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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

 العليم، والصالة والسالم على النيب الكرمي، وعلى آله وأصحابه أمجعني. احلمد هلل 
كتاب. وكنت   مبلغ  تلغب  لدي    رتاجماجتماع جمموعة من الما كان هلذا الكتاب أن يظهر لوال  

اشتغلت هبا عقدين من الزمن: تتمة األعالم، وتكملة    م اليتجومة الرتاظعزمت على قفل من
  2013هـ، آخر عام    1435، فتوقفت عند أوائل عام  معجم املؤلفني، وتكملة أعالم النساء

صة هبم،  لقدرهم وأتثريهم، أو معرفة خا دي،  عنشعورًا داخاًل  وفيات أعالم حركت  ولكن    م.
، وال العلمية  مبه، وبعض آاثره  واوما متيز   هلم،ل  ائ، وأبرز معها فضفكنت أكتب كلمات راثء

إمنا هي كلمات راثء. وبعضها ال تزيد على  ؛ ألهنا ال تسمى )ترمجة( أصاًل،  مصادر هلاأضع  
 ة كتاب له.  وشهر  ،وسنة وفاة  ،)تقييد وفيات( من اسم

فيها  وملا عزمت على جعلها يف كتاب رأيت فراغات  تعبئة  ترمجات  ، مث زايدة  مراجعتها، مث 
من ملفايت اخلاصة .. لكنها بقيت بدون مصادر! وغالب ما نقلت منه لتعبئة الفراغات  اعليه

والتواصل اإلعالمي االجتماعي،    لعناوين الكتب، وإعالانت النعي والوفاة يف املصادر اإلعالمية
العا لومات  وصور أغلفة الكتب، ومعملي لعلماء املسلمني،  مث املوسوعة احلرة، وموقع االحتاد 

 وهناك.من هنا متفرقة 
لتكون    التتمة والتكملة، ألهنا مل ُتنب أصاًل لكنها بقيت تراجم )خمتصرة( ال تبلغ كمال تراجم  

وبعضهم ليسوا أعالًما .  هبا  ولذلك خلت من الصور والواثئق، وكان سهاًل عليَّ إرفاقهاكذلك.  
أث وال  الطيب،  أصاًل،  الذكر  سوى  هلم  هو  ملوهذا  ر  الغالب  لكن  وبينهم.  بيين  خاصة  عرفة 

 العَلمية.
 ورتبتها على حروف املعجم، واقتصرت على سنة الوفاة، ومل أهتم بتأريخ الوالدة. 

هـ   1435ُختمت به الوفيات السابقة، وهي كما ذكرت:  واتريخ هذه الرتاجم يبدأ من حيث  
فرقة، فال متابعة للوفيات، وال عزم وال حرص على  جاءت م  ولكنها  ، هذا غالًبا،م  2013

تقييًدا لوفيات أعالم ومعارف يف ظروف خاصة، مث أكملت ذكر املشاهري، وإمنا جاءت هكذا  
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منها بعد.  بعض ما نقص  نشر   من  العزم على  أعالم  الكتاب   وبعد  وقيدت    اتبعت وفيات 
ال أبس  علمية وتوثيقية  صبغة  ذا    فيات ما سبق من و   مع، وصار  سابقني  مؤلفنيوفيات أساتذة و 

 ( ترمجة. 264وقد بلغت ). ال يقلُّ كثريًا عن أعمايل السابقة يف الرتاجمو ، به
دعوة وسياسة ولغة  ، ففيه أصحاب علم و أو قومية  ال يقيده اختصاص أو مهنة وهو متنوع،  

  الغالب هو الدين. عل.. ولوتقنية وفن واتريخ وآاثر
و  أخبارهم،  أتقصَّ  تومل  فهي  العلمية،  وفيات  آاثرهم  وتركت  وكفى.  )خمتصرة(  أعالم راجم 

 ومشهورين كثريين، ابملئات. 
   بتأريخ هذه املقدمة.وتنتهي الوفيات يف هذا الكتاب 

، مع أسلوب تدرجيي يف  غينٌّ ابملعلومات والفوائد، وإن بدا صغريًا يف حجمه الكتاب  وأزعم أن
   الرتمجة، وسهل، يشجع على القراءة.

 وهللا أعلم. .هبعدجزء آخر    يتوقلت إنه )اجلزء األول( احتياطًا ألن أي
وصياغة العنوان )أعالم رحلوا( كنت أستخدمه لتقييد وفيات كيفما كان، عندما كنت أحرر  

   ال صيغة.  ، ، فعدت إليه امسًاهـ... 1405منذ عام  الكتب( األخبار الثقافية يف جملة )عامل
فما أردت إال وجهه، وما  يكتب له القبول، وال حيرمين األجر،  أن  به، و أدعو هللا تعاىل أن ينفع  

 . للناس النفعالوفاء لعلماء وأصحاب، و هدفت منه سوى 
 . سبحانه  واحلمد له وحده 

 
 خري يوسفحممد 

 هـ 1442رجب  شهر خرآ
    إستانبول
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 أ( )
 

 حركاتأبو بكر إبراهيم 
الدكتوراه يفمؤرخ من   البيضاء. انل درجة  ذ يف  تاالدراسات اإلسالمية من فرنسا. أس  الدار 

جائزة امللك فيصل للدراسات اإلسالمية  ُمنح  ابلرابط، مدير قطاع الثقافة.    جامعة حممد اخلامس
 .  "النشاط االقتصادي اإلسالمي يف العصر الوسيطعن كتابه "
املغرب ن،  السياسة واجملتمع يف عصر الراشديالسياسة واجملتمع يف العصر النبوي،  :  وله كذلك 
 . ، التيارات السياسية والفكرية ابملغرب خالل قرنني ونصف قبل احلمايةعرب التاريخ

 م. 2020 يوليو 12 هـ، 1441 ذي القعدة 22 يوم األحد الوفاة
 

 أحزمي سامعون  
انشط إسالمي من جاوه. حاز درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام ابلرايض عن أطروحته "احلياة  

االئتالف العاملي لنصرة القدس و مؤسسة القدس الدولية،  ". أسهم يف أتسيس  يف القرآن الكرمي
 بلده. ئيس جلنة القدس يف ر  ،وفلسطني

 اه، كما صدر له كتاب: اهلجرة يف القرآن الكرمي. طبعت رسالته يف الدكتور 
 .م 2020هـ،  1441وفاته عام 

 
 أمحد أمحد الطويل

 شيخ فاضل من مصر. مهتم ابلقرآن وترتيله. 
 صدر له: فن الرتتيل وعلومه.

 .م 201٩/ 1/ 31 ،هـ 1440/ 5/ 25يوم اخلميس ملدينة املنورة اب تويف
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 أمحد زكي مياين  
أشهر وزير برتول. كان إذا تكلم اهتزت له منابر العامل، وتناقلت تصرحياته وكاالت األنباء العاملية  

ديد بينه وبني الوزير املشهور غازي  واحمللية. بقي يف الوزارة ربع قرن، إىل أن حدث خالف ش
  املسلمني"!  "اي أمريبـ القصييب، فعزهلما امللك فهد، على الرغم من أنه صار يتودد إليه ويناديه 

وكان عاشًقا للحجاز وأهله، واترخيه وعظمته، حمبًّا لدينه، خملًصا يف حب ِّ رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم وسريته وأصحابه. 

الفرقان للرتاث اإلسالمي مؤسسة  رئيس  مؤسس و و ،  ة العامليراسات الطاقمؤسس مركز دوهو  
س خمطوطات من مناطق منسية ومغمورة.  ، أصدر من خالهلا كتًبا تراثية رائعة، وفهار بلندن

وكان وفيًّا ملوطنه احلجاز، أخرج له موسوعات ودراسات اترخيية واجتماعية وآاثرية رائعة غنية  
 وثرية. 

منها: الشريعة اخلالدة ومشكالت العصر، دار السيدة    له مؤلفات أيًضا،وألفت فيه كتب، و 
 . خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها يف مكة املكرمة.. 

 م.  2021شباط  23هـ،  1442رجب  11تويف بلندن ليلة الثالاثء 
    

 أمحد شفيع 
اهلند، وصار بنغالديش. أخذ عن علماء  اإل  عامل وحمد ِّث جليل من  سالم من خلفاء شيخ 

 جلامعة األهلية دار العلوم معني اإلسالم ارئيس مجاعة حفظة اإلسالم، مدير    . املدين  حسني أمحد
رئيس هيئة اجلامعات القومية، رئيس    ،)أكرب جامعة إسالمية يف بنغالديش(  وشيخ احلديث هبا

 ..وفاق املدارس العربية، رئيس جملس التعليم القومي
 م. 2020 هـ، سبتمرب 1442تويف يف شهر صفر 

 
 أمحد أبو ضاهر
أبعمال  م  ئ، وقاجامعة دمشق. مفيت يربودكلية الشريعة وكلية احلقوق يف  أستاذ يف  فقيه جمتهد.  

   هبا.  التحكيم الشرعي يف احملكمة الشرعية
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، الوجيز يف علوم القرآن اختصار مناهل العرفان للزرقاين،  املدخل للشريعة اإلسالمية  من مؤلفاته:
 السوري.دراسة مقارنة مع القانون  ارات السكنية املدة يف اإلجي

 م.  2020هـ،  1441 آخر السنة اهلجرية وفاته
 

 أمحد طه راين = أمحد علي بن طه راين 
 

 أمحد عبدالرؤوف اجلّمال
فيها وأخذ عن علمائها، وانل إجازة من   العلوم الشـــرعية درس  عامل وكاتب إســـالمي من محاة.
ما حصَّل إجازات علمية من علماء. عضو مجعية علماء محاة.  كلية الشريعة جبامعة دمشق، ك

دريس ونقــل إىل األوقــاف، مث هــاجر إىل األردن، ومنهــا إىل اإلمــارات ليعمــل كبريًا منع من التــ
فرع رابطة العلماء    فرتأس  إىل األردنللوعاظ يف األوقاف، مث كان رئيس حبوث يف الوزارة، وعاد  

 سيها. السوريني هبا، وكان هو أحد مؤس

ــعــا:  واحــة للزاد والراحــةولــه كتــب، مثــل:   َكم وأمثــال وحكــاايت ونوادر وأشــــــــــــ   ر،أحــاديــث وحِّ
ــاك واإلفطار ــر، اإلخبار بوقت اإلمســـــــ ــألة اجلمع يف احلضـــــــ ــديد النظر يف مســـــــ . وله كتب تســـــــ

 خمطوطة.
 م.  2020هـ،  1442وفاته عام 

 
  القدميي بن عبدهللا الرقيمي أمحد
درَّس يف احلرم املكي الشريف بني عامي    اليمن.   والدته يفو   ،مكة املكرمةمن    شافعيشيخ  
 . ـه 13٩٩ إىل 13٩0

،  رسالة يف العقيدة  ،وقوع طالق الثالث ، منها:  خاصة  يف املذهب الشافعيخمطوطة  كتب    له
 .ن النيب صلى هللا عليه وسلم جيتهد يف أمور الدنيا فيصيب وخيطئإرسالة يف الرد على من قال  

 .م 2020ـ، ه 1441 عام وفاته
 
 



8 
 

 العماري بن عبدهللا أمحد 
حمافظة املندق ببالد زهران. انل شهاديت املاجستري والدكتوراه  ابحث يف علوم القرآن الكرمي. من  

ابز   ابن  منهم  علماء،  عن  العلم  وأخذ  املكرمة،  مبكة  القرى  أم  جامعة  من  القرآن  علوم  يف 
املنورة،    املدينةابجلامعة اإلسالمية يف  الكرمي    كلية القرآنيف  عميد  والطنطاوي والشعراوي. أستاذ و 

وكان عابًدا، يقوم    رئيس جلنة إصالح ذات البني ابملندق.   ة،ابجلامعن الدعوة  ؤو رئيس جملس ش
الليل، ويصوم ما شاء هللا له من أايم، مكثرًا من احلج، داعًيا حثيثًا، مهتمًّا ابإلصالح، آمرًا  

كيًما وقورًا، عواًن للمحتاجني، عارفًا أبحوال املسلمني، مدافًعا ابملعروف، حمبًّا للخري، مرشًدا ح
  ايهم.  عن قضا

مع أحد أبنائه يف سياق محلة اعتقاالت    نعاه االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، وذكر أنه اعتقل
ضد املقربني من الشيخ سفر احلوايل، عقب أايم من انتشار كتاب ُنسب إليه يتضمن نصائح  

 حلاكمة وهيئة كبار العلماء املقربة من السلطة. للعائلة ا
 . )خ( عيان يف بالد غامد وزهراناألوضوعي، وكتاب له: رسالة يف التفسري امل

النيب صلى هللا عليه وسلم البن أيب :  ملاجستريورسالته يف ا  العظيم مسنداً عن  القرآن  تفسري 
 . منه( 1)حتقيق جـ حامت
 . )حتقيق(  البن اجلوزي  ديث ومنسوخهسوخه حبقائق انسخ احلإعالم العامل بعد ر   :كتوراهويف الد 

 م. 201٩، هـ1440 مجادى األوىل 14تويف يوم األحد  
 

   الدين عز أمحد
 . الكويتية، ذات النهج اإلسالمي مدير حترير جملة اجملتمعمن مصر. حمرر صحفي 

 م. 2020هـ،  14/3/1442تويف يوم 
 

 طه راين  علي بن أمحد 
أستاذ الفقه املقارن    ، عضو هيئة كبار العلماء  ، شيخ املالكية  مواليد األقصر.عامل أزهري من  

رأ اجلامعات.  من  وغريها  األزهر  جبامعة  والقانون  الشريعة  الفقه  "س  وعميد كلية  موسوعة 
 ، وقدَّم لكتب فقهية عديدة.  ابجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية "اإلسالمي
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أنس رضي هللا  ف مبذهب إمام الفقه واحلديث مالك بن  من مؤلفاته: املدخل الوجيز يف التعري
، سنن الفطرة الواجب واملندوب   :التكافل االجتماعي يف اإلسالم: اإلنفاق املأجور عليه،  عنه

مع فقه اإلمام البخاري  ،  عقد الوكالة يف الشريعة اإلسالمية: حبث مقارن بني احملدثني والفقهاء،  
 )عدة أجزاء، مل يتم(.    حديثهمن خالل تراجم أبواب صحيحه وألفاظ 

 م.  2021شباط  18هـ،  1442رجب  5تويف فجر يوم األربعاء 
 

 أمحد العماري = أمحد بن عبدهللا العماري
 

 أمحد عيان أتيام 
من خالل  بلدهنشـر الثقافة اإلسـالمية واللغة العربية يف .  من السـنغالداعية وانشـط ثقايف عامل 

 ترأسه.مث  ،واألساتذة العلماءمع مجاعة من إليه انضم  االحتاد الثقايف اإلسالمي الذي
 . اإلسالم عدالة وإنسانيةعنوان: نشر ابلعربية بألف كتااًب رائًعا 

 م. 2021هـ،  1442تويف عام 
 

 أمحد كمال أبو اجملد  
. حمافظة أسيوط. حصل على الدكتوراه يف القانون من جامعة القاهرة  كاتب مفكر قيادي، من

عهد الكويت. انئب    ا لويل  مستشارً ، فمث عمل مستشاراً ثقافيا ملصر بواشنطن  ،عةابجلامدرَّس  
مثل    ،هيئات مهمةعضو      .ب الشبازير  و   ،عالموزير اإل  ،رئيس اجمللس القومي حلقوق اإلنسان

كادميية  وأ،  ابألردنجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية  و زهر،  جممع البحوث اإلسالمية ابأل
   ..ربية اململكة املغ

، فانشغل هبا، ودافع عن حقوقهم وتطلعاهتم ومشاركاهتم. ابلشباب وقضاايهم  وكان مهموًما
 ... عندما قاد منظمة الشباب  يف مصر،أقوى تنظيم شبايب سياسي  وجبهوده انتشر

هة: دراسات حول اإلسالم والعصر. وقدم لكتب، منها )أوالد حارتنا(  ومن كتبه: حوار ال مواج
   !لنجيب حمفوظ

 م. 201٩بريل إ 3 هـ، 1440رجب  28 مساء يوم األربعاء ابلقاهرةتويف 
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 أمحد ليمو  

، ومنح الدكتوراه  يف الدراسات الشرقية واألفريقية  انل إجازة   نيجرياي.ب  (ليمو عامل داعية قاض من )
ألقى دروًسا وحماضرات، و  مؤمترات ومناسبات و   ندوات شارك يف  الفخرية من عدة جهات. 

من مؤسسي مجعية الوقف    ،يف جمال العمل اخلريي اإلسالمي، وأسهم  دوليةو لية  إسالمية حم
اال ورئيسها، عضو  نيجرياي  واإلرشاد يف  للرتبية  من اإلسالمي  املسلمني،  لعلماء  العاملي  حتاد 

العاملية جائزة  حائز على  قاضي قضاة نيجرياي،  ،  األعضاء املؤسسني للهيئة اخلريية اإلسالمية 
 .دمة اإلسالمامللك فيصل خل

 . ومراجع مدرسية كتًبا إسالميةحر ر  و وقد ألَّف 
 م.  2021هـ،  1442وفاته يف عام 

 
   إمساعيل عمر الشيخ 

، على مدى عقود من تنا السوريةالقامشلي، ورمبا يف جزير   منطقة  تربية إسالمية يفأشهر مدر س  
   ، هو واألستاذ خاشع حقي.الزمن

ويف جامع زين العابدين الذي كنت إماًما وخطيًبا فيه، أو  لي،  تالقينا وحتاببنا، هناك يف القامش 
 .  والدهأيًضا، يف زايرات له عند أ ويف بالد احلرمنييف جمالس علم وأنس، 

 وكان حازًما، وكاملصارع إذا حاور، قد عركته األحداث، ال تكاد تراه ضاحًكا. 
فصاحة ومتكن، وفهم   عموكانت عنده معلومات غزيرة، ومواقف، وجتارب، وذكرايت طيبة،  

وقد طلبت منه أن يدو هنا، فال يعرفها يف جزيرتنا سواه، وفيها أتريخ  ووعي ملا جيري حوله،  
 رمحه هللا رمحة واسعة.   مث مل أره حنو عشرين عاًما.  حداث جارية، ودروس وعرب.وتوثيق علمي أل

 .م 2020هـ،  14/2/1442وفاته يف 
 

ْلَهت   إمداد احلق السّ 
   من بنغالديش.ث حمد ِّ شيخ 

 . ( مج 2) الساري إىل دراسة البخاري  هداية منها:لعربية والبنغالية، ابله مؤلفات 
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 . م 2020هـ،  20/4/1442 يف ربيطانيابيف تو 
 

   أمني العثماين
ق بني املؤسسات س ن  دهلي.جامعة  ة العربية من  غحاصل على املاجستري يف الل داعية مشهور.  

الشؤون  سكرتري    .عن قضااي األمة  ات وندوات، ودافع مؤمتر وشارك يف  ، واملنظمات يف اهلند
عضو االحتاد مع نشاطات علمية ودعوية.    ، هلنداإلسالمي اب  جممع الفقه  اإلدارية والتخطيط يف
 .العاملي لعلماء املسلمني

 م. 2020هـ،  1442 عام تويف
 

 أنور حممد اخلطيب 
لدكتوراه يف علم النبات من جامعة  ابحث يف علوم النبات، جممعي، من دمشق. انل شهادة ا

، سس مجعية علوم احلياةة. أستاذ النبات يف جامعة دمشق وجامعة اإلمارات، أمونبلييه الفرنسي
يف  ر  الطبية  النبااتت  حتديد  جلنة  العربية سورية،  ئيس  املوسوعة  يف  البحتة  العلوم  قسم    رئيس 

نشاطات علمية كثرية، ومقاالت رية(، عضو جممع اللغة العربية بدمشق. له مشاركات و )السو 
 . ألف ورقة معشب 20ا جتاوزت عدد عيناته  أسس معشًبا نباتيًّ وحبوث. وقد 

مسامهة يف الدراسات التصنيفية والتشرحيية والفيلوجينية  من عناوين كتبه ابلعربية، عدا اجلامعية:  
 ة.  نوبودايسيتقسيم جديد للفصيلة الكي، الكينوبودايسيه السورية وااليكولوجية للفصيلة

 م. 2018هـ؟،  143٩وفاته عام 
 

 )ب(
 

 بسام عبدالوهاب اجلايب
لقمان  )، مث  ( . أول من نشر يل كتااًب )اخلضر بني الواقع والتهويلقلمصاحب    ،حمقق  ،انشر

عندما رأيته أول مرة يف دمشق  كمه( عندما أنشأ )دار املصحف( يف بريوت. وقال احلكيم وحِّ 
إين أريد    :ما رأيت مراجعك علمت أنه كتاب جيد. وعندما قلتهـ(: عند  1402)رمبا عام  
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أن يقدم فالن )الدكتور( لكتايب، نصحين أال أفعل، وقال: إن حمتوى كتابك هو الذي يقدمك 
فأعجب به أميا إعجاب، للقارئ. وكان متواضًعا أيًضا، أرسلت له كتااًب يل يف الرتاجم هدية له،  

اكتمل    لكبرية". وكنت أريد أن أرسل له )تتمة األعالم( بعد أنوقال: "لست أهاًل هلذه اهلدية ا
الرابعة يف ) احلزين. وكنت أقول له يف   ه( أجزاء، وأفكر يف ذلك... قرأت نعي10يف طبعته 
 حيث علمين ألفباء النشر.   ،كتاابيت )أستاذي(

 وقد  ا لرتاثهم.كان عارفًا أبعالم العصر، مقدرًا هلم، وال يرى نفسه بينهم، بل تلميًذا وخادمً 
أسس دار البصائر،    الثقافة واملعرفة.وحمبو الكتب وأعالم  واحملققون واملستشرقون  عرفه الناشرون  

واجلايب )اجلفان  ليماسول. كما أصدر جممث  واهتم  ( مع شريكه يف  و)البصائر(.  )املرآة(،  ليت 
     بتحقيق الكتب النادرة، اإلسالمية، املفيدة.

 تب وحقق وعل م.دك، واجزه خريًا عم ا كاللهم ارمحه رمحة من عن
أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام :  ، اليت يسميها )عناية( ختفيًفا من داللة املصطلحمن حتقيقاته

الفوائد املفهِّمة يف شرح اجلزرية املقد ِّمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعَلمه  للدردير،  مالك  
  على مقدمة ابن آجر ومالقي وم يف حل  شرح األزهري  العقد اجلوهري من فتح احلي   ،  بن ايلوشةال

السلمي،   احلاج  شجاعالبن  أيب  ألفاظ  حل   يف  الشربيين،  اإلقناع  األحكام   للخطيب  جملة 
 املقاصد للنووي، وحي القلم للرافعي... حلية اإلمام الشافعي البن الصالح، الشرعية، 
 م.  2017هـ،  1438شعبان  20وفاته يف 

 
 ليبكر طوابل أوغ

 أستاذ علم الكالم يف جامعات تركية.
 من حتقيقاته: كتاب التوحيد أليب منصور املاتريدي ابالشرتاك مع حممد آروتشي. ودرَّسه.

 م.  2016هـ،   1437تويف عام 
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 أبو بكر فوفاان 
. نشــــــط رئيس اجمللس األعلى اإلســــــالمي  هبا،ئمة  شــــــيخ األممثل املســــــلمني يف ســــــاحل العاج، 

مؤمترات العمل ، وشـــــارك أبوراق يف مشـــــاريع خرييةو ســـــالمية  إل مؤســـــســـــات  كشـــــإســـــالميًّا، و 
 وحاضر. ،اإلسالمي
 م.  2020هـ،  1441وفاته عام 

 
 بكري حممد شيخ أمني
مث كان    ،فرنسابمعهد اآلداب فرع ليون  من  كتوراه الدولة  د حاز درجة  أديب انقد من حلب.  

 نية وسعودية. سورية ومغربية ولبنا أستاذ األدب واللغة يف جامعات 
  ،مطالعات يف الشعر اململوكي والعثماين،  حلركة األدبية يف اململكة العربية السعوديةا  من مؤلفاته:

 . كتاب النحو  ،املعلقات السبع ، أدب احلديث النبوي ،التعبري الفين يف القرآن الكرمي
 حلب. يف  201٩شباط  5 1440مجادى األوىل  30تويف يوم الثالاثء 

 
 )ت(
 

 جليلوف حاجي  تشوابق 

. خترج يف جامعة أم القرى. دعا وحاضر، ووقف سدًّا منيًعا أمام التشيع. وصار  مفيت قرغيزاي
 من الدعاة البارزين يف املنطقة.

 م. 2020هـ،  1441عام  وفاته
 

 تناظر حممد مصطفى النجويل  
للقرآن مبحافظة  حمف ِّ مقرئة،   هناك،  يف مصر  الغربيةظة  بقرية  ولدت  بعد بصرها    ، وكفَّ وقد 
صحح وجتيز ابلقراءات  ، تنشطت يف تعليم الناس كتاب هللا تعاىل على مدى سبعني عاًما  .مرض

 .من مصر وخارجها، وختر ج على يدها أجيال من احلف اظ والقراءت صد العشر، وقُ 
 م. 2021 يناير هـ، 1442 األوىلمجادى يف عاماً،  ٩7عن عمر يناهز ماتت 
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  الواعييوسف توفيق 
جامعة األزهر، مث كان أستاًذا جبامعة الكويت،   خترج يفومفكر إسالمي قدير.  داعية  ب  كات

العصر والدعوة يف هذا  الفكر  أعالم  )اجملتمع(. من  أعالم جبهة  ، و وكتب كثريًا يف جملة  من 
 ( عاًما. رمحه هللا. ٩0عم ِّر حنو )عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني،  علماء األزهر. 
مؤلفات  منه  وله  ا موسوعة  ا:  قيمة،  احلركة  احلديث،  شهداء  العصر  يف  احلضارة إلسالمية 

اإلسالم يف العقل العاملي، حاضر العامل اإلسالمي: اآلالم اإلسالمية مقارنة ابحلضارة الغربية،  
اإلمام حسن البنا جمدد واآلمال، اإلخوان املسلمون كربى احلركات اإلسالمية: شبهات وردود،  

الدعوة إىل هللا، اإلميان  أمة يف رجل، قصص األنبياء يف القرآن الكرمي،  أمة و   رجل يف القرن:  
   .وإيقاظ القوى اخلفية، املنهج القرآين يف بناء العقيدة

 م.  201٩ مارس 16، هـ 1440 رجب ٩يوم السبت ابلكويت تويف 
 

 الفتياينحمجوب تيسري 
دبلوم والدعوة واإلعالم،  ري يف الاملاجست  مثلعدة شهادات عالية،    عامل داعية من غزة. حاز

ا  أستاذً مث عمل  يف الدعوة.  أخرى  الدكتوراة يف الفلسفة، و و يف العقيدة واملذاهب املعاصرة،    عايلال
يف املعهد  ، و  جملس النواب األردينيف  عضًواوكان  ابألردن.    ا يف جامعة العلوم التطبيقيةجامعيًّ 

اإلسالمي،   للفكر  شالعاملي  اإلخوانوجملس  فلسطني،  و املسلمني،    ورى  علماء  رابطة  و هيئة 
.. دعا  حتاد العاملي لعلماء املسلمني، ومجعية احملافظة على القرآن الكرميواالاألدب اإلسالمي،  

 وحاضر حول اإلسالم يف دول أوروبية.. 
ري يف من آتليفه: العقيدة اإلسالمية، احلوار القرآين يف قصة موسى عليه السالم، احلراك احلوا

 مراض القلوب ودور الداعية يف عالجها، مقومات رجل اإلعالم اإلسالمي.ن الكرمي، أالقرآ
 م. 201٩هـ، نوفمرب  1441تويف يف شهر ربيع األول 

 
 تيسري النجار

 صحفي شاعر من األردن. )امسه تيسري حسن حممود سلمان(. 
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شباط  18 هـ، 1442رجب  7اخلميس  تويف إثر أمراض أصيب هبا يف سجون اإلمارات ليلة 
 م.  2021

 
 )ث(
 

  املدينثناء هللا بن عيسى خان 
ــيخ حمد ِّث،  ــحيح  شـ ــرح وله مؤلفات   أعواًما مديدة،  البخاريأقرأ صـ ــائل يف شـ ، من مثل: الوصـ

 الشمائل، جائزة األحوذي يف التعليقات على سنن الرتمذي.
 م. 2021شباط  7، 1442مجادى اآلخرة  25بالهور  تويف يوم األحد

 
 )ج(

 

  العريشيبن حسن  جربيل
. عملنا مًعا يف مكتبة امللك فهد الوطنية  يف جامعة امللك سعود واملعلومات أستاذ املكتبات 

 هـ.   1411قبل أن يكمل دراساته العليا، حنو عام 
أمن ومعلوماتية، منها ابملشاركة مع آخرين: الشبكات االجتماعية والقيم،  له مؤلفات مكتبية

 . ة الرتبوية وثقافة التغيرياملعلومات، هندسة القياد
 أرشفة قواعد البياانت/ جاك أولسون.ابملشاركة أيًضا: ومن ترمجاته  

 م.  2020هـ،  1441ذي القعدة  2٩ يوم تويف
 

  مجعة سهل
أستاذ الثقافة اإلسالمية جبامعة اخلرطوم، أقام يف أم درمان. سبق أن عمل أستاًذا يف جامعة 

 اإلمام ابلرايض.  
 م.  2020هـ،   1441ال شو  7 يومتويف 
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   جودت القزويين
العراق،   من  مواليد  مؤرخ  أقام يف   1٩53هـ،    1373من  الشيعة.  من  )كاظم(،  والده  م. 
 بريطانيا. بريوت، مث كان يف 

( جملًدا، وقد بقي يف مجعه وإعداده  30، الذي يقع يف ) صاحب كتاب "اتريخ القزويين"وهو  
م( من    2000  -  1٩00موضوعه تراجم لوفيات قرن )( عاًما. ويعين ابلقزويين نفسه، و 40)

 العراق وغريها. 
أجزاء(   10يف )  "اخلميلالروض  وكتاب "  له مؤلفات أخرى يف احلوزات الشيعية ابلنجف وقم..و 

 . وغريها. اتريخ العراقسريته و  عن
 .م 2020إبريل  7هـ،  1441شعبان  14يوم  لندنتويف يف 

 
 )ح(
 

  حامد أبو أمحد
أستاذ  دكتوراه يف األدب اإلسباين من جامعة مدريد.  حاصل على المن طنطا.    لغوي أديب

 .جامعة األزهريف كلية اللغات والرتمجة وعميد  
،  مسرية الرواية يف مصر، سبايندراسات نقدية يف األدبني العريب واإل، نقد احلداثةمن مؤلفاته: 

