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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

 ( شهور:  10( وفيات )أعالم رحلوااجلزء الثالث من كتاب ) يتضمن
 م( 2022أيلول    - م    2021هـ( = )كانون األول    1444صفر    -هـ    1443)مجادى األوىل  

 ( ترمجة. 182وبلغ عدد املرتجم هلم )
وسرت فيه على هنج اجلزأين السابقني، لكن ليست كل الرتاجم خمتصرة، فقد أطلت يف بعضها 

 ألسباب وجيهة، وخاصة عناوين املؤلفات.  
 تراجم أعالم أثَّروا يف حياة اجليل.  وهو جزء غين ابملعلومات، وفيه

 وهو آخر أجزاء الكتاب، فلم تعد يل رغبة، أو مهة، يف تقييد وفيات جديدة.  
 وهللا يرمحنا، ويرحم املسلمني منهم.

 واحلمد هلل الذي يسَّر، والشكر له وحده. 
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 م  2022، هـ 1444صفر  23
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 )أ( 
 

 البلوشيآصف ساراين 
 داعية.

الشرعية يف جامعة مكي   والعلوم  النفس  السنة  التابع  أستاذ علم  مركز    مبدينة زاهدان،ألهل 
 . حمافظة بلوشستان اإليرانية

 وعليه آاثر التعذيب!يف زاهدان جثته   عثر علىمث   أايًما،اختفى 
 م.  2022أيلول  7هـ،  1444صفر  11وجد مقتوًًل يوم األربعاء 

 
  عمرياتمال آ 

 ابحثة إعالمية إسالمية. 
جبامعة عليم العايل  تالستاذة  أ  .عالم واًلتصالعلوم اإل  دكتوراه يفمن اجلزائر. حاصلة على ال

 .  ابلدراسات اًلتصالية القيمية اهلادفة اهتمت  .اجلزائر
اًلتصال يف مهارات  هلا: البعد اًلتصايل القيمي يف السنة النبوية: صحيح البخاري أمنوذًجا،  

، إشكالية  جتماعي وكتاب الطفلتصال اًلاًل،  اًلتصال اًلجتماعي العمومي،  العالقات العامة
 القيم والكتاب املدرسي )مع زميلتيها(. 

 م. 2021كانون األول   26هـ،  1443مجادى األوىل،  22توفيت يوم األحد 
 

   إبراهيم بوطالب
 مؤرخ وطين.

من السوربون، وخترج يف املدرسة    التاريخ يف  دبلوم الدراسات العليا    علىحصل    .مبدينة فاس   ولد
،  الرابطيف  اخلامس    جبامعة حممد املعاصر  ا للتاريخ  أستاذً و   العليا لألساتذة، مث كان مديرًا هلا، 

التارخييملأتسيس اجلمعية ا  وعميًدا لكلية اآلداب هبا، أسهم يف وترأسها، كما    غربية للبحث 
-هيسربيس  اجمللة األكادمييةهيئة حترير    نشر، رئيس ة والرتمجغربية للتأليف والملاجلمعية اترأس  
 . متودا
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 .وقفات يف اتريخ املغرب أهديت إليه دراسات صدرت يف كتاب بعنوان: 
خبار  أ  ،حلديث واملعاصر: دراسات وحبوث كتبه: اتريخ املغرب )مع آخرين(، اتريخ املغرب ا

املغرب أمح سلطان  املنصور  الفرنسية  أنطونيو    /د  ابملشاركة(،  احلماية  دي  صالدانيا  )ترمجة 
ابملغرب بني األوج واألفول حتت قيادة اجلنرال نوكيس  1936-1943  م/ وليام  هويسنطن  
)ترمجة( ، معامل التغيري يف اتريخ املغرب يف القرن العشرين ، البادية  املغربية  عرب التاريخ  )تنسيق(،  

 واثئق عهد احلماية )تنسيق(، سبتة ومليلة:  اتريخ وواقع )مع بوطالب العطار(. 
 م  2022هـ، األول من شهر آذار  1443رجب  28تويف ابلدار البيضاء يوم الثالاثء 

 
 إبراهيم حجازي

 حمرر صحفي رايضي. 
جملة    وأسس هبااملعهد العايل للرتبية الرايضية، مث التحق مبؤسسة األهرام    يفخترج  من مصر.  

 وقدم برامج يف التلفزيون.  ا.عامً  (19)ملدة    هلاوأصبح رئيس حترير  ،األهرام الرايضي
 م. 2022كانون الثاين   3هـ،  1443مجادى األوىل  30تويف يف 

 
 براهيم عبداجلبار الزنط  إ

 روائي. عرف بغريب عسقالين. أديب 
ر مع  اختار امسه األديب غريب عسقالين ألنه ولد يف مدينة عسقالن، وهو غريٌب ألنه هج  

 إىل خميم الشاطئ مبدينة غزة.  ن جمدل عسقال من أسرته أثناء النكبة 
،  ابألردن اخنرط يف صفوف حركة فتح    من جامعة اإلسكندرية.  يف اًلقتصاد الزراعي  إجازةانل  
الفرات مشال سوراي. عمث   استثمار حوض  إىل غزة  مل يف مؤسسة  دبلوم و   عاد  حصل على 

 عمل مديرًا لإلبداع األديب.  الدراسات العليا من معهد البحوث والدراسات اإلسالمية ابلقاهرة
فلسطني  بيف وزارة الثقافة الفلسطينية، ومديرًا لدائرة اإلعالم الثقايف، ومشارًكا يف نشاطات ثقافية  

 . رئيًسا ًلحتاد الكتاب الفلسطينيني ، وغداجها وخار 
يف موسوعة األدب الفلسطيين احلديث يف الوًلايت املتحدة ابللغتني العربية واإلجنليزية،    شارك

 وحاز جوائز. 
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 .  سهام أبو العمرين /عامل غريب عسقالين الروائي ومما كتب فيه:
 . ليايل األشهر القمرية، جفاف احللق، زمن اًلنتباهومن عناوين رواايته: 

أول املرااي، مقامات الوجد، العزف على الوتر  ، هي:  كتاب تضمن أعماله القصصية الكاملةو 
 الثامن، غناء لقمر بعيد. 

 م. 2022حزيران  21 هـ، 1443ذي القعدة  22 يوم ُتويف يف مدينة غزة
 

 إبراهيم بن حممد النويصر 
 معلم، مهتم بتخريج األحاديث.

 بريدة ببالد جند. مدرس يف املعهد العلمي. من 
 له: منة الرمحن يف ختريج أحاديث وآاثر تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. 

 م. 2022آب  20هـ،  1444حمرم  21تويف يوم اجلمعة 
 

 أمحد بن إبراهيم مطاعن
 أديب إداري.

دورات إدارية مبعهد اإلدارة.  مع    املعلمنيكفاءة معهد  انل  قرية رجال أملع.  بعائلة    من  ،أهبا  من
، أسهم يف أتسيس اندي أهبا األديب وعني انئًبا لرئيسه.  بلدية أهبا   عمل يف الشرطة، مث رأس 
فيها   مكتبة كبرية  املنطقمجع  اتريخ  ومسودات  الثقايف   .ةواثئق  النشاط  يف  مشارًكا  وكان 

 واًلجتماعي. 
عقود  ،  سرية ذاتية   : قطرات من عرق املاضي،  تاريخ رجال أملع: األرض واإلنسان والمن كتبه:  

 . من اًلبتسامة والعطاء
م من دواوينه:و   . قصائد خالدة ، ملحمة اجملد، أصحب الشمس، دورة األاي 

 م.  2021كانون األول   10هـ،  1443مجادى األوىل  6تويف يوم اخلميس )ليلة اجلمعة( 
 

   سعدة أمحد أبو
 فقيه أزهري.
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والقانون   الشريعة  بكلية  املقارن  الفقه  األزهريف  أستاذ  الفتوى    ،ابلقاهرة  جامعة  جلنة  عضو 
شيوخ   ، منعضو قسم البحوث مبركز األزهر العاملي للفتوى اإللكرتونية،  الرئيسية ابجلامع األزهر

 .أعمدة اجلامع األزهر برواق العلوم الشرعية
له كتاب:   أبو سعدة  أمحد حممد حممد  الفقه ابسم  الزراعي يف  اًلستثمار  وحوافز  ضماانت 

 . اإلسالمي وقانون اًلستثمار
 م. 2022آذار  18هـ،  1443شعبان  15تويف يوم اجلمعة 

 
 أمحد شافعي معارف 

 زعيم إسالمي.
مؤسس  .  إحدى أكرب منظمتني إسالميتني يف إندونيسيا  ، زعيم اجلماعة احملمديةمن إندونيسيا.  

جائزة رامون    منح.  ونشط يف الكتابة والتأليفحاضر يف جامعة ساانات دارما،  .  معهد معارف
 للسالم والتفاهم الدويل.  يماجسايسا

الديناميكيات اإلسالمية، اإلسالم  ؟،  ملاذا تقع فيتنام يف أيدي الشيوعينيمما ذكر له من كتب:  
 . ا ًل؟ رشقات فكر إقبال، اإلسالم ومشكالت الدولةملاذ

 م. 2022أاير  27شوال،  26تويف يوم اجلمعة 
 

 أمحد الطويلي 
 أديب حمقق ومصنف مكثر.
، مث درَّس  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومعهد الصحافةدَرس يف    من مواليد القريوان بتونس.

للغات والدراسات  يف   نورفولك   ، جامعة قطريف  و   ،األجنبية بسيولجامعة هانكوك  وجامعة 
 وألقى حماضرات.   حضر ندوات   وأذيعت له مسلسالت مسرحية.إذاعية،  برامج    قدماحلكومية.  

