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أعالم رحلوا
تراجم خمتصرة

حممد خري رمضان يوسف

اجلزء الثان
 1443هـ
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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل العزيز العليم ،والصالة والسالم على النيب الصادق األمني ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.
شخصا ،من أجناس ومذاهب
اجلزء الثاين من كتاب (أعالم رحلوا) حيتوي على ترمجة ()250
ً
ومشارب خمتلفة ،معظمهم مسلمون ،ذوو مكانة أو وجاهة أو أصحاب شأن يف أمر ما ،وال
مجيعا مصطلح (األعالم) ،ولكنهم األغلب.
يطلق عليهم ً
وهم الوفيات الواقعة بني العامني ( 1443 - 1442هـ) ،من أواخر السنة السابقة ،وأوائل
اليت تليهاَّ .
وشذت وفيات قليلة عن هذا التاريخ.
اختيارا يف معظمها.
أتقصها ،ومل أتت
ومل َّ
ً
وقد كتبت يف مقدمة اجلزء األول زايدة توضيح لنهج تراجم الوفيات ،وبيان ملصادرها.
ومن هللا تعاىل أرجو القبول ،والنفع ،والثواب.
واحلمد له وحده ،سبحانه.
حممد خري يوسف
الثاين من شهر مجادى األوىل  1443هـ
إستانبول
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(أ)
آدم فوفاان
عامل داعية.
من ساحل العاج .رئيس جامعة البر يف مدينة بواكي ،رئيس جملس العلماء والفتوى يف مجعية
أهل السنة واجلماعة بساحل العاج ،عميد كلية الشريعة يف جامعة الفرقان هناك ،عضو رابطة
علماء املسلمني.
طبع له :األحكام املرتتبة على الفسق يف الفقه اإلسالمي ( 2مج).
تويف يوم اخلميس  12ذي احلجة  1442هـ 22 ،متوز  2021م.
إبراهيم حسني صاحل
مدرس حمقق.
من قرية السنداينة ابجلوالن احملتل ،تركماين .استوطن دمشق وتويف ابلقنيطرة .انل إجازة يف
عاما ،مث تفرغ للبحث والتحقيق.
اللغة العربيَّة من جامعة دمشقَّ ،
ودرس يف اثنوايهتا حنو ثالثني ً
له مقاالت يف جماالت حمكمة.
وله أكثر من مخسني حتقي ًقا ،مثل :مثار القلوب يف املضاف واملنسوب للثعاليب ،ديوان احلصين،
خمتصر اتريخ دمشق البن منظور (جـ  ،)24 ،23 ،19 ،4اتج الرتاجم البن قطلوبغا ،اإلشارة
إىل وفيات األعيان للذهيب ،الديباج للختلي ،التاريخ وأمساء احمل ردثني وكناهم للمقدمي،
فن مستظرف لألبشيهي ،الفوائد واألخبار البن دريد ،أحلان السواجع بني
املستطرف يف كل ر
البادئ واملراجع للصالح الصفدي ،نزهة األانم يف حماسن الشام أليب البقاء البدري.
تويف يوم االثنني  7صفر  1443هـ 13 ،أيلول  2021م.
إبراهيم خربوش = إبراهيم علي خربوش
إبراهيم اخلليفة ألحسائي النقشبندي

عامل وداعية متصوف.
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من األحساء ببالد احلرمني .خترج يف العلم والسلوك على شيخه حممد بن أيب بكر املال .وله
شيوخ آخرون من األحساء وخارجها .خلَّف الشيخ ضياء الدين أمحد القادري الرضوي يف
ودرس
الطريقة القادرية ،وتوىل إمامة الناس يف مسجد جده .خترج يف جامعة اإلمام ابلرايضَّ ،
يف معاهد األحساء ،مث تفرغ للدعوة والتدريس واإلرشاد .وكانت له رحالت علمية ودعوية إىل
كثري من أحناء العامل ،آخرها يف تركيا ،حيث كان أكثر استقراره إبستانبول ،وقد أقرأ فيها الكتب
الستة وموطأ مالك .ووصف أبوصاف طيبة .وكان صاحب جمالس ومدائح نبوية.
تويف يف إستانبول يوم اجلمعة األول من شهر ذي القعدة  1442هـ 11 ،حزيران  2021م.
إبراهيم صاحل = إبراهيم حسني صاحل
إبراهيم علي خربوش
كتيب مشهور.
أيضا.
كبريا ً
من أبرز الكتبيني يف مصر ،واهتمامه ابلكتب النادرة خاصة .وكان الده كتبيًا ً
صاحب مكتبة ابمسه يف وسط القاهرة .تعرف على أدابء وعلماء ومفكرين ،وخدم بعضهم،
جيدا.
وكان يعرف أخبار الكتب ً
تويف يوم اخلميس  10رمضان  1442هـ 22 ،نيسان  2021م.
إبراهيم غوشة

مهندس وداعية حركي قيادي.
ونسق العمل
من القدس .درس اهلندسة املدنية واإلنشاءات يف كلية اهلندسة جبامعة القاهرةَّ ،
الدعوي هناك بصعوبة أايم حكم عبدالناصر .انتقل إىل األردن ،وأبعد عنها ،مث عاد بعد أن
تعهد ابلبعد عن النشاط السياسي.
له كتاب :املئذنة احلمراء :سرية ذاتية ،حتدث فيه عن جتربة اإلخوان املسلمني يف األردن
وفلسطني ،وعن جتربة محاس ،وكان الناطق الرمسي ابمسها ،وأحد أبرز صنراع قرارها السياسي.
عمان يوم اخلميس  18حمرم  1443هـ.2021/8/26 ،
تويف ب ر
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إبراهيم بن حممد الفايز
عامل وخبري داعية.
ودرس يف املعهد العلمي مبدينة الزبري.
إماما وخطيبًا يف جامع البصرة الكبريَّ ،
من البصرة .عمل ً
حصل على شهادة املاجستري والدكتوراه يف الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء ابلرايض ،مث
كان أستاذ الثقافة اإلسالمية بكلية الشريعة يف جامعة اإلمام ابلرايض .رئيس جلنة كشمري
املسلمة يف الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،حمكم معتمد يف وزارة التجارة والغرف التجارية
والصناعية ابلرايض .شارك يف برامج إذاعية وتلفزيونية دعوية ،ويف ندوات ومؤمترات ،وألقى
حماضرات.
له من الكتب ،أتلي ًفا وحتقي ًقا :اإلثبات ابلقرائن يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة ،املخدرات
يف الشريعة والقانون ،البناء وأحكامه يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة ،القتل واالشرتاك فيه،
الضيافة والزايرة يف اإلسالم ،اجلدار لعيسى بن موسى التطيلي (حتقيق) ،الدرر النفائس لبدر
الدين القرايف (حتقيق) ،القضاء يف البنيان من النوادر والزايدات البن أيب زيد القريواين (حتقيق).
تويف يوم الثالاثء  22رمضان  1442هـ 4 ،أاير  2021م.
أمحد أسعد أرسالن الر
عامل مقرئ.
سندا .أخذ القراءات عن شيخه محدي أفندي .عاصر علماء الدولة
كبري قراء تركيا ،وأعالهم ً
اهدا يف الدنيا ،حمبًّا
عمر أكثر من ( )110سنوات .وكان ز ً
العثمانية وكان و ً
احدا منهم ،فقد ر
للعلم والعلماء.
تويف يف شهر صفر  1443هـ ،أيلول  2021م.
أمحد جودة السعدن
أديب انقد.
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من مدينة الفيوم .انل درجةة الدكتوراه من جامعة القاهرة .مث كان أستاذ األدب والنقد بقسم
اللغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة املنيا ،ورئيس القسم هبا .أسهم يف أتسيس اندي األدب يف
قصر الثقافة ابملنيا.
له :االلتزام يف املسرح الشعري املعاصر (ماجستري) ،قضااي اجملتمع يف املسرح املصري (دكتوراه)،
نظرية األدب ،أدب ابكثري املسرحي ،منظور جميد طوبيا بني احللم والواقع ،القصة القصرية
املعاصرة يف السعودية.
تويف يوم الثالاثء  21ربيع األول  1443هـ 27 ،تشرين األول  2021م.
أمحد خالد اببكر

فقيه وعامل مشارك.
من السودان .انل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى .حفظ القرآن الكرمي
واهتم بعلم القراءات ،من مؤسسي جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية ابلسودان ،وجلنة
مراقبة املصحف الشريف ،كما عمل وكيالً لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،مث مديراً جلامعة
القرآن الكرمي ،فأميناً جملمع الفقه اإلسالمي جبدة.
له :القراءات عند ابن جرير الطبي يف ضوء اللغة والنحو كما وردت يف كتابه جامع البيان عن
أتويل آي القرآن (دكتوراه 1403 ،هـ).
تويف يوم الثالاثء  27شوال  1442هـ 8 ،حزيران  2021م.
أمحد علي اجلارم
أستاذ طبيب ،لغوي جممعي.
من القاهرة .أحرز شهادة الدكتوراه يف األمراض الباطنية العامة من كلية الطب جبامعة القاهرة،
وابتُعث إىل لندن ملا بعد الدكتوراه .عاد رأس شعبة األمراض املتوطنة واملعدية ابجلمعية الطبية
املصرية ،كما رأس قسم طب األمراض املتوطرنة يف جامعة القاهرة .ترأس وشارك يف أغلب
املؤمترات احمللية يف جمال الكبد واجلهاز اهلضمي واألمراض املتوطنة واألمراض املعدية ،إضافة إىل
متثيله مصر يف مؤمترات علمية ابخلارج.
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وظهرت جهوده العلمية البارزة يف األقسام العلمية واملعاهد اليت أنشأها أو أشرف عليها أو
شارك فيها ،خاصة يف كلية الطب ابلقاهرة وجامعة األزهر وجامعة طنطا .وفاز جبائزة الدولة
لإلبداع يف العلوم الطبية ،اليت تعادل جائزة الدولة التقديرية.
عضوا مبجمع اللغة العربية عام  1424هـ 2003 ،م .وأسهم يف أعمال جلان كثرية يف
انتُخب ً
اجملمع ،منها :جلنة املصطلحات الطبية ،وجلنة اللغة العربية يف التعليم .ورفض تسييس اجملمع يف
عهد االنقاليب السيسي ،وحذر من استمرار استهدافه ،قال" :إن اجملمع اآلن دخل يف طريق
مسدود بدرجة ما بعدما تدخلت السلطات املصرية يف اإلطاحة برئيس اجملمع العامل األزهري
الكبري د .حسن الشافعي لصاحل تعيني الناقد البارز د .صالح فضل" .وذكر أن ما كتبه البعض
يف الصحف عن إخوانية اجملمع كذب ،وغري حقيقي.
أداب ولغة .كما قام جبمع أغلب البحوث واملقاالت عن أبيه يف
شعرا و ً
اهتم برتاث والده ونشره ً
انثرا".
كتاب "اجلارم يف ضمري التاريخ" ،و"اجلارم يف عيون األدابء" ،ووضع كتاب "اجلارم ً
وله حبوث علمية رائدة تصل إىل حنو ( )100حبث ،كثري منها منشور يف الدورايت الطبية
األجنبية.
تويف يوم السبت  5صفر  1443هـ 11 ،أيلول  2021م.
أمحد لطفي فتح هللا
أستاذ احلديث.
من إندونيسيا .انل شهادة املاجستري يف احلديث من األردن ،والدكتوراه من ماليزاي .أستاذ
وحماضر يف جامعات إندونيسيا وماليزاي.
وترك مؤلفات ،منها رسالته يف املاجستري :حتقيق كتاب رسوم التحديث يف علوم احلديث
للجعبي.
تويف يوم االثنني  2ذي احلجة 1442هـ 12 ،متوز  2021م.
أمحد حممد عبدالنعيم

أستاذ وابحث لغوي.
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من مصر .أستاذ اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة وغريها.
من حتقيقاته :كفاية املبتدي يف التصريف للبكلي ،البهجة املرضية يف شرح األلفية للسيوطي
(ماجستري 1400 ،هـ).
ومن عناوين حبوثه :كشف اللثام عما حتت (ال) من األحكام ،لو واستعماالهتا يف القرآن الكرمي
واألساليب العربية ،قضااي حنوية بني ملك النحاة ومجهورهم.
تويف بعد إصابته بوابء كوروان يف شهر رمضان  1442هـ ،نيسان  2021م.
أمحد بن مساعد الومشي
كاتب ومؤرخ وطين من جند.
حماضر يف اجلغرافيا ،ابحث يف الرتاث ،عضو جملس التنمية السياحية مبنطقة الرايض.
وسكاان عب مسميات قدمية وحديثة،
مكاان
ً
من مؤلفاته :الرايض بني بطون الكتب وأفواه الرواةً :
وسكاان :كيف كانت وكيف عاشوا؟ ،احلرف والصناعات التقليدية يف اململكة
مكاان
ً
الرايض ً
العربية السعودية ،اللباس يف الرتاث السعودي للمرأة والرجل ،منطقه ضرمة :دراسة
جيومورفولوجية.
تويف يوم االثنني  9شعبان  1442هـ 22 ،آذار  2021م.
أمحد حيىي هبكلي
أديب شاعر مدرس.
من أهبا .ابتعث للدراسة يف جامعة إندايان .رئيس قسم اللغة العربية بكلية املعلمني يف الرايض،
ودرس يف جامعة جازان .عضو مؤسس ابجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
مث عميد الكليةَّ ،
السعودية ورئيس فرعها جبازان .رئيس حترير جملة مرافئ ،وحولية كلية املعلمني جبازان .قدم برامج
إذاعية.
صدرت له ثالثة دواوين شعر :األرض واحلب ،طيفان على نقطة الصفر ،أول الغيث.
وفاته يوم األربعاء  17حمرم  1443هـ.2021/8/25 ،
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أسامة بدر الدين مراد
كاتب ،لغوي.
من كتبه :بسط املقال يف شرح حتفة األطفال.
تويف يوم الثالاثء  8صفر  1443هـ 14 ،أيلول  2021م.
أسامة شفيع الدين السيد

ابحث شرعي ومرتجم لغوي جممعي.
من مصر .حاز درجة املاجستري يف الفقه من جامعة القاهرة ،والدكتوراه من فرنسا .أستاذ يف
قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم يف جامعة القاهرة ،خبري بلجنة الرتمجة يف جممع اللغة
العربية.
رسالته يف املاجستري :الفكر الفقهي عند حميي الدين بن عريب.
ويف الدكتوراه :امتناع املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة.
ومن عناوين مؤلفاته :الفقه اإلسالمي بني حرية االجتهاد وقيود املذهب الرمسي ،قيد األوابد:
شذرات يف الدين والفكر واألدب.
وترجم جمموعة من األعمال الفكرية الغربية ،مثل :النشأة اإلسالمية يف الفقه اإلسالمي ،جالل
شعرا) ،املرجع يف اتريخ علم الكالم ،الشرق والغرب ،أزمة
الدين الرومي (وفيه ترمجة الشعر ً
العامل احلديث.
وفاته يوم اجلمعة  25رمضان  1442هـ 7 ،أاير  2021م.
إمساعيل جحا
داعية ،من رجال العمل اخلريي.
من سورية .ترك بلده هرًاب من بطش الطغاة .من مؤسسي املدرسة السعودية يف إستانبول ،عضو
هيئة وأمناء وقف دار السالم ،رئيس مجعية احلكمة ،عضو رابطة العلماء السوريني وأحد
مؤسسيها .دعم تعليم القرآن الكرمي ،ونشط يف أعمال اخلري واإلحسان ،فعمل يف كفالة األيتام،
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املهجرين والالجئني والنازحني .وكرس وقته وجهده وماله خلدمة الدين ،ونشر
وختفيف معاانة َّ
العلم الشرعي ،وإغاثة احملتاجني ،ودعم اجملاهدين .وقد نعته مجاعة اإلخوان املسلمني يف سوراي.
وفاته ليلة الثالاثء  29رمضان  1442هـ 11 ،أاير  2021م.
أشرف بن عبدالسالم الدايل
كاتب حمقق.
درس يف دار احلديث املكية .صاحب إجازات.
والدته يف الرايضَّ .
حتقيقاته :اتريخ املدينة البن شبة (سرية عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه) ،األحكام الصغرى
البن عبداحلق اإلشبيلي (قسم من ،رسالة ماجستري).
تويف يوم االثنني  15ذي القعدة  1441هـ 6 ،متوز  2020م.
أفراح بنت عبدالعزيز الرتكي

داعية.
أحرزت شهادة املاجستري يف الدعوة من جامعة اإلمام ابلرايض عام  1428هـ ،مث كانت
حماضرة يف قسم احلسبة والرقابة هبا .وكتبت مقاالت.
رسالتها يف املاجستري :خصائص رابنية الدعوة ومثراهتا.
توفيت بعد مرض يوم  3ذي احلجة  1441هـ 23 ،متوز  2020م.
أكرم حممد أوزيقان
فقيه أصويل.
من أكراد تركيا .تعلم على يدي احملقق املعروف املال محدي السلفي ،وهنج هنجه يف السلفية،
حيل ابلسعودية .عمل يف قسم البحوث والفتوى ببنك الراجحي يف الرايض ،وبعد
قبل أن َّ
حصوله على الدكتوراه يف الفقه واألصول من جامعة اإلمام ابلرايض ،عمل أستا ًذا للفقه وأصوله
يف اجلامعة نفسها ،ويف رأس اخليمة .التقينا عندما كان طالب دراسات عليا ابلرايض.
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له :حتقيق مذهب الشافعية فيما اختلفوا فيه من املسائل األصولية يف مباحث دالالت األلفاظ
والتعادل والرتجيح واالجتهاد والتقليد (دكتوراه) ،السراج الوهاج يف شرح املنهاج للجاربردي
(حتقيق) ،االستثناء عند االصوليرني (أصله ماجستري) ،عموم نفي املساواة يف علم أصول الفقه،
ختريج فروع فقهيَّة على قاعدة عموم نفي املساواة (حبث 62 ،ص).
تويف يوم اخلميس  5ذي احلجة 1442هـ 15 ،متوز  2021م.
أمري عبدالعزيز رصرص
عامل مفكر مثقف.
درس يف
من الفالوجة ،الواقعة بني غزة واخلليل .أحرز شهادة الدكتوراه من جامعة األزهر ،مث َّ
مبكرا ،وانصر حركة محاس ودعمها
جامعات فلسطينية ،وانتمى إىل مجاعة اإلخوان املسلمني ً
وعضوا يف االحتاد العاملي لعلماء
مؤسسا يف رابطة علماء فلسطني،
عضوا
ً
يف انطالقتها ،وكان ً
ً
املسلمني ،ويف جملس الفتوى األعلى بفلسطني .عرف بثقافته العالية ،وتصدى ألكاذيب
املستشرقني يف حق اإلسالمَّ ،
كثريا من جولدتسيهر؛ واشتغل ابلبحث والتأليف.
وحذر ً
من ذكرايته املؤملة والفظيعة اليت ذكرها يف كتابه "الوجيز يف اتريخ اإلسالم واملسلمني" قوله:
"مكثنا يف سريان على األقدام متوجهني حنو اخلليل ،وجلسنا ألخذ اسرتاحة يف مسجد بلدة
بني الفالوجة واخلليل تسمى الدوامية ،وذلك يوم اجلمعة ..أذن املؤذن للصالة واصطف الرجال،
وخالل الصالة ،اقتحمت العصاابت الصهيونية املسجد ،وأطلقت الرصاص احلي من رشاشاهتا
شاهدا على
والقنابل املتفجرة على املصلني ،فاستشهد من استشهد وجنا من جنا" .قال" :كنت ً
قتل املئات من أبناء شعبنا يف الدوامية ..رأيت أبم عيين اجلثث تكسوها الدماء ..حاولت النساء
االختباء أبطفاهلن يف إحدى املغارات ،لكن اجلنود الحقوهن فقتلوا العشرات منهن .كنا ننتظر
املوت يف أي حلظة ،وجنحت أان وبعض الشباب من أقاريب ابالختباء ،واستغالل حلول
الظالم."...
وألف كتبًا ،مثل :التفسري الشامل للقرآن الكرمي ،من فقه الكتاب والسنة ( 5مج) ،دراسات
يف الثقافة اإلسالمية ،الوجيز يف اتريخ اإلسالم واملسلمني ،افرتاءات على اإلسالم واملسلمني،
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الفقه اجلنائي يف اإلسالم ،نظام اإلسالم ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،دراسات يف علوم
القرآن ،إعجاز القرآن ،موسوعة أصول الفقه اإلسالمي.
تويف يوم اخلميس  3صفر  1443هـ 9 ،أيلول  2021م.
(ب)
بشرى عبداجمليد اتكفراست
أديبة انقدة.
من املغرب .أستاذة النقد العريب ومناهج الدراسات األدبية يف كلية اللغة العربية جبامعة القاضي
عياض يف مراكش .عضو إداري يف مجعية إحياء جامعة ابن يوسف ،عضو إداري لالحتاد
الوطين لنساء املغرب.
شاركت يف ندوات ومؤمترات وطنية ،وهلا مقاالت.
ق ردم يف أدهبا رسالة ماجستري بعنوان :مسات املنهج النقدي عند د .بشرى عبداجمليد اتكفراست
يف كتاهبا النقد األديب القدمي.
ومن مؤلفاهتا :النقد األديب القدمي يف تقومي النقاد احملدثني ،البالغة العربية من التخيل إىل القراءة
والتلقي (مع فاضل عبود التميمي).
توفيت يوم الثالاثء  6شوال  1442هـ 18 ،أاير  2021م.
بكار حممود احلاج جاسم
ابحث إسالمي أكادميي.
من قرى منبج القريبة من حلب .خترج يف كلية الشريعة جبامعة دمشق ،وانل شهاديت املاجستري
والدكتوراه يف العلوم الشرعية من جامعة القاهرة .مث كان أستا ًذا يف قسم علوم القرآن والسنة
بكلية الشريعة يف جامعة دمشق ،وأشرف وانقش رسائل علمية .ومنذ عام  1435هـ عمل
أستا ًذا للتفسري والفلسفة اإلسالمية يف جامعة (ايلوا) برتكيا ،وأمضى وقته بني التعليم والتأليف.
وله أحباث حمكمة.
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وألف كتبًا ،مثل :مدخل إىل فلسفة الدين ،مبادئ التسامح بني وثيقة املدينة وإعالن منظمة
اليونسكو ،فلسفة األخالق وأسسها يف اإلسالم ،مسجد الضرار :دراسة قرآنية لظاهرة النفاق،
احلرية يف القرآن الكرمي ،التنوير يف الفكر اإلسالمي ،سنن االختالف والتدافع بني احلق والباطل،
دليل احلائرين يف اختالف املسلمني ،من سنن الطبيعة واجملتمع يف ضوء القرآن الكرمي (أصله
ماجستري) ،األثر الفلسفي يف التفسري (أصله دكتوراه).
تويف يوم األربعاء  26ربيع اآلخر  1442هـ ،األول من كانون األول  2021م.
(ت)
يت كيه عبدهللا
عامل ومفكر إسالمي.
أمريا للجماعة اإلسالمية فرع كرياال وأندمان لعشر
من قرية آينجريي يف كاليكوت اهلندية .عمل ً
ئيسا جمللس إدارة كلية القرآن بكوتيادي،
سنوات،
ً
ومستشارا ابجلامعة اإلسالمية يف كرياال ،ور ً
ومشرفاً على عدد من املشاريع التنموية واإلسالمية .وكان من القادة البارزين للجماعة اإلسالمية
مؤسسا يف جملس هيئة
وعضوا
يف عموم اهلند ،وعضو جملس الشورى للجماعة ألربعة عقود،
ً
ً
األحوال الشخصية اإلسالمية ابهلند.
ومن آتليفه :معامل التجديد ،اكتشاف املواهب للشاعر الكبري حممد إقبال.
وأسهم يف ترمجة جملدين من تفسري تفهيم القرآن للمودودي إىل اللغة املاالايالمية ،ورأس حترير
جملدا.
"مشروع املوسوعة اإلسالمية" لدى دار النشر اإلسالمية بكاليكوت يف (ً )20
(ج)
جالل الدين بن عبدهللا دوست اجلمايل
عامل حم ردث من السند ،مث سكن كراتشي .من شيوخه يف احلديث عبيدهللا ابن اإلسالم السندي،
واألخوان مجيل.
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له تفسري للقرآن مل يتمه ،وترجم كتاب "الدر املنثور يف التفسري ابملأثور" للسيوطي إىل اللغة
السندية .وله جمموع فتاوى .واهتم بصحيح البخاري وشرحه.
تويف يوم السبت  14ذي احلجة  1442هـ 24 ،متوز  2021م.
مجال الزبدة = مجال حممد الزبدة
مجال قنان
مؤرخ وطين.
من والية سطيف ابجلزائر ،اخنرط يف صفوف احلركة الوطنية ضمن حزب حركة انتصار احلرايت
الدميقراطية .انل إجازة يف التاريخ من جامعة القاهرة ،والدكتوراه من جامعة السوربون .عاد إىل
مديرا ملعهد العلوم
بلده َّ
ئيسا لقسم التأريخ جبامعة اجلزائر ،ف ً
ودرس يف جامعاهتا ،مث عني ر ً
عضوا يف اجمللس العلمي للمتحف الوطين للمجاهد ،ويف اجمللس االستشاري
االجتماعية .وكان ً
للمركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمب 1954م ،وهي مؤسسات
تعمل حتت إدارة وزارة اجملاهدين وذوي احلقوق.
وصدر كتاب :دراسات اترخيية مهداة إىل اجملاهد املؤرخ مجال قنان /إشراف وتنسيق مجال
قندل.
له آتليف حول اتريخ اجلزائر املعاصر وقضااي عربية ودولية ،مثل :قضااي ودراسات يف اتريخ
اجلزائر احلديث واملعاصر ،نصوص سياسية جزائرية يف القرن التاسع عشر ،دراسات يف املقاومة
واالستعمار ،ديوان الشهيد الربيع بوشامة (مجع وتقدمي).
تويف ببيطانيا يوم اجلمعة  5حمرم  1443هـ.2021/8/13 ،
مجال حممد الزبدة
جماهد ومهندس ميكانيكي عبقري.
من غزة .عضو كتائب الشهيد عز الدين القسام ،اجلناح العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية
(محاس) .درس يف جامعة فريجينيا ،وقدم أحبا ًاث علمية يف تطوير حمركات الطائرات ،نشرت يف
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جمالت علمية .وكان ختصصه يف ميكانيكا املوائع واملكوانت اهليدروليكية ،وديناميكا املوائع
احلسابية واهلوائية ،ويف جمال اهلندسة اإلنشائية ،وتطوير البجميات .كما عمل يف وكالة انسا،
وشارك يف تطوير برامج تشغيل أجنحة طائرات ،ورفض العروض واالمتيازات للبقاء هناك،
ورجع إىل قطاع غزة ليكون أستاذ العلوم اهلندسية وامليكانيكا يف اجلامعة اإلسالمية ،واملسؤول
األول عن برامج تطوير الصواريخ ،ورفع من القدرات العسكرية لكتائب القسام ،ووصل مدى
الصواريخ إىل مجيع أحناء األراضي احملتلة .وهو الذي أسس ورأس قسم اهلندسة امليكانيكية يف
ودرس و َّ
أعد آالف املهندسني يف أنواع ختصصات اهلندسة ابجلامعة.
اجلامعة اإلسالمية بغزةَّ ،
قتل يف  5شوال  1442هـ 17 ،أاير  2021م.
جنيد البابونغري
حم ردث داعية.
من قرية اببونغر ،التابعة مليناء شيتاغونغ (القرى السبع) يف بنغالديش .والده أبو احلسن صاحب
كتاب "تنظيم األشتات شرح مشكاة املصابيح" .أكمل املرتجم له مرحلة دورة احلديث (املعادلة
للماجستري) ابجلامعة األهلية بدار العلوم هاهتزاري ،مث سافر إىل ابكستان ،وحصل من دار
ودرس احلديث يف جامعة هاهتزاري ،وصار أمينًا
العلوم على درجة أعلى يف علم احلديث .عاد َّ
للتعليم هبا .مث رقي إىل منصب شيخ احلديث ابجلامعة .وبعد وفاة العالمة أمحد شفيع رمحه
هللا ،توىل رائسة حركة "حفاظة اإلسالم بنجالديش" فكان أمريها .وبعد اصطدام مع احلكومة
والقبض على بعض قادة احلركة أعلن األمري حل اللجنة املركزية للمنظمة بعد عقد اجتماعات
مع احلكومة.
تويف يف شهر حمرم  1443هـ ،آب  2021م.
جوزيف فان إس
مستشرق.
من آخن أبملانيا .انل شهادة الدكتوراة يف التصوف اإلسالمي من جامعة بون ،وشهادة التأهل
لألستاذية من جامعة غوته يف فرانكفورت عن عمله يف نظرية املعرفة يف املدرسة اإلسالمية .مث
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درس يف جامعة
كان أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة إبرهارد كارل يف توبنغن ،كما َّ
كاليفورنيا ،واجلامعة األمريكية ببريوت .وكان اهتمامه بعلم الكالم يف التاريخ اإلسالمي.
وله العديد من الكتب ابللغة األملانية ،واملرتجم منها إىل العربية حىت اتريخ وفاته هو :علم
الكالم واجملتمع يف القرنني الثاين والثالث للهجرة.
وفاته يف شهر ربيع اآلخر  1443هـ ،تشرين الثاين  2021م.
جيهان السادات
انشطة سياسية.
من مواليد القاهرة ،من أب مصري متجنس ابجلنسية البيطانية ،وأم بريطانية .انلت شهادة
الدكتوراه يف األدب املقارن من جامعة القاهرة .تزوجت من حممد أنور السادات عندما كان
ئيسا ،وكانت تتدخل
ضابطًا ،وشاركته يف األحداث املهمة اليت شهدهتا مصر بعد أن صار ر ً
حىت يف شؤون اجليش ،حىت طلبت تغيري لون لبس اجلنود أو تصميمه من جديد! وقد ضاق
ذرعا حىت شكوها إىل السادات ،فقال إهنا نشأت مع اجليش وتطوره منذ زمن
الضباط هبا ً
طويل! وقد حاضرت يف جامعات ،وأسست مجعية الوفاء واألمل ،وشجعت تعليم املرأة ،وما
يسمى بتنظيم األسرة ..وتدخلت يف القوانني حىت غريت بعض ما يتعلق ابألحوال الشخصية!
وهلا من الكتب :سيدة من مصر (مذكراهتا وقصص جتارهبا من خالل العمل السياسي) ،أملي
يف السالم.
توفيت اجلمعة  29ذي القعدة 9 ،متوز  2021م.
(ح)
حافظ علي سالمة
بطل املقاومة الشعبية يف السويس ،زعيم سياسي وطين إسالمي.
مستشارا لشيخ األزهر لشؤون
والدته يف السويس .درس يف األزهر ،وعمل واعظًا ،وأصبح
ً

املعاهد األزهرية حىت التقاعد .شارك يف عدد من اجلمعيات اخلريية ابلسويس ،كما شارك يف
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أعمال فدائية ضد احملتل البيطاين ،بينما هاجرت أسرته إىل القاهرة .انضم إىل مجاعة شباب
حممد ،ورأس مجعية اهلداية اإلسالمية ،وبىن من خالهلا مساجد ،و َّأم وخطب يف مسجد
الشهداء ،وشكل فرقة فدائية مهمتها مهامجة قواعد القوات اإلجنليزية ،واالستيالء على ما ميكن
احلصول عليه من أسلحة وذخائر ،وإرساهلا إىل اجملاهدين يف فلسطني ،كما أسهم يف تقوية
الروح املعنوية للجنود على اجلبهة أثناء حرب رمضان ،وهدد الكيا ُن الصهيوين بتدمري السويس
إذا مل تسلَّم له ،فأبت املقاومة ذلك ،وعلى رأسها املرتجم له ،ودمرت مجيع دابابت العدو
ومدرعاته اليت اقتحمت املدينة ،وزاد قتلى الكيان ،حىت اهنزم .وشارك يف الثورة ألجل تنحي
الرئيس حسين مبارك ،كما ساعد الثوار يف ثورهتم على القذايف بليبيا ،وأسهم يف فعاليات
االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ،كما مضى إىل احلدود الرتكية السورية لشد أزر اجملاهدين والثوار
على طاغية سوراي الطائفي السفاك بشار األسد ،وكان له دور سياسي وخريي ومعنوي مع
شعب فلسطني ولبنان وأفغانستان وغريها من بالد املسلمني ،وقد اعتقله عبدالناصر يف محلته
على اعتقال مجاعة اإلخوان املسلمني ،مث أفرج عنه .كما رفض زايرة السادات للقدس ،واتفاقية
كامب ديفد ،فاعتقل ،وأفرج عنه بعد اغتيال السادات.
تويف يوم االثنني  14رمضان  1442هـ 26 ،نيسان  2021م.
حبيب هللا فراهي
عامل جماهد.
من أفغانستان .عامل ابلقرآن واحلديث .خترج عليه جيل من أهل العلم واجلهاد ،مع ورع وزهد،
عمر  109سنوات.
وقد ر
تويف يوم االثنني  9ذي احلجة  1442هـ 19 ،متوز  2021م.
احلسن حريفي
من مكناس .أستاذ علوم القرآن والتفسري بشعبة الدراسات اإلسالمية يف بين مالل وفاس
سايس .خطب ودعا وأسهم يف أعمال خريية.
وله كتب ،مثل :لكليات الشرعية يف القرآن الكرمي.
18

