من هو الشيخ جمال الدين {قابالن}؟
هو من سكان األناضول ،أمه خدجية وأبوه رشيد.
تاريخ الميالد ومكان الوالدة:

ول ددد ر ة د ددة انت ددي الاابإ ددة لتا داحمل فس ددرض الاابإ ددة ا ددة أرض د و  .ول ددد س د ة  7431هج د داو ،وس د ة

 7291ميال داو ،و  7439ر الس ة ال ومية.

درجته العلمية:

حفددا التد ن الكد ر و رس الإاددو الاتددة الإ بيددة نال د ن وال لددو واأ ضد والرالصددة وأداداو اد األ ددول
نأ ددول الفتدده وأ ددول الافسددض وأ ددول ااددددري وأ ددول الإتارددد وصضهددا و رس ا د الف د و م د الفتدده
والافسض وااددري والكال .
وأشد ن اددل مإاددي هددمه الإاددو يإداو أبددوه ال شدديد وفضددا ة ف ذلددد رس الخدديد دددما نددان فمام داو ر
منددأ أرر رو ددا ر ادددة اأ حددو ال ددا يت أ دددم مف د أرر رو روس م د ال رددام واأ ض د و ا د
اأإاين وأ ول الفته.

تحصيله العلمي أثناء المرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية:

وبإ د ددد فخل د داحمل اردم د ددة الإس د ددك دة اناس د د ف ف دا د د ددة أرر رو ومت د ددد لالمال د ددان لاد حا د ددة ا باداري د ددة
واإل دا دة وال انودة وجنح هبا خالل ثالث س وات.

تحصيله الجامعي:

وأرا أن داالد مامإددة أنتد س لدراسددة اإلديددات و دددما نددان دد ه  41سد ة بإددد فخلاردده اأ حاددة ا باداريددة
واإل دا دة وال انودة .وخت ج م ها دما نان د ه  34اماو.

الوظائف الرسمية وغير الرسمية للشيخ جمال الدين:
اإلما  ،والدوا ا ،واأفدا  ،ورردي

ارد س شدوون مدودف الدد يدة ،ومسدا د رردي الخدوون الدد يدة ،ومفد

نه ،او ا ا الفيدرالية الدد يدة أدودف منيدا ،رردي الدو ا واإلرشدا مدإيدة مااد صدورد  ،ورردي
إيددة الفاددوع مدإيددة مااد صددورد  ،وررددي ددا لاجدإيددات اإلسددالمية وا ددا امدإيددات ،وررددي الدولددة
اإلسالمية الفيدرالية األناضولية ،ورري دولة الخالفة أخضاو دإين أنه أمض اأوم ني وخايفة اأسادني.

ونان م اسراو دمه امدإيات واأوسسات ،بإادها أددس ة دضس وبإادها أددس ،ودادة ،دد الو وديفدة اأفدا
اسدداد يهددا تددس أدددس سدداة شددهور ،بي دددا وديفددة اإلمددا اسدداد ت أدددس  77ام داو ،واسدداد  71ام داو ر
ا امدإيات اإلسالمية.

وديفة اأف  ،بي دا  77اماو رريساو
واساخهد الشيخ جمال الددين ووجدا أوغلدي أميدر المد منين ووليمدة الم دلمين بإدد أن أحيدا ارال دة

ال اشدددس بإددد فمهادددا أدددس  14ام داو وزباهددا ومنهددا وذلددد ددا  71 7371ذو ااجددة اأوا د  71مددادو
 7221ميال داو ا لواحمل ولة ارال ة ال اشدس ر السا ة  79,14ده او.
ونايجددة هددمه ااا ثددة اأوأددة اراد د

ا د الخددورع لدولددة الخالفددة ر مدداردد  71ذم ااجددة 7371

اأوا د  71مددادو  7221ميال د داو لإاده د با د ورس أن دكددون لادسددادني خايفددة ،و ددد ر دواز أن درتددل
اأسددادون ولددو سددا ة بدددون ارايفددة ،ةد روا أن دكددون ارايفددة هددو ابددن الخدديد ددال الددددن وهددو دددد ماددني
مف أوصاد قةدابالن  .وذلدد حسد الو دية الد أو دل هبدا وهدو الدمم رس دد أبيده الإادو الخد ية
و او الاتة الإ بية وأ ان لاإامل ال أنه خايفة لادسادني وجي ال امدي بيإاه.

حياة الشيخ محمد متين ممتي أوغلي في ال جن:

فن حكومددة أأانيددا ة د رت م د ارض د والدددروس لاخدديد دددد ماددني مف د أوصا د  ،و د الت امددة اأا دددة
بسددر فلتاردده بإددو الدددروس وارضد وف ددداره بإددو ال خد ات اأكاوبددة .وح داا هددمه األمددور ر أأانيددا
ال د مددد ح دددة الفك د والددددن واأإاتددد .وةددد أ اددن الخدديد امهددا إل دالحمل ولددة اإلسددال وفةامددة ولددة
ارال ددة ،وأنددد أن اأسددادني سددري د د لإددأ ول د راددداه ف بامهددا  ،ولا ا ددي أراضدديه وح دددة
مإاتده ولك دإيخدوا ر أمدان وسدال  .وأن الدمل الدمم أ دا اأسدادني اليدو هدو بسدر مد د امهدا .
وبإددد ف دددار هددمه الفا ددوع ةددا ال ددا األمددامورن اأتا د واأإادددم والددمم د ا د حت ددويت اإلنس ددان
بادخالم دده ارا د ددة وبإالة ددا م د د الدول ددة األأانيد ددة ر م دداردد  1د د  7372اأوا د د  4مد ددادو 7221
بادجو ال مت امدا ة وةاما التوات ارا ة اأت إة باخاضان الخيد مت الددن وحرسده .وهدو ا ن
ر السددجن دإددي ر د د ون ددإرة رددداو حيددري هددو مإددأول ددن ي د ال دداس ودإددي ر زنأانددة م ف د او ر

د ون إرة لاتادة.

وأ دددرت ا كدددة الإامددة األأانيددة ة د اراو بأندده يمنددن أن ت ددول فددي الدولددة املمانيددة الديم را يددة قددال

ال ددر ن اددكا واددكا  .وأث داحمل اندادده األو ةددال أنددا أقددول وبكددو جددد و ددجاعة لن اددو مددا قلتدده اددان
م دتنطاا مددن أحكدداال اإلسددالال الكدريدع وقمددا بدددعوة الندداظ للدل تحكدديد الن دداال ال ر نددي .وةددال أث داحمل
اندادده لن دولددة الخالفددة مددا والددا موجددودةة وأن وليمددة الم ددلمين مددا وال موجددوداة ولكددن يديدده
مغلولتان ويمنن من العمو هبما مل دا دازل دن اإلسدال وأبددع رأدده ونخد

دوس اإلسدال بتدوس و د احة.

وةددال ب دده أث داحمل زدددار  :يددا بنددي ال تحددنن فلننددا علددل الحددهلل ومددا اتطدده ا وقدددرح ا علينددا فددي اللددو
المحمددوال البددد أن ندراح ولن ا يختطددر أبددااد ولن دداء ا سنصددطر وسدننجح فددي هددكا االوتطددار ولنددا
لجأنا للل الطاب الكطير في هكا المجال وهبما ور أم ه ف اهلل وسا بالتااحمل والتدر.
وا ن ددأل أن يشددر جدددر الخليمددة بددأمر ا وأن ينددنل عليدده ال ددكينة والراحددة والامأنينددةة وأن
ينجيه من او مكروحع