 ( كتااًب، بني أتليف وحتقيق.130له أكثر من )
مج(،    4)املشرع امللكي يف سلطنة أوًلد علي تركي حملمد الصغري  بن يوسف  من حتقيقاته:  

اخلالصة النقي ة يف أمراء إفريقية  ،  العقد املنض د يف أخبار املشري الباشا أمحد حملم د بن سالمة
،  اتريخ جزيرة جربة جملهول،  عقد الفرائد يف تذييل اخلالصة وفوائد الرائد حملم د الباجي املسعودي
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املنح اإلهلية يف طمس الضاللة  ،  ابة فيمن غزا املغرب من الصحابة حملم د أبو راس املعسكرياإلص
التميمي الوهابية إل احلشايشي،  مساعيل  التونسية حملم د  العادات  أيب حامد  ،  اهلدية يف  ديوان 

 ، آتليف اجلنرال حسني،  لزوميات حمم د الصيد القريواين،  ديوان أمحد بن أيب الضياف،  الغزايل
 .طوق احلمامة ًلبن حزم، مقامات السيوطي، مناقب أصحاب أيب احلسن الشاذيل

احلياة األدبية  ،  اتريخ القريوان الثقايف واحلضاري،  اتريخ مدينة تونس الثقايف واحلضاريغريها:  
احلفصي العهد  يف  احلفصي،  بتونس  العهد  يف  بتونس  والتعليم  الثقافة  ملهمة  ،  مراكز  تونس 

من اتريخ املولد  ،  املواسم واألعياد بتونس،  الرحالت والعامل بعيون تونسية  تونس يف،  الشعراء
، رمضان بتونس ويف كتب الرتاث ،  شرعية اًلحتفال مبولد النيب املختار،  النبوي الشريف بتونس

ابن خلدون بني ،  أبو احلسن علي احلصري القريواين،  احتفال تونس بعيدي الفطر واألضحى
أبو القاسم الشايب يف ،  مسرية نضاله الفكري والسياسي  :عبدالعزيز الثعاليب،  القدامى واحملدثني

،  مل حضاريةاشهريات القريوان ومع ،  تراجم تونسية،  حياته ورواايته  :البشري خريف ،  آاثره النثرية 
بني بورقيبة وابن  ،  التسامح واإلصالح يف فكر املصلحني التونسيني،  ملوك القريوان والشعراء

حميي  و إبراهيم الرايحي  و املصونة يف التعريف أبعالم من الزيتونة: حممود قاابدو    الدر ة،  يوسف
 الدين القلييب وعلي الرب اق وآخرين.

 م.  2022كانون الثاين   12هـ،  1443مجادى اآلخرة   9تويف يوم 
 

 حسني العوايشةعبد أمحد 
 أستاذ العقيدة. 

مبكة املكرمة.  جامعة أم القرى    مندعوة  دكتوراه يف ختصص العقيدة وال من األردن. انل درجة ال
ابجلامعة األردنية،  لمركز الثقايف اإلسالمي  ل  امديرً مث كان أستاًذا ورئيًسا لقسم أصول الدين و 

وكان سلفي النهج.    ، وخطب ودرَّس يف مساجد.تلفزيونيةو ندوات وبرامج إذاعية    وشارك يف
شيخ    .منظمة املؤمتر اإلسالمي  يفعضو جلنة تنسيق العمل اإلسالمي املشرتك يف جمال الدعوة  

 . له مقاًلت ودراسات شرعية نشرها يف الصحف واجملالت احمللية. عشرية العوايشة
اإلمام ابن  )أصله ماجستري(،  موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري املادي للتاريخ    كتبه: 

 )أصله دكتوراه(. اعه عن عقيدة السلف جرير الطربي ودف
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دراسة حديثية عقدية،    :التحقيق يف صحة حديث اجلارية وبيان ما يستنبط منهومن حبوثه:  
دور  ،  العصمـــة من القتل  :توجيه التعارض الظاهري بني حديث الشاة املسمومة وآية التبليغ

 . قسطنطني يف تطوير العقيدة الكنسية
 م. 2022متوز  11هـ،  1443احلجة ذي  12تويف يوم اًلثنني 

 
 أمحد بن عبدالعزيز القطان 

 خطيب إسالمي وداعية عاملي. 
فصار من أبرز    ، تعرف على احلركة اإلسالمية ، مث درَّس.  معهد املعلمني  يف خترج  من الكويت.  

 .خطباء الصحوة
ووظيفته وأمانته  تنقل بني مساجد الكويت، وكان خطيًبا مصقًعا رمحه هللا. أعاد للمنرب هيبته  

وخشوعه، ففضح الطغاة، وانصر احلق ، ونوَّر القلوب، ودافع عن قضااي املسلمني، ونصح ودعا  
وأهلب املشاعر، وأسهم يف وعي األمة، وشارك يف محل األمانة العظيمة، وتوصيل روح اإلسالم  

داحلميد كشك  إىل الناس بكل ما أويت من بالغة وبيان، فكان داعية كبريًا، وأشبه ابلشيخ عب
وأشرطة مسجلة كثرية، وحماضرات  دروس  له  وصواًت...  وأداء،  دعوة،  أبو   رمحه هللا،  نه  ُعرف 

املة يف إذاعة القرآن  متكاثبتة وسالسل  ا قدم دروسً  .خطيب منرب الدفاع عن املسجد األقصى
واملؤمترات وجلان    ادروسً   ألقىالكرمي، و  والفضائيات  العمل اًلجتماعي  العمل كثرية يف جلان 

القرآن ومراكز  وتوجيهاته. كما  النسائي  واستشاراته  معهم مبحاضراته  وتواصل  الطلبة  ودعم   ،
يف "جلنة التعريف    وعمل،  وآسيويةللجان اخلريية اليت ختدم املسلمني يف دول أفريقية  أسهم يف ا
 .إىل نشر وتعريف الدين اإلسالمي لغري املسلمني اليت هتدف ابإلسالم" 

على   مؤلفات  مثل:له  سالسل،  املسلمة  شكل  لألسرة  املؤمنة  يف   ، اللمسات  األوًلد  تربية 
  ، ثورة الشعب الفلسطيين ،قراءة لكتاب رايض الصاحلني ،العفن الفين ،خواطر داعية ،اإلسالم

 .مع الشباب  ،مفاتيح اجلنة  ،إعداد الفاحتني  ،السيادة هلل
 م. 2022أاير  23هـ،  1443شوال  22تويف يوم اًلثنني 
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 أمحد عصام الدين الغزايل خليل
 شاعر مهندس.  

 والده عامل أزهري جليل، در سين يف مرحلة املاجستري. عرف بعصام الغزايل.
كلية   ، وأخرى منمن جامعة القاهرة  اهلندسة امليكانيكية، انل اإلجازة يف  مدينة املنصورة  من

احلرس يف  شركة كهرابء الرايض، مث  يف    يف الرايض، حيث كان يعملامعة اإلمام  جبأصول الدين  
،  شارك يف منتدايت أدبية مبصر عاد إىل القاهرة وافتتح مكتباً هندسي اً مبدينة املنصورة. .الوطين

   قصائده يف الصحف واجملالت العربية. وكتب يف جريدة آفاق عربية، ونشر 
دمع يف   ،ابلسكوت أهددكم    ،لو نقرأ أحداق الناس   ،من دواوينه الشعرية: اإلنسان واحلرمان

قلتها   ،فستذكرون ما أقول لكم ،اللهم هل غنيت ،الشعر ورد حدائقي ،هوى اخلمسني ،رمال
 . خطفة اخلريف ،كأين أراك  ،بيين وبينكم الزمان  ،فعشت

 م.  2022شباط  11هـ،  1443رجب  10وفاته يوم اجلمعة 
 

   احلياينرمضان أمحد فتحي 
 الكرمي. لغوي وابحث يف علوم القرآن 

  على األستاذفيها    تتلمذ درجة الدكتوراه، و   على   وحصل من جامعتها  املوصل، ولد يف مدينة  
ابجلامعة نفسها. اهتم ابلتفسري ستاذ البالغة يف قسم اللغة العربية  مث كان أكاصد ايسر الزيدي.  

حبواًث  وكتب    ، رسالة دكتوراه وماجستري  (70)وأشرف وانقش أكثر من  البالغي للقرآن الكرمي،  
 يف جمال ختصصه وألف، وصار له تالمذة. 

،  موضوعاهتا ودًلًلهتا البالغية  :الكناية يف القرآن الكرمي  ،لطائف بالغية قرآنيةمن عناوين كتبه:  
 . اًلستعارة يف القرآن الكرمي: أمناطها ودًلًلهتا البالغية 

 م 2022 شباط 22هـ،  1443رجب  21الثالاثء يوم 
 

   ىأمحد فهمي عيس 
 أديب انقد.

 . كان له شأن يف منصبه. ستاذ الدراسات األدبية وعميد كلية اآلداب جبامعة دمياطأ
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وله كتب، مثل: الشمعة عند شعراء العصر العباسي الثاين، مظاهر احلضارة يف شعر ابن املعتز  
العباسي، تيارات الفكر واألدب والفن يف مؤلفات أيب حيان التوحيدي، الثلجيات يف شعر 

الكتاابت والنقوش الشعرية يف العصر ر العباسي الثاين، إيوان كسرى يف الشعر العباسي،  العص
 ي.  العباس

 م.  2021كانون األول   21هـ،  1443مجادى األوىل  17تويف يوم اًلثنني 
 

    أمحد حممد إبراهيم ابمبا
 عامل حمد ِّث. 

ا أستاذً   ابملدينة املنورة، وتتلمذ على شيوخ سلفيني. عمل  اجلامعة اإلسالمية. خترج يف  نيجريايمن  
  يفكتب الستة  ال تمت  . خمركز دار احلديث مبدينة كانوورأس    ،يف جامعة ابيورو )يب يو كي(

 . وسا اهلترمجه إىل لغة  ، الذيجملسه، وموطأ مالك 
 م. 2022  كانون الثاين  7هـ،    1443من مجادى اآلخرة    4مات يف جملسه احلديثي يوم اجلمعة  

 
   أمحد حممد عاشوراكس 

 إعالمي.
والصحافة    . بنغازي  من واًلقتصاد  احملاسبة  يف  دبلومات  على  شهادة  حصل  ومنح  وغريها، 

مديراً عاماً درَّس. ترقى يف املناصب حىت كان    دكتوراه من جامعة طرابلس قبل وفاته بقليل.
 لعدة وكاًلت.ا مراسالً صحفي   وعمل ،عالموزارة اإليف إبدارة التعاون 

عالم العريب بني املطرقة  اإل  ،املختصر يف الصحافة  ،إعالم عريب لييب  من مؤلفاته: مدخل إىل
حملات اترخيية عن النضال اللييب املسلح ضد غزوات  ،  انجحاً   الكي تكون صحفي    ،والسندان

واألاإل يوحنا  القديس  وفــــرسان  والطليان سبان  األجنل اإل  ،مريكان  العريبيزية  للمسافر   ،ساسية 
 . وله كتب ابإلجنليزية واإليطالية. يطالية األساسيةدروس يف اللغة اإل

 م. 2022هـ، آذار  1443تويف يف شهر شعبان 
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 أمحد مرسي
 أديب دبلوماسي.