العريب:   الشعر  حتديث  السحرية،  الواقعية  وتطبيقيف  املثل   ،أتصيل  فقراء  والقارئ،  اخلطاب 
 . األعلى
 .م 2020هـ،  1441 عام وفاته
 

 حسن البصري شيخ عبدالقادر حممد
عضو احتاد رئيس جامعة إمام مبقديشو،    ، مهتم ابلتاريخ اإلسالمي.الصومالشيخ فاضل من  

 . هبا موسوعة اتريخ اإلسالم يف إفريقياعلما إفريقيا، عضو جلنة كتابة 
 م. 2021آذار  12، هـ 1442رجب  28 تويف يوم اجلمعة
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 حسن عبدالغين أبو غدة 
كتوراه يف العلوم اإلسالمية من فقيه وابحث شرعي كبري. من مواليد حلب. حصل على الد 

جلزائر، وجامعة امللك سعود ابيف جامعة الكويت، وجامعة ابتنة  درَّس  جامعة الزيتونة بتونس.  
 .  نبولتا سابلرايض، وجامعة صباح الدين زعيم إب

( حديث  700أذيع له أكثر من ) و   ( مقال،700( حبث. وله أكثر من )300حكَّم أكثر من )
 ( كتااًب. وشارك يف جلان ومؤمترات إسالمية عديدة.. 20( حبوث، و)10ه ). ولإذاعي وتلفزيوين
قضااي فقهية يف العالقات الدولية حال احلرب،  األسرة السعيدة يف رحاب اإلسالم،  من آتليفه:  

،  وق املسجون يف الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة ابلقوانني الوضعية واألنظمة الوضعيةقح
املزاح يف اإلسالم، هل للقاضي قطوف نبوية للنساء،  عدم الزواج عليها،  حق املرأة يف اشرتاط  

الغائب؟،   على  املعاصرةاحلكم  ومسائلها  العبادات  فقه  يف  اإلسالمية  مباحث  الثقافة   ،
 وحقوق اإلنسان.  املعاصرة الفكرية والتحدايت 

 م. رمحه هللا.  2020هـ،  1442ربيع األول  12 يوم تويف يف إستانبول بوابء كوروان
 

 حسن عبدالغين أبو غدة حسن أبو غدة = 
 

 حسن الغضباين
وزاول    ،تونسيف  رس احلقوق والعلوم السياسية  د  كان إمام مسجد،من تونس.    ،داعية، حمام

 ؤسسنياملحد  . نعاه االحتاد العاملي لعلماء املسلمني مبيًنا أنه أعاًما  (30)ر من  مهنة احملاماة أكث
التارخييني حلركة االجتاه اإلأو  السبعينات حد الرموز  لكنه  امليالدية،    سالمي يف تونس يف هناية 

   .لعمل الدعوي من العمل السياسيإىل كان أميل 
 م. 2021من شهر شباط ول األ، هـ 1442 مجادى اآلخرة 1٩تويف يوم االثنني 

 
 حسيب السيد السامرائي 
رشيد رضا  علماء، وحاز شهادة الدكتوراه من األزهر عن أطروحته "عامل من سامراء. أخذ عن 

 ". أمَّ وخطب ودعا، ودرَّس يف جامعات العراق وليبيا وبالد احلرمني.املفسر
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 .له مؤلفات يف الدراسات القرآنية 
  م. 2020هـ،  1441وفاته عام 

 
  حسني حامد حسان

أصويل   مصر.  فقيه  لعلماء  من  العاملي  االحتاد  عضو  اإلسالمي،  واالقتصاد  الشريعة  أستاذ 
   ورأسها اجلامعة اإلسالمية إبسالم آابد    أسهم يف أتسيساملسلمني، عضو جممع الفقه اإلسالمي،  

التأمنيله الشريعة اإلسالمية يف  الفقه اإلسالمي، حكم  الفقه، : نظرية املصلحة يف  ، أصول 
 .اإلسالمياملدخل لدراسة الفقه 

 م.  2020هـ،  1441تويف آخر السنة اهلجرية 
 

   غباش عبيد  حسني
، أستاذ يف  اليونسكولدى    . مندوب اإلمارات من ديب  يف التاريخ اإلسالميوابحث    كاتب

     ، كتب يف اتريخ ُعمان خاصة.جامعة القديس يوسف ببريوت 
: تقاليد اإلمامة والتاريخ الســــــــــياســــــــــي احلديث إلســــــــــالميةوقراطية امان الدميمن إصــــــــــداراته: عُ 

قراءة  :حممد صـلى هللا عليه وسـلم  ،التصـوف معراج السـالكني إىل هللا، م(  1٩70 - 1500)
 م.حديثة يف سرية رسول النور والسال

 م. 2020حزيران  21هـ،  1441ذي القعدة  30تويف يوم 
 

 حسني نصار 
من جامعة القاهرة، مث كان   لدكتوراه يف علوم اللغة. حصــــــــــل على اأديب مهتم إبعجاز القرآن

 جاز القرآن الكرمي كثريًا.كتب يف إعأستاًذا فيها، وعميًدا لكلية اآلداب.  
املعجم العريب: نشـأته  ،اتريخ إعجاز القرآن، نشـأة الكتابة الفنية يف األدب العريبمن مؤلفاته: 

مكي بن أيب   /كال وبلى يف القرآن الكرميعلى  قف  الو ،  معجم آايت القرآن الكرمي،  وتطوره
 )حتقيق( طالب القيسي

 م.  2017هـ،   1438تويف عام 
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  ياملارونس يوسف القابوسي حسني مال 

انتقل إىل مشال العراق واســـــــــتقر يف .  ولد يف قرية مارونس جنوب شـــــــــرقي تركياعامل مشـــــــــارك. 
ــرعيأكمل  .دهوك ــايخ  تعليمه الشـــــ ــل  على عدد من املشـــــ من كلية اإلمام زة  على إجا، وحصـــــ

، مديرًا للمعهد اإلسالمي يف حمافظة دهوك يف بغداد، مثماًما وخطيًبا إعـــــــــمل  . بغدادباألعظم  
 ودرَّس فيها.دهوك بيف أتسيس كلية الشريعة ، وأسهم طلبة العلم يف املساجد وغريهادرَّس 

 جه رسالة ماجستري.له تفسري للقرآن الكرمي، قدمت يف منه
 م. 2021شباط  13هـ،  1442شهر رجب يوم السبت األول من  وفاته يف

 
 حشمت قاسم

ــتاذ املكتبات وعلم املعلومات يف جامعة القاهرة، خبري املكتبات جبامعة اإلمارات، رئيس   أســــــــــــ
 حترير جملة دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات.

املعلومات، مدخل لدراســـة  املكتبات املتخصـــصـــة، املكتبة والبحث، مصـــادرمن عناوين كتبه:  
 ص، الدورايت اإللكرتونية واملكتبات الرقمية.التكشيف واالستخال

ومن ترمجاته: املكتبات املدرسـية يف إطار النظام الوطين للمعلومات، االتصـال العلمي يف البيئة  
 اإللكرتونية، نظم اسرتجاع املعلومات.

 م.   2017هـ،  1438ام وفاته ع
 

 قيوى  حكيم ساعد 
 . اجلزائر من ،ذ احلديث جبامعة اجملمعة فرع رماحتاأس

من كتبه: زوائد السنن األربع على الصحيحني يف أحاديث األذان ومواقيت الصالة: تنظيم  
 مج( وأصله رسالة ماجستري.  4طرقها ودراسة أسانيدها واحلكم عليها )

 . الدكتورة يف أحاديث مكفرات الذنوب دراية ورواية رسالته يف و 
 .م 2020هـ،  1441 امع وفاته
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 حلمي أمني الدين
داعية مشهور من جاوه. خترج يف كلية االقتصاد، ودرس الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة  

، تعرف على دعوة اإلخوان أنشأ معهد احلكمة إلعداد الدعاةاملنورة. عاد ونشط يف الدعوة، و 
واختري   و املسلمني،  العدالة  حزب  شورى  جمللس  الشريعة الرفاهيةرئيساً  تطبيق  إىل  دعا   ،

اإلسالمية، وجنح يف عدة دورات انتخابية. وبقي حريًصا على الدعوة حىت وفاته يف ابندونج  
 . م 2020يونيو  30هـ،  1441ذي القعدة  ٩يوم 
 

   أمحد  حيدر عيدروس
إسالمي.   جامعات ابحث  عدة  يف  جبامعة  ،  أستاذ  اإلسالمية  الدراسات  فريقيا إعميد كلية 

   .يف جممع الفقه اإلسالمي ا حثً اب  عمل ،عامليةال
 . ستدراكات على املطبوع من هتذيب الكمال للحافظ املزيا  :درر اجلمال :مؤلفاته من
 . 17/12/2020هـ، 2/5/1442يوم اخلميس تويف 
 

 )خ(
 

   حسني الرضويخادم 
أذهب    ،هر وجهكما نوَّ   ه" نوَّر هللا قلبلبيك اي رسول هللا  "  حركةمؤسس  قائد سياسي إسالمي،  

على رئيس فرنسا البغيض  هغيظ قلوب املسلمني، وأشفى صدورهم، وفرَّح نفوسهم، برد ِّ  ههللا ب
على طرد سفريه من أرض ابكستان املسلمة، صاغرًا    هاحلاقد ماكرون، وإجبار حكومة بالد

 ذلياًل. 
  ه على ما ختم به حيات  هخريًا عن مجيع املسلمني، وهنيًئا ل  هالزعيم املسلم، وجزا  هذاهللا    هرمح

يه وسلم، والذب ِّ عنه وعن شريعة املليئة ابلدعوة واجلهاد، وحمبة الرسول األعظم صلى هللا عل 
 اإلسالم.
 م.  2020هـ،   5/4/1440تويف يوم 

 



21 
 

 خاشع إبراهيم حقي العلواين
يعة  أكمل دراسته الثانوية الشرعية واجلامعية يف دمشق، وخترج من كلية الشر   شيخ تربوي جليل.

ال  13٩0عام   مدينة  يف  اإلسالمية  الرتبية  ملادة  مدر ًِّسا  عني ِّ  موجًها  هـ.  مث كان  قامشلي، 
 درَّس هناك بضع سنوات. فقصد بالد احلرمني و اختصاصيًّا، 

درَّسين مادة الرتبية اإلسالمية عندما كنت طالباً يف السنة األخرية بثانوية عربستان يف القامشلي،  
عندما   ألقى دروًسا يف جامع زين العابدين، وشاركته يف إلقاء بعضهاو   ،حرب رمضان  يف أثناء

، مقبالً  إىل جانب علمه ووجاهته َفكِّهاً، مشرق الوجهرمحه هللا  كان    .كنت إماًما وخطيًبا به 
غدا شيخ الطريقة النقشبندية بعد أخيه  وقد    على جليسه بكل ِّ اهتمامه، حمبوابً إىل أبعد حد . 

عباؤه، وخاصة الصلَح بني الناس، والتعازي اليت ال تنتهي، مع دروس  ت أزاد، فالشيخ عدانن
ُت األشرطة ، وجتمَّعت لديه مئاطويلة  سنوات لالتفسري    ا يفدروسً وقد ألقى  دائمٍة يف املساجد.  

 . تفسري القرآن العظيم املسجَّلة من
َكمهما  ومن مؤلفاته املطبوعة: أحكام احلج وال  له حبوث ومقاالت منشورة وخمطوطة.  عمرة وحِّ

 دد الزوجات أم تعدد العشيقات؟، الطالق اترخياً وتشريعاً وواقعاً.  يف الفقه اإلسالمي، تع
مجادى    5تويف رمحه هللا يف مدينة القامشلي، ودفن عند إخوانه يف قريتهم )حلوة( يف يوم االثنني  

 .م 2016آذار  13، هـ 1437 اآلخرة
 

 خالد أمحد بركات  
جامعة طرابلس من  الدكتوراه  . حاز درجة  عكار بلبنان  . والدته يفال لبنانشيخ القراء يف مش

  يف القراءات العشر أبعلى أسانيد شيوخ العصر قراءة وإقراء.   وإجازة،  يف التفسري وعلوم القرآن
لقرآن ليف إنشاء مراكز    ابلقاهرة. أسهمجامعة األزهر  القراءات من    يف  شهادة عالية   كما حصَّل

وعلومه و   الكرمي  عليها.  ومقرائً  وأشرف  إماماً  اكان  الكبري  يف  يف بطرابلسملسجد  وأستاذاً   ،
يف حفظ وتالوة القرآن الكرمي برواية حفص   كثريينجاز  أ  .اإلصالح واجلنان و   ات بريوت جامع

مل حمكماً يف مسابقات قرآنية  كما ع  ا. عن عاصم وسائر القراءات العشر يف لبنان وخارجه
جلنة دار الفتوى    . عضورأس جلان التحكيم يف بعضهاارئ العاملي، وتمنها مسابقة الق،  دولية

 وعضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني. ملراجعة طباعة املصاحف بلبنان، 
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يف املؤمتر الدويل عن  . وله حبث طويل قدم  لقراءات العشر وأثرها يف تنوُّع املعىنرسالته العلمية: ا
قرآن الرمحة وأثرها يف إصالح الفرد واجملتمع من خالل آايت الالرمحة يف اإلسالم بعنوان "أسباب  

 الكرمي". وترك كتًبا خمطوطة.
 .م 2020آذار  األول من شهر هـ، 1441رجب  6فجر يوم األحد تويف 
 

   خالد مجيل الصدقة
حاصل على إجازة يف   .م  1٩56  هـ،  1376من النبك قرب دمشق    ، كاتب، مرتجم،شاعر

هناك، يكتب وحيرر عمل يف صحف  درَّس، مث مضى إىل الكويت و ق.  اآلداب من جامعة دمش 
  ويرتجم.

املسماة "املعلقة الكورونية" على وزن معلقة عمرو بن كلثوم )أال هيب بصحنك ته  اشتهرت قصيد
   :ابين النتشار املوبقات يصف املرض أبنه إنذار ر  فاصبحينا( 

ـاٍم يـقـيـنـا     وَعـق ِّـمـيناـعـاطـسنيَ رذاَذ ال  أال ُهـــب ِّــي بــكـم 
 هـ(  1441)شوال 

 .وبعد شهر أصيب ابلكوروان وتويف
 إجنليزي( -آللئ األمثال واحلكم املقارنة )عريب معجم : وله

 . م 2020هـ،  1441عام تويف يف الكويت 
 

 )د( 
 

   سالم الشهالداعي اإل
نطقة الفاتح، مسجد داع من لبنان. أقام يف إستانبول، وكان يصلي يف املسجد قرب داران يف م

"مؤسس  يف الدعوة. ذكر أنه    أثري يسمى مسجد عيسى مال فناري. وكان له أسلوب خاص
ان،  . أصيب بوابء كورو رئيس مجعية اهلداية اإلسالمية يف طرابلس  كانو   ".التيار السلفي يف لبنان

 م.  2020هـ،  1442ربيع األول  2٩وتويف صبيحة يوم األحد 
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 دفع هللا احلاج يوسف 
ــياســـــي، تربوي، إداري، من مواليد مدينة أم درمان. تعلم يف اخلالوي واملدارس، وانل  حمام، ســـ

 ابرزًا. ووجًها اجتماعيًّا  موسوعة يف القانون والقضاء، كان   جامعة اخلرطوم.من احلقوق شهادة  
ويف عهده انطلق تطبيق القوانني املســـــــتمدة من رئيس القضـــــــاء، مدير عدد من املؤســـــــســـــــات،  

، وزير الرتبية والتعليم واألوقاف  رئيس اجمللس األعلى للشـــــــــــؤون الدينيةاإلســـــــــــالمية.   الشـــــــــــريعة
 العايل.

 م.   2020هـ،   1442تويف عام 
 

 )ر( 
 

 الكردي عبداحلميد راجح 
ــارك، من  ــهادة  التابعة لنابلس.عقراب  مواليد بلدةعامل مشــــــ ــتري والدكتوراه من   أحرز شــــــ املاجســــــ

ــم العقيـدة والـدعوة يف اجلـامعـة ات أردنيـة. وكـان  ، مث درَّس يف جـامعـجـامعـة األزهر رئيس قســــــــــــ
ــول الدين  ،األردنية ــارك يف برامج  وعميد كلية الدعوة وأصـــ هبا. دعا وخطب يف مســـــاجد، وشـــ

ــعـار  إعالميـة، و  "، فقـد كـان داعيـة إىل وحـدة الصــــــــــــــف، ونبـذ ا قبـل اخلالفعقيـدتنـ"رفع شــــــــــــ
عام فضل كتاب يف السرية النبوية  حصل على جائزة رئيس ابكستان ضياء احلق ألو  اخلالفات.
 هـ.1408

: آاثرهـا الوجـدانيـة  أمسـاء هللا احلســــــــــــــىن يف القرآن الكرميلـه حبوث علميـة، ومن آتليفـه املفيـدة:  
دالئل عظمة اخلالق ســـبحانه، مســـائل االعتقاد اىل بذاته،  عالقات صـــفات هللا تعوالســـلوكية، 

نظرية املعرفة بني القرآن والفلســــفة، ملكي، عند ابن عطية، شــــعاع من الســــرية النبوية يف العهد ا
 شعاع من السرية يف العهد املكي، االجتاه السلفي بني األصالة واملعاصرة.

 م. 201٩أاير  5هـ،  1440تويف يف األول من شهر رمضان 
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 راشد احلقان 
لنصـح  هبا. سـعى بني الناس ابمؤسـس مجاعة التبليغ اإلسـالمية  داع إىل دين هللا، من الكويت.  

 على يديه كثريون.والتآلف، واهتدى 
 م. 2020مايو  20هـ،  1441رمضان من عام  28وفاته يوم األربعاء 

 
 الراضي اجلازي 

الصيدلة ابملنستري واملعهد األعلى للقضاء بتونس.  أستاذ يف كلية  مؤرخ الطب، حمقق تراثي.
 نقيب الصيادلة العرب.

وطب الفقراء  مثل زاد املسافر وقوت احلاضر،  ،ا من مؤلفات الطبيب ابن اجلزارحقق عددً 
وكتاب يف فنون الطيب والعطر، وحقق ابملشاركة: مقالة يف املاليخوليا إلسحاق  واملساكني، 
 بن عمران. 

 م  2020هـ،  1441 عام وفاته
 

   شلح  عبدهللا رمضان
دكتوراه يف  انل شهادة المن غزة.    .واملسهم يف أتسيسها  اإلسالمياألمني العام حلركة اجلهاد  

،  امعة جنوب فلوريداجبا لدراسات الشرق األوسط  وعمل أستاذً القتصاد من جامعة درم بلندن،  ا
   ... ودعا إىل اجلهاد وكتب يف صحف وجمالت  حاضر وخطب

 م. 2020حزيران  6هـ،  1441شوال  14 تويف يوم
 

   رويعي بن راجح الرحيلي
 .  يف مكة املكرمة جبامعة أم القرى الفقه أستاذ
فقه عمر بن اخلطاب رضي  ، يف كتاب الروض املربعرضي هللا عنه  فقه عمر بن اخلطاب  :له

 . هللا عنه موازاًن بفقه أشهر اجملتهدين
 م  2020هـ،  25/4/1442تويف يف 
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 ططري بكري رايج 
م، ودرس هناك   1٩70هـ،   13٩0انشط دعوي فقيه من دمشق. سافر إىل إسبانيا منذ عام  

ســــــجد املمام  الدكتوراه يف أصــــــول الفقه، وعمل يف اجملال الدعوي، إ  الطب، كما حصــــــل على
املسؤول األول عن القضااي املتعلقة ابجلالية  ،  رئيس املفوضية اإلسالمية إبسبانيا،  دريدمباملركزي  

ــلمة هناك،   شــــرف على عدد من اجلمعيات اإلســــالمية، وكان الرئيس املنســــق بني اجلالية أاملســ
 . ةكوماحلو  ةانيبسإباإلسالمية املقيمة 

  .ؤلفات د من املله عدو 
 م.  2020هـ،   1441تويف عام 

 
   رايض جنيب الريس 

علماين، من مواليد دمشق، والدته تركية، الزوجة الثالثة ألبيه. عاش يف  انشر وكاتب صحفي  
وأصدرت    ،جرائد، وألف كتًبا  أنشأ صاحب "رايض الريس للكتب والنشر".  ،  لندن وبريوت 
 اإلسالمية ولنظام اإلسالم وفكره.سيئة مصادمة لآلداب داره كتًبا 
 م.  2020هـ،   ٩/2/1442 تويف يوم

 
 )ز( 

 
  عبداحلميد عبداحلبيبر فَ ز  

 أستاذ الفقه املقارن جبامعة عدن. درَّس، وأشرف على رسائل علمية.  
مفهومه، حاالته،   : اإلجهاض، االستنساخ البشري وأحكامه الفقهية وله كتب، مثل:

 . أحكامه
 م.  2020هـ،  1441تويف بسبب وابء كوروان يف عام 
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 زكراي سليمان بيومي 
من الدكتوراه يف التاريخ  من املنوفية. حصل على  ابحث إسالمي يف التاريخ السياسي مبصر.  

 فنكل به وسجنجامعة عني مشس عن حركة اإلخوان املسلمني ودورها يف السياسة املصرية،  
ة، فمضى إىل بالد احلرمني ودرَّس فيها سنوات.  يف أي جامعة مصريومل يقبل مدرًسا    .هتمة   دونب

 . جامعة املنصورةيف  ورئيس قسم التاريخ احلديث واملعاصر بكلية الرتبية  استاذً مث كان أ
من عناوين مؤلفاته: قراءة جديدة يف اتريخ العثمانيني، العرب بني القومية واإلسالم، اإلخوان  

وال عبدالناصر  بني  واجلماعات  املسلمون  املسلمون  اإلخوان  املنصة،  إىل  املنشية  من  سادات 
م )وهو    1٩1٩احلياة السياسية املصرية، االجتاه اإلسالمي يف الثورة املصرية سنة    اإلسالمية يف

 كتاب مهم(، الطرق الصوفية بني الساسة والسياسة يف مصر املعاصرة.   
 م.  2021شباط  27هـ،  1442رجب  15تويف يوم السبت 

 
   اآلمديابن املال رمضان زين العابدين  املال

من   شافعي  وفقيه  بعامل  بكر  داير  الدين   رتكيا.قرى  املفيت صالح  أستاذه  من  اإلجازة  انل 
 .  اهب عضو دار اإلفتاء  ، مث أمَّ يف قرية، وانتقل إىل داير بكر ليكون البسملي
من آاثره: الفتاوى  و .  ة والعربية للغات الكردية والرتكي اب  بني أتليف وترمجة،   كتاب   100له حنو  
 نشرته مكتبة سيدا.   جـ( 2) اآلمدية

 م. 2020هـ،  1441تويف عام 
 

 )س( 
 

 ساعد بن عمر بن غازي  
   .هـ 1371مواليد املنصورة مبصر من ابحث مهتم ابحلديث الشريف، 

مصنفات اإلمام حممد انصر الدين    الغصن الداين علىصنفاته:  ممن  ، و كتب مقاالت عديدة
القول األمحد يف بيان من هو املراد بقال  ،  يف ذكر املواضع اليت فيها قوالن دون تنبيه   أللباينا

 وعذاب جهنم؟كيف تنجو من عذاب القرب   ،اإلمام أمحد يف كتب اإلمام البيهقي رمحه هللا
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نعيم  أمايل  جملس من  قيقاته:  حت البخاري  ،  األصبهاينأيب  نعيم املستخرج على صحيح  أليب 
 (. ين )قطعة منهاألصبها

 م. 2020هـ،  1441وفاته عام 
 

  سامل بن حسن األنصاري
، نشرت هـ 1380أنشئت حنو عام  ،صاحب أول دار نشر قطرية )دار الثقافة(انشر رايدي،  

 دراسات للباحثني القطريني يف فرتات مبكرة.
 م. 2020هـ،  23/2/1442تويف يوم 

 
 سراج الدين احلسن 
 هناك. درس  لمسلمني لانئب رئيس جملس األحوال الشخصية    . اهلنديف  مية  أمري اجلماعة اإلسال

ا  انتخب أمينً ، و م1٩52  ه،  1371منذ عام    اجلماعةوانضم إىل  ،  نشط يف احلركات الطالبية و 
 م.  2004 هـ، 1425عام  حىت منصبه واستمر يف م، 1٩٩0 هـ، 1410عام  يف هلاا عامًّ 

 م.  2020هـ،  1441وفاته 
 

 يش سعد رزق جاو 
انل شــــــهادة الدكتوراه من جامعة األزهر، وتتلمذ  حمد ِّث وعامل أزهري من كفر الشــــــيخ مبصــــــر.

فيها، كما درَّس يف أســـــــــــتاذ علم احلديث بكلية أصـــــــــــول الدين فيها على علماء كبار، مث كان  
ــتاًذا يف جامعة اإلمام ابلرايض،  جامعة أم القرى، ووعظ   ودرَّس يف املســــــجد احلرام، وعمل أســــ

 تلفزيونية.كتًبا يف اجلامع األزهر. كتب مقاالت، وشارك يف مؤمترات وندوات ولقاءات وشرح  
، رفع احلرج عن األمة يف ضــــــــوء الكتاب والســــــــنةعلى طريق اهلجرة، ســــــــنن الزكاة،   :آتليفهمن 

لتوجيهات النبوية لسالمة املعامالت االزكية يف الفضائل النبوية،   السننالبكاؤون، انشئة الليل، 
 والوصية.مية، املأدبة النبوية يف اهلبة واهلدية اإلسال
 م.  201٩سبتمرب  15، هـ1441حمرم   16فجر يوم األحد تويف 
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 سعيد أمحد البالنفوري 
ابهلند. خترج على كبار العلماء يف دار العلوم ديوبند،   حمد ِّث وعامل مفت، من والية ُغجرات 

خترَّج  ، و الكتب الستَّة ملدة طويلةس  درَّ   وقدلقب "شيخ احلديث"،  وأجيز ابحلديث، أُطلق عليه  
 . يف هذه اجلامعة اآلالفعليه 

 النافعة.ابألردية يف احلديث والفقه والفلسفة، كما حقَّق بعض الكتب   ألف كتًبا
 م.  2020هـ،  1441اًما سنة ع 81تويف عن 

 
   سعيد بن أمحد آل لواته 
االقتصاد اإلسالمي، مؤسس   دروامن  أسس أول شركة إنشائية هبا.    ،من ديب. رجل أعمال

م، ليكون أول بنك إسالمي يف العامل، وكان  1٩75  هـ،  13٩5  "بنك ديب اإلسالمي" عام 
 أخرى. رايدية وله أعمال  كما أنشأ أول شركة للتأمني اإلسالمي.  .رئيساً جمللس إدارته

فاحتة وأول سورة  مالت وخواطر يف سورة الومن عناوين كتبه: ما هو اإلسالم؟، ملاذا نتعلم؟، أت
االقتصاع  ،البقرة للعمل  اإلسالمي  التأصيل  املناهج  ،دي صرنة  وتطوير  التعليم  من  حتديث   ،

الفرق  ، مفهوم األمانة، األمة اإلسالمية،  من هم مجاعة التبليغ؟كيف تكون مديرًا؟،  جتربيت،  
 .بني الزكاة والصدقة ودورمها يف حياة املسلم

 .م 2020هـ،  1441تويف يف شهر شوال 
 

 سعيد عبدالرمحن القزقي  
وعلومه  أستاذ   وخارجها.احلديث  بفلسطني  لعلماء   يف عدة جامعات  العاملي  االحتاد  عضو 

 . املسلمني، عضو هيئة علماء فلسطني يف اخلارج
 من آتليفه: بيت املقدس يف احلديث النبوي الشريف. 

لتعليق على صحيح البخاري  عليه السالم للسيوطي، تعليق ا  ىومن حتقيقاته: اإلعالم حبكم عيس 
 لعسقالين، الدعاء للمحاملي. حجر االبن 

 م.  201٩ أيلول 13 ،هـ  1441 حمرم 14صباح يوم اجلمعة تويف بفلسطني 
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   محّادعبدهللا سعيد 
صواريخ، شارك يف    مهندسو ضابط  قارئ ابلقراءات العشر،  اإلسكندرية.  من  داعية عاملي،  
  ، تقن مخس لغات أ  ، البشريةيف اإلدارة والتنمية  خبري  ،  وكيل وزارة االتصاالت   ،حرب رمضان

يديه على  أسلم  ، و خاصة   يف أفريقيادعا  ( دولة، و 47حاضر يف أكثر من )و   كتب حبواًث علمية،
 .اآلالف
 م. 2020هـ،  16/3/1442تويف يوم 

 
 سعيد عبدهللا سلمان  

اإلنسانية ق والعلوم  دكتوراه يف احلقو الحاصل على شهادة    تربوي إصالحي وزير من اإلمارات.
الثانية  إنشاء جامعة عجمان مع حاكمها من جامعة ابريس  كرسي    اوأنشأ فيه  ،. شارك يف 

ورئيس الشبكة    ،رئيس رابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العايل  . وكاناإلعجاز القرآين
للبحوث  األوروبية  والتكنولوجيا،    ،العربية  للعلوم  عجمان  جامعة  شبكة    ا عامًّ   اينً أمو ورئيس 

ظيب قبل االحتاد، ووزير اإلسكان وختطيط املدن يف أول حكومة    للمجلس االستشاري إلمارة أبو 
ورئيسً ،  احتادية والشباب،  والتعليم  الرتبية  اإلمارات،    اوزير  جلامعة  اجمللس    ا عضوً و أعلى  يف 

لليونسكو الكبرية. من  .التنفيذي  الرتبوية  ها  اليت حل ت  من رموز حركة "اإلصالح" ،  القيادات 
قد  و ا قاسية.  احلكومة اإلماراتية، واعتقلت العشرات من قياداهتا وأفرادها، وأنزلت حبقهم أحكامً 

نعاه االحتاد العاملي لعلماء    .م  2012مع بدء محلة االعتقاالت مطلع العام  اعتقل املرتجم له  
العلماءواحدً   فقدت به  األمة اإلسالميةاملسلمني وذكر أن   أبنائها  املخلصني األفاضل    ا من 

 . ا طيبةالذي ترك آاثرً 
 م. 201٩حزيران  2٩هـ،  1440شوال  26تويف بربلني يوم السبت 

 
  سعيد بن علي بن وهف القحطاين

رس على علماء، وحصل على شهادة  د  .من منطقة عسري يف بالد احلرمنيعامل ومصنف كبري.  
صاحب كتاب )حصن املسلم(   ،سجدإمام م الدكتوراه يف الدعوة من جامعة اإلمام ابلرايض،  
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وغريه من الكتب الرصينة املفيدة، وقد ترجم كثري منها إىل لغات عاملية. وكان ينشرها على 
 حسابه ويوزعها بسعر رمزي. تقبل هللا منه وجعله يف عليني.

