
1 

ای از زندگی دکتر محمد راتب نابلسی. زندگی نامھ: شمھ   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ای از زندگی دکتر محمد راتب نابلسی. موضوعات متنوع _ زندگی نامھ: شمھ

  ی دکتر راتب نابلسی زندگی نامھ

  تولد و رشد:

از علمای دمشق بود و ای بھرمند از علم و دانش بسیار متولد شد، پدرش یکی  در دمشق در خانواده

ی دست نویس است از  ی بزرگی را کھ حاوی چند نسخھ کرد. او کتابخانھ در مساجد دمشق تدریس می

  خود بھ جای گذاشتھ است.

تحصیالتش را در مدارس ابتدایی، متوسطھ و دبیرستان دمشق بھ پایان رساند سپس بھ مرکز تربیت 

ی ادبیات (بخش زبان  صیل شد، سپس در دانشکدهم از آن فارغ التح1956معلم پیوست و در سال 

م آن را بھ پایان رساند و 1964ی تحصیل شد و در سال  عربی) دانشگاه دمشق مشغول بھ ادامھ

ی تربیت  مدرک لیسانس ادبیات زبان عربی و علوم مربوطھ را کسب کرد، پس از آن بھ دانشکده

ی امیتاز مدرک  م با درجھ1966و در سال  دانشگاه دمشق پیوست تا تحصیالت عالیھ را ادامھ دھد

ی  ھا و تألیفاتش در زمینھ م بر اساس دستاوردھا، مھارت18/6/1999ارشد تربیتی را کسب کرد. در 

  ) بھ او اعطا شد. Trainity collegeتربیتی مدرک دکتری از ( 

  شغل:

از خدماتش در ای کھ جھت تقدیر و تشکر  م ضمن مراسم ویژه2015/ 7/ 27ھم چنین در تاریخ 

ی دعوت اسالمی در عمان برگزار شد؛ دکترای افتخاری از دانشگاه آزاد تخصصی علوم  زمینھ

  اسالمی و عربی آمریکا را دریافت نمود.

م بھ 1999تا  1969ی تدریس در دبیرستان و سپس دانشگاه کار کرد و از سال  او در عرصھ 

ه دمشق مشغول بھ کار شد سپس بھ عنوان استاد ی تربیت دانشگا عنوان استاد سخنران در دانشکده

ھای شریعت و اصول دین دانشگاه ازھر، فرع فتح  درس اعجاز علمی در قرآن و سنت در دانشدکده

اسالمی در دمشق و استاد درس عقیده اسالمی در دانشگاه ام درمان، فرع مجمع ابوالنور در دمشق و 

  بھ کارش ادامھ داد. استاد اصول تربیت در دانشگاه طرابلس اسالمی

ھای زیادی در تخصص دانشگاھی خود تألیف کرده یا در تألیفشان مشارکت داشتھ است کھ مھم  کتاب

ھای درسی اصلی برای اخذ مدرک دیپلم دبیرستان در  ترینشان (من أدب الحیاة) است کھ یکی از کتاب

ف کتاب تدریس زبان عربی شد. او در تألی ی ادبی و علمی است کھ حدود ده سال تدریس می شاخھ
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ی تربیت دانشگاه دمشق مشارکت  ھای عالی (ارشد تربیتی) در دانشکده برای دانشجویان آموزش

  ھای دیگری نیز در تخصص دانشگاھی تألیف نمود یا در تألیفش مشارکت داشت. داشت و کتاب

بھ تحصیل دروس او از ھمان آغاز زندگی بھ تحصیل را شروع کرد و نزد چند تن از علمای دمشق 

شریعت پرداخت. او بھ تحصیل در تفسیر، حدیث، فقھ، سیره و میراث پرداخت و مجوز اسالمی 

ی آداب، دکتر شیخ صبحی صالح، استاد علوم قرآن،  روایت حدیث شریف را از استادش در دانشکده

  علوم حدیث و فقھ اللغة از دانشگاه دمشق دریافت کرد.