، مث كان  امعة القاهرةجبكلية اآلداب  . أكمل دراساته العليا يف  من مواليد حمافظة كفر الشيخ
اآلعميدً  لكلية  سويفا  بىن  جبامعة  ل  ،داب  أبوعميًدا  الشعبية  للفنون  العايل  كادميية  لمعهد 
زائرً وأستاذً   ،الفنون و ا  عربية  جامعات  يف  و جنبيةأا  ثقافي  مستشارً ،  روما  ا  يف  مصر  بسفاريت  ا 

زير الثقافة  و   ، مدير مركز الفنون الشعبية، مستشاروالواثئق القومية  ومدريد، رئيس دار الكتب
جائزة الدولة التقديرية    كتب مقاًلت وحبواًث، ومنح جوائز وأومسة، منها   .لشؤون الرتاث الشعيب

 . يف اآلداب 
املأثورات الشــعبية األدبية: دراســة ، األغنية الشــعبية: دراســة ميدانية يف منطقة الربلسمن كتبه:  

 .دراسات يف الفولكلور )مع آخرين(، ميدانية يف منطقة الفيوم
 م.  2022آب  18هـ،  1443ذي احلجة  20تويف يوم األربعاء 

 
 إدريس اخلوري  

 أديب قصصي وكاتب ساخر.
 ، واختار لنفسه لقب )اخلوري( لسبب ما؟امسه عالل أو إدريس الكص

  . مل يتجاوز يف تعليمه املرحلة اًلبتدائية. اشتغل ابلقصة والصحافة،مبدينة الدار البيضاءوًلدته  
احتاد كتاب  . عضو  جبريدة احملرر، مث بصحيفة اًلحتاد اًلشرتاكي إىل أن تقاعد  اصحفي  عمل  ف

. اعترب من صعاليك األدب، مع حممد زفزاف وحممد شكري. وكان دأبه شكاية سوء  املغرب 
 احلال!

فضـاءات،  ، مدينة الرتاب،  األايم والليايل، ظالل، البداايت،  حزن يف الرأس والقلبمن قصصه:  
 .  بطن أمهيوسف يف

 م.  2022شباط  14هـ،  1443رجب  13تويف مبدينة سال يوم 
 

 املاحي الكتاينحممد إدريس بن 
 منشد مسند. 
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اعتىن منذ صغره ابآللة    . شيخ الزاوية الكتانية  ترىب على والده العامل،  ابملغرب.  مدينة الصويرة  من
وحضر هبا    كثريون.خترج به  و النبوية، حىت أصبح أستاذا يف ذلك،    املدائح األندلسية، وجمالس  

املناسبات الدينية اليت كان يعقدها امللك احلسن الثاين وامللك حممد السادس يف القصر امللكي 
ابلرابط، ويف غريه من املدن. مث اعتىن ابلرواية والسماع، ومسع الصحيح وغريه على كبار علماء  

 . رواايته علو  ل، للقراءة والسماع  رد الناس عليهمث تواومسندي العصر، 
 م. 2022هـ، آذار  1443تويف يف شهر شعبان 

 
 العاشقزكراي أسامة 

 أديب إسالمي.
بن أيب اثبت بدمشق. وكان   النحو واألدب والثقافة اإلسالمية يف جامع زيد من دمشق. مدرس  

 استفاد منه الطلبة.  كفيًفا.
 . أدبية تطبيقية خمتارة جنة األدب: نصوص له: 

 م.  2022آذار  22هـ،  1443شعبان  19تويف يوم الثالاثء 
 

  أمال = آمال
 

 أنيسة عصام حسونة
 مستشارة اقتصادية وانشطة نسائية. 

جبامعة    خترجت يف كلية اًلقتصاد والعلوم السياسيةوالدها كان وزير العدل يف عهد عبدالناصر.  
نتدى  ة ملعام  ةمدير   امعة الدول العربية.جبجملس الوحدة اًلقتصادية العربية  عملت يف    القاهرة.

. دافعت عن حقوق وزارة اخلارجية بحماضرة يف املعهد الدبلوماسي  ،  مصر اًلقتصادي الدويل
مؤسسة "نساء من ،  عضو هيئات استشارية للفكر واحلرايت واملرأةاملرأة من النظرة العلمانية.  

الع عرب  السالم  املتنورةأجل  مصر  مؤسسة  أمناء  جملس  ورئيسة  سويسرا،  يف  امرأة .  امل"  أول 
 . وكتبت مقاًلت.ا عاما للمجلس املصري للشؤون اخلارجيةأمينً  تنتخبا
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، بدون سابق إنذار:  الصراع والتعاون يف الشرق األوسط  :ما بعد الربيع العريبهلا من الكتب:  
 قصيت مع السرطان.

 م. 2022آذار  13هـ،  1443ان شعب  10توفيت ابلسرطان يوم 
 

 الظواهريحممد الشافعي أمين 
 داعية طبيب، قيادي جهادي.  

األقصر. من بيت علم وأدب ووجاهة. انضم إىل مجاعة اإلخوان املسلمني وهو   ةمن قرى حمافظ
فىت، واعتقل. خترج يف كلية الطب جبامعة القاهرة، وانل منها شهادة التخصص يف اجلراحة.  

اعتقل ضمن  و ،  وقت أتسيسهاجبماعة اجلهاد اإلسالمي  وافتتح عيادة، لكنه ما لبث أن التحق  
السادا ابغتيال  السجن  ت.املتهمني  يف  ابمسهم  املتكلم  هو  "،  وكان  للمحكمة:  حنن  وقال 

لكن برأته احملكمة،    ". مسلمون نؤمن بديننا ونسعى إلقامة الدولة اإلسالمية واجملتمع اإلسالمي
إىل بيشاور  وأدين حبيازة األسلحة، فسجن وعذب، وبعد اإلفراج عنه مضى إىل بالد احلرمني، مث  

ويؤسس   اجملاهدين،  اإلسالمي،  فصيالً ليطبب  اجلهاد  حلركة  احلركة    ونفذت  قيادهتا،  وتسلم 
الستبداد والقمع داخل حكم إبعدامه غيابي ا. وكان لصدر  ف  عمليات عسكرية داخل مصر،

. التقى يف  يف حتو ل كثري من شباب اإلسالميني ابجتاه األفكار اجلهاديةدور  السجون املصرية  
يف سفرة هلما إىل    أسسا معاً تنظيم قاعدة اجلهادو   بيشاور ابلقيادي املعروف أسامة بن ًلدن،

السودان، الذي تزعمه بن ًلدن، وكان الظواهري مستشارًا ومساعًدا له، واملنظ ِّر للتنظيم، وتزعم 
. وقد جعل اجلبهة العاملية للجهاد ضد اليهود والصليبيني" قيادته بعد مقتله. وكان يسمى أوًًل "

انتشرت فروع التنظيم  وقد  ب اجلهاديني من كل أرجاء العامل.القاعدة منظمة عاملية تستقط من
، من آسيا شرقًا إىل املغرب غراًب، مرورًا ابجلزيرة العربية والعراق والشام واليمن مناطق كثريةيف  

أفريقيا.   ًلئحة  وشرق  يف  فأُدرج  أمريكية،  سفارات  ومنها  بتفجريات كثرية،  الظواهري  اهتم 
وقد   املستقبلية  احدد  اإلرهاب.  القاعدة  تنظيم  مصاحل  إىل  يهدف    أبنهسرتاتيجية  مهامجة 

وقد    .والكيان الصهيوينها يف الغرب  ءالوًلايت املتحدة وحلفا. ويعين بذلك  هودالصليبيني والي
 . قدراهتا القتالية والتنظيمية تتراجعو  تقلصت قوة القاعدة من بعد،
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تل يف غارة جوية بطائرة بدون طيار نفذهتا وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف منزل ميلكه قُ 
الدين حقاين،   مسؤويلسراج  طالبان   أحد  مرة  حكومة  احلكم  على  وسيطرت  عادت  اليت   ،

 أخرى.
 ومما كتب فيه:  

 أمين الظواهري كما عرفته/ منتصر الزايت.
 الشيخ أمين الظواهري رجل أمة/ أليب املنذر الشنقيطي.

احلصاد املر:  صلى هللا عليه وسلم )وفيه شطر من ذكرايته(،    رسان حتت راية النيبمؤلفاته: ف
وقبوهلا ابلعملية الدميقراطية    )وفيه نقد للجماعة، لسلميتها،     ان يف ستني عامً و اإلخوان املسلم

، عقيدة منقولة وواقع مفقود  :الوًلء والرباء(، أايم مع اإلمام )يعين ابن ًلدن(،  واًلنتخاابت 
األسود مبارك  :الكتاب  حسين  عهد  يف  املسلمني  تعذيب  سياط  ،  قصة  بني  املسلمة  مصر 

، رسالة األمل والبشر ألهلنا يف مصر، ريح اجلنة: رسالة عن أشرف  وعمالة اخلائننياجلالدين  
املوت واًلستشهاد،   العب اد محالت  املؤمننيقُرابت  رسالة يف تربئة أمة    :التربئة ،  شفاء صدور 

  : الكتاب والسلطان اتفاق وافرتاق، الربيع اإلسالمي،  القلم والسيف من منقصة اخلور والضعف
، رسائل خمتصرة ألمة منتصرة، الصبح  الفساد السياسي وآاثره يف اتريخ املسلمني  أتمالت يف

 والقنديل: رسالة حول زعم إسالمية دستور ابكستان. 
 م. 2022 متوز 31هـ،  1444حمرم  3يوم اًلثنني  مقتله
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 )ب(
 

 ابجلي كرمي   
 خطاط ابرز.  