تويف يوم األحد  14حمرم  1443هـ.2021/8/22 ،
حسن حنفي
كاتب وابحث يف اإلسالميات منحرف.
من مصر .انل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة السوربون يف رسالتني ،نشرمها ابلعربية
درس يف جامعات عربية ،ورأس قسم
بعنوان" :أتويل الظاهرايت" و"ظاهرايت التأويل" .مث َّ
الفلسفة جبامعة القاهرة ،كما عمل مستشاراً علميراً يف جامعة األمم املتحدة بطوكيو ،وكان انئب
رئيس اجلمعية الفلسفية العربية ،والسكرتري العام للجمعية الفلسفية املصرية.
ويف لقاء معه ذكر أنه انتمى إىل مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرحلة الثانوية واجلامعة ،لكنه
حتول فكرًّاي ،وأن ملفه يف وزارة الداخلية مصنف حتت عنوان "إخواين شيوعي" ،وأنه يدعو إىل
"اليسار اإلسالمي" ،وذكر أن من أهم تالميذه نصر حامد أبو زيد ،وعلي مبوك ،وكرمي
الصياد.
وكان سيئ النهج ،منحرف الفكر ،ويبز ذلك يف كتاابته بكل صراحة ،فقال يف ص  93من
مسلما إىل اإلميان ابجلنة واملالئكة
كتابه (يف فكران املعاصر)" :فال حيتاج اإلنسان كي يكون ً
والشياطني والعفاريت ،فاإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل ،فيمكن للمسلم املعاصر أن
مسلما حقًّا يف سلوكه"!!.
ينكر كل اخلطاب الغييب يف الدين ويكون ً
بل إن هللا عنده ليست له ذات ،وليس هو شيئًا!!! فهو يقول يف كتابه "الرتاث والتجديد" ص
" :113فاهلل لفظ نعب به عن صرخات األمل وصيحات الفرح ،أي أنه تعبري أديب أكثر منه
خباي".
وصفاً لواقع ،وتعبري إنشائي أكثر منه وصفاً ًّ
وقال األستاذ عبدالرمحن تركي يف حبثه "نظرات يف موقف حسن حنفي من القرآن الكرمي"" :ال
يؤمن حنفي بقدسيرة القرآن وخلوده وإعجازه من ألفاظه ومعانيه ،وأنه كالم هللا سبحانه لفظًا
ومعىن ،وأنه غري خملوق ،وإمنا يعتقد أن ألفاظ القرآن من الواقع الذي عاشه املسلمون زمن النيب
حممد عليه الصالة والسالم".
وحاكما عليه؛ فالواقع لديه هو األصل واملرجع
قال" :يق ردم الواقع على القرآن وجيعله قاضيًا
ً
الذي حيتكم إليه ،والقرآن يساير الواقع وينسجم معه كما يرى".
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كما ذكر األستاذ حممد عمارة أنه ينكر الثوابت ،قال :إن د .حنفي اتصل به مرة يشكو إليه
ولده (السلفي) الذي يُعكر مزاجه ،فضحك الدكتور عمارة وقال له :اجلزاء من جنس العمل،
أنت تعظرم العقل وتنكر الثوابت ،والواد يبقى سلفي يطالبك ابلدليل يف الراحية واجلاية ويطلع
عينك!.
ومن أواخر آتليفه كتاب يف التفسري املوضوعي ،الذي شحنه أبفكار فلسفية وجودية وغريها،
وآراء للمعتزلة ،وأتويالت بعيدة ،ونظرايت ليساريته اخلاصة .وفيه حىت كلمات أغاين مطربني،
وحديث عن أفالم سينمائية!
ويف كتابه (ذكرايت ،ص  )189متىن أال يتعب بعد وفاته ،وأن يلقى من كتب عنهم ،ذكر
منهم :فشته وبرجسون ،وطالبه نصر أبو زيد وعلي مبوك .مث قال" :أمتىن أن يغفر هللا الذنوب
ويعفو عين ،وأن آتيه بنية صافية ...اخل" .ومل أقرأ أنه رجع من كالم له؟
ومن كتبه :الرتاث والتجديد ( 4جـ) ،من العقيدة إىل الثورة ،حوار األجيال ،من النقل إىل
اإلبداع ( 9جـ) ،موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية ،مقدمة يف علم االستغراب ،يف فكران
املعاصر ،اليمني واليسار يف الفكر الديين ،من النص إىل الواقع ،من الفناء إىل البقاء ،من النقل
إىل العقل.
مات ليلة اجلمعة  16ربيع األول  1443هـ 22 ،تشرين األول  2021م.
حسين بريم أوغلو
داعية.
آخر الطالب املعاصرين لبديع الزمان النورسي رمحهما هللا.
أيضا من طالب النورسي ،وممن
والدته يف مدينة سفرن بولو التابعة لوالية قـره بوك .وكان والده ً
سجن معه .خدم رسائل النور وعمره سبع سنوات ،حيث شارك يف نسخها يف منزله مع أبويه
وإخوته ،وقد التقى بصاحبها وعمره ( )13سنة ،مث الزمه ( )10سنني ،ورافقه يف رحالته
وأسفاره ،حىت حلظات وفاته بـأورفا .واعتقل مع بعض طالب النور.
تويف يف إستانبول مساء يوم االثنني  7رمضان  1442هـ 19 ،نيسان  2021م.
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احلسني أفا
أديب انقد.
من سوس .انل شهادة الدكتوراه يف موضوع "الشعر العريب يف سوس بني االتباع واإلبداع خالل
القرن العشرين" .مث كان أستاذ اللغة العربية جبامعة ابن زهر يف أكادير ،وعميد كلية الشريعة
آبيت ملول .من وجوه حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية أبكادير.
معا مبشاركة عمر
من كتبه :قبيلة مس ركينة يف سوس غرب األطلس الكبري ،بوابة سوس /كالمها ً
أفا ،مجع وحتقيق ديوان الشاعر احلسن البونعماين.
تويف يوم السبت  18صفر  1443هـ 25 ،أيلول  2021م.
حسني حسني شحاتة
أستاذ احملاسبة ،مستشار مايل وشرعي.
من مصر .حاصل على دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة اإلدارية من جامعة براد فورد إبجنلرتا ،مث
كان أستاذ احملـاسبة واملراجعة يف كليـة التجارة جبامعـة األزهر وغريها ،رئيس قسـم احملاسبة هبا،
عضو اهليئة الشرعية العاملية للزكاة ابلكويت ،خبري املعامالت املالية واملصرفية ،أحد كبار علماء
االقتصاد اإلسالمي يف مصر والعامل اإلسالمي ،مستشار مايل وشرعي للمؤسسات املالية
واإلسالمية ،وملؤسسات وصناديق الزكاة يف العامل اإلسالمي ،وهليئة احملاسبة واملراجعة اإلسالمية
مطلعا وابحثًا يف حماسبة الزكــاة ،وشارك يف مؤمترات وندوات عاملية يف
بدولة البحرين .وكان ً
جمال االقتصاد اإلسالمي واألوقاف والزكاة والبنوك اإلسالمية وشركات االستثمار اإلسالمي.
وورد أنه كان من مجاعة اإلخوان املسلمني.
له مؤلفات يف جمال ختصصه ،ترجم بعضها إىل لغات أخرى ،منها :حرمة املال العام يف الشريعة
اإلسالمية ،كيف حتسب زكاة مالك؟ ،الرسالة امليسرة يف زكاة املال وصدقة الفطر ،نظم التأمني
املعاصرة يف ميزان الشريعة اإلسالمية ،االقتصاد اإلسالمي بني الفكر والتطبيق ،فقه وحماسبة
زكاة الشركات ،فتاوى معاصرة حول زكاة املال.
تويف يوم الثالاثء  22رمضان  1442هـ 4 ،أاير  2021م.
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حسني سليم أسد
ابحث وحمقق خبري.
يتيما ،فربَّته أمه ،تتلمذ على أساتذة كبار جبامعة دمشق،
من بلدة دارراي بريف دمشق .نشأ ً
استقر ببلدته .وكان من
وخترج يف قسم اللغة العربية هبا .مث عمل ً
مدرسا يف مدن وقرى ،و ر
دروسا يف جامع أنس بن
كثريا ،وألقى ً
وجهائها ،يعظ الناس ،ويرشدهم ،ويصلح بينهم .طالع ً
مالك ،والتقى مبحققني ،منهم األرانؤطان شعيب وعبدالقادر ،فشاركهم يف حتقيقات ،مث استقل
بتحقيق مراجع وموسوعات يف كتب السنة الشريفة ،واستمر فيها بدأب ونشاط ومهة عالية.
أحدا نقد خترجياته.
وال أذكر ً
وملا قامت الثورة السورية على الطاغية السفاح بشار األسد وزمرته ،انتقل إىل مدينة برج العرب
مبحافظة اإلسكندرية يف مصر.
وقد تويف قبله بيومني أو ثالثة ابنه :مرهف وزوجته ،بعد إصابتهم جبائحة كوروان .رمحهم هللا
مجيعا.
ً
من حتقيقاته :جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ( 23مج ،ساعده ابنه مرهف يف حتقيق
األجزاء  ،22-18وأعد الفهارس يف اجلزء األخري) ،املعجم /أمحد بن علي بن املثىن التميمي،
مسند اإلمام أيب بكر عبدهللا بن الزبري القرشي احلميدي (مع ابنه مرهف) ،جزء من مسند أيب
أمية الطرسوسي روى فيه أحاديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه (مع ولده مرهف) ،األدب املفرد
(مع مرهف) ،الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ( 9مج ،مع مرهف)،
اجلماعيلي ،مسند أيب يعلى املوصلي ،أخالق النيب
النصيحة يف األدعية الصحيحة /عبدالغين ر
صلى هللا عليه وسلم وآدابه أليب الشيخ األصبهاين (مع ابنه) ،مسند الدارمي املعروف بسنن
الدارمي ،ربر الوالدين للبخاري (مع ولده).
تويف ابإلسكندرية يوم األحد  25ربيع األول  1443هـ ،األول من تشرين الثاين  2021م.
حسني السومسي
فقيه شافعي (مال).
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من حمافظة إسعرد برتكيا .تتلمذ على العامل املشهور سعيد اجلزري .نشر العلم خفية يف فرتة
العلمانية املتسلطة ،وأجاز الكثري من طلبة العلم.
تويف يف شهر ذي احلجة  1442هـ ،متوز  2021م.
حسني شحاتة = حسني حسني شحاتة
محدان عبداجمليد الكبيسي
مؤرخ اقتصادي.
من العراق .انل شهادة املاجستري من جامعة بغداد ،والدكتوراه من جامعة القاهرة .عمل أستا ًذا
يف جامعة قسنطينة ابجلزائر ،رئيس قسم التاريخ واحلضارة يف معهد التاريخ العريب للدراسات
العليا ببغداد ،عضو يف جلنة التاريخ واحلضارة ابجملمع العلمي العراقي .أسهم يف مؤمترات
وملتقيات وندوات اقتصادية إسالمية.
له :اخلراج :أحكامه ومقاديره ،الزراعة يف العراق ،عصر اخلليفة املقتدر ابهلل ،دراسات يف اتريخ
االقتصاد العريب اإلسالمي ،القائد جرير بن عبدهللا البجلي ،أصول النظام النقدي يف الدولة
العربية اإلسالمية ،أصالة نظام احلسبة العربية اإلسالمية ،أسواق العرب التجارية قبيل اإلسالم،
أسواق بغداد حىت بداية التسلط البويهي ،األسس االقتصادية واملالية اليت أرساها الرسول صلى
هللا عليه وسلم ،اجلوانب االقتصادية واملالية يف كتاب معجم البلدان لياقوت احلموي.
وفاته يف شهر شوال  1442هـ ،أاير  2021م.
(خ)
خالد مخيس السر
من بلدة محامة يف حمافظة خانيونس ،حصل على الدكتوراه يف املناهج وطرق تدريس الرايضيات
من جامعة عني مشس ابلقاهرة ،مث كان أستاذ املناهج وطرق تدريس الرايضيات يف جامعة
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األقصى بغزة .شارك يف مؤمترات حملية وعربية ،ويف جلان جامعية أكادميية وإدارية وعلمية وتربوية،
سر اجلمعية الفلسطينية للعلوم الرتبوية والنفسية.
عضو مؤسس وأمني ر
نشر ما يزيد عن عشرين حبثًا يف جمالت حمكمة ،وألف العديد من الكتب يف املناهج وطرق
التدريس ،منها :أساسيات املناهج ،املنهج الرتبوي ،أساسيات اإلحصاء وتطبيقاته الرتبوية،
اسرتاتيجيات تدريس الرايضيات يف مراحل التعليم العام ،اسرتاتيجيات تعليم وتعلم الرايضيات.
تويف يوم األربعاء  29صفر  1443هـ 6 ،تشرين األول  2021م.
خالد بن عبدهللا آل سعود
رجل أعمال.
من الطائف .ابن أخ امللك عبدالعزيز ،وزوج ابنة له .درس التاريخ يف أمريكا والرايض ،مارس
األعمال التجارية ،رئيس جملس إدارة الشركة الكيميائية السعودية ،رئيس شركة موارد القابضة،
مالك جمموعة شبكة أوربت شواتمي .من أعرق ُمالرك اخليل ،امتلك مزارع يف أورواب وأمريكا،
مؤسس ومالك إمباطورية مزرعة جود مونت إلنتاج اخليول العاملية ،شارك ابستمرار يف البطوالت
عاما إجنازات متواصلة ،ويف مزارعه سالالت
الدولية ،وحققت جياده على مدى أكثر من ثالثني ً
قل أن يوجد هلا مثيل يف العامل .وفازت جبوائز عاملية .ومتتلك مزارعه أشهر وأفضل الفحول.
َّ
تويف يوم األربعاء  29مجادى األوىل  1442هـ 13 ،كانون الثاين  2021م.
خالد حممد سامل األنصاري

ابحث ومؤرخ وطين.
من جزيرة فيلكا ابلكويت ،وتعلم فيها حىت املرحلة املتوسطة .عمل يف إدارة املطبوعات ،وأصبح
مؤسسا يف اجلمعية
عضوا
عضوا يف جملس إدارة رابطة األدابء الكويتيني ،وانئبًا لرئيسها ،و ً
ً
ً
التارخيية .اشتغل بتاريخ فيلكا وتوثيق أحواهلا مدة طويلة ،وكلف إبعداد خريطة اترخيية هلا،
وكتب حبو ًاث ومقاالت.
ومن عناوين كتبه :جزيرة فيلكا :حملات اترخيية واجتماعية ،راببنة اخلليج العريب ومصنفاهتم
املالحية ،من ذكرايت التعليم يف جزيرة فيلكا ،صور من احلياة القدمية يف جزيرة فيلكا ،جزيرة
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فيلكا :صفحات من املاضي ،كلمات أجنبية ومعربة ابللهجة الكويتية ،الكويت يف القرنني
الثامن عشر والتاسع عشر :حوادث وأخبار.
تويف يوم األحد  26مجادى األوىل  1442هـ 10 ،كانون الثاين  2021م.
خدارحم روديين
حم ردث وعامل تربوي مشارك.

من قرية سهراب يف منطقة سيستان اإليرانية .درس على علماء كبار يف أفغانستان واهلند
وابكستان وإيران ،مث كان أحد كبار أساتذة احلديث يف دار العلوم زاهدان ،إضافة إىل تدريس
علوم خمتلفة ،ألهل السنة .وكان حنفي املذهب .وشارك يف لقاءات علمية وإصالحية.
أسهم يف ترمجة وتفسري القرآن الكرمي للعالمة املفسر عبدالغين اجلاجروي أثناء دراسته يف اجلامعة
املدنية بالهور.
أيضا :توضيحات عامة شرح مواقف التفتازاين ،توضيخات عامة شرح املقاصد،
ومن مصنفاته ً
حاشية كتاب مال جالل ،حاشية مشس ابزغة ،حاشية شرح جغميين ،حاشية الكافية.
تويف يف األول من شهر ربيع األول  1443هـ 7 ،تشرين األول  2021م.
خلف مفضي املطلق
فقيه شافعي حمقق.
من ضواحي مدينة البوكمال السورية .سلك الطريقة النقشبندية .أخذ العلوم الشرعية عن
مشايخ ،وأجيز منهم .أكمل دراسته النظامية وانل إجازة من كلية الشريعة جبامعة األزهر،
إماما
واملاجستري من جامعة لبنانية ،فالدكتوراه من الكويت ،وقد انتقل إىل الكويت وعمل ً
ومدرسا يف كلية الرتبية األساسية ،وعقد جمالس
وخطيبًا هبا ،وابحثًا شرعيًّا يف املوسوعة الفقهية،
ً
عديدة لتدريس الفقه الشافعي ،كما ألقى حماضرات ،وأذاع كلمات .عاد إىل دمشق ليتعاجل
من مرض السرطان ،ولكنه ما لبث أن مات.
من كتبه أتلي ًفا وحتقي ًقا :األنوار ألعمال األبرار (حتقيق) ،حتفة الطالب (حتقيق) ،روض الطالب
يف الفقه (حتقيق) ،تقريب منهاج الطالبني ،البيوع املنهي عنها يف اإلسالم.
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تويف يوم اخلميس  9صفر  1443هـ 16 ،أيلول  2021م؟
خليل حميي الدين امليس
عامل تربوي مفت.
من قضاء زحلة بلبنان .حاز شهادة املاجستري يف الفقه املقارن من جامعة األزهر بلبنان .عاد
ئيسا
ليكون ً
عضوا يف اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى .أسهم يف أتسيس أزهر لبنان ،وعني ر ً
عاما ملدينة زحلة وحمافظة البقاع .وقد أسهم يف تطوير أزهر
له .ويف عام  1405هـ عني مفتيًا ًّ
لبنان وحتويله إىل مؤسسات ،وصارت أكب مؤسسة علمية شرعية يف لبنان ،وقد ضمت مراحل
دراسية متوسطة واثنوية وجامعية عليا ،للذكور واإلانث .حاضر يف كلية الشريعة اإلسالمية
ببريوت ،واملعهد العايل للدراسات اإلسالمية التابع جلمعية املقاصد اخلريية اإلسالمية .وشارك
يف مؤمترات علمية ببلدان عربية وإسالمية .وله حبوث فقهية وحتقيقات تراثية.
من كتبه :مباحث يف أصول الفقه اإلسالمي ،اجلهاد بني النظرية والتطبيق ،البيئة يف الفقه
اإلسالمي وقاية وتنمية ،دراسات وأحباث املفيت الشيخ خليل امليس ( 3مج) ،قطف األزهار
املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي (حتقيق).
تويف يوم اخلميس  19ذي احلجة  1442هـ 29 ،متوز  2021م.
(ر)
رائف جنم
مهندس مدين ،إداري إسالمي.
من األردن .درس اهلندسة يف جامعة فؤاد األول ابلقاهرة .عمل وز ًيرا لألشغال العامة ،ووز ًيرا
لألوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،صاحب مكتب استشارات هندسية وحتكيم املركز
األردين ملهندسي الرأي .عضو جمالس وجلان ،مثل :اللجنة امللكية إلعمار مساجد ومقامات
الصحابة والشهداء يف األردن ،مجعية محاية القدس الشريف ،من مؤسسي مجعية احملافظة على
القرآن الكرمي.
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كثريا ،وكان انئب رئيس جلنة إعمار املسجد األقصى املبارك وقبة الصخرة
خدم قضية القدس ً
املشرفة أكثر من ثالثني عاماً ،مث رأس هذه اللجنة عندما كان وزيراً لألوقاف ،وقدم عشرات
من احللقات التلفزيونية العربية حول القدس ،إضافة إىل تسجيالت يف إذاعات عربية وإجنليزية
يف العامل العريب وأورواب ،وكتب مئات املقاالت يف الصحافة األردنية والعربية ،وشارك يف ندوات
ومؤمترات عاملية وحملية ،وقدم فيها أحبااثً حول القدس يف حماور خمتلفة.
أشرف على إعمار املسجد األقصى املبارك منذ إحراقه عام  1389هـ ،مبا يف ذلك إعادة صنع
منب صالح الدين األيويب ،ومشاريع البنية التحتية للمسجد األقصى بكامل مساحته ،كما
أشرف على إعمار قبة الصخرة املشرفة ،ووضع التصميم اخلاص بتصفيح القبة بصفائح النحاس
املذهبة.
َّ
له عدد كبري من األحباث اإلسالمية وخاصة ما يتعلق بشؤون القدس ،ومن مؤلفاته القيمة:
كنوز القدس ،حنو خطة عملية إلعمار املقدسات ،القدس خالل مرحلة االحتالل اإلسرائيلي،
القدس أمنوذج للتعايش السلمي ،اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي برهان النبوة ،دليل القدس،
ذكرايت .وأسهم يف الكتابة يف املوسوعة الفلسطينية.
تويف يوم األربعاء  19ربيع اآلخر  1443هـ 24 ،تشرين الثاين  2021م.
ربيع حداد
انشط سياسي وحقوقي.
من لبنان .اعتنق اإلسالم ،وانصر الثورة السورية ضد الطاغية بشار األسد وأعوانه اإليرانيني
والروس .وشارك من قبل يف مقاومة االحتالل الصهيوين والسوفييت ألفغانستان .اعتقل يف أمريكا
واهتم بتلقي األموال من القاعدة! شارك يف أتسيس مؤسسة اإلغاثة العاملية ،وهي مؤسسة خريية
مقرها يف إلينوى .األمني العام املساعد لتيار أهل السنة يف لبنان ،املؤسس واملدير التنفيذي
للحملة العاملية ملقاومة العدوان ،انئب رئيس املنتدى السياسي الدويل .عضو هيئة علماء
املسلمني يف لبنان.
تويف إبستانبول يوم األحد  15شعبان  1442هـ 2021/3/28 ،م.
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رجب بواي
عامل مشارك ،داعية مصلح ،مفت.
من حمافظة كلينا بكوسوفو .أحرز شهادة الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،عاد
ئيسا
َّ
فأم وخطبَّ ،
ودرس يف مدرسة عالء الدين الثانوية الشرعية الوحيدة يف بلده .انتخب ر ً
للمشيخة اإلسالمية ثالث مرات ،مفيت كوسوفو ،عميد كلية الدراسات اإلسالمية (بريشتينا)،
مترا وملتقى وندوة.
سفري يف الرايض .شارك يف أكثر من ( )150مؤ ً
من عناوين كتبه ابلعربية :األلبانيون (األرانووط) واإلسالم ،املسلمون يف يوغسالفيا السابقة،
دولة اإلمارات عطاء ومناء يف مجهورية كوسوفا.
وابأللبانية :لغد األفضل.
وفاته يوم االثنني  7صفر  1443هـ 13 ،أيلول  2021م؟
رمحة هللا قولداش البخاري

مدرس القرآن .عرف برمحة هللا قاري.
ر
من املدينة املنورة .أحد مدرسي القرآن الكرمي القدامى ،اشتهر من تالمذته :الشيخ علي جابر
وعمر حنو مئة عام.
إمام احلرم املكي .ر
تويف ابملدينة املنورة يوم االثنني  29حمرم  1443هـ 6 ،أيلول  2021م.
رضوان خمتار بن غربية

فقيه أصويل.
من املدية ابجلزائر .انل شهادة الدكتوراه يف الفقه واألصول من جامعة أم القرى .مث كان أستا ًذا
بكلية العلوم اإلسالمية يف جامعة اجلزائر ملادة الفقه واألصول واملقاصد ،أستاذ ورئيس قسم
الشريعة بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف ديب .عضو جلنة معدالت الشهادات العلمية
العليا بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر ،رئيس اللجنة الرتبوية الوطنية للعلوم
اإلسالمية (إلعداد البامج يف العلوم اإلسالمية) ،عضو حم ركم يف حبوث علمية مبجالرت علمية.
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له حبوث علمية .ومن حتقيقاته لكتب العالمة يوسف بن عبداهلادي احلنبلي :إرشاد السالك
إىل مناقب مالك ،الدُّر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ( 3مج) ،زينة العرائس من الطرف ونفائس
يف ختريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية ،هتذيب النفس ابلعلم وللعلم ،القول السديد يف
أحكام تسري العبيد.
أيضا :اإلمام يف بيان أدلة األحكام للعز بن عبدالسالم.
وحقق ً
ومن آتليفه :العمل ابملرجوح :حقيقته ضوابطه وتطبيقاته الفقهية ،داللة النص بني الوضع اللغوي
واالستعمايل :دراسة أصولية حتليلية ،مقدمة حول منهج البحث يف العلوم اإلسالمية وحتقيق
املخطوطات ،املذهب املالكي :مدارسه ،أعالمه ،مصنفاته.
تويف يوم الثالاثء  20شوال  1442هـ ،األول من شهر أاير  2021م.
رفيق يونس املصري
من علماء االقتصاد اإلسالمي.
من دمشق .حاز درجة الدكتوراه يف اقتصاد التنمية من جامعة رين بفرنسا وموضوعها "مصرف
التنمية اإلسالمي :حماولة جديدة يف الراب والفائدة والبنك" .عمل يف املكتب االقتصادي برائسة
خبريا يف جممع الفقه اإلسالمي جبدة منذ إنشائه ،عضو اجلمعية الدولية لالقتصاد
اجلمهورية ،و ً
اإلسالمي ،أستاذ يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة ،ابحث يف مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي
ابجلامعة نفسها.
له حبوث فقهية واقتصادية ،وشارك يف مؤمترات وندوات يف خمتلف البالد ،إضافة إىل ما ق ردم
من مواد علمية إىل موسوعات عديدة.
من مؤلفاته الكثرية :اإلعجاز االقتصادي للقرآن الكرمي ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،اجلامع يف
اقتصاداي ،االقتصاد واألخالق ،األزمة املالية العاملية هل
أصول الراب ،امليسر والقمار ،الغزايل
ًّ
اقتصادا ،اإلسالم والنقود ،احملصول يف علوم الزكاة،
فقها و ً
جند هلا يف اإلسالم حال؟ ،األوقاف ً
غالء األسعار.
تويف صبيحة يوم عرفة االثنني  9ذي احلجة  1442هـ 19 ،متوز  2021م.
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رايض عبداحلميد مراد
أديب وابحث حمقق.
من دمشق .وانل من جامعتها شهادة الدكتوراه عن رسالته "معجم األدابء يف اتريخ دمشق
درس يف دمشق وخارجها ،وعمل ابحثًا وحمق ًقا يف الرتاث اإلسالمي .واهتم يف
البن عساكر"َّ .
أواخر عمره مبشروع بالغة القرآن الكرمي.
من مؤلفاته وحتقيقاته :شعر دمشق يف القرن الثاين عشر اهلجري (ماجستري) ،اتريخ دمشق
البن عساكر (حتقيق أجزاء منه) ،احملمدون من الشعراء وأشعارهم للقفطي (حتقيق) ،فهارس
جملة املقتبس ،معجم األمثال العربية ( 4جـ) ،معجم الشعراء من اتريخ دمشق (مع آخرين).
تويف يوم اخلميس  15ربيع األول  1443هـ 21 ،تشرين األول  2021م.
(ز)
الزبري أمحد احلسن
داعية قيادي واقتصادي وزير.
من السودان .خترج يف كلية االقتصاد والدراسات االجتماعية جبامعة اخلرطوم .من الرعيل األول
للحركة اإلسالمية ابلسودان ،وتدرج يف العمل التنظيمي حىت كان األمني العام للحركة
اإلسالمية .كما شغل مناصب حكومية ،منها منصب انئب حمافظ بنك السودان املركزي،
ومدير بنك أم درمان الوطين ،ووزير املالية ،ووزير الطاقة والتعدين ،ورئيس اللجنة االقتصادية
يف اجمللس الوطين.
تويف يوم اجلمعة  18رمضان  1442هـ 30 ،نيسان  2021م.
زكراي عبدالعزيز اجلاسم
ابحث شرعي حمقق.
حصل على درجيت املاجستري والدكتوراه يف احلديث النبوي من جامعة أم درمان اإلسالمية.
وعمل يف دار النوادر بدمشق.
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من آاثره العلمية :اإلمام ابن انصر الدين الدمشقي وجهوده يف احلديث النبوي مع حتقيق كتابه
شرح عقود الدرر يف علوم األثر ،الكوكب الدري املستخرج من كالم النيب حممد املصطفى
املكرم صلى هللا عليه وسلم /أليب العباس األُقليشي (حتقيق) ،الفتح املبني على كتاب نور اليقني
يف سرية سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم /حممد راغب الطباخ (حتقيق) ،الوطن واملواطنة يف
السنة النبوية (دكتوراه).
وفاته بدمشق يوم االثنني  3ربيع اآلخر  1443هـ 9 ،تشرين الثاين  2021م.
زكراي حممد الكنيسي
ابحث إسالمي مرتجم.
عمل يف قسم ترمجة الواثئق األرشيفية مبركز حبوث ودراسات املدينة املنورة.
وله كتب ،مثل :الراثء يف الشعر الرتكي العثماين من بداية القرن الرابع عشر وحىت بداية عصر
التنظيمات.
ومن عناوين حبوثه :واثئق املدينة املنورة :شروط تعيني األئمة واخلطباء ابملسجد النبوي.
تويف يف  21رمضان  1442هـ 3 ،أاير  2021م.
(س)
سامل العدايل

عامل وداعية جريء.
درس هبا حىت تقاعده .رئيس اجلمعيرة
من والية مدنني التونسية .خترج يف جامعة الزيتونة ،مث َّ
التونسية ألئمة املساجد .من الرعيل األول للصحوة اإلسالمية ببلده .عرف بنشاطه الدعوي
واخلريي ،ومناصرة قضااي احلق والعدل .سجن يف عهد الرئيس بن علي لقوله احلق يف شجاعة.
وبعد خروجه من السجن واصل عمله الرتبوي التوعوي ،وفتح منزله لطالب العلوم الشرعية
خاصة.
وفاته يف شهر شوال  1442هـ ،أاير  2021م.
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سبيع محزة حاكمي
عامل وابحث حمقق مقرئ.
من محص .تتلمذ يف علوم الفقه واللغة على الشيخ عبدالعزيز عيون السود وغريه من العلماء،
وغدا عاملا أبصول الدين والقراءات .انل إجازة يف األدب من قسم اللغة العربية جبامعة دمشق،
ً
درس يف بلده ويف بالد احلرمني .ويف جدَّة عمل يف دار القبلة
عاما وآخر ًّ
ودبلوما ًّ
خاصا .مث َّ
ً
حمررا ومدق ًقا لدى وكالة مكة لإلعالم .اشتغل بعلوم اللغة ،وحقق كتبًا يف
للثقافة اإلسالمية ،و ً
الرتاث اإلسالمي ،وله حبوث ومقاالت يف جملَّة جممع اللُّغة العربيَّة بدمشق وغريها.
ومن عناوين حتقيقاته :املبسوط يف القراءات العشر البن مهران األصبهاين ،تلخيص العبارات
السبع البن بلريمة ،اجلامع يف القراءات اإلحدى عشرة البن
بلطيف اإلشارات يف القراءات َّ
فارس اخلياط ،األذكار للنووي ،صحيح اإلمام البخاري ،وشارك يف تصنيف ومراجعة وتدقيق
موسوعة نضرة النعيم يف حماسن أخالق الرسول الكرمي ،كما شارك يف حتقيق وشرح سنن أيب
داود ،ومصنف ابن أيب شيبة ،وحقق أجزاء من كتاب الكامل يف القراءات اخلمسني البن جبارة
اهلذيل (رمبا مل يظهر امسه يف بعض هذه األعمال ألهنا كانت لصاحل جهات).
وآتليفه :حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،حقوق األوالد يف اإلسالم ،أركان اإلسالم واإلميان.
تويف يوم الثالاثء  13شوال  1442هـ 25 ،أاير  2021م.
سزائي قاراقوج