  ھای دعوی در سوریھ: فعالیت

م بھ عنوان خطیب منبر پدربزرگش شیخ عبدالغنی نابلسی تعیین شد و در ھمان مسجد 1974در سال 

ھای درس، عقیده، تفسیر، حدیث، فقھ، سیره و غیره  ھای درسی ھفتگی را دایر کرد. در این حلقھ دوره

ا آن جا کرد کھ تأثیر بھ سزایی داشت. دعوت، در مسجد نابلسی بزرگ شد و توسعھ یافت ت تدریس می

آمدند تا این کھ دیگر  کھ دانشجویان از بیشترین مناطق دمشق و حومھ برای طلب علم بھ آن جا می

ی دورس  جایی برای این سیل عظیم وجود نداشت و دانشجویان را بر آن داشت کھ از وی برای ارائھ

ه بھ عنوان علمی در چند مسجد مرکزی دمشق و حومھ درخواست کنند. در طی مدتی نھ چندان کوتا

ھای زیادی را  یکی از سخنرانان و اساتید مسجد جامع بزرگ اموی دمشق کار کرد و درخواست

ی کنفرانس در بیشتر مراکز فرھنگی جمھوری عربی سوریھ لبیک گفت. ھم چنین در  جھت ارائھ

 ی دانشگاه ام ی اصول دین شاخھ ی ائمھ و خطیبان غیر عرب زبان طی سھ سال در دانشکده دوره

ھایی کھ برای ائمھ و  ی کنفرانس درمان در مجمع ابوالنور دمشق، عقیده تدریس کرد، بھ اضافھ

ی  آمدند؛ ارائھ نمود. او در گنجاندن ماده خطیبان غیر عرب زبانی کھ از سراسر جھان اسالم می

 اعجاز علمی ضمن منھج تدریس معھد فتح اسالمی نقش مھمی ایفا کرد و کتابش (موسوعة اإلعجاز

ی درسی تعیین شد و ھنوز ھم توسط شاگردانش تدریس  العلمی) بھ عنوان کتاب مرجع این ماده

  شود. می

ی علمی برای  او تالش زیادی داشت کھ یک مجمع اسالمی تأسیس کند کھ دارای یک مؤسسھ

ی  نوجوانان، یک دبیرستان رسمی شرعی و یک دانشگاه اسالمی باشد. این کار را با تأسیس مؤسسھ

ظ قرآن کریم آغاز کرد کھ تأثیر بھ سزایی در آماده سازی نسلی از جوانان مسلمان و متمایز با حف

ی  ترین عامل در تدریس معھد و اداره فرھنگ متنوع و رفتار منضبط داشت. اکنون این نسل بزرگ

باشد. امروزه این مؤسسھ بیش از پانصد دانشجوی پسر و دختر در سطوح مختلف سنی دارد  آن می

اند در کنار آن مرکز تفریحی فرھنگی مخصوص دانشجویان  ی آن آمده کھ از سراسر دمشق و حومھ

ھای ویژه است تا آموزش  معھد در این مجمع قرار دارد کھ شامل استخر، زمین بازی و دیگر فعالیت
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مطلوبی دینی و شرعی و رفتار اخالقی با تفریح منضبط و کنترل شده بیامیزد تا نتایج مثبت متنوع و 

  ی تربیتی حاصل آید. از این مؤسسھ

سپس برای محقق شدن ھدف دوم یعنی تأسیس دبیرستان دینی و شرعی اقدام کرد. در این مسیر موانع 

م شروع شد و تا بھ حقیقت پیوستن این رؤیا در 1990ھای بسیاری وجود داشت کھ از سال  و سختی

ی پسرانھ  ی رسمی شیخ عبدالغنی نابلسی با شاخھم ادامھ داشت. در آن زمان دبیرستان دین2006سال 

اش آغاز بھ کار کرد و مسجد جامع شیخ عبدالغنی نابلسی از یک مسجد جامع ساده برای  و دخترانھ

ھای اسالمی سوریھ و  ترین مناره ی علمی تبدیل گشت کھ امروزه از مھم مقتدیان محلھ بھ یک مناره

عث شد نام رسمی مجمع علوم اسالمی شیخ عبدالغنی نابلسی رود و این امر با پیرامونش بھ شمار می

را بھ خود بگیرد و مؤسسش نھایت تالش خود را در بھ کارگیری معلمان و اساتید الیق و مخلص و 

صاحبان رسالت دعوت در ساخت نسلی متمایز با علم و استقامت بھ کار گرفت تا این دبیرستان دینی 

