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لعلماء ودعاة الموصل خطابا تربويا ناجحا جعلوه وسيلة من وسـائل اإلصـالح           

امتلك قدرة خطابية مـؤثرة فـي   ، كداعية ومربياً فاضالً ومنهم غانم حمودات الذي نشط      

إذ ركز في خطاباتـه التربويـة علـى قـضايا     ، األسلوب والمنهج واختيار الموضوعات  

اجتماعية وأخالقية واقعية المست شرائح اجتماعية مختلفة فـي زمـن انتـشرت فيـه               

ربية بشكل ال يتناسب    السلوكيات واألفكار والنظريات والتحديات التي أحدثتها الحداثة الغ       

لذلك سعى غانم حمودات إلى صياغة خطابـه التربـوي وفـق    ، مع اإلسالم ديناً وأخالقاً 

معطيات متجددة سواء من خالل المدرسة أم الدروس التي كـان يلقيهـا علـى شـباب           

  .اإلخوان لبناء نخبة مثقفة معتزة بعقيدتها ودينها

Educational discourse to Ghanem Hhmoudat in the 
postmodern stage 

Dr. eman Abd al Hamid Mohamed al-Dabbagh 
Abstract  

Scientists and advocates of Mosul speech educationally 
successful made him the means of reform , including Ghanem 
HAhmoudat which is active as an advocate and educator virtuous, 
an advocate and educator, possessed the ability rhetorical 
influential in terms of style, approach and choice of subjects, has 
focused in his speeches the educational issues of social, moral and 

                                         
 جامعة الموصل/ كلية العلوم اإلسالمية/قسم أصول الدين/ مدرس . 
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realistic touched social strata in different time spread the 
behaviors and ideas, theories and challenges brought about by 
Western modernity is not commensurate with Islam as a religion 
and ethics, so sought Ghanem Hmoudat to formulate his 
educational according to data renewed worse through the school 
or lessons that were given by the young Brotherhood of building 
an elite educated sticking to faith and religion. 

 
تميزت مدينة الموصل بعلمائها ودعاتها الذين حملوا فهماً عميقا لإلسالم وفكـراً           

يرجـع ذلـك إلـى طبيعـة المـنهج          ، متميزاً وقدرة عالية على التأثير في الجمـاهير       

نما فيهم طاقـات وإمكانيـات الخطـاب        ، عات التي يتم اختيارها وإمدادها لهم     والموضو

 نجحت في جعلهم أداة فعالة في إصالح المجتمع وبنائه ليكون مؤهالً فيما بعـد              ، المؤثر

ومن هؤالء الدعاة غانم حمودات الذي امتلك خطاباً        ، لتأسيس الدولة اإلسالمية المنشودة   

من وسائل اإلصالح واستطاع بناء نخبة مسلمة مؤهلة لفهـم          تربوياً ناجحاً جعله وسيلة     

طبيعة العمل اإلسالمي وشروطه وضوابطه وفهم مدى حاجة القـضية اإلسـالمية إلـى              

المساندة في ظل مرحلة ما بعد الحداثة وما أدخلته من مفاهيم وسلوكيات غير معهـودة               

  .على المجتمع

خُصص المدخل  ، اور وخاتمة يتألف البحث من مقدمة ومدخل تاريخي وثالثة مح       

التاريخي للكالم عن األوضاع العامة في العراق في مرحلة ما بعـد الحداثـة والتـأثير                

وتضمن المحور األول سيرة ونـشاطات  ، السلبي للحضارة الغربية على المجتمع العراقي  

في حين ركز المحور الثاني إلى إبـراز الجوانـب    ، غانم حمودات منذ والدته حتى وفاته     

وهي واسعة متعددة فآثرنا االقتصار على أبرزها التي جاءت في          ، تي عني فيها خطابه   ال

وتنـاول المحـور    ، والمرأة المسلمة ، والشباب، والخطاب الموجه للداعية  ، مجال التعليم 

واهـم  ، ومنهاجـه ، الثالث مقومات خطابه التربوي من حيث أسلوبه وصفاته الشخصية        

خاتمة التي أجملت أهم االستنتاجات المترتبة على دور        ثم ال ، الموضوعات التي ركز فيها   

  .خطاب غانم حمودات التربوي في مرحلة ما بعد الحداثة
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تعد الحداثة مشروعاً غربياً وهي من المفاهيم والمصطلحات التي ال تملك تعريفا            

دخلت العالم اإلسـالمي    ، ف المجاالت والتخصصات وزوايا الرؤية لها     محدداً نظرا الختال  

أما االيجابية فهي العلوم والتقنيات التـي      ، وهي تحمل في طياتها نواحي ايجابية وسلبية      

أمـا الـسلبية    ، أحدثت تحوالت في الناحية التكنولوجية وأفادت العالم اإلسالمي في ذلك         

تخالف القـيم والمبـادئ والعـادات والتقاليـد         فهي ما أدخلته من مفاهيم غير معهودة        

واألعراف العربية واإلسالمية وبث مفاهيم تخالف النظم السائدة كدعوتها إلـى علمنـة             

واعتماد المذهب العقالني واالنقطاع عن الماضي والتراث       ، الحياة االجتماعية والسياسية  

، الفلـسفات الماديـة   واألخـذ ب  ، ومحاربة التصور اإليماني وقواعد التوحيد    ، ومحاربته

وال يعني مصطلح ما بعد الحداثة انـه        ، والترويج للنسبية األخالقية  ، والمذاهب الوضعية 

  .)١(نهاية الحداثة بل تعني نقدها واستمرارها أيضا

اضطرابا في أوضاعه   ) ١٩١٨-١٩١٤(عانى العراق منذ الحرب العالمية األولى       

وقد انعكس ذلـك سـلبا      ، الل البريطاني له  السياسية واالجتماعية واالقتصادية اثر االحت    

على المجتمع العراقي السيما وان قوات االحتالل تعمدت نشر الرذائل والمفاسد بين أبناء          

وتـدني مـستوى التعلـيم      ، وخلق األزمات المعاشية واالقتصادية بين الناس     ، المجتمع

  .)٣(وسعي الدولة لعلمنة مناهج التعليم. )٢(وزيادة نسبة األمية

والسيما في عقدي األربعينيات    حب ذلك انتشار األفكار العلمانية والشيوعية       وصا

 من القرن الماضي التي شجعت على شيوع وتداول فكرة االنفـصال لـدى          والخمسينيات

ومحاولة نشر مقومات الحضارة الغربية مـن فلـسفات       . )٤(بعض أبناء المجتمع العراقي   

وصوالً إلى العولمـة التـي      . )٥(الثقافةونظريات مادية وأدب وسلوكيات وسائر ضروب       

أرادوا من العراق أن تتحكم به النزعة األمريكية الصهيونية كيفما تشاء وتضع مقدراته             

وظهور حركـات   . )٧(وإخراج المرأة عن بيئتها المسلمة باسم التحرر      . )٦(تحت سيطرتها 

خوان المـسلمون  ورصد الحركة اإلسالمية في العراق والسيما اإل  . )٨(التنصير في العراق  

وتـشدد بعـض الفـرق      . )٩(لدعوات المنصرين وأعمالهم في الموصل وشمال العـراق       
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وتـشدد عـدد مـن الـدعاة      ، اإلسالمية واتخاذها موقفا مناوئاً لكل من يعارض أفكارها       

والعلماء وابتعادهم عن االجتهاد الواقعي والتفكير الموضوعي جعلهم يعجزون عن حـل            

. )١٠(ذلك بالفشل في مواجهة التحديات التي أحـدثتها الحداثـة         مشاكل المجتمع وأوقعهم    

وأدى انبهار الكثير من أبناء المجتمع العراقي خاصة والعالم اإلسالمي عامة وعدد مـن              

علمائه ونخبه وقياداته بالحضارة الغربية واألخذ غير المتبصر من هذه الحضارة والعجز         

و فاسد مما غـزا عقـل األمـة وعقيـدتها           في التمييز بين الفكر السليم والسقيم وما ه       

وأفقـدتها ذاتهـا    ، فألحق الدمار بمقومات الشخـصية اإلسـالمية      ، وثوابتها التصورية 

  .)١١(وأصبحت تابعاً لآلخر

إن تزايد تحديات الحضارة الغربية وفشل محاوالت اإلصالح والتغيير طيلة عقود           

ياغة خطابهم التربوي وفـق  من القرن العشرين دفعت العديد ممن عني باإلصالح إلى ص     

معطيات جديدة تبحث عن بدائل أكثر قدرة بإخراج األمة من حالة االنكسار الذي أصابها              

بفقدانها دورها الحضاري وفق مناهج مالئمة ومدروسة تسعى إلى بناء النخبة بعيداً عن          

  .الحماس وسوء التقدير وكان غانم حمودات من بينهم

 
  

الـشهير  (ولد غانم سعد اهللا بن الحاج عبد اهللا بن محمد بن خضير بن حمودي         

في محلة باب البيض التحتـاني      . )١٤(١٩٣٠عام  ، )١٣(من عشيرة عنزه  . )١٢()بحمودات

في عائلة محافظة متدينة فأبوه كان قارئا للقرآن وحريـصا علـى            ، في مدينة الموصل  

رئيس صنِف البزازين وأحد حفاظ القـرآن       ) حمدي حمودات (أداء الفرائض وكان عمه     

درس في الكتاتيب وختم القرآن الكـريم قبـل دخولـه المدرسـة             ، الكريم في الموصل  

وعبـد اهللا   ، )١٥(تأثر بعدد من علماء الموصـل مـنهم محمـد الرضـواني           ، االبتدائية

دخل المدرسة االبتدائية   ، أ غيورا على دينه   فنش. )١٧(ومحمد محمود الصواف  ، )١٦(النعمة

 ١٩٤٤وفـي عـام     ،  متنقال بين مدرسة ابن األثير والعراقية وباب البيض        ١٩٣٨عام  

ثم انتـسب بعـدها   ، انتسب إلى المتوسطة الغربية وكان متفوقاً في مراحل دراسته فيها  
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ه الـوزاري    وكانت نتيجة امتحان   -الفرع األدبي  - إلى اإلعدادية المركزية     ١٩٤٧عام  

 وتخـرج   ١٩٤٩دخل دار المعلمين العالية في بغداد عام        ، األول على المنطقة الشمالية   

  .)١٨( بمرتبة الشرف في اختصاص اللغة العربية١٩٥٣فيها عام 

  
 بدأ غانم حمودات عمله الوظيفي مدرساً للغة العربية في متوسطة الحدباء عام            

واثر إخفاق  ، )٢٠( إذ نقل إلى إعدادية الموصل     ١٩٥٧ام  واستمر فيها إلى ع   . )١٩(١٩٥٣

 أودع حمودات السجن وأوقف عن التدريس مدة أحد عـشر        ١٩٥٩حركة الشواف عام    

  .)٢١()١٩٦٠ شباط ٢٠-١٩٥٩ آذار ١٤(شهراً ما بين 

 ١٩٦٠ونسب في نيـسان  ، عاد حمودات إلى العمل الوظيفي بعد إطالق سراحه      

سا لمادتي التربية اإلسالمية واللغة العربية واسـتمر فـي          إلى اإلعدادية المركزية مدر   

إذ نقل بعدها إلى اإلعدادية الشرقية التي بقي فيهـا        . )٢٢(١٩٦٢التدريس فيها إلى عام     

إال انه اسـتمر    . )٢٣( لبلوغه السن القانونية   ١٩٩٣ تموز   ١حتى أحيل على التقاعد في      

 األجر من اهللا سبحانه وتعـالى إلـى   في إلقاء المحاضرات في اإلعدادية الشرقية مبتغياً 

وقد عد آنذاك أقدم مدرس يزاول      . )٢٤( إذ توقف مكرها عن التدريس     ٢٠٠٤أواخر عام   

، وكان يبدي اهتماما كبيرا بطلبته مضحياً بوقته من اجلهم        ، مهنة التدريس في الموصل   

يعرض لهم المادة بسهولة ويسر ووضوح ويرفع صـوته ويخفـضه تبعـاً لموضـوع           

يساند الفقراء منهم مادياً من اجل إكمال       ، يتقرب إليهم بسلوكه الهادئ الرصين    ، درسال

  .فاستطاع بصبره أن يخرج أجياالً يعتزون بدينهم اإلسالمي، )٢٥(دراسته

  
تنوعت نشاطات غانم حمودات بين السياسية واالجتماعية والدعويـة وغيرهـا    

 بمناصرته قـضية فلـسطين   ١٩٤٨-١٩٤٧ات نشاط سياسي منذ عام  فقد شهد لحمود  

، ودعوته لإلضراب واالعتصام في خطبته داعياً لجمع التبرعات لالجئين الفلـسطينيين          

ممثالً عن اإلخوان المسلمين الـذي      ) الديني القومي في الموصل   ( واشتراكه في التجمع  
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 فـي   ١٩٥٩كـة الـشواف      لمكافحة الشيوعية واعتقاله بعد فشل حر      ١٩٥٨أقيم عام   

