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وﻻدت و ﻧﺴﺐ :
اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ در ﺳﺎل  1927در روﺳﺘﺎی اﻟﻤﺰاﻋﺰه ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﮭﺮ اَرﻣﻨﺖ در اﺳﺘﺎن ﻗﻨﺎ در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،او در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﺣﯿﺚ ﺣﻔﻆ و ﺗﺠﻮﯾﺪ اھﺘﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ،ﺟّﺪ او اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ از ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﮐﮫ از
ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺗﺠﻮﯾﺪ و اﺣﮑﺎم آن ﻣﺮدی ﻣﺘﻤّﮑﻦ ﺑﻮد،و ﭘﺪر ﺑﺰرِگ ﻣﺎدری او ﻋﺎرف ﺑﺎ اﺳﺘﺎِد ﺟﻠﯿﻞ اﺑﻮ داود ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﮭﻮر و ﻣﻌﺮوف
در ﺷﮭﺮ ارﻣﻨﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻣﺎ ﭘﺪرش اﺳﺘﺎدﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪّرﺳﯿﻦ ﺣﻔﻆ و ﺗﺠﻮﯾﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮد 2 ،ﺑﺮادر او ﻣﺤﻤﻮد و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه
)ﻣﮑﺘﺐ( ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ آﻧﮭﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ھﻢ در ﺳﻦ  6ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .
اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺘﺎد اﻣﯿﺮ در ارﻣﻨﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و اﺳﺘﺎد ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﮫ آﺛﺎر ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را )ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪِن ﺗﻼوت ﻗﺮآن در ﺷﺐ و روز و ﺻﺒﺢ وﺷﺎم ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد( دراو دﯾﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﺎد اﻣﯿﺮ ﺟﻤﻠﮫ ای از اﻣﺘﯿﺎزات و اﺳﺘﻌﺪادھﺎ را در ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺴﺘﻌّﺪش ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ او را از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی  ،ھﻮش و وﻟﻊ ﺷﺪﯾﺪ در ﺗﺒﻌﯿّﺖ از اﺳﺘﺎد  ،و دﻗﺖ در ﺧﻮب اداء ﮐﺮدن َﻣﺨﺎرج اﻟﻔﺎظ و وﻗﻒ و اﺑﺘﺪاء و ﺻﻮت زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮭﺎ را ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن و ﯾﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﻧﻮاﺧﺖ… اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮫ
اﺳﺖ )) :ﺳﻨّﻢ  10ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣّﺪت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮭﺮی روان از زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﭘﺪرم ﮐﺎرﻣﻨﺪی در وزارت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻮد … ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﮐﮫ ﻗﺮاﺋﺘﮭﺎ راﭼﮕﻮﻧﮫ ﻓﺮا ﮔﯿﺮم و آﻧﮭﺎ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺷﮭﺮ طﻨﻄﺎ درﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﻗﺮاﺋﺎت را ﻓﺮا ﮔﯿﺮم اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﯿﺎن ارﻣﻨﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ طﻨﻄﺎ
درﺷﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع  ،ﻣﻮﺿﻮع آﯾﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای آن ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ آﻣﺎده ﺷﺪم اﻣﺎ ﯾﮏ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ رﻓﺘﻨﻢ ﺑﮫ ﺳﻮی طﻨﻄﺎ از آﻣﺪن اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﮫ ارﻣﻨﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ،او آﻣﺪه ﺑﻮد
ﺗﺎﮐﻼﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮاﺋﺎت در ﻣﺪرﺳﮫ دﯾﻨﯽ ارﻣﻨﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ اھﺎﻟﯽ ارﻣﻨﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای از او ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺣﻠﻘﮫ زدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ و ﻗﺪرت او در ﻋﻠﻢ و ﻗﺮآن را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺋﯽ
ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر او را در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺎ رواﻧﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد اھﻞ ﺑﻼد ﮔﺮوھﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )اﺻﻔﻮن اﻟﻤﻄﺎﻋﻨﮫ( ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺎد  ،ﻋﻠﻮ م ﻗﺮآن و ﻗﺮاﺋﺎت را آﻣﻮزش ﻣﯽ داد و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺗﺤﻔﯿﻆ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد  ،ﻣﻦ ﺑﮫ آﻧﺠﺎرﻓﺘﮫ و ﻗﺮآن را ﻧﺰد او دوﺑﺎره ُﻣﺮور ﮐﺮدم و ﻣﺘﻦ ﺷﺎطﺒﯿﮫ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺎت ھﻔﺘﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم ((.ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﮫ ﺳﻦ  12ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ از ھﺮ ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ در
اﺳﺘﺎن ﻗﻨﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً از ﺟﺎﻧﺐ اﺻﻔﻮن اﻟﻤﻄﺎﻋﻨﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎد ﺳﻠﯿﻢ ـ ﮐﮫ از ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﮫ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻣﯿﮑﺮد ـ دﻋﻮﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی او رواﻧﮫ ﺷﺪ  ،ﭼﺮاﮐﮫ ﮔﻮاھﯽ اﺳﺘﺎد ﺳﻠﯿﻢ ﻧﻘﻄﮫ اطﻤﯿﻨﺎن ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺑﻮد .
زﯾﺎرت از َﻣﺰار ﺑﺎﻧﻮ زﯾﻨﺐ )س( :
در ﺳﺎل  1950ﺑﮫ زﯾﺎرت آل ﺑﯿﺖ رﺳﻮل ﷲ )ص( و ﻋﺘﺮت طﺎھﺮﯾﻨﺶ رﻓﺖ ،آﻧﭽﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﻻدت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی )س( ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد،ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺸﺎھﯿﺮ ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺸﻌﺸﺎﻋﯽ،اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ زاھﺮ و اﺳﺘﺎد اﺑﻮ اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ُﺷﻌﯿَﺸﻊ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ازﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗُّﺮاء رادﯾﻮ ﺑﻮدﻧﺪ…ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﺐ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺠﺪ زﯾﻨﺒﯿﮫ از ﮔﺮوِه اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺒﯿﻦ
آل اﻟﺒﯿﺖ )ع( ﮐﮫ از ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮج ﻣﯽ زد  ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد  10دﻗﯿﻘﮫ ای را ﺑﮫ ﺗﻼوت ﺑﭙﺮدازد  ،او اﺟﺎزه داد و ﻗﺎری ﺟﻮان از ﺳﻮره اﺣﺰاب در
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺜﺮت ﺷﺮوع ﮐﺮد…ﺳﮑﻮت ھﻤﮫ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﮫ دﯾﺪه ھﺎ ﯾﮫ اﯾﻦ ﻗﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺮأت در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ…اﻣﺎ ﺳﮑﻮت دﻗﺎﺋﻘﯽ ﺑﯿﺶ طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ
ﻓﺮﯾﺎدھﺎﺋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺠﺪ را ﻣﯿﻠﺮزاﻧﺪ)،ﷲ اﮐﺒﺮ( )رﺑﻨﺎ ﯾﻔﺘﺢ ﻋﻠﯿﮏ(… اﻟﺦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً از دل ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ،و ﺑﮫ ﺟﺎی  10دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺣ ّ
ﻀﺎر ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺘﻮﻧﮭﺎ و
دﯾﻮارھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ھﻢ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺻﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮫ ﺻﺪای ﺳﻨﮕﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﺰﯾﮫ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﮫ رادﯾﻮ :
ﺻﻌﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ اﯾﻨﮑﮫ رادﯾﻮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎص و ﻣﻨﻈّﻤﯽ را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎل  1951اﺳﺘﺎد ﺿﺒﺎع از ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ در رادﯾﻮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪوﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎطﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم َ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ را ﺑﮫ آﯾﻨﺪه واﮔﺬار ﮐﻨﺪ اّﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺎﻓﻮق ھﻤﮫ اراده ھﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﺎد ﺿﺒﺎع ﻧﻮاری را ﮐﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ در روز وﻻدت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی )س( ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر اﻋﺠﺎب
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ھﯿﺌﺖ داوران رادﯾﻮ داد و ھﻤﮕﺎن از اداء ﻗﻮی و ﺻﻮت ﻋﺎﻟﯽ او ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ …و ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در ﺳﺎل  1951ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﮫ رادﯾﻮ راه ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﻨﺪه در آﺳﻤﺎن ﺗﻼوت ﺑﺎﺷﺪ،ﭘﺲ از ﺑﮫ
دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﺷﮭﺮت در طﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه  ،ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮ ﭘﻨﺎھﯽ در ﻗﺎھﺮه ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮐﮫ اﯾﺸﺎن را از ﺻﻌﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺟﻮار ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا زﯾﻨﺐ )س( اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮﺋﯽ ﮐﮫ
ﻣﺴﺒّﺐ ﺷﮭﺮت و ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﮫ رادﯾﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻗﻮل ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم او را ﭼﻮن ﻣﻮھﺒﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺪﯾﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن اوﺑﮫ رادﯾﻮ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی رادﯾﻮﺋﯽ زﯾﺎد ﺷﺪ و در اﮐﺜﺮ
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ھﺮ ﮐﺲ درﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ رادﯾﻮﺋﯽ داﺷﺖ ،ﺻﺪای آن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ھﻢ ﺻﺪای او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺺ در روزھﺎی ﺷﻨﺒﮫ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎرﺟﯽ او ھﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﻣﻮاج
رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ .
دﯾﺪار از ﮐﺸﻮرھﺎ :
از ﺳﺎل 1952در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮭﺎی او ﺑﮫ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از دﻋﻮﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از او ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ از اودﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ در آن
ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ از اﺳﺘﺎد دﻋﻮت ﮐﺮده اﯾﺪ ؟ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﮫ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺎد در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺣﻀﻮر دارد ﻓﻀﺎﺋﯽ از ُﺳﺮور
و ﺷﺎدی در آن ﻣﮑﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد … اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن از او در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﺎی رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد … رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل او
آﻣﺪ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻓﺤﮫ ﻧﻤﻮد ،در ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ در ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﺷﮫ ﻣﺴﺠﺪ ازﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ودر ﻣﯿﺪاِن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺶ از  250ھﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﺪای او ﮔﻮش ﻣﯽ داﻧﺪ…از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮﻧﻤﻮد ھﻨﺪ اﺳﺖ  ،او ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻋﺎﻟﻢ را ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ در ھﻤﮫ ﻧﻘﺎط ﺑﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ… ازﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺗﻼوت ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام
در ﻣﮑﮫ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی )ص( در ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻣﻨﻮره  ،ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ در ﻗُﺪس  ،ﻣﺴﺠﺪ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ )ع( در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺴﺠﺪ اَﻣﻮی در دﻣﺸﻖ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺸﮭﻮرآﺳﯿﺎ  ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ  ،ﻟﻨﺪن ،ھﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ھﯿﭻ روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ از ﻋﮑﺲ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﻄﻮره ﺑﻮدن او دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮم اﺳﺖ ،ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﯿﻤﺎری و وﻓﺎت :
ﻣﺮض ﻗﻨﺪ در اوﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ او ﺑﺎ ﺗﻨﺎول ﻏﺬاھﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن اﻟﺘﮭﺎب َﮐﺒﺪی ،دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻣﺮض را ﻧﺪاﺷﺖ ،او را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
دﮐﺘﺮ ﺑﺪران در ﺟﯿﺰه ﺑﺮدﻧﺪ  ،اﻣﺎ اطﺒّﺎء ﺑﮫ او ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺑﮫ ﻟﻨﺪن ﺑﺮود  ،او ﺑﮫ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ای در آﻧﺠﺎ از ﭘﺴﺮش اﺑﻦ طﺎرق ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و
ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ روزﮔﺎر ﻋﻤﺮ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻗﺖ ﻟﻘﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﻣﯽ ﮔﺬرد  ،روز وﻓﺎت او ﺑﮫ َﻣﺜﺎﺑﮫ ﺻﺎﻋﻘﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﻗﻠﻮب ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن در
ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از دﻧﯿﺎ واردآﻣﺪ ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺪاران ﺻﺪا ،اداء ،و ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼف زﺑﺎن و … ﺟﻨﺎزه اورا ﺗﺸﯿﯿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ  ،در اﯾﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ ھﻤﮫ ُﺳﻔﺮاء ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ،و ﭼﻮن
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻋﻼﻗﮫ در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد روز  30ﻓﺒﺮﯾﮫ در ھﺮ ﺳﺎل روز ﺗﮑﺮﯾﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎری ﺑﺰرگ اﻋﻼم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮫ ﯾﺎِد روِز  30/11/1988ﯾﺎد او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ روزی
ﮐﮫ او ازﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ و از زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .
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