لنادي  ابأستاذ فن اخلط العريب    ،كاتب املصحف الشريف  من اجلزائر، ومن أعمدة اخلط هبا.
، الذي أنشئ قبل وفاته بسنتني تقريًبا. وله لوحات خطية رائعة،  اجلزائري للخط العريب والزخرفة

 تدل على ذوق وفن.
 م.  2021كانون األول   27هـ،  1443مجادى األوىل،  23تويف يوم اًلثنني بوابء كوروان 

 
 العدين  بكر بن علي املشهور وأب

 داعية متصوف تربوي. 
. ، وأخذ عن شيوخ العلميف حلقات والده  تعلم  اليمنية.   حمافظة أبنييف  مبدينة أحور    وًلدته

الرتبية يف عدن.  بكلية  العربية  اللغة  ليأخذ عن    خترج من قسم  وانتقل إىل احلجاز  مث درَّس. 
إماًما وخطيًبا  شيوخها،   و وأنشأ    ادجبدة. عوهناك وعمل  أقام  أربطة  ومهنية،  تعليمية  مراكز 

هلا   املدارس، وأسس )دار الزهراء( لتعليم املرأة، وأقام فروعً ابطالبات ال لطالب و لدورات صيفية 
الكرمي،   القرآن  لتحفيظ  الفتيان(  )مدرسة  وأسس  احملافظات،  للدراسات ويف  اإلبداع  )مركز 

 ألقى  جتول يف كثري من أحناء العامل اإلسالمي.. و منتدايت ثقافية، إضافة إىل  وخدمة الرتاث(
 . سلوكية وشرعية يف موضوعات صوتية ومرئية ، وله تسجيالت ندوات شارك يف حماضرات و 
( حنو  مثل:  80وله  النسوية( كتااًب،  املنظومة  الدعوية شرح  شرح  التبصرة  والطارف:  التليد   ،

دراسة عن الشاعر حسان بن  ،  السباعيات ،  بكاء القلممنظومة فقه التحوًلت وسنة املواقف،  
النور ،  الطرف األحور يف اتريخ خمالف أحور،  دوائر اإلعادة ومراتب اإلفادة،  اثبت   : لوامع 

النبذة الصغرى يف معرفة عالمات الساعة الكربى والوسطى  ،  تراجم لنخبة من أعالم حضرموت 
،  إحياء لغة اإلسالم العاملية،  نويراًلستشراق والت،  شرح بداية اهلداية لإلمام الغزايل،  والصغرى

اإلحاطة واًلحتياط من شبه الوقوع  ،  فقه الدعوة للمرأة املسلمة،  فقه الدعوة يف املرحلة املعاصرة



17 
 

رجال املنابر واملقامات أشد الناس  ،  فيما أخرب به عند قرب الساعة من العالمات واألشراط
 . حاجة لألخالق

 م. 2022متوز  27هـ،  1443 ةجذي احل 28يوم األربعاء بعم ان تويف 
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 )ت(
 

 تيسري حسن انيفة  
 مهندس خمرتع. 

م، وجتنس   1969هـ،    1389. انتقل إىل أمريكا منذ عام  ألسرة فلسطينية  من مواليد األردن
درجة الدكتوراه يف اهلندسة الصناعية وهندسة األنظمة  جبنسيتها. درس الصناعة والفيزايء، وانل  

التقنية. فريجينيا  جامعة  العاملية  عمل  من  شلمربجري  شركة  ا يف  ودر س  الصناعية يف ،  هلندسة 
تقنية    يفأحدثت ثورة علمية    نظرايت وأحبااثً وقدم    حل  مشكالت هندسية،   جامعة كليفالند.

جائزة  ، منها  جوائز   ومنحجمموعة من اًلخرتاعات املسجلة ابمسه،    . له النحاس فائق التوصيل
شلمربجري،   من  العامني  الدولية  و املديرين  والرابطة  ابلنانو كربون  احملس نة  املواد  احتاد  جائزة 

 . النحاسمنظمة تطوير ، وجائزة للنحاس
 م.  2022 حزيران هـ، األول من 1443ذي القعدة  2وًلية أوهايو وفاته يف 
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 )ج(
 

 جار هللا بن يوسف احلميد 
 أديب قاص. 
حائل.   األديبمن  حائل  اندي  يف  صحف .  عضو  يف  وقصًصا    كتب  مقاًلت  وعربية  حملية 

 وأشعارًا.
،  ظالل رجال هاربني،  رائحة املدن،  مرميوجوه كثرية أوهلا  ،  حزان عشبة بريةجمموعاته القصصية: أ

 .األعمال الكاملة
 م. 2022 آب  4 ،هـ 1444حمرم  6ويف يوم اخلميس ت

 
   أبو مرق زكي مجال 

 ابحث تربوي نفساين.
 هبا. عميد كلية الرتبية ، امعة اخلليلجبستاذ علم النفس التطبيقي من فلسطني. أ

دراسة العالقة بني  ، ورسالة جامعية بعنوان:  والسنة سيكولوجية اإلنسان يف القرآن  له كتاب:  
مبدينة مكة   الثانوي  األول  الصف  وطالبات  لدى طالب  الدراسي  والتحصيل  اًلختبار  قلق 

 .املكرمة
 م. 2022كانون الثاين   4هـ،   1443تويف يوم الثالاثء األول من مجادى اآلخرة 

 أو اليوم الذي بعده. 
 

   مجيل عرفات
 التاريخ الشفوي لفلسطني. ابحث يف 

  عمل مدرًساحصل على الشهادة الثانوية، و   بقضاء الناصرة ألسرة مسيحية.   قرية املشهد ولد  
اتريخ فلسطني    . تفرغ للكتابة يف عن الكشافةا ومسؤوًًل رايضي  وكان  ديرًا،  فم  يف عدة قرى، 

الرواية استناًدا إىل  شعبية  لطبقات الاخاصة  و ابلتاريخ اًلجتماعي    ونكبتها، واهتم  املهجرةاها  وقر 
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مقابالت إعالمية حملية   ، وأجريت معهإرشاديةو حماضرات وجوًلت ميدانية  وكانت له    .الشفوية
 وعربية.

وغريها، إضافة إىل ترمجة وأتليف كتب تعليمية، ترجم بعضها إىل    حول قرى اجلليلله كتب  
يف اجلليل، قرى   ةمدينيت، من قراان املهجر   ةمسارات يف اجلليل واجلوًلن، الناصر العربية، مثل:  

يف احلدود الشمالية، معامل الطريق   ةملهجر ا وعشائر قضاء بيسان، مدن وقرى الكرمل، القرى  
مع مؤسسة حقوق )، تدنيس املقدسات  ة(مع خالد عزايز )العتيق  من بيت املقدس إىل البيت  

السوفيييت،  (،  اإلنسان اًلحتاد  املتحدة،  الوًلايت  والزيتون،  الزيت  الطبيعية،  واملنطقة  اخلريطة 
 أورواب الغربية، اهلند، جريان، أرض إسرائيل.، الياابن

 م. 2022لثاين كانون ا  28 ،ه1443مجادى اآلخرة  26 سبتليلة ال وفاته يف عم ان 
 

 جهاد عودة 
 حملل سياسي حزيب. 

أستاذ    ، مث كانالدكتوراة يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك   ى درجةحصل عل من مصر.  
حلوان جبامعة  السياسية  و العلوم  اإل،  مبركز  اًلسرتاتيجية  الدراسات  لربانمج  مارات  رئيًسا 

ول العالقات اخلارجية  ؤ الدراسات اإلسرائيلية ومس للدراسات اًلسرتاتيجية، مث رئيًسا لربانمج  
مبركز األهرام للدراسات السياسية، وخبريًا لدراسات الشرق األوسط يف املركز القومي لدراسات 

وكان عضًوا يف احلزب الوطين )حزب    صحف مصرية وعربية.  يف  هنشر مقاًلت  الشرق األوسط.
 حسين مبارك(.  

،  عوملة احلركة اإلسالمية الراديكالية،  قات مع العامل اإلسالميإسرائيل والعالمن عناوين كتبه:  
اجلماعة السلفية ،  البناء التحيت للعالقات الدولية  :علم اإلدارة الدولية،  سقوط دولة اإلخوان

صراع ،  حوازحول إقليم األ  الصراع الدويل،  أصول وتطور  :السياسة اخلارجية املصرية،  احملتسبة
املوجات الثورية وعدم اًلستقرار يف الشرق  ،  ني إيران وتركيا والسعوديةقيم النظرية السياسية ب
 يب.األوسط واًلحتاد األور 

 م.  2022آب  5هـ،   1444صفر  9تويف يوم 
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   جودت سعيد
 كاتب وابحث يف الفكر اإلسالمي.

القاهرة ابملفكر  والتقى يف  األزهر،  العربية من جامعة  اللغة  إجازة يف  من قرى اجلوًلن. انل 
اإلسالمي مالك بن نيب، وأتثر به. عاد مدرًسا يف اثنوايت دمشق ومناطق أخرى، تكرر اعتقاله  

الفكري،   عذاابً لنشاطه  السجن  مروان حديد  ا شديدً عذب يف  اجملاهد  بينهما  مع  وكانت   ،
وكان مع احلركة اإلسالمية أوًًل، مث تغريت أفكاره بعد عودته  يف السجن وخارجه.    مساجالت 

ابملدرسة الفلسفية العقلية اليت كان يقودها مجال الدين األفغاين وحممد عبده،   من مصر، متأثرًا
 واجتهادات أخرى له مل يوفق فيها.  

عن سعادته هبذا الوصف يف  أو غاندي العامل العريب. وقد عرب  ،  داعية الالعنف وعرف أبنه  
".  مذهب ابن آدم األول، أو مشكلة العنف يف العمل اإلسالمي"وكان أول ما كتبه    .مناسبات 

على العدل،   ة القائم  وهو خارج عن توجيهات اإلسالم ومبادئه،   ، زائد  ماس ودعا إىل هذا حب
   .عرض النفس و الالدفاع عن و 

إليه، كما حرره بعض  وله احنرافات فكرية أخرى ًل توافق منهج اإلسال م، فمما قاله، ودعا 
 األخوة املتابعني:

 اجلهاد القتايل شريعة منسوخة نسخها التاريخ! 
 التاريخ ينسخ التشريع! 

طعن يف الصحابة رضوان هللا عليهم، ورفض التفاسري املأثورة عنهم وعن سلف األمة، واهتم  
 األمة خلفاً وسلفاً بعدم فهم القرآن!

 املثال األعلى للسلوك البشري يف مواجهة الباطل! هو غاندي أن كان يرى و 
 . عليناأخبارهم هللا ص عتربهم ممن مل يقصاو  ، نسب النبوة لبعض الفالسفة واحلكماء

نهج آايت اآلفاق واألنفس، يعين النظرايت العلمية احلديثة،  مبإىل فهم الكتاب والسنة    ودعا
   وآخرين.  مد حبشمع حممد شحرور وحم ملتقًيا بذلك 

"لب ه ومبتداه ومنتهاه يف إدراك حمتوى قوله    :، ووصفه بقولهوانب من الفكر املاركسيجبأشاد  و 
هِّم  }  :تعاىل َنُفسِّ أبِّ َما  ُوا  يـَُغريِّ  وعملية    {،َحىتَّٰ  التاريخ  صنع  على  اإلنسان  قدرة  حملوا  حيث 

 التغيري"!! 
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رنولد توينيب الذي أالذي قتل آًلف املسلمني يف اهلند، و   ،غانديو وآمن بنظرايت أينشتاين،  
 كثريًا..يستشهد أبقواهلم ونظرايهتم  وكان  يف فهم احلضارة،  قدوةجعله 

 . وقال عن شحرور: "صاحب الذهن املتوقد، وأن كتابه يُقرأ، والكاتب جريء"
 وقال عنه شحرور: أستاذي جودت سعيد. 