(سيزاي كاراكوتش)
شاعر ومفكر إسالمي.
من تركيا .خترج يف كلية العلوم السياسية جبامعة أنقرة .عمل يف قطاع املال ،واهتم ابألدب.
أسس حزب البعث اإلسالمي (حزب القيامة) عام  1428هـ ( 2007م) ،ورأس جملته (جملة
يصا على وحدة األمة.
البعث ،القيامة) .وكان حر ً
له أكثر من ( )40مؤل ًفا يف الفكر واألدب ،منها شعر له ابلعربية بعنوان :ديوان أربعون ساعة
مع اخلضر.
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عاش عزًاب ،ووجدت جثته يف منزله بعد مدة ،وشيع جثمانه يوم الثالاثء  11ربيع اآلخر 1443
هـ 16 ،تشرين الثاين 2021م.
سعود بن عيد الصاعدي
ابحث يف احلديث الشريف.
أحرز شهادة الدكتوراه يف علوم احلديث من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،مث كان أستاذ
املادة ابجلامعة نفسها ،وانل عضوية ورائسة عدد من اللجان هبا ،وحضر مؤمترات وندوات،
وكتب مقاالت وقصائد.
من كتبه املنشورة :األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة رضي هللا عنهم يف الكتب التسعة
ومسندي أيب بكر البزار وأيب يعلى املوصلي واملعاجم الثالثة للطباين :مجع ودراسة ( 12مج)
وكتاب آخر يف الزوائد عليه ،السماحة يف اقتضاء احلقوق كما خطرها الرسول صلى هللا عليه
وسلم وعمل هبا ،امليزان ملروايت فضائل شهر شعبان وبيان ما فيه من السنن والنكران،
األحاديث الواردة يف فضائل مجاعة مذكورين يف بعض كتب معرفة الصحابة وليسوا منهم :مجع
ودراسة ،اجلامع ملروايت فضائل احلج والعمرة وأايم عشر ذي احلجة وأايم التشريق وما فيهن
من العمل :مجع ودراسة حديثية فقهية ،محاية السنة.
ومن حتقيقاته :فضل عشر ذي احلجة البن أيب الدنيا ،تيسري العبادات ألرابب الضرورات البن
تيمية.
تويف يوم السبت  9ذي القعدة  1439هـ 21 ،متوز  2018م.
سعود بن حممد البِشر
إمام وخطيب ،إداري أكادميي.
مديرا
عائلته من األفالج ،عاش يف الرايض .انل شهادة الدكتوراه من جامعة اإلمام .عمل ً
ودرس السياسة الشرعية.
ومديرا للمعهد العايل للقضاءَّ ،
لكلية الدعوة واإلعالم ابجلامعة نفسهاً ،
َّأم وخطب ،وشارك يف برامج إعالمية.
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وهو الذي استقبل أوراقي يف الدراسات العليا عندما وصلت إىل الرايض عام  1401هـ ،وقال
حنولك إىل املدينة لتدرس
يل :إما أن تدرس يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية ابلرايض ،أو ر
هناك .وكانت رغبيت دراسة الشريعة أو علوم القرآن أو الثقافة اإلسالمية ..فلم يسمحوا يل
بذلك ،ومل تكن مسعة املعهد العلمية طيبة ،فدرست فيه عن اضطرار ،الذي حتول إىل "كلية
الدعوة واإلعالم" عام  1404هـ .وكان هو وأهله مسيطرين على إدارة الكلية ،وقدمت أوراقي
كثريا ،وله أخبار
للقبول يف الدكتوراه فما قبلت .وكان ً
مقبال على أهل جندًّ ،
مهتما ابلسعودة ً
مع الطلبة اآلخرين .رمحه هللا.
له من الكتب :إمام املسجد :مقوماته العلمية واخللقية.
تويف يوم األحد  24ذي القعدة  1442هـ 4 ،متوز  2021م.
سعيد حسني
عامل داعية.
أحد أبرز علماء إثيوبيا ودعاهتا .إمام مسجد مسية حبي مغناجنا ابلعاصمة أديس أاباب .وكان
صادعا ابحلق.
مفوًها،
خطيبًا َّ
ً
تويف يوم اجلمعة  7ربيع اآلخر  1443هـ 12 ،تشرين الثاين  2021م.
سعيد حممد صوايب
عامل أزهري مشارك.
أستاذ احلديث الشريف وعلومه بكلية أصول يف جامعة األزهر ،حمكم يف املسابقات العاملية
للقرآن الكرمي ،وأشرف على حتقيق وختريج كتب ومراجع حديثية .أسس جممع أيب سعيد اخلدري
اإلسالمي ببوالق الدكرور.
ومن مؤلفاته :مجع القرآن بني يديه صلى هللا عليه وسلم ويف عهد اخللفاء الراشدين ،املعني
الرائق يف سرية خري اخلالئق صلى هللا عليه وآله وسلم ،التوجيهات النبوية ألمة خري البية صلى
هللا عليه وسلم ،من التوجيهات النبوية لألسرة اإلسالمية ،قبس من هدي خامت النبيني حيذر
من االبتداع يف الدين ،األرحام حصن ال يقتحم :دراسة موثقة من الكتاب والسنة املشرفة.
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تويف يوم اجلمعة  10صفر  1443هـ 17 ،أيلول  2021م.
سعيدة حممد رمضان
أديبة حمققة.
من مصر .انلت شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس .مث كانت أستاذة بقسم اللغة
العربية يف كلية اآلداب جبامعة طنطا.
هلا :شعر الرشيد واملهذب :من أعالم األدب يف مصر يف القرن السادس اهلجري ،يف األدب
األندلسي ،يف مناهج البحث وحتقيق النصوص (مع زوجها حممد زكراي عناين) ،هباء الدين زهري
احلجازي املكي القوصي :حياته وشعره ،بريم وفن القصة القصرية (حبث).
توفيت يوم الثالاثء ،أو مساء األربعاء  26ربيع اآلخر  1443هـ ،األول من كانون األول
 2021م.
سليمان بشنون
عامل مصلح.
من قبيلة بين عمران اليت استقرت يف والية جيجل ابجلزائر .مضى إىل جامع الزيتونة ودرس فيها
ودرس يف دار احلديث بتلمسان ،جاهد ضد العدو،
وترأس بعثة الطلبة اجلزائريني هبا .عاد َّ
وأصلح بني الرئيس ابن بلة واجملاهدين الثائرين عليه ،وبعد استيالء بومدين على احلكم ابتعد.
شارك يف نشاط مجعية العلماء اجلزائريني وابتعاثها من جديد ،وكان من أعضاء املكتب الوطين
معلما يف أكثر من اثنوية،
ئيسا شرفيًّا هلا مع آخرين .وقد عمل بعد االستقالل ً
هبا ،مث ر ً
مستشارا لوزير الشؤون الدينية ،مث تفرغ للخطب والدروس ،وكتب يف دورايت ،مثل البصائر
و
ً
وغريها.
أصدر أكثر من ( )20مؤل ًفا يف موضوعات فقهية وإصالحية ،منها :اإلصالح والصالح:
اجلذور الشعبية يف احلركة اإلصالحية ،القواعد القاعدية للدولة اإلسالمية ،املربعات اإلنسانية
يف الشريعة اإلسالمية.
وفاته يوم الثالاثء  11ربيع اآلخر  1443هـ 17 ،تشرين الثاين  2021م.
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سليمان العبدهللا الشريدة
أديب مدرس.
معلرم من الرايض.
له كتاب :الصيد يف جوف الفراء ( 3جـ) عن خبته التعليمية.
تويف يوم اخلميس أو ليلة اجلمعة  13ذي احلجة  1442هـ 23 ،متوز  2021م.
سليمان مبارك التعمري
واعظ خطيب.
احلاجة صباح الزين .له دروس دعوية وخطب مسجلة .وكان
عمان .إمام وخطيب مسجد َّ
من ر
ينهج النهج السلفي.
من آاثره :امللخص الفقهي من علوم اإلمام األلباين ،الوجيز يف العمرة ،فتوى شيخ اإلسالم ابن
تيمية يف نعيم وعذاب القب (حتقيق) عقيدة ويل الدين األرموي (ت ( )711حتقيق) .اإلجياز
خمتصر احملرر :يف فقه الشافعية للكرماين (حتقيق).
تويف إثر إصابته بوابء كوروان يف شهر  23شعبان  1442هـ 5 ،نيسان  2021م.
سيد علي جيالن
زعيم قائد جماهد.
والدته يف بلدة ابلقرب من ابنديبوري مشال كشمري .أهنى دراسته يف الكلية الشرقية بالهور.
كان أبرز املناهضني لالحتالل اهلندي لكشمري ،دعا إىل اإلضراب والعصيان املدين مرات ضد
عضوا يف اجلماعة
تدخل اهلند يف الشأن احمللي لكشمري وظلم سكاهنا ،وقاد املقاومة .وكان ً
اإلسالمية بكشمري ،مث أسس حزب "حتريك احلرايت" ،وشغل منصب رئيس مؤمتر حرية مجيع
األحزاب ،الذي ضم جمموعة من األحزاب االنفصالية يف جامو وكشمري .سجن واعتقل ،وآخر
عهده ابلدنيا اإلقامة اجلبية يف منزله.
كتب مقاالت يف جمالت كشمريية وابكستانية وغريها.
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وفاته يوم األربعاء  24حمرم  1443هـ ،األول من أيلول  2021م.
سيف مرزوق الشمالن الرومي
مؤرخ وطين.
من الكويت .تعلم يف مدارس الكويت ،وانل دبلوم الصحافة ابملراسلة من مصر ،بدأ موظفاً
يف وزارة الصحة ،انتسب إىل رابطة األدابء ،ونشر مقاالت وأحبا ًاث يف الصحف واجملالت الثقافية
واألدبية الكويتية ،منها يف اتريخ إمارة قطر ،وقدم برانجمه التلفزيوين الشهري (صفحات من اتريخ
الكويت :مقابالت تلفزيونية) ،وكان من أطول البامج .كما أنشأ متحفاً خاصاً يف بيته عن
اتريخ الكويت القدمي.
أصدر عدداً من املؤلفات ،وذكر أنه حقق خمطوطات ،معظمها يف اتريخ الكويت.
من عناوين مؤلفاته :رحليت مع الكلمة ،األلعاب الشعبية الكويتية ،من اتريخ الكويت ،اتريخ
عاما يف الكويت :مذكرات فيوليت
الغوص على اللؤلؤ يف الكويت واخلليج العريب ،أربعون ً
ديكسون (تقدمي وتعليق) .كما صدر كتاب :قطر يف كتاابت املؤرخ الكوييت سيف بن مرزوق
الشمالن /إعداد وحترير علي بن شبيب املناعي وعلي عبدهللا الفياض.
تويف يوم اخلميس  8ربيع األول  1443هـ 14 ،تشرين األول  2021م.
(ش)
شاكر حممود عبداملنعم
ابحث يف التاريخ اإلسالمي.
من هيت ابلعراق .حصل على شهادة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة بغداد ،مث كان أستاذ
التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية جبامعات بغداد ،واملستنصرية ،واجلامعة العراقية ،ومعهد
التاريخ ،وجامعة وأم القرى .عضو احتاد املؤرخني العرب يف بغداد ،عضو اهليئة العلمية ملعهد
التاريخ العريب ،رئيس قسم الرتاث به.
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اهتم مبوضوعات االستشراق ،واتريخ القرآن الكرمي ،والسرية النبوية ،والفكر العريب واإلسالمي،
وعلم األداين املقارن ،والفرق .وشارك يف ندوات ومؤمترات علمية وثقافية.
من عناوين كتبه وحبوثه :ابن حجر العسقالين :مصنفاته ودراسة يف منهجه وموارده يف كتاب
اإلصابة ،دور كتب األمساء والكىن واأللقاب يف حتقيق النصوص ،الصحابة الذين دخلوا القدس
وآاثرهم االجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية (حبث مشرتك).
تويف يوم االثنني  7رمضان  1442هـ 19 ،نيسان  2021م.
شبيب بن حممد بن دواين
إمام وخطيب.
درس مبعهد
من الرايض .إمام جامع ابن دايل أكثر من  45سنة .وكان كفي ًفا ،حافظًا للقرآنَّ ،
إمام الدعوة العلمي ،وحفظ عليه القرآن الكثري من أهل العلم.
كثريا ،فكنت أتردد على مكتبة الرشد يف شارع احلجاز ابلرايض ،وأصلي يف
صليت وراءه ً
أحدا يعظ ويتكلم بعد الصالة سواه!
حازما رمحه هللا ،ال يدع ً
مسجده هناك .وكان ً
تويف يوم األربعاء  2صفر 1443هـ 8 ،أيلول  2021م.
شفيق انظم الغربا
كاتب ومفكر سياسي.
والدته يف الكويت من أصل فلسطيين .حاصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية مع
درس العلوم السياسية يف جامعة
ختصص يف السياسات املقارنة واإلدارة العامة واملنظمات ،مث َّ
الكويت ،ورأس فيها حترير جملة العلوم االجتماعية ،كما أدار فيها مركز الدراسات االسرتاتيجية
واملستقبلية ،مؤسس "جسور عربية" لالستشارات والتدريب ،رئيس ومؤسس اجلامعة األمريكية،
مدير املكتب اإلعالمي الكوييت يف واشنطن.
شارك يف برامج حوارية ،وعرف ابلقضية الفلسطينية ،ودافع عن حقوق اإلنسان ،وعن احلرايت
السياسية العامة ،وكان مع احملامني املدافعني عن معتقلي غوانتنامو .كما وقف مع الربيع العريب
وحق الشعوب العربية يف احلرية.
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دون ذكرايته وصدرت بعنوان :حياة غري آمنة :جيل األحالم واإلخفاقات :سرية ذاتية لشفيق
َّ
الغبا من سنوات طفولته حىت تركه لكتيبة اجلرمق.
وله كتب ،مثل :فلسطينيون يف الكويت :األسرة وسياسات البقاء ،من تداعيات احتالل
الكويت ،إسرائيل والعرب :من صراع القضااي إىل سالم املصاحل ،الوالايت املتحدة واخلليج:
قراءة للمتغريات الدولية ورؤية للمستقبل ،الكويت :دراسة يف آليات الدولة والسلطة واجملتمع.
وفاته يوم السبت  27حمرم  1443هـ 4 ،أيلول  2021م.
شويش هزاع احملاميد
فقيه ابحث.
عمان .حاز درجة الدكتوراه يف أصول الفقه من اجلامعة األردنية ،تنقل يف إدارات
من ضواحي ر
درس يف جامعة مؤتة ،وجامعة العلوم اإلسالمية العاملية ملرحليت
ومناصب بوزارة األوقاف ،مث َّ
الدكتوراه واملاجستري ،ويف جامعة حائل ببالد احلرمني.
له كتب وحبوث ومقاالت.
من عناوين كتبه :مسرية الفقه اإلسالمي املعاصر ومالحمه :دراسة واثئقية حتليلية ،مسائل يف
احلظر واإلابحة :األطعمة ،األشربة ،اللباس ،اللهو (مع ماجد أبو رخية) ،فقه األميان والنذور
والذابئح (مع أيب رخية) ،عدالة الشاهد يف القضاء اإلسالمي ،عدالة الشاهد بني الشريعة وعلم
االجتماع ،مباحث يف فقه املعامالت (مع أيب رخية وشليبك).
تويف يوم الثالاثء  21صفر  1443هـ 28 ،أيلول  2021م.
(ص)
صباح فخري
مطرب مشهور.
امسه صباح الدين أبو قوس ،وشهرته جاءت تقديراً لفخري البارودي الذي رعى موهبته.
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وهو من مواليد حلب .كان يف شبابه موظفاً أبوقاف حلب ،ومؤذانً يف جامع الروضة هناك.
مث درس املوسيقى ،وخترج يف املعهد الشرقي للموسيقى بدمشق ،وتعلم على موسيقيني كبار .مث
غىن وأطرب ،وطاف العامل أبغانيه وقدوده احللبية ،وصار من مشاهري مطريب املشرق العريب.
وكان نقيب الفنانني بسوراي ،وانئب رئيس احتاد الفنانني العرب.
تويف حبلب يوم الثالاثء  27ربيع األول  1443هـ 3 ،تشرين الثاين  2021م.
صبحي حبريي
كاتب صحفي.
من مصر .صاحب اتريخ طويل يف الصحافة .كتب يف جريدة الشعب.
وفاته يوم األربعاء  5ربيع اآلخر  1443هـ 10 ،تشرين الثاين.
صديق حسن

داعية قيادي .انئب رئيس اجلماعة اإلسالمية لعموم اهلند ،أمري والية كرياال.
من منطقة تريشور اهلندية ،انل شهادة أفضل العلماء واملاجستري يف اللغة العربية ،مث عمل
مدرسا وأستاذاً مساعداً يف كلية حكومية ،وتوىل رائسة عدد من اللجان الفرعية التابعة ملركز
ً
اجلماعة اإلسالمية لعموم اهلند ،وإدارة أعمال خريية وتربوية وثقافية ،وهو مؤسس مبادرة رؤية
 2016م مؤسسة التنمية البشرية مبقرها يف نيودهلي ،اليت اعتبت أكب املشاريع التنموية
اإلسالمية يف اهلند .وزار بالداً كثرية على رأسها دول اخلليج .وكان عاملا وخطيبًا داعيًا وانشطًا
ً
اجتماعيًا.
تويف يوم الثالاثء  1442/8/24هـ 2021/4/6 ،م.
صالح حممد كرنبة
داعية وأديب كاتب.
من عربني يف ضواحي دمشق .سكن املدينة املنورة .له شعر يف الدَّعوة اإلسالميَّة وواقع
املسلمني.
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السبعة والقراءة
من مؤلَّفاته :دليل َّ
الزائر يف املدينة َّ
املنورة ،فضائل القرآن ومحلته وبيان األحرف َّ
املنورة ،شجرة
السرية يف املدينة َّ
هبا ،األصول يف فضل مدينة َّ
الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم ،مواقع ر
السرية النَّبويَّة لإلمام
َّ
القراء الشَّامـيرني اجلامعني للعشر الكبى من طريق طيربة النَّشر ،هتذيب ر
النَّووي ،دوواين شعريَّة من وحي دار اهلجرة النَّبويَّة.
تويف يوم اجلمعة  9شوال  1442هـ 21 ،أاير  2021م.
(ع)
عادل حممد األكرت

أديب وكاتب بالغي انقد.
أستاذ البالغة والنقد يف كلية اللغة العربية جبامعة األزهر .برع يف البالغة وفنوهنا خاصة.
من آتليفه  :علم املعاين يف شرح الفوائد الغياثية (دكتوراه) ،من بالغة الصفة يف القرآن الكرمي،
دور اللفظة يف البالغة القرآنية عند اخلطايب وعبداجلبار وعبدالقاهر :دراسة نظرية وتطبيقية ،من
أسرار اسم املفعول يف القرآن الكرمي (حبث) ،القيود يف الدر البالغي ،دراسة يف الفصل والوصل،
الفريدة اجلامعة للمعاين الرائعة للم رقري اليمين (حتقيق ،ماجستري).
تويف االثنني  13صفر  1443هـ 20 ،أيلول  2021م.
عالية حممد ابقر اخلفاجي

مكتبية.
من مدينة املعقل مبحافظة البصرة .انلت إجازة يف علوم املكتبات من اجلامعة املستنصرية ببغداد.
عملت يف مكتبات ،وعادت إىل البصرة لتكون املديرة العامة ملكتباهتا .أنقذت جمموعة من
الكتب واملخطوطات النادرة من التلف والدمار خالل احلرب على العراق سنة  1424هـ
( 2003م) قدرت بـ  30000كتاب وخمطوط بينها نوادر.
توفيت يوم اجلمعة  5حمرم  1443هـ.2021/8/13 ،
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عبداألول بن محاد األنصاري
ابحث يف احلديث الشريف.
من املدينة املنورة .تلمذ على والده وعدد من العلماء .خترج يف كلية احلديث الشريف ابجلامعة
دروسا ،واستفاد منه
اإلسالمية ،ختصص يف علوم احلديث وروايته ،واعتىن ابإلجازات ،وألقى ً
الطلبة.
وله :اجملموع يف ترمجة العالمة احمل ردث الشيخ محاد بن حممد األنصاري رمحه هللا ،وسريته وأقواله
ورحالته ( 2مج) .وله مشيخة كبرية.
تويف يف مدينة اخلرج يوم األربعاء  22صفر  1443هـ 29 ،أيلول  2021م.
عبدالباسط عبداملاجد
تربوي ثقايف وزير.
مدرسا يف الثانوايت ،وترقى يف املناصب الرتبوية حىت أصبح وزيراً للتعليم،
من بورتسودان .عمل ً
مث وزيراً للثقافة .وكان ممثالً للسودان يف اجمللس التنفيذي لإليسيسكو ،وانئبًا لألمني العام جمللس
الصداقة الشعبية العاملية.
تويف ابخلرطوم يوم األحد  28حمرم  1443هـ 5 ،أيلول  2021م.
عبدالباقي أمحد خلف
أديب كاتب عامل.
من قرية تل معروف القريبة من القامشلي .تتلمذ على مشايخ وعلماء على الطريقة القدمية
علوما .مث التحق ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة وخترج فيها.
لألكراد ،فحفظ متو ًان ،وأتقن ً
درس يف معاهد واثنوايت ،وكتب مقاالت ،وحصل على جوائز.
َّ
طبع له كتاب :احلوار يف السرية النبوية :صور ومشاهد حية من سرية رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،وله ديوان خمطوط عنوانه :بشائر مكة.
ومن عناوين حبوثه :وسطية اإلسالم ،العاطفة اإلسالمية يف شعر املتنيب ،دور املرأة يف الثقافة
اإلسالمية.
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أصيب مبرض عضال ،وتويف يف شهر صفر  1442هـ ،تشرين األول  2020م.
عبداحلفيظ السطلي
أستاذ األدب اجلاهلي والبالغة.
من محص .أحرز درجة الدكتوراه يف اآلداب من جامعة القاهرة ،مث كان عميد كلية اآلداب
حازما ،أصلح
جبامعة حلب ،ووكيل الكلية جبامعة دمشقَّ ،
ودرس يف جامعات أخرى .وكان ً
أمورا يف آداب دمشق ،وحارب الفساد ،لكنه أُبعد منها بعد أن تدخل املخابرات يف شؤون
ً
ودرس يف معهد الفتح اإلسالمي ،ورأس فيه قسم اللغة العربية.
الكلية واإلدارةَّ ،
من عناوين كتبه :خمتارات من األدب اجلاهلي ،العجاج :حياته ورجزه ،ديوان أمية بن أيب
الصلت (مجع وحتقيق ودراسة) ،ديوان العجاج برواية وشرح األصمعي.
تويف يف شهر صفر  1443هـ ،أيلول  2021م.
عبداحلفيظ العبدالوي
داعية وعامل مشارك.
أستاذ التعليم العايل جبامعة حممد األول فرع الناضور ،عضو اجمللس العلمي احمللي ابحلسيمة.
روسا ،دعا ووعظ وأرشد ،من املبادرين
الريف البارزين يف علوم احلديث .ألقى د ً
أحد مشايخ ر
السعي يف قضاء حوائج الناس.
إىل العمل اخلريي وبناء املساجد و ر
من آتليفه :اإلمام عبدالرمحن بن مهدي (ت  198هـ) وجهوده يف القواعد احلديثية واجلرح
والتعديل (رسالة جامعية).
تويف يوم السبت  27حمرم  1443هـ 4 ،أيلول  2021م.
عبداحلكم الفيومي الدمياطي
عامل.
من علماء األزهر .شافعي ،خطب يف املساجد.
وفاته مساء األحد  6رمضان  1442هـ 18 ،نيسان  2021م.
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عبداحلميد أمحد أبو سليمان
مفكر إسالمي وإصالحي هنضوي حضاري وإداري عبقري.
من مكة املكرمة .أحرز درجة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة ،والدكتوراه يف
العالقات الدولية من جامعة بنسلفانيا بفيالدلفيا يف أمريكا .عمل أميناً الجتماعات اجمللس
درس يف جامعة امللك سعود ابلرايض ،ورأس قسم العلوم السياسية
األعلى للتخطيط يف بلده ،مث َّ
هبا .من مؤسسي احتاد الطلبة املسلمني يف الوالايت املتحدة األمريكية وكندا ،واالحتاد اإلسالمي
للمنظمات الطالبية ،رئيس جملس إدارة مدارس منارات الرايض ،األمني العام املؤسس للندوة
العاملية للشباب اإلسالمي ابلرايض ،الرئيس األول واملؤسس للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
أنشأ مؤسسة تنمية الطفل ورأسها ،كما أسس ورأس مجعية علماء االجتماعيات املسلمني
ابلوالايت املتحدة األمريكية وكندا ،رئيس حترير اجمللة األمريكية للعلوم االجتماعية اإلسالمية،
مؤسس ومدير اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
كان منارة من منارات العلم والفكر والدعوة يف عاملنا اإلسالمي ،عبقرًّاي يف طرح املشاريع وإدارة
املؤسسات الرتبوية والعلمية الكبرية .رمحه هللا وأجزل مثوبته.
أسهم يف إقامة مؤمترات وندوات فكرية وثقافية عاملية ،وحاضر فيها ،وقدم حبو ًاث وأوراقًا مهمة.
وقدمت رسالة ماجستري يف فكره بعنوان :مبادئ الفكر املقاصدي لدى رواد املعهد العاملي
منوذجا :دراسة حتليلية /هاوژين عمر كرمي-.
للفكر اإلسالمي :عبداحلميد أبو سليمان
ً
السليمانية ،العراق :جامعة السليمانية 1443 ،هـ.
من مؤلفاته :النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية :اجتاهات جديدة للفكر واملنهجية اإلسالمية،
السياسة البيطانية يف عدن واحملميات ما بني عام  1799وعام  1961م (أصله ماجستري)،
نظرية اإلسالم االقتصادية :الفلسفة والوسائل املعاصرة ،أزمة العقل املسلم ،إسالمية املعرفة:
اخلطة واإلجنازات (مشارك) ،العنف وإدارة الصراع السياسي يف الفكر اإلسالمي بني املبدأ
واخليار :رؤية إسالمية ،أزمة اإلرادة والوجدان املسلم ،اإلنسان بني شريعتني ،جزيرة البنائني:
قصة عقدية تربوية ،إشكالية االستبداد والفساد يف الفكر والتاريخ اإلسالمي ،الرؤية الكونية
احلضارية القرآنية.
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تويف يوم األربعاء  10حمرم  1443هـ.2021/8/18 ،
عبداحلميد عبداخلالق ريكان
عامل داعية مفت.
درس يف
من مدينة دهوك بكردستان العراق ،حاصل على الدكتوراه يف علوم القرآن والتفسريَّ .
كلية العلوم اإلنسانية جبامعة زاخو ،من مؤسسي كلية الشريعة يف دهوك ،ودرس فيها العقيدة
والتفسري والفقه ،إمام وخطيب اجلامع الكبري يف دهوك ،ومفتيها ،عضو االحتاد العاملي لعلماء
املسلمني ،من قيادات الصحوة اإلسالمية يف إقليم كردستان العراق ،خترج عليه الكثري من طلبة
العلوم الشرعية.
وله مؤلفات.
تويف يوم الثالاثء  17ذي احلجة  1442هـ 27 ،متوز  2021م.
عبداحلميد القضاة
طبيب وداعية قيادي.
من األردن .حاز درجة الدكتوراه يف تشخيص األمراض اجلرثومية واألمصال من جامعة مانشسرت
يف بريطانيا ،واملاجستري يف اجلراثيم الطبية من جامعة كراتشي .مث كان مدير املختبات
التخصصية يف إربد ،ورئيس قسم أحباث وإنتاج األمصال يف الشركة العربية إلنتاج الكواشف
الطبية ،وأستاذ اجلراثيم الطبية يف األردن ،وخبري األمراض املنقولة جنسيًّا واإليدز يف االحتاد
العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية .وكان انئب املراقب العام جلماعة اإلخوان املسلمني ببلده،
مؤسسا حلزب جبهة العمل اإلسالمي .أطلق مشروع "وقاية الشباب من األمراض
عضوا
و ً
ً
املنقولة جنسيًّا" يف خطاب علمي وديين وأخالقي ،وتبىن مشروع "االحتاد العاملي للجمعيات
الطبية اإلسالمية" واعتمده كبانمج شامل لتحصني الشباب ضد األمراض اجلنسية ،كما
سخر علمه
حاضر يف جمال األمراض اجلنسية وبيان خماطرها يف خمتلف دول العامل اإلسالمي .ر
وختصصه الطيب يف جمال الدعوة اإلسالمية.
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حبوثه املنهجية :تطوير طرق جديدة لتشخيص مرض الزهري (دكتوراه) ،استعمال البنسلني
لتعداد اخلالاي البكتريية احلية (دبلوم) ،اجلراثيم املسببة لاللتهاابت يف العمليات اجلراحية
ومصادرها ،مرض التدرن (السل) يف الباكستان (ماجستري أول).
ومن كتبه وحبوثه األخرى :امليكروابت وكرامات الشهداء ،الرؤية اإلسالمية يف مواجهة اإليدز،
تفوق الطب الوقائي يف اإلسالم ،أثر السواك يف قتل اجلراثيم يف الفم ،أثر البالن يف ختفيض
نسبة السكر يف الدم.
حتضريا استعملت يف
إضافة إىل أحباث خاصة ابألمصال أدت إىل تطوير وإنتاج أحد عشر
ً
األردن وص ردرت للخارج لتشخيص األمراض املختلفة.
تويف يوم األربعاء  22صفر  1443هـ 29 ،أيلول  2021م.
عبداحلميد أبو النعيم
شيخ وداعية سلفي.
من مواليد الدار البيضاء ،من أصل دمنايت .أخذ عن علماء بلده ،وخاصة الشيخ حممد تقي
درس يف املساجد .أُوقف عن الوعظ ،فدعا عن طريق املنابر
الدين اهلاليل ،والزبري احلسين .مث َّ
اإلعالمية اإللكرتونية ،وسجن بسبب موقفه من إغالق املساجد زمن وابء كوروان .وقد صار
له تالمذة ،فنشروا خطبه ومواعظه وكتاابته.
تويف منتصف ليلة اخلميس  28ذي القعدة 8 ،متوز  2021م.
عبداحلي اليمالحي
مدرس حمقق.
عدال مبدينة طنجة ،وأستاذًا ابلتعليم العتيق.
نسبته إىل ميلح بن مشيش .اشتغل ً
وله بعض املؤلفات والتحقيقات املنشورة.
من حتقيقاته :اجلامع جلمل من الفوائد واملنافع لزروق ،سلوك الطريق الوارية يف الشيخ واملريد
والزواية للمنايل الزايدي.
تويف يوم اجلمعة  5حمرم  1443هـ.2021/8/13 ،
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عبداخلالق الغان
خمرج تلفزيوين.
من العراق .خترج يف معهد الفنون اجلميلة ببغداد ،عمل يف اإلخراج التلفزيوين ابلسعودية ومنح
جنسيتها .قام إبخراج العديد من املسلسالت ،أبرزها مسلسل (طاش ما طاش) امللهي
جديدا على اجملتمع
املضحك ،الذي كان أسلوبه وحمتواه وخروجه على بعض اآلداب والتقاليد ً
عاما .ومثرل يف
السعودي ،فكان حديث اجملال واألسر والشباب واإلعالم ،وقد امتد (ً )12
أعمال قليلة.
مات بعد مرض عضال يوم  6شوال  1442هـ 18 ،أاير  2021م.
عبداخلالق حممد عبدالوهاب
إذاعي إسالمي.
من رواد اإلعالم الديين مبصر ،واحد من مؤسسي إذاعة القرآن الكرمي ابلقاهرة .من أهم البامج
اليت قدمها برانمج "من تسجيالتنا اخلارجية" ،و"األمسيات الدينية" ،و"من بيوت هللا".
أعالما يف التالوة.
واستضاف لإلذاعة ً
تويف يوم الثالاثء  3ذي احلجة 1442هـ 13 ،متوز  2021م.
عبدالرمحن أمالو

سياسي حقوقي وزير.
من املغرب .انل شهادة الدراسات العليا يف العالقات الدولية ،وأصبح أول دكتور دولة يف
القانون الدستوري ببلده عام  1390هـ ( 1970م) .عمل أستا ًذا بكلية العلوم القانونية ابلدار
البيضاء ،وعني وزيراً للعدل يف حكومة الفياليل الثانية ،ووزيراً حلقوق اإلنسان خل ًفا حملمد زاين.
تويف يوم اجلمعة  14ربيع اآلخر  1443هـ 19 ،تشرين الثاين  2021م.