یابد. طی مدت کوتاھی این دبیرستان با کسب نتایج علمی و تأثیر اش دست  بھ جایگاه واالی شایستھ

ی دنشگاه  ھای دینی سوریھ شد تا زیبنده اخالقی و کار و تالش مستمر یکی از برترین دبیرستان

  ای باشد. اسالمی پیشرفتھ

  ھای دعوی در خارج سوریھ: فعالیت

از جملھ در کنفرانس اسیسکو ی سوریھ بود  م نماینده1993ایشان در چندین کنفرانس از سال 

م در رباط، کنفرانس خانواده در سال 1999(سازمان اسالمی تربیت، علوم و فرھنگ) در سال 

ی آمریکا،  م در دیترویت ایاالت متحده1999م در ابوظبی، کنفرانس فقھ اسالمی در سال 1998

لس اعالی امور م در لوس آنجلس، کنفرانس مج1999و  1998کنفرانس جوانان مسلمان در سال 

م در قاھره. انجمن البرکة اقتصاد اسالمی ھشتم در 2006و  2005، 1999ھای  اسالمی در سال

م در دمشق، کنفرانس 2000م در بیروت، انجمن تجارب وقفی در سرزمین شام در سال 2000سال 

  .ی اجتماعی در دمشق م در مالزی و کنفرانس توسعھ2002وزیران اوقاف جھان اسالم در سال 

م آماده کرد و 2005ی اجتماعی را در سال  ھای نقش مؤسسات دینی در توسعھ ھمین طور برگھ

ی قرآن کریم دبی نیز  چندین سال در المجالس الھاشمیة در امان در اردن مشارکت داشت. در جایزه

ی جلسات در کشورھای عربی  برای چند سال شرکت کرد و چندین دعوت و فراخوان بھ منظور ارائھ

ی عربی را پذیرفت.  سیاری مانند لیبی، جزائر، عمان، بحرین، لبنان، اردن، کویت و امارات متحدهب

ی بالی اندونزی و نیز  م در جزیره2007ی سوریھ در کنفرانس جمعیت در سال  ھم چنین نماینده

 م بود و نقش مھمی در افشای اھداف این کنفرانس و نقض آن2008کنفرانس جمعیت قاھره در سال 

  شود؛ داشت. و آگاه سازی امت از خطرات آن چھ در این کنفرانس مطرح می
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م دعوت 2009م در الجزائر شرکت کرد و در سال 2008ھم چنین در نشست جھانی چھارم در سال 

ھای رسمی از جملھ دعوت حکومت آلمان را با  انجمن اعجاز علمی جھانی در جزائر و نیز دعوت

ذیرفت و با رؤسای دانشگاھی، دینی و سیاسی مالقات کرد. در ھای رسمی را پ ھمراھی شخصیت

پارلمان آلمان سخنرانی کرد و دعوت دولت چین برای بازدید از پکن و اطالع از اوضاع و احوال 

ھای رسمی پذیرفت. ھم چنین دعوت رسمی برای بازدید از  مسلمانان در چین را با ھمراھی شخصیت

وری یمن، جمھوری سودان، جمھوری گنیا، دعوت ملی ایاالت عربستان سعودی، اردن ھاشمی، جمھ

  ی آمریکا و دعوت چند ایالت را پذیرفت. متحده

ی کنفرانس در استرالیا در طی چند سال، دعوت اقلیت مسلمان در فرانسھ  دعوت از ایشان برای ارائھ

ند سال، مسلمانان برای چند بار، دعوت اقلیت مسلمان در آلمان، دعوت مسلمانان استانبول برای چ

  ھای بسیاری را در لبنان ارائھ داد. سوئیس و مسلمانان سوئد را نیز پذیرفت. ھم چنین کنفرانس

  ای دعوی: ھای رسانھ فعالیت

کرد؛ با  ھا ارائھ می ھا، دروس و سخنانی کھ در کنفرانس ھای دعوی بھ ویژه سخنرانی بیشتر فعالیت

ھای عربی و  فنی خاصی کھ داشت از طریق کانال توجھ بھ مضمون دعوی متمایز و روش ادبی

ھای دمشق، ریاض، ابوظبی، جزائر،  شد. بھ ھمین خاطر برای پخش در رسانھ اسالمی پخش می

ھای مخصوص لبنان، اردن، فلسطین، آمریکا، استرالیا آماده بود،  عمان، قطر، قاھره و دیگر رسانھ

قدس در طول ده سال کھ در دو سوم سوریھ، ھایش از طریق کانال  ی پخش مداوم درس بھ اضافھ

  اردن و شمال فلسطین اشغالی نیز قابل دریافت بود.