الدعاء اخللق احلسن، قيام الليل، آفات اللسان، عقيدة املسلم،    ( كتاب، منها:100له حنو )
منزلة الصالة يف اإلسالم،  اخلشوع يف الصالة، شرح أمساء هللا احلسىن،    كتاب والسنة،من ال

 صالة التطوع، أحكام اجلنائز، احلكمة يف الدعوة إىل هللا. الزكاة يف اإلسالم، صالة املسافر، 
 م.  10/2018/ 1هـ،  22/1/1440 فجر يوم االثننيابلرايض  تويف
 

  سعيد مصيلحي
 . دمنهور  عميد كلية الشريعة والقانون جبامعة ها. جامعة األزهر وغري أستاذ أصول الفقه يف
 حتقيق قسم من "شرح تنقيح الفصول يف علم األصول". :رسالته يف املاجستري

 م. 2020هـ،  1441 عام وفاته
 

 سامل  سعدو سليم 
  ، اجلامعة، وعمل يف الصحافةيف  لم النفس  عكاتب ومراسل صحفي من لبنان. درس الكيمياء و 

وانتقل إىل اإلذاعة . مضى إىل الكويت وعمل يف صحافتها،  نها جريدة ميلكها جورج سعادةبي
على  و  1٩73  هـ،  13٩3 منذ عام" وعند جهينة اخلرب اليقني" املشهور  الربانمج اإلذاعي عدَّ لي

  ( 63000)  غنية، بلغتمكتبة  كان صاحب  لبنان. و بسنة، حىت بعد استقراره    (47)مدى  
   . "يشوعبلدية مزرعة "إىل سيهديها  ، ذكر أنهعنوان
االجتماعيله   القومي  السوري  احلزب  عن  ذكرايته  كتاب  الوقت" بعنوان    فيه   ضمَّنه  :  حان 

 . إلنكليزية واألملانية وترجم كتًبا من ا ."مذكرات شاهد يعرف ويعرتف
 م. 2021هـ،  1442عام  تويف
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 سليمان بن عمران كيليميلى 
. انل يف شــرق إفريقيا  ، من العلماء البارزينزانيانتاء املســلمني يف رئيس هيئة العلمشــيخ داعية.  

األمة، وأســـــــس قضـــــــااي إجازة من جامعة أم القرى، وشـــــــارك يف ملتقيات إســـــــالمية ودافع عن 
 .مدارس الثقافة اإلسالمية ومسجدها الكبري

 م.  2020هـ،   1441تويف عام 
 

 سليمان حممود البوطي 
. أثىن عليه حزب العمل الشيوعي يف    ا عضوً   فكار. كانمتقلب األ   أديب كاتب من دمشق.

  ... املوبوء( حممد حبش يف راثئه له، وذكر أن صداقتهما امتدت أربعني عاًما!املنحرف  )الكاتب  
 تويف بعد إصابته بوابء الكوروان قبيل انتهاء السنة اهلجرية. 

 له كتب، وترك رواية خمطوطة. 
 م. 2020هـ،  1441

 
 سهيل زكار 
انل شــــــــهادة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة لندن.    مدينة محاة. رتجم منق مؤرخ مابحث حمق

 التلفزيون السوري.يف  ملسلسالت اترخيية امستشارً ، كما عمل مث درَّس يف جامعة دمشق
ورد أنه ينتمي إىل التيار القومي، وله رؤى وكتاابت تتوافق مع الشيعة، وينقد بعض الصحابة 

وقالوا إنه ليس إبمساعيلي شيعي. املهم أنه ليس على النهج    !يدافع عنهمرضي هللا عنهم، مث  
 اإلسالمي اخلالص، ومل يرض عنه الشيعة أيًضا. 

( تبلغ حنو  الصليبية  احلروب  تصنيف موسوعة يف  إىل  يتوق  هبا  100كان  بدأ  وقد  ( جملد، 
 كتاب.(  35000، صاحب مكتبة ضخمة، فيها حنو )ا هنمً   قارائً وكان  ابلتعاون مع طالبه. 
، نشرته  املوسوعة الشاملة يف اتريخ احلروب الصليبية )أتليف وحتقيق وترمجة من عناوين مؤلفاته:  

(، أخبار القرامطة، م  1٩٩5هـ،    1416، عام  ص  8860جملًدا،    50يف    ببريوت   دار الفكر
 .اإلسرائيليات ، القدس بني حقائق التاريخ وزيف الزندقةاحملذوف من التوراة كاماًل،  
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اتريخ خليفة بن خياط،  الفنت لنعيم بن محاد،  ن حتقيقاته: السري واملغازي حملمد بن إسحاق،  مو 
 األانجيل: النصوص الكاملة )دراسة وحتقيق(.
لويس،   برانرد  احلشيشية/  ترمجاته:  طابورومن  جيمس  يسوع/  الكاملة  ساللة  النصوص   ،
 ملخطوطات البحر امليت )تقدمي وترمجة(. 

 .م 2020مارس  1 هـ، 1441رجب  6وفاته يوم 
 

  سيد حممد سادايت الشنقيطي
حصـــــــل على شـــــــهادة الدكتوراه يف من رواد منظ ري اإلعالم اإلســـــــالمي ومدرســـــــيه املتمكنني.  

عـام  اإلعالم اإلســــــــــــــالمي من املعهـد العـايل لـلدعوة اإلســــــــــــــالمـية الـتابع جلـامعـة اإلمـام ابلرايض
امعة، وكنت يومها يف السنة األوىل ، ولعله أول من حصل على هذا التخصص ابجلهـــ  1401

مث درَّس يف  ماجســـــــــــــتري ابملعهد، الذي حتول بعد أربع ســـــــــــــنوات إىل )كلية الدعوة واإلعالم(.
وكان فكره )صـــــافًيا( يف هذا اجملال، أيخذ املفهوم   الكلية نفســـــها، فكان أجدر األســـــاتذة هبا.

كما يفعل اإلعالميون من خلطه ن القرآن الكرمي والســـــــنة النبوية، وليس  اإلســـــــالمي ل عالم م
ا، وذكر   .الغربية ابلنظرايت  وقد در سـين يف مرحلة املاجسـتري مادة )الرأي العام اإلسـالمي( أيضـً

. رافقنا وأشرف  اأثناءها أنه ال يعرف أحًدا ألف فيه. وكان حافظًا للقرآن الكرمي، متواضًعا جدًّ 
وكان أول ما بدأ به االجتماع   ،ــــــــــــــه 1402 أو  1401عام مرة  من الطلبة يف عُ على جمموعة 

 حممد قطب رمحه هللا، يف أحد مساجد مكة املكرمة. األستاذ ابلعالمة 
 ، وهو من مواليد موريتانيا.وقد حص ل اجلنسية السعودية منذ ذلك احلني أو قبله

، وخاصــــــــة اإلشــــــــراف على رســــــــائل  اليت درَّس هباوقدَّم خدمة علمية جليلة ال نظري هلا للكلية  
ــتري والدكتور املا ــه.جســ ــصــ ــم اإلعالم ابلكلية،    اه يف ختصــ كما اعتلى مناصــــب، فكان رئيس قســ

وعملية،   يف وزارة الداخلية، ويف مكتب وزير اإلعالم، وكل ِّف مبهام علميةومســــــتشــــــارًا إعالميًّا 
كل هذا   ..، وحكَّم كتًبا وحبواًث.إىل دولاخلارج، وأوفد  يف ات ورأســــــــها  مؤمتر وحضــــــــر ندوات و 

 زمه مدة طويلة!ابلقلب، الذي ال وهو مريض
ــة ــلم   .وكانت احملبة بيننا أخوية إميانية خالصــ ــطفى مســ ــتاذان مصــ ــر مًعا دروس أســ بعد كنا حنضــ

الروضـــــة، فكنا نقرأ عليه الفقه  ســـــلطانة، مث يف حي   صـــــالة الفجر يف منزله عندما كان يف حي  
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كان عجًبا، ال و قراءات الســـــــبع، فقد كان جمازًا ابلالقرآن مجيًعا على الشـــــــنقيطي، وغريه، ونقرأ 
،  وكيفية النطق هبا   يصو ِّب خمارج احلروف خاصةهو  ، و من غري حلنعليه ة يسلم ألحد منا قراء

، وكاهلواء الذي الســــلســــبيل  املاءانســــياب كومن بني شــــفتيه  وكانت احلروف تنســــال من حلقه 
 عليه من هللا الرمحة والرضوان.! يتنفس به

ــورة األنعـام )رســـــــــــــــاـلة  ( كتـااًب: 50ت على )ومن عنـاوين كتبـه اليت زاد وظيفـة اإلخبـار يف ســــــــــــ
ــوء   ،مكـانـة وســـــــــــــــائـل اإلعالم اجلمـاهرييـة يف حتقيق وحـدة األمـة ،دكتوراه( الرأي العـام يف ضــــــــــــ
،  مدخل إىل الصـــــــــحافة اإلســـــــــالمية ،إبراهيم عليه الســـــــــالم  ركائز اإلعالم يف دعوة ،اإلســـــــــالم

األنباء اإلســـــــالمية الدولية يف امليزان )رســـــــالة لة  وكا،  املفهوم واخلصـــــــائص:  اإلعالم اإلســـــــالمي
تفســــــري القرآن ابلقرآن من ، حنو منهجية إســــــالمية للعلوم اإلنســــــانية واالجتماعية، ماجســــــتري(
القلب يف القرآن وأثره يف ســــلوك ، كيف حنيا ابلقرآن  ،ابلقرآنكيف نريب أبناءان  ،  أضــــواء البيان

 .املستقبل احلقيقي ل نسان ،اإلنسان
 م. 2018أكتوبر  8هـ،   1440حمرم  28يوم يف الرايض  تويف
 

 الفارحممد سيد 
 .لقاهرةيف جامعة األزهر ابأستاذ الفقه وأصوله بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني 

 م.  2021آذار  3هـ،  1442رجب  1٩تويف يوم األربعاء 
 
 

 )ش( 
 

 شحادة اخلوري  
. انل إجازة يف احلقوق، وأخرى يف  دمشق  قريبة منلابلدة صيداناي    مرتجم ولغوي جممعي من

للتأليف والرتمجة والنشراللغة العربية من جامعة دمشق. درَّس، وعمل   يف وزارة التعليم    مديراً 
   ، وعني ِّ عضًوا يف جممع اللغة العربية بدمشق.رئيساً الحتاد املرتمجني العرب العايل، وانتخب 
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الرتمجة قدمياً    ،الطيب والصيديل يف الوطن العريبتعريب التعليم  ترجم كتًبا، ومن عناوين مؤلفاته:  
 . صة األايم والشهور واألرقام وتسمياهتا، قدراسات يف الرتمجة والتعريب واملصطلح، وحديثاً 

 م. 2016هـ،  1437تويف عام 
 

   خليفةعبدالعزيز شعبان 
ة، ملكتبات من جامعة القاهر حاصل على الدكتوراه يف امن رواد علم املكتبات ابلعامل العريب،  

رئيس اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات. ودرَّس يف بالد احلرمني وقطر.  ،  ا هباأستاذً مث كان  
له جهود ابرزة يف جمال املكتبات واملعلومات، وخاصة كتابه "قائمة رؤوس املوضوعات العربية"  

 لعربية. وله مذكرات.املعتمدة يف كثري من املكتبات ا
إلنتاج الدويل للكتب: ا. ومن عناوين كتبه عدا ما ذكر:  ( حبثًا150( كتااًب، و) 50ر من )أكثله  

ونوعية العربية،  دراسة عددية  املدرسة  املكتبية يف  الوصفية  ،  العالج ابلقراءة،  الرتبية  الفهرسة 
النشر  اللمكتبات،   حركة  يف  مقارنة  دراسة  الدويل:  يف  ا،  احلديثلكتاب  واملكتبات  لكتب 

احلديثةاالقدمية،  عصور  ال العصور  يف  واملكتبات  والضبط  ا   ،لكتب  احلكومية  ملطبوعات 
 . مكتبة اإلسكندرية: احلريق واإلحياء ،الببليوجرايف هلا
 .م 201٩ يونيو 23هـ،  1440شوال  20تويف يوم األحد 

 
 )ص( 

 
   الصادق املهدي

درمان، حاصل على  ه أبم  والدت  ، رئيس وزراء السودان.عيم حزب األمةز ساسي قيادي وزير.  
 من جامعة أكسفورد.  يف االقتصاد والسياسة والفلسفةاملاجستري 
ــودانمؤلفاته:   ــألة جنوب الســـــــــ ــتقالل، مســـــــــ ــألونك عن املهدية ، جهاد من أجل االســـــــــ ،  يســـــــــ

الدميقراطية عائدة ،  حتدايت التســــــــعينات ،  اإلســــــــالميالعقوابت الشــــــــرعية وموقعها من النظام 
 .وراجحة
 م 2020هـ،  10/4/1442تويف يوم 
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 صاحل بن عبدهللا كامل

ــأ مبرجل أعمال مشـــــهور، من   حصـــــل على إجازة يف التجارة   كة املكرمة.مواليد الطائف ونشـــ
من جامعة الرايض. توظف يف وزارة املالية، مث انتقل إىل القطاع اخلاص، اتجر واســتثمر، وغدا 

 يفة الربكة ة جمموعة دلَّ رئيس جملس إدار   صــاحب بنوك ومؤســســات وشــركات عاملية، واشــتهر.
وراديو وتلفزيون ،  ربيةشـركة اإلعالم العو بنك الربكة،  و بنك التمويل املصـري السـعودي، ، و جدة
يف رئيس غرفة التجارة اإلســـالمية ، اجمللس العام للبنوك واملؤســـســـات املالية اإلســـالمية، و العرب 

دور كبري يف   ، صـاحببالد احلرمني. وكان صـاحب خريات ومربات، أسـهم يف خدمة احلجاج
 عالم اإلسالمي.، واعترب من رواد االقتصاد اإلسالمي، واإلتطوير الصناعة املالية اإلسالمية

 م. 2020مايو  18 رمضان، 26 مساء يوم االثننيتويف 
 

  صائب عريقات
أمني  . انل شهادة الدكتوراه يف دراسات السالم من جامعة برادفور يف بريطانيا.  وزير  سياسي
ا التسر  الفلسطينيةللجنة  التحرير  الصهيوين.نفيذية ملنظمة  الكيان  وزير    ، كبري مفاوضيها مع 

 وهو من مواليد حمافظة القدس. احلكم احمللي. 
، دبلوماســية احلصــار،  فيشــر رعناصــر التفاوض بني علي وروج،  احلياة مفاوضــات من مؤلفاته: 

 .الفلسطينيون ومواجهة صفقة القرن
 م. 2020هـ،  24/3/1442تويف يوم 

 
 صباح األمحد اجلابر الصباح

أول وزير إعالم. مث عمل وزيرًا للخارجية  تعلم يف املدرسة املباركية.    .اخلامس عشر   أمري الكويت
قرأت أنه هو الذي أوعز إبنشاء جملة )العريب( ذات االجتاه العلماين، الداعية  سنوات طويلة.  

، وعلى مدى عقود من  دثت أثرًا سيًئا يف وقتهاإىل التربج وما يسمى بتحرير املرأة، وقد أح
 . الزمن

 م.  2020سبتمرب )أيلول(  2٩هـ،  1442صفر  12 أعلنت وفاته يف
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 صبحي حممد جواد البّصام

 . أستاذ لغة عربية يف بغداد. سكن لندن، ومات إبسبانيا. ابلعراق من بعقوبةلغوي مدرس 
: االستدراك على كتاب "قل وال تقل" له أحباث ومقاالت وحتقيقات، ومما صدر له من كتب

 فى جواد، شهب لغوية ساطعة )مقاالت له مجعها طه هاشم الدليمي(.  للدكتور مصط 
 م.  2011آب  31هـ،  1432وفاته يف الثاين من شهر شوال 

 
  صغري أمحد شاغف الباكستاين

ا يف دائرة  ل ابحثً مبكة املكرمة، وعم  أقام،  ية من والية بيهار اهلندأصله    ابحلديث.، مهتم  حمقق
 برابطة العامل اإلسالمي. اإلعجاز العلمي

الباريله:   القاري بسد  بياضات فتح  زبدة  ،  التعليقات املفيدة على الكتب العديدة  ، إحتاف 
   .تقريب التهذيبتاب وحقق ك .تعجيل املنفعة ملن يريد زوائد رجال األئمة األربعة

  م. 201٩، هـ 1440من شهر رمضان   26كة املكرمة ليلة مبيف تو 
 

 صفة هللا قانت 
من قيادات  االحتاد العاملي لعلماء املســلمني، وذكر أنه  هعامل وداعية جماهد من أفغانســتان. نعا

عرف جبهوده ، وأنه  ومن مؤســــســــي مجعية اإلصــــالح يف أفغانســــتان  ،الدعوة واحلركة اإلســــالمية
نشـــاط   وكان له  ،إلغاثيعمل اخلريي واوالرتبية وال ،املتواصـــلة يف جمال الفكر اإلســـالمي املعتدل

 ابرز يف اجلهود الرامية إىل املصاحلة وإيقاف احلرب ونزيف الدماء يف أفغانستان.
 م. 2020نوفمرب  11ربيع األول،  26تويف يوم اخلميس 
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 )ط( 
 

 طارق عبدالفتاح البشري
رئيس    ،لدولةانئب أول جمللس ا من القاهرة. خترج يف كلية احلقوق.  مستشار قانوين وشرعي  

 م. 1٩67أخذ توجًها إسالميًّا بعد نكبة حزيران  جلمعية العمومية للفتوى والتشريع.ا
بني   مصر،  السياسية يف  احلركة  مؤلفاته:  السياق  من  اترخيية،  والعروبة، شخصيات  اإلسالم 

المية  التارخيي والثقايف لتقنني الشريعة اإلسالمية، مصر بني العصيان والتفكك، يف املسألة اإلس
 املعاصرة )سلسلة(. 
 م.  2021شباط  26هـ،  1442رجب  14تويف يوم اجلمعة 

 
 طيب تيزيين = حممد طيب تيزيين

 
  حممد علي الطيب زين العابدين

يف العلوم الســـياســـية  الدكتوراة  حاز درجة   من والية النيل األبيض ابلســـودان.   قيادي إســـالمي
اســــات اإلفريقية واآلســــيوية جبامعة اخلرطوم. عهد الدر أســــتاذ مب.  من جامعة كامربيدج الربيطانية

ــها للشـــؤون األكايف عمل ابجلامعة اإلســـالمية العاملية  كما   ــتان انئًبا لرئيسـ وعميًدا   ،دمييةابكسـ
.  جامعة اخلرطوميف بقســــم العلوم الســــياســــية   عاد إىل الســــودان وعني ِّ   .لكلية الشــــريعة والقانون

 م.1٩84إىل  1٩78 مية" السودانية يف الفرتة منترأس جملس شورى "احلركة اإلسالوقد 
"، وأن له والـسالمة والعدالةمن دعاة احلرية نعاه االحتاد العاملي لعلماء املـسلمني، ووصـفه أبنه "

 ".العديد من املقاالت واآلراء املثرية للجدل"
 ذ.نقاعهد سلطة اإل يفالسياسة السودانية  دراسات يفمن آتليفه: 
 م.  2020ـ، ه  1441تويف عام 
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 )ع(
 

 الغامديآل قباء عاصم محدان 
درجــة    انل  املشــــــــــــــهورين.والــده كــان من وجهــاء املــدينــة املنورة  من مواليــد جــدة.  أديــب انقــد  

أدب املدينة املنورة يف القرن الثاين عشـــر اهلجري: "رســـالته   عنالدكتوراه من جامعة مانشـــســـرت  
ــرة ــادر املعاصــــــ ــة نقدية اعتماداً على املصــــــ ــتاذ األدب والنقد ان ك  مث  ."دراســــــ جبامعة امللك أســــــ

عن النــادي األديب   الصــــــــــــــــادرةجملــة )جــذور(  و   (،احلج)حترير جملــة    ورأسجــدة.  يف  عبــدالعزيز  
 .الثقايف جبدة

، فكان من الكت اب اجمليدين، أقوى عبارة قدميًاقرأت له مقاالت رصــينة يف الدورايت احلجازية 
ا أيب تراب الظاهري، مع التطرق إىل موضـوعات وأحسـن أسـلواًب من معظم الكت اب هناك، عد

ت، ولعلي احتفظت برســـــــــــائل له يف ين وبينه مراســـــــــــالحيوية جديدة، وليس تكرارًا. وكانت بي
 مكتبيت املهداة.
ثنينية( أعماله الكاملة، ومعظمها يف األدب احلجازي، مث بيئة احلجاز واترخيها  وأصــــــــدرت )اال

صــــور أدبية ملكة املكرمة شــــامية: الأشــــجان األدب والتاريخ،    املدينة املنورة بني، منها:  وأحواهلا
: صــــور أدبية للمدينة املنورة يف القرن الرابع عشــــر اهلجري، حارة األغوات يف العصــــر احلديث، 

 هـ. 14 - 12، الشعر يف املدينة املنورة بني القرنني قدمي األدب وحديثه يف بيئة املدينة املنورة
 م.  2020، هـ 1441 مضانر  23 السبت ظهر يوم تويف
 

 عاصم شليب 
،  االتصال السياسي يف حزب احلرية والعدالةقيادي جبماعة اإلخوان املسلمني، رئيس  مهندس،  

ــر للجامعات  ــاحب  ،مدير دار النشــــــ ــرد  وصــــــ ــرين ، ار الوفاء للطباعة والنشــــــ رئيس احتاد الناشــــــ
 اعتقل مرات. .واملعلومات  . كان عَلًما مشهورًا يف ساحة العلم والكتباملصريني
 م  2020هـ،  26/4/1442وفاته يف 

 
   رعائشة املعما
 .يف دار هنضة العلوم الشرعيةدرَّست  من حلب.  حمققةفقيهة شافعية 
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 م.  2020هـ،  1441توفيت يف شهر شوال 
 

 العقيب عباسي مدين
ملقارنة  حصل على الدكتوراه يف الرتبية ا   . جلزائروالية بسكرة ابمن  املعروف،  السياسي    ةالداعي

،  سس اجلبهة اإلسالمية ل نقاذأشارك يف ثورة التحرير وسجن حىت االستقالل.  من لندن.  
الشريعة اإلسالمية بتطبيق  التشريعية، إال أن  اجلبهة  فازت  و . اعتقل،  وطالب  يف االنتخاابت 

أخلي    .. وسقط أكثر من مئة ألف قتيل!ى االنتخاابت، وانفجر العنفألغف  اجليش تدخل
 مة اجلربية، ومضى إىل الدوحة وتويف هناك.رضت عليه اإلقاسبيله وف

   أزمة الفكر احلديث ومربرات احلل اإلسالمي، ومما ألف من كتب: 
 الدوحة.يف  1440شعبان  17تويف يوم 

 
 نبهان  بداإلله أمحدع

العربية من  مصنف وجممعي حباثة وحمقق متمكن، من محص. حاصل على الدكتوراه يف اللغة  
حضر دورات ومؤمترات وندوات،   ة محص، وقطر، واإلمارات.مشق. أستاذ يف جامعجامعة د

 وكان عضًوا يف جممع اللغة العربية بدمشق، وعضو احتاد الكتاب العرب.
( رسالة، أو أكثر، وله مقاالت يف عرض الكتب ونقدها وحتليلها، 17( كتااًب، و)17حقق )

   .ودراسة ( حبثًا 60وله حنو )
نبوي للعكربي، املالحن البن دريد األزدي، غوامض الصحاح عراب احلديث المن حتقيقاته: إ
 .حافظ العصر جالل الدين السيوطيهبجة العابدين برتمجة للصفدي، 

 ومن آتليفه: ابن يعيش النحوي.  
 م. 2020هـ،  1442تويف عام 
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  له ميقايتعبداإل
املشرف العام  ،نلى يف لبناسالمي األععضو اجمللس الشرعي اإل. ورجل أعمال مفكر إسالمي

  . ، مؤسس ومدير عام واحة العلوم والتكنولوجيا يف لبنانعلى مجعية العزم والسعادة االجتماعية
 شارك يف ندوات ومؤمترات.كما    ،شارك يف أتسيس وإدارة عدة شركات جتارية يف لبنان واخلارج

 لعرب.وكتاابن: مدخل إىل فقه النعمة، مسرية التعلم عند ا ،له مقاالت 
 م. 2021يناير  22هـ،  1442مجادى اآلخرة   ٩ تويف يوم

 
 عبدالباسط أمني البطل

 من مصر. مهتم أبدب األطفال. 
 من مؤلفاته: أصغر القادة يف اإلسالم )قصص لألطفال(.

 م.   201٩هـ،  1440وفاته 
 

   بدر  عبدالباسط
حصل على الدكتوراه من من مدينة الباب التابعة حللب.    .إسالمي قديرانقد  و كاتب  أديب  

عمل  ".  قضااي الشعر اجلديد يف النقد األديب املعاصرجامعة عني مشس ابلقاهرة عن رسالته "
سنوات، وبرز    مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة، وأدار  ابملدينة  أستاًذا يف اجلامعة اإلسالمية

 نشاطه يف عهده. 
  وي، وعجبت لتواضعه وحالوة حديثه. زارين يف مكان عملي ابلرايض، ودار بيننا حديث أخ 

 رمحه هللا برمحته الواسعة. 
مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي، ،  رؤية إسالمية  :ريبغمذاهب األدب الله مؤلفات، منها:  و 

 ... وغريها. لتاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ادليل مكتبة األدب اإلسالمي احلديث
 م.  2020، هـ1441رمضان  4تويف يوم االثنني 
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 عبدالباسط حممد السيد  
الدكتوراه يف الفيزايء احليوية الطبية من   حاز درجةمن أســـيوط.  علمي وعملي إســـالمي  ابحث  

عضــــــو اجمللس األعلى  ،رئيس قســــــم الفيزايء احليوية ابملركز القومي للبحوث .  جامعة ســــــتوكهومل
رئيس مجعية   ،املكرمة لقرآن والســــــنة مبكةلعضــــــو هيئة اإلعجاز العلمي   ،للشــــــؤون اإلســــــالمية

ســـجل  اين براءات اخرتاع عاملية، أمهها اكتشـــاف قطرة عني   .اإلعجاز العلمي للقرآن والســـنة
 .مأخوذة من إشارات قرآنية لشفاء املياه البيضاء

  ومن كتبه:   جمالت حملية وعاملية.يف قيمة كثرية، وكتب حبواًث  أشـرف على رسـائل علمية عديدة
، التداوي ابألعشــاب والطب النبوي: دعوة الطبيةواألعشــاب  ت  لنبااتاب  للعالجم املوســوعة األ

ــر: التقنني العلمي للتقنني العلمي ألعشـــــــــــــــاب الطـب النبوي والرتاث العريب ، الطـب األخضــــــــــــ
 آفاق الروح: الصحة املرض احلياة املوت، جودة الغذاء، الرجييم.ابألعشاب والطب البديل، 

 م. 2020هـ،  1442 عام تويف
 

 شانوحة ري منعبداحلميد 
 عامل مقرئ من بريوت. خترج يف كلية اإلمام األوزاعي.

من عناوين كتبه: جامع القراءات العشــــــــر، علم الفواصــــــــل أو علم عد  اآلي، مســــــــند أيب بكر  
الصــــديق رضــــي هللا عنه )مجع وحتقيق(، مســــند أيب بكرة نفيع بن احلارث رضــــي هللا عنه )مجع 

  عنه. وحتقيق(، وائل بن حجر احلضرمي رضي هللا
 م. 2020شباط  27هـ،  1441رجب  3تويف يوم 

 
 بن إبراهيم اهلليل عبدالرمحن

 جبامعة اإلمام يف الرايض.   النحو والصرف وفقه اللغة  عضو هيئة التدريس يف قسمابحث لغوي.  
غراض األهـ:    142٩عنوان رسالته يف الدكتوراه، اليت حص ل درجتها من اجلامعة نفسها عام  

   .بويه وعبدالقاهر والرضيلنحو العريب عند سيواملقاصد يف ا
ا  مجعً   ":التبيان يف شرح الديوان"املسائل النحوية والتصريفية يف كتاب  ورسالته يف املاجستري:  

 ودراسة. 
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 م 2020هـ،  1٩/4/1442تويف يوم 
 

 احلجيعلي عبدالرمحن عبدالرمحن احلجي = 
 

 الشجاع  عبدالواحد عبدالرمحنعبدالرمحن الشجاع = 
 

   الصابوين حممود عبدالرمحن عبدالرمحن الصابوين = 
 

 عبدالرمحن عبداخلالق اليوسف
املنورة،  صر.  املنوفية مبكاتب وواعظ ومفكر سلفي من   اجلامعة اإلسالمية ابملدينة  دَرس يف 

ونشر فيها    ،وحصَّل جنسيتهاعاش يف الكويت  ابن ابز واأللباين وعفيفي.  املشايخ  وتتلمذ على  
وكان ينبغي أال ينسب األقوال الشاذة لبعضهم ،  كثريًاليهم  نقد الصوفية واعرتض عالسلفية، و 

التصوف.   جنس  إىل  أو  عامتهم،  اجلماعات إىل  فكر  من  قريًبا  الصحوة،  علماء  من  وكان 
أنهاإلسالمية أذكر  على  .  العلماء    ردَّ  دعوية ابلسعودية  هيئة كبار  مجاعات  تشكيل  جبواز 

    يف الكويت.  له تالمذة   وقد صار  حجم كتاب.، جاء يف  ألقول العلماءإسالمية، يف توثيق علمي  
وجوب تطبيق احلدود الشرعية، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية،  ، منها: ابً اكت(  60حنو )له  

القواعد الذهبية حلفظ القرآن الكرمي، فضائح الصوفية،  الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة،  
احل  نظام  السياسية،  الشورى يف ظل  أوضاعنا  على  أضواء  اإلسالمي،  واألئمة  كم  السلفيون 
   . األربعة رضي هللا عنهم

  .م 2020هـ،  1442صفر  12 يوم تويف
 

 الشجاع  عبدالواحد عبدالرمحن
من جامعة األزهر،  ضـــارةاحلتاريخ و الدكتوراه يف الانل شـــهادة  .  من تعز  ابحث يف اتريخ اليمن

 امعة صنعاء. ورئيس قسم التاريخ جبسالمية المي واحلضارة اإلستاذ التاريخ اإلسأمث كان 
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يف القرون األربعة اهلجرية األوىل، اليمن يف عيون الرحالة،    اليمن يف اإلسالماتريخ    من مؤلفاته:
احلياة العلمية يف اليمن يف القرنني الثالث والرابع للهجرة، النظم اإلسالمية يف اليمن: ميالًدا  

 .إلسالمي بني مرارة احلاضر وتباشري أمل املستقبلونشأة، العامل ا
 م.  2021شباط  24هـ،  1442رجب  12تويف يوم األربعاء 

 
 احلجيعلي عبدالرمحن 

إسالمي   ابمن  مؤرخ  دايىل  على  حلعراق.  حمافظة  الدبلوماسية  الصل  العالقات  يف  دكتوراه 
بريطا يف  جامعة كامربيدج  من  الغربية  أورواب  مع  اإلسالمي  نيا.  األندلسية  التاريخ  أستاذ 

  ، اإلمارات العربية املتحدةواألندلسي وحضارته يف العديد من اجلامعات، أحد مؤسسي جامعة  
عاش متنقاًل بني أورواب والعامل العريب، وكان حاضرًا، انشطًا    .عميد كلية العلوم اإلنسانية هبا

 . مهتمًّا وحمبًّا لتاريخ األندلس خاصة ، إعالميًّا
الدبلوماسية بني األندلس وبيزنطة )القسطنطينية  تبه:من عناوين ك هجرة علماء ،  (العالقات 

لدى سقوط غرانطة وآاثرها :  األندلس  واستعراض ا،  ظروفها  دراستها  منهجية  النبوية:  لسرية 
احلضارة اإلسالميـة يف األندلـس: أسسها، ميادينها، أتثريها على احلضارة األوربية،  ،  أحداثها

 ث أندلسية.ة حبو جمموع: أندلسيات 
 م.  2021هـ،  5/6/1442يوم  ويف يف مدريدت
 

   الصابوينحممود عبدالرمحن 
فقيه حقوقي   الشيخ  أستاذ  يدي مصطفى  من حلب. دَرس على  وتعلم على  الزرقا ووالده، 

حيث حص ل من جامعتها درجة    ،األستاذ مصطفى السباعي، كما أخذ عن أعالم يف القاهرة
لشام انئب رئيس معهد ا،  يعة جبامعة دمشق، ويف جامعات أخرىة الشر يف كليس  در  الدكتوراه.  