47

عبدالرمحن بن سعد العياف
قاض فقيه ،حم ردث مسند.
والدته يف روضة سدير ببالد احلرمني .أخذ عن علماء ،وخاصة شيخه القاضي إبراهيم بن
عبدهللا الدويش .ويف مكة قرأ على علمائها ،وواظب على جمالس الشيخ سليمان بن محدان.
مث كان قاضيًا يف املدينة ،وأقام الدروس هناك ،وقام مع تالمذة له بتحطيم رخام يف املسجد
عني رئيساً للمحكمة املستعجلة ،مث
النبوي عليه أبيات من قصيدة البدة ،فنقل إىل مكة ،و ر
انتقل عمله إىل اجملمعة ،مث ترك القضاء ،وبقي متنقالً بني مكة والطائف.
من آتليفه :الدر النضيد شرح كتاب التوحيد ،األجوبة احلسان على أسئلة مفيت ابكستان ،أدلة
النصوص املصدقة يف رد األكاذيب امللفقة من أهل اإلحلاد والزندقة ،منظومة يف الفرائض
وشرحها ،ثبته ،وفيه ُّ
عد مروايته عن أهل احلديث من دواوين اإلسالم واملعاجم والفهارس
واألثبات ،وغريها.
تويف يوم الثالاثء  12ذي القعدة سنة  22 ،1442حزيران  2021م.
عبدالرمحن بن عبدهللا العجالن
مدرس.
قاض فقيه ر
ودرس
من منطقة القصيم .خترج يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض ،مث عمل قاضيًا مبكة املكرمةَّ ،
ئيسا حملاكم القصيم .وقد أمضى يف التدريس ابملسجد
أثناءها يف املسجد احلرام ،مث أصبح ر ً
درس يف جامعة أم القرى ،ويف دار احلديث اخلريية مبكة.
عاما .كما َّ
احلرم أكثر من (ً )35
وشارك يف ندوات علمية وألقى حماضرات يف املساجد واإلذاعة والنوادي ،وأجاب وأفىت .وقد
كلف من قبل رئيس القضاة ابفتتاح أول حمكمة يف إمارة الفجرية ،كما افتتح حمكمة عجمان
عني قاضياً هبا .ومل يذكر له أتليف.
عام  1393هـ و ر
تويف يوم اخلميس  24رمضان  1442هـ 6 ،أاير  2021م.
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عبدالرحيم جربيل
داعية.
ودرس القرآن الكرمي.
من كرداسة ،إحدى قرى حمافظة اجليزة .خطاط حاذق .شارك يف حروبَّ ،
عاش يف الغرب مدة طويلة ،ونشط هناك يف الدعوة ،وأسلم على يديه الكثري .اعتقل عام
 1434هـ بتهمة اقتحام مركز شرطة كرداسة ،ونفذ فيه حكم اإلعدام ضمن جمموعة من 17
عاما ،يف يوم االثنني  14رمضان  1442هـ 26 ،نيسان  2021م.
ً
فردا ،وكان عمره (ً )80
عبدالرحيم بن عبداحلي الرشادي املدراسي
عامل تربوي.
من اهلند .تلقى علوم العربية وآداهبا على والده .انل الشهاد العالية من مدرسة سبيل الرشاد،
واتبع دراساته العليا يف دار العلوم بديوبند .عاد ليعمل يف جمال تدريس العلوم الشرعية والبالغة
يف عدة جامعات منها اجلامعة الكوثرية بكرياال واملدرسة اليوسفية مبنطقة دندوكل .أسس ورأس
مطلعا على الكتب اإلسالمية وخاصة كتب الفقه
جامعة األسوة احلسنة بفلفيت متلنادو .وكان ً
اإلسالمي ،وأسهم يف إعداد املكتبة الزاهرة ابجلامعة الكوثرية واملدرسة اليوسفية ويف جامعته
األسوة احلسنة.
تويف يف شهر شوال  1441هـ ،مايو  2021م.
عبدالرحيم حممد مكاوي

انشر.
من السودان .بدأ ببيع الكتب يف الطرقات ،وملا سكن اخلرطون بدأ مبكتبة صغرية ،مث توسعت،
وهي الدار السودانية للكتب .انئب رئيس جملس إدارة احتاد الناشرين العرب ،رئيس احتاد
الناشرين السودانيني ،عضو احتاد املوزعني العرب .شارك يف مؤمترات عن صناعة النشر .له
اجا ،وأسباب
ذكرايت مع األدابء والكتاب الكبار ،وكان يعرف سوق الكتب ،وأكثرها رو ً
ذلك .وقيل له :مدبويل السودان.
تويف يوم األربعاء  26ربيع اآلخر  1443هـ ،األول من شهر كانون األول  2021م.
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عبدالرزاق إسكندر
عامل حم ردث.
من ابكستان .تعلم على يدي شيخه حممد يوسف البنُّوري ،واتبع دراسته اجلامعية يف اجلامعة
درس يف جامعة العلوم
اإلسالمية ابملدينة املنورة ،وأحرز درجة الدكتوراه من جامعة األزهر .مث َّ
اإلسالمية يف (بنوري اتون) بكراتشي حىت آخر حياته .كما رأس مؤسسة وفاق املدارس العربية،
اليت تضم حنو ( 22ألف) مدرسة دينية تتبع املذهب احلنفي ،وخترج عليه طلبة من أحناء العامل،
ورأس اجمللس العاملي للدفاع عن عقيدة ختم النبوة.
من آاثره ترمجة كتاب تدوين احلديث للشيخ مناظر أمحد الكيالين ،الذي طبع عدة طبعات.
تويف يوم األربعاء  20ذي القعدة  1442هـ 30 ،حزيران  2021م.
عبدالرزاق حممود احلمد

استشاري نفساين إسالمي.
من الرايض .انل شهادة الدكتوراه من كلية الطب ،حصل على شهادات التخصص العليا يف
الطب النفسي من بريطانيا وغريها .مث كان أستا ًذا يف كلية الطب ،وعني عضواً يف اجمللس العريب
لالختصاصات الطبية يف الطب النفسي ،أسس برانمج الدبلوم والزمالة يف الطب النفسي جبامعة
امللك سعود ،ومركز العناية النهارية للتأهيل يف مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي .أول رئيس
لقسم الطب النفسي يف جامعة امللك سعود .أسهم يف مشاريع وطنية ،منسق اللجنة التحضريية
إلعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات ،وشارك يف مؤمترات وندوات حملية وعاملية.
حاضرا إعالميًّا ،ومشارًكا يف ندوات وحلقات تلفزيونية ،وكنا نعجب يومها لتكرر ظهوره
وكان
ً
يف التلفزيون هبيئته اإلسالمية يف هذا التخصص.
نشر أكثر من ( )30حبثًا يف جمال ختصصه.
تويف فجر يوم الثالاثء  8من شهر رمضان  1442هـ 20 ،نيسان  2021م.
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عبدالعزيز بوتفليقة
رئيس اجلزائر.
والدته يف وجدة ابملغرب من أبوين تلمسانيني .توىل وزارة اخلارجية وغريها من املناصب .حكم
وشل،
اجلزائر منذ عام  1420هـ ( 1999م) وملدة عشرين ً
عاما وقد أحدث تنمية .مث مرض ر
ومل يستطع حرا ًكا ،وأدير الدولة ثلة من معاونيه ،الذين هنبوا أمواهلا قبل أن يقدم الرئيس استقالته
حتت ضغط الشعب.
قال الصحفي أمحد منصور :أجريت معه حو ًارا اترخييًّا يف إبريل  1999م ،فغضب من أسئليت،
السيما حينما سألته عن دوره يف اغتيال معارضي بومدين ،واهتامه ابالختالس حينما كان وز ًيرا
للخارجية ،فأغلق مكتب اجلزيرة يف اجلزائر طوال سنوات حكمه!
تويف يوم اجلمعة  10صفر  1443هـ 17 ،أيلول  2021م.
عبدالعزيز بن عبدهللا الربيعي

صحفي أديب.
ولد يف بلدة الزلفي ،ونشأ يف الغاط ببالد جند .تنقل بني بلدات سعودية وصنعاء ،كما عمل
يف وظائف ،حىت أصبح مستشاراً لوزير الزراعة واملياه ،ومديراً لوحدة امليزانية .دخل يف جمال
الصحافة ،وأسهم يف إنشاء جريدة اجلزيرة ،وكان أول مدير جمللة اجلزيرة املتوقفة .له مقاالت،
مغرما ابملتنيب وشعره.
وكان ً
تويف يوم السبت  2ذي القعدة  1442هـ 12 ،حزيران  2021م.
عبدالعظيم فتحي خليل
لغوي حنوي.
من مصر .أستاذ اللغوايت بكلية اللغة العربية يف جامعة األزهر ابلقاهرة ،رئيس قسم اللغوايت.
له :إعراب جزء قد مسع ،األعالم املمنوعة من الصرف يف القرآن الكرمي ،حقيقة ليس وأوجه
استعماهلا يف اللغة العربية :دراسة حنوية مطبقة على القرآن الكرمي وأمثال العرب وأشعارهم،
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اللغة العربية :مباحث حول حنو النص ،ما ال ينصرف وموانع الصرف بني مجهور النحويني
والسهيلي ،النحو العريب عند أيب إسحاق الزجاج مرتبًا على أبواب ألفية ابن مالك.
تويف يوم الثالاثء  17شعبان  1442هـ 2021/3/30 ،م.
عبدالفتاح عبدهللا بركة
عامل أزهري مشارك.
والدته يف مدينة فارسكور مبحافظة دمياط ،أحرز شهادة الدكتوراه من قسم العقيدة والفلسفة
درس يف معاهد أزهرية ،وانتدب للعمل بكندا ،عاد
بكلية أصول الدين يف جامعة األزهرَّ .
درس يف مكة
ليدرس يف جامعة األزهر ،مع العمل يف مكتب شيخ األزهر عبداحلليم حممود ،مث َّ
ر
مستشارا ابألمانة العامة للحكم
عاما جملمع البحوث اإلسالمية ،و
وبغداد وقطر ،عاد فعني أمينًا ًّ
ً
احمللي ابلقاهرة.
كتبه :احلكيم الرتمذي ونظريته يف الوالية (دكتوراه) ،شرح مبحث السمعيات من كتاب املواقف
يف علم الكالم للعضد اإلجيي ،أخالقيات العلم وأزمة احلضارة احلديثة ،الطبقات والقيم
االجتماعية يف اإلسالم :املشكالت واحللول ،شرح السنوسية الكبى املسمى عمدة أهل التوفيق
والتسديد (حتقيق).
وفاته يوم األربعاء  20ذي القعدة  1442هـ 30 ،حزيران  2021م.
عبدالقادر الصوف

داعية ومتفلسف.
من أسكتلنده .كتب مسرحيات ومثَّل و َّ
أعد برامج قبل أن يسلم .وكان امسه (إاين داالس).
اعتنق اإلسالم يف فاس ،وأسس حركة املرابطني العاملية ،وصار شيخ الطريقة الدرقاوية الشاذلية.
أسس مساجد يف بريطانيا وإسبانيا وإفريقيا .وصرح أبن بريطانيا على حافة االهنيار ،وأن السكان
املسلمني يف بريطانيا هم من ميكنهم تنشيط هذا العامل القدمي .وقد دعا إىل التمسك ابملدرسة
الشرعية األصلية لإلسالم ،وهي تقليد أهل املدينة املنورة .واعتب النقاب غري إسالمي ،ووصفه
أبنه "إعاقة شريرة للمرأة"!
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كتااب ومقاالت ،مثل :التوحيد القرآين ،رسالة إىل مسلم إفريقي ،جذر الرتبية
له أكثر من (ً )20
اإلسالمية ،عودة اخلليفة.
تويف يوم األحد؟  22ذي احلجة  1442هـ 1 ،آب  2021م.
عبدالقادر حممد أبو العال
فقيه أصويل.
أستاذ أصول الفقه ،عميد كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر يف أسيوط.
له :حجية اإلمجاع وموقف األصوليني منها (دكتوراه) ،حبوث يف االجتهاد ،دراسة البيئة واحملافظة
عليها ،حماضرات يف أصول القواعد األصولية (منهجي).
تويف أواخر رمضان  1442هـ ،أاير  2021م.
عبدالقادر حممد العماري

قاض وعامل قدير.
من قطر .درس يف قسم الشريعة بكلية احلقوق يف السودان ،عاد ليكون قاضيًا ،فنائبًا لرئيس
حمكمة االستئناف ابحملاكم الشرعية ،عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،عضو يف هيئة
الرقابة الشرعية مبصرف قطر اإلسالمي ،وبنك قطر الدويل اإلسالمي .شارك يف مؤمترات وجمامع
فقهية ،ونشر مقاالت.
من عناوين مؤلفاته :من أجل اإلسالم ،فتاوى املسلم املعاصر ،أتمالت قرآنية ،املفيد يف الزواج
السعيد ،شقائق الرجال ،شخصيات مضيئة ،عندما يدمر اإلنسان نفسه" ،أحل هللا البيع وحرم
الراب" ،فلسطني بني احلق املغصوب واحلل املطلوب.
تويف يوم اخلميس  12شعبان  1442هـ 25 ،آذار  2021م.
عبدالقدير خان
فيزايئي نووي رايدي.
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مدرسا ،ووالدته كانت متدينة حمافظة على
والدته يف هبوابل ابهلند .والده عبدالغفور كان ً
صلواهتا ،وكان هو ديـرنًا .خترج يف كلية دايرام جيته للعلوم جبامعة كراتشي .أمت دورة تدريبية ملدة
عامني يف علوم املعادن جبامعة برلني التقنية ،وانل شهادة املاجستري من جامعة دلفت التقنية
يف هولندا ،والدكتوراه من جامعة لوفني البلجيكية .مل يقبل يف ظائف بباكستان ،فعمل يف شركة
هندسية هولندية كبري خباء املعادن .مث عمل يف منظمة اليورنكو ،أكب منظمة حبثية ،وكانت
متهمة بتخصيب اليورانيوم ،واستطاع التغلب على مشكالت تتعلق بسلوك املعدن ،واستفاد
احدا من أكب
بذلك خبة كانت األساس الذي بىن عليه برانمج ابكستان النووي .وصار و ً
العلماء يف جمال ختصصه ،وكان حيق له الدخول إىل أكثر املنشآت سرية يف منظمة اليورنكو
واالطالع على واثئقها .وعلى إثر جتارب اهلند النووية أرسل الدكتور خان رسالة إىل رئيس
وزراء ابكستان ذو الفقار علي بوتو يقول فيها" :حىت يتسىن لباكستان البقاء كدولة مستقلة
نووي" ،فدعاه ،وطلب منه عدم الرجوع إىل هولندا ،لريأس برانمج
فإن عليها إنشاء برانمج ر
ابكستان النووي .فعاد عام  1396هـ 1976 ،م ،وأنشأ مفاعل كاهوات النووي يف ستة أعوام،
تقدما! وذكر أن أحد أهم عوامل
الذي يستغرق عادة عقدين من الزمن يف أكثر دول العامل ً
جناح البانمج يف زمن قياسي هو السرية العالية يف العمل .وامتدت أنشطة معامل خان البحثية
معهدا للعلوم اهلندسية والتقنية،
لتشمل بعد ذلك برامج عسكرية دفاعية خمتلفة ،وأنشأت ً
ومصنعا للحديد والصلب ،ودعمت مؤسسات علمية وتعليمية .وقامت بتجارب نووية انجحة،
ً
ابرزا ،وأطلقت عليه الصحافة لقب " أبو القنبلة
وأصبح عبدالقدير خان بسببها ً
بطال وعل ًما ً
الذرية اإلسالمية " ،وامتألت شوارع املدن الباكستانية بصوره ،وخاصة مع اجملهودات اخلريية
اليت كان يقوم هبا ،مثل إنشاء املدارس ،ومحلته ملكافحة األميرة .واهتم ببيع وتسريب معلومات
ومواد تستخدم يف تصنيع القنبلة الذرية لعدة دول .وخضع لالستجواب ،ووضع حتت اإلقامة
اجلبية بعد اعرتافه أبمور متسه شخصيًا دون الدولة ،مث عاد وقال إنه تعرض لضغوط دفعته إىل
االعرتاف مبا مل يقرتفه .وقال إنه ال يعرتف ابلوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأنه ليس ملزماً ابملثول
أمامها ،وأهنا ليست وكالة دولية ،بل وكالة أمريكية صهيونية .وأطلق سراحه بعد مخس سنوات
من اإلقامة اجلبية.
تويف يوم األحد  3ربيع األول  1443هـ 10 ،تشرين األول 2021م.
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عبداللطيف زكاغ
أستاذ حمقق.
رئيس مصلحة رجال السلطة بعمالة املضيق الفنيدق ابملخرب ،اهتم ابملخطوطات والواثئق،
وحقق كتبًا تراثية.
من حتقيقاته :شرح األرجوزة التلمسانية يف الفرائض أليب احلسن املغيلي ،روضة املستبني يف
شرح كتاب التلقني البن بزيزة ( 2مج)
تويف بتطوان يوم األحد  30حمرم  1443هـ 5 ،أيلول  2021م.
عبداللطيف الشايب
شيخ مسند.
حسين .نقيب األشراف بتونس .ورد أنه صاحب أعلى إسناد يف صحيح البخاري ببلده.
وافته املنية يوم األحد  6صفر  1443هـ 12 ،أيلول  2021م.
عبداللطيف الصباغ = عبداللطيف بن حممد توفيق الصباغ
عبداللطيف عاشور
كاتب وانشر مشهور.
من مصر .رئيس امللتقي العريب لناشري كتب األطفال ،عضو جملس احتاد الناشرين املصريني.
من كتبه :قصص األنبياء لألطفال ،موسوعة الطري واحليوان يف احلديث النبوي ،املسيخ الدجال
حقيقة ال خيال ،التداوي بعسل النحل ،التداوي ابألعشاب والنبااتت ،عذاب القب ونعيمه،
غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم لألطفال ،نعيم اجلنة يف القرآن والسنة ،حياتنا بعد املوت.
تويف يوم اخلميس  4حمرم  1443هـ 12 ،آب  2021م.

55

عبداللطيف بن حممد توفيق الصباغ
أيضا :الشريازي.
عامل وابحث عقائدي .ويقال يف نسبته ً
من محاة .والده كان رئيس رابطة العلماء حبماة ،وشيخ الشافعية هبا ،ومرجع أهلها الديين.
خترج يف كلية الشريعة جبامعة دمشق ،وحصل على الدكتوراه يف العقائد واألداين من جامعة
درس يف جامعات دمشق وبنغازي وامللك عبدالعزيز جبدة ،ومستشاراً يف
السوربون بباريس .مث َّ
الوقف العلمي ابألخرية.
له حماضرات كثرية ،ومن عناوين كتبه :معجم املصطلحات احلديثية ابلعربية والفرنسية (مع نور
الدين عرت وآخر فرنسي) ،دراسة أساسية يف محاية البيئة يف اإلسالم (مع آخرين) .وغريمها.
وذكرت له كتب قيد اإلعداد.
السبت  26رمضان  1442هـ 8 ،أاير  2021م.
عبدهللا أمحد زجنري

داعية وانشط إعالمي إسالمي.
من حلب .غادر سورية من بطش اجلبابرة ،وأقام يف اخلليج منذ عام  1400هـ .عمل مراسالً
حمررا يف
جمللة اإلصالح ابإلمارات ،وكتب يف صحيفة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة ،وعمل ً
جريدة (املستقلة) الصادرة يف لندن .وكان من أمناء مركز الراية للتنمية الفكرية (يف جدة أو
مؤسسا يف رابطة أدابء الشام ،وأسهم يف إنشاء قناة سنا لألطفال ،واملدرسة
عضوا
دمشق) ،و ً
ً
معارضا للنظام
قواي ،وعلى وعي كبري،
الرقمية لتعليم األطفال السوريني .وكان داعية وإعالميًّا ًّ
ً
الطائفي البغيض واالستبداد يف بلده.
من كتبه :اإلعالم عامل ،أفكار بال أسوار ،فواصل ثقافية ،علي الطنطاوي على بصرية ،عندما
أفل احلب (قصص) ،التعبري اجلميل ،كلمة الصباح.
وفاته يف ليلة الثالاثء  3ذي احلجة 1442هـ 13 ،متوز  2021م.
عبدهللا بن إدريس = عبدهللا بن عبدالعزيز بن إدريس
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عبدهللا بن محد اخلثران
ابحث يف النحو العريب.
أستاذ بقسم النحو والصرف يف كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام يف الرايض .وكان متمكنًا يف
عازما على حفظ القرآن كله ،وقد حفظ
حازما مع الطلبة .ويف سنواته األخرية كان ً
درسهً ،
أجزاء منه.
له :مراحل تطور الدرس النحوي ،ظاهرة التأويل يف الدرس النحوي :حبث يف املنهج ،القواعد
والفوائد يف اإلعراب للخاوراين (حتقيق) ،االجتاهات التجديدية يف الدرس النحوي عند
عبدالقاهر اجلرجاين وابن خلدون ،مصطلحات النحو الكويف :دراستها وحتديد مدلوالهتا.
تويف يوم األحد 25ربيع األول  1443هـ ،األول من تشرين الثاين  2021م.
عبدهللا بن عبدالعزيز بن إدريس
أديب شاعر.
والدته يف بلدة حرمة مشايل الرايض .تتلمذ على املفيت الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،وخترج
درسَّ ،
يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام .مث َّ
ووجه ،وعمل مديراً للتفتيش واالمتحاانت ،ومديراً
للتعليم الفين ،ورئيساً لتحرير صحيفة (الدعوة) .كما شغل منصب األمني العام للمجلس
األعلى لرعاية العلوم والفنون واآلداب ،واألمني العام جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
حاضرا يف الساحة الثقافية
ئيسا لنادي الرايض األديب .وكان
ً
ومديراً للثقافة والنشر هبا ،ور ً
حمرتما ،كتب مقاالت ،وطالب مع آخرين إبنشاء جممع لغوي ،وحدثت معركة أدبية
واألدبيةً ،
شرسة بينه وبني األديب عبدهللا بن مخيس.
آتليفه :يف زورقي ،إحبار بال ماء ،أأرحل قبلك أم ترحلني؟ ،األعمال الشـ ــعرية الكاملة ،شـ ــعراء
جند املعاصرون ،كالم يف أحلى الكالم ،عزف أقالم ،قافية احلياة ،هي أميت.
وافته املنية يوم األربعاء  29صفر  1443هـ 6 ،تشرين األول  2021م.
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عبدهللا حممد الشريف
ابحث مكتيب.
من ليبيا .أستاذ املكتبات واملعلومات يف جامعة طرابلس .كتب مقاالت يف املخطوطات
وغريها.
ومن كتبه :دراسات يف اتريخ املكتبات والواثئق واملخطوطات الليبية (مع حممد احممد الطوير)،
مدخل إىل علم املكتبات واملعلومات ،دليل التشريعات املكتبية يف الوطن العريب ذات العالقة
ابلكتاب واملكتبات واملعلومات ،مناهج البحث العلمي :دليل الطالب لكتابة األحباث والرسائل
العلمية.
تويف  -لعله  -يوم االثنني  19ربيع األول  1443هـ 25 ،تشرين األول  2021م.
عبدهللا بن انصر العوهلي
انشر.
من عنيزة بنجد .ابتعث إىل اخلارج ومل يكمل دراسته ،فعاد ليعمل يف مكتبة معهد اإلدارة ،مث
أسس مكتبة دار العلوم ابلرايض بعد  1390هـ 1970 ،م .وكان من أوائل مؤسسي دور
مكثرا من النشر .وقد أصدر كتبًا
النشر على النمط احلديث هناك ،ولكنه مل يكن ًّ
قواي ،وال ً
متنوعة ،بني أدبية واترخيية وثقافية إسالمية ،وبقيت عنده كتب خمطوطة اشرتى حقوقها ومل
تنشر .وكان صاحب جملس ثقايف.
تويف يوم السبت  3شوال  1442هـ 15 ،أاير  2021م.
عبداجمليد مباركية
ابحث يف احلديث النبوي.
مديرا لبنك .مث
من والية ابتنة ابجلزائر .انل إجازة يف االقتصاد من جامعة الوادي ،وعمل ً
حصل على املاجستري فالدكتوراه يف علوم احلديث ،وعمل أستا ًذا لعلوم احلديث يف معهد العلوم
اإلسالمية جبامعة الوادي .وأشرف على رسائل علمية وانقشها.
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كتبه :الصناعة احلديثية عند ابن بطال من خالل شرحه لصحيح البخاري ،نقد منت احلديث
عند الشيخ األلباين من خالل كتابه سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،الوسطية من منظور
أعالم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،شرح احلديث النبوي بني احملدثني والفقهاء ،الفرد
والغريب من احلديث يف ميزان التفرد ،عبدالرمحن الثعاليب حم رد ًاث.
وفاته يف  16ذي القعدة  1442هـ 26 ،حزيران  2021م.
عبداملعز عبدالعزيز حريز
فقيه أصويل داعية.
من فلسطني .انل شهاديت املاجستري والدكتوراة من جامعة اإلمام يف الفقه وأصوله ابلرايض.
سكن الزرقاء .أستاذ الشريعة يف اجلامعة األردنية وجامعات خليجية .من مؤسسي هيئة علماء
اإلسالمي الفلسطيين ،واهتم بقضااي
فلسطني .له حبوث وأنشطة علمية ودعوية ،من رموز العمل
ر
األمة .أشرف على رسائل وأحباث علمية يف أصول الفقه ،كما شارك يف مؤمترات منبثقة من
جممع الفقه اإلسالمي واالحتاد العاملي لعلماء املسلمني.
من آاثره :املنتخب من احملصول يف علم أصول الفقه للفخر الرازي (حتقيق) ،مفهوم املخالفة
وأثره يف اختالف األحكام (رسالة جامعية) ،االجتهاد الظاهري عند ابن حزم :حقيقته ومعامله
(حبث) ،مفهوم اإلعاقة العقلية وأثره يف التكليف (حبث).
تويف ليلة األربعاء  4ذي احلجة 1442هـ 14 ،متوز  2021م.
عبدالواحد بلقزيز
سياسي إعالمي وزير.
درس
من مراكش .حاز درجة الدكتوراه يف احلقوق من كلية احلقوق جبامعة رين الفرنسية .مث َّ
عميدا لكلية العلوم القانونية واالقتصادية ،مث كان
احلقوق ،وترقى يف مناصب تعليمية ،فكان ً
سفريا يف العراق ،وعني من بعد وز ًيرا لإلعالم ،فوز ًيرا للشؤون اخلارجية .رأس الندوة الوطنية
ً
لعمداء اجلامعات املغربية ،وكان األمني العام الثامن ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
تويف يف الرابط يوم الثالاثء  13ربيع األول  1443هـ 19 ،تشرين األول  2021م.
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عبدالوهاب بن لطف الديلمي
فقيه وعامل تربوي وزير.
تعلم يف معاهد اليمن ،ودرس يف األزهر ،وتنقل بني جامعات بالد احلرمني ،حىت حصل على
الدكتوراه من جامعة اإلمام ابلرايض .عاد لينشر العلم يف مساجد صنعاء وجامعاهتا ،كجامعة
صنعاء وجامعة اإلميان وغريمها .وهو من أسرة زيدية ،ولكن يبدو أنه اتبع مدرسة احلديث،
كالشوكاين وغريه .رئيس اهليئة القضائية يف التجمع اليمين لإلصالح ،مث رئيس دائرة التعليم به.
ئيسا للجنة الفتوى يف بنك سبأ اإلسالمي.
وقد ر
عني وز ًيرا للعدل ،و ً
مديرا جلامعة اإلميان ،ور ً
وكان عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني.
له مؤلفات يف التفسري واحلديث والفقه والوعظ ،مثل :معامل الدعوة يف قصص القرآن الكرمي،
العمل اجلماعي :حماسنه وجوانب النقص فيه ،قضااي هتم املرأة املسلمة ،ضوابط الفتوى يف ضوء
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل ،منهج العقيدة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة،
عوامل االفرتاق يف العمل اإلسالمي.
ومن حتقيقاته :األدلة اجللية يف حترمي النظر إىل املرأة األجنبية البن األمري ،اإليضاح والبيان يف
حتقيق عبارات قصص القرآن البن األمري.
تويف يوم األربعاء  14شوال  1442هـ 26 ،أاير  2021م.
عثمان خان عليموف

فقيه مفت.
من مدينة اشتيخون مبنطقة مسرقند ،من األشراف احلسينيني .تلقى تعليمه يف مدرسة مري عرب
ببخارى ،وجامعة طشقند اإلسالمية ،وجامعة القرويني يف املغرب ،وأتقن العربية والفارسية.
عمل إماماً وخطيباً جلامع اإلمام البخاري يف مدينة ابايريك ،مث أصبح اإلمام واخلطيب األول
ملنطقة مسرقند .ومنذ عام  1427هـ 2006 ،م عمل رئيساً جمللس إدارة مسلمي أوزبكستان،
ومفتياً للجمهورية.
تويف يوم األحد  7حمرم  1443هـ 2021/8/15 ،م.
60

عدانن حممد آل طعمة
أديب انقد وكاتب حمقق.
من كربالء .انل شهادة املاجستري يف الدراسات األدبية من كلية العلوم يف جامعة القاهرة،
وحصل على شهادة الدكتوراه يف اآلداب من قسم اللغات السامية بكلية الفلسفة واآلداب يف
جامعة غرانطة .مث كان أستاذاً يف كلية اآلداب جبامعة الطباطبائي يف طهران ،وابحثًا أكادمييًّا
درس مناهج البحث يف جامعة
يف دائرة املعارف اإلسالمية ويف املوسوعة العربية بدمشق ،كما َّ
عميدا لكلية اآلداب جبامعة أهل البيت .وكتب مقاالت ،وشارك يف
روتردام اإلسالمية ،وصار ً
مؤمترات ومهرجاانت.
من عناوين كتبه :عقود الآلل يف املوشحات واألزجال للنواجي (حتقيق) ،بغداد يف كتب
اجلغرافيني العرب ،اتريخ عبدالرمحن الناصر ،موشحات ابن بقي الطليطلي وخصائصها الفنية
(أصله ماجستري) ،خريدة القصر للعماد الكاتب (حتقيق قسم شعراء إيران وبالد ما وراء النهر).
تويف يوم األحد  16ربيع اآلخر  1443هـ 21 ،تشرين الثاين  2021م.
العريب بوسلهام
أستاذ داعية.
أستاذ التعليم العايل جبامعة حممد اخلامس يف الرابط ،رئيس شعبة الدراسات اإلسالمية بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة ،رئيس فريق البحث يف الفكر اإلسالمي وفن اخلطاب
وقضااي البيئة واجملتمع ابجلامعة ،املنسق العام للهيئة العلمية العليا للتنسيق يف الدراسات
اإلسالمية ابجلامعات املغربية ،رئيس مركز تكوين الدكتوراه يف الفكر اإلسالمي .من أبناء احلركة
اإلسالمية النشطة ابلغرب ،صاحب أايد بيضاء على الطلبة ،عرف بطيبه وأخالقه العالية،
وتيسريه األمور.
تويف بعد إصابته بفريوس كوروان يوم السبت  13حمرم  1443هـ.2021/8/21 ،
عز الدين املناصرة = حممد عز الدين بن عبدالقادر املناصرة
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عقاب حيىي
معارض سياسي إمساعيلي.
من السلمية التابعة حلماة .من أنصار صالح جديد املنافس حلافظ األسد ،كالمها علواين ،كل
أسوأ من اآلخر ،واختالفهما يف تنافسهما على الرائسة .وعندما استوىل حافظ األسد على
السلطة وسجن املذكور ،عارضه املرتجم له ،وأنشأ تنظيم "التجمع الوطين الدميقراطي" ،مث غادر
سورية إىل اجلزائر ،ومنها إىل تركيا ،ودعا إىل وطن جيمع كل السوريني حتت سقف دولة القانون
ضوا يف االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية.
واملساواة واملواطنة(؟) ،وصار ع ً
كتب مقاالت كثرية ،وله كتب سياسية ورواايت ،منها خمطوطة.
تويف يف إستانبول يوم السبت  23ذي القعدة 4 ،متوز  2021م.
عقيل بن أمحد العقيلي

فقيه.
من مواليد الزلفي بنجد ،مث سكن املدينة املنورة .حصل على شهادة الدكتوراه يف الفقه من مكة
دروسا.
املكرمة ،مث َّ
درس يف اجلامعة ،وأعطى ً
كتااب ،منها :األلوة يف تقدمي حق الزوج على حق األمومة واألبوة ،وضع األصبعني يف
له (ً )16
األذنني حال األذان ،اإلشكالية يف التحية الصباحية ،اإلعالم ابحلد من املعانقة والتقبيل عند
السالم ،النيابة يف الفقه اإلسالمي (دكتوراه).
وافته املنية يوم السبت  25صفر  1443هـ 2021 ،م.
عالء الدين عبدالرزاق جنكو
كاتب وانشط ديين وقومي.
من القامشلي بسورية .رافق والده عندما كان يف اإلمارات ،وعاد بعد الثورة السورية إىل تركيا،
وحصل على جنسيتها ،مث توجه إىل كردستان العراق ،فكان أستاذ الفقه وأصوله يف جامعة
التنمية البشرية مبدينة السليمانية ،وخطيبًا يف جامع ابركه مبخيم الالجئني السوريني .وكان نشيطًا
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يف الدعوة إىل الدين واخلُلق ،وحقوق قوميته الكردية ،وقام أبعمال خريية .عضو االحتاد العاملي
لعلماء املسلمني.
من كتبه :التقابض يف الفقه اإلسالمي ،سري أعالم الكرد بسوراي ،املواطنة ابلرتاث اإلسالمي،
گولبهار (رواية) ،سرية الشاعر مال أمحد ابلو.
تويف ليلة اجلمعة  17صفر  1443هـ 24 ،أيلول  2021م.
علي صاحل جابر
داعية قارئ.
والدته يف املدينة املنورة من أصل حضرمي .تتلمذ على عدد من املشايخ ،وحصل على إجازة
برواية حفص عن عاصم ،كما التحق بدورات عملية يف العلوم الشرعية عند علماء يف بالد
احلرمني .زار إندونيسيا منذ عام  1429هـ ،لإلمامة يف صالة الرتاويح ،وقدم برامج تلفزيونية
على القنوات اإلندونيسية ،إضافة إىل برامج سنوية مومسية ملسابقات القرآن الكرمي لألطفال،
وطاف ببالد آسيوية أخرى ،ومنح اجلنسية اإلندونيسية لعمله الدعوي ،فقد صنف إعالميًّا
ومجاهرياي ضمن الدعاة اخلمسة األشهر يف البالد ،وقام جبوالت دعوية يف خمتلف احملافظات
ًّ
واألرايف البعيدة والنائية يف إندونيسيا ،كما اهتم بتعليم املكفوفني ورعايتهم .وكان أحد أعضاء
جلنة حتكيم برانمج حافظ إندونيسيا.
تعرض حملاولة اغتيال ،وتويف بعد إصابته بوابء كوروان يف يوم اخلميس األول من شهر مجادى
اآلخرة  1442هـ 14 ،كانون الثاين  2021م.
علي علي صبح
أديب وانقد إسالمي.
من بلدة أدكو يف حمافظة البحرية .أستاذ األدب والنقد ،عميد كلية اللغة العربية جبامعة األزهر
يف القاهرة.
وله مؤلفات يف جمال ختصصه ،مثل :األدب اإلسالمي :املفهوم والقضية (مع عبدالعزيز شرف
وحممد عبداملنعم خفاجي) ،األدب اإلسالمي الصويف حىت هناية القرن الرابع اهلجري ،أدب
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الطفولة بني القرآن الكرمي والسنة الشريفة ،األزهر يف ألف عام (مع حممد عبداملنعم خفاجي)،
البحث األديب بني النظر والتطبيق ،التصوير القرآين للقيم اخللقية والتشريعية ،التصوير النبوي
للقيم اخللقية والتشريعية يف احلديث الشريف ،الصورة األدبية اتريخ ونقد.
تويف يف  1442/8/2هـ 2021/3/15 ،م.
علي بن حممد العمري

