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    .     :هاي ماندگار كردستانچهره . 

  )رح( ماموستا مال محمد ربيعي
        

 پس از  پس از  پس از  پس از ييييككككيييي را  را  را  را يييي، مدارج علم، مدارج علم، مدارج علم، مدارج علم     زمانه زمانه زمانه زمانهييييرغم قلت امكانات و عدم همراهرغم قلت امكانات و عدم همراهرغم قلت امكانات و عدم همراهرغم قلت امكانات و عدم همراه    يييي كه عل كه عل كه عل كه عليييي ماندگار ماندگار ماندگار ماندگارييييهاهاهاها     از چهره از چهره از چهره از چهرهييييككككيييي
ي ي ي ي مسير دشوار و پر رنج دعوت المسير دشوار و پر رنج دعوت المسير دشوار و پر رنج دعوت المسير دشوار و پر رنج دعوت الي ي ي ي درخشيد و با قدم و قلم در طدرخشيد و با قدم و قلم در طدرخشيد و با قدم و قلم در طدرخشيد و با قدم و قلم در طي ي ي ي  نوران نوران نوران نورانيييياااا فتح كرد و چون ستاره فتح كرد و چون ستاره فتح كرد و چون ستاره فتح كرد و چون ستارهييييگرگرگرگرييييدددد

 گيرد استاد  گيرد استاد  گيرد استاد  گيرد استاد راستين وارد عرصه شد تا او نيز در خيل اين كاروان جاودانه قرارراستين وارد عرصه شد تا او نيز در خيل اين كاروان جاودانه قرارراستين وارد عرصه شد تا او نيز در خيل اين كاروان جاودانه قرارراستين وارد عرصه شد تا او نيز در خيل اين كاروان جاودانه قراري ي ي ي اهللا به عنوان دعوتگراهللا به عنوان دعوتگراهللا به عنوان دعوتگراهللا به عنوان دعوتگر
        ....بودبودبودبودي ي ي ي شهيد مالمحمد ربيعشهيد مالمحمد ربيعشهيد مالمحمد ربيعشهيد مالمحمد ربيع

  

 فرزنـد مرحـوم    يعـ ي محمد رب  استاد

ــدالحك  ــال عب ــال ميم  1311 در س

 از  »دراسـب « ي در روسـتا   يشمس

 در اسـتان    واندرهيتوابع شهرستان د  

در .  به جهان گـشود   دهيكردستان د 

ـ  خواندن قرآن مج   ي سالگ 5سن    دي

را نزد مـادر بزرگـوارش بـه اتمـام          

 و نحو را نزد     مقدمات صرف  .رساند

 ود مال محم  شاني گرام يپدر و عمو  

گرفـت و بعـد از        فـرا  -رح- يعيرب

 از  گـر ي د ي نزد استادان  شانيوفات ا 

 لي و عـراق تحـص    رانيـ كردستان ا 

  . را دنبال كردينيعلوم د

 روزانـه  عي به نوشتن عالقمند شد و وقا ي سالگ 12 سن   از

ـ را به صورت داستان در قالب نظم و نثر به رشته تحر              ري

گرفتن مقدمات   استاد پس از ختم قرآن و فرا      . آورديدر م 

ــا و فرزانــه   ديســ« صــرف و نحــو در خــدمت اســتاد دان

ــد ــسنيعالءال ــف « از »يني ح ــشالق س ــع  »ديق  از تواب

در همـان  .  نمودنـد يني علوم دتن شروع به آموخ واندرهيد

ـ  در خـدمت اسـتادش رسـاله ا       ي جوان نيسن  در يوجغساي

  .  ترجمه كرديرا به فارسعلم منطق را مطالعه و آن 

.  داشـتند يي و رساباي زي در قرائت قرآن صدا يعي رب استاد

ـ  از طـرف كـشور ا  ينـدگ ي بـه نما   1345در سال     در راني

ـ  در پاكـستان شـركت و در م     يالمللنيمسابقات ب   22 اني

 از كـشور    ي محمود الفخر  خي بزرگ جهان بعد از ش     يقار

مصر مشتركاً با استاد عبدالباسـط مقـام    

ـ نا  و ندينماي را كسب م   دوم  يار قـ  بي

  .گردديجهان م

 مـسابقات و بازگـشت بـه        اني از پا  بعد

 بـاال در  يي به خاطر تبحر و توانـا      رانيا

 به تهران آمده و     ي زبان كرد  يندگيگو

 ي به زبـان كـرد     يني برنامه د  و،يدر راد 

ــرا مــ  ــد و نايــنمياج  در مدرســه زي

» الدولـه  عمـاد «و مسجد   » هايلياردب«

 بـــه ديـــرآن و تجوبـــه آمـــوزش قـــ

 سيسـ پـس از تأ   . دزپردايعالقمندان م 

نجـا آمـده و     ه آ  كرمانشاه ب  ي كرد ويراد

 كار خـود را در      ،وي راد ندهيبه عنوان گو  

ـ  و همزمان به عنـوان خط      كردهكرمانشاه دنبال     و امـام    بي

  . نمودندفهيجمعه آن شهر انجام وظ

» زادهيعالمه كاك احمد مفت   « به همراه    يعي محمد رب  استاد

 همگـام   »ييدالشهدايسا  دكتر بق « و   »يديدكتر مر  «-رح-

 قبـل و بعـد از   ني كردنشي شهرها ريبا مردم كرمانشاه و سا    

 و دوش بـه     كرده تالش   ي كاشتن نهال اسالم   يانقالب برا 

 مجالس در    و منبر  جد در مس  ،اباني و خ  يدوش مردم در كو   

 ي اسـالم  يها را سر داده و در راه آرمان       ي شعائر اسالم  ...و  

  .الش كردندت

ـ  راد ينـدگ ي فرزانه در كنـار گو     دانشمند  و  جماعـت  امـام    و،ي

ـ  كرمانـشاه ن   ي مسجد امام شافع   بيخط در دوران  .  بودنـد  زي

ـ  در كرمانـشاه گـروه كث      يعـ يامامت اسـتاد رب     از مـردم    يري

 و صــفوف ه آوردي رويكرمانــشاه بــه مــسجد امــام شــافع
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  از مـردم در    يادي كه تعداد ز   دي رس يجماعت و جمعه به حد    