  ابجلامعة كلية الشريعة  أستاذي يف  وكان  .  العايل للشؤون العلمية والدراسات العليا يف دمشق
ومع ذلك يكتب أبسلوب وخاصة األحوال الشخصية،    ،ختصصه يف الفقهو   ـ،ه  13٩٩عام  
 . رمحه هللا. تيب وتفصيل دقيقة من أطرافها برت ويستجمع املسأل  ، ولغة سليمة عالية مشوق
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العرف والعادة وأثرمها يف  ،  مدى حرية الزوجني يف الطالق،  املصاحل املرسلةمن عناوين كتبه:  
القواعد الكلية يف الفقه، عقد اهلبة يف الفقه والقانون، نظام األسرة وحل ،  التشريع اإلسالمي

 .ق استنباط األحكاماإلسالمي وطر  مصادر التشريع ،مشكالهتا يف ضوء اإلسالم 
 . الربيطانيةم مبدينة ليدز 201٩أيلول  15هـ، 1441حمرم  16يوم األحد تويف 
 
 بدالرمحن حممود املصري ع

جلامع  ، مث يف اعلي ابشا ابلقلعة  جامع حممديف  ا  مل خطيبً عجامعة األزهر،  خترج يف    عامل.
ابتعث إىل  زهر ابلقاهرةاأل حصل فيها  ف،  ا هناكوخطيبً   اإمامً يكون  هـ ل  1385عام  بغداد  . 

مث در س يف معاهدها، ويف كلية اإلمام األعظم، ومل خيرج منها رغم   ، وبقي هناك،على الدكتوراه
 حروهبا. اهتم ابلدعوة، والتفسري.

 م. 2016هـ، ديسمرب  1438وفاته يف شهر ربيع األول  
 

  املرعي عبدالرمحن
 ، داعية. ة هناكمن علماء الشافعي ،مفيت مشال حلب

 م.  2020هـ،   8/4/1442تويف يوم 
 

 الستار عبدالكرمي أبو غدة عبد
  الدكتوراه من جامعة شهادة  انل    .من حلب  اقتصادي إسالمي وابحث شرعي عالمة و فقيه  

 . لكويتابيف املوسوعة الفقهية  وكان ابحثًا أساسيًّا    ،يف جامعات الكويت وغريها  درَّساألزهر.   
البيع  ،  جـ أو أكثر(  13)  يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية  وث حبوله كتب، مثل:  

التأمني اإلسالمي: التكافلي أو املؤجل، املخاطر يف الصكوك وموقف الشريعة من ضماهنا،  
املختصة  التعاوين،   النصيحة  إسالمي،  منظور  من  عليها  واحلفاظ  البعلي البيئة  احلب ال  البن 

 .: شرحان لقواعد اجمللة للقرين آابدي والقرميي )حتقيق(كلية)حتقيق(، شرح القواعد ال
 م.  2020هـ،  6/3/1442يوم اجلمعة تويف 
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 العبادي داود عبدالسالم 
املقارن  ال  من عم ان. حاصل علىفقيه وزير   الفقه  مدير عام    .جامعة االزهر  مندكتوراه يف 

رئيس جامعة آل    ،سالميةسات اإلوقاف والشؤون واملقدَّ وزير األ  ،يتامموال األأمؤسسة تنمية  
  .أمني جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،البيت

، منها: الفقه اإلسالمي واحلقوق املعنوية، نظرية  مؤلفات أصدر عشرة  ( حبثًا، و 30له أكثر من )
 ، امللكية يف الشريعة اإلسالمية. ، التقريب بني املذاهب اإلسالميةاحلق بني الشريعة والقانون

 .م  2020هـ،  1441وفاته 
 

   عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي
أستاذ اللسانيات وعلم اللغة النفسي واكتساب اللغة يف قسم علم اللغة التطبيقي جبامعة اإلمام 

رئيس حترير جملة اللسانيات العربية اليت يصدرها مركز امللك عبدهللا الدويل خلدمة اللغة ،  ابلرايض
 .العربية
العتعليم    أساسيات كتبه:  عناوين  من   اللغة  العربية، طرائق تدريس  ربية للناطقني بلغات  اللغة 
،  عريب  -: إجنليزي  للسانيات التطبيقيةاملعجم املوسوعي  من خصائص اللغة العربية،  ،  أخرى

 .إجنليزي -: عريب معجم املرتجم يف اللسانيات
 . م 2020، 1442ربيع األول  2٩يوم األحد تويف 
 

  عالمأمحد عبدالعزيز  
 .   وكلية الرتبية للبنات جبدة، زهراأليف جامعة  علم اللغة والصوتياتاذ أست

يف علم اللغة العام، املدخل إىل علمي القراءات واللهجات )مبشاركة نورة بنت صبيان  من كتبه:  
 . )مع عبدهللا ربيع حممود( الصوتيات اجلهين(، علم 

 م. 2020هـ،  1441 عام وفاته
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   ربيعةعبدالعزيز بن عبدالرمحن ال
الفقه  أستاذ.  يخ أصويلش للقضا أصول  العايل  املعهد  الشورى  .ابلرايض  ءيف   ،عضو جملس 

   .ءعضو اجمللس األعلى للقضا
علم أصول الفقه، البحث العلمي، علم مقاصد الشارع، صور  ، مثل:  صاحب مؤلفات أصولية 

 .صراملفيت يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته يف هذا العمن مساحة اإلسالم، 
 م. 2020مارس  3هـ،  1441رجب   8 يوم تويف ابلرايض

 
 عبدالعزيز بن حممد احلجيالن 

ــتاذ فقيه. حاز درجة الدكتوراه يف الفقه اإلســــــــــــــالمي من جامعة اإلمام ابلرايض، مث كان  أســــــــــــ
  ا.دير مكتباهتوم ،القصيم امعهجبورئيس قسم الفقه 

اإلقناع واملنتهى، تصـرفات األمني ختلف فيها  من عناوين كتبه: حتقيق املبتغى يف املسـائل اليت ا
ــله دكتوراه( األحكام الفقهية ، الفقه اإلســـالمي يف عهد امللك عبدالعزيز، يف العقود املالية )أصـ

ــة ابلقرآن الكرمي ــنفات فقهاء املذاهب األربعة،  اخلاصـــ ــتري(، تعريف الطلبة مبصـــ ــله ماجســـ )أصـــ
ــياحي:  الفقهية  ة وأحكامهاخطبة اجلمع  ،العدد الذي ينعقد به صــــــــــــــالة اجلمعة ، الزواج الســــــــــــ

ــيار، زواج الوانســــــة وشــــــارك يف حتقيق   .دراســــــة فقهية اجتماعية تطبيقية، املختار يف زواج املســــ
 كتب.

 م.  2021آذار  20هـ،  1442رجب  23تويف يوم األحد 
 

 عبدالغفار حامد هالل  
ــر ،عامل لغوي ــاعر ،فقيه ،مفســ لغة العربية جبامعة لية العميد ك  .مركز طنطا يف قرية برما من  .شــ
 ، عضو رابطة األدب اإلسالمي.القاهرةيف  األزهر 

ا: لزهرة لشـيخ حممد أبول  واألصـل الذي مل يتم  ."إكمال تفسـري زهرة التفاسـري"له   غة . وله أيضـً
وفيها اجملموعة الشــــــــــــعرية الكاملة،  وله القرآن واحلديث، اإلعجاز اللغوي يف القرآن والســــــــــــنة،  

وأوبريت  ،لعمر الثاينا  ،املدائح والتهاين  ،بضـــــــــعة مين  ،ذا الضـــــــــياء، هســـــــــتلهامعبق وا دواوين:
 السرية النبوية.
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 م. 2020هـ، األول من مايو 1441 رمضان 18 يوم اجلمعة تويف
 

 عزيز األمني  عبدالغفار
داعية وانشــــــــط إســــــــالمي من ابكســــــــتان. من تالمذة العالمة يوســــــــف القرضــــــــاوي يف معاهد 

يف انئب أمري اجلماعة اإلســــــالمية  ،لالحتاد العاملي لعلماء املســــــلمنياعد املســــــالدوحة. األمني  
 . اهتم بقضااي املسلمني.مسؤول العالقات اخلارجية واملتحدث اإلعالمي للجماعة ،ابكستان

  م.  2020هـ،   1442ويف عام ت
 

   الفاوي أمحد عبدالفتاح 
 معة القاهرة.اجيف أستاذ ورئيس قسم الفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم 

، التصوف  املقاالت العشر يف منهج علم الكالم وقضاايهاملسيحية بني النقل والعقل،  ه:  آتليفمن  
 .عقيدة وسلوك

 م.  2020هـ،  1441شوال شهر وفاته يف 
 

   بيومي عبدالفتاح مدكور 
إجازة قراءة حفص عن  يف  سنًدا  الناس  من أعلى    ، خر تالميذ العالمة الضباعآ   .حافظ مقرئ

در ب   ،امعة األزهرجبشهادة العالية من معهد القراءات  وهو من منطقة اجليزة. انل ال  ،صمعا
وأسهم    ، القرآن واللغة العربية بوالية كاليفورنيا  ودرَّس  األئمة على قراءة القرآن يف وزارة األوقاف،

  هناك.يف إنشاء معاهد 
 م. 2020 يونيو هـ، 1441 عام وفاته يف

 
  عبدالفتاح أبو مدين
ليبيا.    ،أديب كاتب من جدة كان قوي   لسنوات طويلة.    مدير اندي جدة األديبأصله من 

األسلوب، عميق الكتابة. من الكت اب املقدَّمني يف احلجاز. برز مع عدة أدابء آخرين يف عهد  
امللك سعود، مثل: حممد حسن عواد )أبو احلداثة يف السعودية(، وعبدهللا عبداجلبار )نفي زمناً  
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ن. وكان أبو مدين أقرب إىل   لعقيدته الفاسدة(، وعزيز ضياء، وطاهر زخمشري... وآخريطوياًل 
املثقفون اإلسالميون وشكوه إىل  نقده  احلداثيني، وإن مل تكن كتابته يف ظاهر هنجهم، وقد 
الدولة يف عهد امللك فهد، وطلبوا تنحيته من رائسة النادي األديب؛ فما وجدوا له مياًل إىل  

وين، ومسعته وهو يدافع  صالة أو هنج أديب وفكري إسالمي، وقد أجري معه لقاء تلفزيتراث وأ
 فيه عن نفسه، ويتحدى أن جيد أحد يف كتبه أو ما أصدره النادي من خمالفة ل سالم!

أايمي يف النادي،  ، من مثل: احلياة بني الكلمات، الصخر واألظافر،  له حنو عشرة مؤلفات 
 ب والنقد، حكاية الفىت مفتاح. ألف صفحة وصفحة من األد

 . م 201٩هـ،  4/4/1441وفاته يف 
 

   عبدالقادر شيبة احلمد
صر. سافر إىل بالد احلرمني ودرَّس يف جامعة اإلمام ابلرايض  كفر الزايت مبمن    ،عامل مشهور

وقد    يف املسجد النبوي لسنوات طويلة.واجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وفسَّر القرآن الكرمي  
 جتنس هناك وصار عضًوا يف هيئة كبار العلماء. 

 6) ورديء األقاويل طيلحلق به من األابأهتذيب التفســــــــــري وجتريد التأويل مما   وله كتب، مثل:
إمتــاع العقول بروضــــــــــــــــة  ،  حقوق املرأة يف اإلســــــــــــــالمفتح البــاري البن حجر )حتقيق(،  مج(،  
القصـــص احلق ، : القصـــص احلقاءألنبيقصـــص ا،  األداين والفرق واملذاهب املعاصـــرة،  األصـــول

من مجع أدلة  شــــــــرح بلو  املراميف ســــــــرية ســــــــيد اخللق صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم، فقه اإلســــــــالم  
 ، تفسري آايت األحكام.األحكام
 .م 201٩أاير  28هـ،  1440رمضان  22 االثنني يوم ابلرايضتويف 
 

 عبدالقادر عفانة
 مؤذن املسجد األقصى.

 م. 2021شباط  16هـ،  1442جب ر  4تويف يوم الثالاثء 
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 عبدالقادر حممد شفيق العلواين
والدته يف قرية )تل شعري( التابعة  ، رمحهما هللا.  علوان  ي ابُن عم ِّ شيخ  شيخ فاضل وجيه أديب،

ملدينة القامشلي. مل يكمل دراسته اجلامعية يف ختصص اجلغرافيا. حفظ أجزاء من القرآن، وطالع  
وعمل يف بلديَّتها حىت تقاعد. وكان إىل جانب   القامشليمدينة    سكنَ يف كتب األدب خاصة.  

وجاهته حيبُّ املداعبة واملؤانسة كثرياً، وأديباً حيفظ الكثرَي من األشعار واحلكاايت واملواقف،  
مثَّ أمَّ وخطب  وكانت له مكتبة عامرة أبنواع العلوم.  العربيَّة والكرديَّة، وخاصًَّة ما ُيستمَلُح منها.  

الفاروقيف ج وأامع  الكرميفيه    شرف،  القرآن  إىل حنو   ،على حلقات حتفيظ  تصل  قد  اليت 
 معه ذكرايت بصحبة الشيخ علوان رمحه هللا.  ويلثال ائةِّ طالب يف الصيف.  

ترك خمطوطني، أحدمها يف اخلطب املنربية، والثاين جمموعة    ذكر ولده األستاذ عبدالواحد أنه
 الفوائد والطرائف والغرائب، إضافة إىل كتاب يرصد فيه اتريخ  كبرية من األمايل واملقاالت يف

 .املنطقةها وأحداثها، مع شيء من االهتمام ابجملتمع عامة يف العائلة ووفياهتا ومواليد
 م. 2008تشرين الثاين  11هـ،  142٩ذي القعدة  13تويف ليلة األربعاء 

 
   ديدار  عبدالقيوم عبد رب النيب

 قرى.أستاذ جبامعة أم النزيل مكة املكرمة، 
هـ(، تكملة اإلكمال/    841يف معيار الزمان/ سبط ابن العجمي )ت    من حتقيقاته: نثل اهلميان

 ابن نقطة، ذيل ميزان االعتدال/ العراقي. 
آتليفه:   املشرفة،  ومن  الكعبة  العهد كسوة  يف  الشريفني  احلرمني  أئمة  سري  يف  احملرابني  أنوار 
 السعودي. 
 .م 2020حزيران  8هـ،  1441ال شو  16تويف يوم 

 
   النقشبندي عبدالكرمي شويك

. أخذ ضياء الدين خالد  النقشبنديالعالمة  حفيد  والية إسعرد،  شيخ الطريقة النقشبندية  يف  
كلية العلوم الشـــــــــــرعية وعلم يف  خترج  و   عن علماء الطريقة، واتبع دراســـــــــــته العلمية والصـــــــــــوفية،

 ى.من مراجع الفتو  إستانبول، وأصبحامعة جب االجتماع
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 م. 2020هـ، يناير  1441اغتيل يف شهر مجادى األوىل 
 

 عربيات سليمان عبداللطيف 
مجاعة اإلخوان املسلمني   انتمى إىل،  ابألردن  مدينة السلط  تربوي وقيادي إسالمي وجيه. من

نشط يف الدعوة، ومارس التدريس، مث أكمل دراسته ابحلصول م،  1٩50  هـ،  136٩منذ عام  
وزارة  ل  األمانة العامةمث    ،املناهج. تسلم إدارة  جامعة تكساسمن  الدكتوراه يف الرتبية املهنية    على

شورى مجاعة اإلخوان    يف احلركة اإلسالمية، منها رائسةناصب قيادية  ، وشغل مالرتبية والتعليم
األردين    رائسة جملس النواب   كما تسلمحلزب جبهة العمل اإلسالمي،    ةالعام  واألمانةاملسلمني،  

 .ويف اللجنة امللكية للميثاق الوطين ، ا يف جملس األعيانعضوً ، وكان دورات  لثالث 
 م.  201٩نيسان  26هـ،  1440شعبان  21تويف يوم اجلمعة 

 
 عبدهللا بن إبراهيم الفنتوخ

من حمافظة الشـــقراء بنجد. عمل يف القضـــاء مدة، وعميًدا لكلية الشـــريعة ابلرايض،  عامل قاض 
  عن الدعوة يف السعودية واجلزيرة العربية، وإماًما للمسجد النبوي. ومسؤواًل 
. وصــــــدر له بعد اإلفادة يف توحيد العبادة ويليه حجة احلق املبني على خلقه املكلفنيطبع له:  

 الشيخ عبدهللا بن إبراهيم الفنتوخ رمحه هللا.وفاته: من مقاالت فضيلة  
 م. 2016هـ،  1437ربيع األول  11وفاته يف يوم الثالاثء 

 
 عثمان أوغلو  هأسطعبدهللا 

عامل مقرئ من طرابزون برتكيا. حفظ القرآن الكرمي، وعمل إماًما وخطيًبا، وعلَّم الناس دينهم.  
علم القرآن الكرمي للصغار والكبار لسنوات مديدة، ودعا إىل اإلسالم وخدمه يف أوقات عصيبة. 

،  صة دينة بور )اجلامع األخضر( األثري مبتعليمه يف  سس مدرسة حتفيظ القرآن الكرمي و من أأول  
أول معهد كما أسهم يف إنشاء    تعاىل.اظ واحلافظات لكتاب هللا  املئات من احلف    عليهخترج  و 

القرآن   وإنشاء  بلتحفيظ  أملايت  ، جوامع  مخسةقربص،  يف  املركزي  اجلامع  العاصمة    منها 
 الكازاخستانية آنذاك. 
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 م. 2020هـ،  1441تويف عام 
 

 احلامدبن حامد عبدهللا 
يف بالد احلرمني. انل شهادة    إلصالحا   إىل أبرز الداعني  من  من القصيم.انشط حقوقي أديب  

أستاذ يف كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام،    الدكتوراه يف األدب والنقد من جامعة األزهر ابلقاهرة،
موهبته يم بتعديل املناهج، وسخر  هبا. دعا إىل إصالح التعل عميد معهد تعليم اللغة العربية  و 

ل وطالب األدبية  اإلسالمي،  السياسي  االجتماع  بعلم  واهتم  والدعوي،  السياسي   صالح 
منتشر.  السياسي  الفساد  وأن  مطلق،  ملكي  بلده  احلكم يف  أن  يرى  وكان  ابلتغيري جهارًا، 

 وفصل بسببه  إنشاء جلنة حقوق اإلنسان، شارك يف  مؤسس مجعية احلقوق املدنية والسياسية
السفر.من اجلامعة بدأ  و   ، ومنع من  الدفاع عن احلقوق   املدين إبنشاء نشاطه  كان قد  "جلنة 

مع   وقام  السياسي    (100)الشرعية"،  اإلصالح  إىل  الدعوة  تيار  بتشكيل  اإلصالحيني  من 
ق وحتقي  ، دعوا فيها إىل التحول إىل امللكية الدستورية  ، وأصدر )اإلصالحيون( بياانت الدستوري

القضاءالفص واستقالل  الفساد،  وحماربة  السلطات،  بني  العملية  و   ،ل  يف  الشعب  إشراك 
"ال صاحب مسو وال   هـ. من كلماته:  1413مرات، بداية من عام    بعساعتقل    .السياسية

 ". صاحب دنو يف اإلسالم
نسان  قوق اإلح،  يف الشعر املعاصر يف اململكة العربية السعوديةله مقاالت عديدة، ومن كتبه:  
 .بني عدل اإلسالم وجور احلكام

 م. 2020نيسان  24هـ،  1441رمضان  2مات يف السجن يف 
 

 عبدهللا بن صاحل العنيزان 
 كاتب وابحث اترخيي من جند.

من مؤلفاته: حمافظة الرس، احلر ات، أطلس أمساء األماكن يف الشعر العريب )املعلقات العشر(  
 ايل، اململكة العربية السعودية: حقائق وأرقام.ربع اخلد(، ال)مبشاركة حممد بن أمحد الراش

 حزيران.  25ه،  1441ذي القعدة  4تويف يوم 
 



52 
 

 عبدهللا بن عبدالرحيم العبادي  
لى من حصل عأول  من مواليد احملرق ابلبحرين، انتقل إىل قطر، فكان    ابحث شرعي مصنف. 
وراه يف الفقه املقارن من   والدكتاملاجستريعلى    حصلهبا، إذ    سالميةالدكتوراه يف الشريعة اإل

 .مقاالت علمية وأدبية مث درَّس، وكتب جامعة األزهر.
وحتقيقاته:  و  تصانيفه  اإلسالمية،من  واألخالق  اآلداب  املصارف   من  من  الشريعة  موقف 

  ، الذابئح يف الشريعة اإلسالمية،مج(  4)اإلسالمية املعاصرة، شرح بداية اجملتهد وهناية املقتصد  
لم احلديث يف ميزان الكتاب والسنة، الرمحة ومشوليتها يف اإلسالم، التنمية ابملفهوم ة العموسوع

 اخلالدة والنصائح النافعة، اخلصائص  الشامل يف اإلسالم، الواقع التارخيي للمسلمني، الوصااي
 .اإلسالمية وما توحي إليه من أهداف وحتقق من غاايت 

 م. 201٩هـ،  1440وفاته عام 
 

  حامدعبدهللا عبدهللا
 .فريقياأعضــو احتاد علماء   ،انئب رئيس مجاعة أنصــار الســنة احملمدية بتشــاد  داع إىل دين هللا.

  بلده. من رموز احلركة اإلسالمية والدعوية يف 
 م.  2020هـ،  1441وفاته عام 

 
 عبدهللا بن حممد زكي حقي العلواين 

للمالكية )ديريك( بسورية. درس على   شيخ جليل. والدته يف قرية حداد التابعة   ،)ُكالل(هو  
يف مدينة القامشلي، وتسلَّم  ده وآخرين، وخترَّج يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب، مث درَّس  وال

هبا إدارة الثانوية الشرعية. شيخ التكية والطريقة النقشبندية بعد وفاة عمه الشيخ خاشع رمحه  
م، مقبل على شأنه، بعيد عن سفاسف األمور  هللا. هبيُّ الطلعة، هادئ، حيي ، قليل الكال

، واحملبة الصادقة، وأدب اإلسالم، ومضالهتا. جتالسنا وحتاببنا أايًما طويلة، فلم أر منه سوى اخلري
 رمحه هللا برمحته الواسعة، وأجزل مثوبته.  وصدق احلديث، وطيب اجملالسة.

 هو املسجَّل...وله امسان: كالل، وعبدهللا، واألول هو املتداول، واآلخر 
 م. 2021هـ، األول من آذار  1442رجب  17وفاته يوم االثنني بقرية حلوة 
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   بن حممد علوش  عبدهللا
ابلرايض وأخذ عن    يف املعهد العلميدرس  من تالميذ األلباين،  ،  ضواحي دمشقدوما بمن  

 . بعض علمائها
 م.  2020، 1442ربيع اآلخر  17تويف يوم 

 
 عبدهللا انظريل 

عصور العلمانية،  ج احلفاظ والعلماء يف  القرآن الكرمي وخرَّ   . علَّم الناسبكر  من دايرليل  عامل ج
 واشتهر. 
 م. 2021هـ، شباط  1442آخر مجادى اآلخرة  ( سنوات 107مات عن )

 
 عبدهللا واثق شهيد 

من فرنسا. انل شهادة الدكتوراه يف الطاقة النووية    فيزايئي جامعي جممعي، من بلدات حلب.
مدير عام ابلرايض. أول وزير للتعليم العايل يف بلده،    امللك سعود دمشق و س يف جامعيتدرَّ 

،  رئيس جلنة اسرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العريب،  مركز الدراسات والبحوث العلمية
 عضو جممع اللغة العربية، مث أمني اجملمع.

ا له ابملشاركة عن  بقلمه، وصدر  ذاتية  الكيمياء،  له سرية  معجم  جملمع: معجم مصطلحات 
   مصطلحات الفيزايء. وله كتب جامعية، مثل: الفيزايء احلديثة.

 م.  2015آب  15هـ،  1436تويف يف األول من شهر ذي القعدة 
 

 عبداجمليد السامرائي 
اإلخوان   مجاعة  تنظيم  داخل  دقيًقا  تنظيًما  بقيادته  عرف  سامراء.  من  قيادي  حركي  داعية 

الب  املسلمني بتنظيم )دون ذكر امسه خوفًا من بطش  م(، امتد يف أحناء   1٩87عث، عرف 
 العراق، وقد قبض على كثري منهم وسجنوا، وهرب مؤسسه واستقر بلندن. 

 م. 2020آذار  30هـ،  1441شعبان   6تويف يوم االثنني 
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 عبداجمليد بن حممد بن مسعود )بنمسعود(

علم االجتماع من جامعة حممد بن ل إجازة يف من وجدة ابملغرب. ان أديب وكاتب إســــــــــالمي
، وانضـــــــــم إىل االحتاد العاملي مع عدة دبلومات،  عبدهللا بفاس،   مث درَّس، وعمل مشـــــــــرفًا تربوايًّ

  .رابطة األدب اإلسالميوإىل لعلماء املسلمني، 
اإلســــــــــــالم واجملتمع   القيم الرتبوية بني)قصــــــــــــص(،   األخدودكتب مقاالت، وألف كتًبا، مثل: 

ــرا ــلطة يف  :التفكك األســـــــري  ،ملعاصـــــ دعوة للمراجعة، منظومتنا الرتبوية إىل أين؟، مفهوم الســـــ
 ضوء املنظومة الرتبوية اإلسالمية.

  م. 2021يناير  15مجادى اآلخرة، 2تويف يوم اجلمعة 
 

 البغدادي  حممد  عبداملوىل
عن  ة األزهرالدكتوراه من جامع  شـــــــــــهادةأحرز  .قرى طرابلس الغرب من انقد،  أديب شـــــــــــاعر 

أسـتاذ اللغة العربية جبامعة أديس أاباب، كما  مذاهبه وأهدافه".  :"الشـعر اللييب احلديث  تهأطروح
ــتــاذاً  درَّس يف مــالطــة، وعمــل أ طرابلس. شــــــــــــــــارك يف يف  امعــة الفــاتح  جبــ  يف كليــة اآلداب ســــــــــــ

 .ت ومنتدايت شعريةمهرجاان
  .واألمل موالي عبدك بني اليأس، على جناح نورسمن دواوين شعره:  

 م. 2020نوفمرب  20 هـ، 1442ربيع اآلخر  5يوم  تويف
 

 عبدالواحد بن عبدهللا اخلميسي
ل إجـازات، منهـا   ــَّ عـامل داعـية حنوي، من حجـَّة ابليمن. درس على واـلده العـامل، وغريه، وحصــــــــــــ

واإلعجاز العلمي يف القرآن، إضــــــــــافة إىل شــــــــــهادة الدكتوراه يف إجازات يف الفتوى والقضــــــــــاء  
ــرف.الن ، و  حو والصـ ــط دعوايَّ ــري يف س درَّ نشـ ــحيفة  ورأسجامعة اإلميان،  اللغة والتفسـ حترير صـ
 ".صوت اإلميان"
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ــهيل يف النحو والصـــــــــرفوله كتب، هي:  ــبيه ، التلخيص يف النحو، التســـــــ علم البيان يف التشـــــــ
 إـله  الكلمـة الطيبـة )ال،  دروس يف قواعـد اإلمالء،  جـه اإلعجـاز البالغيمن أو ، واجملـاز والكنـايـة

  .والشجرة الطيبة وأوجه الشبه بينهماإال هللا( 
 م. 2020هـ، يونيو  1441وفاته يف شهر شوال 

 
   عبدالسالم طويلةعبدالوهاب 
متنقاًل  من الزمن عقوداً بالد احلرمني بلده، مث يف ، درَّس يف من حلب وفقيه شافعي عامل داعية

 .  بني عدة مدن
أثر اللغة العربية يف اختالف    ،فقه اللباس والزينة فقه األشربة،  فقه الطهارة،  مؤلفاته:  عناوين  من  

 .ميثاق النبيني، هناية العامل وأشراط الساعة ،الكتب السماوية وشروط صحتها ، األئمة الفقهاء
 م.  2020هـ،  1441 عاميف جدة وفاته 
 

 الكحالوي حممد عبلة
العربية واإلسالمية للبنات   لدراسات كلية ا  وعميدة الفقه املقارن  ةأستاذ .من مصرفقيهة داعية 

. ألقت دروًسا شرعية يف املسجد  كلية الرتبية مبكة املكرمة  يفقسم الشريعة    ةرئيس ،  جبامعة األزهر
هلا يف    برامج دعويةإضافة إىل    احلرام للسيدات ثالث سنوات، ويف مسجد والدها ابلقاهرة.