فقال: " القرآن يقول عن القلوب أهنا هي اليت  ،تعاىليف كتاب هللا هو صريح   وأنكر بعض ما
عالقة له    وًل  ،هو إًل مضخة  تفقه، ولكن الواقع أي التعامل مع الواقع كشف أن القلب ما

 . ابلفهم"
أن  به  وصل  و  إىل  غري  يقولاألمر  وكأهنا  اتماً،  إلغاء  تُلغى  أن  ميكن  الكتاب  دًللة  إن   :

 رآن وإمنا نفس حوادث الكون والتاريخ.موجودة...أي أن الذي سيعلمنا ليس الق
ذهب إىل درعا أول الثورة ونصحهم أبن تبقى ثورهتم سلمية  وعندما قامت الثورة السورية املباركة  

 .فقاموا عليه وهنروه ففرَّ منهمليكونوا كابن آدم األول، 
الدميقراطية النفس، هللا، فقالوأثىن على  الروح،  الكلمات:  تعد ترهبه قعقعة  الرسول"  : "مل   ،

 ! )رسالة انظروا(
وله أفكار أخرى طويلة، وقد أثر هبا على بعض الناس، منهم صهره الطبيب خالص جليب،  

 الذي احنرف مثله، أو أكثر!
لعمل  ،  فقدان التوازن اًلجتماعي،  ىت يغريوا ما أبنفسهم، حمذهب ابن آدم األولمؤلفاته:  

، كن كابن آدم، اقرأ وربك األكرم،  يكون عدًلً اإلنسان حني يكون كالً وحني  ،  قدرة وإرادة
 )مشاركة(. مفهومه وترافقه  : ، التغيري)مشاركة( حلوار سبيل التعايشرايح التغيري، ا

 ، يف إستانبول. م 2022كانون الثاين   30 ،هـ 1443مجادى اآلخرة  27 يوم األحدتويف 
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 )ح(
 

 حافظ بن جرب العتيب 
 ابحث يف احلديث.  

 من بالد احلرمني. عارف بصحيح البخاري: رواايته وخمطوطاته. 
لصحيح  أتريخ  املختصر:  املسند  الصحيح  للجامع  املختصر  التاريخ  وهو  جرب:  له: كتاب 

 البخاري وبيان اتصاله إلينا من أصله.
 مساه )كتاب جرب( بر ا بوالده.  

 م. 2022حزيران  13هـ،  1443ذي القعدة  14تويف قبيل فجر يوم اًلثنني 
 

 حامد زاين غان 
 ابحث يف التاريخ. 

. أحرز شهادة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي الوسيط من جامعة القاهرة، ولد يف مدينة الفيوم
هبا، وجبامعة القاهرة، قسم التاريخ  ، ورأس  مارات جامعة اإل  مث كان أستاًذا يف اجلامعة نفسها، ويف

القاهرةأشرف على  و  مدير مركز البحوث والدراسات  ،  إنشاء كلية الرتبية ابلفيوم فرع جامعة 
أالتارخيية علمية،  ورسائل  وموسوعات  وجمالت  ندوات  على  جوائز  وحكَّ   ،شرف   عماًًل وأم 

 ".املؤرخ املصري"رأس حترير جملة و  ،علمية
قلية ومصر والشام  العالقات بني جزيرة ص)ماجستري(،  حلب يف العصر الزنكي  وله كتب، مثل:  

،  مصر عصر سالطني املماليك   وبئة يفاألزمات اًلقتصادية واأل)دكتوراه(،    إابن احلروب الصليبية
العصر األيويب،   العلماء بني احلرب والسياسة يف،  صقلية وأثرها على أوراب  سالمية يفاحلضارة اإل

السياسي اإل  الصراع  القوى  بني  الصليبوالعسكري  احلروب  زمن  احلروب سالمية  اتريخ  ية، 
دراسة يف اتريخ عمارة    :احلرمان الشريفان عرب التاريخ  ،الصليبية، األسرى املسلمون يف بالد الروم

 .دراسات يف التاريخ اإلسالمي، الكعبة الشريفة واملسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف
 .م 2022كانون الثاين   2هـ،  1443مجادى األوىل  29يوم األحد مساء تويف 
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 احلساين حسن عبدهللا
 شاعر.

الكرنك    من األقصر.مبقرية  والنقد. حضراملاجستري    انل شهادة   حافظة  األدب  ندوات   يف 
أحاديث  تأذيع  .حممود حممد شاكرالعقاد، وصحب   و له مجلة  ترمجات   ت ُنشر ،  ،  له بضع 
 انل جائزة الدولة التشجيعية.  .وقصائد ومقاًلت 

النار له:   الوافر وقصائد أخرى،    )شعر(،  عِّف ُت سكون  العقاد من وحي  فلسفة اجلمال عند 
 )ماجستري(.   وعالقتها آبرائه يف النقد

التربيزيحتقيقاته:   للخطيب  والقوايف  العروض  يف  الرامزة،  الكايف  خبااي  على  الغامزة    العيون 
   .)حترير(  قي ِّم اجلوزيةشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ًلبن ، للدماميين

 م.  2022هـ، األول من آب  1444حمرم  3تويف يوم اًلثنني 
 

  رمضان فحلةأمحد حسن 
 أستاذ العلوم الشرعية. 

فيها:   أساتذته  ومن  دمشق،  جبامعة  الشريعة  يف كلية  خترج  محاة.  السباعي،  من  مصطفى 
ًلدها األربعة، وأخ له وأوًله  . ويف أحداث محاة قتلت زوجته وأو حممد املباركو مصطفى الزرقا،  و 

مجيًعا، وكذلك أخته وأوًلدها، ومل ينج من أسرته سوى ولدين له كاان عنده يف اجلزائر يدُرسان.  
 انل شهاديت املاجستري والدكتوراه من كلية أصول الدين ابجلزائر، وحصَّل جنسيتها، أقام يف

العايلة،  قسنطين التعليم  اإلسالمي  أستاذ  العلوم  بباتنةيف كلية  لقسم    ،ة  العلمية  اللجنة  رئيس 
جامعة األمري عبدالقادر الصادرة عن  يس حترير جملة خمرب الدراسات الشرعية  هبا، رئ  الشريعة

، حمكم وعضو خبري معتمد انئب رئيس حترير جملة اإلحياء بكلية العلوم اإلسالمية،  بقسنطينة
ودرَّس يف   ودعا  نشاط، حاضر وخطب  شعلة  وكان  مقاًلت يف جهات.  وكتب  املساجد، 

ودراسات، وألف عشرات الكتب املناسبة للشباب يف وقت كان التأليف فيه قلياًل ابجلزائر،  
 وأشرف على رسائل جامعية، وانقش العشرات منها. 

رمضان،  الصائم يف  منهاج  وأذكارها  له:  املشروعة  اإلميان  ،  الصالة  البدعة،  ًل  النبوية  السنة 
أسسه،  واإلسالم اإلسالماألمانة:  يف  ومبادئها  والسنة،  ،  ا  القرآن  يف  والدعاء  الذكر  حقيقة 
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مقومات احلضارة اإلنسانية يف اإلسالم، احلكم اجلائز يف تشييع اجلنائز على مذهب اإلمام  
فيها  املستحدثة  البدع  ونبذ  الداهم على   ،مالك  العامة يف سورة احلجرات، اخلطر  األهداف 
ة والسلوك اإلسالمي، هبجة الطرف يف فن الصرف، التداوي  العرب واملسلمني، علم ابنك الصال

األحاديث القدسية، فقه الزكاة الشرعية على مذهب السادة املالكية، سلسلة قصص  ،  ابلقرآن
ليك أخيت: دراسة  ، إقصة موجهة لألطفال تتناول سري األنبياء بطريقة حوارية(  30األنبياء )

اء مع اإلشارة إىل رأي العلم والطب احلديث وتوجيهات  فقهية يف أحكام الدماء والنقاء عند النس 
احلسىن،  هللا  أمساء  شرح  النصرانية،  حقيقة  عفتها،  وتصون  املرأة كرامتها  هبا  حتفظ  ونصائح 

القلب األبيض: حني تكون مؤمًنا،  أحاديث نبوية يف اآلداب واألخالق تقومي مادة الرتبية  ، 
اجلزائرية األساسية  املدرسة  يف  ومشكالت  )ماجستري(،    اإلسالمية  اإلسالمية  الشريعة  مرونة 

وظيفة الرتبية الدينية    )دكتوراه(،   األسرة اجلزائرية املعاصرة: مشكلة انتشار الطالق: دراسة ميدانية 
 )ماجستري، مل تناقش(.  يف بناء اجملتمع السوري اجلديد

 م. 2022كانون الثاين   3هـ،  1443مجادى األوىل  30تويف يوم اًلثنني 
 

 حسن البطل 
 حمرر صحفي.

من قرى حيفا. انل شهادة املاجستري يف اجلغرافيا اجليولوجية من جامعة دمشق. التحق حبركة 
 فتح، وتنقل بني دمشق وبغداد وبريوت ونيقوسيا مشتغاًل يف الصحافة الفلسطينية. 
كان الشيء مجعت مقاًلته يف أربعة جمل دات محلت العناوين التالية: وأنت ميشيك الزمان، وامل

 . إن دل علي ، وحرية الولد هباء، ورحلوا وما برحوا
 م.  2021كانون األول   8هـ،  1443مجادى األوىل  4تويف يوم األربعاء 

 
   البايبحسن عبداحلميد 

 داعية.
كلية الشريعة ، وخترج يف  اخلسروية. تعلم يف املدرسة  ولد يف مدينة الباب التابعة حملافظة حلب

دمشق،  جب علي و امعة  الشيخ  أمثال:  اجلامعة،  خارج  دمشق  علماء  من  جمالس كثري  حضر 
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،  ابجلامعة  نشاطات علمية واجتماعية ودعوية. وأسهم يف  الطنطاوي، والشيخ مصطفى السباعي
عندما حضر املرشد حسن اهلضييب رافقه مث درَّس ودعا يف قرى وبلدات ومساجد واثنوايت. و 

ى. ولدأبه يف الدعوة نقلته وسعيد حو   ،طفى السباعي، وحممد املبارك إىل إدلب، وكان معه مص
فراج عنه  بعد اإل  آخرين من إخوانه، واعتقل.وزارة التموين مع    احلكومة البعثية والطائفية إىل

القرآن الكرميوعمل  ،  إىل بالد احلرمنيهاجر   خطيباً يف  و ،  بنجران  مدرساً يف مدرسة حتفيظ 
الرايض  مسجد املسلم( مصححً   عمل يف. ويف  )اجلندي  وكاتبً جملة  الثورة  اا  قامت  وعندما   .