أديب انقد وكاتب صحفي انشر.
من منطقة جازان ببالد احلرمني .حصل على الشهادة الثانوية من املعهد العلمي بصامطة ،مث
بدأ حياته العملية ،وسكن جدة .عرف بكتاابته الصحفية الناقدة والساخرة ،وخاصة يف جريدة
الشرق األوسط ،منذ أوائل القرن اخلامس عشر اهلجري ،حىت جلب لنفسه سخط أدابء
مصادما ،فيه شيء من الغلظة أو اجلفوة ،وعلى درجة من الثقافة
عنيدا
ومثقفني وقراء .وكان ً
ً
واالطالع ،ويقف إىل جانب احلداثيني ومن إليهم .وأصيب مبرض غريب دام سنوات ،فكان
جيلس ثالثة أايم متواصلة أو أكثر انئماً أو شبه انئم ،ويفيق مثلها! وكانت ترعاه ابنة له ،على
كثريا ،وعلقت على بعضها ،وملا أصدرت رابطة العامل اإلسالمي كتايب
ما أذكر .اتبعت كتاابته ً
(من خصائص العامل اإلسالمي) أعجبه ،واتصل يب يريد نشره يف داره (دار العمري للنشر) جبدة
أيضا ،فوافقت ،بشرط موافقة الرابطة .فنشره ،ووصلتين منه نسخة أو نسختان من الكتاب،
ً
عليها آاثر الشحم من آالت املطبعة ،فكلمته ،فأغلظ يف الكالم ،وأساء املعاملة ،فلم أراجعه
يف شيء بعد ذلك ،ومل أعرف خب الكتاب ،حىت يومي هذا!
معظم كتبه من جمموع مقاالته ،منها :حصاد الكتب ،سنابل الشعر ،مناوشات أدبية ،معركتان
أدبيتان مع العقيلي وطبانة ،لفح اللهب يف النقد واألدب ،الوخزات من األدب الساخر ،بدااييت
يف الصحافة واألدب ،مناقرات صحفية.
تويف يوم اجلمعة  30ربيع األول  1443هـ 6 ،تشرين الثاين  2021م.
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عماد عبدالسالم رؤوف
مؤرخ حمقق.
من املوصل ،سكن بغداد .انل شهادة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة القاهرة .مث كان أستاذاً
للتاريخ احلديث يف جامعة بغداد ،ورئيساً ملركز إحياء الرتاث العلمي العريب يف اجلامعة نفسها،
الغريب ينظر يف املستقبل ولذلك يتقدم،
فأستا ًذا يف جامعة صالح الدين أبربيل .وكان يرى أن ر
وينظر املسلمون إىل املاضي فقط فتأخروا .نعاه االحتاد العاملي لعلماء املسلمني.
صدر فيه كتاب :الدكتور عماد عبدالسالم رؤوف :أربعون سنة يف دراسة التاريخ وكتابته /أمحد
انجي الغريري.
وقد نشر حبو ًاث يف جمالت علمية ،وترمجت أعمال له إىل لغات أخرى.
له أكثر من ( )130كتاب ،بني حتقيق وأتليف ،ومن حتقيقاته :اتريخ األسر العلمية يف بغداد
حملمد سعيد الراوي ،الدرر املنظومة والصرر املختومة خلليل البصريي ،بيواتت بغداد يف القرن
الثالث عشر للهجرة لعبدالرمحن حلمي العباسي السهروردي ،مطالع السعود بطيب أخبار
الوزير داود.
ومن آتليفه :اململكة العربية السعودية بني احلربني العامليتني ،يف ضوء تقارير القنصلية العراقية يف
جدة ،مدارس بغداد يف العصر العباسي ،والية املوصل يف العهد العثماين :فرتة احلكم احمللي،
إيران :منظور اترخيي.
تويف يوم األحد  17ذو القعدة  1442هـ 27 ،حزيران  2021م
عمر شرو
مدرس عامل (مال).
ر
من منطقة ديريك (املالكية) ابجلزيرة السورية .خترج يف األزهر ،واستفاد الناس من علمه ،ويف
سنواته األخرية مضى إىل دول آسيوية بعيدة ،ينشر اإلسالم ويعلرم القرآن .وحىت يف إستانبول
كان يعلم القرآن الكرمي يف مدرسة أو معهد إندونيسي .وكان عاملا ،عليه وقار العلماء ،ينهج
ً
هنج (السلفية) مع احرتام اآلخرين.
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كثريا عند شيخنا علوان حقي رمحه هللا يف قرية (حلوة)  -وهو الذي مجع بيننا  -ويف
التقينا ً
أخوة وحمبة ،ال تكلف فيها ،حىت كنا نتندر،
مدينة القامشلي اجلميلة ،وكانت جمالس علم و ر
وأتخذان الطرائف إىل أجواء الضحك واملرح .ويل معه قصة طويلة حكيتها يف ذكراييت (سالم
من جزيرة منسية) إبجياز.
وقد سكن إسطنبول ،وكنا نرتاسل ،وننتظر احنسار وابء كوروان لنلتقي ،ولكن قدر هللا كان هو
الغالب .وانتظر حىت أييت أهله وأوالده وجيتمعوا عنده ،وصب ،حىت التأمت ،ومل يلبث أن مات،
بسبب متدد يف األوعية الدموية ،رافقه نزيف حاد يف املنطقة العنكبوتية.
وله قصة قصرية هادفة لألطفال ،وهي عن مأساة طفلة ،طبعت عام  1437هـ بعنوان (هيفني).
تويف يوم االثنني  20صفر  1443هـ 27 ،أيلول  2021م.
عواد حامد موسى
ابحث جغرايف.
من قرى القليوبية .انل درجة الدكتوراه من جامعة املنوفية ،مث كان أستاذ اجلغرافيا الطبيعية يف
اجلامعة نفسها ،ويف جامعات غريها .عضو جلان وجمالس ،خبري استشاري ابهليئة العامة
للتخطيط العمراين .كتب مقاالت وحبو ًاث.
وله مؤلفات يف جمال ختصصه ،مثل :اجلغرافية الطبيعية ،جغرافية أشكال سطح األرض ،البنية
والتضاريس ،جغرافية الصحارى ،جغرافية الكوارث الطبيعية ،البيئة من منظور جغرايف.
تويف يوم الثالاثء  27ربيع األول  1443هـ 3 ،تشرين الثاين  2021م.
عودة خليل أبو عودة
أديب لغوي وكاتب إسالمي.
من قضاء ايفا .سكن األردن .انل شهادة الدكتوراه يف النحو وعلوم اللغة من جامعة القاهرة.
عمان األهلية والزرقاء .أستاذ ملرحليت
مدرس ومسؤول مناهج .رئيس قسم اللغة العربية جبامعيت ر
املاجستري والدكتوراه جبامعيت الشرق األوسط وجامعة العلوم اإلسالمية العاملية .انتخب عضواً
مبجمع اللغة العربية األردين وجممع اللغة العربية ابلقاهرة .عمل حمرراً يف اجمللة األوىل ،رأس
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املكتب اإلقليمي لرابطة األدب اإلسالمي العامليرة يف األردن ،واهتم ابإلعجاز القرآين واحلديث
النبوي.
من عناوين كتبه :بناء اجلملة يف احلديث النبوي الشريف يف الصحيحني ،التطور الداليل بني
لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،شواهد يف اإلعجاز القرآين :دراسة لغوية وداللية ،لسان
الضاد (ديوان شعر) ،هو وهي :قصة الرجل واملرأة يف القرآن الكرمي ،األلفاظ والرتاكيب يف
السياق القرآين :داللة متجددة مع امتداد الزمان واتساع املكان (مع متام حممد السيد) .وشارك
يف أتليف مناهج دراسية.
تويف يف األول من شهر رمضان  1442هـ 13 ،نيسان  2021م.
(ف)
فايزة حممد سعد

أديبة انشطة.
من مصر .انلت درجة الدكتوراه يف األدب املقارن ،مث كانت أستاذة بكلية األلسن يف جامعة
عني مشس ،ويف كلية األلسن واللغات التطبيقية جبامعة امللك سلمان األهلية الدولية ،عميدة
كلية األلسن بشرم الشيخ ،عضو اهليئة العليا ملهرجان اإلسكندرية الدويل الرابع للشعر العريب،
أمني عام األحباث والتطوير وعضو جلنة التقييم ابملهرجان عام  2019م.
هلا :تيار الوعي يف رواايت الطيب صاحل (دكتوراه).
توفيت بعد إصابتها بوابء كوروان يف شهر رمضان  1442هـ ،نيسان  2021م.
فتحي الصاف
داعية وواعظ متميز.
من مدينة دمشق .درس العلوم الشرعية على علماء بعد توبة ،مث َّأم وخطب يف جامع مقام
درس العلوم الشرعية يف جامع كفرسوسة الكبري ومساجد أخرى.
األربعني ،مث يف جامع احلنابلةَّ .
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أخبارا ووقائع مشوقة وغريبة اندرة،
وكان رمحه هللا ذا أسلوب متميز يف الدعوة ،فيذكر ً
قصصا و ً
يف دروسه العامة ،ويتلوها بتعليقات فيها ملح وظرف ،بلهجة شامية وأسلوب ساخر ،وهي
اجتماعية يف معظمها ،ويف كثري منها دروس وعب ،يضحك منها انس ،ويعتب منها آخرون.
يدا من نوعه ،وجنح يف بعضه ،فما أنصح داعيًا أن يكون كذلك،
وإذا كان هذا األسلوب فر ً
فليس هو طريق السلف ،وإذا جنح هو فيها فلشخصية فريدة وبيئة معينة.
وقد انتشرت دروسه واشتهرت قصصه وأخباره يف قنوات التواصل ،واتب عصاة ومسرفون.
الدرة يف أحكام احلج والعمرة ،تعليم
من عناوين مؤلفاته :سبيل اهلدى والعمل ،رسالة املوتى ،ر
الصالة للصغار ،األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية ،اي أسفي على املوالد كيف أصبحت.
تويف ظهر يوم اخلميس  27شعبان  1440هـ 2 ،أاير  2019م.
فتحي حممد مصيلحي
جغرايف أكادميي.
من مصر .أستاذ جغرافية املدن والتخطيط احلضري جبامعة املنوفيرة ،رئيس قسم اجلغرافيا ،وعميد
كلية اآلداب هبا ،عضو اللجنة االستشاريرة التخصصيرة ابجمللس األعلى للجامعات ،عضو
اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانيرة ،استشاري التنمية ابهليئة العامة للتخطيط العمراين.
منح جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه "تطور القاهرة الكبى".
ألف ( )75كتاابً ،وكتب ( )159حبثاً.
من عناوين كتبه :حبوث يف جغرافية مصر ،اجلغرافيا البشرية ،اجلغرافيا السياسية ،خريطة القوى
السياسية وختطيط األمن القومي ابلشرق األوسط واملنطقة العربية ،الصعود احلضاري ملصر من
جديد.
تويف يوم األحد األول من شهر ذي احلجة 11 ،متوز  2021م.
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فتحي حممد هاشم
انشر حاج.
صاحب مكتبات اإلميان وجزيرة الورد مبصر .كان حيب الكتب ونشرها ،ويقول" :سأعمل على
أن تكون هناك مكتبة يف كل بيت ،خلي الناس تقرأ".
طبع أكثر من ( )20مليون مصحف مبقاسات خمتلفة ،وأكثر من  6000كتاب.
تويف يوم اخلميس  10رمضان  1442هـ 22 ،نيسان  2021م.
فتحي مصيلحي = فتحي حممد مصيلحي
فريد علي جلبط
حقوقي وقيادي إسالمي.
من قرى حمافظة املنوفية .أحرز درجة الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة القاهرة .مث عمل
أستاذاً للقانون الدويل يف كلية الشريعة والقانون بـجامعة األزهر .عضو جملس إدارة جبهة علماء
األزهر ،عضو اجلمعية املصرية للقانون الدويل .شارك يف مؤمترات علمية ،وقدَّم أحبا ًاث تدحض
الشبهات املثارة حول تطبيق الشريعة اإلسالمية .اعتقل يف قضية احملاكمة العسكرية التاسعة
لقيادات اإلخوان املسلمني ،وحكم عليه ابلسجن ملدة ثالث سنوات ،ومات يف حمبسه
االنفرادي بسجن العقرب ،بعد أمراض أصيب هبا.
آتليفه :اإلرهاب وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،آليات احلماية القانونية الدولية لـحقوق
اإلنسان (مل يكتمل بسبب اعتقاله) .ورسالته يف الدكتوراه كانت يف موضوع املعاهدات
والقرارات الدولية.
تويف يف شهر شعبان  1442هـ ،آذار  2021م.
الرمحن ِدين حممد املدن
فضل َّ
فقيه عامل.
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خترج يف اجلامعة اإلسالميَّة ابملدينة املنورة ،وانل منها درجة الدكتوراه ،اليت طبعت
من اهلندَّ .
من بعد بعنوان" :مسائل اإلمام أمحد من رواية ابنه صاحل" دراسة وحتقي ًقا.
احملمدية يف (ماليغاؤن) ،وصـ ــار شـ ــيخ احلديث هبا ،مثر ُمفتيها ،وعضـ ـ ًـوا
ليدرس يف اجلامعة َّ
عاد ر
يف جممع الفقه اإلسالمي جب ردة.
طبعت فتاواه ،ورسالته املذكورة يف الدكتوراه.
تويف مبدينة ماليغاؤن ،الواقعة يف والية مهاراشرتا اهلندية ،يوم اجلمعة  12شعبان  1442هـ،
 2021/3/26م.
فهمي زمزم البنجري الندوي
أستاذ لغوي.
والدته يف أمونتاي إبندونيسيا ،حاز العاملية وشهادة التخصص يف األدب العريب من دار العلوم
لندوة العلماء ابهلند ،وأجيز من علماء ،منهم الفاداين وحممد علوي املالكي ،وأتثر ابألخري.
ودرس يف بلده ،وأسس مدارس دينية ،وتوىل مناصب علمية ،وانل ثقة العلماء والشيوخ،
عاد َّ
يسا وأتلي ًفا ،واستفاد من علمه طلبة كثريون،
وكان شافعيًّاًّ ،
مهتما ابحلديث النبوي الشريف تدر ً
مقاال طيبًا
وقدمت رسالة علمية يف جهوده احلديثية مباليزاي ،وكتب األستاذ حممد أكرم الندوي ً
فيه.
وله مؤلفات وتراجم كتب يف احلديث النبوي الشريف.
تويف يوم السبت  24ربيع األول  1443هـ 30 ،تشرين األول  2021م.
(ق)
قاسم عبده قاسم
ابحث يف التاريخ الوسيط.
من القاهرة .أحرز درجة الدكتوراه يف العصور الوسطى من قسم التاريخ جبامعة القاهرة ،مث كان
أستا ًذا ابلقسم نفسه ،ويف جامعة الزقازيق ،وجامعة الكويت ،رئيس جملس إدارة مدارس ليسيه
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اهلرم ،عضو اهليئة االستشارية للمركز القومي للرتمجة ،عضو جلنة التاريخ يف اجمللس األعلى
للثقافة ،املشرف العام على "دار عني للدراسات اإلنسانية واالجتماعية" .شارك يف مؤمترات،
وانل جوائز.
له حنو ( )50مؤل ًفا ،مثل :أهل الذمة يف مصر الوسطى ،النيل واجملتمع املصري يف عصر
سالطني املماليك ،رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية ،اليهود يف مصر منذ الفتح العريب حىت
الغزو العثماين ،التاريخ الوسيط :قصة حضارة البداية والنهاية ،التنظيم البحري اإلسالمي شرق
املتوسط (ترمجة) ،أتثري العرب على أورواب :العصور الوسطى /أجيوس وهيتشكوك (ترمجة)،
فكرة التاريخ عند املسلمني :قراءة يف الرتاث التارخيي العريب ،الفقر واإلحسان يف عصر سالطني
املماليك /آدم صبة (ترمجة) ،اخلطر اإلسالمي خرافة أم حقيقة؟ /جون ل .إسبوزيتو (ترمجة).
تويف يوم األحد  19صفر  1443هـ 26 ،أيلول  2021م.
القاضي بن املفضل برهون

عامل داعية.
ولد يف قبيلة بين زايت إحدى قبائل غمارة يف مشال املغرب من إقليم شفشاون .درس علوم
السنة يف كلية اآلداب جبامعة حممد اخلامس ،وحصل منها على درجة دكتوراه الدولة يف التفسري
واحلديث .مث كان من مفتشي مادة الرتبية اإلسالمية وأساتذهتا ،ومن مؤسسي مجعية شباب
ووجه ،ووعظ وخطب،
ودرس َّ
ئيسا هلا ،ودعا هناك َّ
الدعوة اإلسالمية بعني الشق ،مث صار ر ً
وخاصة دروس التفسري ،وشرح صحيح البخاري ،وكان هو صاحب الكرسي العلمي اخلاص
ابلصحيح مبسجد الساقية احلمراء.
كتب مقاالت يف جمالت ابلداخل واخلارج ،وشارك يف مناهج دراسية.
كتبه :خب الواحد يف التشريع اإلسالمي وحجيته (أصله ماجستري دراسات إسالمية) ،املسند
الصحيح من التفسري النبوي للقرآن الكرمي من سورة الفاحتة إىل آخر سورة النساء (ماجستري
حديث) ،القول املبني يف زكاة العروض واملستغالت وخمرجات األرض والدين ،التجرؤ املفرط
على ادعاء اإلمجاع على إابحة أخذ الثمن األكثر والزايدة يف الثمن لألجل والتقسيط ،حكم
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الشرع يف عقد اإلجارة وأنواع من عقود البيع ،الشرائع السماوية حترم الراب يف اإلقراض واالقرتاض
واملعامالت التجارية واملصرفية ،وجوب تعريف األمة أبحكام القبور واملقبة.
تويف بعد إصابته بوابء كوروان يوم اجلمعة  26حمرم  1443هـ 3 ،أيلول  2021م.
(ك)
كاطع جار هللا سطام الدراجي
حنوي صريف.
من حمافظة ميسان ابلعراق .انل شهاديت املاجستري والدكتوراه من جامعة بغداد .وكان اهتمامه
ابلصرف ،فكان أستاذ الصرف العريب ابجلامعة املستنصرية يف بغداد .وكتب حبو ًاث.
العيين (ت 855هـ) صرفيراً (ماجستري) ،معجم اخلالف الصريف يف ألفاظ
من عناوين كتبه :ر
داليل (يالحظ أن عنوان رسالته يف الدكتوراه :اخلالف
القرآن الكرمي :أتثيل
معجمي وحتليل ر
ر
االحتمايل لداللة
الداليل يف ألفاظ القرآن الكرمي) ،العروض املفصل ،التأويل
الصريف وأثره
ر
ر
ر
امليسر ،الصرف
األلفاظ يف القرآن الكرمي ،داللة الفريد من ألفاظ القرآن اجمليد ،التصريف القرآينر ر
املفصل (مع آخرين).
ر
تويف بوابء كوروان يوم األربعاء  4شعبان  1442هـ 17 ،آذار  2021م.
كرم الصاوي ابز

ابحث يف التاريخ اإلفريقي.
من مصر .أستاذ بكلية الدراسات اإلفريقية ،عضو اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية.
من آتليفه :مصر والنوبة يف عصر الوالة :دراسة يف التاريخ االجتماعي يف ضوء أوراق البدي
العربية ،ممالك النوبة يف العصر اململوكي :اضمحالهلا وسقوطها وأثره يف انتشار اإلسالم يف
سودان وادي النيل  923-648هـ.
تويف لعله يف يوم الثالاثء  6ربيع األول  1443هـ 12 ،تشرين األول  2021م.
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كمال مظهر أمحد
مؤرخ كردي ماركسي.
من قرى كركوك .حصل على درجة الدكتوراه من معهد االستشراق التابع ألكادميية العلوم
السوفيتية ،وأكملها يف أعلى ختصص .مث كان أستاذ التاريخ جبامعة بغداد وغريها .انتقل إىل
اجملمع العلمي الكردي ،وشغل فيه منصب األمني العام ،ومساعد رئيس اجملمع للشؤون العلمية.
وكان يؤكد على أن الكرد كسبوا الكثري بعد دخوهلم الدين اإلسالمي.
وقال الباحث جواد البيضاين :يبدو أن كمال مظهر قد أتثر ابألفكار اليسارية قبل مغادرته إىل
عضوا يف احلزب الشيوعي العراقي قبل قيام ثورة
االحتاد السوفييت ،يقول يف ذلك" :أصبحت ً
وحتديدا يف عام  1957م ،وكان الدافع النضمامي إىل هذا احلزب هو إمياين
الرابع من متوز،
ً
أبن املاركسية هي الطريق الصحيح إلجياد احللول الناجحة جلميع مشاكل الشعوب ،مبا يف ذلك
القضية القومية الكردية  !"..وحني غادر إىل االحتاد السوفييت أصيب خبيبة أمل كبرية؛ ألنه مل
جيد يف هذه الدولة ما توقعه .على أن ذلك ال يعين ختليه عن املبادئ املاركسية اليت آمن هبا،
يقول يف ذلك" :املاركسية من أفضل األفكار الفلسفية يف الدنيا اليت جلبت اخلري للبشرية"!!
وقد كذب ،والتاريخ والواقع واملمارسات تشهد على ذلك.
له مؤلفات ابلكردية والروسية ،ومن كتبه ابلعربية :كردستان يف سنوات احلرب العاملية األوىل،
أضواء على قضااي دولية يف الشرق األوسط ،دور الشعب الكردي يف ثورة العشرين العراقية،
الطبقة العاملة العراقية ،ميكافيلي وامليكافيلية ،كركوك وتوابعها :حكم التاريخ والضمري ،مذكرات
أمحد خمتار ابابن (حتقيق) .وذكر أن أهم كتبه :كردستان يف الواثئق البيطانية.
تويف يف  3شعبان  1442هـ 2021/3/16 ،م
ك ِون عبدالرمحن
عامل داعية.
من مدينة كوروغو مشال ساحل العاج ،انل إجازة من قسم الصحافة واإلعالم جبامعة األزهر.
عمل يف وزارة األوقاف ابإلمارات ،درس أحوال املسلمني يف دول إفريقية ،وعمل مستشاراً
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ئيسا جلمعية كواندي اخلريية .شارك يف
ًّ
خاصا يف اجمللس األعلى لألئمة واملساجد ببلده ،ور ً
ندوات ومؤمترات ،وألقى حماضرات ،وكتب مقاالت يف جمالت وصحف عربية.
من عناوين كتبه :اإلسالم واملسلمون يف كوت ديفوار (ساحل العاج) ،أزمة التعليم اإلسالمي
يف غرب إفريقيا بني األمس واليوم ،مذكرات عن زايرايت إىل الدول اإلفريقية.
وافته املنية يف شهر صفر  1443هـ ،أيلول  2021م.
(م)
ماجد بن حممد مسعود رمحت هللا العثمان

تربوي رايدي.
ولد يف مكة ،ودرس على مشايخ العلم يف املسجد احلرام ،من شيوخه حسن حممد املشاط،
وحممد نور سيف .وتعلم يف املدرسة الصولتية ،مث قام على شؤوهنا وإدارهتا أكثر من ()30
سنة .وكانت أول مدرسة نظامية يف بالد احلرمني ،أسسها جده الرابع ،صاحب التصانيف
املعروفة عام 1292هـ .خطب يف مساجد وكتب مقاالت يف مناسبات اجتماعية ودينية ،وركز
على اتريخ املدرسة الصولتية وأعالمها .زار مدارس ومراكز ومعاهد ،والتقى أبهل العلم والتعليم
والثقافة والفكر ،وألقى حماضرات ،وشارك يف ندوات ،وترأس حفالت مدرسية وغريها.
تويف يوم  17رمضان  1442هـ 29 ،نيسان  2021م.

مامادو تراوري
شيخ عامل.
رئيس اجمللس األعلى لألئمة واملساجد والشؤون اإلسالمية بساحل العاج .وهو أعلى هيئة دينية
إسالمية ،وميثل به أمام السلطات يف البالد.
تعلم يف مصر ،فنال الشهادة املتوسطة من معهد البعوث اإلسالمية يف جامعة األزهر ،والثانوية
من املدرسة احلسينية يف القاهرة ،واإلجازة يف التجارة من جامعة عني مشس .مث كان إمام
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مؤسسا
عضوا
وخطيب مسجد ريفيريا غولف يف أبيدجان العاصمة االقتصادية لساحل العاج ،و ً
ً
للمجلس الوطين اإلسالمي ،وعضو اجمللس االقتصادي واالجتماعي والثقايف...
وفاته يف شهر رمضان من عام  1442هـ ،نيسان  2021م.
حمرزية العبيدي معيزة
مرتمجة فورية وانشطة سياسية ونسائية.
من تونس .انتقلت مع زوجها إىل فرنسا ودرست يف املدرسة العليا للمرتمجيني الشفويني
والتحريريني يف السوربون (اختصاص الرتمجة االقتصادية والقانونية) ،حصلت على شهادة
املاجستري يف الرتمجة االقتصادية ،وشهادة دراسات معمقة يف األدب اإلجنليزي والدراسات
درست الرتمجة يف املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية يف سان دوين من ضواحي ابريس.
املسرحية .ر
ألقت حماضرات حول الرتبية يف اجملتمعات املتعددة الثقافات ،ونشطت مع (أداين من أجل
عضوا يف اجمللس األورويب
السالم) ،ورأست شبكة نساء مؤمنات من أجل السالم ،وأصبحت ً
عضوا يف جملس الشورى هبا.
للزعماء الدينيني .انتسبت إىل حركة النهضة (اإلسالمية) وصارت ً
فازت مبقعد يف اجمللس الوطين التأسيسي عن حركة النهضة يف دائرة فرنسا األوىل االنتخابية.
عام  ،2011مث فازت مبقعد يف جملس نواب الشعب عن النهضة ،ورأست فيه جلنة شؤون املرأة
واألسرة والطفولة والشباب واملسنني.
هلا كتب ابملشارك مع آخرين ،مثل :إبراهيم استيقظ لقد أصبحوا جمانني (مع لورون كالين)،
الداينة هل متكن أن جتعلنا سعداء (مع ميشال سفرايت ولوي برنو) ،هل يوجد شيء بعد املوت
(مع آخرين) ،الدايانت يف مواجهة قضااي احلياة (مع آخرين) ،أسس احلياة :دليل الرتبية (مع
آخرين) ،األداين :أمناط احلياة ،تعليمات (مع آخرين).
مرضت وتوفيت يف ابريس يوم اجلمعة  9مجادى اآلخرة  1442هـ 22 ،يناير  2021م.
حمسن أمحد العيين
سياسي وزير.
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من قرى صنعاء .درس يف بريوت ،مث احلقوق يف جامعة القاهرة ،ومل يكمل الدراسة يف فرنسا.
عاد إىل مصر والتقى ابملعارضة ،وانضم إىل حزب البعث العريب االشرتاكي ،وتشبع ابلفكر
القومي أثناء دراسته اجلامعية ،وهو الذي أقنع عبدالعزيز املقاحل ابالنتماء للحزب املذكور،
فمندواب لليمن يف األمم املتحدة،
وحرض لإلطاحة حبكم اإلمامة .عني بعدها وز ًيرا للخارجية،
َّ
ً
فسف ًريا يف أمريكا .ترأس وزراء اليمن مخس مرات ،مث تركها واكتفى مبنصب السفري يف لندن ،مث
يف أمريكا ،ومات مبصر.
عاما يف الرمال املتحركة :قص ــيت مع
من مؤلفاته :معارك ومؤامرات ض ــد قض ــية اليمن ،مخس ــون ً
بناء الدولة احلديثة يف اليمن ،كنت طبيبة يف اليمن /كلودي فااين (ترمجة).
وفاته يوم األربعاء  17حمرم  1443هـ.2021/8/25 ،
حممد أمحد محاد
لغوي جممعي.
من قرى بين سويف مبصر .انل شهادة الدكتوراه من قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية
يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة ،مث كان أستاذ علم اللغة ابجلامعة نفسها ،عضو جممع اللغة
العربية ابلقاهرة .وكان عارفًا ابللهجات.
لغواي آخر ابسم (حممد محاد) ،ومل أورد عناوين كتب احرت ًازا من اخللط واخلطأ.
ويبدو أن هناك ًّ
تويف يوم االثنني األول من شهر حمرم  1443هـ 9 ،آب  2021م.
حممد أمحد الدايل
لغوي جممعي حمقق.
من مصياف بسورية .انل شهادة الدكتوراه يف النحو والصرف من كلية اللغة العربية جبامعة
دمشق ،مث كان أستاذًا يف اجلامعة نفسها ،ويف جامعة قطر ،أشرف على رسائل ،وخترج عليه
عامال يف جممع اللغة العربية منذ عام  1418هـ.
عضوا ً
طلبة كثريون .انتخب ً
وكان من فرقة اإلمساعيلية ،لكن شهد له أفاضل أنه التزم اجلادة الصحيحة ،ولو مل يعلن عنه.
خريا ،بل ما علمت
قال األستاذ حسان الطيان ،وقد رافقه نصف قرن" :ما علمت عنه إال ً
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معا ،وما
كثريا ما صلينا فروضنا ً
عليه من سوء ،وال رابين منه شيء ،حيضر صالة اجلمعة معنا ،و ً
كان أحرصه على قراءة آية الكرسي بعد كل صالة ،وما كان أحرصه على صالة الليل ،يستيقظ
هلا قبل الفجر ،كما حدثين مر ًارا ،مث أيخذ يف عمله فال يقوم عنه إال لصالة الفجر" .رمحه هللا.
نوقشت يف جهوده اللغوية رسالة ماجستري يف جامعة البصرة بعنوان :جهود الدكتور حممد أمحد
الدايل يف اللغة والنحو وحتقيق الرتاث اللغوي ،للباحث ضياء جخري الالمي.
وقد نشر أكثر من ( )50حبثًا يف علوم العربية والنقد ،وحقق جمموعة كتب تراثية.
من حتقيقاته :الكامل يف اللغة واألدب للمبد ،كشف املشكالت وإيضاح املعضالت للباقويل،
االستدراك على أيب علي يف احلجة للباقويل ،جواهر القرآن ونتائج الصنعة للباقويل ،اإلابنة يف
تفصيل ماءات القرآن للباقويل ،سفر السعادة وسفري اإلفادة للسخاوي ،بقية اخلاطرايت البن
جين.
ومن آتليفه :احلصائل يف علوم العربية وتراثها.
تويف يوم األحد  16ربيع اآلخر  1443هـ 21 ،تشرين الثاين  2021م.
حممد أمحد درنيقة
ابحث يف الفلسفة والتصوف.
دكتوراه دولة يف الفلسفة .أستاذ يف جامعة طرابلس الشام ،عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
هبا.
كتااب ،مثل :معجم املؤلفني الصوفيني ،الطريقة النقشبندية وأعالمها.
له حنو ً 20
تويف يوم الثالاثء  5ذي القعدة  1442هـ 15 ،حزيران  2021م.
حممد بن أمحد الشدي
ثقايف إداري وحمرر صحفي.
عاما (- 1397
من الرايض .رأس جملس إدارة اجلمعية السعودية للثقافة والفنون ملدة (ً )30
عضوا يف مؤسسة اليمامة
 1427هـ) .كما توىل رائسة حترير جملة اليمامة ،وجملة اجليل ،وكان ً
الصحفية.
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وولده (عادل) أستاذ ومثقف وانشر إسالمي ،صاحب أدب وتربية وأخالق ،مؤسس وأمني
عام اهليئة العاملية للتعريف ابلرسول عليه السالم ،صاحب (دار الوطن) ابلرايض ،اليت نشرت
كتبًا إسالمية ثقافية وتوجيهية رائعة.
وللمرتجم له مؤلفات قليلة ،منها كتابه :ابب الغواص :رواية تشبه املذكرات.
مات يوم االثنني األول من شهر حمرم  1443هـ 9 ،آب  2021م.
حممد أمحد منصور
سياسي شاعر.
والدته يف العنسيني بناحية ذي سفال من حمافظة إب اليمنية .أخذ عن والده وتعلم يف املدارس.
تقلد مناصب سياسية ،وكتب الشعر الفصيح والغنائي والشعيب .أاثرت مواقفه بعض الردود،
فاختلفوا فيه .من شعره:
قالوا أحتلم يف حكم البالد غداً؟
فقلت ال أبتغي صنعاء أو عدان
فأتعس الناس يف الدنيا وأنكدهم
ُ
من ميتطي الليث أو من حيكم اليمنا!
مجع شعره حتت عنوان "األعمال الكاملة" ،مجعه ونشره حسام الدين اخلطيب.
تويف يوم اخلميس األول من شهر شوال  1442هـ 13 ،أاير  2021م يف اجلعاشن مبحافظة
إب.
حممد بن إمساعيل العمران
مفيت اليمن.
ولد يف صنعاء .درس يف اجلامع الكبري ،وأخذ عن مجاعة من العلماء ،وأجيز من عدد منهم.
درس يف جامعة صنعاء عند إنشائها عام 1390هـ ،مث يف معهد القضاء العايل ،وجامعة
مث َّ
اإلميان بصنعاء .وكان مفيت احلجيج ومرشدهم األول يف مناسكهم .رأس مكتب رفع املظامل إىل
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وعني يف جلنة تقنني الشريعة اإلسالمية مبجلس الشورى يف مرحلة ما قبل
رئيس اجلمهورية ،ر
الوحدة اليمنية.
شرح يف مسجده (الزبريي) ..كتباًكثرية ،مثل بداية اجملتهد ،وزاد املعاد ،وبعض كتب الشوكاين،
وغريها من األسفار الكبار.
وكان قليل التأليف النشغاله ابلتدريس .وفتاواه بثت من إذاعة صنعاء منذ أكثر من مخسني
عاماً من وفاته ،وكان يفيت على املذاهب اخلمسة.
صدر فيه كتاب :القاضي العالمة حممد بن إمساعيل العمراين :حياته العلمية والدعوية /إعداد
عبدالرمحن عبدهللا األغبي.
له كتب بعضها ما زالت خمطوطة ،ومما طبع له :األوائل ،قصص وحكاايت من اليمن يليها
جمموعة تراجم بيت العمراين (مبشاركة حممد عبدالرمحن غنيم) ،نيل األماين من فتاوى القاضي
حممد بن إمساعيل العمراين /مجع وترتيب وختريج عبدهللا بن قاسم ذيبان ( 3مج) ،سفينة
العمراين :معارف ولطائف /إعداد عبدالرزاق بن حممد العمراين .مسائل القاضي العالمة حممد
بن إمساعيل العمراين الفقهية /رواية تلميذه عبدالرمحن العيزري.
تويف قبيل أو فجر االثنني  2ذي احلجة 1442هـ 12 ،متوز  2021م.
حممد ألتوجني = حممد عمر ألتوجني
حممد بريش = حممد الرجراجي بريش
حممد حسن األمني
عامل ومفكر شيعي ،قاض.
والدته يف بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل .اتبع دراسته العليا يف النجف ،وعاد إىل جبل عامل.
فمستشارا للمحكمة العليا .كتب الشعر،
عُني قاضياً يف مدينة صور مث رئيساً حملكمة صيدا،
ً
وشارك يف إصدار وحترير جمالت يف النجف ،وكتب مقاالت يف جملة "عبقر" ،واعتىن بكتب
جدال ،منها قوله إن اإلسالم ال يتعارض مع العلمانية.
والده .وكانت له أفكار أاثرت ً
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من مؤلفاته :بني القومية واإلسالم ،نقد العلمنة والفكر الديين ،االجتماع العريب اإلسالمي،
اإلسالم والدميوقراطية ،مسامهات يف النقد العريب ،وضع املرأة احلقوقي بني الثابت واملتغري،
اإلمام الشهيد السيد حممد ابقر الصدر ،مسو الذات وخلود العطاء.
تويف يف  28شعبان  1442هـ 10 ،نيسان  2021م بعد إصابته بفريوس كوروان.
حممد احلسن ولد أمحدو سامل احلسين الشنقيطي ،امللقب ب َّ
ـ(حد َّان).