 يف أعمال خريية.   ةشاركم، و التلفاز
يف ضــوء القرآن الكرمي والســنة، بنوك اللنب: شــبهات حول بنوك   وة واألبوةلنب: اهيوهلا كتب،  

ــة فقهية مقارنة، اللنب ــة فقهية مقارنة :اخللع: دراســـ ــااي املرأة يف،  دواء ما ال دواء له: دراســـ  قضـــ
 مسافر بال طريق.، احلج والعمرة

 .م 2021يناير  24مجادى اآلخرة،  11 يومتوفيت 
 

 عدانن إبراهيم حقي 
السورية د  أح اجلزيرة  يف  العلم  ومصنفات   .جبال  دعوة  لغوي، صاحب  أديب  متبحر،  عامل 

 وإصالح، ومكتبة نفيسة ال مثيل هلا يف اجلزيرة.  
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إىل منطقة شيخ إبراهيم حقي نتقلت أسـرة . ا يف قرية )تل أبو ظاهر( من أعمال املوصل والدته
 القاهرة، األزهـر يف    جبامعةن  يف كـلية الشـريعة والقـانو   خترج.  وسكنت قرية حلوة  بسورية  القامشلي

سافر  و   ، درس على والـده العلـوم الشـرعية واللغـوية والعقـلية حسب منـاهج حلقـات املشـايخ  كما
ينية  تفـر  للـدروس الدمث    ،آن وعلوم اللغةيف املعـهد العلـمي علوم القر إىل بالد احلرمني ودرَّس  

،  شـرف على اثنوية الفاروق الشرعيةأ، و واإلصالح بني الناس  يف املسـاجـد  والـوعـظ واإلرشـاد
القـامشـليال مبـدينة  أخيه  تابعة آلل حقي  وفاة  بعد  النقشبندية مدة  الطريقة  ، وتسلم مشيخة 

 الشيخ علوان، رمحهما هللا. 
حتدثت عنه  بني الواقع والتهويل".    جالسته، واستمعت إليه، وراجع يل كتايب األول "اخلضروقد  

 .  ، ويف كتاب "رسائلهم إيل "، حيث مجعت رسائله فيهيف ذكراييت
ُعدَّة الباحث: دراسة  ،  مولد اهلادي،  املفصَّل يف العروض والقافية وفنون الشعرمن عناوين كتبه:  

  . الصوفية والتصوفص(،    860أسانيدها )  ن لبيان درجة جمموعة أحاديث نبوية شريفة وبيا
 .خمطوطة مؤلَّفات إضافة إىل 
 2015هـ،    1436شعبان    3  ؤملة وتويف هناك يوم سورية املثورة  يف أحداث    إستانبول  انتقل إىل

 .تعاىلرمحه هللا  . م
 

 جلون درويش عدانن 
 . امعة طيبة جبقسم الرتبية الرايضية   رئيسو  أستاذ من املدينة املنورة. ابحث ومؤرخ رايضي 

أئمة وخطباء ومؤذنو  :  عناوين كتبهن  تاب، وم( أثرًا ما بني حبث ودراسة وك40له أكثر من )
فالتة وعبدالوهاب   )مبشاركة عمر  الشريف  النبوي  املسجد  الشريف، معلمو  النبوي  املسجد 

نة املنورة ومكة املكرمة يف زمان(، مسجد قباء: النشأة والتاريخ، صناعة ُعُقل القَصب ابملدي
فن الرماية  دينة املنورة يف العهد السعودي،  العهد السعودي، دليل األلعاب الشعبية الرتوحيية ابمل

 . احلديثة ابلسهام: رماية األهداف
 م. 2020هـ،  15/4/1442وفاته يف 
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 عز الدين بدوي النجار  
الدكتوراه من جامعة   انل شـــــــهادة  ،ســـــــكن دمشـــــــق ،من مواليد طرابلس الشـــــــامأديب جممعي 

راســل معضــو   ."دراســة وحتقيق :ممحاســة أيب متا"  عن رســالتهالدراســات اإلســالمية يف كراتشــي 
يف جامعة بالد الشــــــــــــام فرع جممع الفتح   درَّس األدب والنقديف جممع اللغة العربية بدمشــــــــــــق، 

. وحقق كتًبا تراثية  العربية بدمشـق ويف جملتهشـارك يف ندوات ومؤمترات جممع اللغة   .اإلسـالمي
 مل يكتب هلا النشر.

 .م 2020متوز  26 هـ، 1441عام ذي احلجة من  26 يوم دمشقبتويف 
 

 عزت العاليلي
. أعدَّ برامج، املعهد العايل للفنون املســـــرحية إجازة منحاصـــــل على  ممثل مشـــــهور من مصـــــر. 

 ومسلسالت كثرية، وانل جوائز.ومثَّل أدوارًا ابقتدار يف أفالم 
 م. 2021شباط  5مجادى اآلخرة،  23مات يوم اجلمعة 

 
 عصام الدين حممد العراين 

حركداع اجليزةمن    قيادي  مفكرو   يية  العراين(.  .  حمافظة  )عصام  بـ  املكتب عرف  مسؤول 
اعتقل السياسي جبماعة اإلخوان املسلمني يف مصر، مستشار الرئيس حممد مرسي رمحه هللا.  

مع كوكبة من العلماء والدعاة واملفكرين بعد انقالب العسكر على الرئيس الشرعي. كما اعتقل 
 يخ حافل من الدعوة وجهاد الكلمة.. من قبل مرات... بعد اتر 

وكان جباًل شاخمًا، ونفًسا عزيزة أبي ة، ووجًها حضارايًّ عالًيا، ومشهًدا حاضرًا يف األحداث على  
اًعا ابحلق، ومثقًفا عايل الثقافة، حاصاًل على عدة إجازات،  املستوى العاملي،   وبطاًل شجاًعا صد 

قوق، والشريعة اإلسالمية، والتاريخ.. رمحه هللا، وأذلَّ يف الطب، والباثولوجيا اإلكلينيكية، واحل
 أعداءه وأعداء الدين.

 م. 2020 آب  13 هـ، 1441 عامذي احلجة من  24يوم اخلميس  تويف مبحبسه
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 علوي عبدهللا طاهر
 جبامعة عدن. تربوي جامعي، درَّس يف كلية الرتبية أستاذ 

كتب، مثل: األمنوذج القيادي الرتبوي له حبوث ودراســــــــــــات منشــــــــــــورة يف جمالت حمكمة، وله  
ــطية اإلســــــــالم،  عدن يف اإلســــــــالمي، تدريس اللغة العربية وفًقا ألحدث الطرائق الرتبوية، وســــــ

 .هنيارالتاريخ بني االزدهار واال
 م. 2020هـ،  1441تويف بسبب وابء كوروان يف عام 

 
 علي حسن احلليب 

وكاتًبا مكثرً .  مصنفشيخ   السلفية،  إىل  داعية  أصل ا.  كان  الزرقاء ابألردن، من  مواليد  من 
من مؤسسي جملة األصالة،  تتلمذ على الشيخ األلباين وآخرين. أسهم يف إصدار  فلسطيين.  
، كتب مقاالت، وحضر مؤمترات، األلباين لألحباث العلمية والدراسات املنهجيةمركز اإلمام  

 ابت له. مواقف وكتا يف وأاثر جداًل . وشارك يف ندوات، وألقى حماضرات 
الرد الربهاين يف  ، منها:  ( مؤلًفا250حنو )أهنا    عن آتليفه فذكرملن سأله  قرأت من تصرحيه  

برهان الشرع يف إثبات املس والصرع، سؤاالت احلليب لشيخه األلباين،  االنتصار ل مام األلباين،  
النكت  ، كشف املتواري من تلبيسات الغماري،  مسائل علمية يف الدعوة والسياسة الشرعية

الصحيح ملسلم بن علل األحاديث يف كتاب  والتطبيق،    يةعلى نزهة النظر، فقه الواقع بني النظر 
 احلجاج/ ابن عمار الشهيد )حتقيق(.

 . مبدينة عم ان  م 2020، هـ 1442ربيع األول  2٩صباح يوم األحد تويف 
 

  الكاشفي علي حسني بن علي جان 
 .نفسهاخترج يف اجلامعة وقد  . دبنارس اهلنيف املفيت ابجلامعة السلفية 

  ألردية، ابيب الرمحن البنجالديشي )جملعجاز القرآن  ، إحتقيقاته: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث
ثناء هللا املدين )حتقيق لجائزة األحوذي يف التعليقات على سنن الرتمذي  ،  تصحيح وتعليق(

 .وتعليق وتصحيح مبشاركة عبدالوهاب احلجازي(
 . حياته وآاثره   :المة نواب صديق حسن خان البهوفايلمؤلفاته: الع



59 
 

   د.لة التوحيأعناية علماء أهل احلديث مبس  ، العاص الوحيدي أليبنقض املنطق ترمجاته: 
 م. 2020يوليو  23 ،هـ1441ذو احلجة  2يوم اخلميس  مدينة بنارس يفيف تو 
 

 علي السوحية
  ن أحواهلا.مؤرخ وطين، من مواليد مدينة الرقة. أرخ هلا وكتب ع

معجم  ،كرامات أولياء الرقة،  انوحر  تراجم حمدثي الرقة جــــــــ(،   30) موسوعة الرقةمن مؤلفاته: 
 .األذواء واملفردات الفارسية يف اللهجة الرقية

 م. 2021 كانون الثاين  2٩مجادى اآلخرة،  16تويف يوم اجلمعة 
 

   الدقاق  عمر
أستاذ  دب من جامعة عني مشس ابلقاهرة.  من حلب. حاصل على الدكتوراه يف األأديب انقد  

من  رئيس قسم اللغة العربية جبامعة قطر.    ،من مؤسسيهاو   عميد كلية اآلداب يف جامعة حلبو 
 .  عضو جممع اللغة العربية ،رئيس حترير جملة عادايت حبلب ،كتاب العرب المؤسسي احتاد 

يف األدب   يف اللغة واملعاجم  مصادر الرتاث العريببعضها مشاركة، منها:    ( كتاابً 40)حنو  له  
مالمح الشعر األندلسي، تطور الشعر احلديث واملعاصر )مع  مالمح الشعر العباسي،  والرتاجم،  
   الرتقيصات والرتنيمات يف أشعار األمهات.، االجتاه القومي يف الشعر العريب احلديث،  آخرين(
 م. 2020هـ،  23/3/1442تويف يوم 

 
 )غ(
 

 غازي خمتار طليمات
، درَّس يف جامعات سورية  دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا انل درجة المن محص،    تب شاعركا

   وإماراتية.
أمحد بن فارس: دراسة شاملة  يف علم اللغة،  ، منها:  ( مؤلًفا يف الشؤون األدبية50له أكثر من )

الشعر يف عصر    ،عرفان األشقر(األدب اجلاهلي )مع  يف حياته وآاثره وآرائه النحوية واللغوية،  



60 
 

اللباب يف علل  ،  النثر يف العصر األموي )مع السابق(النبوة واخلالفة الراشدة )مع السابق(،  
)حتقيق(،   للعكربي  واإلعراب  الدين  البناء  )حتقيق مع حممد حميي  اجلمحي  َدهَبل  أيب  ديوان 

 . نتاالوجيز يف قصة احلضارة لول ديور أهواك ديب )شعر(،  مينو(، 
 م.  2020هـ،  1442 ى األوىلمجاد 5تويف يف 

 
  غالم هللا بن رمحت هللا الكاكري

. علَّم شــــيخ دار القرآن واحلديث يف بشــــاور شــــيخ ســــلفي من أفغانســــتان، أقام يف ابكســــتان،
 وجاهد.
 .م 2020يناير  2٩، ه1442مجادى اآلخرة  16يوم اجلمعة تويف 
 

 )ف( 
 

  السباعيأبو السعود  فاضل 
. حاصل على إجازة يف احلقوق من جامعة القاهرة. اتب قصصيك  ،أديب مشهور من حلب

من مؤسسي احتاد الكتاب العرب. مدير اإلحصاء يف دمشق. من عمل يف التدريس واحملاماة، 
، تتعايش مع القوميات األخرى، وتعطف  أومن ابلعروبة قومية إنسانية أقواله: " بعيدة عن الغلو 

" أؤمن ابالشرتاكية اليت ختدم اجملتمع :  يت". وقال على القوميات اليت تنطوي حتت أجنحة أم
)املوسوعة احلرة(.    . وال تعلو عليه، وتتننز ه عن أن تكون جمر د شعارات متل ق أو مزادة أو انتقام"

( فلعله وأعوانه  مناواًئ للحكومة )أثناء ثورة الشعب السوري على بشار األسدكر أنه كان  مث ذُ 
 رجع عن أفكار له. 

معروف الدوالييب  األستاذ  هـ، ويف اجللسة    1407حنو عام    ابلرايض  الرفاعيمخيسية  وة  رأيته يف ند
أحياانً   ، )رئيس وزراء سابق( يقاطعه  والدوالييب  له عن ظهر قلب،  يسرد قصة  األديب    وبدأ 

أواًل،   منه  بدر  األديب عما  واعتذر من  أعجبته،  القصة  هناية  وينقده رمبا بقسوة، ولكن يف 
 قصصه!  وتعجب كيف حيفظ
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حزن حىت املوت، االبتسام يف األايم الصعبة،  تقول احلكاية،  من أعماله: الشوق واللقاء، الطبل،  
   .املقاتل )مع آخرين(سليمان الباروين املعلم زليخات يوسف،  

 .م 2020هـ،  12/4/1442يوم  عاًما ٩1عن عمر انهز مات 
 
 وزي حممد السعيد سيد أمحد ف

 امعه القاهرة.جبكهرابء  الكليه اهلندسة قسم    خترج يفويسنا املنوفية،  قعامل سلفي داعية، من قرى  
يف اعتصام رابعة العدوية والنهضة بعد   شاركوسط القاهرة،  بوخطيب مسجد "التوحيد"    إمام

، ومنع من بتحالف دعم الشرعية  الرتباطه  م  2014  عاماعتقل  و   ،عزل الرئيس حممد مرسي
نبياًل، منافًحا عن الدين ضد  اخلطابة. وكان داعًيا، معلًما، مه تمًّا ابلفقراء، طيب املعاشرة، 
 املضللني من الليرباليني وامللحدين..

 . م 201٩يسمرب د 8، هـ1441 اآلخرربيع  11األحد يوم تويف صباح 
 

   فيديريكو كورينت 
الدكتوراه    انل.  سباينإ  لغوي السامية  يف  درجة  عامل  .  جامعة كومبلوتنسي مبدريدمن  اللغات 

   مدريد. للغات القدمية واحلديثة، عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة وأكادميية اللغة اإلسبانية يف  ا
 .القاموس العريب اإلسباينو  ،وضع القاموس اإلسباين العريب

 .م 2020حزيران  1٩هـ،  1441شوال  27تويف يف 
 

 )ق(
 

   قوام الدين عبدالستار اهليت
 .خطيب جامع الصديقة عائشة ،ببغداد ظمعمام األعميد كلية اإل .أستاذ

 .القرآن صفات الصحابة العلية كما يصورها من آتليفه: 
 م. 2020هـ،  1441تويف عام 
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 )ك( 
 

 زهدي كرم
ربع قضـــى   .رئيس جملس شـــورى اجلماعة اإلســـالمية  ،حلركة اإلســـالمية يف مصـــرامؤســـســـي   من

 .باركيف عهد الرئيس حسين مسجون القرن من عمره يف 
 آخرين: هنر الذكرايت: املرجعيات الفقهية للجماعة اإلسالمية. له مع

 .م 2021 شباط 11مجادى اآلخرة،   2٩مات يف 
 

 كمال حسن خبيت  
. ابن خال الرئيس عمر رئيس حترير صحيفة الرأي العام.  من السودان  كاتب صحفي مشهور

أنه  و   ،يف السودان  (قيقميين حت)أول من عمل    البشري. بقي يف العراق مدة وأحبها. ذكر أنه
 . واحلوار السياسيأول من زاوج بني األخبار واملنوعات 
 . م 2020 آب  1٩ هـ، 1441 تويف يف آخر يوم من أايم السنة اهلجرية

 
 )م(

 

   ةأبو رخي حممد اجدم
امعة األزهر  جبكلية الشريعة والقانون  حاصل على الدكتوراه من  ألردن،  معان اب  منفقيه داع،  
عضو جلنة    ،األردنعضو رابطة علماء  .  "األشربة وأحكامها يف الشريعة اإلسالميةعن رسالته "

  ، والزرقاء  ،اجلامعة األردنيةعدة جامعات، منها  أستاذ الفقه وأصوله يف  اإلفتاء، مدير أوقاف.  
   . ، واجلامعة اإلسالمية ابملدينةوالشارقة

ــارك أبوراق يف مؤمت ــورة، وشـ احلدود  :هيله آتليف قي مة،  رات وندوات، و له حبوث حمكمة منشـ
  .الوجيز يف أحكام احلدود والقصاص ،اإلسالمييف الفقه 

 ،حبوث فقهية يف قضااي اقتصادية معاصرة، حبوث يف الفقه املقارن، السرية النبويةوابملشاركة: 
  . فقه الزواج، الطالق يف الفقه اإلسالمي وما عليه العمل يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت

 .م 2021يناير  7 مجادى األوىل، 24 معاانة مع الكوروان إثريوم اخلميس ويف ت
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 بدري مالك

متخصـــــــــص يف علم النفس اإلســـــــــالمي ومنظر فيه ومبدع يف مســـــــــائله توجيًها    من الســـــــــودان.
رئيس اجلمعية يف إســــتانبول.  أســــتاذ علم النفس اإلســــالمي جبامعة صــــباح الدين زعيم  وحتلياًل.

 . املراقب العام ل خوان املسلمني ابلسودان.املسلمنيالنفس الدولية لعلماء 
ــاهدة  ــوم األطفال، التفكر من املشـ ــيكولوجية رسـ من مؤلفاته: أزمة علماء النفس املســـلمني، سـ

 إىل الشهود: دراسة نفسية إسالمية، حكمة اإلسالم يف حترمي اخلمر.
 م. 8/2/2021هـ،  1442مجادى اآلخرة  26 الثننيتويف يوم ا

 
 حممد آروتشي

 أستاذ علم الكالم يف جامعات تركية. 
كتاب هـ(؛    580نور الدين أمحد بن حممود الصابوين )ت  ة لالكفاية يف اهلدايمن حتقيقاته:  

 التوحيد أليب منصور املاتريدي، ابالشرتاك مع بكر طوابل.
 م. 2013هـ،  1434تويف عام 

 
   حممد أمحد حسن

ــمـاليـة  يفولـد مبنطقـة القولـد    .عـامل داعيـة ــودان الواليـة الشــــــــــــ يف ، التحق ابملعـاهـد اـلدينيـة  ابلســــــــــــ
ا يف وموظفًــ   ،ابملركز القومي للبحوث، كمــا عمــل يف وزارة الري  عــاد وتوظف  اإلســــــــــــــكنــدريــة.

 اشــــــتهر بتقدمي برانمج "الدين النصــــــيحة" التلفزيوين على مدى عقدين مكتب وزير الصــــــناعة.
 .سودان""هيئة علماء ال إفتاء يفوكان عضو   .من الزمن
 م.  2020، هـ 1441شوال  3 يومابخلرطوم تويف 

 
 حممد أديب الصاحل  
انل شهادة الدكتوراه  . من مواليد مدينة َقطَنا قرب دمشق.  ، داعية صبورقديرعامل رابين، مفكر  

يف  ورئيس قسم  أستاذ احلديث والتفسري  يف الشريعة اإلسالمية من كلية احلقوق جبامعة القاهرة،  
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التقى ابألستاذ مصطفى السباعي واستفاد منه وتسلم بدمشق، مث يف الرايض،    كلية الشريعة
شارك يف ندوات  ، و الدعويسهم يف التوجيه العلمي  أ  بعده.  حترير جملة )حضارة اإلسالم(  رائسة

ذا هيبة ووقار،  جادًّا،  وكان    .وحلقات علم وخطب وزايرات علمية عديدة ومؤمترات  وحماضرات  
  ؛ : جاء الزعيمقالواضر للدرس  حيكلية الشريعة  يف  إذا رآه الطلبة    ،قومية  ت ابموزونة، وكتا  ات وكلم

لة عندما كنت وقد حضرت له حماضرات قلي  !جلرأته وشجاعته وخطبه احلماسية اليت هتز األركان
لكن درَّسين مادة احلديث الشريف يف مرحلة املاجستري ابلرايض.  طالًبا يف الكلية جبامعة دمشق،  

 طالب كثر.وخترج عليه 
ى مكتبته الغنية إىل مكتبة األمة أبنقرة، وظننت أنين سبقته بذلك، ولكن تويف ابلرايض، وأهد

السفارة الرتكية أهنم تلقوا مكتبة الدكتور أديب الصاحل هدية كذلك. رمحه   يف  ذكر السكرتري
 ه خريًا عما قد م ل سالم واملسلمني.ا، وجعله يف عليني، وجز هللا

حملات يف أصول احلديث، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي،  ه العلمية الرائعة:  من عناوين كتب
هكذا اإلنسان واحلياة يف وقفات مع آايت،  ،  مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج االستنباط

معامل يف الغاية  على الطريق: حملات وكلمات، بناء األمة ومواجهة التحدايت،  يعل ِّم الرابنيون،  
   . أدعياء اهليكلد يف القرآن والسنة: بعض خالئقهم، اليهو واملنهج، 
 م. 2017، هـ 1438شوال   8 األحد وفاته يوم

 
 حممد إسرائيل بن حممد إبراهيم السلفي الندوي  

اهلند.،  شيخ حمدِّ ث مسند الكثريين    من أعالم أهل احلديث يف  درَّس كتب احلديث وأجاز 
 إبجازاته. 

حتفة    ،(ختريج أحاديث)  زوائد صحيح ابن حبان:  طوط، بعضها خممن عناوين كتبه ابلعربية
، التعليقات السلفية على جامع )حتقيق(األانم يف ختريج جزء القراءة خلف اإلمام للبخاري  

الدهلوي،  احملد ِّث  حسني  نذير  اإلمام  تذكرة  التهذيب،  تقريب  على  التعليقات   الرتمذي، 
 . تصحيح قطعة من شعب اإلميان للبيهقي

 .م 2/7/201٩ هـ، 1440 شوال 2٩ الاثءيوم الث وفاته
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 األمني بوخبزةبن حممد 
مة، خبري خمطوط . من تطوان. أخذ عن والده وعلماء وأدابء. عمل  ات عامل مسند حمقق عال 

كاتًبا يف وزارة العدل، وأصدر جملة )احلديقة( األدبية الثقافية، والعدد األول من جملة )الربهان(  
. وقد أتثر ابلشيخ  اإلسباين، وكتب مقاالت يف جمالت عديدةاخلطية لنقد سياسات احملتل  

الغماري    حملدث أمحد بن الصديقأعجب ابكما  األلباين، وابلعامل السلفي تقي الدين اهلاليل،  
فجالسه وأجيز منه إجازة عامة. وقد كان عارفًا ابلكتب    علوم احلديث،  وتبحره يفسعة اطالعه  و 

 وطلبة العلم.واملخطوطات، وصار قبلة للباحثني 
، الشذرات الذهبية يف السرية النبوية، من ذكراييت مع الشيخ جراب األديب السائحمن آتليفه:  

الصالة على القبور   ا يف النهي عنأربعون حديثً ،  فتح العلي القدير يف التفسري  األلباين رمحه هللا،
 . واختادها مساجد وبطالن الصالة فيها

وصــــــية ابن ،  أجزاء من الذخرية للقرايفالقرطيب، و بن عبدالرب  الجزء من التمهيد  ومن حتقيقاته: 
 . عمار الكالعي البنه

 م. 2020يناير  30هـ،   1441مجادى اآلخرة   6تويف صباح يوم اخلميس 
 

 حممد أمني جان داموالم 
عامل جليل من اإليغور يف تركســــــــتان الشــــــــرقية. أخذ عن علماء هناك، ودرَّس العلوم الشــــــــرعية 

لفتاوى  قل أكثر من مرة، ومات يف الســــــجن. وكان مثقًفا واســــــع االطالع، عارفًا ابخفية. اعت
 ، متجنًبا اخلالفات.العامل اإلسالميحاضر و 

 م.  2020هـ،   1441تويف عام 
 

   إلثيويب اهلرريحممد األمني بن عبدهللا ا
لقرآن حفظ امن مواليد هرر ابحلبشة،  من األذكياء، ومصنف كبري يف علوم عدة.    ،عامل حبر
يف دار احلديث   ودرَّسهـ،    13٩8عام  منذ    ةاملكرمإىل مكة    انتقل.  درس أنواع العلومالكرمي، و 

 . يف احلرم املكي ، كما درَّساخلريية حىت وفاته



66 
 

شرح صحيح  ،  مج( 32)  حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرانله مصنفات كبار، مثل:  
،  مج(   26لبهَّاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجَّاج )مسلم، املسمى الكوكب الوهَّاج والروض ا

عراب ملحة إ هدية الطالب يف  ،  مج(  2)   تراجم رجال صحيح مسلم  ىخالصة القول املفهم عل 
عل ،  عراب اإل عل   ىالتقريرات  عليه  وعمرية  القليويب  وحاشييت  احمللي  فقه    ىشرح  يف  املنهاج 

 . صحايب اجلليل رضي هللا عنه ال منت ابنت سعاد لكعب بن زهري ىنيل املراد عل ، الشافعية
 م. 201٩هـ،  1441ربيع األول  7وفاته يوم 

 
 

 سراجبن مصطفى حممد أمني 
أصـــــــله من توقاد وســـــــكن إســـــــتانبول.    .تركياأحد أبرز علماء احلديث يف من رجال الدعوة، و  

ــيخ حممد  ــر ودرس يف األزهر، وتتلمذ هناك على الشــــــــ أخذ عن علماء أتراك، وتوجه إىل مصــــــــ
ا، وكان زميل دراســـــة مع الشـــــيخ   هد الكوثري، ورمبازا شـــــيخ اإلســـــالم مصـــــطفى صـــــربي أيضـــــً

لك فاروق. وهو فقيه، درَّس صــــحيح  يوســــف القرضــــاوي. وطرد من مصــــر عقب اإلطاحة ابمل
ــرعـية يف جـامع الفـاتح عقوًدا من الزمن، وصــــــــــــــدع ابـلدعوة يف  البخـاري وغريه من العلوم الشــــــــــــ

ــيخ رئيس الوزراء جنم الدين أربكان ومجاعته. قدَّم لكتب ابلعربية، وترجم   أحلك الظروف. شـــــــــ
 كتًبا لسيد قطب إىل الرتكية، ومل يذكر له أتليف.

 هـ. 1442شباط  1٩هـ،  1442رجب  7ة تويف يوم اجلمع
 

 حممد األمني ولد احلسن 
ــنقيط.   ، إمام وخطيب ومدرس رئيس منتدى العلماء واألئمة مبوريتانيامن كبار علماء بالد شـــــــ

، الذي نشــط فيه وشــهد ملتقيات علماء، واالنتصــار لرســول هللا صــلى هللا مســجد الشــرفاء يف
 رة العونضـــحمصـــاحب   الغرب لالســـتهزاء به وتشـــويه ســـريته،عليه وســـلم يف محالت كيدية من 

  املشهورة يف البالد.
 م. 201٩أاير  24هـ،  1440مضان ر  20تويف يوم اجلمعة 
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   حممد احلبيب اهليلة
شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون   لالزيتونة، وان جامعة  درس يف    .من تونس  ققحم  أستاذ

". درَّس لزهد وأثره يف اجملتمع اإلفريقي من الفتح إىل هناية العهد األغليب"ا  بباريس يف موضوع 
وله سرية    .عاًما(  12الزيتونة، مث يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، وبقي هناك )جامعة  يف  

 ذاتية. 
التاريخ واملؤرخون مبكة املكرمة، مث املدينة املنورة، فهرس  :  كتب حبواًث، وألف وحقق كتًبا، مثل
)حتقيق(،    احللل السندسية يف األخبار التونسية للوزير السر اجخمطوطات مكتبة مكة املكرمة،  

  حتقيق( )  ، سياسة الصبيان البن اجلزار)حتقيق(  ، األجوبة البن عظوم)حتقيق(  فتاوى الربزايل

 .)حتقيق( احلنبلي استخراج اجلدل من القرآن البن
 . م 7/3/201٩هـ،  30/6/1440تويف بباريس يف 

 
 مصي احلحممد حسن 

،  بريوت بدرجة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية من كلية اإلمام األوزاعي  انل  كاتب إسالمي انشر.  
اإلميان  . رئيس حترير جملة صدى  ه، وشارك يف نشاطاتويف جممع أيب النور بدمشقمث درَّس فيها،  
 .  اهب صاحب دار الرشيدمدير اثنوية شرعية بدمشق.  يف بريوت،

، وقد قرأت بعضها ووزعتها على مؤثرتبت أبسلوب مشوق و ككتب مفيدة    له، و كتب مقاالت 
مثل الفضيلة  تفسري    :الشباب،  بني  صراع  حق،  احلق، كلمة  الدين  القرآن،  مفردات  وبيان 
 وغريها. مهد البطوالت. حلة تسب ِّح هللا،  والرذيلة، الن
 م 2020هـ،  21/4/1442تويف يوم 

 
 حممد احلسن مالك  

من السودان. مكتيب ماهر، مصنف مفهرس، عملنا مًعا يف مكتبة    ،صديقنا املخلص احملبوب 
( عاًما. وكان نعم الصديق. ما عرفت منه إال كلَّ ُخلق طيب، 25الوطنية ابلرايض )امللك فهد  

حمبة وتقر ب ووفاء ودين متني، وتواصل مع األصدقاء، وجد  ودأب يف العمل وحذق فيه،  مع  
 فكان مرجًعا للعاملني يف قسم التصنيف والفهرسة. 
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بية( ملراجعته فنيًّا، فراجعه، ونبهين  عرضت عليه كتايب )اخلطة املوسعة لتصنيف علوم اللغة العر 
 الكتاب. إىل أمور فعد لتها، وشكرته على ذلك يف مقدمة

هـ، بوابء كوروان، رمحه هللا تعاىل، وجعل قربه روضة من    1441شوال    3تويف ظهر يوم الثالاثء  
 رايض اجلنة، ورفعه يف عليني.