 عينتاب برتكيا.    مدينة نيزيب التابعة لوًلية غازي  وسكن  السورية املباركة ضد الطغيان ساندها،
أمد يدي لكل دعاة اإلسالم، ًل لتقبيلها، ولكن ليشد بعضنا بعضاً، أيها العاملون  وكان يقول: "

فالعدو عندما يقصف لن   ،أيها اجملاهدون احتدوا  ،الدعاة إىل هللا احتدوا  أيها  ،لدين هللا احتدوا
 ".ينظر إىل مشربكم، وإمنا لدينكم وقائدكم

 له ذكرايت، ًل أدري هل هي متفرقة أم جمموعة.
 م. 2022حزيران  8هـ،  1443ذي القعدة  9تويف يف تركيا يوم األربعاء 

 
 حسين كچر
 عامل )مال(. 

بينجول  من   الشيخ قرى  يد  من  إجازة  وانل  وعلماء يف سورية،  علمائها  وأخذ عن  برتكيا، 
يف  الشريعة  علوم  درَّس  السورية.  ابجلزيرة  النقشبندية  الطريقة  شيوخ  أحد  اخلزنوي  عزالدين 

 إستانبول. 
الرمحن يف احلقائق واألسرار، مواهب  والكردية، منها ابلعربية: مرآة  والرتكية    له كتب ابلعربية 

 تفسري سورة اإلنسان. 
 م. 2022كانون الثاين   25هـ،  1443مجادى األوىل  22يوم الثالاثء تويف 

 
 محزة أمحد الزين احللب 

 حمقق وخمرج أحاديث.
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أحرز شهادة الدكتوراه    . تابعة ملركز شبني القناطر ابلقليوبيةال  ،استقر بقرية سندوة  من حلب.
  ابلقاهرة، املصطفى صلى هللا عليه وآله وسلم    مكتبة يف احلديث من جامعة األزهر، وعمل يف  

 وكان حمقًقا، عارفًا بتخريج األحاديث. هناك. بدائرة األوقاف  مث انتقل إىل ديب وعمل
السالم    من آتليفه وحتقيقاته: بسنته عليه  ابن ماجه  - اإلعالم  ملغلطاي   -  وهو شرح سنن 

صحاح األحاديث فيما اتفق عليه أهل احلديث )النسخة األصلية )حتقيق جزء منه، دكتوراه(، 
هـ( وابن أخيه    643)ت    ،الكاملة لألحاديث املختارة( للضياء املقدسي حممد بن عبدالواحد

هـ( وترتيب أيب السعادات    688مشس الدين حممد بن عبدالرحيم املعروف اببن الكمال )ت  
موسوعة األلباين الصحيحة: (،  حتقيق وتعليق)  مج(  9)  هـ  727ت  ،  د بن عبدهللا املقدسيأمح

تعاىل رمحه هللا  مؤلفاته  من كل  و )  جمموعة  املعجمي رتتمجع  على حروف  غاية  مج(،    6،  ب 
مج(    7)  هـ  694ت    ،أمحد بن عبدهللا الطربي  حمب الدين  /اإلحكام يف أحاديث األحكام

مج( )حتقيق(،    5هـ )  656ح صحيح مسلم/ أمحد بن عمر القرطيب، ت  )حتقيق(، املفهم يف شر 
املسند لإلمام أمحد بن حنبل )شرحه ووضع فهارسه مع أمحد حممد شاكر. أكمل الزين الشرح 

للمتقي اهلندي )حتقيق مع    يف سنن األقوال واألفعال  (، كنز العمال20  -   9والتحقيق من مج  
 آخرين، مل يتم(. 

 .م 2022فرباير  20هـ،  1443رجب  19األحد يوم تويف 
 

 حنا أبو حنا 
 أديب.

حصل على  ، مث  يف األدب اإلجنليزي من جامعة حيفاانل إجازة  .  بفلسطني  الناصرة  رىق  من
العرب يف انتمى إىل    . املاجستري يف األدب  الشيوعيني  اندماج  الشيوعية عقب  الشبيبة  احتاد 

يف هيئة حترير صحيفة  ، وعمل  ابحلزب الشيوعي اإلسرائيلي"عصبة التحرر الوطين يف فلسطني"،  
. درَّس شارك يف إنشاء جملة الغد وجملة اجلديد كملحق جلريدة اًلحتادالتابعة للحزب، و اًلحتاد 

العربيةيف   األرثوذكسية  يف  الكلية  مث  العرب ،  املعلمني  إعداد  الوجود   كلية  عن  دافع  حبيفا. 
 الفلسطيين، وحصَّل جوائز. 

 كتاب تكرميي بعنوان: "زيتونة اجلليل" من إعداد بطرس أبو من ة وجوين منصور.فيه  صدر 
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،  ظل الغيمة،  األعمال الشعرية الكاملة،  جترَّعت مسَّك حىت املناعة،  نداء اجلراحمن عناوين كتبه:  
النهضة  طالئع  ،  رحلة البحث عن الرتاث ،  األدب امللحمي،  عامل القصة القصرية،  مخرية الرماد

 م. 1914 -1862يف فلسطني: خرجيو املدارس الروسية 
 م. 2022شباط  2هـ،  1443رجب  األول من شهريوم األربعاء تويف 
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 )خ(
 

   خالد بن قاسم الردادي 
 أستاذ احلديث. 

احلديث عضو هيئة التدريس يف كلية  من املدينة املنورة. حاصل على الدكتوراه يف السنة النبوية.  
 الشريف ابجلامعة اإلسالمية. دعا، وألقى دروًسا وحماضرات. 

، املدخل إىل علم شرح احلديث: دراسة منهجية أتصيلية،  املعني يف معرفة مناهج احملد ثنيله:  
املذكَّر والتذكري والذكر/   هـ(،  744احلديث ًلبن عبداهلادي )ت    املدخل إىل كتاب احملرر يف 

(،  دراسة وحتقيق)بن بندار الشع ار عنه  ا هـ(؛ رواية    287أيب عاصم النبيل )ت  ابن  لقاضي  ل
"، التعليق املمتع  مبن مات   ا فليستَّ من كان منكم مستن  "الكواكب النريات بتخريج وشرح أثر  

املدخل إىل علم   للربهباري )حتقيق(،  السنة  بن عبدالوهاب، شرح  القواعد األربع حملمد  على 
 الشمائل النبوية، السرورية وخطرها على األمة. 

 م. 2022حزيران  2هـ،  1443ذي القعدة  3تويف يوم اخلميس 
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 )د( 
 

 جويدي حممود درويش 
 حمقق مؤلف. 
أن حتقيقاته مل  من صيدا.   يبدو  اعتىن هبا..، ولكن  تراثية كثرية، راجعها،  دكتور. حقق كتًبا 

  مجعية بقسطا للتنمية اًلجتماعية وجلنة مسجد هند حجازي   تشتهر بني احملققني. أكرم من قبل
 األمني".  حممد الصادق بصيدا لكتابه "

والتبيني للجاحظ، ديوان ابن  من هذه التحقيقات: رسالة الغفران أليب العالء املعري، البيان  
زيدون، ديوان احلطيئة، مقدمة ابن خلدون، ديوان عمر بن أيب ربيعة، ديوان مجيل بثينة، ديوان  
أيب متام، ديوان ابن الفارض، ديوان جمنون ليلى، ديوان املتنيب، نوادر جحا الكربى، ديوان عنرتة،  

بن مالك األنصاري، ديوان أيب    ديوان أبو بكر الصديق، ديوان كعب بن زهري، ديوان كعب
اللزوميات  القدسية،  للثعاليب، األحاديث  قتيبة، خاص اخلاص  الكاتب ًلبن  العتاهية، أدب 

 أليب العالء، رحلة ابن بطوطة، املستطرف يف كل فن مستظرف لألبشيهي.
العربية: دراسة اترخي ية  ومن آتليفه عدا ما ذكر: األمني حممد ًل ينطق عن اهلوى، اهلمزة يف 

 مقارنة يف الصوت والصرف والدًللة والقراءات القرآنية.
 م. 2022كانون الثاين   22هـ،  1443مجادى األوىل  19 مساء يوم السبتتويف 
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 )ر( 
 

 رابح األطرش 
 أديب انقد.

 اجلزائرية،  ميلةيف مدينة عبداحلفيظ بوالصوف  يف جامعةمدير معهد اآلداب واللغات 
   .هبا العايلستاذ التعليم أ

 كتب مقاًلت ودراسات أدبية، وأشرف على رسائل. 
 م. 2022أيلول  6هـ،  1444صفر  10تويف يوم اًلثنني 

 
 رجائي عطية 
 حمام مشهور.

أحرز إجازة يف احلقوق من جامعة القاهرة، وبدأ    واليد شبني الكوم يف حمافظة املنوفية. من م
عضو جملس الشورى  م. رئيس نقابة احملامني،    1959هـ،    1379العمل ابحملاماة منذ عام  

عضو اجمللس األعلى للشؤون ،  عضو جممع البحوث اإلسالميةيف عهد حسين مبارك،    ابلتعيني
املتخصصة،  اإلسالمية القومية  اجمللس  ،  خبري ابجملالس  اخلارجية. عضو  للشؤون  من   املصري 

القضااي اليت رفعها: قضية التكفري واهلجرة، مقتل الرئيس السادات، البنوك الكربى، العمالت،  
سقط مغشي ا عليه يف قاعة حمكمة جناايت إمبابة ابجليزة بعد مشادة مع   احتكار اإلمسنت... 

 .النقابة العام ة للمحامنيعزاء من الأو تلقي  ، تشييع جثمانه احلكومةرفضت . و قاض
من هدي النبوة ويف مدرسة اإلسالم، من هدي القرآن وذلك الكتاب ًل ريب  وله كتب، منها:  

قضية النقابيني، أبو ذر الغفاري، قضية  ،  نواب القروضاي رب،  ابمسك اللهم،  ابسم هللا،  فيه،  
اإلسالم،   عاملية  إسالمية،  ومشاهد  مواقف  الكربى،  واحلياة،  اجلمارك  الوطن  إحبار يف مهوم 

التنزيل النبوية يف رحاب  والناس،  مج(   5)  السرية  والزمن  والكون واحلياة، األداين  اإلنسان   ،
 .رسالة احملاماة، عبقرية إنكار الذات، أبو عبيدة بن اجلراح

 م. 2022آذار  26هـ،  1443شعبان  23تويف يوم 
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 رمضان حممد عيد هتيمي 
 فقيه أزهري.

الفقه بكلية الشريعة والقانون  أستاذ أ ، عميد الكلية. وكتب ابلقاهرةيف جامعة األزهر  صول 
 حبواًث شرعية. 