  .)٢٦( ألسباب سياسية١٩٧٣ثم اعتقاله مرة أخرى عام ، الموصل

 ١٩٥٠ وأصبح عـام     ١٩٤٧انتمى حمودات إلى دعوة اإلخوان المسلمين عام        

مسؤوال عن الشباب المـسلم فـي     ) ١٩٥٤-١٩٤٩( بعد إجازة جمعية األخوة اإلسالمية    

وكـان  ، سمهم في أكثر مـن مناسـبة  الكليات وممثال لهم في اللجنة المركزية وخطيبا با       

يخرج مع العلماء والدعاة إلى القرى خالل سنوات طويلة للدعوة واإلرشاد األمر الـذي              

البيجوانيـة  :  ومنها قـرى مكنه من المساهمة في بناء عشرين مسجداً في عشرين قرية    

والبرغلية والمثلث وكاخورته وعين البيضا وعـين الجحـش والعـريض ومـستنطق             

فضالً عـن إلقـاء     . )٢٧(ن ومستنطق العكيدات وغيرها ووسعوا مسجد الفاضلية      الحديديي

والمشاركة في إنشاء اللجان لمساعدة المتعففـين مـن         ، الخطب والمواعظ في المساجد   

وفي خطوة منه في تثبيت الجانب الروحي والدعوي بين طلبته سعى           . )٢٨(اإلفراد واألسر 

 مع الطلبة وعدد من     ١٩٦٩رقية في رمضان عام     إلى إحياء ليلة القدر في اإلعدادية الش      

واسـتمر  ، طالباً) مائة وسبعين (وقد وصل عدد الطلبة في إحدى الليالي إلى         ، المدرسين

وظـل  . )٢٩(عاماً ثم شرع يقيمها بعد ذلك في المـساجد        ) إثنا عشر (يقيمها في المدرسة    

وقد ،  توفاه اهللا  حمودات يعمل مع اإلخوان على الرغم من كبر سنه واعتالل صحته حتى           

إن هناك أموراً اعرفها عن األستاذ غانم حمودات لـو عرفهـا         :" قال عنه إبراهيم النعمة   

الناس لما ترددوا في القول بأنه على رأس الدعاة إلى اهللا ليس في العراق وحده بل في                 

  .)٣٠("العالم اإلسالمي

 
 صراع طويـل     في مدينة الموصل بعد    ٢٠١٢ نيسان   ١توفي غانم حمودات في     

وقد شُيع حمودات من جامع أم القرى في حـي          ، مع المرض اثر إصابته بمرض عضال     

فضالً عـن   ، في موكب مهيب شارك فيه عدد كبير من أهالي الموصل         ، الكفاءات الثانية 

اُلقي فـي   ، وفود من كركوك وبغداد والرمادي وديالى وصالح الدين واربيل والسليمانية         
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فضل حمودات ودوره في الـدعوة        من قبل عدد من العلماء تُبين      التشييع كلمات تأبينية  

كما اُلقيـت عـدداً مـن       ، وبناء األجيال منها كلمة إبراهيم النعمة وعبد الوهاب الشماع        

القصائد التي ترثيه منها قصيدة لذنون يونس األطرقجي وقصيدة أكـرم عبـد الوهـاب     

وكـان  . )٣١(قبرة وادي عكاب  ثم دفن في مثواه األخير في م      ، وأخرى لحسن طه الحسن   

  :لذنون يونس األطرقجي) الفتى النور(مما جاء في قصيدة 

  ارتضى التغييرا ضيف النور و  فاًـيا رفيق الصواف يرتاد ري

  راب عذباً طهوراــوكنت الش  وتوالت أجيال دعوتك الطهرى

  ثيراـمفرد صار في الرجال ك  عـكل بيٍت من غانم فيه رج

  راـاً منيـاة دربـأللوف الدع  ىـجهك يبقإن أناح الظالم و

  ويأبى في الخطب إال الحضورا  هاجساً يلمح الخفي من الكيد

  وراًـم روحاً هصـا تضـالحناي  وتحيق األدواء بالجسم لكن

  .)٣٢(سامت الجسم شأوها المحظورا  فسـهمة ترمق الجبال ون

 

الجوانب التي عني بها غانم حمودات في خطابه البد من معرفة     قبل الحديث عن    

إن الخطاب التربوي ذا مفهوم واسع وهو خطاب شامل يمس جوانـب متعـددة فيهـا                

فـال أقـول نـصح      ، الجانب الفكري والسلوكي والمعرفي وفيه الجانب العقائدي للمسلم       

 ال عالقة له بالجانـب  المسلم في إخراج الزكاة أو تأدية الصالة هو جانب عقائدي ديني          

فلو قرأنا نتائج إخراج الزكاة مثالً ومدى تأثير أداء هذه العبـادة وإعطائهـا              ، التربوي

حقها على المجتمع اإلسالمي لوجدنا أن للجانب التربوي حضور كبير فهو حقق بـذلك              

فالخطاب التربوي واسع المفهوم ال نستطيع أن نحدده بمـصطلح          ، منفعة عامة وخاصة  

قد فقه حمودات هذا المنطلق للخطاب وجعله يحرص على حث جميـع فئـات               و، محدد

المجتمع على تأدية العبادات وقراءة القرآن والتفقه فيه والعمل به لما لـه مـن أثـر                 
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ولتعدد جوانب هذا الخطاب فقد ركزنا على الجوانب البارزة منه والتـي            ، إصالحي كبير 

  :جاءت كاألتي

  
لية إخراج األمة ونهوضها وبنائها الحضاري تتطلب الكثير مـن اإلدراك           إن عم 

والفهم والوضوح والمعرفة واإلفادة من التجارب والقدرة على وضع البرامج المناسـبة    

لذلك فقد رأى غانم حمودات أن السبيل لنهضة األمة يكـون بالتربيـة             ، لواقع المجتمع 

طاب والمحاضرات الجماهيرية بـين شـرائح       والتعليم واكتساب المهارات المعرفية فالخ    

اجتماعية مختلفة مهما طرح فيها من أدلة وبراهين ال يغني ذلك عن التربية الشخصية              

وقد وجـد فـي     . )٣٣(التي وجدها في مجال التعليم الن فيها تدريب وتنمية العقل والفكر          

ثمانينـات  التعليم مجاالً واسعاً لخطابه التربوي ذلك أن ظـروف العـراق فـي عقـد ال       

والتسعينات من القرن الماضي كانت ال تسمح بمثل هذا الخطاب حتى وان كان تربوياً ال         

لو أن األمن رأى احدنا يتحدث مع اثنين أو ثالثـة ربمـا كـانوا               :" سياسياً فكان يقول  

وعدها . )٣٤("يعتقلوننا بينما والفضل هللا يجمع لي الطالب كل يوم ألتحدث معهم بما أشاء      

رب بها إلى اهللا ومن أفضل المجاالت لخدمة اإلسالم ألنها تخاطب عدداً كبيـراً      عبادة يتق 

ألن (لسيدنا علي رضي اهللا عنـه      )(وإيماناً منه أيضا بقول الرسول      ، )٣٥(من الشباب 

وفي ) خير لك من حمر النعم    (أو  ) يهدي اهللا بك رجالً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها          

  .)٣٦() طلعت عليه الشمسخير لك مما(رواية أخرى 

السـيما تعلـيمهم عقيـدة    ، فكان يولي قضية تربية وتعليم الطلبة اهتماماً كبيراً 

كما عزز خطابه التربوي فـي التعلـيم   ، اإلسالم وشريعته وأخالقه ويعلمهم العمل بالعلم    

 عندما وجد ضرورة ربط المسلمين بالمسجد فشرع يلقي محاضراته في مسجد المدرسة           

على الرغم من اعتـراض     . )٣٧(الذي كان له الدور الكبير في بنائه      ) ة الشرقية اإلعدادي(

  .)٣٨(األمن الحكومي على تدريسه في المسجد واستجوابه ألكثر من مرة بسبب ذلك
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 لذلك نجده مستمراً في التعليم ألكثر من خمسين عاماً على الرغم من بلوغـه               

ومـا  ( : التي يلقيها مؤمنا بقوله تعـالى      السن القانونية للتقاعد زاهداً بأجر محاضراته     

       الَِمينالْع بلَى رِري ِإالَّ عَأج ٍر ِإنَأج ِه ِمنلَيع َألُكُمومـا أسـعدني   :" وكان يقول. )٣٩()َأس

وقد كنت أرى التالميذ يتسابقون إلى الوضوء في البرد القارص ويؤدون الصالة فرادى             

أنا أرى الوفاء من أبنائي التالميذ واسمع ذكـرهم  وما أسعدني و ، وجماعات في المسجد  

وقد أنكر على من يمتلك القدرة على التـدريس         ، )٤٠("لما كنت اهديهم إليه وأحثهم عليه     

كما أن  :" أن يتقاعد بل عد كل من قصر بذلك تقصيراً بأداء شرعي وكان يقول عن ذلك              

  .)٤١("الصالة ليس فيها تقاعد كذلك خدمة الدين ليس فيها تقاعد

وجاء موقف حمودات هذا ليقينه أن األمة تعاني من أزمة نخبة وليس أزمة أمة             

فحرص على كيفية تربية هذه النخبة لتكون قادرة على النهوض باألمة وإن كانت مهمة             

  .شاقة وعسيرة إال أنه حرص عليها اشد الحرص

ـ    ) أي الموجه للطلبة  (ركز حمودات في خطابه التعليمي     ادة السيما وهو يدرس م

فكان ، أولها ترسيخ العقيدة وبنائها في نفوس طلبته      ، التربية اإلسالمية على أمور ثالثة    

وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم َألِبيِه    (:على سبيل المثال عندما يشرح اآليات الكريمة من سورة اإلنعام         

         الٍل مِفي ض كمقَوو اكةً ِإنِّي َأرنَاماً آِلهَأتَتَِّخذُ َأص ر٧٤(ِبيٍنآز (      اِهيمـرنُـِري ِإب كَـذَِلكو

فَلَما جن علَيِه اللَّيـُل رَأى كَوكَبـاً      ) ٧٥(واَألرِض وِليكُون ِمن الْموِقِنين    ملَكُوتَ السمواتِ 

        اآلِفِلين ا َأفََل قَاَل ال ُأِحبي فَلَمبذَا رازِ   ) ٧٦(قَاَل هب رَأى الْقَما را     فَلَمي فَلَمبذَا رغاً قَاَل ه

         الِّينِم الضالْقَو ِمن ي َألكُونَنبِدِني رهي لَم اِزغَةً قَاَل     ) ٧٧(َأفََل قَاَل لَِئنب سَأى الشَّما رفَلَم

     ا تُشِْركُونِمم ِريءِم ِإنِّي با قَوا َأفَلَتْ قَاَل يفَلَم رذَا َأكْبي هبذَا ريأمر طلبتـه  . )٤٢())٧٨(ه

ألنها تعطي استنتاجاً كامالً عن كيفية إيمان سـيدنا         ، بحفظها ويكررها في كل محاضرة    

ثانيا اليوم األخر ركز في حديثه على اآلخرة عن الجنة ونعيمها           ، )عليه السالم (إبراهيم  

ورة مع ابنه في س   ) عليه السالم (ويذّكر طالبه بقصة نوح     ، وثوابها وعن النار وعقابها   

هود وكيف أن اإلنسان مهما علت مكانته في الدنيا فانه محاسب على أعماله في اآلخرة         
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ونَادى نُوح ربه فَقَاَل رب ِإن ابِني ِمـن َأهِلـي   :(وال مفر له من الحساب في قوله تعالى       

     اِكِمينالْح كَمَأنْتَ َأحقُّ والْح كدعو ِإنلى معـاني اإلخـوة والمحبـة       ثالثا ركز ع  . )٤٣()و

والصدق والتضحية وغيرها من الصفات الحميدة التي جاء بهـا اإلسـالم مـن خـالل         

  .)٤٤(االستشهاد باألحاديث النبوية الشريفة

ليثير اهتمامهم ويشد أسـماعهم      - بتوجيه سؤال لطلبته   كان يستهل محاضراته  

 بعامة والعالم   ،بخاصةإلسالمي  التي تدور في العالمين العربي وا      عن أهم األحداث   - إليه