ھای  ھای ویدیویی ایت کھ از طریق کانال وگوھا و برنامھ ھا، گفت ھا، انجمن او دارای کنفرانس

تلویزیونی رسمی و خصوصی، عربی و اسالمی بھ ویژه کانال اقرأ و کانال رسالت پخش شدند. از 

ھای شرح اسماء هللا الحسنی،  ھا از او پخش کردند؛ مجموعھ درس ھایی کھ این کانال بارزترین برنامھ

ھای مستقیمی  ی اعراف، اسالم و زندگی، فقھ متمدنانھ، ایمان اخالق است و دیگر برنامھ تفسیر سوره

  کھ تأثیر بھ سزایی در دنیای اسالم داشت.

  ھایش: تألیفات و کتاب

یم نابلسی در ده جلد، دائرة المعارف اسماء هللا الحسنی در چھار جلد، دائرة المعارف تفسیر قرآن کر

  اعجاز علمی در قرآن و سنت در دو جلد، کتاب فرزنداتمان نخستین برگ برنده در دو جلد.

ھای تکلیف،  ھایی در اسالم، مؤلفھ ھایی در اسالم، تأمالتی در اسالم، درخشش ھایش: دیدگاه کتاب

رسد، بھار ایمان، نداء خداوند بھ مؤمنان، قوانینی از قرآن کریم، راه و روش  خدا کی فرا میپیروزی 
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  توبھ کنندگان.

ھایش: سخنان درخشان و دیدارھای مفید با شعراوی، اسرا و معراج، ھجرت، حج، گذشت  کتابچھ

  ».جواب پاپ«اسالم و انسانیت محمد و 

  چاپ رسیده است.ھا بیش از بیست بار بھ  برخی از این کتاب

  ھا و مجالت: ھایش در روزنامھ مقالھ

او مقاالت بسیاری در مجالت (نھج االسالم) صادره از دمشق کھ در اشراف و نظارت آن مشارکت 

ی  ی (المیرا) صادره در لندن، روزنامھ ی (منبر الداعیات) صادره از بیروت، مجلھ دارد، مجلھ

  شود؛ نوشتھ است. ی دیگری کھ در دمشق منتشر می (کوپنھاگن پوست) دانمارکی و چندین مجلھ

ی  ھای عربی و بین المللی مانند روزنامھ ای در روزنامھ وگوھای چاپ شده او مقاالت و گفت

ی (االعتدال) صادره توسط مھاجرین سوریھ در آمریکا،  (المسلمون) صادره از لندن، روزنامھ

  ترالیا (سیدنی) دارد.ی (الدیار) صادره توسط اقلیت عرب در اس روزنامھ

  مؤسساتی کھ بنیان نھاد:

او عضو مؤسس مجمع (مکافحة التدخین والمواد الضارة) و رئیس سابق انجمن (حقوق کودک) است 

  باشند. کھ ھر دو در سوریھ می

  ھایش در اینترنت: سایت

  

  _ دائرة المعارف علوم اسالمی نابلسی:1

تمام خطبھ ھا و سخنرانی ھای ایشان در زمینھ عقیده،  برای تمام مسلمانان. این دایره المعارف شامل

صفحھ بھ زبان  ٢۵٠٠٠٠تفسیر قرآن، شرح حدیث شریف، سیره و تربیت اسالمی و نیز شامل حدود 

عربی است کھ در نھ سایت در دسترس است و دو تا بھ زبان روسی و ھندی بھ زودی منتشر خواھد 

سی، فرانسوی، چینی، اسپانیایی، فارسی و ترکی می گردید و ھفت تا دیگر بھ زبان عربی، انگلی

باشد. سایت فارسی در بردارنده ی تعدادی از دروس ترجمھ شده در زمینھ ھای مختلف اسالمی است 