عامل حنوي ،فقيه زاهد عابد.
ودرس يف حمضرة
خلف أابه يف التردريس ببلدته ،وتنقل بني القرى ،مث انتقل إىل نواكشوط ،ر
املكرمة ،و()10
العون (ً )15
عاما ،مث رحل إىل احلجاز ،وقضى ( )15سنة يف التدريس مب ركة ر
سنوات ابملدينة املنورة .وقد استفاد منه طلبة كثريون .وكان يُقرئ الفقه ،والنحو ،والصرف،
السري ،واألنساب ،والشمائل ،وغريها ،وحيفظ من ذلك الكثري .وكان وهو
السلوك ،و ر
وال رشعر ،و ر
يف الثمانني يذهب إىل املسجد النبوي قبل الظهر ،ويدخل الروضة الشريفة ،وخيرج بعد العشاء.
تويف ابملدينة املنورة يوم االثنني  9شعبان  1442هـ 22 ،آذار  2021م.
حممد حسني عيسى
داعية قيادي.
من مصر .انل إجازة يف احلقوق من جامعة اإلسكندرية ،وأخرى يف الفقه .انتمى إىل مجاعة
اإلخوان املسلمني ،ودعا يف صب وثبات ،اعتقل وسجن ثالث مرات .عضو جملس شورى
دوال عربية
اجلماعة ،رئيس املكتب اإلداري لإلخوان ابإلسكندرية ،عضو جملس الشعب ،زار ً
وأروبية وأمريكية للدعوة.
من عناوين كتبه :العشرة الطيبة ،اختالفات الفقهية :أسباهبا وآداهبا ،فضل العشر من ذي
احلجة وأحكام األضحية ،حضور القلب يف الصالة ودفع اخلواطر ،فضل جزاء الدعاء والذكر،
الفالح ،أحكام احلج والعمرة ،اللمع يف
صفات األخ املسلم ،دليل الفالح يف زكاة التاجر و ر
جتلية البدع.
وفاته يوم اخلميس  14ذي القعدة سنة  24 ،1442حزيران  2021م.
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حممد حلمي هليل = حممد حممد حلمي هليل
حممد محاد = حممد أمحد محاد
حممد محدان السيد

كاتب وأديب إسالمي داعية.
من مواليد حيفا .درس املراحل التعليمية األوىل يف مدينة درعا السورية ،وخترج يف كلية احلقوق
درس يف مدارس وكالة الغوث بسورية واألردن ،وعمل من بعد يف أعمال
جبامعة دمشق .مث َّ
حرة .وكان عضو رابطة األدب اإلسالمي ،وعضو رابطة احلقوقيني الفلسطينيني بدمشق ،وحضر
مؤمترات وندوات إسالمية وعربية.
وله كتب ،مثل :الفرق يف اإلسالم يف مئة سؤال وجواب ،السفاح الصفوي اجلديد :إيران
واجلرمية املستمرة ،إنه اآلن :املكان غري آمن ،تراتيل اللجوء ،كيف تصبح كاتبًا؟ ،وتكلم احلجر
(قصص) ،خبز ودم ،احلوار وعتمة الزمان واملكان ،شبهات وردود ،صهيل العودة يغتال ُمَّر
الرحيل ،حتدايت ومواقف ،كلمات يف الرتبية ،مسؤولية القلم ،اهلجمة على املسلمني.
تويف يوم السبت أو مساء األحد األول من مجادى األوىل  1443هـ 5 ،كانون األول 2021م.

حممد حيان = حممد عبدهللا حيان
حممد خضر عريف
لغوي أديب.
من بالد احلرمني .انل درجة الدكتوراه يف علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات للناطقني بغريها من
أمريكا .مث كان أستا ًذا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة امللك عبدالعزيز يف جدة،
مديرا ملركز البحوث ابجلامعة نفسها ،ووكيالً للدراسات العليا والبحث العلمي هبا .وكتب
و ً
مقاالت أسبوعية يف صحف حجازية.
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تويف يوم األحد  23ربيع اآلخر  1443هـ 28 ،تشرين الثاين  2021م.
من كتبه :االجتاهات اللسانية واملنهجية املعاصرة يف تعليم العربية للناطقني بغريها (دكتوراه)،
كان هنا بيتنا (مسرحية) ،الوظائف اخلطابية للضمائر العربية ،القوالن املتتابعان يف لغة القانون
األمريكي ،أمريكا سري للغاية ،مقدمة يف علم اللغة التطبيقي ،احلداثة :مناقشة هادئة لقضية
ساخنة ،بعض اإلشكاليات يف نظام اإلعراب العريب.
حممد درنيقة = حممد أمحد درنيقة
حممد ديالبينا
داعية.
من الفلبني .أسلم ،وفقه دينه ،مث دعا إىل اإلسالم حبرارة ،من خالل مكتب دعوي يف الرايض،
بني اجلليات الفلبينية وغريها ،ويف أثناء احلج والعمرة ،وخارج بالد احلرمني ،ومن خالل هاتفه
النقال حىت وهو على فراشه يف مرضه األخري .وكان لديه أسلوب لطيف ،وتعليم مبسط سهل،
مع أُنس وشوق وحمبة .وأسلم على يديه اآلالف ،أو عشرات األلوف.
تويف يوم الثالاثء  14صفر  1443هـ 21 ،أيلول  2021م.
حممد الرجراجي بريش
مهندس مستشرف.
من مواليد الصويرة ابملغرب .حاصل على الدكتوراه يف اهلندسة املدنية ،خبري إبدارة املشاريع
ودراسة أبعادها احلضارية وجوانبها االقتصادية واالجتماعية والتقنية ،خبري يف الدراسات
املستقبلية لدى منظمات إقليمية ودولية ،خمتص يف تشخيص القضااي ودراسات بدائل احللول
األنسب ،مسؤول جهوي ومركزي يف عدد من الوزارات واهليئات احلكومية ،مدير ثقايف ابملركز
اإلسالمي والثقايف يف بروكسل ،خبري لدى منظمة اإلسيسكو ومنسق فريق اخلباء املكلف
بصياغة اسرتاتيجية الثقافة اإلسالمية ،مستشار أكادميي ابملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،خبري
ابجملموعة األوروبية ،إىل جانب تنسيقه العمل الثقايف أبورواب لوزارة شؤون اجلالية املغربية ابخلارج.
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وقد عُرف ابنشغاله هبموم األمة اإلسالمية ومستقبلها يف خمتلف اجملاالت الفكرية واالقتصادية
والسياسية ،والبحث الدائم عن احللول ألزماهتا.
شارك يف برامج إعالمية ،وله كتاابت صحفية وأحباث متخصصة نشرت أبكثر من لغة،
ودراسات حول استشراف املستقبل يف القضااي الفكرية والرتبوية والثقافية املتعلقة ابلعامل
اإلسالمي ،رئيس حترير جملة (اهلدى) الثقافية الفكرية اإلسالمية الصادرة يف فاس.
من دراساته املنشورة :مفهوم اإلصالح أو حنو إصالح لفهم املصطلح ،حاجتنا إىل علوم
املستقبل ،دراسة موسعة يف مفهوم وموضوع علوم املستقبل ،استشراف مستقبل الرتبية ،دراسة
حول مفهوم علوم املستقبل وموضوعها واحلاجة إليها من خالل منوذج الرتبية ،يف سبيل
استشراف مستقبل حمكم للثقافة اإلسالمية ،حصيلة الدراسات املستقبلية حول العامل العريب.
تويف ابلدوحة يوم األربعاء  26ربيع اآلخر  1443هـ ،األول من شهر كانون األول 2021م.
حممد بن سامل عيبلو

فقيه انشر للعلم.
من مدينة مصراتة .تعلم يف اثنوية أمحد الزروق للعلوم الشرعية ،وأخذ عن طائفة من العلماء يف
زاوية الزروق ،ومعهد أمحد ابشا بطرابلس ،وجامعة حممد بن علي السنوسي ابلبيضاء .مث اشتغل
عددا من البامج اإلذاعية،
إبصالح ذات البني ،وحترير النوازل الفقهية ،وتويل اإلفتاء ،وقدم ً
وشرح لطالبه جمموعة من الكتب الفقهية واللغوية ،وخترج عليه الكثري.
تويف يوم الثالاثء  9حمرم  1443هـ.2021/8/17 ،
حممد السروجي = حممد حممود السروجي
حممد بن سعد الشويعر
أديب كاتب.
من شقراء ببالد جند .انل شهادة الدكتوراه يف األدب والنقد من كلية اللغة العربية جبامعة
مستشارا يف مكتب اإلفتاء .عضو يف
درس ،وعمل يف الرائسة العامة لتعليم البنات ،و
األزهرَّ .
ً
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جلان ومجعيات خريية واستشارية ،عضو مؤسس يف اندي الرايض األديب .رئيس حترير جملة
البحوث اإلسالمية الصادرة عن دار اإلفتاء .ألقى حماضرات مومسية ،وكتب مقاالت متنوعة يف
الصحف واجملالت .وهو الذي مجع مقاالت وفتاوى الشيخ عبدهللا بن ابز .رأيته يف دار الرفاعي
حنو عام  1406هـ عندما كان يراجع الدار بشأن كتابه (عبدهللا بن رواحة).
من مؤلفاته :حائل مدينة واتريخ ،احلصري وكتابه زهر اآلداب (دكتوراه) ،أبو الشمقمق شاعر
الفقر والسخرية ،فصول من اتريخ شقراء ،عبدهللا بن رواحة رائد شعر اجلهاد اإلسالمي :حياته
وشعره ،جند قبل قرنني ونصف ،من مشاهري علمائنا.
تويف ليلة  19رمضان  1442هـ ،األول من أاير  2021م.
حممد السعيد عبدهللا عامر
ابحث لغوي.
درس يف كلية الشريعة واللغة العربية جبامعة األزهر فرع دسوق ،وجبامعة اإلمام حممد
من مصرَّ .
بن سعود اإلسالمية فرع رأس اخليمة.
له :املقصور واملمدود يف القرآن الكرمي ،وصف ما ال يعقل يف القرآن الكرمي ،تعليق الفرائد على
تسهيل الفوائد للدماميين (حتقيق) ،القالدة اجلوهرية يف شرح احلالوة السكرية يف النحو لشعبان
اآلاثري (حتقيق).
مات يوم اخلميس  23صفر  1443هـ 30 ،أيلول  2021م.
حممد مسري
مهندس داعية.
ورد على الشكوك والشبهات ،وجادل أهل اإلحلاد .رمحه هللا.
من مصرَّ .
ذب عن اإلسالم ،ر
له :دالئل :فصول يف النبوة وصحة اإلسالم.
وفاته يوم السبت  9ربيع اآلخر  1443هـ 14 ،تشرين الثاين  2021م.
حممد السيد = حممد محدان السيد
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حممد الشدي = حممد بن أمحد الشدي
حممد صادق الكاشف
أديب انقد.
خترج يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة ،وحصل منها على شهاديت املاجستري والدكتوراه .مث
كان أستاذ األدب العريب يف كلية اآلداب جبامعة املنيا.
من عناوين كتبه :صحافة الصعيد احمللية ودورها يف احلياة األدبية ،العروض بني التنظري والتطبيق،
النتاج الشعري يف دورايت الوجه القبلي ،الطبيعة يف الشعر املصري احلديث حىت هناية احلرب
العاملية الثانية (ماجستري) ،أثر دار العلوم يف احلياة األدبية يف مصر (دكتوراه) ،طه حسني
بصرياً.
وافته املنية يوم اجلمعة  8ربيع األخر 13 ،تشرين الثاين  2021م.
حممد طه كران
عامل مفت.
والدته يف كيب اتون جبنوب أفريقيا .خترج يف دار العلوم ديوبند .مث أسس مدرسة لتخريج
العلماء ،وتتلمذ عليه الكثري من طلبة العلم .عرف بتخصصه يف الفقه الشافعي ومعرفته بشؤون
األقليات املسلمة .تقلد منصب مفيت جملس القضاء اإلسالمي يف جنوب أفريقيا ،وعمل أستا ًذا.
تويف يوم اجلمعة األول من شهر ذي القعدة  1442هـ 11 ،حزيران  2021م.
حممد عادل عزيزة الكيايل
عامل وشيخ متصوف.
من حلب .خترج يف كلية الشريعة جبامعة دمشق ،وحصل على الدكتوراة يف احلديث الشريف
من جامعة األزهر .سلك الطريقة النقشبندية على شيخه حممد أديب حسون ،مث كان خليفته.
ودرس ودعا إىل التصوف يف ديب ،وأقام يف منزله ختم الطريقة .مث
مضى إىل اإلمارات ،خطب َّ
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عمل واعظًا أول يف وزراة األوقاف هناك ،ورقي إىل درجة كبري وعاظ .عاد إىل حلب ،وقام
بوظائف املشيخة الصوفية حىت وفاته.
رسالته يف الدكتوراه" :هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة" للحافظ ابن حجر
العسقالين (حتقيق).
وله كتب ،مثل :عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة يف آايت وأحاديث الصفات كما
رواها الثقات ،الفرقة الناجية هي األمة اإلسالمية كلها ،من جمرابت الصاحلني يف كشف كرب
املكروبني ،عقيدة اإلمام احلافظ ابن كثري من أئمة السلف الصاحل يف آايت الصفات (وقد صار
ضمن كتابه "عقيدة السلف" ،ورد عليه عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر يف رسالة مساها:
تنبيهات على رسالة حممد عادل عزيزة يف الصفات ،كما رد عليه حممد مجيل زينو) ،فقه
العبادات على املذهب الشافعي ،ألف مسألة يف فقه املعامالت املعاصرة يف الشريعة اإلسالمية،
فضل املنان على عباد الرمحن يف أحكام النذور والذابئح والصيد واملطعومات واألميان.
تويف يوم اجلمعة  11رمضان  1442هـ 22 ،نيسان  2021م.
حممد عامر
داعية مهتد .امسه السابق كار سيفاك.
متعصبة ،انل شهادة املاجستري يف علوم
من والية هراينه مشايل اهلند ،نشأ يف بيئة هندوسية ر
تشرب
املتطرفة ،و َّ
السياسة مث يف األدب اإلجنليزي؛ َّ
انضم إىل منظَّمة "آر أيس أيس" اهلندوسية ر
املتطرفون
ابلبُغض والكراهية لإلسالم .ويف عام  1412هـ ( 1992م) عندما استوىل اهلندوس ر
على املسجد البابري  -الذي بناه اإلمباطور املغويل املسلم "حممد اببـر"  -وقاموا هبدمه ،كان
املرتجم له يف مق ردمتهم ،و رأول من صعد على قبَّة املسجد وضرب عليها ابملعول ،وأصبح بذلك
املتطرفني .وما لبث أن أُصيب أبمراض معضلة أضعفت قواه ،وفقد األطباء
بطالً عند اهلندوس ر
أملهم يف عالجه ،و َّ
أكدوا على موته .مث شرح هللا صدره لإلسالم وهو على فراش املوت .وبعد
فقرر أن يوقف نفسه لنشر اإلسالم والدعوة إىل التوحيد والتحذير
أايم شفي من مجيع أمراضه! َّ
الشرك ،وأنشأ مدرسة وأدارها لنشر تعاليم اإلسالم ،وآىل على نفسه أن يبين ()100
من ر
مسجد يف املناطق اليت ال توجد فيها املساجد ،ليكون بذلك ك رفارة عن مشاركته يف هدم
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عاما ( )96مسجداً يف خمتلف مناطق اهلند ،وأسلم على
املسجد البابري .وقد بىن يف (ً )20
املتطرفني ،منهم ( )27شخصاً ممَّن شارك معه يف هدم املسجد.
يديه العشرات من اهلندوس ر
تويف يف شهر ذي احلجة  1442هـ ،يوليو  2021م.
حممد عبدهللا حيان
داعية وابحث مصنف يف احلديث الشريف.
من حلب .أخذ عن علمائها ،وحاز اإلجازة واملاجستري والدكتوراه من جامعة األزهر ،عاد
فعلَّم يف مدارس ،وخطب يف مساجد ،وتوجه إىل بالد احلرمني ،فحاضر يف جامعة اإلمام
ابملدينة ،مث كان أستاذ علم احلديث جبامعة امللك فيصل يف األحساء.
كتبه :موطأ اإلمام مالك رواية اإلمام حممد بن احلسن الشيباين (دكتوراه ،حتقيق ودراسة)،
االقرتان عند احملدثني ،االنتخاب عند احملدثني :أثره وأمهيته ،ثقافة احملدثني يف التعامل مع النص
النبوي والنص التارخيي ،اليقني مبعرفة من ُرمي من احملدثني بقبول التلقني ،مدى الثقة املنهجية
يف ختريج احلديث من املعجم املفهرس والبامج احلاسوبية ،مدى عناية العلماء بكتاب موطأ
اإلمام مالك بن أنس.
وفاته يوم اجلمعة  12حمرم  1443هـ.2021/8/20 ،
حممد بن عبدهللا بن زرابن
أستاذ وخطيب عقائدي.
من منطقة الباحة ببالد احلرمني .حاز درجة الدكتوراه يف العقيدة من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة
املنورة عام  1413هـ ،إمام مسجد قباء ،مدير دار احلديث مبكة ،وكيل اجلامعة اإلسالمية
ابملدينة ،أستاذ العقيدة.
وله كتب ،مثل :محاية الرسول صلى هللا عليه وسلم محى التوحيد (أصله ماجستري) ،عقائد
الثالث والسبعني فرقة أليب حممد اليمين (حتقيق ،أصله دكتوراه) ،وقفات يف غزوات رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم من خطب اجلمعة مبسجد قباء.
تويف يوم اجلمعة  27ذي احلجة  1442هـ 6 ،آب  2021م.
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حممد عبدهللا الغبشاوي
داعية ومفكر إسالمي.
من السودان .عمل من خالل احلركة اإلسالمية مث تركها عام  1399هـ 1979 ،م ،مضى إىل
كثريا.
الكويت وعمل يف جملة اجملتمع ،ووزارة األوقاف هناك .وكان ًّ
مهتما ابلشأن السوداين ً
خريا جبمعها.
كتب مقاالت وخواطر كثرية ،ووعد ً
تويف أبنقرة وهو يعاجل ،لعله يف  15رمضان  1442هـ 2021/4/26 ،م.
حممد عثمان بن عيسى احلسيين املنصورفوري
حم ردث مقرئ.
متخصصا يف علم القراءات والتجويد واللغة العربية واحلديث ،مث كان
خترج يف دار العلوم ديوبند
ً
ئيسا جلمعية علماء
أستاذ احلديث النبوي يف اجلامعة اإلسالمية دار العلوم بوالية ديوبند ،ور ً
مديرا جمللس صيانة ختم النبوة لعموم اهلند أو مجاعة أهل احلديث.
اهلند ،و ً
تويف اجلمعة  9شوال  1442هـ 21 ،أاير  2021م.
حممد عجاج اخلطيب
عامل حم ردث.
من دمشق .خترج قي كلية الشريعة جبامعة دمشق ،وحصل على الدكتوراه يف احلديث من كلية
درس يف جامعة دمشق ،ويف جامعات خليجية عديدة ،وصار
دار العلوم جبامعة القاهرة ،مث َّ
ميدا لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الشارقة.
ع ً
معرفيت به منذ عام  1398هـ ( 1978م) يف جامعة دمشق .كان رمحه هللا عاملا يف فنره ،متقنًا
ً
حمبواب عند طلبة العلم،
لعلوم احلديثً ،
مؤرخا أمينًا لهً ،
انشرا للعلمً ،
مدافعا عن السنة الشريفةً ،
مرغواب عندهم ،فقد كان حيبب إليهم دين اإلسالم العظيم ،ويسهل هلم أصعب ما يف علم
ً
احلديث .وهو من آل اخلطيب ،بلغين أنه كان له اجتماع أسبوعي هبم آنذاك ،يعظهم ويعلمهم.
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أجل أعماله ثالثة كتب" :أصول احلديث :علومه ومصطلحه" ،و"السنة قبل التدوين" ،و"أبو
ُّ
كتااب.
هريرة راوية اإلسالم" .وبلغت كتبه حنو عشرين ً
أجل كتاب يف علوم احلديث يف عصران هو كتابه "أصول احلديث" .وهللا أعلم.
وأزعم أن َّ
تويف أبمريكا ،وهبا دفن يوم األحد مساء  4ربيع األول  1443هـ 10 ،تشرين األول 2021م.
حممد عدانن اجملد

عامل مسند.
من دمشق ،وأخذ عن علمائها واستجازهم ،من أكابر شيوخه حممد سعيد البهاين ،ومنه أخذ
الطريقة الشاذلية .إدريسي حسين .إمام جامع أرسالن .فقه ووعظ وتعبَّد ،والزم جمالس العلماء،
حىت كان من شيوخ دمشق.
تويف يوم السبت  21ذي احلجة  1442هـ ،آخر شهر متوز  2021م.
حممد عز الدين بن عبدالقادر املناصرة
أديب وشاعر مناضل.
من حمافظة اخلليل بفلسطني .عمل يف الصحافة بلبنان ،ودرس يف القاهرة .التقى أبدونيس،
وغسان كنفاين ،وجنيب حمفوظ .انل شهادة الدكتوراه يف النقد احلديث واألدب املقارن من
جامعة صوفيا ببلغاراي .تلقى دورات عسكرية ،وانتقل إىل األردن ،ومنها إىل بريوت ،وكلف
تريا جمللة شؤون فلسطينية .كما عمل
إبدارة مدرسة أبناء وبنات خميم تل الزعرت ،مع عمله سكر ً
ئيسا لقسم اللغة
أستا ًذا يف قسنطينة ابجلزائر .وبعد احلرب األهلية عاد إىل األردن ،وعمل ر ً
العربية جبامعة فيالدلفيا هناك .انل جوائز من جهات حداثية.
من دواوينه :اي عنب اخلليل ،اخلروج من البحر امليت ،مذكرات البحر امليت.
ومن عناوين كتبه األخرى :السينما اإلسرائيلية يف القرن العشرين ،إشكاالت قصيدة النثر،
موسوعة الفن التشكيلي الفلسطيين يف القرن العشرين ( 2جـ).
تويف يوم االثنني  23شعبان  1442هـ 5 ،إبريل  2021م.
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حممد علي الصابون
عالمة .من كبار علماء سورية وأشهرهم.
فقيه مفسر ر
من حلب ،درس على علمائها ،وانل اإلجازة من األزهر ،والعاملية يف القضاء الشرعي .عاد
فدرس يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة
ودرس يف اثنوايت حلب ،ومضى إىل بالد احلرمني َّ
َّ
عاما ،مث كان ابحثًا علميًّا يف مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ابجلامعة،
ثالثني ً
ستشارا يف هيئة اإلعجاز العلمي برابطة العامل اإلسالمي .كما ألقى الدروس يف املسجد
وم ً
وفسر القرآن الكرمي يف مساجد جدة .ورأس رابطة العلماء
احلرام ،وأفىت يف مواسم احلجَّ ،
لف
السوريني يف املنفى ،وابرك الثورة على الطغاة واحلكام الطائفيني الفاسدين والبعثيني ومن َّ
َّلفهم يف سوراي..

وقد تعرض للتضييق يف السعودية ألنه مل يفسر آايت من القرآن يف "صفوة التفاسري" على
النهج (السلفي) املعمول به هناك دون العامل اإلسالمي كله ،فمنع هذا التفسري من التداول
وصودر ،وأُخرج من املستودعات بشكل مهني ،وفُعل به بكيفية ال يعب عنها!
وقد كتب رسالة طويلة إىل الشيخ ابن ابز يطلب فيها أن مينع هذا التهجم والتهكم واالستهزاء
عاما ..ولكن دون فائدة،
والتنقص من شخصه وعلمه وما قدمه يف هذه البالد منذ ثالثني ً
فقد أوذي كما أوذي من قبل الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رمحه هللا ،ال لشيء إال لعقيدته.
وأذكر أنه كتب مق ًاال يف جملة (أخبار العامل اإلسالمي) الصادرة عن رابطة العامل اإلسالمي يذكر
فيها عناية املسلم بلحيته ،وأنه ال يرتكها إذا طالت كما هي ،بل يهذهبا ،حىت ال خياف منها
وجهلوه وقذعوه ،وكتب الشيخ ابن
األطفال ..وما إىل ذلك ،فقاموا عليه مرة أخرى وعنفوه َّ
ابز رمحه هللا إىل أمني الرابطة يومئذ (أمحد حممد علي) ينبهه ،بل أيمره أال ينشر مثل هذه
املقاالت ،وكالم آخر ال أذكره ،فاعتذر األمني عما نُشر ،وعاهده على االلتزام مبا أمر..
ومن عناوين مؤلفاته رمحه هللا :صفوة التفاسري ،خمتصر تفسري ابن كثري ،خمتصر تفسري الطبي،
التفسري الواضح امليسر ،درة التفاسري (على هامش املصحف) ،املواريث يف الشريعة اإلسالمية،
روائع البيان يف تفسري آايت األحكام ،موسوعة الفقه الشرعي امليسر (سلسلة التفقه يف الدين)،
إجياز البيان يف سور القرآن ،حركة األرض ودوراهنا حقيقة علمية أثبتها القرآن ،التبيان يف علوم
القرآن ،عقيدة أهل السنة يف ميزان الشرع ،كشف االفرتاءات يف رسالة التنبيهات حول صفوة
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التفاسري ،جرمية الراب أخطر اجلرائم الدينية واالجتماعية ،التبصري مبا يف رسائل بكر أبو زيد من
التزوير ،شرح رايض الصاحلني.
تويف رمحه هللا مبدينة يلوا الرتكية صباح يوم اجلمعة  6شعبان  1442هـ 19 ،آذار  2021م.
حممد بن علي املنصور
عامل مشارك.
درس يف املعهد
من قرى األهنوم غريب املدان ابليمن .أخذ عن والده وغريه من علماء اليمن ،مث َّ
عني مديراً ملعاهد قضاء شهارة األهنوم وحبور ظليمة .سكن الكويت وجلس
العايل للقضاء ،و ر
دوهنا يف منظومته "الآليل يف إسناد
للرواية والدراية هبا ،وأفىت وأفاد .وله مساعات وإجازات ر
العلوم ابلطريق العايل" وشرحها ،ونسخ خبطه كتبًا بعضها ملشاخيه.
من آتليفه :حتفة اإلخوان بقواعد النحو والتصريف واملعاين والبيان ،النور املتاليل شرح منظومة
الآليل ،النفحات املسكية يف براءة الزيدية من بدع الروافض واخلوارج ،حتفة اإلخوان ،توصية
القضاة وتذكرة الوالة.
مات يوم األربعاء  21ربيع األول  1443هـ 27 ،تشرين األول  2021م.
حممد عمر ألتوجني
كاتب حمقق.
من حلب .شهرته من لفظة تركية مبعىن الذهيب .انل شهادة الدكتوراه يف األدب املقارن من
درس يف جامعات
جامعة طهران ،ودكتوراه دولة من جامعة القديس يوسف يف بريوت .مث َّ
دمشق وحلب وبنغازي والدار البيضاء وبريطانيا والصني .ألف وحقق خمطوطات وصنف
معاجم ،وبلغت كتبه أكثر من ( )100كتاب ،بعضها عليها مالحظات من انحية اإلتقان،
منها :اإلعراب املنهجي ،قاموس اجليب (عريب  -عريب) ،املعجم الذهيب (فارسي  -عريب)،
معجم األدوات النحوية ،غاندي وكفاحه املسامل ،ديوان الباخرزي (حتقيق) ،يتيمة الدهر يف
حماسن أهل العصر للثعاليب (حتقيق) ،اجلوهرة يف نسب النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه
العشرة للبي (حتقيق).
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تويف يوم األربعاء  25ذي احلجة  1442هـ 4 ،آب  2021م.
حممد بن عمر زبري
رجل اخلري والوجاهة واإلحسان ،رجل الصلح ونشر األخوة والتعاون والتعاضد بني املسلمني.
عميدا لكلية
من جدة .انل شهادة الدكتوراة يف االقتصاد من جامعة كنتكت أبمريكا ،وعني ً
مديرا للجامعة .من مؤسسي اجلمعية
االقتصاد واإلدارة جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة ،مث كان ً
خبريا يف جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة
الدولية لالقتصاد اإلسالمي بلندن ،مث ترأسه ،وكان ً
املؤمتر اإلسالمي.
وأكثر ما متيز به هو اإلصالح بني اجلماعات والفصائل اإلسالمية ،كاألفغانية واجلزائرية
مطلعا على شؤون هذه اجلماعات ،سياسيًّا وحمليًّا ،فكان
والسودانية والفلسطينية ...وكان ً
صلحه صلح الزعماء والقادة ،وقد أخذ به امللك فهد ،ومن بعده امللك عبدهللا.
وكان جيتمع يف داره قادة هذه اجلماعات ،ورجال العلم واألدب من خمتلف الدول.
رحيما ابلناس ،حسن الشفاعةًّ ،
اضعا،
جمال للعلماء ،يساعد احملتاج ،ما قدر عليه ،متو ً
وكان ً
مكثرا من الذكر ،يرتدد إىل احلرم...
حافظًا للقرآنً ،
وكانت له عناية فائقة ابالقتصاد اإلسالمي ،منذ بداايت أتسيسه والتنظري له ،فرعى أول مؤمتر
عاملي لالقتصاد اإلسالمي ،الذي عقد مبكة املكرمة عام  1396هـ ،ورعى مؤمترات اتلية له.
كما شجع على البحث فيه ،ونشره ،وخاصة من خالل ترؤسه اللجنة العلمية ابملعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة ،ومن خالل عمله يف جامعة امللك
عبدالعزيز.
من آاثره العلمية كتاب :دور الدولة يف حتقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي (أصله حماضرة).
تويف وهو يف صالة الظهر مجاعة أبحد جوامع جدة ،وقد زادت سنره على التسعني ،فما كان
يرتك اجلماعة يف املسجد ..يف يوم اخلميس  5شعبان  1442هـ 18 ،آذار  2021م.
حممد عيبلو = حممد بن سامل عيبلو
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حممد قاسم الشوم
أستاذ التفسري واألدب.
من الطفيل بلبنان .خترج يف كلية الشريعة جبامعة دمشق .من مؤسسي مجعية أزهر البقاع يف
قضاء زحلة ،أستاذ التفسري واألدب يف جامعة أزهر البقاع.
من مؤلفاته :كيف تقرأ القرآن الكرمي؟ ،مدخل إىل أصول التفسري ،معتقدات ومفاهيم خاطئة
كيف نبطلها؟ ،املغين يف أصول اإلمالء ،أدبين ريب :مقاالت يف مكارم األخالق ،تيسري علوم
البالغة ،زكاة الزروع والثمار يف ضوء تطور الزراعة يف العصر احلديث (أصله ماجستري) ،الوقف
منوذجا (أصله دكتوراه) ،دراسات يف
اإلسالمي يف لبنان :إدارته وطرق استثماره :حمافظة البقاع ً
الوقف اإلسالمي :قطوف من األحباث احملكمة اليت قدمها الباحث ملؤمترات دولية حول الوقف
اإلسالمي .وله كتب أخرى تنتظر الطبع.
وافاه املوت يوم األحد  17ذو القعدة  1442هـ 27 ،حزيران  2021م.
حممد قاسم الوشلي
حم ردث مسند.
من مدينة الزيدية ابليمن .أخذ عن والده وعلماء كبار .انتقل إىل مكة ودرس على شيوخها،
مثل العالمة علوي املالكي ،وحسن املشاط.
ترجم لنفسه وذكر شيوخه وأسانيده وإجازاته.
وله :أريج القلم من أسانيد أئمة األمم ،يليه :ملحق األريج لطلبة اخلليج يف أسانيد األمهات
الست ورايض الصاحلني واألربعني النووية واملوطأ وبلوغ املرام.
تويف يوم األربعاء  14شوال  1442هـ 25 ،أاير  2021م.
حممد الكامل سعادة
فقيه وحقوقي قاض.
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من تونس .أخذ عن جمموعة من شيوخ الزيتونة .درس احلقوق ،وجنح يف مناظرة القضاة ،وبلغ
مالزما ألعالم من
درجة م ردع عام مبحكمة التعقيب .أحرز شهادة دكتوراه يف الشريعة ،وكان ً
الزيتونة .اإلمام واخلطيب الثاين جلامع الزيتونة.
له حبوث ودراسات وخطب ودروس يف مجعيات ومساجد ،منها دروس من موطأ اإلمام مالك،
وشرح بلغة السالك جبامع الزيتونة.
له احليازة بني الشريعة والقانون (دكتوراه) ،القضاء ومبادئ يف القانون ،امللهم يف شرح صحيح
مسلم ،مذ ركرات قاض ،أقالم وأعالم ،مق ردمة لكتاب الشفاء للقاضي عياض.
األربعاء  4ذي احلجة 1442هـ 14 ،متوز  2021م.
حممد أبو ليلة = حممد حممد أبو ليلة
حممد حممد حلمي هليل