ثم يبدأ بالحديث عن حدث معين مشابه لموضوع الدرس ثم يستخرج العبـر والعظـات               

والحكم من خالل قصة يسردها تتصل بالموضوع وتحفز طلبته نحو تحقيـق الـصفة أو               

  فتحـي  عبـد اهللا   ذكر الدكتور فقد  على سبيل المثال    و،  في نفوسهم  الخلق المراد غرسه  

انه في إحـدى محاضـرات مـادة التربيـة      - احد طلبة األستاذ غانم حمودات   _الظاهر  

العـام  اإلسالمية التي كان يلقيها عليهم األستاذ غانم حمودات في ثانوية األمـاني فـي               

 وكان موضوع المحاضرة يتناول معنى اإلخالص وأنواعـه         ١٩٦٩ أو   ١٩٦٨ الدراسي

حداث وأخبار حديثة بدأ يكلمهم عن      وصوره في الحياة، فبعد سؤاله عن ما سمعوه من أ         

 إلسرائيل في دمشق واكتشف     كان يعمل جاسوساً  ) أيلي كوهين (شخصية يهودية واسمه    

 لهـذا الموضـوع عـن رحلـة هـذا          ه وقرأ لهم من كتاب أعد     ١٩٦٥أمره واعدم عام    

الجاسوس وكيف أنها على الرغم من إنها كانت رحلة صعبة إال أنها حققت لـبالده مـا                 

اإلخالص من اجـل القـضية يحقـق    " وأعطاهم المغزى من هذه القصة في أن ،خطط له 

وان كانـت قـضية     (ة  يوان كانت الوسـائل واألهـداف غيـر شـرع          النجاح للمشروع 

 .)٤٥()"تجسس

كان له دور فاعل في نصح الطلبة وكان يلقى االحترام والمحبة من الطلبة ذوي               

ي اإلقناع والتربية النابع مـن حرصـه        االتجاه اإلسالمي وغيرهم وقد بذل كل الوسائل ف       

على طالبه ولتحمله مسؤولية تبليغ األمانة السيما مـع الطلبـة مـن ذوي االتجاهـات                
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فكـان  ) كالـشيوعية (الفكرية السائدة آنذاك المخالفة للمبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية         

  .)٤٦(يلقى االحترام والتقدير منهم

ره بين طلبة ومدرسي المـدارس التـي      وقد نجح حمودات في خطابه وبرز تأثي      

درس فيها ما جعلت تقارير المفتشين التربويين ومدراء المدارس تمتدحه وتصفه بأنـه    

على طلبته الذين زادوا حرصاً في  وانه ذا تأثير، )٤٧(كان ذا كفاءة تربوية وعلمية عالية   

ن مساهماً في إيقـاظ  وبأنه كا، االهتمام بمادة التربية اإلسالمية وأداء الفرائض التعبدية    

كما اثنت على أسلوبه في عرضه للمادة وعلى مقدرتـه فـي تجـسيم              ، وعيهم الديني 

) مدير إعدادية الموصل  (ووصف صالح الدين النوري     . )٤٨(المغازي والعظات بشكل جيد   

وبأنه ،  جهود حمودات في التعليم بأنه يتميز بمزايا نادرة من العلم والنشاط           ١٩٥٨عام  

وبأنـه يهـتم بهـم      ،  المثل العليا والخلق الرصين في نفوس الطالب       يسعى إلى غرس  

وتثميناً لهذه الجهـود فقـد      . )٤٩(اهتماما كبيرا ويضحي بالكثير من وقته في سبيل ذلك        

وجهت له مديرية تربية نينوى خالل سنوات عمله الوظيفي عدة كتب شـكر وامتنـان               

  .)٥٠(تقديراً له

فقد أقام عدد منهم مسابقة لحفظ القرآن الكريم        أما طلبته ووفاءاً منهم ألستاذهم      

جائزة غانم حمـودات    ( م عرفت المسابقة باسم   ٢٠٠٦ -ـه١٤٢٧باسمه في رمضان    

ومـسابقة  ، )كامالً أو أجـزاء   (وقد ضمت المسابقة حفظ القرآن الكريم       ، )للقرآن الكريم 

ة الفنـون   ومـسابق ، )واإلعجـاز العلمـي   ، وعلوم القرآن ، التفسير(الدراسات القرآنية   

ومسابقة تالوة القرآن   ، )اإلنتاج التلفزيوني ، )اللوحة القرآنية (والرسم، الخط( اإلبداعية

فضالً عن مسابقة يومية على قناتي العراقيـة والحـدباء   ، الكريم على الطريقة العراقية   

ومسابقة قرآنية لطلبة الجامعات ومـسابقة فـي مائـة     ، الفضائيتين وإذاعة دار السالم   

وقد شارك في المسابقة أكثر من عـشرين ألـف          ، مدينة الموصل وأقضيتها  مسجد في   

وكان حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في جامعة        . )٥١(مشارك بمختلف األعمار واألجناس   

م ٢٠٠٦كـانون الثـاني     ٤/ـه١٤٢٧ ذي الحجة    ٨الموصل في يوم الخميس الموافق      
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السـيما  ، فاء طالبه له  والذي حضره حمودات بنفسه يعبر عن مدى محبة وإخالص وو         

وأن منهم من شغَل مناصب وظيفية عالية منهم رئيس جامعة الموصل ُأبي سعيد الديوه              

  .)٥٢(جي وعدداً كبيراً من أساتذة وعمداء الجامعة

  
 إن المشكالت التي أوجدتها الظروف واألوضاع التـي يعـيش فيهـا العـالم               

يكون ذلك  ، داعية من األولويات لدى كثير من الدعاة      جعل االهتمام بتكوين ال   ، اإلسالمي

. )٥٣(وفق مناهج سليمة محكمة روحية وخلقية وحركية تسلك لبناء شخصية إسـالمية            

لذلك فقد حاول غانم حمودات في خطابه تسليط الضوء علـى المقومـات الشخـصية               

يان مـا   أي انه حرص على ب    ، الالزمة في تكوين الداعية ليتحقق له النجاح في دعوته        

فكان يرى ضرورة أن يستوعب الداعية ما أمكنـه  ، يلزم الداعية أن يتخلق به في نفسه 

وأن يكون سليم الصدر يرجو ما عنـد اهللا  ، ليكسب قلوب الناس )(من سيرة الرسول   

وأن ال يكون   ، ال يبتغي من وراء دعوته إلى اهللا شيئا وأن يكون قلبه خالصا لدعوة اهللا             

، وأن ال يخالف قوله فعله ألنه إذا خالفه فقد بذلك ثقة النـاس            ، اهللافي قلبه مكان لغير     

ورأى حمـودات أن تراجـع   ، وأن يحرص على أن تكون عالنيته كسريرته طيبة طاهرة  

الدعوة ما هي إال بسبب تصرف أناس ما حرصـوا علـى أن يكونـوا قـدوة خيـرة                   

ن ِقيَل لَهم كُفُّوا َأيِديكُم وَأِقيموا الـصالةَ   َألَم تَر ِإلَى الَِّذي   ( : مذكرا بقوله تعالى  . )٥٤(للناس

                َأشَـد ِة اللَِّه َأوكَخَشْي النَّاس نخْشَوي مالِْقتَاُل ِإذَا فَِريقٌ ِمنْه ِهملَيع ا كُِتبكَاةَ فَلَمآتُوا الزو

وال َأخَّرتَنَا ِإلَى َأجٍل قَِريٍب قُْل متَاع الدنْيا قَِليـٌل          خَشْيةً وقَالُوا ربنَا ِلم كَتَبتَ علَينَا الِْقتَاَل لَ       

ثُم جعلْنَاك علَى شَـِريعٍة     (: وقوله تعالى . )٥٥()واآلِخرةُ خَير ِلمن اتَّقَى وال تُظْلَمون فَِتيالً      

ِإنَّهم لَن يغْنُوا عنك ِمن اللَِّه شَيئاً  ) ١٨(مونِمن اَألمِر فَاتَِّبعها وال تَتَِّبع َأهواء الَِّذين ال يعلَ        

       تَِّقينالْم ِليو اللَّهٍض وعب اءِليَأو مهضعب الظَّاِلِمين ِإنالدعوة إلـى اهللا     . )٥٦())١٩(و وعد

عز وجل من أعظم األعمال التي يتقرب بها المسلم إلى اهللا بل انه عد الـدعوة مهمـة                  

  .)٥٧(رسل واألنبياءال
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ثم خاطب حمودات الدعاة ومن يتولى تربية الدعاة أن يحرصوا علـى تربيـة              

وأدرك حمودات أن   ، في أقوالهم وأفعالهم   دعاة المستقبل وإعدادهم ليكونوا قدوة صالحة     

لذلك نـصح الـذين يربـون الـدعاة أن       ، التربية بالعمل أكثر تأثيراً من التربية بالقول      

رضـي اهللا  ( وما كان عليـه الـصحابة      )(لهم ما كان عليه الرسول      يبسطوا ويبينوا   

وقد وضع  ، وان يتأسوا بهم وان يجعلوا أعمالهم وأقوالهم صورة مشرقة للناس         ) عنهم

  :حمودات ثالثة شروط للداعية الذي يريد أن ينجح في دعوة الناس وهي

 إرضاء اهللا عزوجل - ١

 أن يكون قدوة صالحة فعالة في المجتمع - ٢

 ك العلم والمعرفةأن يمتل - ٣

على تربية الروح حتى يتمكن من الثبات على الدعوة وال تتفلت منه مـع      وحثهم

واإلكثار من ترويض النفس على الصبر      ، أول اعتراض من حكومة جاهلة أو سجن مظلم       

وقراءة القرآن الكريم واإلكثار من ذكر اهللا وكثرة الصالة والصيام ونفع الناس والتخفيف       

  .)٥٨(وإعانة الملهوفينعن المكروبين 

فالمهمة األولى هي إصالح النفس الن أخطار النفس وانحرافاتها اشـد خطـورة     

فواجب دعاة اإلسالم أن يـستعدوا لحمـل أمانـة          ، من مؤامرات الحاقدين على اإلسالم    

وأن يحصنوا أنفسهم وعقولهم ليتغلبوا على ما       ، اإلصالح باإليمان العميق والفهم الدقيق    

  .م من عقباتيعترض سبيله

" ودعا حمودات المسلمين إلى التوحد مهما اختلفت اتجاهاتهم وان يكون الداعية           

إن الذي يفـرق المـسلمين   ، يجمع وال يفرق، في حالتي السلم والحرب والشدة والرخاء    

ما ينبغـي   .: " ثم يضيف " وبخاصة في وقت أزماتهم وشدائدهم يجني عليهم جناية كبرى        

  .)٥٩("نا ويبقى المجال مفتوحاً ألعدائنا لينالوا منا ما يريدونأن نفرق جهودنا وطاقت

، ورأى أن يكون التعدد في الرأي تعدد تنوع واختصاص ال تنوع شقاق واختالف            

وأن يجعلوا االختالف بين العاملين اختالف فروع وان يوجهوا معركتهم ضـد أعـدائهم              



  الخطاب التربوي لغانم حمودات في مرحلة ما بعد الحداثة
 

   
)٨٤( 

 

فما ضل قوم بعـد     ، مراء والجدل وان يتركوا ال  ، وان يجعلوها معركة بين الكفر واإليمان     

، )٦٠(وكان يدعو الدعاة أن يجعلوا كلمة حـسن البنـا         ، هدى كانوا عليه إال أوتوا الجدل     

لنعمل بما نحن فيه متفقون وهو كثير جـدا وليعـذر           :"نصب أعينهم التي كان يقول فيها     

والـشقاق  منبهاً إياهم بأن االختالف  " بعضنا بعضا فيما نحن فيه مختلفون وهو قليل جداً        

يضعف قوة الدعاة ويشغلهم عن المهمة الكبرى أال وهي تخليص البالد مـن االحـتالل               

وأن يعيشوا عصرهم في الوقت الذي يكون الدين هو المعيار الثابت        . )٦١(باختالف أشكاله 

الوقت ثروة الداعية فالحفاظ على الوقت دليل       "واالهتمام بالوقت الن    ، لقياس كل الحقائق  

ويعتقد أن حمودات يريد من داعية اليوم أن يكون فـي  . )٦٢("على الدعوة حرص الداعية   

إعداده وتكوينه المعرفي واإليماني بمستوى ما تتطلبه مرحلة الدعوة في هذا العصر قوة            

في روح وسالمة فكر وسمواً في خلق ليتمكن بها تحقيق التفاعل بـين الـدعوة وبـين              

  .الناس

  
 يتوانى عن اغتنام أي فرصة ومناسبة دينيـة واجتماعيـة   كان غانم حمودات ال  

في إلقاء وتوجيه كلمة تربوية يحث فيها الشباب المثقف وغير المثقف على أن يعملـوا          

وعد ، لإلسالم ويبشروا به ويدحضوا الشبهات المثارة حول دينهم ويقذفوا الباطل بالحق          

 قُْل هِذِه سـِبيِلي     :(قال تعالى ، )٦٣(ذلك فريضة على كل مسلم كٌل على قدر علمه وطاقته         