 
 حممد حسين بن حممد حياة جنتنج اللنكايت 

 عامل أزهري شافعي من إندونيسيا.  
   . وهو مطبوع.يوخها لش معجمً  فيه مجع، غاية الرسوخ يف معجم الشيوخكتبه: عناوين  من 
 م  2020هـ،  1441 عام وفاته
 

   حممد الراوندي
،  ابلرابط  عضو اجمللس العلمي األعلى  ،مهتم ابلرتاث األندلسيملخطوطات،  عارف ابلرتاث وا
 عاًما! 40حنو  ، مث درَّس هباار احلديث احلسنيةدشهادة الدكتوراه من حاصل على 

)أصله رسالة    اليعمري: حياته وآاثره وحتقيق أجوبته  : أبو الفتحله حبوث، وأتليف مطبوع بعنوان
 . دكتوراه(
 م. 2020يوليو  6، هـ 1441  ذي القعدة 14يوم  وفاته
 

   حممد رشيد العويد 
جامعة حلب، وجامعة عني مشس. أقام يف الكويت أربعني   يفخترج  .  مبدعأستاذ وكاتب تربوي  

اعتىن ابألسرة وحل ِّ   .، منها جملة النور هناك  عاًما، ورأس العديد من اجملالت الرتبوية اإلسالمية
ها، وأعدَّ برامج، وحضر مؤمترات وندوات، وله   مشكالهتا، وكتب يف شؤون املرأة عام ِّها وخاص ِّ

( مؤلًفا، بني كتاب ورسالة. وكان ذا أسلوب مشو ق ساحر. استفاد منه جيل  60أكثر من )
 : امن عناوينه ،من الشباب واألسر. أشدت بكتبه، وشجعت على قراءهتا
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، مشكالت نسائية، وشوشات، امسعي رسالة  تظلميه   افهميه حىت ال،  تظلمها  حىت ال افهمها  
أحاديث املرأة يف الصحيحني،  جـ(،    6، رسالة إىل حواء )قلبه، أيها املتزوجون كيف تسعدون

 إىل املمتنعة من زوجها، غري متزوجات ولكن سعيدات... 
 م.  2021هـ،  2/6/1442الوفاة: 

 
 حممد رشيد امليقايت  

فلسفة من العلماء العاملني يف لبنان، من طرابلس الشام. حاز شهادة الدكتوراه من السوربون يف  
أطروحتهالقانون   والعلمانية  عن  مقارنة"  :"اإلسالم  الرمحن، مث كان    .دراسة  عباد  من مجاعة 

سالمية يف لبنان، رئيس  إلرئيس مجعية اإلصالح ا.  أميناً لسر هاو عضواً يف اجلماعة اإلسالمية  
األمني العام للمؤمتر الرتبوي اإلسالمي واملؤمتر اإلسالمي للشريعة  ،جملس أمناء جامعة طرابلس

هيئة علماء املسلمني يف  ، و ضو مؤسس يف االحتاد العاملي لعلماء املسلمنيع  والقانون يف لبنان، 
 لبنان. 
 م.  2020 نيسان 8هـ،  1441شعبان  15يوم األربعاء تويف 
 

 حممد زر ويل خان  
مدينة  من    ،تالميذ احملدث اجلليل حممد يوسف البنوريمن  شيخ احلديث،  من العلماء األفذاذ،  

  مؤسس جامعة "أحسن العلوم" لتعليم الفقه واحلديث والتفسري والعلوم املساندة هلا.  .كراتشي
ر املنحرفة. خطب على األابطيل، ودحض األفكا  درَّس احلديث الشريف سنوات طوااًل، وردَّ 

 وأفىت وأرشد. وكان جريًئا شجاًعا.
 .له مؤلفات و 

 م.  2020ام ديسمرب من ع 7هـ،  1442من شهر ربيع اآلخر  22وفاته يف 
 

 حممد زكراي نداف 
دكتوراة يف  ال  حصل على  القريبة من دمشق.من مواليد بلدة الكسوة  أستاذ عقائدي قدير.  

كلية  بيف قسم العقائد واألداين    درَّس  امعة القاهرة، جب  الفلسفة اإلسالمية من كلية دار العلوم
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عام  جامعة دمشق.  يف  الشريعة   الظاملة  السلطة  وقتل حتت   2011هـ،    1422اعتقلته  م، 
 التعذيب بعد هذا التاريخ.  

،  )أصله ماجستري(  األخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف الكتاب والسنة  مؤلفاته:عناوين  من  
حلجاب ا،  )أصله دكتوراه(  عند الشيعة االثين عشرية يف ضوء مصادرهم احلديثيةمسائل االعتقاد  

الشورى واحلوار  ،  الزايرات واللقاءات االجتماعية،  ة املرأة املتوىف عنها زوجهادَّ عِّ ،  وكيف؟  ملاذا
 . ظاهرة تسامح األئمة وتشدد األتباع، بني الزوجني

 
   حممد سعيد الطنطاوي

كان واسع    صغر إخوان بديع زمانه الشيخ علي الطنطاوي. رمحهما هللا. أ  ،الشيخ الزاهد العامل
ا، ذا حافظة قوية. حتدث عنه الشيخ علي يف ذكرايته وأثىن عليه، وذكر أنه  

ً
الثقافة، أديًبا، عامل

 توىل تربيته أكثر من تربية والده له هو، وأنه يكاد يف نوع ثقافته وأدبه نسخة منه! 
وقت الطاغية حافظ األسد، وأقام يف مكة مث يف جدة.  سوراي يف    وهو من مواليد دمشق. ترك

  1403التقيت به يف منزله مبكة املكرمة حنو عام  .  لرئيس جامعة أم القرى  اعلميًّ   امستشارً وعمل  
عن تستوقفين  هـ أو قبلها، بصحبة زميلنا رمضان سليمان من احلسكة. وسألته أسئلة عويصة  

ليف كتاب عنه، وركزت على الصحيح من األخبار الواردة فيه  )ذي القرنني( وكنت يف مرحلة أت
 ا، فأشار إىل صعوبة ذلك. وحق ما قال.اترخييًّ 
رمحه هللا وأجزل  ( عاًما.  ٩5م، عن )  201٩أيلول    24هـ،    1441حمرم    25جبدة يوم  تويف  
 مثوبته. 

 
 حممد سعيد بن حممد ضياء الدين القامسي
مة الشــام حممد مجال الدين القامسي، وقد أخذ عن أديب فاضــل وجيه من دمشــق. حفيد عال

وآخرين، وانتهى من الدراسـة يف اثنوية مدرسـة التجهيز. وكان قي ِّم املكتبة القامسية اليت تالميذه  
 ورثها عن أجداده، عارفًا مبحتواها وأوراقها، حمافظًا على مجاهلا وقيمتها العلمية.
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ه وأصـدرها يف كتاب بعنوان: القنديل األخري كتب الشـيخ حممد بن انصـر العجمي ذكرايته مع
ي الشـــيخ حممد ســـعيد القامسي الدمشـــقي... وفيه حديث مهم عن تفســـري جده  من آل القامس

 وما قيل من نقص فيه بعد طباعته.
 م. 201٩كانون الثاين   1٩هـ،  1440مجادى األوىل عام  13تويف رمحه هللا يوم السبت 

 
   يحممد سلمان الكاندهلوي املظاهر 

بسهارنفورحمد ِّث.   العلوم  النبوي  اهلنديف    رئيس جامعة مظاهر  أساتذة احلديث  أبرز  ، أحد 
 يخه احملد ِّث حممد زكراي الكاندهلوي يف إكمال أتليف بعض كتبه مثل: لش ان عوانً وك .فيها

 .جزء َحجَّة الوداع األبواب والرتاجم،
حماضرات يف    ،مشكاة املصابيح   حماضرات   ، حماضرات صحيح البخاري  ومن مؤلفاته ابألردية: 

 ..الطحاوي
 م. 2020هـ،  1441ذي القعدة  2٩ويف مساء يوم ت
 

 حممد شليب
 هبا.   كبري أمناء الفتوى بدار اإلفتاء املصــــــــرية، ومدير إدارة فض املنازعات ابحث وفقيه جمتهد.  

 .من كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر هالدكتورا حاز درجة
ودراســـات وأطروحات فقهية وأصـــولية   له أحبااثً عاملي لعلماء املســـلمني، وذكر أن نعاه االحتاد ال

شــــــــــارك أبحباث علمية يف املؤمترات العاملية لدور وهيئات اإلفتاء  أنهو   ،يف بعض اجملامع الفقهية
ة اإلســــــالم ونشــــــر الوســــــطية وصــــــحيح الدين، كما جهود كبرية يف خدم، إضــــــافة إىل يف العامل

 .الكثري من النزاعات بني املتخاصمني وات عمله يف الدار يف حل ِّ سهم على مدار سنأ
ــالته يف  حتقيق جزء من كتاب اإلمام القرايف شـــــــــرح تنقيح الفصـــــــــول من علم : املاجســـــــــتريرســـــــ

 .األصول
 مجع وتوثيق ودراسة. :البن العريب القواعد األصولية يف كتاب أحكام القرءانويف الدكتوراه: 
 م.  201٩هـ،  1440وفاته يف عام 
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 حممد صاحل مصطفى  
انل شهادة الدكتوراه من جامعة   من مدينة عامودا ابجلزيرة السورية.قيادي كردي إسالمي.  

اإلمام ابلرايض.األزهر.   التفسري يف جامعة  الكردي يف   أستاذ  الشعب  قيادي معروف عند 
أخذتنا صحبة    . مدة  ، وبقي يف كردستان العراق، فقد أنشأ حزاًب كردايًّ إسالميًّاأوطانه خمتلف  
،  وكان هاداًئ، صبورًا، زاهًدا يف احلياة، كرمي اليد  هـ.  1402سنوات منذ عام  يف الرايض  معه  

يف مكة    ،بقي عاجزًا عن احلركة سنوات حىت توفاه هللا  حيب قومه وخيدمهم بكل ما يستطيع.
 وكان أقام هبا سنوات.، مةاملكر 

وله كتب معظمها يف جمال ختصصه   ات مل جتمع،له مقاالت وحماضرات ومداخالت وحبوث مؤمتر 
 ، مثل:علوم القرآن والتفسري
آايت ، القرآن أصــول التوحيد يف، القرآن النســخ يف، تفســري ســورة فصــلتتفســري ســورة الرعد، 

،  إحصـــــــــــاء وبيان مفاهيم خواطر  :نآأمساء هللا يف القر ، أتصـــــــــــيل ومفاهيم :القرآن األحكام يف
 ، القَدر.تفسري جزء عم

 م. 2017أيلول  20، هـ 1438ذي احلجة  2٩ يوم تويف
 

  حممد الصّديق بن حممد الروندة
نسـبته إىل )رندة( األندلسـية، ولد يف الرابط من أصـل أندلسـي. اعتىن بتعليم اللغة العربية، وهو 

 صاحب إجازات.
ــلم اإلعجـازـية يف رؤيـتهمن عـناوين مؤلفـاـته:  ــل ى هللا علـيه وســــــــــــ   اعرف نبيـ ك، آايت حممـد صــــــــــــ

ذو الوزارتني   الم الر وندىس املستقبلية وقيادته العسكرية ورحلته اليقينية، العال مة حممد بن عبدال
 .العدلية واملعارف اإلسالمية، من أغوار املاضي، من صميم احلياة

 م. 2021هـ،  1442مجادى اآلخرة  15تويف يوم 
 

 صيام  حممود حممد حممد صيام = 
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 حممد ضاري محادي 
  .عضو اجملمع العلمي العراقي، أستاذ اللغة العربية يف جامعة بغدادمن بغداد،  لغوي جممعي

احلديث،  من   العصر  يف  اللغوي  التصحيح  حركة  يف  آتليفه:  وأثره  الشريف  النبوي  احلديث 
 ، حبوث يف اللغة. الدراسات اللغوية والنحوية

 م. 201٩هـ، حزيران  1440تويف يف شهر رمضان 
 

  ن حممد أمنيحممد طاهر باملال 
ا، هاداًئ،    مدر ِّس مادة الرتبية اإلسالمية.   من جزيرتنا السورية. الرجل العصامي احملبوب،  

ً
كان عامل

طيب النفس، ال يؤذي أحًدا، وخيدم من استطاع من الناس. متواضًعا، يصحب الصغري والكبري، 
ويسأل إليهم،  ويتودد  للناس  ويتبشش  أحد،  على  يتكرب  ال  وعلمه،  سنه  إخوانه    برغم  عن 

عشرات احلجج، وكان يصحبه يف كل حجة   وأصحابه ولو مل يسألوا عنه. وينصح ويرشد. حجَّ 
حبنا سنوات، آتخينا وتواددان وتزاوران  تصا  من يعرفهم ومن ال يعرفهم من الناس، ويساعدهم.

  ه وأسكن ،  الربزخية وبعدها  ه ، يف حياتوانهرمحته ورض  هعليهللا  أسبغ    عندما كنت يف الرايض.
 الغرف العالية من جنانه، يف الفردوس األعلى. 

 م. 2020، حزيران 7هـ،  1441شوال  15 يفوفاته 
 

 حممد طيب تيزيين 
كاتب علماين وابحث ذو فكر ماركسي جديل، من مواليد محص. انل شهادة الدكتوراه يف  

ق، وانتمى  الفلسفة من جامعة برلني، وعمل أستاًذا للفلسفة والعلوم االجتماعية جبامعة دمش 
ية العلمانية املناهضة للفكر اإلسالمي، وشهدت  إىل أحزاب يسارية. وكان من أبرز الوجوه الثقاف

مدارج دمشق مناظرات بينه وبني األستاذ اجلامعي واملفكر اإلسالمي حممد سعيد البوطي، قبل  
امل مئات  الوسيط". كتب  العصر  يف  العريب  "الفكر  على  دراساته  وركز يف  يبتلى.  قاالت  أن 

 ة وفكر جديل ماركسي مطور.والبحوث يف الفكر والفلسفة منطلًقا من علمانية حبت
فيما بني الفلسفة ،  مشروع رؤية جديدة للفكر العريب يف العصر الوسيطومن عناوين كتبه:  

 . يان يف النهضة والتنوير العريبب ،دراسات يف الفكر الفلسفي يف الشرق القدمي ، والرتاث 
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 م.  201٩هـ، أاير   1440وفاته عام 
 

 حممد عادل خان
وداعية   اللغة  ، من ابكستانقدير، مدر ِّس، كاتب، خطيبعامل  املاجستري يف  . حصل على 

ا لألطفال يف شأ مركزًا إسالميًّ العربية، والدكتوراه يف الثقافة اإلسالمية من جامعة كراتشي. أن
  حنويدرس فيها    ، اللتنيفاروقية اجلديدةاجلامعة الفاروقية القدمية، والرئيس     لودي بكاليفورنيا.

قد  أول عامل بدأ بدورة احلديث النبوي الشريف ابللغة العربية، و ورد أنه  ف طالب علم.  أربعة اآل
ابألخالق والقضااي    اهتمحصلت جامعته على مرتبة الشرف األوىل بني جامعات ابكستان.  

 . عن املنكرهنى  ابملعروف و   وأمر  ،يندافع عن الدو   ،ابحلق  . صدعالفقهية واالقتصاد اإلسالمي
 م.  2020أكتوبر  10 هـ، 1442صفر  23اتشي يوم السبت اغتيل يف كر 

 
  حممد عاطف
. مات يف انفجار. رئيس اجلمعية األفغانية ل صــالح والتنمية االجتماعية  .ســتاذأجماهد داعية 

 نعاه االحتاد العاملي لعلماء املسلمني.
 م. 2021هـ، شباط  1442مجادى اآلخرة وفاته يف 

 
 النعماين اهلندي  حممد عبداحلليم

ابهلند  راجستهان  والية  عبدالرشيد.    ،من  حممد  احملد ِّث  بكراتشيأخو  من  استقرَّ  وحصل   ،
اتريخ املكتبات اإلسالمية يف عصر الدولة  املكتبات عن رسالته:  علم  جامعتها على الدكتوراه يف  

 . لوم السُّنةدرَّس عو  ،العباسية
موطأ اإلمام مالك: رواية  ،  حملات من اتريخ التفقيه والفقه اإلسالميمثل:    ،قي مةفات  صنمله  

كانة اإلمام حممد بن احلسن  ، مالشافعي، البضاعة املزجاة ملن يطالع املرقاة يف شرح املشكاة
 .الشيباين يف احلديث

 م. 2020هـ،  25/2/1442تويف يوم 
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 حممد عبداحلميد العالف
 ( سنوات.103)ر عم ِّ  ،هريمن علماء حلب. أز 

 .م 2021 شباط األول منمجادى اآلخرة،  1٩يف  وفاته
 

 حممد عبدالقادر الربق 
. وهو طبيب من أصل فلسطيين. يطالياإبيف العمل اإلسالمي  اشطني  العاملني والن  من الرواد

،  نفسها  ملدينةاب ملركز الثقايف واملسجد  امن مؤسسي    . يطاليا واستقر مبدينة بريوجياذهب إىل إ
لقاءات وحماضرات   يفشارك  . وقد  املسهمني يف أتسيس احتاد اهليئات واجلاليات اإلسالمية  منو 

 يف الداخل واخلارج.وحوارات 
 م. 2021هـ، شباط  1442تويف يف شهر رجب 

 
 حممد عبدهللا األعظمي 

.  مام الدينإب  فتسمىبنكريام  وكان امسه  كان هندوسيًّا فأسلم،    .مدرس ابملسجد النبوي  حمد ِّث،
، وصار امسه: حممد بن عبدهللا بن عبدالرمحن تهاجبنسيهناك  وجتنس  مضى إىل بالد احلرمني  

حصل على الدكتوراه من جامعة وقد    .حممد ضياء الرمحن األعظمي  ، وذكر أيًضا ابسم األعظمي
 درَّس  . عمل يف رابطة العامل اإلسالمي، مثهللا عليه وسلمرسالته: أقضية النيب صلى    عناألزهر  

 يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.  
  اجلامع الكامل   ،من آاثره: معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، فصول يف أداين اهلند

ا  اهلندية تبصريً   إىل اللغةترجم أعالم القرآن  و   .شرح سنن النسائي   يف احلديث الصحيح الشامل،
   .للهندوس
 م.  2020هـ،  1441 عرفة من عاميوم املنورة  املدينة وفاته يف 

 
   حممد بن عبدهللا احمليميد 

دكتوراه يف الفقه املقارن من املعهد العايل الصل على ح من منطقة القصيم.فقيه إداري داعية، 
الفقه جبامعة القصيم  .ابلرايض  للقضاء يف ، و ستشاراً شرعي يف مكتب وزير العدل، مأستاذ 
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دينة  مباملكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات  مشرف على    .مؤسسـة اإلسـالم اليوم
 .البصر

وأسلوب  بلغة سهلة  ووقائعهم  املسلمني  نوازل  يكتب يف  فقد كان  عديدة،  له كتًبا  عرضت 
عنا    جزاه هللا بلَّغ، ونفع هللا بعلمه.    فقدعلمي، مع إجياز واستنتاج احلكم الشرعي يف آخره.  

 خريًا.
الفتوى  ،  العقوبةحكم التخدير التقاء أمل  ،  خراج القيمة يف زكاة املالكم إحمن عناوين كتبه:  

أثر  حصن املوظف، أثر احلدث الدائم على الصالة،  االفرتاضية: مفهومها وأمهيتها وحكمها،  
 التيمم يف رفع احلدث.

 م.  2020هـ،   6/4/1440تويف يوم 
 

  حممد عدانن السقا
بنجاب  الجستري يف الدراسات اإلسالمية من جامعة  شهادة املا  حازمن محص.  عامل داعية قدير  

كان  صاحب دعوة ورحالت وجمالس علم وتربية، و عضو اجمللس اإلسالمي السوري.    .بالهور
 له شأن يف أحداث سورية وثورهتا على الطغاة. 

 م. 2021يناير  ٩هـ،  1442مجادى األوىل  25تويف يف إستانبول يوم 
 

   يويب ثاإلالوَلوي  حممد بن علي بن آدم
املكرمة ودرَّس يف دار احلديث اخلريية ويف  مكة    . أخذ عن علماء بلده، انتقل إىلأصويل حمد ِّث 
  ، درَّس علوًما عديدة، وصار له تالمذة. املسجد احلرام

البحر احمليط الثجاج يف شـــرح صـــحيح اإلمام مســـلم له مؤلفات كثرية، بعضـــها ضـــخمة، مثل:  
شــــرح ســــنن النســــائي  ،   تلخيص تراجم رجال الصــــحيحنيقرة العني يف،  مج( 50)  بن احلجاج

شـرح سـنن ابن ماجه املسـمى مشـارق األنوار مج(،   40) املسـمى ذخرية العق  يف شـرح اجملت 
نظم إحتاف أهل  ،عشــرح الكوكب الســاطع نظم مجع اجلوام،  الوهاجة ومطالع األســرار البهاجة
 .ت علم اجلرح والتعديلإحتاف النبيل مبهما، ةالسعادة مبعرفة أسباب الشهاد

 . م 2020هـ،   1442صفر  21تويف يف 
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 حممد علي التسخريي

النجف وقم، من  تعلم يف  الثقافية.  للشؤون  )آية هللا(، مستشار خامنئي  الشيعة  من علماء 
مني عام اجملمع العاملي للتقريب شيوخه اخلوئي وحممد ابقر الصدر. درَّس يف جامعات إيران. أ

املذاهب املسلمنيانئ.  بني  لعلماء  العاملي  االحتاد  رئيس  ووالؤه  ب  ابلتشيع  تشبثه  تبنيَّ  مث   ،
 مرجعيات.لل 

حلج  ، احلوار مع الذات واآلخر، ارسالتنا تقريب الفكر وتوحيد العملمن عناوين كتبه ابلعربية:  
قريبية  بوادر املدرسة الت  ،ملرجعية العلمية ألهل البيت، ايف الرواايت املشرتكة بني الشيعة والسنة

 .صول الفقهأيف 
 م. 2020هـ،  1442تويف يف طهران عام 

 
 حممد عمارة 
من قرى حمافظة كفر الشيخ. انل    من أعالم اإلسالم وعباقرة الفكر يف عصران.  ،مفكر إسالمي

القاهرة يف الفلسفة اإلسالمية.شهادة الدكتوراه من   العلماء، عضو    جامعة  عضو هيئة كبار 
ابلد التأسيسية  األزهر.اللجنة  جملة  حترير  رئيس  فكرية.  ستور،  بتحوالت  بدراساته    مرَّ  متي ز 

العميقة، وردوده على الشبهات اليت تثار ضد  اإلسالم، يف أدلة مقنعة، وأجوبة مسكتة، ونب ه  
وصدرت له مؤلفات    الليرباليني.إىل كتاابت األعداء وحذ ر منهم، كاملستشرقني والعلمانيني و 

 .، وترجم بعضها إىل لغات ، واستفاد منها قراء وابحثون كثريونكثرية، فيها علم غزير
حقق األعمال الكاملة جملموعة من األعالم الكبار، مثل: مجال الدين األفغاين، حممد عبده،  

 .رفاعة الطهطاوي، قاسم أمني، علي مبارك، عبدالرمحن الكواكيب
الصحوة اإلسالمية  ة على اإلسالم،  ومن مؤلفاته األخرى: معامل املنهج اإلسالمي، الغارة اجلديد

عندما دخلت مصر يف دين هللا، املواجهة  يف عيون غربية، نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم،  
 خفااي املؤامرة. : لتشيع الفارسي املعاصرهتافت العلمانية، ابني اإلسالم والعلمانية،  

ا عن اإلسالم رمحه هللا، وجزاه خريً .  م  2020شباط    2٩هـ،    1441رجب    من  5  يفتويف  
 واملسلمني.
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 حممد فرجني

واملدافعني عن  ،داعية فاضـــل من تركيا، من طلبة العالمة ســـعيد النورســـي، الباحثني يف رســـائله
 هنجه. 

 . 3/10/2020 هـ،  1442صفر  16 تويف صباح يوم السبت
 

 حممد فوزي فيض هللا  
مة  أصويل فقيه العاملية يف الفقه وأصوله والقضاء حصَّل شهادته العالية و .  حلب الشهباء  من،  عال 

الشريعة جبامعة دمشق.    .األزهرجامعة  الشرعي من   بقرار أستاذ يف كلية  اجلامعة  ُفصل من 
مث درَّس يف كلية األوزاعي ،  زارة الصحة يف عهد حافظ األسد وحزب البعثو رائسي ونقل إىل  

ابلكويت. الشريعة  ويف كلية  له  بلبنان،  حماضرات  إىل  يف كلية  عند  استمعت  طالًبا  ما كنت 
دمشق، جبامعة  والتصنيف،   الشريعة  التأليف  يف  آيًة  والرتتيب    حاذقًا   وقد كان  التنظيم  يف 

الطلبة كثريًا وحىت األساتذة  انتفع به  ،  وخاصة املسائل الفقهية وفروعها واخلالف فيها  والتبويب،
البحث    منقر ين بتوسعه ومتكنه  وكنت واحًدا من املستفيدين منه واملعجبني أبسلوبه وامل  الفضالء،

 وكان هو أنيًقا يف شخصه، حازًما يف هيئته، متثبًتا يف مشيته.  والتحقيق والتدقيق،
،  مـلام أبصــــــــــــــول األحكـاماإلالتعريف ابلفـقه اإلســــــــــــــالمي، امـلذاهـب الفقهـية، من عـناوين كتـبه: 

الزواج وموجباته يف   ،صـــور وعرب من اجلهاد النبوي يف املدينة  ،االجتهاد يف الشـــريعة اإلســـالمية
نظرية الضــــمان يف الفقه اإلســــالمي ،  الطالق ومذاهبه يف الشــــريعة والقانون  ،الشــــريعة والقانون

  .العام
 جزاه هللا عنا خري اجلزاء،   م.  2017أيلول    25هـ،    143٩حمرم من عام    5تويف برتكيا يف  

 ورمحه برمحته الواسعة. 
 

  حممد قاسم أمني تركستاين املكي
قسم كتب يف صحف حجازية، وعمل يف    . كة املكرمةأصل تركستاين مبمن    مرتجم  شيخ مؤرخ

 تركستان إبذاعة جدة. نشط يف الدفاع عن قضية تركستان. 
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، تركستان  عناوين مؤلفاته: اإلعالم لبعض رجاالت تركستان: ما وراء النهر: توران، هونمن  
، ديوان  طوائف ويف الوقت احلاضر، تركستان الشرقية يف عهد ملوك الالكربى: ماضيها وحاضرها

 يوسف خاص حاجب )ترمجة(. شعر )مع اثنني من زمالئه، بثالث لغات(، العلم املبارك/ 
 م.  2020، هـ27/3/1442اجلمعة  يوم عاماً  ٩3انهز عن عمر تويف 
 

 حممد كامل حمّفل
ن لغوي جممعي وابحـــث يف التـــاريخ القـــدمي، من حلـــب. حـــاز درجـــة الـــدكتوراه يف التـــاريخ م

جامعة جنيف. درَّس يف جامعة دمشـــــق، عضـــــو جممع اللغة العربية بدمشـــــق، رئيس حترير جملة 
 دراسات اترخيية.

