مجادله -بيامرزد

حتـي بـراي    ز از تعصب معـروف اسـت،  حالي كه به وقار و آرامي و سينه گشادي و پرهي
. بـه نقـل از   روشـن نمـود  را به شيواترين روش حق هاي  تكرار نكرد كه نشانهآنان دليلي 

   ».192/  3محمد مجذوب ام، اثر  ي كه شناختهفكرينتمعلما و «كتاب 

 قدرت و دفاع طنطاوي:

ن ادب ي زاللي است كه دوسـتدارا  و چشمهامت اسالم ي  قدرت انديشهشيخ طنطاوي 
كننـد، قلـم او ماننـد شمشـير بـران مسـلط، و همچـون         و دانش همه جا از آن استفاده مي

گرفـت، صـورتش زيبـا و بيـانش      ي صاف و زالل براي همه مورد استفاده قرار مي چشمه
آيـا تـا بـه    جنگاوران قديم هستم، من از  :گويد مي –طنطاوي–در اين مورد  درخشان بود،

هـا   و آشـوب  حي در دست دارم كه با آن در همـه ه ايد؟ من سالشنيدها  آن ي در بارهحال 
است هم قلمي سالح آن  ،زنم ميدان ضربه ميدر  ، و بر سواركارن چابكشوم غوطه ور مي

بعضـي   ،شـوم  ام، و با آن وارد جنگ با مردان قهرمانان مـي  كردهحمل هاي طوالني  سالكه 
از پيشـانيم  را شكسـت  و غبـار   گـرد اوقات پيروز و خوشحال در آمده و گـاهي اوقـات   

نمايـد و اگـر    افشاني ميگل را نثار و عطراي از او بخواهم  قلمي است اگر هديه ،زدايم مي
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خالصـه قلمـي اسـت نـزد      سـوزاند،  سنگ را ميشكافته و  راصخره كنم ي خشونت  هاراد
 .بعضي شيرين و نزد بعضي ديگر مغوض است

 بسيار زيبا گيري موضع

هـايي   هاي ادبي است، و از صدور نامـه  مملو از انديشهايشان ي ها طول و عرض نوشته
ورزيـد و يكـي از    داد دريـغ نمـي   كه نسبت فريفتن به عقايد و افكار باطـل هشـياري مـي   

كنـد ايـن خـاطره اسـت كـه       هايش خودنمـايي مـي   خاطرات زيبايي كه در يكي او نوشته
ود را در ميـان مـا جـا زد و    روزي نزد كتابخانه عرفه بوديم يك دفعه مردي خـ «گويد:  مي

فهميديم كه به يكي از فرقه هاي باطله وابسـته   را شروع كرد،هاي عجيب و غريبي  حرف
اشـاره  به آنان  ،سخره درگير شدندمو خشونت با وي به كند،  ، و براي آن دعوت مياست

ا اين شروع به گفتگو وجدال كرديم تكه او بفهمد،  بدون ايناو را به من بسپاريد كردم كه 
، قـانعم او هـاي   حـرف  كردم ، و توانستم به او بفهمانم كه من بـه نزديك خود را به او كه 

آن حجـت   :خوشـحال شـد و گفـت   ولي گفتم اين دعوت شما بايد حجت داشته باشـد،  
اسـت  آماده گفت  – پول كرداشاره به  –را بر هم ساييدسبابه و ابهام  انگشتدو ؟ چيست

مـن جلـو   بود،  يارزشبا خيلي چيز  ي طاليي آن روز ليره ،آوردطاليي را بيرون و دو ليره 
هنـوز دور   ،رفـت خـدا حـافظي كـرد و    بعد از معرفي اسمش و حاضرين ليرها را گرفتم 

: گفـت  مـي شوخي كردن با من كردند، يكي فتادند و شروع به انشده بود كه همه به خنده 
ديگـري   ،هي مهيـا كـن  شـكو گفت: يك جشـن بـا    برادر مرا شريك كن، و يكي ديگر مي