                        ـا َأنَـا ِمـنماللَّـِه و انحـبسِنـي وعاتَّب ـنمٍة َأنَـا وـِصيرلَـى بو ِإلَى اللَِّه ععَأد

شِْرِكينإثر محاوالت المستعمر فرض قيمهم ومبادئهم ومحاولة إشاعتها         .)٦٤())١٠٨(الْم

وتسخير أجهـزة الدولـة     ) الجاهلية( قيم   بين المسلمين باسم التحرر والتحضر وإحياء     

  .)٦٥(ووسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية لتحقيق غاياتهم وأهدافهم

 اذ  )(وأوصاهم االلتزام بالصدق في القول والعمل إتباعاً لـصحابة الرسـول            

 امتثـاال لقـول اهللا  ، )واهللا ما كنا نعرف ما الكـذب (كانوا اصدق الناس حتى قال قائلهم   

 ودعا حمـودات    .)٦٦())١١٩(يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصاِدِقين        : (تعالى
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والَِّذين تَبـوءوا   : (الشباب المسلم إلى تحقيق معنى اإلخوة اإلسالمية واإليثار والتضحية        

جر ِإلَيِهم وال يِجدون ِفي صـدوِرِهم حاجـةً ِممـا    الدار واِإليمان ِمن قَبِلِهم يِحبون من ها  

                ـمه لَِئـكنَفِْسِه فَُأو وقَ شُحي نمةٌ واصخَص ِبِهم كَان لَوو لَى َأنْفُِسِهمع ونْؤِثريُأوتُوا و

ونفِْلحتناب واج، وان يتواصوا بالحق والصبر عن المعصية وفعل الطاعات       . )٦٧())٩(الْم

محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين    (: والتراحم وان يكون قول اهللا عز وجل      ، وصلة الرحم ، الرياء

معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضالً ِمن اللَِّه وِرضـواناً             

  وِهِهمجِفي و ماهٍع             ِسيمرِفي اِإلنِْجيِل كَـز مثَلُهماِة ورِفي التَّو مثَلُهم وِد ذَِلكجَأثَِر الس ِمن 

          ـدعو الْكُفَّـار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآز شَطَْأه جَأخْر

وحثهم . )٦٨(شعارهم))٢٩(ا الصاِلحاِت ِمنْهم مغِْفرةً وَأجراً عِظيماً     اللَّه الَِّذين آمنُوا وعِملُو   

وأن يثقوا بعلمـائهم وان     ، على ضرورة مصاحبة العلماء ومجالسة أهل الخير والصالح       

كما كان يوصيهم بأالّ يختلفوا وإن اختلفوا فال يفسدوا الود بينهم وأن            ، ال ينتقصوا منهم  

وكان ، وان يجمعوا كلمتهم ويرصوا صفوفهم    . )٦٩(يار راية اإلسالم  ال يكون خيارهم إال خ    

  . )٧٠(يرشدهم إلى ضرورة الحب في اهللا والتكاتف فبها ينتصر المسلمون

  
وجه غانم حمودات خطابه التربوي في وصايا متعددة للمرأة المسلمة من اجـل          

داً على أهميتها في إصـالح المجتمـع        مؤك، النهوض بها لتكون رائدة في هذا المجتمع      

والى أهمية وضع المناهج والدروس المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي            

فكان يوصيهن باإلكثار مـن العمـل الـصالح    ، تنهض بالعمل النسوي في سبيل الدعوة  

فيه تنال ما ال  وان تتزين المرأة بزينة الحياء وحسن الخُلُق ف       ، والطاعات واألناة إلى اهللا   

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يـوم          ()(امتثاالً لقول الرسول  ، تنال بعمل أخر  

وأن تتأدب بأدب اإلسالم وأن تتخلق باألخالق الحميدة وان         . )٧١()القيامة أحسنكم أخالقا  

ـ        ، ال تكون أداة بيد اآلخرين في هدم المجتمع        ا الن الغرب يعي أن المرأة المسلمة إذا م

  .)٧٢(تمردت على بيتها ومجتمعها كانت اقدر على تفكيك األسرة من الرجل
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كما كان يوصيهن بالحذر وهي تجالس قريباتها وصديقاتها وجاراتها إلى قـول            

ال خَير ِفي كَِثيٍر ِمن نَجواهم ِإالَّ من َأمر ِبصدقٍَة َأو معروٍف َأو ِإصالٍح بـين                : (اهللا تعالى 

وأن . )٧٣())١١٤(نَّاِس ومن يفْعْل ذَِلك ابِتغَاء مرضاِة اللَِّه فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجـراً عِظيمـاً   ال

يا َأيها الَِّذين آمنُوا اجتَِنبوا كَِثيراً ِمن الظَّن      : (والنميمة واهللا عز وجل يقول     تتجنب الغيبة 

  ال تَجو ِإثْم الظَّن ضعب َأِخيـِه  ِإن مْأكَُل لَحي َأن كُمدَأح ِحبضاً َأيعب كُمضعب غْتَبال يوا وسس

       ِحيمر ابتَو اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَِرهيوكان يحثهن علـى القـراءة      . )٧٤())١٢(م

فيرى أن مـن حـق   ، المستمرة والتعلم والبحث والتقصي والنهوض بمستواهن الثقافي     

المرأة التعلم والعمل والدعوة والتفقه في الدين والتفقه في حقوقها ومـا عليهـا مـن                

وكان يقول انه ال عذر للمرأة في هذا الزمـان  ، واجبات بما ال يتنافى مع الكتاب والسنة    

وكان يـدعوهن إلـى أن يجعلـن أمهـات          ، في عدم طلب العلم والتفقه في أمور الدين       

ويذكر لهن مثاالً أم المـؤمنين      ، قدوة لهن ) رضوان اهللا عليهن  ( حابياتالمؤمنين والص 

ودعا ، بعد وفاته  )(عندما كانت تُعلّم الرجال حديث الرسول       ) رضي اهللا عنها  (عائشة  

 )رضي اهللا عنهـا   (المرأة المسلمة أن تكون مثل نساء األنصار حين قالت عنهن عائشة          

كما دعا حمـودات    ، )حياء أن يتفقهن في الدين    نعم النساء نساء األنصار لم يمنعهن ال      (

المرأة المسلمة أن ال تتحرج في مقابلة الرجال بجرأة وأدب وحسنى كما كانـت تفعـل                

ويدعوهن ، الصحابيات مادامت الغاية منه طلب العلم والتفقه في الدين في حدود الشرع           

جـال دون  إلى الدعوة إلى اهللا والعمل في سبيله فـذاك بـاب لـيس حكـرا علـى الر              

والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَـاتُ بعـضهم َأوِليـاء بعـٍض يـْأمرون           : (يقول تعالى . )٧٥(النساء

         ـولَهسرو اللَّه ونِطيعيكَاةَ والز ْؤتُونيالةَ والص ونِقيمينكَِر والْم نع نونْهيوِف ورعِبالْم

مهمحريس لَِئكُأوِكيمح ِزيزع اللَّه ِإن ٧٦())٧١( اللَّه(.  
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لخطاب غانم حمودات مقومات عدة من حيث األسلوب في عرض ما يراد عرضه             

وصفات اتـصف   ، من عقيدة اإلسالم وأخالقه وسلوكياته في عبارات ونصوص واضحة        

ة ففيها يحقق الداعية النجـاح فـي دعوتـه أو           بها وهي عنصر مهم من عناصر الدعو      

،  في الـدعوة )(وقد رسم له منهاجاً في دعوته ال يبتعد عن منهج الرسول   ، يخفق بها 

وتنوعت الموضوعات التي ركز حمودات عليها فكانت تعالج قضايا المجتمع االجتماعية            

  . والثقافية والتربوية وغيرها من وجهة نظر اإلسالم

  
، تميز خطاب غانم حمودات بالحكمة والمعرفة واإلفادة من الخبرة فـي التعلـيم          

ويعمم في التوجيه وينتقـد     ، ويختار موضوعه قبل الحديث عنه    ، يتدرج في تبليغ فكرته   

ويتخذ التيسير في خطابه ال التعسير والترغيب في أحيـان كثيـرة            ، بشكل غير مباشر  

ويخاطب الناس على قـدر فهمهـم       ،  لمناسبة الخطاب  والترهيب في أحيان أخرى وفقاً    

وثقافتهم ويتغير بتغيير السامعين إذ يخاطب الكبير بطريقة تختلف عن الصغير والمثقف            

ال يشدد فـي وقـت      ، يرفع نبرة صوته ويخفضها تبعا لموضوع المحاضرة      ، عن األمي 

  .)٧٧( في مستمعهاللين فينفر مستمعه وال يلين في وقت الشدة فيفسد ما سعى إلى بنائه

كما تميز أسلوبه الخطابي بخصائص أخرى منها بالغته التـي جـاءت لكثـرة              

، قراءته القرآن الكريم وحفظه لألحاديث النبوية الشريفة وقراءته لكتب الفكر اإلسالمي          

كما أن تخصصه في اللغة العربية وتدريسه لها ولمادة التربية اإلسالمية قد أعطته لغة              

كان أسلوب غانم حمودات سهالً     :" ويصف غانم النايف أسلوبه قائال    . )٧٨(بالغية واسعة 

يخرج كالمـه مـن القلـب فيقـع فـي          ، ممتنعاً أي سهل الفهم وصعب أن يؤتى بمثله       

، يثير المشاعر والوجدان مستدالً بالكتاب والسنة وضارباً األمثال والقصص        . )٧٩("القلب

 األسلوب الـسهل الـذي يفهمـه        يتناول الموضوعات التي تمس حاجة الناس ويتحرى      

وهـذا  . )٨٠(البسطاء ويتقبله المثقفون ال يجرح المسيء وال يشهر بـه بـين النـاس             

   .األسلوب بال شك قد أعطى خطابه نوعاً من الشمولية في الفهم والوضوح والقبول
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اتسم أسلوب غانم حمودات بالسالسة والسهولة إذ انـه ال يعمـد إلـى تنميـق              

ا بل يركز على إيصال الفكرة والمعنى بأسهل وأدق الكلمـات فتجـد             عباراته وال تعقيده  

كلمات حمودات سلسلة متجانسة ومتجاوبة جرسا وإيقاعا ونظما أحيانا ومنسجمة معنى           

ضمن كالمه آيات من القرآن الكريم والحـديث النبـوي          ، وداللة وتأثيرا نفسيا ووجدانيا   

تلكها حمودات وهي ملكة واسعة جاءت      الشريف وهذا يدل على ملكة الحفظ التي كان يم        

فكثيـرا مـا يـدعم خطابـه     ، من حفظه وقراءته ودراسته للنصوص القرآنية والحديثية   

باآليات القرآنية واألحاديث النبوية لتأكيد فكرة معينة وإقامة حجة بالتعليـل والتوجيـه             

يا َأيها الَِّذين   ( :من ذلك استشهاده باآلية الكريمة    ، العلمي والموضوعي بعيداً عن الذاتية    

آمنُوا تُوبوا ِإلَى اللَِّه تَوبةً نَصوحاً عسى ربكُم َأن يكَفِّر عنْكُم سـيَئاِتكُم ويـدِخلَكُم جنَّـاٍت       

            هنُور هعنُوا مآم الَِّذينو النَِّبي خِْزي اللَّهال ي موي ارا اَألنْهِتهتَح ِري ِمنتَج     نـيى بعـسي م

             ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع لَنَا ِإنَّك اغِْفرنَا ولَنَا نُور نَا َأتِْممبر قُولُوني اِنِهممِبَأيو ِديِهم٨١())٨(َأي( .