مدخل إىل اللغة  ة،مدخل إىل اللغة اآلرامي ،اتريخ العمارة  ،اتريخ اليوانن  ،الروماناتريخ  كتبه:  
 .الالتينية
 م.  201٩يناير  2هـ،  1440ربيع اآلخر  25 يف وفاته

 
 ال إمامحممد كم

حاز درجة الدكتوراه من كلية احلقوق من مواليد إســـنا مبصـــر. مشـــهور. فقيه وحقوقي أكادميي 
كما   ،نفســــهاكلية الالشــــريعة اإلســــالمية يف ورئيس قســــم أســــتاذ  جبامعة اإلســــكندرية، مث كان 

جملة مدير حترير يف مصـــر، كبري املذيعني إبذاعة القرآن الكرمي درَّس يف جامعة اإلمام ابلرايض.  
عام  شــــــارك يف مناقشــــــة رســــــاليت يف املاجســــــتري ابلرايض  ا.عامً  (20)  " ملدةاملســــــلم املعاصــــــر"

  .، فكان لطيًفا مهذابً هـ  1405
الشريعة اإلسالمية"    مقاصداإلرشادي إىل  الدليل  "من أهم أعماله العلمية اليت أشرف عليها  

 . الذي رصد فيه البحوث واملؤلفات يف ابب املقاصد مج(، 6)
ــة،ان عناوين مؤلفاته األخرى:  وم ــياسـ ــان والدولة: دراســـة يف فقه تنظيم السـ أصـــول الفقه  إلنسـ

النظرة ، أصــول احلســبة يف اإلســالمالفقه اإلســالمي: قواعد الفقه ونظرايته العامة،   اإلســالمي،
العامل ، مهوم املثقفني يف أحكام األســـــــــــــرة يف اإلســـــــــــــالم  اإلســـــــــــــالمية ل عالم: حماولة منهجية،

 مي.اإلسال
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 م. 2020هـ،  21/2/1442 يف وفاته
 

 حممد بن لطفي الصباغ 
من دمشق. درس على علمائها، وحاز شهادة الدكتوراه من جامعة اإلسكندرية عن حمد ِّث  
  احلديث جبامعة الرايض القرآن و أستاذ علوم  "، مث كان  التصوير الفين يف احلديث النبويرسالته: "

من العلماء   ، النهجسلفي    .جائزة امللك فيصلجلنة  ويف    ، مستشار وزير املعارف،)امللك سعود(
 ، وال يهابون من الصدع به. قالشجعان، الذين ال يستحيون من قول احل

  ففي أحد جمالس األديب املعروف عبدالعزيز الرفاعي رمحه هللا   أذكر موقًفا له شجاًعا ال أنساه!
رها ألول مرة، فتعجبت منه، ومل  ، اليت عرفت ابخلميسية، رأيت األستاذ الصبا  حيضابلرايض

أعرف السر، وكان موعد اخلميسية مع أحد كبار أعضاء مؤمتر الطائف لوقف احلرب األهلية 
م(، وكل الذي أذكره أنه كان )جورج سعادة( رئيس حزب    1٩٩0هـ )  1410بلبنان عام  
 ها.ار الرايض من الطائف، وعرف شهرة )اخلميسية( فحضر ! الذي ز م(  1٩٩8)ت    الكتائب

وما إن بدأت اجللسة حىت شرع األستاذ الصبا  بتوجيه كالم إليه محل كل معاين اللوم والنقد 
والتقريع والتجريح، بصراحة وشجاعة اندرة، وقال له إنه ومجاعته سبب معظم املشكالت يف 

العر  العامل  يب من احنرافات فكرية وعلمانية وصد  عن اإلسالم لبنان وغريه، وأن ما عاىن منه 
وحماربة علماء املسلمني كله انطلق من لبنان، وأنه عاصمة النزعة التغريبة والتنصريية اليت يركز 
عليها الغرب، وتصدير اجملون واجلنس واألدب املكشوف واجملالت واألفالم اخلليعة ونشرها بني  

 م ...  أبناء املسلمني إلهلائهم عن قضاايه
ساعة أو أكثر. وجورج سعادة ساكت ال ينبس    وبقي معه يف مثل هذا الكالم رمبا حنو ربع

الطري،  رؤوسهم  على  وكأن  واجم مرتقب  ومثقفيه  ومفكريه  واجمللس كله أبدابئه  ببنت شفة، 
سم وينظر إىل األستاذ الصبا  وكأنه  تبوراعي اخلميسية األستاذ الرفاعي قد يتدخل بكلمات أو ي

 خيتصر الكالم... يسكت أو يريد أن 
 الصبا  برمحته الواسعة، وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.رحم هللا األستاذ 
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آتليفه:   والتحدايت األمن  املسلمة  النبوية   ،سرة  السرية  من  أحداث  على  دعوية  ،  إضاءات 
، هتذيب تفسري اجلاللني، حجية السنة،   أصول التفسريوث يفحب،  اإلنسان يف القرآن الكرمي

 .الدعاء والذكر
حتقيقاته:   تيمية،  أحاد ومن  البن  القصاص  املوضوعة  يث  األخبار  يف  املرفوعة  األسرار 

الباعث على اخلالص من حوادث القصاص للحافظ    ، قارياللمال علي  ل)املوضوعات الكربى(  
للسيوطي،    ،العراقي القص اص  أحاديث  من  اخلواص  املشتهرة  احتذير  األحاديث  يف  لتذكرة 
 . للزركشي

 م. 2017 ،هـ 143٩صفر  8تويف يوم اجلمعة فجرًا 
 

   حممد لقمان السلفي 
وحصل على اهلندية. درس يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،   من والية بيهارحمدث سلفي 

وعمل كاتًبا  ابن ابز واأللباين وعفيفي،  املشايخ  وأخذ عن    الدكتوراه من جامعة اإلمام ابلرايض،
،  اهلنديف  العزيز بن ابر للدراسات اإلسالمية  صاحب مركز العالمة عبدومرتمجًا مبكتب ابن ابز.  
   .هبايمية  ومؤسس جامعة ابن ت
مكانة السنة يف التشريع إىل فقه أهل احلديث،  ، مثل: السعي احلثيث  له مؤلفات وحتقيقات 

، اهتمام احملد ثني  الكرام شرح بلو  املرام  ة اإلسالمي، الصادق األمني صلى هللا عليه وسلم، حتف
حسن   الشريف صديقفتاوى السيد  ،  ًدا ومتًنا، رش الربَد شرح األدب املفردبنقد احلديث سن

 )حتقيق(.القنوجي البخاري املسمى دليل الطالب على أرجح املطالب 
 .م 2020مارس  5هـ،  1441رجب  10تويف يوم

 
   حممد متويل منصور

أستاذ أصول اللغة   .قرية جريس التابعة ملركز أمشون مبحافظة املنوفيةعامل وداعية أزهري. من  
  .امعة األزهرجبورئيس قطاع اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا 

 التغريب يف اللغة والثقافة. مفردات غريب القرآن، من عناوين كتبه: التبيان يف معاين 
 م.  2020هـ،  8/4/1442وفاته يف 
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 صيام حممود حممد 

ألب فلسطيين، الذي عاد به إىل )جورة  عامل داعية وأديب خطيب، ولد يف حمافظة الشرقية  
من   إجازة  انل  شاب.  وهو  القاهرةعسقالن(  جبامعة  اآلداب  مجال  كلية  عهد  واعتقل يف   ،

الكويت، وابتعث يف درَّس يف رفح مث  عبدالناصر بتهمة االنتماء إىل مجاعة اإلخوان املسلمني.
توراه يف اللغة العربية وآداهبا من إىل بالد احلرمني، فأكمل دراساته العليا هناك وحصل على الدك
اإلسالمية   اجلامعة  يف  درَّس  املكرمة.  مبكة  القرى  أم  يف بغزة  جامعة  وخطب  إدارهتا،    وتوىلَّ 

ياانت حركة املقاومة  كتابة ببتهمة  سلطات االحتالل    ه أبعدتمرات قليلة، إذ    املسجد األقصى
مث انتقل للعيش يف اليمن  ،  يف السوداناستقر    اإلسالمية )محاس( األوىل واملشاركة يف قيادهتا. 

ا، وعميداً ملعهد الشيخ عبدهللا  هب حلماس فيها، ورئيساً لرابطة فلسطني  مع أسرته وعمل ممثاًل 
عاد إىل    هناكاألحوال  ساءت    أخرى. وملا مع مناصب  ،  األمحر للدراسات واملعارف املقدسية 

 ، ويدافع عن شعبها. ايعر ف بقضيته، كان سفريًا متجوالً لفلسطني. و اخلرطوم
مثل شعر،  دواوين  الرباعموله  ملحمة  احلق،  دعائم  ديوان    ،:  الرفاق،  سقوط  أمة،  ميالد 

 .ديوان يوم يف املخابرات العامة  ،االنتفاضة، االغتيال منهج االحتالل، ديوان ذكرايت فلسطينية
 اللتزام الوطين.وكتب يف شعره رسالة ماجستري بعنوان: شعر حممد صيام بني اإلخالص الديين وا 

 م.  201٩هـ،  1440وفاته يف اخلرطوم عام 
 

   حممد حممود الطبالوي
. قرأ يف أخذ عن قر اء، مثل القارئ عبدالفتاح القاضي، وحممود برانقمن اجليزة.    قارئ مشهور

  .نقيب قراء وحمفظي القرآن الكرمي ل ذاعة، وصار مناسبات، وسجل 
خالل مدة رائسة الرئيس حممد مرسي رمحه هللا، وأعرب يف قرأت أنه رفض قراءة القرآن الكرمي 

 حوار له مع قناة سي يب سي عن إعجابه بقائد االنقالب عبدالفتاح السيسي، وأنه حيبه يف هللا 
 م.  2020هـ،  1441رمضان  12يوم  يف مصرتويف 
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 حممد املختار السالمي  
ابملعهد    امع الزيتونة، مث التحقانل الشـــــــــهادة العاملية من جصـــــــــفاقس،  تونس. والدته يف مفيت  

ــول الدين ــاص ،العايل ألصـ ــريع. عمل   ودرس فيه اختصـ ــات القرآنية والفقه وقواعد التشـ الدراسـ
ا تربوايًّ يف ا التعليم الثانويمفتشـــً عضـــواً يف وكان  ، ومفتًيا،مجلس اإلســـالمي األعلىلل   ، ورئيســـً

 لبنك الربكة يف تونس.و  ،ية للزكاةدة، ورئيس اهليئة الشرعية العاملجبجممع الفقه اإلسالمي 
البحث يف مقاصـــــد الشـــــريعة: نشـــــأته ،  نظرية املقاصـــــد عند اإلمام الشـــــاطيبمن آاثره العلمية: 
اهلداية ،  االجتهاد والتجديد،  ألســـرة واجملتمع، امدخل إىل مقاصـــد الشـــريعة  ،وتطوره ومســـتقبله

حقوق اإلنســــــــان حمور ،  إلســــــــالميةنظرية التقريب والتغليب وتطبيقاهتا يف العلوم ا،  اإلســــــــالمية
 الشريعة. مقاصد
 م.  201٩آب  1٩هـ،  1440ذي احلجة   18 يفتويف 
 

 حممد مرسي
حمافظة  يف  ركز ههيا  التابعة مل قرية العدوة  والدته يف    رئيس مصر، أول رئيس مدين منتخب هبا. 

اه يف  دكتور شهادة العلى  م. كان متفوقًا يف دراسته، حصل    1٩51هـ،    1370عام    الشرقية
شركة  يف  مل  . أستاذ يف جامعات أبمريكا ومصر وليبيا، ع كاليفورنيااهلندسة من جامعة جنوب  

تجارب واخرتاعات لنوع من املعادن  بوقام    ،انسا للفضاء اخلارجي خلربته يف التعدين والفلزات 
الكوين للفضاء  العابرة  للصواريخ  العالية  السرعة  عن  الناجتة  الشديدة  السخونة  و يتحمل  له ، 

معاجلة   يف  عديدة  املعادأسطأحباث  فيها  ح  وتسلم  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  إىل  انتمى  ن. 
عضو مؤسس ابللجنة املصرية ملقاومة املشروع مناصب قيادية. انتخب عضًوا مبجلس الشعب،  

حزاًب وتيارًا   (40) شارك يف أتسيس التحالف الدميقراطي من أجل مصر الذي ضم ، الصهيوين
احلرية    . عني ِّ ا سياسيًّ  أنشأته اجلماعة رئيًسا حلزب  الذي  انتخاابت  والعدالة  وفاز احلزب يف   ،

يونيو   24الرائسة بعد الثورة على الرئيس حسين مبارك، وأعلن فوز الرئيس حممد مرسي يف  
م انقلب عليه العسكر بقيادة وزير الدفاع    2013م. ويف أوائل شهر يوليو من عام    2012

ضده، وجن ِّدت مظاهرات ضد الرئيس حممد مرسي  اح السيسي( وقاد مترًدا  الذي عيَّنه )عبدالفت
بتمويل من اإلمارات ودعم من الكيان الصهيوين وأمريكا، وأودع هو السجن، وأوذي فيه وضي ِّق  
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عليه، وحوكم صورايًّ حىت حكم عليه ابلسجن املؤبد بسبب التخابر مع قطر!!! أغمي عليه يف 
 جلسة حماكمة وتويف.  

زايدة معاش الضمان  ،  ول مرة منذ ستني سنةحكم العسكر ملصر أل   هناءذكر من إجنازاته: إ  ومما
حل مشكلة انقطاع ،  نشاء ديوان املظامل بكل احملافظات لتلقي شكاوى املواطنني، إاالجتماعي
زايرة بعض الدول وجلب الكثري من االستثمارات ،  التغلب على مشكلة طوابري اخلبز  ،الكهرابء
، جممع خبز مليوين مليون جنيه سنو   (500)  مما يوفرئيس  نع طباعة وتوزيع صور الر م،  ملصر ايًّ

 ابإلسكندرية... 
 ومما كتب فيه ويف عهده: عزيز مصر الرئيس الشهيد حممد مرسي/ حممد علي شاهني.

جزاك هللا خريًا عن اإلسالم   إىل جنات اخللد أيها الرئيس العظيم.. إىل رمحة هللا اي رئيس مصر
 .املسلمنيو 

 م.  17/6/201٩هـ،  1440شوال  14وفاته يوم 
 

 يحممد املستري 
انل شـــــــهادة   ،جامعة الزيتونة يفخترج ابحث ومفكر إســـــــالمي انشـــــــط من صـــــــفاقس بتونس.  

 اأســــــتاذً   مث كان  وعلم الكالم من جامعة الســــــوربون بباربس،الدكتوراه يف الفلســــــفة اإلســــــالمية  
 ملغرب وماليزاي وبلجيكاابجامعات  وأســـــــتاًذا زائرًا يف   جامعة الزيتونة،يف بقســـــــم أصـــــــول الدين 

رئيس حترير جملتها "رؤى"، مدير مكتب و مدير مركز الدراســـــــــات احلضـــــــــارية بباريس،  وغريها. 
ــار ، ماملعهد العاملي للفكر اإلســــــــالمي بباريس ــتشــــــ منظمة العامل اإلســــــــالمي للرتبية والعلوم ســــــ

ســــــــــــــالميــة ابلغرب، رئيس منتــدى الزيتونـة للفكر يـات العربيــة واإلالســــــــــــــرتاتيجيــة األقل والثقــافـة  
ــر ــالمي املعاصـ ــط يف الربملان الفرنســـي  ، رئيساإلسـ ــرق األوسـ ــات الشـ لة جم ، مؤســـسمركز دراسـ

 الصادرة عن منتدى شرق غرب يف ابريس (اخلطاب )
ابله   وحبوث  واإللعمؤلفات  والفرنسية  ومن  ربية  بني  :  عناوين كتبهجنليزية،  األخالق  نظرية 

ديد  جت  ، جدل التأصيل واملعاصرة يف الفكر اإلسالمي املعاصر)دكتوراه(،  والفالسفة    املتكلمني
   ن. وشارك يف أتليف كتب رسالة يف أصول الدي،  علم الكالم: يف أتسيس عقالنية دينية معاصرة 

 م. 2021هـ،  1442وفاته عام 
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 حممد مسعود جربان  

  ، تري يف األدب العريب من جامعة الفاتحطرابلس الغرب.  انل درجة املاجس   لغوي جممعي من
رئيس قسم اللغة درَّس يف جامعات داخل ليبيا وخارجها،    والدكتوراه من جامعة حممد اخلامس.

، رئيس  ة الدعوة اإلسالمية العامليةالعربية بكلية الدعوة اإلسالميَّة، عضو اللجنة التسيريية جبمعي
يف التدريس   ى عمره قض، و رات وندوات أدبية وعلميةمؤمت جممع اللغة العربية يف ليبيا. شارك يف

 وكتابة املقاالت. صدر فيه كتاب تذكاري. التأليفالبحث و 
السين: ترمجته وحتقيق ما تبقى من آاثره، علي    وله كتب، مثل: فنون النثر األديب، حممد عبدهللا 

امل  العلمية  آاثره  مجع  مع  والسياسية  العلمية  جهوده  يف  دراسة  حسن:  أحباث  الفقيه  تبقية، 
ليبيا يف   وحتقيقات يف تراث الغرب اإلسالمي، مالك بن املرحل أديب العدوتني، أعالم من 

 القدمي واحلديث.
العق لفك  املقال  سبك  حتقيقاته:  العجم  ومن  المية  من  املبهم  إيضاح  الطواح،  البن  ال 

 للماغوسي.  
 م. 201٩ط شبا 10هـ،  1440مجادى اآلخرة  5وفاته بتونس مساء يوم السبت 

 
 مشايل  دحمم

 . مبدينة طنطا ، أقامحمافظة البحرية من ،استشاري طب األطفال
 جمااًن أو أبسعار رمزية. عرف بطبيب الغالبة. عاجل الفقراء على مدى مخسني عاًما أو أكثر 

 م. 2020هـ،  1441 عام وفاته
 

 حممد بن املفضل الرتغي
تطوان. كاتب يف الصـــــدارة العظمى، مفيت  فقيه قاض من ترغة التابعة لشـــــفشـــــاون، مث كان يف

 رابطة علماء املغرب.
 من مؤلفاته: اإلشارة إىل مناسك احلج والزايرة، فهرست مشاخيه )حتقيق عدانن الوهايب(. 

 م بتطوان. 1٩٩٩نوفمرب  10هـ،  1420تويف يف األول من شهر شعبان 
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  حممد منصف بن عبدهللا القماطي

لغوي جامعي،   الغرب. انمن طرابأستاذ  الصوتيات من جامعة  لس  )الدكتوراه( يف  ل درجة 
عضو اجمللس التأسيسي إلعادة جامعة السيد حممد  .  القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية ابلسودان

 بن علي السنوسي اإلسالمية، عضو مشارك مبجمع اللغة العربية اللييب.  
تعليم اللغة العربية لغري  )دراسي(،    ميأحكام جتويد القرآن الكر   ،األصوات ووظائفهامن مؤلفاته:  
 كتاب معملي(. )الناطقني هبا  

 م  2020هـ،  1442 عام وفاته
 

 حممد مهدي عاكف 
املعهد العايل للرتبية من قرى الدقهلية. خترج يف    .اإلخوان املسلمني  املرشد العام السابع جلماعة

ان يف عهد اإلمام حسن البنا عام  البدنية. تعرَّف على مجاعة اإلخو   ، مث درَّس الرايضة الرايضية
الرتبية الرايضية    وقسموترىب يف مدرستهم. رأس فيها قسم الطالب،  م،    1٩40هـ،    1358

اعتقل مرات، ،  يف تنظيم املخيمات للشباب اإلسالمي على الساحة العامليةابملركز العام، وشارك  
مأمون اهلضييب يف   ذستابعد وفاة األ  اجلماعة  إرشادتوىل  وأمضى يف السجون سنوات طويلة.  

عام    م  2004يناير  هـ،    1424عام   إعادة    2010هـ،    1431حىت  ورفض  انتخابه،  م، 
   فانتخب بعده األستاذ حممد بديع.

العاملية   التلمساين. شغل الصحافة  كان من عباقرة اإلخوان ومفكريهم وجمدديهم، مثل عمر 
 آبرائه وتصرحياته وحتليالته اإلسالمية والسياسية.  

 . شيخ اجملاهدين حممد مهدي عاكفوصدر فيه كتاب: 
رمحه هللا برمحته    م.  2017سبتمرب    22،  هـ  143٩حمرم    3  سجون السيسي يوم   يف  توفاه هللا 
 الواسعة.
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 حممد موساوي التلمساين 
  شنقيط.من  ، وعلماء  وآخرين يف املشرقدرس عند علماء احلجاز،    من تلمسان.داعية فاضل  

 عمل يف دار احلديث بتلمسان. زائريني، من مجعية العلماء اجل
 فنون.له منظومات يف عدة 

 م. 2020هـ  1441 عام وفاته
 

 حممد هيثم اخلياط 
كبري مستشاري املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق  من دمشق.  جممعي،  طبيب، عامل،  

،  للغة العربية بدمشقجممع اعضو    عضو جملس أمناء االحتاد العاملي لعلماء املسلمني،  املتوسط، 
الطيب   املعجم  مشروع  العربيةمقرر  اللغة  جمامع  أغلبية  يف  عضو  اجمللة   ،املوحد،  حترير  رئيس 

   كان متبحرًا يف اللغة العربية.و  تويف مبصر. .ابعد عن بلده عقودً أ .الصحية لشرق املتوسط
العربية والفرنسية واإلنكليزية املعجم   :كتبه ابلعربية  من  . ألف أكثر من عشرين كتاابً ابللغات 

علم املصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية، عريب،    -فرنسي    -الطيب املوحد: إنكليزي  
احلكم الشرعي يف التدخني )حترير(،  الدواء،    رأساملعدة بيت الداء واحلمية  يف سبيل العربية،  
 املرأة املسلمة وقضااي العصر.معامل العبادات، 

 .م 2020هـ،  1442 عام تويف
 

 حممد يونس اجلونفوري 
. خترج يف جامعة مظاهر العلوم يف سهارنفور،  حمد ِّث مشهور، من قرى قضاء جونفور ابهلند

حممد زكراي الكاندهلوي، وحممد أسعد ، مثل  ، وأجيز منهموال زم أكابر العلماء وأخذ عنهم
غ يف احلديث خاصة،  نبفقد  ،  وصار شيخ احلديث هبا  مث درَّس يف اجلامعة نفسها  الرامفوري،

(  50وخاصة صحيح البخاري، الذي أمت تدريسه )  يف اهلند وخارجها،  وأقرأه حىت آخر أايمه،
يونس    دورة. العالمة حممد  احلديث  شيخ  والذكرايت يف  املقاالت  قالئد  فيه كتاب:  وصدر 

ح اجلونفوري حمب وشارح صحيح البخاري؛ ويليه: الدرر الغوايل يف شرح أول حديث من صحي
 مجع وترتيب حممد بن انصر العجمي. ،البخاري
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نرباس الساري يف رايض البخاري، اليواقيت الغالية يف حتقيق وختريج األحاديث العالية،  تصانيفه:  
أحوال عبدهللا بن الزبري رضي هللا عنهما وحتقيق مسألة فضالت النيب صلى هللا عليه وسلم، 

ثبت العالمة احملدث الشيخ حممد يونس اجلونفوري   د:الفرائد يف عوايل األسانيد وغوايل الفوائ
خرَّجه واعتىن به حممد   مث السهارنفوري شيخ احلديث جبامعة مظاهر العلوم بسهارنفور، اهلند/

 .أكرم الندوي
 م. 2017هـ،  1438شوال  16تويف صباح يوم الثالاثء 

 
   حممود أمحد م رية

وآخرين. حصل   د عز الدين البيانوينأمححضر جمالس شيوخه    من مدينة حلب.  ث حمققحمد ِّ 
على شهادة الدكتوراه يف احلديث من جامعة األزهر. درَّس يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  
 ويف جامعة اإلمام ابلرايض، وأشرف على رسائل علمية كثرية. أمضى حياته كلها يف العلم. 

، وبقي يف النيسابوري  لحاكمل   على الصحيحنيستدرك  امل  مجع نسًخا عديدة من خمطوطات  
 ! ، ومل يصدر يف أثناء حياتهمن الزمن حتقيقه عقوًدا

سالته يف )املاجستري(: دراسة حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: "اي أاب عمري ما فعل النغري؟"  ر 
 مع حتقيق رسالة أيب العباس ابن القاص  يف فوائد هذا احلديث. 

 ".ري وكتابه املستدرك على الصحيحني: "احلاكم النيسابو ويف الدكتوراه
 ومن آاثره العلمية اليت طبعت: فهرس غريب احلديث أليب عبيد القاسم اهلروي. 

 ومن حتقيقاته املطبوعة: تصحيفات احملد ثني للعسكري.
( يوم اجلمعة  ( عاًما  ٩4تويف عن  م مبدينة    2020حزيران    1٩،  1441شوال    27صباح 
 .الرايض

 
   حممود بيجو

سنوات،    احلسكة(  -)القحطانية    يف بلدتنا   واألدب   درَّس اللغة العربية  .من القامشلي  ،مدر س
 لنقد. اب  يتناول أمورًا وأشخاًصاوكان وتالقينا كثريًا، وحتدثنا يف موضوعات صعبة وحس اسة، 
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فيصل القسطاس املستقيم له أيًضا،  مقاصد الفالسفة ل مام الغزايل،  حقق بعض الكتب، مثل:  
مع خمتارات من    ديوان اإلمام الشافعي  له أيًضا،  يليه قانون التأويل  ني اإلسالم والزندقة التفرقة ب

 روائع حكمه. 
 . . رمحه هللا عضالم، بعد إصابته مبرض  201٩هـ،  1440ذي القعدة تقريًبا،  18 تويف يوم

 
   حممود محدي زقزوق 

ه يف الفلسفة من جامعة من قرى حمافظة الدقهلية. حاز درجة الدكتورا  ،فكر إسالميممؤلف و 
ا  ميونخ أبملانيا.  ، انئب رئيس  جامعة األزهريف  لفلسفة اإلسالمية بكلية أصول الدين  أستاذ 

كان ينفذ قرارات احلزب الوطين )حزب حسين   ، عضو هيئة كبار العلماء. وزير األوقافامعة،  اجل
مج قبل  من  وخاصة  له،  وأفكار  تصرفات  على  واعرتاًضا  نقًدا  ولقي  اإلخوان  مبارك(،  اعة 

  املسلمني.
، مطلًعا على آاثر االستشراق، اترخيه وخباايه، وفلسفة األخالق، واحلضارة  للتصنيفكان حمبًّا  
 وما إليها.. 

املتخصصة"، وأصدر منها جملدات ضخمة عندما كان   أشرف على "املوسوعات اإلسالمية 
 وزيرًا، اطلعت على بعضها فكانت مفيدة.

  الدين واحلضارة،   مقدمة يف علم األخالق،  ، قدمة يف الفلسفة اإلسالميةم  ومما ذكر من كتب له: 
 . دراسات يف الفلسفة احلديثة اإلسالم يف تصورات الغرب،، الدين والفلسفة والتنوير

 م  1/4/2020هـ،  8/8/1441وفاته يف 
 

 حممود شاكر شاكر 
، وعمل ضابط  تهاانل إجازة يف اجلغرافيا من جامع  إسالمي من حرستا بضواحي دمشق.مؤرخ  

اجليش،   فدرَّ مدفعية يف  احلرمني  بالد  إىل  وغادر  اجلغرافيا،  درَّس  والرايض،    سمث  القصيم  يف 
بكتاابت اترخيية   وأبدع يف األسلوب واحملتوىواشتغل  التاريخ اإلسالمي،  .  ورد  شبهات عن 

 ة.املسلسالت واألفالم التارخيي ملا يكتب يفمستشارًا يف اإلذاعة السعودية  نوكا
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كان    .. مث، تتلمذان على كتبهِّ عندما كنا شبااًب، وعرفنا هبا أحواَل املسلمني يف العامل.رمحه هللا 
جاران يف السكن حبي  امللز يف الرايض. وكان متواضًعا، صاحب ُخلق ووفاء. ضربته آفة النسيان  

 وفاته مبدة، وكانت شديدة عليه. اللهم اغفْر له واجزهِّ عنا خرَي اجلزاء. قبل
املنطلق األساسي يف التاريخ  وله أيًضا:    . جـ(  22)  وسوعة التاريخ اإلسالمي م  :أبرز كتاب له 
هوية األمة املسلمة، حمنة املسلمني والرأمسالية،    . ..شيوعية، املسلمون حتت السيطرة الاإلسالمي

 ..الشيشانيف 
ســلســلة مواطن و   ...، واألموي، والعباســيالعهد الراشــدي لســلة اخللفاء:وله ســالســل، مثل ســ

 ..يف أفريقيا ، مثالشعوب اإلسالمية يف آسيا
 م.  2014تشرين الثاين  23، هـ 1436وفاته ابلرايض يف األول من شهر صفر 

 
   حممود كراليتش

حصل على    . ملدينة املنورة اب  اإلسالمية  امعةاجلورويب من  أول خريج  أابحث شرعي دعوي.  
 أخرىمات إسهاوله  .البوسنة واهلرسك  ا عنجاهد دفاعً و  ،جوائز علمية يف علم احلديث
   .الشريف ترجم الكثري من كتب احلديث

 م.  2021هـ،  1442مجادى األوىل  2٩ يف وفاته
 

   جادحممد حممود لطفي 
  ، ويفلقاهرةيف جامعة األزهر ابأستاذ ورئيس قسم التفسري وعلوم القرآن بكلية أصول الدين  

 .كلية اآلداب للبنات ابلدمام
القر من له:   تفسري  النسفي يف  اإلمام  والبيضاوي و آهج  الزخمشري  الكرمي ومقارنته مبنهج    أيبن 

 . السعود
 م. 2020هـ،  1441 وفاته عام
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   حممود مصطفى حريتاين 
الدراسات والثقافات اإلسالمية من  حاز درجة الدكتوراه يف    .حلب  من  كاتب ومؤرخ آاثري
التابع هلا،   معهد الرتاث العلمي العريبحلب، ويف  . درَّس يف جامعةافرنس بجامعة ليون الثانية 

   بسورية. الشمالية مديراً آلاثر ومتاحف املنطقة مث   ،كما عمل مفتش آاثر ومتاحف
: أحياء حلب القدمية، حلب ن كتبهله مقاالت ودراسات وحماضرات يف جمال ختصصه، وم

ب يف النصف األول من القرن  حل ، أسواق املدينة،  والسلطنة العثمانية، اتريخ اليهود يف حلب
   .العشرين

 م. 2020هـ،  1441وفاته عام 
 

   حممود مصطفى عبود هرموش
أخذ عن علماء محص، وانل الدكتوراه من كلية اإلمام األوزاعي، فقيه أصويل من مشال لبنان.  

 . وغريها سلطنة ُعمان بلبنان ويفأستاذ يف جامعة اجلنان 
البدعة  أتثري العلوم العقلية واللغوية يف أصول الفقه،  كتابه:    له مؤلفات يف الفقه وأصوله، منها 

وأثرها يف األصول،   "الهعدة الكلية "إعمال الكالم أوىل من إمهالقاوأثرها يف اختالف األمة،  
الساملي،   اإلمام  )اجتهادات  اإلابضية  الفقهية  القواعد  القواعد ،  مج(  2معجم  موسوعة يف 
 .  قاعدة مشروحة 700 من حتتوي على ما يقارب  مج( 4)  الفقهية يف الفقه اإلابضي

 م. 2021يناير  25هـ،  1442مجادى اآلخرة  12تويف يف 
 

 حممود يعقويب
املاجستري يف الزيتونة ويف دمشق، وانل    تعلم من والية األغواط ابجلزائر،    ابحث وكاتب فلسفي

جلزائر  اباملدرسة العليا لألساتذة    يف  اقاملنطق وامليتافيزيدرَّس    ، مث والدكتوراه من جامعة اجلزائر
 يف الرتاث اإلسالمي.، وكتب يف الفلسفة اإلسالمية العاصمة

الوجيز يف الفلسفة، مدخل إىل املقالة الفلسفية، املنطق الفطري يف القرآن الكرمي،    :من مؤلفاته
األصوليني عند  االستقراء  وقواعد  العلة  واملنطق  ،مسالك  تيمية  ابن  مل،  ستيوارت    جون 

 .األرسطي
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 .م 2020هـ،  1441 عام وفاته
 

   مراد هوفمان 
املشهور األملاين  والدبلوماسي  اإلسالمي  اإلسالم".،  املفكر  إىل  "الرحلة  ولد    صاحب كتاب 
موضوع محاية احملاكم    يف  حاز شهادة الدكتوراه   ألسرة كاثوليكية يف منطقة فرنكونيا الوسطى، 
مث درَّس القانون يف جامعات،  ،  ن األملاين واألمريكيمن أتثري واستخفاف الصحافة وفقاً للقانو 

يف جمال الدفاع النووي    ا خبريً ونه  ك  واعتلى مناصب خطرية، منهاوالتحق ابلسلك الدبلوماسي،  
  1٩87  -  1٩83ربوكسل يف الفرتة  بحلف الناتو  يف  دارة املعلومات  إل  امديرً و   ، زارة اخلارجيةبو 

.  اإلسالمي  أمريكا والعاملحماضرات يف أورواب الغربية و   ، وألقىب املغر و   ،سفريًا يف اجلزائركان  م، مث  
والدفاع عنه، واعترب شخصية إسالمية     اإلسالمونشط يف الدعوة إىل  هـ،  1400أسلم منذ عام  
   عاملية مشهورة. 

الطريق إىل ، مثل: فيها عظمة الدين اإلســـــالمي، وأدلة اإلميان وصـــــحتها اربزً ملف عدة كتب أ
اإلســــالم ،  اإلســــالم يف األلفية الثالثة: داينة يف صــــعود ،اإلســــالم كبديل، مكة رحلة إىل،  مكة

، اإلســـــــالم كما يراه أملاين مســـــــلم،  الرحلة إىل اإلســـــــالم: يوميات دبلوماســـــــي أملاين ،عام ألفني
 خواء الذات واألدمغة املستعمرة.