أستاذ لغوي مرتجم.
من مصر .كتب أحبا ًاث لغوية ،وترجم كتبًا عن اإلجنليزية ،وخاصة يف جمال املصطلحات واملعاجم.
له :حنو معجم لغوي معاصر (حبث).
ومن ترمجاته :الصوتيات /برتيل ماملبج ،يورك :معجم األفعال العبارية :إجنليزي – إجنليزي –
عريب /توم ماك آرثر ،برييل أتكنز؛ وضع مقابالت األفعال النصية هليل ،املعاجم عب الثقافات:
دراسات يف املعجمية /ر .ك .هارمتان ،مقدمة يف املصطلحية /هريبت بيشت ،جنيفر
دراسكاو ،املعاجم عب الثقافات :دراسات يف املعجمية /ر .ك .هارمتان.
تويف يوم األحد  6صفر  1443هـ 12 ،أيلول  2021م.
حممد حممد أبو ليلة
داعية ،مرتجم ،ابحث يف الدايانت.
من قرى القليوبية .أجيز من كلية أصول الدين جبامعة األزهر ،وأحرز شهادة الدكتوراه من
جامعة إكسرتا إبجنلرتا .رأس االحتاد العام لطالب جامعة األزهر .عضو اللجنة العامة للمواطنني
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ئيسا لقسم الدراسات اإلسالمية ابللغات
من أجل املعركة برائسة مجال عبدالناصر .ر
عني ر ً
عضوا ابجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،
األجنبية يف كلية اللغات والرتمجة ابألزهر ،وكان ً
ومؤسس ورئيس اجلمعية الثقافية للتواصل احلضاري ،ورئيس مركز الثقافة اإلسالمية ابللغات
األجنبية التابع للجمعية .نشط يف جمال الدعوة واإلعالم الديين واملناظرات واحلوار بني األداين.
حاضر يف جامعات ومنظمات وهيئات ومجعيات ومراكز إسالمية أبورواب وأمريكا والعامل
اإلسالمي والعريب .أشرف على رسائل علمية ،من مرتمجي معاين القرآن الكرمي إىل اللغة
اإلجنليزية ،له حبوث ومقاالت.
له كتب ابإلجنليزية ،ومن آتليفه ابلعربية :النصرانية من وجهة نظر اإلسالم (دكتوراه) ،اإلسالم
والغرب :اجلذور التارخيية واجلسور احلضارية ،حممد صلى هللا عليه وسلم بني احلقيقة واالفرتاء
يف الرد على الكاتب اليهودي الفرنسي ماكسيم رودينسون ،املنقذ من الضالل لإلمام الغزايل
(حتقيق مع نورشيف مصطفى رفعت) ،القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي ،قراءة جديدة يف
فكر طه حسني ،الدعوة اإلسالمية والقضااي املعاصرة.
تويف يوم األحد  30 ،1442/10/18أاير  2021م.
حممد حممود السروجي
معمر.
مؤرخ أكادميي َّ
يتيما .انل شهادة الدكتوراه من جامعة اإلسكندرية عام 1375
من مدينة اإلسكندرية .نشأ ً
هـ ( 1955م) مث كان أستاذ التاريخ املعاصر بكلية اآلداب يف اجلامعة نفسها .عضو ابجلمعية
املصرية للدراسات التارخيية ،وابحتاد املؤرخني العرب ،وابملركز القومي للدراسات النابليونية.
وعمر أكثر من ( )100عام.
ر
ويف حوار معه يف ع 2018( 17م) من جملة مصر احلديثة ،نشر بعنوان :حوار بني مؤرخ
واترخيه ،ذكر أنه كان شاهداً ومعاصراً ألحداث اترخيية وسياسية كثرية مدة حياته .وفيه نبذة
عن طفولته ،ومعرفة ما إذا كان االهتمام هو الذي جعله حيب التاريخ ،ويلتحق به برغبته
الشخصية ،أم كان للحركة الوطنية يف ذلك احلني دور يف ذلك ،مث العالقة بني اإلسكندرية
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أخريا رأيه يف عصر الرئيس "عبدالفتاح السيسي" ،وما
والقاهرة يف األحداث السياسية وغريها .و ً
قام به من مشروعات اقتصادية...؟
كما قدمت فيه رسالة ماجستري يف اجلامعة العراقية قبل وفياته بسنة واحدة ،بعنوان" :حممد
حممود السروجي :سريته ومؤلفاته ومنهجه يف التاريخ احلديث واملعاصر" /عادل نصيف جاسم.
له أكثر من ( )80عنوان ،بني حبث وكتاب.
ومن عناوين كتبه :العالقات بني مصر وأثيوبيا يف القرن التاسع عشر ،مصر واملسألة الشرقية يف
النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،دراسات يف اتريخ مصر والسودان احلديث واملعاصر،
اتريخ أورواب السياسي واالقتصادي يف القرن التاسع عشر ،العالقات التونسية الفرنسية من
احلماية إىل االستقالل ،سياسة الوالايت املتحددة األمريكية اخلارجية منذ االستقالل إىل
منتصف القرن العشرين.
تويف يوم اخلميس  6ربيع اآلخر  1443هـ 11 ،تشرين الثاين  2021م.
حممد مصطفى وان
عامل وداعية تربوي مصلح.
من السنغال .عضو مؤسس جلماعة عباد الرمحن ،رئيس اللجنة الوطنية للرتبية والتعليم التابعة
للجماعة .محل راية الدعوة ،واهتم ابلرتبية والتعليم خاصة ،وقضى حياته يف نشر تعاليم اإلسالم
وبناء الفرد املسلم ،وتربيته وتوعيته ابإلسالم احلق ،واهتم إبصالح اجملتمع ،وحماربة اجلهل
واألخالق املذمومة.
وفاته يف شهر مجادى األوىل  1443هـ ،كانون األول  2021م.
حممد مهاوش الظفريي
ابحث وانقد يف الشعر الشعيب.
حماضرا يف أكادميية الشعر العريب التابعة هليئة أبو ظيب
من قرى حفر الباطن ببالد احلرمني .عمل ً
للرتاث والثقافة ،وشارك يف ندوات وأمسيات ومهرجاانت شعرية ولقاءات تلفزيونية .وكتب
مقاالت ودراسات نقدية.
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وله كتب ،مثل :إضاءات على قصائد شعبية ،الشعر رجل والقصيدة امرأة ،غناء العابرين
احلشار (دراسة وشرح وتعليق) ،قصائد ومقامات ،خلف
(مسرحية شعرية) ،ديوان الشاعر سند ر
وشاعره.
حكيم مشرر
أبو زويرد
ُ
ُ
تويف يوم اخلميس  3مجادى اآلخرة  1442هـ 16 ،كانون الثاين  2021م.
حممد نظر ديدكاه

عامل داعية.
من قرية (دامن) التابعة ملدينة إيرانشهر .من علماء السنة املشهورين إبيران .عرف مبواقفه اجلريئة،
وشجاعته يف القضااي السياسية واالجتماعية ،وخاصة دفاعه عن عقيدة أهل السنة واجلماعة.
وكان انئبًا عن أهايل منطقة إيرانشهر يف الدورة األوىل جمللس الشورى .عُرف بنشاطاته الدينية
والدعوية.
وفاته يف شهر شوال  1442هـ ،حزيران  2021م.
حممد اهلادي الشريف
ابحث يف التاريخ الوطين احلديث.
من تونس .انل شهادة املاجستري من فرنسا عن أطروحته "تنظيم احلماية يف تونس بعد املقيم
العام بول كمبون" ،والدكتوراه من تونس حول "السلطة واجملتمع بتونس يف عهد حسني بن
درس يف اجلامعة التونسية ودار املعلمني العليا وجامعات عربية
علي ( .")1740-1705مث َّ
وأجنبية أخرى ،وشارك يف أشغال جلان إصالح اجلامعة التونسية والتعليم العايل.
له كتاب :اتريخ تونس ،وشارك يف مؤلفات أخرى ،مثل "اتريخ إفريقيا العام" ،و"الفرد والسلطة
يف بلدان املتوسط اإلسالمية".
تويف يوم  10مجادى األوىل  1442هـ 23 ،كانون األول  2021م.
حممد بن هديهد الرفاعي
قاض ،كتيب.
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من مكة املكرمة .انئب رئيس حماكم مكة .كان صاحب مكتبة خاصة ضخمة متنوعة ،ومن
عشاق الكتب .ومل يكن ذا هنج سلفي .تشرفت بصحبة أخي الشيخ حممد بن انصر العجمي
بزايرته يف مكتبته مبكة املكرمة ،حنو عام  1412هـ ،فكانت عجبًا ،من أضخم املكتبات
اخلاصة اليت رأيتها.
تويف يوم االثنني  25ذي القعدة 5 ،متوز  2021م.
حممد الوعيل
كاتب وحمرر صحفي.
من بالد احلرمني .كان مدمنًا على قراءة الصحف اللبنانية يف شبابه .عمل يف جمال الصحافة
وحمررا يف صحف الرايض ،واجلزيرة ،واملسائية ،وتوىل
واإلعالم حنو (ً )40
عاما ،عمل كاتبًا ً
مصححا يف جريدة اجلزيرة عندما كان
عاما .وكنت
ً
رائسة حترير صحيفة (اليوم) ملدة (ً )14
ومسؤوال عن شؤون فيها حنو عام  1403هـ ،وكان أبرز أعماله حماورة األعالم يف
كاتبًا فيها
ً
بلده ،من ذوي ختصصات خمتلفة ،فكان يتابع جتارب الصف وهتيئتها للطبع حبرص.
أيضا :عندما
وقد مجع حماوراته ورتبها وأصدرها يف عدة أجزاء ،بعنوان :شهود هذا العصر .وله ً
تغفو املدينة :نصوص مل ترو.
تويف يوم األحد  8شعبان  1442هـ 21 ،آذار  2021م.
حممد ويل الرمحان

انشط وفقيه حقوقي.
من اهلند .درس يف اجلامعة الرمحانية مبوجنري ،وخترج يف دار العلوم التابعة لندوة العلماء يف لكنو،
مث أكمل دراسته يف دار العلوم ديوبند .أمني عام جملس قانون األحوال الشخصية يف اهلند،
مؤسس مجعية رمحاين لدعم تعليم املسلمني اهلنود مبختلف العلوم .دافع عن حقوق املسلمني
يف بلده.
تويف يوم السبت  21شعبان  1442هـ 3 ،إبريل  2021م.
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حممد وهدان
إعالمي أكادميي.
من طنطا .أستاذ جبامعة األزهر ،رئيس قسم اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات
جبامعة األزهر .سافر يف بعثات خارجية إىل دول أوروبية لنشر الدعوة اإلسالمية .أسهم يف
إنشاء قسم اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهر ابلتعاون مع زميله مجال
النجار .له برامج وحلقات دينية يف فضائيات وإذاعات مبصر.
من عناوين كتبه :اإلعجاز اإلعالمي يف القصص القرآين :دراسة تطبيقية على سورة النمل،
مقربون.
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ،املالئكة عباد َّ
تويف يوم األحد  15شعبان  1442هـ 2021/3/28 ،م.
حممود آسالن
عامل (مال) ،شيخ القراء.
عاما يف تعليم وحتفيظ
من مدينة قلقان دالن (تتوفا حاليًّا) مبقدونيا .قضى أكثر من (ً )70
القرآن الكرمي يف عهد الشيوعية وما بعده ،وخترج على يديه ( )200حافظ للقرآن الكرمي من
بالد البلقان.
ويف ترمجته أنه كان يدخل كل يوم جامع آالجه من صالة الفجر ،ويعمل على تعليم من حيضر
من الصغار والكبار حىت املساء ،وال خيرج منه إال بعد أداء صالة العشاء!
تويف يوم االثنني  12ذي القعدة  1442هـ 2021/6/21 ،م.
حممود إبراهيمي
عامل أديب من أكراد إيران.
عمل أستاذًا للغة العربية والفارسية يف جامعات إبيران.
له آتليف يف اإلسالم واألدب بعدة لغات ،بينها العربية.
وفاته يف شهر شوال  1442هـ ،حزيران  2021م.
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حممود احلنطور = حممود حممد احلنطور
حممود عبدالوهاب رمحة
أستاذ احلديث وعلومه بكلية أصول الدين يف جامعة األزهر ابلقاهرة.
له :الشيخ حممد أبو شهبة وجهوده يف السنة (رسالة جامعية).
تويف يوم  5رمضان  1442هـ 17 ،نيسان  2021م.
حممود العريب
رجل أعمال ثري مشهور ،من أهل اخلري والبر.
ابئعا ،اتسعت جتارته ،وأسس (شركات العريب) ،زار
من قرى املنوفية .انتقل إىل القاهرة واشتغل ً
الياابن ،ورأى مصانع شركة توشيبا اليت حصل على توكيلها ،فطلب إنشاء مصنع يف مصر،
فأنشئ ،وكان بذلك أول مصنع للشركة يف مصر .وصلت مبيعات "جمموعة العريب" إىل أكثر
من ( )400منتج يف ( )22دولة ،وفيها أكثر من ( 40ألف) عامل ومهندس وإداري .بلغت
شاكرا هلل.
ثروته  22مليار دوالر .وكان صاحب أعمال خريية كثريةً ،
من أقواله :الشاطر اللي يكسب الدنيا واآلخرة .محلت كتاب هللا يف قليب وعقلي وانطلقت
جمتهدا ،موقنًا أنه الرزاق .مل يكن حلمي كم سأمتلك من األموال ،بل كان مهي كم
ألعمل به ً
شخصا سيجعلين هللا سببًا يف فتح أبواب الرزق هلم.
ً
تويف يوم اجلمعة  4صفر  1443هـ 10 ،أيلول  2021م.
حممود علي الفالحي
عامل خطيب وداعية مبدع مؤثرر.
من بغداد .أخذ عن علماء عصره ،وأحرز إجازة من جامعة اإلمام األعظم .عمل إماماً وخطيبًا
عضوا يف اجمللس العلمي املركزي بديوان الوقف ،وشغل
يف عدد من مساجد بغداد ،وأصبح ً
منصب مدير قسم اإلرشاد االسالمي .عُرف بسعيه الدؤوب يف جمال الدعوة إىل هللا ،فكان
يلقي احملاضرات الدعوية يف املساجد وغريها ،ويشارك يف نشاطات دعوية خمتلفة .ومما متيز به
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إقامته معارض دعوية مصورة ،اليت كان هلا أثر يف دعوة الناس وتوعيتهم وهدايتهم ،فكان
أيضا
صاحب مدرسة الفكر اإلسالمي املصور ،وقد قلدهتا دول أخرى وطورهتا فنياً .وكان ً
مصمم جملة املفكر واإلبداع ،وجملة اإلرشاد اإلسالمي لألطفال ،وجملة املنطلق لألطفال.
تويف يف بغداد يوم الثالاثء  6شوال  1442هـ 18 ،أاير  2021م.
له مؤلفات كثرية ،مثل :اإلرهاب الدين له ،مضار التدخني ،قادة فتح العراق وفلسطني.
حممود أبو الليل
فقيه.
ومدرسا يف جامعة الشارقة.
أستاذ الفقه ابجلامعة األردنية ،مث كان مفتيًا
ً
له :أسس العالقات الدولية يف اإلسالم.
تويف يوم االثنني  8رمضان  1442هـ 19 ،نيسان  2021م.
حممود حممد احلنطور
ابحث يف علوم القرآن.
درس يف كلية اآلداب جبامعة اإلسكندرية .رئيس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية
الرتبية يف جامعة عني مشس ،أستاذ التفسري وعلوم القرآن يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
مراجع معتمد خارجي ملؤسسات التعليم العايل لدى هيئة االعتماد واجلودة ملؤسسات التعليم
العايل ،أقام يف القاهرة.
من كتبه :النسخ عند الفخر الرازي (ت  606هـ) ،وقفات يف رحاب التفسري للشيخ عبداحلميد
كشك ،قضااي معاصرة يف رحاب التفسري للشيخ عبداحلميد كشك :السحر والراب.
تويف يف يوم االثنني  12ربيع األول  1443هـ 18 ،تشرين األول  2021م.
حميي الدين ديب مستو
مدرس وكاتب إسالمي حمقق.
ر
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من بلدة الكسوة بريف دمشق .خترج يف جامعة دمشق ،وانل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من
فدرس يف جامعة
جامعة كراتشي .انتقل إىل املدينة املنورة وشارك يف إنشاء مكتبة هناك ،وعاد َّ
بالد الشام ،فرع جممع الفتح اإلسالمي بدمشق.
كتااب يف املناهج الشرعية ،مناهج التأليف يف السرية النبوية (دكتوراه) ،سلسلة
له أكثر من (ً )20
"عبادات اإلسالم" ،الفصول يف سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم البن كثري (حتقيق مع حممد
العيد اخلطراوي)ُ ،حسن اإلسوة مبا ثبت من هللا ورسوله يف النسوة لصديق حسن خان (حتقيق
مع مصطفى اخلن) ،وأسهم يف حتقيق الكامل يف التاريخ البن األثري ،والبداية والنهاية البن
أيضا...
كثري ،ونيل األوطار للشوكاين ،وفتح القدير له ً
تويف يوم اخلميس  29شوال  1442هـ 10 ،حزيران  2021م.
مرعي مدكور
إعالمي أكادميي.
من حمافظة املنيا مبصر .حاصل على شهادة الدكتوراه يف اإلعالم ،مث كان أستاذ اإلعالم جبامعة
األزهر ،وجامعات عربية أخرى ،وعميد جامعة  6أكتوبر.
من مؤلفاته :املدخل إىل الصحافة ،الصحافة اإلخبارية ،صحافة األدب يف مصر ،الصحافة:
اإلمكانيات التجاوزات اآلفاق ،يوم الزينة ،ما فهمتكم ،عاقبة الغرور ،يوم الزينة ،عالية املقام
(قصص).
تويف يوم اجلمعة إثر إصابته بوابء كوروان  16شوال  27 ،1442أاير  2021م.
مرهف حسني أسد
مهندس وحمقق تراثي.
من مدينة داراي بريف دمشق .حاصل على شهادة يف اهلندسة الكهرابئية .تتلمذ يف حتقيق
معا يف حتقيق كتب كبرية .وكان ذا
كتب احلديث الشريف على والده احملقق املشهور ،واشرتكا ً
عزمية ونشاط مثل والده .اتصل يب مرة ألدله على كتب حيققها ،وقد تويف قبل والده بيومني أو
ثالثة بوابء كوروان .رمحهما هللا.
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من حتقيقاته مبشاركة والده :جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ( 23مج ،ساعد والده بتحقيق
األجزاء  ،22-18وأعد الفهارس يف اجلزء األخري) ،مسند اإلمام أيب بكر عبدهللا بن الزبري
القرشي احلميدي ،جزء من مسند أيب أمية الطرسوسي روى فيه أحاديث عن أيب هريرة رضي
هللا عنه ،األدب املفرد ،الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ( 9مج)،
أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم وآدابه أليب الشيخ األصبهاين ،ربر الوالدين للبخاري.
تويف يوم اخلميس  22ربيع األول  1443هـ 28 ،تشرين األول  2021م.
مصطفى أمحد الصاحلي
داعية قيادي.
رئيس حركة العدل واإلحسان يف العراق (أتسست عام  1434هـ) .نعته مجاعة اإلخوان
أيضا .وهتدف احلركة إىل نشر الدعوة اإلسالمية عقيدة وشريعة
املسلمني ،الذي كان ًّ
قياداي هبا ً
ونظاما وأخالقًا ،يف إطار املنهج الشامل لفهم اإلسالم.
ً
مات يوم االثنني  2رمضان  1442هـ 14 ،نيسان  2021م.
مصطفى عبدالرحيم أبو عجيلة
أديب ،عامل ،مؤرخ.
من ليبيا .من مؤسسي مكتبة اإلمام أمحد زروق مبدينة مصراتة ،ممن نذروا حياهتم ووقتهم خلدمة
العلم وأهله ،وذكروا زهده وعفافه وشخصيته الوطنية غري املتزلفة.
وله كتب ،مثل :اإلمام سحنون وجهوده يف أتصيل ومنو وانتشار الفقه املالكي ،العرف وأثره يف
التشريع اإلسالمي ،طرابلس عاصمة الثقافة اإلسالمية ،من ذاكرة قرية.
واتته املنية يوم األحد  3ذي القعدة  1442هـ 13 ،حزيران  2021م.
مصطفى العبودي
أديب وكاتب إسالمي.
من قسنطينة ابجلزائر.
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السب والفحش وعالجها.
من عناوين مؤلفاته :ظاهرة ر
تويف يوم  5شعبان  1442هـ 2021/3/18 ،م
مصطفى أبو عجيلة = مصطفى عبدالرحيم أبو عجيلة
املصطفى غان احلسين

أستاذ احلديث الشريف وعلومه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة حممد األول مبدينة
وجدة .حصل على إجازات علمية من كبار العلماء يف أنواع العلوم ،وخترج عليه طلبة .وكان
صاحب جملس يف يوم اجلمعة مبنزلهُّ ،
كبريا يف علوم احلديث.
ويعد مشروعاً ً
مهمته تزكية األنفس من
وكان متصوفًا .يقول :إن "التصوف السين جليل القدر ،عظيم النفعَّ .
الدنس ،وتطهري األنفاس من األرجاس ،وتوصيل اإلنسان إىل نيل مرضاة الرمحن .وخالصته
اتباع شرع هللا ،وتسليم األمور كلها هلل ،وااللتجاء يف كل الشؤون إليه ،مع الرضا َّ
ابملقدر ،من
غري إمهال يف واجب ،وال مقاربة حملظور".
من عناوين مؤلفاته :مدرسة احلديث ابلغرب اإلسالمي من الفتح حىت هناية القرن الثالث
اهلجري ،برامج العلماء وفهارسهم وإجازاهتم وأثرها يف توثيق النص احلديثي مع حتقيق فهرسة
الشيخ القادري ،مقدمة الشفا للقاضي عياض ،مقدمة صحيح اإلمام مسلم ،التذكرة مبنهج
السرية :سرية ذاتية ،اإلفصاح عن افتتاح أصح الصحاح ،حاجة اخلطيب إىل علم احلديث،
األربعني املزكية ،احلديث احلسن :تعريفه وأقسامه ومظانره.
تويف يوم الثالاثء  3شعبان  1442هـ 2021/3/16 ،م.