أتحب أن تكـون    :" مخاطبا اآلباء بقوله  ، في تنبيه من كان يقصر في تربية أبنائه وبناته        

انك ال تصبر على نار الدنيا لحظات فكيف تصبر علـى           ! جهنمأنت وأبنائك وبناتك وقود     

وعرف أسلوبه بالترغيب والترهيب    . )٨٢(!"نار جهنم سنين عددا إن لم تكن دهورا وآبادا        

كما استند حمودات خطابه كثيراً على معـاني        ، الذي طالما استخدمه حمودات في خطابه     

ا غير طريق المؤمنين من يحميك من   يا من اتخذت طريق   :" اآليات القرآنية مثال ذلك قوله    

ومن يشَاِققْ الرسوَل ِمن بعِد ما تَبين لَه         (أخذها من قوله تعالى   . )٨٣("عذاب اهللا إذا جاءك   

الْهدى ويتَِّبـع غَيـر سـِبيِل الْمـْؤِمِنين نُولِّـِه مـا تَـولَّى ونُـصِلِه جهـنَّم وسـاءتْ                    

  .)٨٤())١١٥(مِصيراً

واتسم أسلوبه باالقتباس من الحديث النبوي الشريف إذ كان كثيرا ما يستـشهد             

على سبيل المثـال  ،  وبخاصة عندما يريد أن يعزز كالمه بدليل  )( بأحاديث النبي محمد  

يوفقه : كيف يستعمله؟ قال  : قيل، إذا أراد اهللا بعبد خيرا استعمله     ( :)( استشهاده بقوله 

في موضوع أهمية العمـل الـصالح قبـل         ، )٨٥() ثم يقبضه عليه   لعمل صالح قبل الموت   
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ال ضرر وال ضرار من ضـار ضـاره   ( :)(وبقوله، الموت وهو دليل على حسن الختام     

 في  )( وبقوله، في مسألة الجزاء من جنس العمل     ، )٨٦()ومن شاق شاق اهللا عليه    ، اهللا

 من عمل عمال أشرك فيـه       ،أنا أغنى الشركاء عن الشرك     (: قال اهللا تعالى   :حديث قدسي 

  . في سياق التحذير من الرياء، )٨٧()معي غيري تركته وشركه

كذلك اتسم أسلوبه بكثرة االستشهادات الشعرية السيما وقد حفـظ كثيـراً مـن              

وبخاصـة  ، الدواوين واألبيات الشعرية التي تعزز القيم والمعاني اإلسـالمية الـسامية          

واألبيات التي تحث على العمـل      ، واالستغفار والزهد األبيات التي فيها الحث على التوبة       

لما حـضرته   ) رضي اهللا عنه  ( كاألبيات التي قالها اإلمام الشافعي    ، وعلو الهمة والجدية  

  :الوفاة

  جعلتُ الرجا منّي لعفِوك سلما    ولما قَسا قَلبي وضاقَت مذاِهبي

ـّتَعاظَمني ذَنبي فلم    كان عفوك أعظَماِبعفِوك ربي      هـا قَرنتـ

  تَجود وتَعفو ِمنه وتَكَرما    زلتَ ذا عفٍو عِن الذَنب لَم تَزلفَما

  
  :في الزهد وترك الدنيا) رضي اهللا عنه( وقال الشافعي

  طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا    إن هللا عبادا فُطَنا

  أنها ليست لحي وطنا    نظروا فيها فلما علموا

  صالح األعمال فيها سفنا    جعلوها لجة واتخذوا

واتصف أسلوبه كذلك بكثرة االستشهادات ألقوال العلماء والحكمـاء والفقهـاء           

واالصولين من السلف والخلف ومن أقوال المنصفين من المستشرقين والغربيين كقـول            

ما صـدق اهللا عبـد       ":) احد اعالم التصوف في القرن الثاني الهجري      ( إبراهيم بن ادهم  

المخلص من يكتم حـسناته     " :وقول يعقوب المكفوف  ، في اتقاء الشهرة  ، "أحب الشهرة   

احد اعالم التصوف في    ( وقول الفضيل بن عياض   ، في صفات المخلص  " كما يكتم سيئاته  

ترك العمل من اجل الناس رياء والعمل به من اجلـس النـاس             " ):القرن الثاني الهجري  
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فقيـه  (وقول مالك بن انـس    ،  والشرك في الرياء " واإلخالص أن يعافيك اهللا منها    ، شرك

المراء يقسي القلـوب ويـورث      : وقال، ليس هذا الجدال من الدين في شيء      " ):ومحدث

  . )٨٨(في تأثير الجدال" الضغائن

كما تميز أسلوبه بذكر الصور البيانية والمحسنات البديعية التي اكـسبه سـمات        

جمـع بـين معنيـين      " هـو    اقللطبجمالية مفعمة بالعاطفة على سبيل المثال استخدامه        

) وشـقي ، سـعيد (كلفظة ، )٨٩(" واحد وفي وقت واحدءمتقابلين يتنافى وجودهما في شي 

والسعيد من اتعظ وتذكر واقلع عما هو متلبس به من المعاصي وترك ما هو              :" في قوله   

والشقي من ظل سادرا في غيه واتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا            ! غارق فيه من اآلثام   

 كذلك هو ذكر معنيين متوافقين أو أكثر ثم يأتي بما يقابل ذلك   المقابلةويستخدم  !" انياألم

يا من استهنت بالحرام فأقبلت عليه ولم تستطب الحالل         :" كقوله، )٩٠(على سبيل الترتيب  

  .)٩١("فأعرضت عنه أتدري من تعصي ومن تنازل ومن تخاصم

فقد استخدم ، النداءثيراً أسلوب ومن األساليب البالغية التي استخدمها حمودات ك  

" أيها األخوة إن في الموت عظة لمن يـتعظ        :" أنواعاً من النداء منها نداء للتحبب كقوله      

يا تاركا للصالة أما تعلم أن الموت يطلبـك حثيثـا وان أول مـا               :" ونداء للتحذير كقوله  

  .)٩٢("تحاسب عليه يوم القيامة الصالة

لى أن يختم كالمه بأحسن الخواتم من عـذب  ومما ميز خطابه كذلك انه حرص ع    

كانتهائه في ، اللفظ ألنه أخر ما يعيه السمع فيؤثر بالنفس ويجبر ما وقع قبله من تقصير        

  :قال، إحدى محاضراته ببيت شعري داٍل على الدعاء بالنصر للمسلمين والتوكل على اهللا

  .)٩٣(عليهم وهل إال عليك المعول    فيا رب هل إال بك النصر يرتجى

عرف عن حمودات صفات شخصية منها الحلم واألناة والهدوء واالتـزان الـشديد          

صبوراً علـى  ، ورعاً، متواضعاً، صادقاً في قوله وعمله، مخلصا لدينه، والوقار المعهود 

واطالع واسـع يجعـل المخاطـب       ، ذا صدر رحب وسماحة نفس وبشاشة وجه      ، المحن

غزيـر القـراءة ال     . )٩٤(ريم في كل ما يدعو إليـه      متخلقاً بأخالق القرآن الك   ، يستمع له 
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تقتصر قراءته على الكتب التي تتفق معه في الرأي بل كان يقرأ لمن خالفه أيضا السيما     

  .وهذه بال شك قد أعطته قوة في الحوار مع الطرف األخر. )٩٥(الكتب الموضوعية منها

  
 ما بين أسلوبه وبين منهجـه فـي   تكاد الكثير من الصفات لغانم حمودات تجمع  

الخطاب التربوي كالحكمة والتدرج في إيصال الفكرة والتيسير ال التعسير والترغيـب ال      

 -كما بينا مسبقاً  -الترهيب فضالً عن اإلفادة من تجارب اآلخرين ممن سبقه من الدعاة            

  : لكن أهم ما ميز منهجه في الخطاب التربوي

سعى حمودات إلـى التوفيـق بـين        : بين الحداثة التوفيق بين األصول الشرعية و     - ١

األصول الشرعية الثابتة والواقع المتغير لذا فقد صاغ خطابه وفـق معطيـات الكتـاب           

فهو يرى أن التمسك بالـدين فريـضة        ، والسنة وتطورها حسب المتغيرات االجتماعية    

شرعية وأساس صالح اإلنسان لكنه أعطى موضوع مواكبة أحكـام الـشريعة للعـصر        

) أي امتالك القدرة على إعادة صياغة الحياة وفق مقاصد الشريعة ومطالبها          ( االجتهادو

فهو بذلك خالف عدداً    ، والوفاء بمتطلبات الحياة في كل زمان ومكان نصيباً من االهتمام         

من علماء عصره الذين غالوا في فصل الدين عن الحياة وحصروا أنفسهم داخل أفنيـة        

ومنعوها من أن تأخذ دورها في المجتمع وبالتالي عجزوا عن       المساجد وجمدوا أفكارهم    

لذلك فقد حاول التوفيق ما بين التمسك بالهوية اإلسالمية والبحث          ، حل مشكالت الواقع  

في التراث اإلسالمي عما يدعم خطابه وبين االنفتاح العقالني على التطور الذي أصاب              

وبسبب ذلك كان حمودات ينصح الدعاة . )٩٦(العصر ومواكبة ذلك مادام فيه منفعة لآلخر     

 . أن يكونوا فاعلين في المجتمع يخالطون الناس ليفهموا مشاكلهم

رأى حمودات أن المشكلة التـي واجهـت دعـاة          : العقالنية وفهم متطلبات الواقع    - ٢

الحركة اإلسالمية في العراق هي عدم تنمية الفكر وفهم الواقع والزمان أو بمعنـى أدق            

حتاجون بناءاً فكرياً وعقدياً وسلوكياً وفق المنهج اإلسالمي وينسجم مع          واجهوا أناساً ي  

لذا أراد من خطابه التربوي بناء إنسان أو إعادة تشكيل عقل اإلنسان إذا صح              ، الواقع  
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يكون له القدرة على فهم الواقع والتفاعـل        ، القول ضمن هدف محدد ومواصفات معينة     

 .ت داخلية وخارجيةمع ذلك الواقع المفروض علينا من جها

فقـد ضـمن   ، كما انه تعامل مع هذا اإلنسان بشمولية ليلبي احتياجاته المختلفة    

وضـمن  ، خطابه بالجانب الروحي وتتحقق بالمداومة على الذكر والتخلص من اآلثـام          

وضمن احتياجات النفس في حل مشاكلها      ، جانب العقل بالتفكير المنظم والتأمل والتبصر     

نفسية ومتطلباتها الشخصية وبذلك حقق خطابه توازنا بين الروح والعقل        االجتماعية وال 

  .)٩٧(والنفس

فقد أدرك حمودات أن الخطاب التربوي عندما يكون مجموعة         : إتباع القول بالعمل   - ٣

من التوجيهات والتحذيرات والممنوعات التي تتكرر على مسامع الناس طوال سـاعات            

المدعوم بالممارسة والعمل بانتظـام السـيما وان        اليوم ال تؤثر بقدر ما يؤثر الخطاب        

قَاَل يا قَوِم َأرَأيتُم ِإن كُنتُ علَـى       (يقول تعالى ، هدفه من وراء ذلك الخطاب هو اإلصالح      

            نْهع اكُما َأنْهِإلَى م ُأخَاِلفَكُم َأن ا ُأِريدمناً وسقاً حِرز قَِني ِمنْهزري وبر نٍَة ِمنيب  ُأِريـد ِإن 

ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه عا تَومتُ وتَطَعا اسم الح٩٨())٨٨(ِإالَّ اِإلص(. 