  للسمهودي   العقد الفريد يف أحكام التقليد،  آراء العلماء يف محل املطلق على املقيدمن كتبه:  
املصاحل املرسلة وأثرها يف  هـ(،    1401، رسالة ماجستري من جامعة األزهر عام  حتقيق ودراسة)

 .الفقه اإلسالمي
 م 2022كانون الثاين   15هـ،  1443مجادى اآلخرة  12تويف يوم السبت 

 
 روحية عرفة منصور  

  .مقرئة ابلقراءات العشرة و قارئشيخة  
انلت  ميت   غمر  ابلدقهلية.  من العشريف  إجازة    ولدت كفيفة،  أعلى  .  القراءات  صاحبة 

الرسول    .األسانيد وبني  اإلجازة  . كاحافظً (  27)  ملسو هيلع هللا ىلصبينها  طاليب  وجتيز  القرآن  تقرأ  انت 
أقرأت وحفَّظت ،  كل يوممل تفتها صالة الفجر طوال حياهتا. كانت تقيم الليل    ،ابلقراءات العشر

 .العامل اًلسالميأحناء  الكثري من
 م. 2022متوز  23هـ،  1443ذي احلجة  24توفيت يوم السبت 
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 )ز( 
 

 زبري العرانسي  
 .)  عامل )مال 

العامل، نشأ يف كنف والده    .قريته عرانس التابعة ملاردين  الرتكية. نسبته إىل  مانطمنطقة اب  من
من الشيخ ويف اجلزيرة السورية عند الشيخ أمحد اخلزنوي، وحصَّل    منطقته  وقرأ عليه وعلى علماء

درسته اليت بناها جبانب  مب التدريس  قضى حياته كلها يف  .عبدالرزاق اخلليلي اإلجازة العلمية
يف مدايت  بىن  كما  اليت كانت مقصداً لطلبة العلم ونيل اإلجازة العلمية،    ،مسجده يف عرانس
 ودرَّس فيها، وأصلح بني الناس. مسجداً ومدرسة 
 م. 2022شباط  4هـ،  1443رجب    3وفاته يوم اجلمعة 
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 )س( 
 

 سامل احممد مرشان
 أستاذ عامل.

اخلمس  من والدراسات    مدينة  العقيدة  يف  املاجستري  على  حصل  علماء،  عن  أخذ  بليبيا. 
حيصل على جامعة طرابلس، وكان أول طالب    اإلسالمية من جامعة األزهر، والدكتوراه من

يف اجلامعات واملعاهد . درَّس  م  1988  هـ،  1408ببلده، يف عام    يف ختصصه  هذه الدرجة
من   أكثر  واملساجد  وكان  أربعني  واملدارس  بكلية  عاًما،  اًلجتماع  وعلم  التفسري  قسم  أمني 

  . أرشد ووعظ، وشارك يف ندوات ومؤمترات.اآلداب والعلوم ابخلمس
 .يف جمالت علمية متخصصة نشرت له جمموعة من البحوث 

األنوار   ،احلديث ومصطلحه، الفرق اإلسالمية ، اجلانب اإلهلي عند ابن سينا من عناوين كتبه: 
 .عالقة األحياء ابألموات. اخلمس ،يف ذكرى ميالد خري الربيةالزكية 

 م. 2021هـ، كانون األول  1443وفاته يف شهر مجادى األوىل 
 

 سامي مهدي 
 أديب شاعر وانقد حداثي. 

جامعة بغداد، مدير عام دائرة الشؤون الثقافية يف وزارة الثقافة  يف    اًلقتصاددرس  من بغداد.  
املثقف العريب،  صحف وجمالت، مثل:  حترير    رئيسإلذاعة والتلفزيون،  اواإلعالم، مدير عام  

. دافع عن احلداثة وكتب شعر التفعيلة، وكان من مثقفي وإعالميي اجلمهورية،  األقالم، ألف ابء
 ربيع العريب.دولة البعث، وانهض ثورات ال

 ، بريد القارات، سعادة خاصة، الطريق إىل الوادي.أسفار امللك العاشقمن عناوين دواوينه: 
،  اجملالت العراقية الرايدية ودورها يف حتديث األدب والفن،  أفق احلداثة وحداثة النمطغريها:  

رامبو: احلقيقة    آرتور،  ظرات جديدة يف أدب العراق القدمي، نألف ليلة وليلة كتاب عراقي أصيل
العراقي املعاصرسادرا  :يف الطريق إىل احلداثة،  واألسطورة تارات من الشعر  خم  ،ت يف الشعر 

 . اإلسباين املعاصر
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 م.  2022هـ، األول من أيلول  1444صفر   5تويف يوم اخلميس، 
 

 سالم كاظم الشماع 
   كاتب وحمرر صحفي.

صاحب زاوية يف جريدة اجلمهورية    ة،صحفية متميز حتقيقات  ، وكتب  امتهن الصحافةمن بغداد.  
. وكان صاحب عالقات لعراقاباحلياة الفكرية والثقافية    تنوعت يف بيانبعنوان اجملالس مدارس،  

عضو مؤسس ، عضو جمالس أدبية وثقافية  ،ضو نقابة الصحفيني العراقينيواسعة مع الناس، ع
، عضو حزب البعث. استوطن احتاد الصحفيني العرب عضو  ،  جلمعية حميب الدكتور علي الوردي

 عم ان بعد اًلحتالل األمريكي للعراق.
ا مثل:  الثمانني،  جلندي وله كتب،  وحي  الفكرية،  من  ومعاركه  الوردي  اًلزدواجية  ،  جمالس 

الكندي يصنع السيوف للعرب  ،  خفااي من حياة علي الوردي(،  مع حسني سرمك )املسقطة  
 . وله كتب خمطوطة.عراقيون يف املهاجر  ، صاحل مهدي اهلاشم( مع)

 م.  2022هـ، األول من أيلول  1444صفر  5تويف بعم ان يوم اخلميس،  
 

   سليمان عبدالغين مالكي
 ابحث يف التاريخ اإلسالمي.

احلجاز.   أمن  القاهرة،  جامعة  من  التاريخ  يف  الدكتوراه  شهادة  التاريخيف  ستاذ  حاز    قسم 
سهامات يف اتريخ مكة املكرمة واحلجاز بشكل  القرى يف مكة املكرمة. له إجبامعة أم    واحلضارة

 .عام
  : دراسة ميدانية )مع سعد الدين أوانل(، اتريخ احلج من خالل احلجاج املعمرينومن آتليفه:  

اإلسالمية املراكشي  سلطنة كلوة  عذارى  ًلبن  املراكشية  اخلضرة  ملوك  أخبار  يف  التواريخ   ،
  الثامنة للهجرةمرافق احلج واخلدمة املدنية للحجاج يف األراضي املقدسة منذ السنة  )حتقيق(،  

العباسية اخلالفة  سقوط  اخلالفة ،  حىت  سقوط  األشراف حىت  عهد  بداية  منذ  احلجاز  بالد 
: نشاطاهتم العلمية ووظائفهم يف  الطربيون مؤرخو مكة املكرمة)دكتوراه(،    العباسية يف بغداد
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األغوات: دراسة ألغوات املسجد احلرام واملسجد النبوي احلرم خالل القرن الثامن اهلجري،  
 )مع آخرين(.  الشريفني اترخيية حضارية

 م.  2022كانون الثاين   9هـ،  1443من مجادى اآلخرة  6تويف يوم األحد 
 

  الرومي سليمان بن عبدهللا
 دعوي أكادميي.

من الزلفي ببالد جند. حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الدعوة واإلعالم جبامعة اإلمام يف 
كلية الدعوة وأصول الدين بأستاذ الدراسات العليا يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية  الرايض.  

  ،ابجلامعة  البحوث والدراسات اًلستشاريةعميد معهد    اإلسالمية ابملدينة املنورة، اجلامعة  يف  
رئيس جلنة القبول لقارة  ، هاغري لناطقني بلوكيل معهد تعليم اللغة العربية  ، ميد شؤون الطالب ع
اإلسالمية  ،فريقياإ النبوي ابجلامعة  املسجد  دراسات  السعودية   ،أستاذ كرسي  اجلمعية  عضو 

 للدراسات الدعوية.
، ثقافة اليأس: أسباهبا مظاهرها دور عصر احلروب الصليبية دعوة املسلمني للنصارى يفكتبه: 

  الدعاة واملصلحني يف عالجها، اًلستفادة من الكتاب املقدس يف دعوة النصارى إىل اإلسالم،
 )ماجستري(.  املناهج الدعوية يف سورة النور

هـ،   1443رجب    17اجلمعة  يوم    تويف هو وزوجته حمرمني يف حادث سيارة يف طريق مكة،
 م  2022 شباط 18

 
  السلوميبن عبدهللا سليمان 

 أستاذ العقيدة. 
من قرى القصيم. انل شهادة الدكتوراه يف العقيدة من جامعة امللك عبدالعزيز مبكة املكرمة، مث  

دعوة اجلاليات  املكتب التعاوين ل رئيس    ،جبامعة أم القرىواملذاهب املعاصرة  أستاذ العقيدة  كان  
 مؤسسيه. خدم احلجيج، وألقى حماضرات، وأفىت ابحلرم. املكرمة ومن  مبكة
اًلعتقاديةله:   وآراؤهم  أ  القرامطة  اإلمساعلية)ماجستري(،  )أصله    نقد  ، حتليل  ،دراسة  :صول 

 دكتوراه(.  
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 م. 2022أاير  4هـ،  1443شوال  3تويف يوم األربعاء 
 

 مسري عالية 
 حقوقي أكادميي ومستشار قانوين.

  وخترج قاضياً أصيالً ،  يف القانون اجلنائي من جامعة القاهرة  شهادة الدكتوراهحاز    من بريوت.
ببريوت،  القضاة  معهد  القضائيةكما    من  الدروس  معهد  شهادة  رائسة حاز  تسلم  حمكمة    . 

. جلامعة الدول العربية  امفوضً   اوزيرً و   ،يف حمكمة التمييز  امستشارً   ، وأصبحاستئناف جزاء بريوت 
يات احلقوق جبامعات لبنانية، له حبوث شرعية وقانونية شارك هبا يف مؤمترات  يف كل أستاذ حماضر  

 ونشرها يف جمالت. 
جتهادات حمكمة التمييز يف القضااي اجلزائية وقضااي املطبوعات واجمللس  ا: موسوعة  همؤلفاتمن  

العام(،  العديل )القسم  العقوابت  التجاري  ،قانون  القانون  والق  ، الوجيز يف  الدولة  ضاء  نظام 
القانون اجلزائي    ،املدخل للقانون والشريعة  ،الوجيز يف اجلرائم الواقعة على أمن الدولة،  والعرف

 لألعمال.
 قضاء املرأة يف اإلسالم. ،العرف يف القانون والشريعةومن حبوثه: 

 م. 2022أيلول  4هـ،  1444صفر  8تويف يوم السبت 
 

  مسري كامل عاشور
 من علماء اإلحصاء.