 م. 2020يناير  13 هـ، 1441مجادى األوىل  18 يوم االثننييف مدينة بون يف تو 
 

    م شّرف عبدالكرمي  احملرايب 
ُعني مديرًا يف وزارة الرتبية  .  اليمنية  حافظة إب مبلة  بْ يف جِّ   والدته.  عامل مشارك  ،خمطوطات   خبري

 ا للهيئة العامة للمعاهد العلمية.مث رئيسً ،  لوزارة األوقافوالتعليم، مث وكياًل 
 م. 2020، هجرية1442حمرم  21 يف وفاته
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 العلواين يمصطفى إبراهيم حق
األخالق، لطيف املعشر، هيًنا ليًنا.  من اجلزيرة الفراتية بسورية. كان ديـ ًنا، طيب  شيخ فاضل  

عملنا مًعا يف مكتبة امللك فهد الوطنية ابلرايض سنوات، وكان    .عاجل الناس ابلرقى سنوات 
 ه املرض. وهبا مات، بعد أن عاد إلي وجتنس جبنسيتها،  يعاجَل من الكلى، مث استوطن تركيا، 

 . رمحه هللا برمحته الواسعة 
البالء ابلذكر، وابلصرب، وابلدعاء، وبصلة الرحم، وابلرقية الشرعية.  ، منها: رد  لطيفة  وألَّف كتًبا 

 وكتب أخرى يف الزهد والرقائق.
 .م 201٩ هـ، آخر شهر حزيران أو أول متوز 1440شوال وفاته يف شهر 

 
  املشين  إبراهيم مصطفى

 .وغريمهاوعلوم القرآن يف اجلامعة األردنية وجامعة الريموك  أستاذ التفسري
من آتليفه: مدرسة التفسري يف األندلس، ابن العريب املالكي اإلشبيلي وتفسريه أحكام القرآن،  

 اإلعجاز البياين يف آايت وصااي لقمان احلكيم وما ينطوي عليه من قيم. 
 . م 2020هـ،  5/4/1442 اجلمعة تويف يوم

 
 خرملد مصطفى 
 .ابللغات العربية والفارسية والكردية  ترجممن مهاابد يف كردستان إيران.  ، مفسر مرتجم  ابحث
،  مســـــاجد بلده مهاابد ويف   ،العلوم العربية وتفســـــري القرآن يف جامعة كردســـــتان بســـــنندج درَّس
  .اشتغل ابلتأليف وترمجة الكتب العربية النافعة إىل الفارسيةو 
ــية  ، و فســـــري نورتفســـــري املقتطف، ت  له: ــيد قطب إىل الفارســـ ترجم تفســـــري يف ظالل القرآن لســـ
 .( مج15)

 م. 2020أاير  24هـ،  1441وفاته يف الثاين من شهر شوال 
 

 الطحان حممد مصطفى =  مصطفى الطحان
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 الطحان حممد مصطفى 
شـهادة املاجسـتري  مشال لبنان. انليف مهندس، داعية وكاتب صـحوي قيادي. من بلدة كوشـا 

شـركة بيف قسـم التكرير  وعمل الكويت  مضـى إىل  ،سـتانبولإ اهلندسـة الكيميائية من جامعة يف
ــهمالنفط وانتخب أميناً عاماً ،  يف أتســــيس االحتاد اإلســــالمي العاملي للمنظمات الطالبية ، أســ
أشـرف على مشـروع الكتاب اإلسـالمي و ونصـر قضـااي األمة، اإلسـالمية  دم الدعوةخ.  لالحتاد

ضــــمن ســــلســــلة كتب االحتاد اإلســــالمي العاملي للمنظمات  ، أكثر من ســــبعني لغةوترمجته إىل
 ،ابلعربية واإلجنليزية  (األخبار)أشـــرف على إصـــدار جملة كما .  ، ووزعت يف أحناء العاملالطالبية
 . هبااألمانة العامة وكان عضو لرايض، ابدوة العاملية للشباب اإلسالمي يف أتسيس النوشارك 

والدعوة واإلصــــــــــالح ترمجت إىل لغات عديد، مثل: اإلمام حســــــــــن البنا الفكر  له مؤلفات يف
مؤســــــس حركة اإلخوان املســــــلمني، إدارة الوقت، الشــــــورى ودورها يف إصــــــالح الفرد واجملتمع،  

الكربى، حتدايت ســـــــياســـــــية تواجه احلركة اإلســـــــالمية، تركيا اليت عرفت من فلســـــــطني واملؤامرة 
 ن، املرأة يف موكب الدعوة.السلطان إىل جنم الدين أربكا

 م.  201٩أيلول  26 هـ،  1441حمرم  27يوم  ستانبولتويف يف إ
 

 معجب بن درع الدوسري 
 واخلليج. وأصله من بالد احلرمني.يف قطر دعوي  ، حمب للخري، صاحب اتريخعامل داعية

 .م 2020يناير  2٩، ه1442مجادى اآلخرة  16يوم اجلمعة مات يف الدوحة 
 

 ن هللا بصريم عني دي
ــااي  ــر قضـ ــلمني. خدم الدين وانصـ ــو االحتاد العاملي لعلماء املسـ ــيا. عضـ عامل داعية من إندونيسـ

 األمة، وشارك العلماء يف ملتقيات ببلدان خمتلفة.
 م.  2020هـ،   1442تويف عام 
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 مقداد ايجلن 
ربية والعلوم من حمافظة أنطاكية الرتكية. درس اللغة الع  إسالمي.موسوعي  منظ ِّر تربوي  و   ابحث

ابلقاهرة الدكتوراه من جامعة عني مشس  درَّس يف كلية    .اإلسالمية يف مصر، وحصَّل درجة 
أنقرة بالد احلرمني منذ عام  اإلهليات جبامعة  وانتقل إىل  العلوم هـ،    1400،  ودرَّس يف كلية 

الرايض اإلمام يف  جبامعة  و االجتماعية  أستاًذا  ،  احلرمني،  بالد  عمره يف  وابحثًا  أمضى شطر 
جلذورها،    اومثبتً منبًها ألمهيتها،  طاقة كبرية ومتجددة من روح الرتبية اإلسالمية،  وكان  ومصن ًِّفا.  

 وانل جائزة امللك فيصل مناصفة. ، ومبيًنا لتفريعاهتا، عن أسرارها ا تها، وكاشفً هليب اوابعثً 
ري إن كان أهنى  أصدر عشرات الكتب الرتبوية اإلسالمية بلغة عربية سهلة ومفصلة، وال أد

 موسوعته فيها أم ال، فقد خطط هلا وتوسع فيها إىل حدٍ  كبري، بعقلية علمية وإسالمية جبارة. 
املعاصر،   اإلسالمي  الرتبوي  الفكر  عناوينها:  الرتبية  ومن  دور  اإلسالمية،  األخالقية  الرتبية 

بناءاألخالقية اإلسالمية   الفرد واجملتمع واحلضارة اإلنسانية،  بناء  السعيد يف ضوء    يف  البيت 
سباب واألمم وأيف القرآن والسنة، أسرار هنوض الشعوب  اإلسالم، معامل وجوه اإلعجاز الرتبوي  

 هبوطها وسقوطها. 
  .م 2020هـ،  28/3/1442تويف يوم 

 
 

 ممدوح خسارة 
 عضو  ،حاصل على الدكتوراه يف اللغة العربية من جامعة دمشقمن بلدة قطنا.   ،لغوي جممعي

   . أستاذ جامعي.جمع اللغة العربية وخبري فيهمبة اللغة وأصول النحو يف جلن

تعريب  من مؤلفاته:   العربية  ،األلفاظمنهجية  املصطلحات يف  املصطلح وطرائق وضع    ، علم 
 .معجم فصاح العامية من لسان العرب ، التعريب مؤسساته ووسائله ، التعريب والتنمية اللغوية

 م. 2021يناير  26هـ،  1442آلخرة مجادى ا 13تويف يوم الثالاثء 
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   منصور بن إبراهيم الرتكي 
  هـ. 1410حىت    1400جامعة امللك سعود من عام    مديرة،  وكيل وزارة املالي أكادميي إداري.  

 كان له صيت يف عهد امللك فهد، مث طُفئ! 
 م. 2020هـ،  1441 عام وفاته
 

  منور حسن
. من مواليد دهلي. هاجرت (م  2014  -200٩)األمري الرابع للجماعة اإلسالمية بباكستان  

احلياة السياسية، وخدم اإلسالم، دخل    .أسرته إىل كراتشي، وختصص هناك يف علم االجتماع
ونشر اجملمع حتت  ،  مث إىل دراسات بيت املقدس التابعة هلا   ،نضم إىل جممع البحوث اإلسالميةا

كما    ر حترير صحيفة الفرقان والرسالة.يمدصبح األمني العام للمركز، و وأ  ،كتًبا عديدةإشرافه  
وكان من   .م   200٩  هـ،  1420عام    وتسلم زعامتها  مية،اإلسال  اجلماعة  ترقى يف مناصب

 . ا خط املودوديملتزمً   ، ون ابكستانؤ أشد الرافضني للتدخل األمريكي يف ش
 . م 2020هـ،  5/11/1441ويف يوم اجلمعة ت
 

   منري سري اجلندي
الكعبمهندس،   رك ِّ   ،املشرفة  ةمصمم ابب  عام  الذي  بن  13٩٩ب  امللك خالد  هـ أبمر من 
 ز. وامسه واسم امللك واسم اخلطاط مكتوب عليه.عبدالعزي

   مل أقف على ترمجته. ولعله من )محص(، وفيها طوائف شىت.
 . يف شتوجتارت أبملانيا  م، 2020، هـ1442مجادى األول  4 السبت تويف يوم

 
 موفق إبراهيم دعبول

من جامعة  درجة الدكتوراه يف العلوم الرايضــيةمن دمشــق. حاصــل على ضــي إداري جممعي راي
رئيس جامعة فيينا. رئيس قســـــــــم الرايضـــــــــيات جبامعة دمشـــــــــق، عضـــــــــو جممع اللغة العربية هبا،  

 ، رئيس حترير جمالت علمية.رئيس اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية، القلمون
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يف التأليف، مع مؤلفات بلغات أجنبية. ومن عناوين   ارك آخرينله حبوث، وترجم كتًبا، وشـــــــــــــ
موســـــــوعة  ،توازن الســـــــوائل  ،نظرية املعادالت التفاضـــــــلية ،ميكانيك الســـــــوائل  مؤلفاته ابلعربية:

 .الرايضيات 
 م. 2021شباط  24هـ،  1442رجب  12تويف يوم األربعاء 

 
 اخلاين هباء الدين موفق 
( عاًما.  22، خدم يف سلك القوات اجلوية )نانمدرسة الطريان بلبخترج يف  من دمشق.  ضابط  

مدير مؤسسة اخلطوط اجلوية السورية. كاتب  ،  أتسيس سالح الطريان احلريب السوريأسهم يف  
املوواثئقي   الياء(  ، كما  حلقة(  2000)قدم أكثر من    شهورومقدم برانمج )من األلف إىل 

 . أخرج أفالًما واثئقية 
 األلف إىل الياء. من مؤلفاته: من 
 م. 2021يناير  26مجادى اآلخرة،  13تويف يوم الثالاثء 

 
 )ن( 

 
  انصر بن حممد املاجد

اإلمام ابلرايض،    من جامعةالكرمي  ابحث يف علوم القرآن. انل درجة الدكتوراه يف علوم القرآن  
عميد أكادميية تفسري، من مؤسسي مركز تفسري للدراسات   ،اأستاذ التفسري وعلومه هبمث كان 
  .إمام وخطيب جامع ابن مسعود حبي الغديرة، القرآني

 عادات أهل اجلاهلية: دراسة موضوعية يف القرآن الكرمي.طبعت رسالته يف املاجستري: 
الدكتوراه:  القرآن   وكذلك رسالته يف  العالء    أحكام  بكر بن حممد بن  الفضل  القشريي  أليب 

 مج(.  3سري )زميله انصر بن حممد الدو  ةحتقيق مبشارك هـ( 344البصري )ت 
القدوة احلسنة يف ضوء  ،  ة اإلهلية يف ضوء القرآن الكرمي: معانيها ودالالهتااملعيَّ كما صدر له:  
    .القرآن الكرمي

 .م 2٩/5/2018 هـ، 1440حمرم   1٩ تويف يوم السبت
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 نبيل البشتاوي 

املسلمني   الرعيل األول ل خوانداع جماهد. أستاذ رايضيات من انبلس، ودرَّس يف عم ان. من  
رتبية  المرج الزهور، صــاحب فضــل يف إىل واملبعدين   محاس،  يف فلســطني، ومن مؤســســي حركة

 .الدعوة إىل هللاو 
 م. 2021شباط  28هـ،  1442رجب  16تويف يوم األحد 

 
   صبحي الطويل نبيل 

الصحة العامة واألمراض السارية طبيب داعية من الالذقية بسورية. حاز درجة التخصص يف  
، عاد وعمل يف بلده، وصار وزيرًا للصحة، مث التحق مبنظمة الصحة العاملية  امعات لندنمن ج

   ( عاًما. 30وعمل فيها )
 ،، أحاديث يف الصحةداير املسلمني: احلرمان والتخلف يف  نشط يف الكتابة والتأليف، من ذلك 

يف عامل املسلمني الغذاء واملاء  ، األمراض اجلنسية،  التدخني وسرطان الرئة واألمراض األخرى
 . )قصائد( على اجلمر القابضون ،الفقراء

 .أرنولد توينيب  /اإلسالم والغرب واملستقبلومن ترمجاته: 
 عاًما. ٩5عن م  2020نيسان  30 هـ، 1441رمضان  7يف لبنان يوم اخلميس  تويف 
 

 الشريفحممود إمساعيل نبيل 
آداب اللغـة اإلجنليزـية من جـامعـة    انل درجـة اـلدكتوراه يف.  من األردن كـاـتب وصــــــــــــــحفي وزير

ــتاذ يف جامعة الريموك، ســـــــــــفري يف عدة دول، وزير إعالم، انطق ابســـــــــــم   إندايان أبمريكا. أســـــــــ
 . دافع عن احلوار بني الثقافات، وكتب مقاالت.حترير صحيفة الدستوررئيس احلكومة، 

  م. 2021ذار آ 6هـ،  1442رجب  22تويف يوم السبت بداء كوروان 
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 دين ايكشك نظام ال
، رئيس مجعية  عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمنيداعية وانشط إسالمي من داير بكر. عامل 

  يف اجملتمع،   وحتسني صورة العلماء  أكفاء،  تنشئة علماء ومدرسنيمدارس الشرق، اليت هتدف إىل  
العلوم اإلسالمية يف    ، كما هتدف إىلوالتنسيق والعمل املشرتك معهم بكر    دايربناء جامعة 

وترمجتها    ،اثر ومؤلفات قدميةآنشر أو طبع  ل   ، والتخطيطإلعداد كادر علمي يف تركيا واملنطقة
 ، والتعاون مع جامعات عريقة يف العامل اإلسالمي.إىل اللغة الرتكية والكردية

   م.  2020هـ،  1442تويف عام 
 

 نور ابرود جرحن 
ا، من قيادات عمومً   إفريقيان كبار العلماء يف انئب رئيس هيئة علماء الصومال، معامل داعية.  

مناصري . ومن  ركة اإلسالمية يف القرن اإلفريقي )اإلصالح(احل  يمن مؤسس   ،العمل اإلسالمي
حكم عليه ابإلعدام من قبل نظام سـبق أن  خاصـة. وقد سـجد األقصـى  املالقضـية الفلسـطينية و 

 ي.. بر  سياد
 م. 2021هـ، شباط  1442تويف يف شهر رجب 

 
 نور الدين دكري  

د املساجد  ارات . الدار البيضاء من مؤسسي احلركة اإلسالمية ابملغرب، داعية حركي رايدي. من
عمل موظًفا يف اإلدارة احلكومية. التحق جبماعة التبليغ أواًل، مث حبركة الشبيبة    وجالس العلماء.

، وكان عبداإلله  للحركةا  فروعً هناك مع آخرين  أسس  و انتقل إىل الرابط للدراسة  اإلسالمية.  
جلسته. واستقطب أبسلوبه املميز كثريًا من الدعاة واملثقفني، وصاروا قادة،    عناصربنكريان من  
 حركة التوحيد واإلصالح.يف وخاصة 
 م.  2020نوفمرب  15 هـ، 1442ربيع األول  2٩األحد تويف يوم 
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 نور الدين حممد عرت 
وفن علوم  موسوعي يف  وعامل  متمكن،  الشهباء.  ،  ونحمد ِّث  حلب  حنفي  من  نسًبا،  حسين 

املدينة  األزهر. وأول تدريسه اجلامعي يف  جامعة  حصل على الدكتوراه يف احلديث من    .مذهًبا
احلديث، وخاصة    ، املنورة علم  التدريس جبامعة دمشق، ورىب  جياًل على  أمضى عمره يف  مث 

ظهر علمه كله، وما كنا نعرف غري وما كان ي  شرحه، وما يستفاد منه. كما درَّس مادة التفسري.
املرأة ثقافته  ؟ختصصه يف احلديث، ولكن عندما أصدر كتابه "ماذا عن  الطلبة من  " تعجب 

 رعية واطالعه على ثقافة العصر.الش 
اإلمام الرتمذي واملوازنة بني  ،  منهج النقد يف علوم احلديث  مثل:،  ( مؤلًفا50له أكثر من )

إعالم األانم شرح بلو  املرام من  رح والتعديل وعلم الرجال،  أصول اجلجامعه وبني الصحيحني،  
يف ظالل احلديث النبوي ومعامل البيان النبوي: أول دراسة فكرية اجتماعية  أحاديث األحكام،  

 علوم القرآن الكرمي.فكر املسلم وحتدايت األلف الثالثة، وأدبية مجالية معاصرة، 
دراسات منهجية ،  العبادات ة يف احلديث النبوي:  دراسات تطبيقيمنها ما هو منهجي، مثل:  و 

األطعمة   القضاء،  اجلهاد،  احلدود،  اجلناايت،  الرجعة،  النكاح،  أحكام  النبوي:  احلديث  يف 
 . والذابئح
 رمحه هللا، وجعله يف عليني.  .م 2020هـ،  1442صفر  6وفاته يف 

 
 نورا إيلي

بشعائر إسالمية، فاعتنقت  ، وأتثرت  داعية سويسرية من أصل أملاين. مضت يف شباهبا إىل ديب
الدكتوراه يف علم األداين من جامعة    لتحصاإلسالم بعد عودهتا، حتجبت، و  على شهادة 

 داعية إىلترأست إدارة شؤون املرأة يف جملس الشورى اإلسالمي بسويسرا، وحتولت  و   ،زيورخ
فزيونية  برامج تل   على مستوى أورواب، وأسلم على يديها كثريات، وظهرت يفل سالم  شهرية  

" وتقول:  سلعة كثرية،  وليس  بقيميت كامرأة  أشعر  أصبحت  اإلسالم  وتعرضت  بفضل   ."
 ملضايقات كثرية بسبب نقاهبا. 

آذار   25هـ،    1441( عاًما إثر مرض عضال يف األول من شهر شعبان  36توفيت عن )
 م.  2020
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 نورين حممد صديق
حفظ القرآن على رواييت الدوري وحفص،    .فانأم دم بوالية مشال كردمن    داعية وقارئ مشهور

برواايت متعددة، واشتهر برتتيله بصوت   قرأ القرآن  جامعة القرآن الكرمي اإلسالمية. وخترج يف  
ومساجد املتهجدين يف شهر رمضان، وكان إماًما ملسجد اخلرطوم الكبري،  به  خاشع جذب  

 .يف منافسات دولية أخرى. وشارك بقراءته

  1442ربيع األول    22  مساء اجلمعةألربعني من عمره يف حادث مرور  مل اتويف قبل أن يك
 .م 2020نوفمرب  7هـ، 
 

 )هـ( 
 

  اهلادي التونسي
  جامع الزيتونة، أحد علماء ليبيا وأحد أعمدة الفتوىيف  رج  خت  .من الزاوية  فقيه أصويل لغوي
 هبا. سجن مرات.

 م  2020هـ،  21/3/1442 يفتويف 
 

   هارون هاشم رشيد
من غزة. انل شهادة تدريب املعلمني من كلية غزة. عمل يف اجملال اإلعالمي، مشهور  اعر  ش

  جلامعة العربيةاللجنة اإلعالمية اب  ، كما عمل يفوتوىل مناصب يف منظمة التحرير الفلسطينية
 إىل فلسطني. ابلعودة يف شعره . تغىنمندواًب عن فلسطني

فدائيون، ثورة  عودة الغرابء، سفينة الغضب،  نها:  ( ديوااًن، م20حنو )مسرحيات شعرية، و له  
 احلجارة، غزة يف خط النار. 
 عصافري الشوك، سقوط ابرليف. ومن مسرحياته الشعرية: 

 املقاتل يف األرض احملتلة.ومن دراساته: الكلمة املقاتلة يف فلسطني، 
 م.  2020هـ، 1441يف عام  عاًما ٩3ناهز يعن عمر  مات 
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 )و( 

 
 لعبديل وليد ابراهيم ا

  ابلعراق. الرمادي  من مواليد    ، ووليد الدليمي. وليد الفلوجيقارئ ومنشد كفيف. عرف ابسم  
وهو طفل. حفظ القرآن على مقرئني، مث استقر ابلكويت، وخترج يف معهد األئمة  فقد بصره  

العراقية يف التجويد   ةطريقالعلى  واخلطباء هناك، مث مضى إىل مصر وقرأ على قرائها الكبار  
 . عاد إىل الكويت فأمَّ وخطب ودرَّس.الرتتيلو 

 م. 201٩هـ،  1441وفاته عام 
 

 وليد ابراهيم العبديل وليد الفلوجي = 
 

 )ي( 
 

 ايسر حممد شحاتة 
 ، وجبامعة اإلمام يف الرايض.أستاذ احلديث وعلومه ابألزهر

 .النسخ يف الكتب الستة: رسالته يف الدكتوراه
 .  م 2021شباط  12 هـ، 1442آلخرة مجادى ا 30يلة اجلمعة تويف ل
 

 ايسني منصور السعدي 
تربوي داعية من قضاء هيت   العلوم   ،مبحافظة األنبار. أخذ عن علماءعامل  وانل إجازة يف 

مجعية رابطة العلماء   ، عضو يفوزارة األوقافبعضو اجمللس العلمي    الشرعية. درَّس وأمَّ وخطب. 
 وخارجه.  بلده. دعا إىل هللا يف سالميةيف مجعية الرتبية اإل، و يف العراق

 .له خمتصرات يف العبادات ومنشورات 
 م. 2020هـ، آب  1441ام اهلجري تويف أواخر الع
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 كوشك  بن محزة حيىي

مهندس بئر زمزم، شيخ املهندسني يف بالد احلرمني. رجل أعمال مشهور. من مكة املكرمة.  
  ، ون الفنيةؤ كيالً ألمانة العاصمة املقدسة للش و حاصل على الدكتوراه يف العلوم اهلندسية، عمل  

مكتب العمارة واهلندسة    مؤسس   .ملصلحة املياه والصرف الصحي ابملنطقة الغربية  امديراً عامًّ و 
بواسطة   هعقيمزمزم، وقام بت بئر. قاد فريًقا لتنظيف لالستشارات اهلندسية والتصميم واإلشراف

 ". زمزم طعام طعم وشفاء سقمالتوثيقي الرائع "به كتايف   ، كما ذكرهاألشعة فوق البنفسجية
 م.  2021هـ، األول من آذار  1442رجب  17نني مساء تويف يوم االث

 
 عبدهللا أمحد   حيىي

املنورة،    يفخترج    عامل داعية من تشاد. دبلوم األئمة   ىحصل عل و اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
القرآن الكرمي وعلومه ابلسودان.  وعلومه من جامعة  الدكتوراه يف التفسري    مثوالدعاة من اجلزائر،  

، رئيس جلنة التخطيط ( وهي مؤسسة تعليمية دعوية إغاثية)مؤسس ورئيس مجعية الرشاد للتنمية  
  يف قنوات،. قدم برامج  عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني  ،واملراجعة يف احتاد علماء إفريقيا

يف جامعتها، ويف    الثقافة اإلسالمية، ودرَّس  ة ابخلرطوميف مسجد املنشي  ًباوخطي  اًماعمل إمو 
 مؤمترات دولية أبوراق علمية. شارك يف و  جامعات أخرى.

 .النسخ وعالقته أبساليب البيان يف القرآن الكرمي :املاجستريرسالته يف 
 يته. تفسري السلف مصادره ومنهجه وحجويف الدكتوراه: 

 م. 201٩هـ،  1440شوال  28 يف وفاته
 
   محامةأمحد بو اليزيد  أ

   .وهو من طنطا شبني الكوم،يف  امعة األزهرجبعلوم القرآن و أستاذ التفسري 
 م.  2020هـ،  8/4/1442 االثنني تويف يوم
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 ديدات أمحد يوسف 
. تعلم على والده وورث منه علم مقارنة  جنوب أفريقيايف  مدينة ديرابن  داع إىل اإلسالم، من  
تاب ابحلجة والربهان، وساعده يف مركزه ونظم أموره، وأصدر نشرات األداين وجمادلة أهل الك

من شهر مجادى األوىل   23وكتيبات مفيدة، ومل يصربوا عليه فأطلقوا عليه الرصاص، وتويف يوم  
 م.  2020يناير  18هـ،  1441عام 
 

 يوسف جاسم احلجي
درس    .العامل اإلسالمي  أحناء يف الكويت، شخصية إسالمية معروفة يف    ياخلري العمل  من أعالم   

وزيراً لألوقاف والشؤون  مث كان  تدرج يف املناصب حىت كان وكياًل لوزارة الصحة،  و على علماء،  
.  أطلق مشروع املوسوعة الفقهيةو سعى إىل أتسيس كلية الشريعة يف جامعة الكويت،    .اإلسالمية

اهليئة اخلريية  )   مل اإلسالميخريية إسالمية عاملية تضم كبار رجال اخلري يف العارأس أكرب هيئة  
يف    ا أساسيًّ   اركنً   وكان  . توىل رائسة جملس إدارة مجعية اإلصالح االجتماعيو   (،سالمية العاملية اإل

ابلكويت إسالمي  أول مصرف  واملسلمني خري    . إنشاء  اإلسالم  وجزاه عن  تعاىل،  رمحه هللا 
 اجلزاء.

 م. 2020آذار  2٩هـ،  1441شعبان   5تويف يوم األحد 
 

 غوامنة حسن يوسف 
من قرى إربد ابألردن. حاز شهادة الدكتوراه يف    .وطين، قومي  اإلسالمي  ابحث يف التاريخ 

أمريكا، مث كان  ما بعد الدكتوراة من جامعة برينستون يف  اآلداب من جامعة اإلسكندرية، و 
وقد انتمى  أستاًذا يف جامعة الريموك، وأسس هبا قسم التاريخ، كما أسس منتدى إربد الثقايف،  

 .والتحررية مهتمًّا ابحلركات القومية وكانيف مطلع شبابه، ولعله تركه،  حزب البعث إىل
  يف عصر املماليك، من عناوينها: ام، واألردن وفلسطني  اتريخ بالد الش   يفدراسات ومؤلفات    له

العصر اإلسالمي القدس وفلسطني واألردن يف  دمشق يف عصر دولة ،  صفحات من اتريخ 
احلياة العلمية والثقافية يف  ،  علماء وفقهاء حمافظة إربد يف العصر اإلسالمي،  يك الثانية املمال

ت الصلح امعاهد، اإلسالمية القدمية يف منطقة عجلوناملساجد ، األردن يف العصر اإلسالمي 
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خطاب جديد يف العجز اإلسالمي والعريب واملشروع النهضوي    ،والسالم بني املسلمني والفرنج
 .الوحدويالعريب 
 م  2021هـ،  28/5/1442 بتاريخ  وفاته
 

 يوسف ذنون املوصلي 
علَّم يف مدارس، وانل إجازة يف اخلط  ، مث  ةرسة اإلعدادية املركزياملد  يفخترج  خطاط مشهور.  

  ، ملوصلابسيس مجعية الرتاث العريب  شارك يف أت  من يد اخلطاط الرتكي الشهري حامد اآلمدي.
قيادا  نوكا أبرز  من  جمالت  واحًدا  يف  لوحات  خطَّ  العرب".  "القوميني  وجدران ت  وكتب 

 وجوامع، وأقام معارض يف اخلط.
ابن البواب يف علم صناعة الكتاب/ حممد بن موسى بن البصيص من آاثره العلمية: شرح قصيدة  

، الكتابة وفن اخلط العريب، اخلط الكويف ،مبادئ الزخرفة العربية )التوريق(، هـ( )حتقيق( 8)ق 
 .قواعد اخلط الديواين، قواعد خط الرقعة، ني الكتابة االعتياديةحتس 
 . م 2020 متوز 3 هـ، 1441 ذي القعدة 11يوم اجلمعة  وفاته
 

 يوسف غوامنة = يوسف حسن غوامنة 
 

   يوسف يعقوباملال 
 .  يف اجلزيرة السورية فقيه ومفيت تكية الشيخ إبراهيم حقي
، شجاًعا،  مقصوًدا ابلفتوى،  شافعية،  كان حبرًا يف العلم، ضليًعا يف فقه ال مناظرًا وحماورًا قوايًّ

ابحلق، وال يسكت عن ظلم. وكانت جمالسه عامرة ابلعلم والفوائد وشؤون الدعوة وأحوال يصدع  
 املسلمني.

التكية عند شيخنا علوان حقي رمحه هللا، يف قرية )حلوة(   صحبته سنوات عندما كان فقيه 
 القحطانية(. واستضافين أايًما عصيبة يف بيته، وأكرمين، وخف ف  -يب  القريبة من بلديت )تربه س

تقل ين  املتكربين، وما كانت  والطغاة  اجلبابرة  عين ما كنت أجده من خوف وهلع من بطش 
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وكانت أحداث محاة يف أوجها. وقد ذكرت شيًئا من هذا يف ذكراييت )سالم من جزيرة   ،أرض
 .عامل اجلزيرة السورية رحم هللا أستاذان وشيخنا،  منسية(.

الطبيب،   زايرةبعد عودته من م،    2020هـــــ،  1441رمضان  23تويف يف )دهوك( ظهر يوم 
 وكان يردد: فاتتين أورادي. مث استلقى على األرض، ووضع يده حتت خد ه... ومات!

 رمحه هللا تعاىل، وأجزل مثوبته، وأسكنه جنان اخللد.
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