فبدالً من تدريس الطالب معنى الصالة وكيفية تطبيـق أداء العبـادات بـشكل              

بدال مـن  ،  إذا لم يفقدهتقليدي ال يحقق التأثير المطلوب بل قد يضعف خط التواصل هذا     

ذلك كان يأخذ طالبه إلى محل الوضوء فيعلمهم كيفية الوضوء ثم إلى مسجد المدرسـة              

فحقق بذلك تواصال بينه وبـين طالبـه عجـز التـدريس          ، ألداء الصالة بشكل جماعي   

التقليدي عن تقديمه وفتح بذلك قنوات وأفاقا بينه وبين الطلبة وعوائلهم فعـم تـأثيره               

فاستطاع حمودات أن يترجم المعرفة بمنظومة تربوية لعقـود         . )٩٩(ية متعددة مراحل فئو 

عدة حقق بذلك تواصالً بين جميع المكونات وحقق في نتاج ذلك تنمية شاملة وتربيـة               

  .أجيال متعلمة مثقفة واعية

خروجه مع العلماء إلى القرى باستمرار والتنقل من قرية إلى أخرى مع تحمـل         

رغبة منه في ربط سكان هذه القرى بقيمها . )١٠٠( وصد الناس عنه   مشاق التنقل واألذى  
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، الصحيحة بجسور أخذت أشكال مختلفة من كلمة مؤثرة أو خطبة قوية أو بناء مـسجد          

وغيـر ذلـك مـن    ، فرسمت بذلك أبعادا تربوية واجتماعية البد أن تؤخذ بنظر االعتبار     

  .األمثلة كثير

جه في حرصه على أن ال يختلف مع من         تميز منه : الحرص على جمع كلمة الدعاة     - ٤

بل كان يدعو إلى توحيـد      ، خالفه في الرأي أو في مسألة فقهية أو اجتهادية أو فرعية          

مؤمنـاً  ، الصف اإلسالمي ونبذ الخالفات التي جلبت لألمة الهزائم والنكبـات والفـشل           

ـ  ، )االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية(بالمقولة المشهورة    ه فـي  فكان مـن يخالف

 .)١٠١(المبدأ يحترمه ويثق بما ينقل عنه

نستنتج مما سبق إن أهم الركائز التي يقوم عليها الخطاب التربوي لألسـتاذ غـانم            

  :حمودات هي

ومراعاة ، وكيفية أدائه ، موضوع الخطاب ، فقهه للواقع بإبعاده الثالثة في خطابه      - ١

 .الجمهور المستمع أو المستهدف من الخطاب

بط الخطاب التربوي وتجعله متوازنا متقنا مسددا غير مضطرٍب         الحكمة التي تض   - ٢

 .وال متهوٍر

معرفته بالوسائل واألساليب في كيفية أدائه للخطـاب التربـوي وتناسـبه مـع               - ٣

المجتمع الذي تحكمه الضوابط الشرعية والمواكبة في الوقـت ذاتـه لمتطلبـات     

 .العصر الحديث

ة شاقة تحتاج إلـى جهـد كبيـر         الصبر على تبعات الخطاب التربوي وهي مهم       - ٤

 .وصبٍر في التعامل مع المستمعين السيما الذين يخالف الخطاب أهوائهم

  

فقـد  ، تنوعت الموضوعات التي تناولها غانم حمودات فـي خطابـه التربـوي    

عالجت خطاباته مشاكل المجتمع من انتـشار الجهـل والموبقـات وفـساد األخـالق               

وركز على أهمية الصدق وإشاعة األخوة بين الناس وإيثار اآلخرين عـن       ، وكياتوالسل
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النفس والتمسك باإلسالم عقيدة وسلوكاً والعفو عند المقدرة واتقاء الـشهرة والريـاء             

واجتناب الكذب والصبر عن المعصية وصلة األرحام وعيادة المريض ومجالسة وصحبة        

  .)١٠٢(توكل على اهللا وغيرها كثيرأهل الخير وأهمية الصدقة والزكاة وال

 
تنوع الخطاب التربوي عند غانم حمودات من حيث األسلوب والمنهج واختيـار            

كما تفـاوت تـأثير     ، الموضوعات ومدى أهميتها وفقاً للفئة التي كان يوجه خطابه إليها         

وية لذلك ركز حمودات في خطاباته الترب     ، خطابه في المستمع ما بين مستجيب ومعترض      

على قضايا اجتماعية وأخالقية واقعية المست فئات اجتماعية مختلفـة مـابين موجـه              

وفق أسلوب ومنهج فريد قل ما تميـز   ... للدعاة أو للشباب أو الطلبة أو المرأة المسلمة       

  . به العلماء والدعاة في مدينة الموصل مما أعطته دافعاً كبيراً للتأثير والقبول بين الناس

واالستمرار في التعليم على الرغم     ، لى إفادة طالبه علمياً وثقافياً    وكان حريصا ع  

وشهد له زمـالؤه    ، من بلوغه السن القانونية للتقاعد معداً ذلك واجبا وفريضة شرعية         

األمر الذي مكنـه  ، من األساتذة برصانته العلمية وبجديته وحرصه الشديد على التدريس   

  .بدينها وعقيدتهاأن يخرج أجياال مثقفة واعية ومعتزة 

لمنهجه الواضح في عـرض     ، وكان ألسلوبه السهل والسلس في إقناع المخاطب      

الموضوع أثر في إحداث التفاعل بينه وبين مستمعه فينقل إليهم اآلراء والمبادئ والقيم             

اإلسالمية بسهولة ويسر ثم يقنعهم بها من اجل كسبهم وضـمهم إلـى موكـب الـدعاة       

 فتمكن حمودات بهذا األسلوب وما امتلكه من صفات أهلته لـذلك  ،العاملين لهداية الناس  

من النجاح في اإلصالح ثم البناء فربى نخبة اجتماعية واعية قادرة على النهوض باألمة           

   .وأعبائها
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دار النحـوي للنـشر     : الـسعودية (، ١ط، تقويم نظرية الحداثـة   ، عدنان علي رضا النحوي   )١(

الحداثة وما بعـد    : ندوة، ؛ جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية    ٤٢-٤٠ص، )١٩٩٢، والتوزيع

 ).١٩٩٨، طرابلس(، الحداثة

 ١٩١٨-١٩١٤والية الموصل أبان الحرب العالميـة األولـى         ، زاهر سعد الدين شيت قاسم    )٢(

، كلية التربية ، )غير منشورة (رسالة ماجستير   ، دراسة في أوضاعها االقتصادية واالجتماعية    

  .١٣٤ص، )٢٠٠١،الموصلجامعة (

أطروحة ، ١٩٣٢-١٩١٤تطور السياسة التعليمية في العراق بين سنتي        ، إبراهيم خليل احمد  )٣(

 . ٣٠٧-١٨٦ص، )١٩٧٩،جامعة بغداد(، كلية اآلداب، دكتوراه غير منشورة

دار : عمـان (، ١ط، المنهزمون دراسة للفكر المتخلف والحـضارة المنهـارة   ، يوسف العظم )٤(

 . ٢٦٢ص، )٢٠٠٦، وزيعالضياء للنشر والت

، )٢٠٠٠،دار الحكمـة  : لندن(، ١ط، الخريطة السياسية للمعارضة العراقية   ، شمران العجيلي )٥(

 .٤٤-٢٣ص

الـدار العربيـة    : بيـروت (، ١ط، مـدخل إلـى الحـضارة اإلسـالمية       ، عماد الدين خليل  )٦(

 .١٩٢ص، )٢٠٠٥،للعلوم

ـ ، المرأة في الفكر اإلسـالمي    ، جمال محمد فقى رسول الباجوري    )٧( الة ماجـستير غيـر     رس

 .٤٠٦-٣٦٢ص، )١٩٨٥، جامعة بغداد(، كلية الشريعة، منشورة

، )غير منـشورة  (رسالة ماجستير   ، وسائله وأهدافه ، التبشير في العراق  ، سالمة حسين كاظم  )٨(

 ).١٩٨٥، جامعة بغداد(، كلية الشريعة

اإلسـالمية  جمعية األخوة   ، إيمان عبد الحميد محمد الدباغ    : لالطالع على تفاصيل ذلك ينظر    )٩(

: بيروت(، دراسة عن نشأة حركة اإلخوان المسلمين في العراق       ، ١٩٥٤-١٩٤٩في العراق   

اإلخـوان  ، ؛ إيمان عبد الحميد الدباغ    ٢٦٣ص، )٢٠٠٧، مؤسسة دار العلوم للنشر والتوزيع    
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، )٢٠١١، دار المأمون للنشر والتوزيـع    : عمان، ١ط، ١٩٧١-١٩٥٩المسلمون في العراق    

 . في الموصل٢٠١٠ آب ٢٤ مع األستاذ غانم سعد اهللا حمودات في ؛ مقابلة٦١٢-٦١١ص

، مصطفى الـشريف  : ينظر، لالطالع على أهم ما جاءت به الحداثة إلى العالم اإلسالمي          )١٠(

  .،)١٩٩٩،دار الشروق: القاهرة(، ١ط، هل يكون غداً عالم عربي، اإلسالم والحداثة

 .١٩١ص، مدخل إلى الحضارة اإلسالمية، خليل )١١(

 .ب العائلة بحوزة عائلة األستاذ غانم حمودات في الموصلشجرة نس )١٢(

بحث غيـر منـشور بحـوزة       ، األخ غانم حمودات كما عرفته    ، مشعل محمد حمودات   )١٣(

 .١٧ص، )٢٠١٢،بغداد(، الباحثة

 إذ سـمع مـن   ١٩٢٦ذكر األستاذ غانم حمودات للباحثة أنه يعتقد أنه من مواليد عـام            )١٤(

مقابلة ، ي بان عمره أربع سنين بينما كان عمره ثمان سنين     والدته انه سجل أيام التعداد السكان     

،  في الموصل؛ هوية األحوال المدنية الخاصة باألستاذ غانم حمودات     ٢٠٠٩ شباط   ٥معه في   

  .بحوزة عائلته

درس العلـوم   ، ١٨٥٢ولد الشيخ محمد بن عثمان الرضواني في مدينة الموصل عـام             )١٥(

قـرأ الجـامع    ، الخطيب واخذ منه اإلجازة العلميـة     العقلية والنقلية على الشيخ صالح أفندي       

كان يخطب في جـامع     ، الصغير من علوم القراءات السبع على تلميذه محمد صالح الجوادي         

الباشا مدة عشرة سنوات ثم انتقل للخطبة في جامع الجويجاتي بعد وفاة شيخه صالح افنـدي                

كان أجاز خاللهـا أربعـين      وكان له حلقات تدريسية قصدها طالب العلم من كل م         ، الخطيب

اإلمام محمـد الرضـواني   ، محفوظ العباسي: للمزيد ينظر، ١٩٤٢توفي في عام   ، عالماً فقط 

  .١٠٣-٧ص) ١٩٨٢، مطبعة الجمهورية: الموصل)(،١٣٥٧-١٢٦٩

، في أسرة عرفت بالتـدين    ، ١٨٧١ولد عبد اهللا محمد جرجيس النعمة في الموصل عام           )١٦(

أصبح ، ١٩٠٠خ محمد الرضواني واخذ اإلجازة عنه عام        درس العلوم الشرعية على يد الشي     

، ١٩١٢ثم تولى إدارة المدرسة اإلسالمية في الجامع الكبير عام          ) الجويجاتي(خطيباً في جامع  

االتجاهـات  ، ذنون الطـائي  : للمزيد ينظر ، ١٩٥٠توفي عام   ، له مؤلفات عدة غير مطبوعة    
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دار : بغداد(، تى تأسيس الحكم الوطني   اإلصالحية في الموصل في أواخر العهد العثماني وح       

 .٣١١-٣٠٨ص) ٢٠٠٩، ابن األثير للطباعة والنشر

قنـاة بغـداد    ، في مقابلة مع األستاذ غـانم حمـودات       ، برنامج مسافر في قطار الدعوة     )١٧(

 فـي   ١٩١٥فقد ولد عـام     ، ؛ أما الشيخ محمد محمود الصواف     ٢٠١٢ نيسان   ٢١، الفضائية

مارس التدريس  ، ء الموصل ثم دخل المدرسة الفيصلية     درس على يد عدد من علما     ، الموصل

عين ، ١٩٤٦درس في األزهر وحصل على شهادة العالمية منها عام          ، في المدارس االبتدائية  

وساهم في األحداث السياسية التي مرت على العـراق         ، ١٩٤٨أستاذاً في كلية الشريعة عام      

دة وأسس جمعية األخوة اإلسـالمية  انضم إلى جمعيات ع، والسيما ما يتعلق بأحداث فلسطين   

 الجئاً سياسياً إلـى     ١٩٥٩ترك العراق عام    ،  بعد أن اختير مراقباً عاماً لإلخوان      ١٩٤٩عام  

، ١٩٩٢ تـشرين األول     ٩توفي فـي    ، سوريا ومنها إلى السعودية وتولى فيها مناصب عدة       

) ١٩٩٢-١٩١٥(محمد محمـود الـصواف      ، جاسم محمد عبد اهللا نجم اللهيبي     : للمزيد ينظر 

كليـة اآلداب  ، )غيـر منـشورة  (رسالة ماجستير، دراسة في سيرته ودوره الديني والسياسي   

، الشيخ محمد محمـود الـصواف     ، كاظم أحمد ناصر المشايخي   ؛  )٢٠٠٥، جامعة الموصل (

  ).٢٠٠٩، مطبعة أنوار دجلة: بغداد  ( ١ط، رائد الحركة اإلسالمية في العراق

؛ رسالة موجهة من األستاذ غانم سـعد        المصدر السابق ، ةبرنامج مسافر في قطار الدعو     )١٨(

إلى الـدكتور إدريـس     ، ٢٠٠٤ آذار   ٢٢مؤرخة في   ، )بيان سيرته الشخصية  (اهللا حمودات   

  .أوراق خاصة بحوزة عائلة األستاذ غانم حمودات في الموصل، الحاج داؤود

لمختـصرة  سيشار إليها عند االستخدام مرة أخـرى بـاألحرف ا         (وثائق محافظة نينوى   )١٩(