-ي مسجد و محل راسته بازار به نماز مـ         اطراف يهاابانيخ

  . ستادنديا

 يعـ ي نسبت به اسـتاد رب     ياالعاده كرمانشاه عالقه فوق   مردم

ـ    سّن مردم اهل  غالبداشتند و     از يا عـده يت كرمانشاه و حت

ـ  حل مسائل خـود بـه ا  ي برا عيتشاهل -ي مراجعـه مـ  شاني

  .نمودند

ـ  دختـر از ا  كيسر و    سه بار ازدواج نموده و دو پ       استاد  شاني

  . استيباق

 و ي سـالگ  63 در سـن     يعي دانا و عالم فرزانه محمد رب      استاد

ـ  زنج يها قتل اني در جر  13/9/1375 خيدر تار   شـب   يارهي

  .دي به شهادت رسخيهنگام توسط كوردالن تار

 جاودانه اسـت لـذا هـر    ي واضح است كه صداقت و درست      پر

ـ  شـدن    دي كردند كه شه   اديچند تالش ز    را همچـون    شاناي

جلـوه   )يسكته قلب  (يعي مرگ طب  اتي جنا ني ا اني قربان گريد

- چند سال بعـد، آن     ن،يبدهند؛ اما به خواست خداوند پنهان     

 مضاف بر   - بر مال شد،     ،يارهي زنج يها قتل انيگاه كه جر  

ـ ، معلوم شـد كـه ا     -شواهد روشن زمان شهادت       هـم  شاني

كردسـتان و   توطئـه شـوم در        و يي از مقاصد آن رسـوا     يكي

هـا و    از رسـانه   يسـنّت بـود؛ كـه توسـط بعـض         مناطق اهل 

  .دي آزاده و انسان دوست آشكار گرديها تيشخص

  :يعي محمد ربدي مانده از استاد شهيآثار به جا

   اسالم نهي آئ-1

  ) جلد8( صالحات اتي باق-2

  )رمان (لي جناب گوري عال-3

   در اسالمتي مالك-4

   ري ناپذاني عشق پا-5

  ...و 

ها كاست ضبط شده     و صد  گريها كتاب د   ده هاني بر ا  عالوه

  .باشدي استاد فرزانه موجود و مورد استفاده عموم منياز ا

 ش،ي مـدح و سـتا     ،ي خداشناسـ  يهانهي در زم  ي اشعار شانيا

ـ   ي فارسـ  ،ي به سه زبان ُكـرد     ... و   تاسي س ،عرفان  ي و عرب

 هنـوز   به نام چهار فصل گرد آمده و   يوانياند كه در د   سروده

  .رسدي متي ب4000 اشعار به نيا.  استدهيبه چاپ نرس

  : به صورت اختصاريعي استاد ربيهاتيها و فعالبرنامه

  يفرهنگ و لباس كرد  زبان، و ترويجاءي اح-1

 و زدودن آثار خرافـات و بـدعت        ي تفكر اسالم  ترويج -2

  ني دياز چهره

  ي و شاعريسندگي نو-3

 و مبــارزه در راه نيم و ارشـاد مـسل  ي وعـظ، سـخنران  -4

  اسالم 

- زبـان سي و تـدر   ي كرد ي كتابخانه مل  جادي ا شهي اند -5

  خارجه يها

ـ ي اسالمي برجسته كشورها دي دعوت از اسات   -6  ي و عرب

   كرمانشاهي در مسجد جامع امام شافعسي تدريبرا

  ...  وشهياند ان،ي بي آزادياي اح-7

   استعمار و استبدادياسي مبارزه با فساد س-8

 فقـرا از  ي ضـرور حتاجي ماني و تأم  يي مواد غذا  عيز تو -9

 و تحت پوشش قرار دادن آنهـا      ي مردم يها كمك قيطر

  ...  و ي نظر مسجد امام شافعريز

  

  :دي از اشعار استاد شهتي بچند

   چــه عجــبياهي هــم قفــس زاغ ســبلــبال

ـ  در ا  كه ـ  ند خـار ي گلـبن ب   ي بـاغ كـس    ني   دي

  ي او در عجبـــي و نـــا اهلـــيزنـــادان گـــر

ــغ ــابري ــ، طب خون ــاري از دل ببي ــ ندم   دي
  

**  
  

ـ      هر    هـست  ي هـست دل آزار    يجـا كـه دل

   هـست  ي هست در آن خـار     ي كه گل  جا هر
  

ــديگو ــا ن ــه هرج ــد گنجــ  ي ب ــه باش   ي ك

ــدر كــنفش مــار افــسوس    هــستي كــه ان
  

  :ديفرمايم» اسرا« سوره 83 هي آري در تفساستاد

   االنــــسان اعــــرض ي علــــزانعمنــــا

ــب ــ ااموزيــ ــصنيــ ــرادري احتي نــ    بــ

ــشو ــه مـ ــره بـ ــاه دن  غـ ــال و جـ ــ مـ   ايـ
  

  

   همواره جاودانادشي شاد و روحش

 ها در دليو گرام
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