  و بھ روز آوری سایت و محتوای آن بھ طور مستمر در حال انجام است

  می باشد. nublusi.comآدرس دایره المعارف عربی در اینترنت 

  یت فارسی دایره المعارفآدرس سا

nublusi.com/pe  
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  سایت محمد صلى هللا علیھ وسلم: -٢

ھدف از آن شناساندن دین اسالم، خداوند متعال و سرورمان محمد صلی هللا علیھ وسلم و قرآن کریم، 

ھای عربی،  ارتباط اسالم با جامعھ و این برای غیر مسلمانان و تازه مسلمانان است کھ بھ زبان

  رنت:باشد. آدرسش در اینت انگلیسی و فرانسوی موجود می

http://www.muhammad-pbuh.com  

  ھای عربی ،انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی. کانال ویدئویی دائرة المعارف نابلسی با زبان -٣

ھای اصلی  کھ شامل تمام جلسات ویدئویی ماھرانھ و باکیفیت عالی است کھ این جلسات را با متن

  سازد: دائرة المعارف و آدرسشان مرتبط می

https://m.youtube.com/channel/UC7naRnmAOTwDPu738W2SljQ جا را  این

  کلیک کنید

  _ کانال صوتی دائرة المعارف نابلسی بھ زبان عربی و آدرسش این است:٤

https://soundcloud.com/nabulsi-encyclopedia  

  ی متنی مجانی دائرة المعارف نابلسی: کتابخانھ – ٥

فھرست بندی شده ھمراه با تصاویر واضح در مورد علوم  کتاب موضوع بندی و 150کھ شامل 

تواند وارد آن شود و در اھداف دعوی مختلف از آن  ای می مختلف اسالمی است کھ ھر بازدید کننده

ایم و  ھای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی شروع کرده ی آن را بھ زبان بھره گیرد و ترجمھ

متشکل از چیزی حدود ششصد و پنجاه صفحھ » عقیده و اعجاز«کتاب ی اولین  اکنون تا پایان ترجمھ

  چیزی نمانده است و آدرسش این است:

http://nabulsi.com/books.php این جا را کلیک کنید  

  ی صوتی مجانی دائرة المعارف نابلسی: کتابخانھ -٦

باشد.  قابل دانلود میای  شامل بیش از ده ھزار فایل صوتی است و بھ راحتی توسط ھر بازدید کننده

  آدرسش این است:

  ی صوتی مجانی دائرة المعارف نابلسی کتابخانھ

http://nabulsi.com/audio.php این جا را کلیک کنید  

  دائرة المعارف اعجاز علمی در آفاق و انسان: -٧

کھ شامل پانصد جلسھ ھمراه با متن و آراستھ با تصاویر کامالَ ماھرانھ است، 

  این جا را کلیک کنید http://nabulsi.com/blue/ar/scientificaa.php آدرسش:

ھای متنی، ویدویی و صوتی دانلود شده و یکی از  روزانھ حدود یک ملیون انواع مختلف فایل

  باشد ھای در سطح جھانی می پربازدیدکننده ترین سایت
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ای از زندگی دکتر محمد راتب نابلسی. زندگی نامھ: شمھ   

  ھای اینترنتی و ارتباط ویژه با دکتر نابلسی: آدرس

  ی در فیس بوک:آدرس خط ارتباط شخص

https://www.facebook.com/MhdRatebNabulsi کلیک کنید  

  آدرس خط ارتباط شخصی در تویتر:

https://mobile.twitter.com/DrNabulsiRateb این جا را کلیک کنید  

  و از طریق ایمیل: www.nabulsi.comبرای ارتباط از طریق اینترنت: 

]email protected:[  

مجمع علوم اسالمی شیخ عبدالغنی نابلسی، سوریھ، دمشق، خیابان شیخ عبدالغنی ھم چنین از طریق  

  نابلسی:

  00963 11 2770024تلفن: : 

  00963 11 2754523فاكس : 

  00963 944 211927موبایل :

  سوریھ - دمشق  7040ص.پ : 

  شماره تلفن دفتر :

00962797934114  

  واتساپ:برای کسب ھر گونھ اطالعات، خط ارتباط مستقیم در 

  دو شنبھ 11-12-2017

 