 إلى مديريـة    ١٩٥٤مؤرخ عام   ، )تقرير مدرسي (كتاب من إدارة متوسطة الحدباء      ، )ن.م.و

مركـز دراسـات    ، )٣/٢٤٠(فـي ملفـة متوسـطة الحـدباء ذات الـرقم          ، تربية الموصل 

جامعـة  ، )م.د.سيشار إليها عند االستخدام مرة أخـرى بـاألحرف المختـصرة م           (الموصل

  . الموصل

  .بعد إلى اإلعدادية الشرقيةتغير اسم المدرسة فيما  )٢٠(
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بحوزة مديرية التقاعد   ، )م/١١٠٧٨(المرقم، دفتر الخدمة الخاص باألستاذ غانم حمودات      )٢١(

، )٢٤٠٩٥(المـرقم ، مديرية التعليم العامة  ، العامة في الموصل؛ كتاب وزارة التربية والتعليم      

 أوراق ضـمن  ، مقر الحاكم العسكري العـام    -إلى وزارة الدفاع  ، ١٩٥٩ أيار   ٦المؤرخ في   

بحوزة مديرية التقاعد العامة فـي الموصـل؛        ، دفتر الخدمة الخاص باألستاذ غانم حمودات     

، )١١٧٦٦/م(المـرقم ، وثائق ذاتية الثانوي  ، كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى      

أوراق ضمن دفتر الخدمة الخاص     ، إلى مديرية التقاعد العامة   ، ١٩٨١ شباط   ٢١المؤرخ في   

 . بحوزة مديرية التقاعد العامة في الموصل، ستاذ غانم حموداتباأل

 .المصدر السابق، )م/١١٠٧٨(المرقم، دفتر الخدمة الخاص باألستاذ غانم حمودات )٢٢(

، )١٦١٠(المـرقم ، اإلعداديـة الـشرقية   ، كتاب مديرية التربية  ، ن.م.المصدر نفسه؛ و   )٢٣(

في ملفة اإلعدادية ، محافظة نينوى إلى مديرية التربية ل   ، ١٩٧٦ تشرين األول    ٣٠المؤرخ في   

كتـاب وزارة   ، جامعة الموصل؛ وثائق وزارة الماليـة     ، م.د.م، )٤/٢٢٧(الشرقية ذات الرقم  

المؤرخ ، )٢١٤١١(المرقم، )أمر انفكاك (، المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى     ، التربية

بحـوزة  ، )نينـوى /م/٧٢٢٩(في الملفة ذات الـرقم    ، إلى ذاتية الثانوية  ، ١٩٩٣ تموز   ٥في  

المديريـة  ، كتـاب وزارة التربيـة  ، مديرية التقاعد العامة في الموصل؛ وثائق وزارة المالية      

 آب  ١٩المـؤرخ فـي     ، )٢٦٥٩٨(المرقم، مديرية الذاتية ، العامة للتربية في محافظة نينوى    

ة بحـوز ، )نينـوى /م/٧٢٢٩(في الملفة ذات الرقم   ، إلى مديرية تقاعد محافظة نينوى    ، ١٩٩٣

 .مديرية التقاعد العامة في الموصل

مقابلة مع األسـتاذ غـانم      ، كان سبب توقفه عن التدريس اثر وضعه الصحي المتدهور         )٢٤(

 . في الموصل٢٠٠٩ أيار ٦حمودات في 

بيـان سـيرته    (رسالة موجهة من األستاذ غـانم سـعد اهللا حمـودات            المصدر نفسه؛    )٢٥(

 .المصدر السابق، )الشخصية

المـصدر  ، )بيان سيرته الشخـصية   (ذ غانم سعد اهللا حمودات      رسالة موجهة من األستا    )٢٦(

 . في الموصل٢٠٠٩ أيار ٦السابق؛ مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في 

 . في الموصل٢٠١٠ شباط ٢٧مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في  )٢٧(
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المـصدر  ، )بيان سيرته الشخـصية   (رسالة موجهة من األستاذ غانم سعد اهللا حمودات          )٢٨(

 .السابق

 . في الموصل٢٠٠٤ أيار ٢٩مصدر نفسه؛ مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في ال )٢٩(

كلمة للشيخ إبراهيم النعمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقيم لألستاذ غانم حمودات فـي                )٣٠(

 .٢٠١٢ أيار ٢٨الموصل في يوم السبت الموافق 

ب مـن   صهي. ود،  في الموصل  ٢٠١٢ آب   ١٥صهيب غانم حمودات في     . مقابلة مع د   )٣١(

 فـي كليـة الزراعـة       ١٩٨١أنهى دراسة البكالوريوس عـام      ،  في الموصل  ١٩٥٨مواليد  

 ١٩٩٢ ثم الدكتوراه عام     ١٩٨٦وحصل على الماجستير عام     ، والغابات في جامعة السليمانية   

  .يزاول أعمال حرة ومقيم في عمان حاليا، زراعة وغابات/ في تخصص تغذية

، )٤٩(العـدد ، )١٣(الـسنة ،  مجلة العلم واإليمان   ،"الفتى النور "، ذنون يونس األطرقجي   )٣٢(

 .١٠١-١٠٠ص، ٢٠١٢، تموز، رجب،أيار، اربيل

 في الموصل؛ ولالطالع على أهمية ٢٠٠٨ آذار ١٥مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في       )٣٣(

تربية المـسلم  ، يوسف عبد المعطي : النظام التربوي والتعليمي في بناء مجتمع إسالمي ينظر       

، الصندوق الـوقفي للثقافـة والفكـر      : الكويت(، ٢ط، )منطلقات للتطوير ( في عالم معاصر  

١٩٩٨.( 

 . في الموصل٢٠٠٨ آذار ١٥مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في  )٣٤(

  . في الموصل٢٠١٢ آب ١٥صهيب غانم حمودات في . مقابلة مع د )٣٥(

، اتحقيق مصطفى ديب البغ   ، الجامع الصحيح ، ، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري       )٣٦(

  .١٣٠ص، )١٩٨٧، دار ابن كثير: بيروت(، )٢٩٤٢(رقم الحديث ، ٣ط، ٦:ج

شــبكة االتــصاالت العالميــة االنترنيــت ، "الرجــل األمــة"، عمــاد عبــد يحيــى )٣٧(

net.iraqyoon.wwwغانم حمودات والكلمـة التربويـة الطيبـة        ، " إبراهيم خليل العالف   ؛

 .pulpit.alwatanvoice.comشبكة االتصاالت العالمية االنترنيت  ،)٢٠٠٨(،"الصادقة
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 . في الموصل٢٠٠٨ آذار ١٥مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في  )٣٨(

  ).١٠٩(اآلية، سورة الشعراء )٣٩(

 . في الموصل٢٠٠٨ شباط ٣مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في  )٤٠(

المـصدر  ، )سيرته الشخـصية  بيان  (رسالة موجهة من األستاذ غانم سعد اهللا حمودات          )٤١(

  . في الموصل٢٠٠٥ كانون الثاني ٢٤السابق؛ مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في 

  ).٧٨-٧٤(اآلية، سورة اإلنعام )٤٢(

 ).٤٥(اآلية، سورة هود )٤٣(

د سـعد   . في الموصل؛ وأ   ٢٠١٢ حزيران   ٢٠د سعد اهللا توفيق سليمان في       .مقابلة مع أ   )٤٤(

و احد طلبة األستاذ غانم حمودات في اإلعداديـة    وه،  في الموصل  ١٩٤٦اهللا من مواليد عام     

 في تخصص الكيمياء الفيزياويـة فـي   ١٩٧١أنهى البكالوريوس ثم الماجستير عام    ، الشرقية

عين معيداً ثـم    ،  في جامعة مانشستر في بريطانيا     ١٩٧٥ثم الدكتوراه عام    ، جامعة الموصل 

-٢٠٠٣( وصل بـين عـامي    ثم رئيساً لجامعة الم   ، ١٩٦٨مدرساً في جامعة الموصل عام      

  . قسم الكيمياء في جامعة الموصل/ ومازال يمارس التدريس في كلية العلوم، )٢٠٠٤

جامعة الموصـل فـي   / د عبد اهللا فتحي الظاهر عميد كلية العلوم اإلسالمية    .مقابلة مع أ   )٤٥(

حصل ،  في الموصل  ١٩٥١د عبد اهللا من مواليد      .وأ،  في الموصل  ٢٠١٠ تشرين األول    ١٦

 فـي تخـصص اللغـة       ١٩٩٠ة الماجستير في كلية اآلداب جامعة الموصل عام         على شهاد 

تولى رئاسة نقابـة    ،  في التخصص نفسه   ١٩٩٥ثم الدكتوراه في عام     ، أدب إسالمي /العربية  

ثم رئيساً لقسم اللغة العربية فـي       ، )٢٠٠٩ الى ٢٠٠٣( المعلمين في جامعة الموصل من عام     

 ٢٠١٠ ثم عميداً لكلية العلوم اإلسالمية من عـام          ،)٢٠٠٩ الى ٢٠٠٣( كلية اآلداب من عام   

اللغـة  (وكتاب في ، له مؤلفات عدة في الحديث النبوي الشريف، وحتى فترة كتابة البحث هذا 

كتاب منهجـي فـي اللغـة       (و، في جزئيين قيد الطبع   ) ديوان شعري (و، قيد الطبع ) واألدب

شارك ، صحف عراقية وعربية  ولديه مقاالت في مجالت و    ، يدرس في جامعات عدة   ) العربية

  . ومنظم لعدد من األناشيد الدينية، في مهرجانات عدة عراقية وعربية

 . في الموصل٢٠١٢ حزيران ٢٠د سعد اهللا توفيق سليمان في .مقابلة مع أ )٤٦(
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، )تقرير احد المفتـشين التربـويين     (، مديرية تربية محافظة نينوى   ، كتاب وزارة التربية   )٤٧(

أوراق خاصة بحوزة عائلة األستاذ غـانم       ، إلى مديرية التربية  ، ١٩٧٧ أيار   ٢٩المؤرخ في   

تقريـر احـد    (، مديرية تربية محافظة نينـوى    ، حمودات في الموصل؛ كتاب وزارة التربية     

أوراق خاصة بحوزة   ، إلى مديرية التربية  ، ١٩٧٨ أيار   ٢٩المؤرخ في   ، )المفتشين التربويين 

مديريـة تربيـة محافظـة      ، وزارة التربية عائلة األستاذ غانم حمودات في الموصل؛ كتاب        

، إلى مديرية التربيـة   ، ١٩٧٩ أيار   ٢٩المؤرخ في   ، )تقرير احد المفتشين التربويين   (، نينوى

  .أوراق خاصة بحوزة عائلة األستاذ غانم حمودات في الموصل

، )تقرير احد المفتـشين التربـويين     (، مديرية تربية محافظة نينوى   ، كتاب وزارة التربية   )٤٨(

أوراق خاصة بحوزة عائلة األستاذ غـانم  ، إلى مديرية التربية، ١٩٧١ شباط   ٢٨خ في   المؤر

  . حمودات في الموصل

، ١٩٥٨ شباط   ٢١المؤرخ في   ، )مدير إعدادية الموصل  (كتاب من صالح الدين النوري       )٤٩(

أوراق خاصة بحوزة عائلة األستاذ غـانم حمـودات فـي    ، إلى مديرية تربية محافظة نينوى  

 .الموصل

، )٣٣٢٢٤( المـرقم ، المديرية العامة للتربية في محافظة نينـوى      ،  وزارة التربية  كتاب )٥٠(

أوراق خاصـة بحـوزة     ، إلى األستاذ غانم سعد اهللا حمودات     ، ١٩٨٩ أيلول   ١٢المؤرخ في   

المديرية العامة للتربية فـي     ، عائلة األستاذ غانم حمودات في الموصل؛ كتاب وزارة التربية        

إلى األستاذ غانم سـعد اهللا    ، ١٩٩٠ أيلول   ١٧المؤرخ في   ، )٣٨٩٣٤(المرقم، محافظة نينوى 

أوراق خاصة بحوزة عائلة األستاذ غانم حمودات فـي الموصـل؛ كتـاب وزارة             ، حمودات

 أيلول  ١٧المؤرخ في   ، )٣٣٩٧٢(المرقم، المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى     ، التربية

راق خاصة بحـوزة عائلـة األسـتاذ غـانم        أو، إلى األستاذ غانم سعد اهللا حمودات     ، ١٩٩٢

، المديرية العامة للتربية فـي محافظـة نينـوى   ، حمودات في الموصل؛ كتاب وزارة التربية 

أوراق ، إلى األستاذ غانم سعد اهللا حمـودات      ، ١٩٩٣ أيلول   ٩المؤرخ في   ، )٣٠١٩٣(المرقم