انصر الكشكي = انصر أبو زيد الكشكي
مصطفى مسلم حممد
أحد جبال العلم والدعوة يف سورية ،رجل الرتبية والتعليم ،أمضى حياته يف تعليم الشباب
وتوجيههم وتربيتهم..
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وهو من مواليد بلدة عني العرب القريبة من حلب ،حاصل على إجازة من كلية الشريعة جبامعة
دمشق ،وعلى املاجستري مث الدكتوراه من جامعة األزهر عام  1394هـ.
عاما،
انتقل إىل بالد احلرمني َّ
ودرس يف املعاهد العلمية ابلرايض ،مث يف جامعة اإلمام حنو (ً )25
ئيسا لقسم الدعوة واالحتساب بكلية الدعوة واإلعالم ابجلامعة ،مث أعفي من عمله
وصار ر ً
وانتقل أستاذًا يف كلية الشريعة جبامعة الشارقة ورئيس القسم هبا.
أشرف على رسائل ماجستري ودكتوراه كثريةَّ ،
وخبريا
وقوم برامج ،وعمل
وحكم حبو ًاثَّ ،
ً
مستشارا ً
علميًّا ..وحضر مؤمترات وندوات إسالمية ،وأشرف على دورات تدريبة لألئمة واخلطباء ،ويف
ماهرا فيه ،إضافة إىل دورات يف التفسري وعلوم القرآن..
علم املواريث الذي كان ً
وكان عضو جلان وجمالس علمية وتربوية ،ومشرفًا ومنس ًقا .كما أشرف وشارك يف إعداد ونشر
موسوعات يف علوم القرآن.
وتوج حياته العلمية إبنشاء جامعة الزهراء يف مدينة
أنشأ كلية للشريعة يف كردستان العراقَّ ،
غازي عينتاب برتكيا ،وحصل على جنسيتها.
اص تالمذته ،وكان يثق يب ويستشريين
وقد عرفته من قرب منذ عام  1401هـ ،بل كنت من خو ر
علي وعلى عائليت ،ويستفسر عن أعمايل العلمية ،وعندما
يف أمور ،ويتصل يب لالطمئنان ر
سكن يف إحدى احلارات ابلرايض طلب مين السكن هبا ،فكنت على بعد خطوات من داره،
كثريا منها على مدى سنوات ،وكان
وكانت له دروس علمية يف البيت ال تنقطع ،فحضرت ً
اهتمامه ابلفقه وعلوم التفسري ،وتعرفت من خالل دروسه وزايراته على كثري من وجهاء الرايض
والدعاة وطلبة العلم واألثرايء وذوي املناصب هبا.
هذا إضافة إىل كونه أستا ًذا ملادة التفسري يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية ،وكنت طالب
دراسات عليه به ،وقد حتول إىل (كلية الدعوة واإلعالم) من بعد ،واستفدت من حماضراته
كثريا ،بل كان أفضل أستاذ عندي ،وذلك ألسلوبه الرتبوي الرائع ،وفصاحته ،وكلماته املوزونة
ً
واملنمقة املنسقة ،اليت تستطيع عدَّها.
خبريا ابألحوال السياسية واالجتماعية ،ال يتحرك إال حبذر ،وخبطوات
وكان مليئًا ابلعلمً ،
كثريا ،وإذا تكلم فباختصار ،فجهوده عملية عميقة.
مدروسة ،وال يتكلم ً
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أحدا منهم ،فهو ذو أدب عال،
يصا على التواصل مع أصدقائه ومعارفه ،ال ينسى ً
وكان حر ً
وأخالق إسالمية رفيعة ،وحمبة واحرتام..
مطلعا على أسرار كثري من الشخصيات الكبرية يف بالد احلرمني ،ويقول يل :ذاك فالن،
وكان ً
إنه كذا وكان كذا .وكنت مؤمتنًا على أسراره.
أحياان ألحضر اجللسة..
وحبضور ضيوف خمصوصني يتصل يب ً
وكانت أوقاته منتظمة ،وأحواله مرتبة ،فيوم للقاء الضيوف ،وآخر للدروس ،وبعد العصر لكذا،
ويف الليل غري ذلك..
وقد صب واحتسب عندما مات ولده البكر (مصعب) وهو يف ريعان شبابه.
وترك مكتبة ضخمة ،عندما كنت أنظر فيها ينتابين شعور عظيم ،ال أستطيع وصفه!
وعندما حدثت مأساة حلبجة وضرهبا ابلغازات السامة يف كردستان العراق ،كانت فرصة عنده
للتحرك السياسي ،ولكن من خالل تقدمي العلم والنشاط الثقايف ،فأنشأ (مجعية علماء
ومسؤوال عن جانب النشر هبا ،وأخرجنا عدة كتب عن
كردستان) ،وكنت أحد أعضائها،
ً
اتريخ األكراد اإلسالمي ومشاركتهم يف احلضارة اإلسالمية ومأساهتم الواقعية يف حاضرهم..
ومجع شباب األكراد يف داره عندما زار الرايض الشيخ علي عبدالعزيز مسؤول احلركة اإلسالمية
يف كردستان العراق ..فكانت فرصة عظيمة للتعارف وتبادل اآلراء ومعرفة ظروف العراق
واألحوال الدينية بني األكراد هناك...
وكان من معارضي النظام الطائفي العنصري البعثي يف سورية ،ومن الداعمني للثورة عليه ،وهو
من مؤسسي اجمللس اإلسالمي السوري.
مل تنقطع العالقة بيننا ،على مدى أربعة عقود ،وكنت إذا أتخرت يف االتصال به ابدر هو
لالتصال يب والسؤال عن أحوايل ...حىت توفاه هللا تعاىل.
أثرا علميًّا ،بني كتاب وحبث ومقال ،ومن عناوين كتبه :مباحث يف
له ما يقرب من (ً )90
إعجاز القرآن ،مباحث يف علم املواريث ،مباحث يف التفسري املوضوعي ،معامل قرآنية يف الصراع
مع اليهود ،مناهج املفسرين :التفسري يف عهد الصحابة ،تفسري القرآن العظيم لعبدالرزاق
الصنعاين (حتقيق 3 ،مج) ،تربية األسرة املسلمة يف ضوء سورة التحرمي ،التفسري امليسر للقرآن
الكرمي (اجلزء التاسع والعاشر) ..إضافة إىل أعمال مشرتكة ،ومقررات ومناهج تعليمية..
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تويف صبيحة يوم السبت اخلامس من شهر رمضان  1442هـ ،السابع عشر من نيسان 2021
م ،يف مدينة غازي عينتاب ،بعد إصابته بوابء كوروان.
رمحه هللا برمحته الواسعة ،وجزاه عنا خري اجلزاء.
معمر زوكورليتش
عامل مشارك مفت ،داعية وزعيم سياسي.
من مواليد مدينة توتني بصربيا .درس يف سراييفو ،وخترج يف كلية الدراسات اإلسالمية بقسنطينة
يف اجلزائر ،وأكمل دراساته العليا يف لبنان .انتخب أول رئيس للمشيخة اإلسالمية يف إقليم
ئيسا ملشيخات صربيا
السنجق بصربيا يف أول إنشائها عام  1413هـ1993 ،م ،كما انتخب ر ً
ومفتيًا رئيسيًّا هلا .ودخل املعرتك السياسي فتزعم حزب العدالة واملصاحلة ،وكان انئبًا لرئيس
اجلمعية الوطنية الصربية .طالب حبقوق األقلية املسلمة يف صربيا ،وانضل ألجلها ،وحظي
بشعبية كبرية يف دول البلقان .أسس ورأس حترير جريدة صوت اإلسالم ،كما رأس اجلامعة
الدولية.
وله آاثر علمية ابللغة الصربية.
تويف يوم السبت األول من شهر ربيع اآلخر  1443هـ 7 ،تشرين الثاين  2021م.
مقداد متيز تورك
شيخ القراء.
جتويدا وقراءات للعشر أكثر من نصف قرن،
من تركيا .عمل يف تعليم القرآن الكرمي وتدريسه ً
يف جامع الفاتح ،ومسجد دلكر زاده إبستانبول...
تويف يوم االثنني  18ذو القعدة  1442هـ 28 ،حزيران  2021م.
منذر حممد جاسم الديري
أديب انقد.
من بعقوبة يف العراق .أستاذ األدب والنقد وعميد كلية اللغة العربية ابجلامعة العراقية.
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له :منفلوطيات عصرية.
ومن حبوثه :النفس القرآين يف شعر السياب.
تويف يوم االثنني  7رمضان  1442هـ 19 ،نيسان  2021م.
مىن مبارك الكواري
كاتبة روائية.
من قطر.
سر امرأة.
هلا رواية :ر
سفريا هناك ،يوم اجلمعة  29ذي القعدة 9 ،متوز  2021م.
توفيت يف لندن ،وكان والدها ً
موسى بن حسن اجلاليل
(مال).
عامل موسوعي مصنف ر
من مدينة ابيزيد التابعة حملافظة آغري الرتكية .تعلم يف مدرسة ابتدائية ،مث اتبع دراسته الدينية
سبع سنوات ،وطالع وحبث وصنَّف يف أنواع العلوم ،الشرعية منها خاصة ،أسس مدرسة يف
ودرس فيها.
ابيزيد َّ
له أكثر من ( )50مؤل ًفا ،بني مطبوع وخمطوط ،منها :تفسري ضخم بعنوان :حاشية الواضح
علما)،
املسالك على تفسري املدارك أليب البكات النسفي ( 6مج) ،جمموعة العلوم (ً 15
جمموعة الفوائد ( 16فائدة) ،جمموعة القصائد ،جمموعة الفتاوى ،جمموعة املقاصد ،حاشية
على إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز للنورسي ،جمموعة الرسائل ،املولد الشريف والقصائد
الكردية ،فيض القدير املتني شرح كتاب مم وزين.
تويف يوم الثالاثء  25ربيع اآلخر  1443هـ ،آخر شهر تشرين الثاين  2021م.
موسى بن حممد القرن
شيخ أصويل وانشط حقوقي شرعي إصالحي.
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من منطقة جازان ببالد احلرمني .حاز درجة الدكتوراه يف ختصص أصول الفقه من جامعة أم
القرى .مث كان أستاذًا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،ورئيساً لقسم أصول الفقه هبا .كما
درس يف جامعة الدعوة واجلهاد ببيشاور ،وأشرف مث أدار األكادميية اإلسالمية للعلوم والتقنية
َّ
التابعة هليئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية هناك ،كما أشرف على معاهد شرعية يف خميمات
املهاجرين األفغان التابعة للجنة البر اإلسالمية .وأُحيل إىل التقاعد بقرار ملكي .عمل بعدها
يف احملاماة ،وكان له ابملدينة املنورة يف بيته ديوانية سبتية عنيت ابإلصالح.
وكان مع تسعة آخرين يف جدة ملناقشة مشروع إنشاء مجعية حلقوق اإلنسان هتتم بنشر الوعي
احلقوقي للمواطن اصطلحوا على تسميتها التجمع الوطين السلمي العلين ،من أجل رفعها
مجيعا ،وألصقت
العتمادها مجعيةً رمسيةً تبدأ نشاطاهتا حتت مظلة رمسية ،ولكن قبض عليهم ً
ويل األمر ،ونشر الفوضى ،وحماولة االستيالء على
هبم هتم غري صحيحة ،منها :اخلروج على ر
السلطة مبساعدة خارجية! .وعرفت بقضية خلية االسرتاحة ،وقضية إصالحيي جدة.
حوكموا حماكمات طويلة ،وكان نصيب املرتجم له السجن ملدة ( )20سنة ،واملنع من السفر
ملدة ( )20سنة أخرى بعد إطالق سراحه.
وتويف يف السجن بعد أن قضى فيه حنو ( )15سنة ،وقد تعرض للتعذيب والتنكيل ،واشتدت
عليه األمراض.
من كتبه :مرتقى الوصول إىل اتريخ علم األصول ،النهي وداللته على األحكام الشرعية.
وفاته يوم الثالاثء  6ربيع األول  1443هـ 12 ،تشرين األول  2021م.
مؤمنة مصطفى الشليب
داعية وتربوية مستشارة.
دعت إىل هللا ،وحاضرت يف جمال الطفولة واألسرة جبدة.
من كتبها :مهسات مؤمنة إىل أسرة مع ردد ،دليل معلمة رايض األطفال.
وافتها املنية يوم األربعاء  13ذي القعدة سنة  23 ،1442حزيران  2021م.
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ميشيل كيلو
كاتب وسياسي معارض ،شيوعي ملحد.
من الالذقية ،من أسرة نصرانية .عمل يف وزارة الثقافة ،رأس مركز حرايت للدفاع عن حرية الرأي
والتعبري يف سورية ،نشط يف جلان إحياء اجملتمع املدين ،شارك يف صياغة إعالن دمشق ،عضو
سابق يف احلزب الشيوعي ،رئيس احتاد الدميقراطيني السوريني .كتب مقاالت ،واعتقل ،شكلت
جلنة دولية للدفاع عنه!
من آاثره :نظرية الدولة ،االستخبارات يف احلرب العاملية الثانية ،الدميقراطية االشرتاكية ،من
هيجل إىل نيتشه.
وترجم كتبًا ،مثل :اإلمبايلية وإعادة اإلنتاج ،لغة السياسة ،الوعي االجتماعي.
تويف يوم االثنني  7رمضان  1442هـ 19 ،نيسان  2021م.
(ن)
اندر شاليش
مهجر ،عرف بشاعر املخيمات.
شاعر الجئ َّ
يتيما ،رعى الغنم ،وحصل على الشهادة الثانوية بدراسة
من بلدة كفر نبودة التابعة حلماة .نشأ ً
حرة .تطوع يف الكلية احلربية ،وانل إجازة من كلية الشريعة جبامعة دمشق ،عمل يف اجليش
ووصل إىل رتبة نقيب ،وقاد كتيبة يف حرب تشرين ،نقل بعدها إىل فرع املخابرات ،ويف انتفاضة
حائزا على إجازة يف الشريعة ،أعفي عنه بعد
اإلخوان املسلمني عام  1402هـ سجن لكونه ً
درس ،وعمل يف الزراعة .ومع انتفاضة
مدة ،وأخرج من إدارة املخابرات إىل وظيفة مدنية ،مث َّ
الشعب ضد احلكم الطائفي البغيض كان من أوائل احملرضني ضد احلكم .ووضع خباته
العسكرية يف خدمة الثوار وقدم هلم النصائح .نزح من بلدته نتيجة القصف ،وتوجه إىل احلدود
مؤثرا
شعرا ً
السورية الرتكية ،ومنها إىل إقليم هااتي الرتكية .مرض ،وقتل ولدان له ،وأتثر ،وقال ً
تناقله النازحون واجملاهدون ،منها قصيدته:
سبل
أرسلـ ـ ــت روحي إىل داري تطوف هبا … ملا ُخطاان إليها ما هلا ُ
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أن تس ــأل الـ ـ ـ ـ ــدار إن كانـت ت ــذك ـران … أم أهنا نسيت إذ أهلها رحلوا
مشوخا رغم ما فعلوا
أن تسأل السقف هل ما زال منتصبا ..فوق اجلدار ً
أم أنــها ركع ــت لألرض س ــاجـ ـ ــدة … تشكو إىل هللا يف حزن وتبتهل؟
وتوالت قصائده اليت مجعها يف ديوان خمطوط مساه "األطميات".
تويف يوم األحد  6صفر  1443هـ 12 ،أيلول  2021م.
انصر أبو زيد الكشكي
ابحث مكتيب معلومايت.
من مصر .أحرز شهادة الدكتوراه يف علم املعلومات من جامعة حلوان .رئيس قسم املكتبات
واملعلومات ،وكيل كلية اآلداب للدراسات العليا والبحوث جبامعة سوهاج .اهتم بتقنية
املعلومات واألرشفة اإللكرتونية ،وشارك يف عدة دورات.
تويف إثر إصابته بوابء كوروان يوم  4شوال  1442هـ 16 ،أاير  2021م.
انصر بن عبدالعزيز الشثري
مستشار ملوك السعودية الديين.
ئيسا
من حمافظة حوطة بين متيم .خترج يف كلية الشريعة واللغة العربية ابلرايضَّ .
درس ،مث عمل ر ً
مستشارا ابلديوان امللكي مبرتبة وزير
للشؤون الدينية ابحلرس الوطين ،وهو الذي أسسها .مث كان
ً
عام  1399ه ،واستمر يف هذا املنصب حىت وفاته .وقد عاصر أربعة ملوك ابتداء من امللك
خالد .وكان يصلح ذات البني ومعضالت الصلح والقصاص.
لقيته مبزرعته يف الرايض ،فكان أول ما سألين :على أي مرتبة أنت؟
تويف ليلة اجلمعة األول من ذي القعدة  1442هـ 11 ،حزيران  2021م.
نبيل حنفي حممود
مهندس ميانيكي ،كاتب وانقد فين.
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من شبني الكوم مبصر .حصل على أول دكتوراه متنحها جامعة املنوفية يف جمال هندسة القوى
امليكانيكية .مث كان أستاذًا بكلية اهلندسة يف اجلامعة نفسها ،وأصبح رئيس قسم هندسة القوى
امليكانيكية هبا ،وأشرف على رسائل علمية.
مقاال يف دورايت حملية وعاملية ،وشارك يف مؤمترات علمية.
نشر أكثر من (ً )50
لقراء من مصر ،يف  100ص)،
من عناوين كتبه :جنوم العصر الذهيب لدولة التالوة (ترجم ر
معارك فنية ،فريد األطرش وجمد الفيلم الغنائي ،حكاايت أسرة أرمنية :من الشتات إىل اجملد،
أئمة وشعراء غنائيون ،فصول من اتريخ الغناء املصري.
وفاته يوم األربعاء  23رمضان  1442هـ 5 ،أاير  2021م.
جناة حممود العسكري
مقرئ.
رئيس مجعية القراء العراقيني فرع كركوك ،األمني العام للمركز العاملي للقرآن الكرمي والدراسات
أيضا ،رعى املعاهد واملؤسسات القرآنية ،ومنح
القرآنية يف العامل اإلسالمي ،فرع كركوك ً
اإلجازات القرآنية املعادلة.
واتته منيرته يوم اخلميس  22ربيع األول  1443هـ 28 ،تشرين األول  2021م.
نذر احلفيظ بن عبداحلفيظ الندوي
أديب عامل.
من اهلند .حاز العاملية من دار العلوم لندوة العلماء ،وأخذ عن علماء أجلَّة ،وأجيز من العالمة
أيب احلسن الندوي .كما حصل على شهادة املاجستري من األزهر .واهتم ابلصحافة والكتابة
فيها .وصار عميد كلية اللغة العربية وآداهبا.
من تالمذته األستاذ حممد أكرم الندوي ،الذي كتب له ترمجة طيبة ،وذكر أنه من شيوخه
األتقياء املخلصني.
ومفكرا ،اإلعالم
وشاعرا (ماجستري) ،أبو احلسن الندوي كاتبًا
من آتليفه :الزخمشري كاتبًا
ً
ً
الغريب وآاثره.
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تويف يوم اجلمعة  16شوال  27 ،1442أاير  2021م.
نزار عابدين
أديب شاعر إعالمي.
من السلمية بسورية ،عاش يف دمشق .أحرز إجازة يف الفلسفة ،وأخرى يف اآلداب من جامعة
مذيعا وقارئ أخبار وتعليقات ومذيع نقل خارجي ومعد ومقدم برامج يف
دمشق .مث كان ً
إذاعيت دمشق وقطر.
له جمموعات قصصية ،هكذا تكلم عبدهللا بن قحطان العدانين ،وشم على حدقات العيون،
األسر يف الشعر العريب ،الغزل يف الشعر العريب ،أفروديت العـربيـة :مواصفات ملكات اجلمـال
عند العرب ،مداعبات لغـوية :تعقيبـات على األخطـاء الشـائعـة والسـيما عنـد الكتاب
الصحفييـن ،جنـايـات اإلعالم واإلعالن على لغة البيان والقرآن ،البخالء للجاحظ (إعادة
صياغة).
تويف يف الدوحة يوم األربعاء  20شوال ،األول من أاير  2021م.
نصر الدين سعيد البحرة
أديب وكاتب سياسي.
درس ،وعمل يف الصحافة ،وكتب
من دمشق .انل إجازة يف الفلسفة من جامعة دمشق .ر
مقاالت يف السياسة واألدب ،ونظم الشعر ،من مؤسسي املسرح القومي .قرأت عنه فلم أجد
فارقًا بينه وبني الكتراب املطبرلني أو الناعقني ابسم القومية والعلمانية .وكان معجبًا أبستاذه زكي
عضوا يف جملس (الشعب) ..رئيس
األرسوزي املؤسس املنافس مليشيل عفلق حلزب البعثً .
حترير جملة (الطليعة) .وكان مستشاراً إعالميًّا وثقافيًّا لرئيس جملس الشعب للدور التشريعي الرابع
عام  1989م ،وهو الذي اقرتح إصدار جملة جملس الشعب!
من عناوين كتبه :رمي اجلمار ،أغنية املعول ،أحاديث وجتارب مسرحية ،األدب الفلسطيين
املعاصر بني التعبري والتحريض ،دمشق األسرار.
تويف يوم  17رمضان  1442هـ 29 ،نيسان  2021م.
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نصرت علي
داعية قيادي.
من اهلند .قضى عمره يف الدعوة والرتبية والعمل اخلريي اإلسالمي .شغل منصب انئب األمري
واألمني العام للجماعة ا ٍإلسالمية ابهلند ،ورأس هيئة التعليم املركزية التابعة للجماعة ،إضافة إىل
جهوده يف هيئات اجتماعية إسالمية بعموم اهلند .ا
تويف يوم األحد  22رمضان  1442هـ 3 ،أاير  2021م.
نعمان عبدالرزاق السامرائي
داعية قيادي ومفكر إسالمي.
من مدينة سامراء .أحرز شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية من جامعة القاهرة .شارك يف
عضوا
املظاهرات اليت قادها الشيخ حممد حممود الصواف لنصرة فلسطني ،وأتثر بنهجه ،فكان ً
يف قيادة اإلخوان املسلمني من بعد .ويف عام  1380هـ ( 1960م) أسس احلزب اإلسالمي
العراقي ،الذي كان واجهة سياسية جلماعة اإلخوان آنذاك ،انتقد احلزب سياسات عبدالكرمي
قاسم ولعبه بقانون األحوال الشخصية وقانون اإلرث ،فاعتُقلت قيادة احلزب ،مث أفرج عنهم،
سرا .ومع تسلط حزب
ومنع احلزب من العمل ،وأغلقت كافة مقاره ،ومنعت نشاطاته ،فعمل ًّ
ُ
فدرس يف اجلامعات
البعث ومنع كل النشاطات السياسية والدينية سافر إىل الرايض للعملَّ ،
هناك ،وكتب يف الصحف واجملالت ،وأذاع أحاديث.
حضرت
موقف مل أنسه ،وبقي أملا يف نفسي سنوات ،وحدثت به زمالء ،ويف جمالس ..فقد
ُ
ً
مناقشة رسالة جامعية لطالب يف ختصص الثقافة اإلسالمية جبامعة اإلمام يف الرايض ،شارك
موضحا
فيها األستاذ نعمان ومعه مناقش آخر (دكتور ،شيخ) ،فتكلم األستاذ نعمان هبدوء
ً
كالما يف غاية القسوة ،وبقي على
انقداَّ ،
أو ً
فرد عليه املناقش اآلخر بفظاظة وغالظة ،وقال له ً
هذا األسلوب ،بدون أدب وال احرتام ،واألستاذ نعمان ينظر إليه ويتعجب ،ويرد هبدوء ،ولكن
اآلخر يزداد جفوة وغلظة ..وال أريد أن أزيد!
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وله كتب عديدة ،مثل :تفسري التاريخ ،مباحث يف الثقافة اإلسالمية ،التوراة بني فقدان األصل
وتناقض النص ،املاسونية واليهود والتوراة ،من قضااي احلضارة املعاصرة :العالقة بني العلم والدين،
اليهود والتحالف مع األقوايء ،التكفري قدميًا وحديثًا ،العقوابت يف الشريعة :أهدافها ومسالكها،
النظام السياسي يف اإلسالم ،قراءة يف النظام العاملي اجلديد ،أمريكا والعراق ،الثوابت واملتغريات.
وفاته يوم اخلميس  20ربيع اآلخر  1443هـ 25 ،تشرين الثاين  2021م.
نعمة هللا خليل إبراهيم يورت
داعية عاملي مشهور.
أقام يف إستانبول ،وهو من أماسيا برتكيا .تتلمذ على علماء عاصروا السلطان عبداحلميد ،عمل
يكل ،جاور يف املدينة
إماما
ً
ً
ميل ،ويعظ وال ر
ومؤذان ،مث تنقل بني أكثر من ( )50بلداً يدعو وال ر
دروسا يف احلرمني.
عاما ،ومثلها يف مكة املكرمة ً
املنورة (ً )15
إماما يف مسجد النور ،وألقى ً
عاما،
دعا يف أورواب والصني وروسيا وسيبرياي وما حوهلا ،مث ر ر
كز على الياابن وسكن هبا (ً )20
وبىن فيها مساجد ومدارس ،ووزع مئات الكراريس يف التعريف ابإلسالم ،وأسلم على يديه
اآلالف ،وكان يستقبل الناس يف املركز اإلسالمي من الصباح إىل املساء ،وكأنه كان أيمل أن
يكونوا قوة الغد لإلسالم.
مبتسما ،ال يكاد يتكلم إال يف الدعوة ودين اإلسالم.
هادائ،
وكان أبيض الوجه َّ
منوًراً ،
ً
أهال
حرص على زايريت عندما كنت يف الرايض منذ حنو عام  1429هـ ،وأان ال أرى نفسي ً
يدي يقبرلهما ،يف تواضع وحمبة ال توصف ألهل العلم ،فخجلت،
للقائه ،وعندما رآين هرع إىل َّ
وقلت يف نفسي :لو كان للجهل رائحة ملا اقرتب مين أحد!
تويف عن ( )85عاماً قضاها يف الدعوة ابحلسىن والكلمة الطيبة ،وأسلم على يديه عشرات
خريا عن اإلسالم واملسلمني.
األلوف .جزاه هللا ً
وفاته يوم اجلمعة  20ذي احلجة  1442هـ 30 ،متوز  2021م.
نوال السعداوي

كاتبة متحررة من اآلداب واألخالق ،حماربة للحجاب والعفاف..
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طبيبة ،روائية ،من قرى مركز بنها مبصر .خترجت يف كلية الطب ابلقاهرة .عملت طبيبة ،وأمينًا
عاما لنقابة األطباء ،ورئيسة حترير جمللة الصحة ،وحمررة يف جملة اجلمعية الطبية.
ًّ
أوال من األخوات املسلمات ،فدعت إىل دين اإلسالم ،وأمرت النساء ابلعبادة وااللتزام
وكانت ً
ابآلداب واحلجاب ،مث انتكست وأحلدت ،وصارت حرًاب على اإلسالم وأهله ،فدعت إىل إلغاء
التعليم الديين ،وإىل التبج والفحش واخلنا ،واخلروج على الدين واآلداب اإلسالمية ،واعتبت
جل جالله  -ظامل ألنه
أمرا ًّ
عاداي! وسخرت من رب العاملني ،وأنه َّ -
الزان واللواط والسحاق ً
يسو بني مرياث الرجل واملرأة! وكفرت ابلبعث واحلساب .وطالبت بتغيري القرآن وتطويره،
مل ر
واعتبت احلج وثنية وعبادة حجارة ،واحلجاب مغطيًا للعقل.
وكانت وسائل اإلعالم العلمانية واحلكومية والغربية مفتوحة أمامها ،فتطبل هلا ،وتنشر أفكارها
كثريا خوفًا من
اخلبيثة ومقاالهتا املستفزة للمسلمني واملصادمة لعقيدهتم .وسافرت إىل اخلارج ً
قتلها داخل مصر.
كتااب ،ترجم بعضها إىل لغات عديدة ،فقد كان الغرب حيتفي هبا ..ومنحها
هلا أكثر من أربعني ً
جوائز ،ألهنا تعربد ضد اإلسالم.
من عناوين كتبها السيئة السمعة :املرأة واجلنس ،الرجل واجلنس ،املرأة والصراع النفسي ،معركة
جديدة يف قضية املرأة ،جنات وإبليس.
ماتت يوم األحد  8شعبان  1442هـ 21 ،آذار  2021م.
نور عامل خليل األميين

كاتب صحفي مؤرخ.
من والية بيهار اهلندية ،أستاذ األدب يف كلية دار العلوم ابجلامعة اإلسالمية يف ديوبند .رئيس
قواي
حترير جملة الداعي العربية الشهرية .كان صحفيًّا نشيطًا ،وإعالميًّا إسالميًّا ،وكاتبًا بليغًاًّ ،
يف لغته العربية ،ال تكاد جتد يف كتاابته حلنًا .كتب مقاالت كثرية ،وترجم ألعالم من اهلند،
وكان يسهب يف الرتمجة ويكتب أدق التفاصيل عنها ،ويركز على النواحي العلمية واإلصالحية
فيها ،ويبني عالقات املرتجم له مع غريه ،ونشاطه العلمي واالجتماعي والدعوي ،وشيوخه،
وتالمذته ،استفاد منها الناطقون ابلعربية ،فقد كان انفذة هلم إىل ثقافة اهلند اإلسالمية
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وأعالمها .وقد استفدت من ترامجه لكتايب "تتمة األعالم" وغريه .ورأيته يف زايرة له إىل الرايض
حنو عام  1407هـ.
وله مؤلفات ،مثل :فلسطني يف انتظار صالح دين ،من وحي اخلاطر ،حرية الرأي بني العلمانية
واإلسالم ،الدعوة اإلسالمية بني األمس واليوم ،املقومات الثقافية للمجتمع اإلسالمي ،مفتاح
العربية.
تويف يوم  21رمضان  1442هـ 3 ،أاير  2021م.
نور الدين حممد ميساوي
فقيه ابحث.
من اجلزائر .حاز شهادة الدكتوراه يف الفقه وأصوله من اجلامعة األردنية عام  1427هـ ،مث كان
أستاذ الفقه وأصوله جبامعة األمري عبدالقادر بقسنطينة.
له :أثر اإلمام ابن العريب يف الفقه املالكي (دكتوراه) ،مناسبة الفتوى للحال واملكان والزمان
(حبث).
وفاته ليلة الثالاثء  3ذي احلجة 1442هـ 13 ،متوز  2021م.
(هـ)
هاشم املشهدان

عامل داعية.
من بغداد ،مث كان قطرًّاي .أحرز شهادة الدكتوراه يف اإلعالم والدعوة من جامعة القرآن الكرمي
والعلوم اإلسالمية أبم درمان .مث كان رئيس قسم توجيه األئمة واخلطباء ،ورئيس قسم الشؤون
األسرية يف إدارة الدعوة ،يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .كما عمل خطيباً جبامع الراين
الكبري .حاضر ،وشارك يف برامج دينية.
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من مؤلفاته :سلسلة املنهاج اإلسالمي ( 7جـ) ،املهلكات والعقبات واملنعطفات ،يف الفرد
واألسرة واجملتمع ،يف زاد السالكني ،العقيدة اإلسالمية ،ضوابط السلوك واملنجيات ،من املفاهيم
اإلسالمية والدعوية.
تويف يوم الثالاثء  13شوال  1442هـ 25 ،أاير  2021م.
هانز كونج

عامل سويسري مهتد.
من مقاطعة لوتسرن بسويسرا .خترج يف جامعة ايبخارد كارلس مبدينة توبنغني األملانية يف
الالهوت املسكوين ،وأصبح رئيس اجلمعية اليت أنشأها ابسم "مؤسسة األخالق العاملية".كان
من علماء الالهوت الكاثوليك املعروفني ابنتقادهم للكنسية ،وخاصة ما يتعلق بعصمة البااب،
حيث نزع البااب يوحنا بولس الثاين الصالحية الكاثوليكية منه ،بعد عام من نشر كتابه "هل
يوجد إله؟ جواب على السؤال عن هللا يف العهد اجلديد" .وقد أعلن إسالمه ،ودافع عن
اإلسالم.
أيضا :اجملمع الكنسي ،والوحدة.
وله ً
مات يف  28شعبان  1442هـ 10 ،نيسان  2021م.
هدى اجملاطي
أديبة.
من طنجة ،نشأت يف شفشاون .درست العلوم واألدب ،وانلت من كلية اآلداب بتطوان
درست يف الكلية اليت خترجت منها ،ورأست رابطة
شهادة الدكتوراه يف األدب العريب ،مث َّ
كاتبات املغرب (فرع طنجة).
هلا :من أعالم الكتابة والصحافة بشمال املغرب  1956 – 1930م ،احلياة الثقافية يف مشال
املغرب من خالل الصحافة املكتوبة  1956 – 1912م (أصله دكتوراه) ،أعالم من مشال
املغرب :بوطاهر اليطفيت آل عزيز ،عقد اجلواهر يف شرح النسيم العاطر حملمد املكي بن موسى
بن انصر (ماجستري ،حتقيق ودراسة) ،عبدالكرمي الطبال :أشعار أوىل،
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توفيت يوم الثالاثء  12ذي القعدة سنة  22 ،1442حزيران  2021م.
هشام جعيط
مؤرخ علماين كتب يف اإلسالميات.
من تونس العاصمة .حاصل على الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي من جامعة السوربون بباريس.
توىل رائسة اجملمع
مث كان أستاذًا يف جامعة تونس ،ويف جامعات عربيرة وأوروبيرة وأمريكية أخرى .ر
التونسي للعلوم واآلداب والفنون (بيت احلكمة) ،عضو يف األكادميية األوروبية للعلوم والفنون.
وكان ليباليًّا سيء املنهج ،ك رذب رسول هللا صلرى هللا عليه وسلرم يف أحد كتبه ،وا رهتمه أبنره
اختلق القرآن بعد خمالطة قساوسة ،وأنه نقل أساطريهم.
رد على جهاالته يف كتاب" :هل القرآن الكرمي مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟".
وقد َّ
نشرت كتبه اآلتية دار الطليعة العلمانية البعثية ،وهي :الشخصية العربية اإلسالمية واملصري
العريب ،الكوفة :نشأة املدينة العربية اإلسالمية ،الفتنة :جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم
املبكر ،أزمة الثقافة اإلسالمية ،أتسيس الغرب اإلسالمي ،أورواب واإلسالم :صدام الثرقافة
واحلداثة ،يف السرية النبوية ( 3جـ).
تويف يوم الثالاثء  20شوال  1442هـ ،األول من شهر أاير  2021م.
هناء عبدهللا املاضي
داعية ،أديبة.
من الرايض .دكتورة .صاحبة مدونة مميزة ،ومقاالت ،وتواصل ،يف نصح وإرشاد مؤثرر.
مجعت مقاالهتا اليت كتبتها يف مدونتها بني األعوام ( 1442 – 1438هـ) ونشرت يف كتاب
بعنوان :أن تُفلت يدك .كما مجعت يف كتاب – لعله إلكرتوين – بعنوان :إرث هناء.
توفيت يوم اجلمعة  13ذي احلجة  1442هـ 23 ،متوز  2021م.
هند أمحد شليب
عاملة مفسرة.
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من تونس .كان والدها أحد مدرسي الزيتونة .حفظت القرآن الكرمي ،وحصلت على اإلجازة
يف أصول الدين من جامع الزيتونة ،وارتقت حىت انلت شهادة الدكتوراه ،مث عُينت أستاذة
وابحثة يف علوم القرآن ابجلامعة نفسها .اهتمت ابلبحث العلمي ،وألفت العديد من الكتب
والبحوث يف الرتاث اإلسالمي .حتدت العلمانية يف عهد بورقيبة ،ومل تصافحه ،وارتدت
احلجاب.
من كتبها :التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق ،القراءات إبفريقية من الفتح
إىل منتصف القرن اخلامس ،التصاريف :تفسري القرآن مما اشتبهت أمساؤه وتصرفت معانيه
ليحىي بن سالم (حتقيق) ،تفسري حيىي بن سالم التيمي من سورة النحل إىل سورة الصافات
(حتقيق) ،عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل أليب العباس أمحد بن البناء املراكشي (حتقيق).
وفاته يوم اخلميس  14ذي القعدة سنة  24 ،1442حزيران  2021م.
هويدا عبدالعظيم رمضان

مؤرخة أكادميية.
من القاهرة .حازت شهادة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة عني مشس ،مث كانت أستاذة التاريخ
اإلسالمية يف كلية البنات ابجلامعة نفسها.
من آتليفها :اجملتمع يف مصر اإلسالمية من الفتح العريب إىل العصر الفاطمي (أصله رسالة
ماجستري) ،اليهود يف مصر اإلسالمية من الفتح العريب حىت العصر األيويب (أصله دكتوراه).
توفيت يوم الثالاثء  7صفر  1443هـ 14 ،أيلول  2021م.
(و)
وحيد الدين خان
مفكر إسالمي وابحث علمي فيلسوف.
من مدينة أعظم كره اهلندية ،درس يف جامعة اإلصالح العربية اإلسالمية..
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أستاذ وكاتب عمالق ،مفكر مبدع ،مفكر اإلسالم وفيلسوفه .هنل من مدرسيت األستاذين
الداعيني اجملددين أيب احلسن الندوي وأيب األعلى املودودي ،مث ركز على النهج العلمي واختذه
خطًّا ملدرسته الدعوية واإلصالحية ،فكان يف قمة املعرفة العلمية واالطالع على معظم املناهج
العقائدية واالجتاهات الفكرية املعاصرة ،وانقشها وقارن بينها وبني اإلسالم ليعلو به عليها
دائما راحبة.
ً
مجيعا ،وانضل ضد امللحدين وجادهلم وجالدهم ،وكانت معاركه ً
وعندما ترمجت كتبه "اإلسالم يتحدى" ،و"الدين يف مواجهة العلم" ،و"جتديد الدين"،
كبريا للصحوة اإلسالمية
أصبحت حديث الناس ومائدهتم العلمية والفكرية ،وكانت ً
عوان ً
وسندا ً
املباركة .وجملته "الرسالة" أحدثت ثقافة علمية إسالمية رهيبة يف موطنها .ومن املؤسف أن
تكون له كتب أخرى جليلة مل ترتجم بعد إىل العربية ،مثل تفسريه "تذكري القرآن" الذي مل يرتجم
كتااب ،إضافة إىل آالف املقاالت.
كله بعد ..ويشكل جمموع مؤلفاته أكثر من (ً )50
وقد أُخذت عليه مالحظات واحنرافات عن اجلادة ،يف اجتهادات وأتويالت مل يوفق فيها كما
قرأت ،مثل إنكار نزول عيسى عليه السالم ،وأتويل آايت وأحاديث اجلهاد ،والتشكيك يف
أحاديث الدجال..
رمحه هللا تعاىل برمحته الواسعة ،وغفر له اجتهاداته اليت مل يوفق فيها.
يوم األربعاء  9رمضان  1442هـ 21 ،نيسان  2021م.
وصفي عزت قبها
داعية قيادي وزير.
من قرى جنني .درس اهلندسة املدنية ،وحصل على دورات يف احملاسبة واحلاسوب ،وفحص
جودة املياه ،وتصميم الشبكات ،وإدارة املشاريع .انتمى إىل حركة محاس ،وترقى يف مناصبها
قياداي ،وعني وز ًيرا لألسرى واحملررين يف احلكومة الفلسطينية العاشرة .اعتقل ()9
حىت أصبح ًّ
مرات ،وأمضى حنو ( )13عاماً يف سجون االحتالل الصهيوين ،متنقالً بني عدة سجون،
وتعرض للضرب واالغتيال من قبل عناصر يف السلطة الفلسطينية املوالية للكيان الصهيوين.
شجاعا مهيبًا.
وكان
ً
تويف يوم اخلميس  6ربيع اآلخر  1443هـ 11 ،تشرين الثاين  2021م.
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(ي)
ايرقِني دامال (ايرقني بن عبيد فاضل القوقندي)
داعية.
من أهايل قوقند (خوقند) أبوزبكستان .طلب العلم يف بالد كثرية .مث علَّم الناس ببلده ،وخطب
ودعا ،وذاع صيته.
تويف يف حادث يوم األربعاء  6ذي القعدة  1442هـ 16 ،حزيران  2021م.
ايسني داماله حاجيم
عامل مشارك.
من كبار علماء تركستان الشرقية .نشر العلوم الشرعية أكثر من ( )50سنة ،وفتح مدارس
قرآنية مبدن كورال وتوقسون وأقسو وغريها .هاجر إىل بالد احلرمني عام  1434هـ ،مث إىل تركيا
عام  1437هـ ،ومات يف مدينة قيصري.
وفاته يف شهر ذي القعدة  1442هـ ،حزيران  2021م.
ايسني بن انصر اخلطيب الكبيسي
عامل مشارك.
إماما وواعظًا يف اجليش .انتقل إىل مكة
من الفلوجة ابلعراق .خترج يف دار املعلمني ،وعني ً
درس يف اجلامعة نفسها ،ويف
وحصل على الدكتوراه يف الفقه وأصوله من جامعة أم القرى .مث َّ
مستشارا يف اجملمع الفقهي اإلسالمي
احلرم املكي ،وألقى حماضرات ،وشارك يف مؤمترات ،وعمل
ً
جبدة ،وأسهم يف برامج ،ودعا ونصح ووعظ ،وخدم غرابء من ضيوف الرمحن ،وقضى حوائج
للمحتاجني.
له حبوث شرعية تزيد على ( )30حبثًا.
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ومن آتليفه :بيع املزاد ،أحكام السجود ،أحكام جلسة االسرتاحة ،بني القرآن والعهدين القدمي
واحلديث ،ثبوت النسب.
ومن حتقيقاته :تكرمي املعيشة يف حترمي احلشيشة ،تتميم التكرمي ملا يف احلشيشة من التحرمي،
كالمها لقطب الدين القسطالين ،التذكرة يف الفقه الشافعي البن امللقن ،نكت املسائل احملذوف
منه عيون الدالئل للشريازي ،الفتح الرابين مبفردات اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين للدمنهوري.
عصرا  15ذي احلجة  1442هـ 25 ،متوز  2021م
قضى يف يوم األحد ً
يزيد محزاوي
تربوي وداعية انشط.
تخصصا يف اإلعالم واالتصال ،مث انل
من والية تيزي وزو ابجلزائر .خترج يف جامعة اجلزائر م
ً
ودرس يف جامعة البليدة .اهتم ابلدعوة والرد على الشبهات
درجة الدكتوراه يف علوم الرتبيةَّ ،
املنصرون وامللحدون والعلمانيون ،وانظر يف ذلك وألقى حماضرات .وقد
واألابطيل اليت يثريها ر
اجتاحت محلة من التنصري منطقة القبائل ،فتصدى هلا.
من مؤلفاته :املدلوالت الرتبوية لألمثال القرآنية :دراسة حتليلية لنصوص القرآن (ماجستري)،
النصرانية وإلغاء العقل ،اإلجنيل احملرف يهني املسيح ،املسيحية البضاعة املغشوشة.
تويف بوابء كوروان يوم السبت  14ذي احلجة  1442هـ 24 ،متوز  2021م.
يوسف علي فرحات

قائد جماهد من غزة ،أحد قادة حركة محاس ،من أعالم الدعوة واجلهاد.
انل شهادة الدكتوراه يف احلديث الشريف وعلومهَّ ،أم وخطب ،وحفظ القرآن عن ظهر قلب،
عاما للوعظ ،وللمخطوطات ،ولوحدة شؤون القدس
وأسس املدرسة احلديثية ،وعمل مديرا ًّ
بوزارة األوقاف يف قطاع غزة .وقد ُسجن ،مث حرر من سجون االحتالل.
له :الصوفية والتصوف :األحاديث املوضوعة عند الصوفية وأثرها على األمة.
وافته املنية يف خميم النصريات بغزة يوم األحد  15شعبان  1442هـ 2021/3/28 ،م.

123

يوسف حممد عبدهللا
مؤرخ وابحث علمي حمقق.
من حمافظة تعز .انل شهادة املاجستري من اجلامعة األمريكية بلبنان ،والدكتوراه من أملانيا.
ختصص يف اآلاثر والنقوش اليمنية القدمية .مث كان أستا ًذا يف عدة جامعات ،منها أستاذ يف
قسم التاريخ واآلاثر جبامعة صنعاء ،وأستاذ زائر يف أملانيا ،وأتقن اللغة األملانية هناك .توىل
منصب وكيل وزارة الثقافة لقطاع املخطوطات ودور الكتب ابليمن ،وعمل انئبًا لرئيس اجملمع
اللغوي اليمين.
من عناوين مؤلفاته وحتقيقاته :األعالم يف كتاب اإلكليل للهمداين ونظائرها يف النقوش اليمنية
القدمية (دكتوراه) ،أوراق يف اتريخ اليمن وآاثره ( 3جـ) ،التاريخ اليمين القدمي وعصر اإلسالم
(مع آخرين) ،اجلوهراتن العتيقتان للهمداين (حتقيق).
وفاته يف يوم االثنني  23شعبان  1442هـ 2021/4/5 ،م.
يوسف خمتار األمني
عامل آاثر.
من السودان .أحرز درجة املاجستري والدكتوراه من كلية اآلاثر واإلنثـروبولوجيا جبامعة كمبدج،
مث كان أستا ًذا بقسم اآلاثر يف جامعة اخلرطوم ،وبقسم اآلاثر واملتاحف جبامعة امللك سعود،
مديرا هلا من بعد .وهو أحد مؤسسي احتاد اآلاثريني العرب،
وجبامعة إفريقيا العاملية ،اليت صار ً
وأول رئيس الحتاد اآلاثريني السودانيني .كما عمل يف جلان إدارية آاثرية وسياحية .وحضر
مؤمترات ،وكتب حبو ًاث ابلعربية واإلجنليزية ،إضافة إىل أعمال ميدانية ،وإشراف ومناقشة لرسائل
علمية.
ومن عناوين كتبه :اإلثنواركيولوجيا :الدراسة اآلاثرية للثقافة املادية املعاصرة ،احلضارة العربية
واإلسالمية عب العصور يف اململكة العربية السعودية (حترير ابالشرتاك) ،حتوالت املنهج والنظرية
يف علم اآلاثر.
تويف يوم السبت  17ربيع األول  1443هـ 23 ،تشرين األول  2021م.
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