 ننوشـت  .كنم كار ميخواهيد ديد چگفتم  ها كنيم، گفت: در پاركي آن را صرف خوراكي مي
شمشـير  «بعنـوان  هـاي الحـاد و ضـد دينـي      كتابي را شروع كردم پيرامون افكار و انديشه

 كه ليرها را داده بودرا كسي و نام  شود ي فالن چاپ مي روي آن نوشتم با هزينهو » اسالم
ت انكار آن و قدر ،كار كندچنست دا نميآميز شده و  جنون پس از مدتي شنيدم كه وشتم،ن

 ».گروهش او را اخراج كرده بودندو بعدها  ،شاهد بودندافرادي   را نداشت زيرا مجموعه
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 : زحماتنتايج 

را بـر  اصـالح  پـرچم  اجتماعي و  ، سياسيتشريعي هاي همه عرصهدر استاد طنطاوي  
خرافـات و تقاليـد كوركورانـه و    هـايش بـر    هـا و سـخنراني   و در نوشـته كشيد،  دوش مي

عقايـد  داد، و به تصحيح  را مورد انتقاد قرار ميها  آن شد و ور مي هاي وارداتي حمله روش
منطق حق ظلـم و سـتم   با سالح گونه كه  انهمپرداخت،  و اصالح اخالق ايشان مي ،مردم

داد، و بـر اثـر روش    رد انتقاد شديد قـرار مـي  اندركاران قدرت حاكمه را مو حكام و دست
ي مردم پذيراي انتقاداتش بودند، اگر چه در همان  استوار و بيانات شيرين و شيوايش عامه

 موقع مخالفين زيادي هم داشت.
هـا شـركت كـرد، از جملـه همـايش بررسـي مسـائل         كنفرانسطنطاوي در بسياري از 

در دمشـق سـوريه در زمـان شيشـكلي      ي كشـورهاي عربـي   اجتماعي كه از سوي جامعـه 
هاي عرب براي ياري الجزاير و كنفرانس تأسيس انجمـن   برگزار شد، و نيز كنفرانس ملت

ي انجمـن دانشـجويان مسـلمان در اروپـا و غيـره       هاي ساالنه اسالمي، و دو بار در كنفران
م) اسـت كـه   1953آن كنفـرانس اسـالمي ملّـي قـدس سـال (       شركت كرده كه مهمتـرين 

ي فلسطين انجـام داد، و پاكسـتان    رهاي طوالني خويش را جهت فراخواني براي مسألهسف
 و هند و مالديو و اندونزي درخواستش را اجابت كردند.

خـود بـه   از هـاي متعـدد    زيادي با گـرايش  هاي كتاباصالح مختلف هاي  عرصهو در 
ان گـواهي  ي و داشتن دست باال، و سـالمت روش ايشـ   جاي گذاشت كه بر عمق انديشه

از زمـان خـود جلـوتر     هاي قانون، سياست و اجتمـاع  دهند و در طرح اصالح در زمينه مي
 انديشيد. مي

 برخي از آثار طنطاوي عبارتند از:

رسائل االصالح / بشار بن برد / رسائل سيف االسالم / الهيثميات / في التحليل االدبي 
من التاريخ االسالمي / أبوبكر ، /كتاب المحفوظات / في بالد العرب/ عمر بن خطاب / 
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ريخ / صور و خواطر / في سبيل االصالح / أريخ / رجال من التأالصديق / قصص من الت
علي (خاطرات)دمشق / مقاالت في كلمات / جامع االموي / في اندونيسيا / ذكريات 

  .الطنطاوي

 :وفات

در بيمارسـتان  در شـهر جـده    )م 1999(ماه حزيران سـال   18علي طنطاوي در استاد  
كه در حرم مكه بر ايشان نماز ميت خوانده شـد  و بعد از آن  ،ملك دار فاني را وداع گفت

 گذر باد) (راهش آباد و پر ره .در مكه مكرمه دفن شد
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