  .خاصة بحوزة عائلة األستاذ غانم حمودات في الموصل

 .بحوزة الباحثة، م٢٠٠٦-ه١٤٢٧زة غانم حمودات للقرآن الكريم منشور خاص عن جائ )٥١(
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  .حضور الباحثة لحفل توزيع جائزة غانم حمودات للقرآن الكريم )٥٢(

؛ نعيم  )١٩٩٦، مؤسسة الرسالة : بيروت(، ١٦ط، مشكالت الدعوة والداعية  ، يكن، فتحي )٥٣(

دار المنـارة  : مـصر (، ١ط، تقديم فؤاد الهجرسى، الداعية إلى اهللا مقوماته وصفاته    ، يوسف

 ).٢٠٠١، للنشر والتوزيع والترجمة

عبـر شـبكة    ، ٢٠٠٧مقابلة مع األستاذ غانم حمودات أجراها معه جاسم الشمري عام            )٥٤(

 .www.iraq-iams.com االتصاالت العالمية االنترنيت

  ).٧٧(اآلية، سورة النساء )٥٥(

  ).١٩-١٨(اآلية، سورة الجاثية )٥٦(

المـصدر  ، )بيان سيرته الشخـصية   (مودات  رسالة موجهة من األستاذ غانم سعد اهللا ح        )٥٧(

  .السابق

  .المصدر السابق، مقابلة مع األستاذ غانم حمودات أجراها معه جاسم الشمري )٥٨(

المـصدر  ، )بيان سيرته الشخـصية   (رسالة موجهة من األستاذ غانم سعد اهللا حمودات          )٥٩(

، )١(لـسنة ا، مجلة األخـوة اإلسـالمية    ، "هذه دعوتكم وتلك سبيلكم   " ،السابق؛ غانم حمودات  

  .١٠-٩ص، ١٩٥٣ تموز ٢٤، الجمعة، بغداد، )١٨(العدد

 في قرية المحمودية في محافظة البحيـرة        ١٩٠٦ولد حسن احمد عبد الرحمن البنا عام         )٦٠(

 وعين مدرساً في مدرسة     ١٩٢٧تخرج من دار العلوم بالقاهرة عام       ، بمصر ونشأ نشأة دينية   

الجمعيات التي كان غرضها مقاومة الفساد      شارك في تأسيس عدد من      ، اإلسماعيلية االبتدائية 

 في مصر ومنها امتدت إلى بقيـة        ١٩٢٨كما أسس دعوة اإلخوان المسلمين عام       ، في البالد 

اإلخـوان  ، محمود عبـد الحلـيم  : للمزيد ينظر، ١٩٤٩ شباط ١٢العالم اإلسالمي اغتيل في    

، عة والنشر والتوزيع  دار الدعوة للطبا  : اإلسكندرية (٢:ج، المسلمون أحداث صنعت التاريخ   

  .٨٨-٧٣ص) ت.د

 .٢٠٠٣ تموز ١٧، الخميس، الموصل، )١١(العدد، )١(السنة، جريدة الشورى )٦١(

 . في الموصل٢٠٠٩ نيسان ١٧مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في  )٦٢(
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مطبعـة  : بغداد(، فقه الداعية ، إبراهيم النعمة ، )كتاب(مقدمة لألستاذ غانم حمودات في       )٦٣(

 .١٠-٧ص ص، )٢٠١٠، أموال الوقف السنيهيئة إدارة واستثمار 

  ).١٠٨(اآلية، سورة يوسف )٦٤(

 .٨ص، فقه الداعية، النعمة، )كتاب(مقدمة لألستاذ غانم حمودات في  )٦٥(

  ).١١٩(اآلية، سورة التوبة )٦٦(

  ).٩(اآلية، سورة الحشر )٦٧(

  ).٢٩(اآلية، سورة الفتح )٦٨(

تـه فـي    بحوزة عائل ، محاضرة مكتوبة بخط األستاذ غانم حمودات موجهة إلى الشباب         )٦٩(

  .الموصل

 .المصدر السابق، مقابلة مع األستاذ غانم حمودات أجراها معه جاسم الشمري )٧٠(

رقـم  ، ١ط، المجلـد الثالـث   ، صحيح الترغيب والترهيب  ، محمد ناصر الدين األلباني    )٧١(

  ).ه١٤١٢، مكتبة المعارف: الرياض(، )٢٦٤٩(الحديث 

المقامـة  ) أة أمل المجتمع  المر(ألقاها في دورة    ، محاضرة مسجلة لألستاذ غانم حمودات     )٧٢(

في يـوم األحـد     ، من قبل لجنة العمل النسوي التابعة للحزب اإلسالمي العراقي فرع نينوى          

 .بحوزة الباحثة، ٢٠١١ تموز ١٠الموافق 

  ).١١٤(اآلية، سورة النساء )٧٣(

  ).١٢(اآلية، سورة الحجرات )٧٤(

المصدر ، )تمعالمرأة أمل المج  (ألقاها في دورة    ، محاضرة مسجلة لألستاذ غانم حمودات     )٧٥(

 .بحوزة عائلته في الموصل، محاضرات عامة مكتوبة بخط يد األستاذ غانم حموداتالسابق؛ 

  ).٧١(اآلية، سورة التوبة )٧٦(

واألستاذ غانم من مواليـد  ،  في الموصل٢٠١٢ آب ٥مقابلة مع األستاذ غانم النايف في     )٧٧(

عين مدرسا عـام  ، ١٩٧٥خريج كلية اإلمام األعظم في بغداد عام   ،  في الموصل  ١٩٤٩عام  

هاجر ، ١٩٩٤أحيل إلى التقاعد عام     ،  في مدارس تربية نينوى مدة ثمانية عشرة عاماً        ١٩٧٦
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ثـم  ، إلى اليمن في العام ذاته وعين مدرساً في إحدى الثانويات في صنعاء مدة تسعة أعـوام     

 آب  ٦سلمان التحـافي فـي      ؛ مكالمة هاتفية مع األستاذ حكمت       ٢٠٠٣عاد إلى العراق عام     

خريج الـدورة التربويـة   ،  الموصل ١٩٤١واألستاذ حكمت من مواليد     ،  في الموصل  ٢٠١٢

عين مسؤوالً للفرع األيـسر    ، زاول مهنة التعليم ثالثين عاماً    ، ١٩٦٤-١٩٦٣للسنة الدراسية   

زاول الخطابة في مساجد الموصل؛ نتاج مقابالت الباحثة مع         ، للحزب اإلسالمي في الموصل   

 في الموصل؛ محاضـرات عامـة       ٢٠١١-٢٠٠٣ خالل السنوات من     األستاذ غانم حمودات  

المصدر السابق؛ محاضـرة ألقاهـا األسـتاذ غـانم          ، مكتوبة بخط يد األستاذ غانم حمودات     

 كـانون الثـاني   ٤ توزيع جائزة غانم حمودات للقرآن الكريم المقام بتاريخ      حمودات في حفل  

٢٠٠٦. 
د عماد الدين من    .وأ،  في الموصل  ٢٠١٢ شباط   ٢١د عماد الدين خليل في      .مقابلة مع أ   )٧٨(

 بدرجة الشرف مـن قـسم       اآلداب في   البكالوريوسحصل على   ، الموصل في   ١٩٤١مواليد  

 ثم الماجستير في التاريخ اإلسالمي من كليـة         ١٩٦٢جامعة بغداد عام    / التاريخ بكلية التربية  

 عـين شـمس فـي       جامعة /اآلدابثم الدكتوراه من كلية     ، ١٩٦٥جامعة بغداد عام    / اآلداب

 فـي  أستاذاًكما عمل  ،  عديدة   أعوام خالل   اآلداب في كلية    أستاذاعمل   ، ١٩٦٨القاهرة عام   

له مؤلفات وبحوث عدة منـشورة      ، واألردن اإلماراتكليات عدة داخل العراق وخارجه في       

  واالطاريح واشرف على العديد من الرسائل    ، وإسالميةفي مجالت وصحف عراقية وعربية      

 .٢٠١٢عام  على التقاعد في أحيل، الجامعية

 . في الموصل٢٠١٢ آب ٥مقابلة مع األستاذ غانم النايف في  )٧٩(

محاضـرات عامـة    في الموصل؛   ٢٠١٢ شباط   ٢١د عماد الدين خليل في      .مقابلة مع أ   )٨٠(

 .المصدر السابق، مكتوبة بخط يد األستاذ غانم حمودات

  ).٦(اآلية، سورة التحريم )٨١(

  .المصدر السابق،  األستاذ غانم حموداتمحاضرات عامة مكتوبة بخط يد )٨٢(

  .المصدر نفسه )٨٣(

  ).١١٥(اآلية، سورة النساء )٨٤(
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رقـم  ، المجلـد الثالـث  ، مسند اإلمام احمد بن حنبل الـشيباني ، احمد بن حنبل الشيباني   )٨٥(

  .١٠٦ص، مؤسسة قرطبة: القاهرة، )١١٧٦٨(الحديث

: تحقيـق ،  الصحيحين المستدرك على ، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري         )٨٦(

 ).١٩٩٠، دار الكتب العلمية: بيروت(، )٢٣٤٥(رقم الحديث، ١ط، مصطفى عبد القادر عطا
رقـم  ، الجـامع الـصحيح   ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري         )٨٧(

  ).ت.د، دار الجيل: بيروت(، )٧٦٦٦(الحديث

 .المصدر السابق، محاضرات عامة مكتوبة بخط يد األستاذ غانم حمودات )٨٨(

، دار الفرقـان للنـشر والتوزيـع      (، ٧ط، البالغة فنونها وأفنانهـا   ، فضل حسن عباس   )٨٩(

: العـراق (، ٢ط، البالغة والتطبيـق  ، ؛ احمد مطلوب وكامل حسن البصير     ٩٤ص، )٢٠٠٠

  ).١٩٩٩، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  .المصدران أنفسهما )٩٠(

 .المصدر السابق، انم حموداتمحاضرات عامة مكتوبة بخط يد األستاذ غ )٩١(

 .المصدر نفسه )٩٢(

  .المصدر السابق، محاضرات عامة مكتوبة بخط يد األستاذ غانم حمودات )٩٣(

مقابلة مـع األسـتاذ غـانم       ، المعطيات الفكرية للداعية اإلسالمي األستاذ غانم حمودات       )٩٤(

، )جامعـة الموصـل   / مدير مركز دراسات الموصل   (د ذنون الطائي  .حمودات أجراها معه أ   

نتاج مقابالت الباحثة مع   ؛  mosul-network.org، بر شبكة االتصاالت العالمية االنترنيت    ع

اعتمدت خاللها على   ،  في الموصل  ٢٠١١-٢٠٠٣األستاذ غانم حمودات خالل السنوات من       

ذكرياته عن تاريخ اإلخوان المسلمين في العراق التي أفادتها في إعداد رسـالة الماجـستير               

  .وأطروحة الدكتوراه

  . في الموصل٢٠١٢ آب ١٨صهيب غانم حمودات في . مقابلة مع د )٩٥(
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المـصدر  ، مقتبس من أفكار محاضرات عامة مكتوبة بخط يد األستاذ غـانم حمـودات        )٩٦(

 ٢٠١١-٢٠٠٣السابق؛ نتاج مقابالت الباحثة مع األستاذ غانم حمودات خالل السنوات مـن             

  .في الموصل

 .المصدران أنفسهما )٩٧(

  ).٨٨(اآلية، سورة هود )٩٨(

 في الموصل؛   ٢٠٠٨ شباط   ١١و  ٢٠٠٤ آذار   ٢٤ابلتان مع األستاذ غانم حمودات في       مق )٩٩(

  . في الموصل٢٠١٢ شباط ٢١د عماد الدين خليل في .مقابلة مع أ

اإلخوان ،  في الموصل؛ الدباغ   ٢٠١٠ شباط   ٢٧مقابلة مع األستاذ غانم حمودات في        ) ١٠٠(

 .٢٢٧ص، المسلمون في العراق

مقابلة مع األستاذ غـانم     ، المي األستاذ غانم حمودات   المعطيات الفكرية للداعية اإلس    ) ١٠١(

المصدر السابق؛ مقابلة مع األستاذ غـانم حمـودات   ، د ذنون الطائي .حمودات أجراها معه أ   

  المصدر السابق، أجراها معه جاسم الشمري

محاضرات مسجلة متفرقة لألستاذ غانم حمودات بحوزة الحزب اإلسالمي العراقـي            ) ١٠٢(

  .فرع الموصل

 

 

 

 

 

 

 

 