 جامعة القاهرة.يف أستاذ اإلحصاء الرايضي بكلية الدراسات العليا للبحوث اإلحصائية 
مع   ساملله  الفتوح  أبو  يف  : سامية  التحليل اإل  مقدمة  البحتي،  حصاء  الرايضيات    ة أسس 

مقدمة لنظرية ،  SPSSالعرض والتحليل اإلحصائي ابستخدام  ، اإلحصاء الوصفي،  وتطبيقاهتا
 ، موضوعات يف اإلحصاء التطبيقي.اًلختبارات الالمعلمية، العينات 

 م. 2022نيسان  2هـ،  1443تويف يف أول شهر رمضان 
 

    سيد جالل الدين العمري 
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 عامل وداعية قيادي. 
أخذ عن والدته العاملة، وتعلم يف مدرستها.  .  وًلية اتملنادو جنوب اهلند بحمافظة أركوت  من  

. التقى بكبار العلماء واملفكرين، وأجيز ابحلديث من عدة  رآابدجامعة دار السالم عموخترج يف  
اإلسالمية    ارتبطمشايخ.   دراسته،  منذ  ابجلماعة  يفسنوات  اخلاص    وعمل  األحباث  قسم 

الشهرية  ا ، ورئيس حترير  هأمري مجاعة عليكر وكان  ابجلماعة،   مري  أل  اانئبً   وانتخب،  هباجلريدة 
رئيس جامعة  وكان    أمريًا.جملس شورى اجلماعة  انتخبه  مث    مرات،اجلماعة يف عموم اهلند أربع  

اهلنديتني، ورئيس جامعة    الفالح اإلسالمية، ورئيس جملس اإلدارة األسبق جلامعة الصفة ورنغل
لماء عضو اًلحتاد العاملي لع ،ئب رئيس هيئة األحوال الشخصية ملسلمي اهلندان ،سراج العلوم

و املسلمني صاحب كان  .  للحق،  األ  انصرًا  يف  واإلنسانية  دور كبري  اخلريية  له  هلند.  اب عمال 
 .ومؤمترات ندوات وحماضرات، وشارك يف   مقاًلت ودراسات وأحباث 

الدعوة إىل ،  سبيل الرب ،  حق الزكاة يف إيراد املسلمابألردية:    هامن( كتااًب،  30له أكثر من )
:  ة املسلمةأة يف اإلسالم، املر أأنوار القرآن، أوراق السرية، املر اإلسالم ومهمة الدعوة،  اإلسالم،  

املر  حقوق  واحلقوق،  املسلمةأالواجبات  اًلهت:  ة  وحقوق اتفنيد  اإلسالم  واألكاذيب،  مات 
اهلجرة  ،  إلسالمالصحة واملرض وأحكامهما يف ا،  عالقة املسلمني مع غريهم وواجباهتا  ،اإلنسان

اًلستسالم ألوامر  ،  املباحث الفقهية،  الشورى يف اإلسالم،  واجلهاد يف ميزان الكتاب والسنة
 هللا. 

 .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،الرؤية اإلسالمية للخدمة اإلنسانيةومما صدر له ابلعربية: 
 م.  2022آب  26هـ،  1444حمرم  28ي يوم اجلمعة ل تويف بده
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 شعبان حممد إمساعيل
 مقرئ وعامل أزهري.

شهادة  من معهد القراءات ابألزهر على  حصل  يف مصر.  مركز فاقوس مبحافظة الشرقية  قرى    من
على الدكتوراه يف أصول الفقه من كلية ، و التخصص يف القراءات العشر الكربى وعلوم القرآن

اب والقانون  والقنفسها.  امعة  جلالشريعة  التجويد  األزهريةدر س  ابملعاهد  كلية  بمث  ،  راءات 
هبا. كما درَّس  س قسم الشريعة اإلسالمية  ، ورأجامعة األزهريف  الدراسات اإلسالمية والعربية  

درمان.   وأم  والدوحة  مكة  اإلسالمية  يف  البحوث  مبجمع  املصاحف  مراجعة  جلنة  يف عضو 
أقرأ القرآن الكرمي   وجلنة موسوعة الفقه اإلسالمي ابجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية.  ،األزهر

 ابلقراءات وبرواية حفص عن عاصم.
منتهى األماين واملسر ات يف علوم القراءات املسمى إحتاف فضالء البشر ابلقراءات من حتقيقاته:  
الو م  ،لبنا الدمياطيل   األربعة عشر اجلاللني،   تفسري،  صول للجزريعراج املنهاج شرح منهاج 

احلبري   للسبكي وولده، تلخيص  املنهاج  املنار يف  ًلاإلهباج يف شرح  بن حجر، شرح خمتصر 
أصول الفقه للكوراين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول للشوكاين، إحتاف فضالء 

الكرمي أليب جعفر النحاس،    البشر ابلقراءات األربعة عشر للدمياطي، الناسخ واملنسوخ يف القرآن
هناية  ،  محد علي صربة، روضة الناضر وجنة املناظر ًلبن قدامةألالعقد الفريد يف فن التجويد  

 . النجدي  لعثمانالسول يف شرح منهاج الوصول لإلسنوي، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب  
آتليفه:   املدخومن  اإلسالمية،  والعلوم  والسنة  القرآن  لدراسة  القراءات،  املدخل  علم  إىل  ل 

منها،   العلماء  وموقف  اإلسالمي  التشريع  مصادر  التشريع،  يف  ومنزلتها  القدسية  األحاديث 
الفقه القراءات   :أصول  ورجاله،  بني    :اترخيه  وضبطه  املصحف  رسم  ومصادرها،  أحكامها 

  : ميالتوقيف واًلصطالحات احلديثة، قول الصحايب وأثره يف الفقه اإلسالمي، التشريع اإلسال
شروطه وآدابه، أصول    : مصادره وأطواره، اإلسالم وموقفه من الشرائع السابقة، الدعاء املقبول

 ،نشأته وأطواره  :الفقه امليسر، اًلجتهاد اجلماعي ودور اجملامع الفقهية يف تطبيقه، علوم القرآن
 أحكامه وأهدافه. :اجلهاد يف اإلسالم
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 م. 2022حزيران  17هـ،  1443ذي القعدة  18تويف يوم اجلمعة 
 

   مشس الدين درابس
 خمرتع.

امتلكها ابملدينة عام  مطحنة  . ساعد والده يف أول  املرحلة اًلبتدائية  تممل ي.  مدينة القامشليمن  
. وملا احرتقت أصلحها بنفسه وهو يف اخلامسة عشرة من عمره. مث تطور  م1963هـ،    1383

ًلت للغربلة والفرز والتعقيم آ  هاخرتاعخارج البلدة، إضافة إىل  تأسيس مطاحن كبرية  عمله وقام ب
ووصلت .  أجهزة ومعدات وآًلت ختدمي الصوامع ومراكز احلبوب والبذار واملخازنو   ،والتقشري

دول   إىل  وحصَّل  اخرتاعاته  وأوروبية،  وإسالمية  اخرتاع  عربية  وبراءات  وميداليات  شهادات 
وكان متواضًعا، صاحب أخالق، مساعًدا للفقراء، ومل تذكر له    . معارضعديدة، وشارك يف

 فضيلة يف الدين.
 م. 2022حزيران  23هـ،  1443ذي القعدة  24تويف يوم اخلميس 

 
 شوالني حممد السنوسي 

 اقتصادي فقيه.
اإلسالمية جبامعة وهران  ستاذ، رئيسأ العلوم  . صاحب مقاًلت وحبوث، أشرف على قسم 

   رسائل جامعية وانقشها.
 رسالته يف املاجستري بعنوان: املنافسة اًلقتصادية بني الشريعة والقانون.  

 . ضوابطه وأحكامه :اإلعالن التجاريويف الدكتوراه: 
 م.  2021كانون األول   10هـ،  1443مجادى األوىل  6تويف يوم اجلمعة 
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 العجرييحممد صاحل صاحل 
 فلكي.

من الكويت. تعلم يف مدرسة املباركية، ومدرسة عبدالرمحن احلجي. وكان شغوفًا بعلم الفلك، 
حصل على شهادة علمية من اًلحتاد ، و عدد كبري من الدول العربية واألجنبيةسافر ألجله إىل 
املصري راسلالفلكي  املتخصصة  .  الفلكية  العلمية  واملؤسسات  العلمية  و املراصد  شارك يف  ، 

، مث ترك العمل به بعد أن بنت بىن مرصًدا فلكًيا يف الكويت  فلكية عربية ودولية.  مؤمترات 
الدولة مرصًدا. وُأكرم. وكان له تقومي سنوي عرف ابمسه، إضافة إىل مكتبة متخصصة، ومتحف،  

 وحبوث عديدة. 
 املواقيت، التقومي اهلجري وكيف حيسب ،علم امليقات  ،دروس فلكية للمبتدئني الطالب  كتبه:
خارطة أملع جنوم ،  كيف حنسب حوادث الكسوف واخلسوف  ،التقاومي قدميًا وحديثًا،  والقبلة

كيف تستدل على الفصول (،  تتضمن أملع جنوم السماء يف النصف الشمايل واجلنويب)السماء  
ب هايل مذنَّ (،  التقومي العام  : صدرت الطبعة األوىل منه بعنوان) تقومي القرون  ؟،  الوجهات األربع

 .  دورة اهلالل، جدولة الوقت، اًلهتداء ابلنجوم يف الكويت، كوين وانعكاس إنساينحدث  
 م.  2022شباط  10هـ،  1443رجب  9وفاته يوم اخلميس 

 
 صاحل بن حممد اللحيدان 

 قاض إداري.
ترقى يف  ابلرايض.  للقضاء  العايل  املعهد  املاجستري من  ببالد جند. انل شهادة  البكريية  من 

األعلى.   القضاء  جمللس  رئيًسا  حىت كان  القضاء  إمام  مناصب  العلماء،  هيئة كبار  عضو 
. ألقى دروًسا يف املسجد احلرام، وأجاب عن أسئلة، وحاضر وشارك يف ندوات. وكان وخطيب

للملك ووكالئه )أولياء األمور(، ويطيل فيه. وقد سئل عن ذلك فأكد وأطنب يكثر من الدعاء  
( آخرين من علماء السلطة )هيئة كبار العلماء املعينني 15مع )على بيان    ووق عيف اجلواب!  

 من قبل احلكومة ابلرايض( أن مجاعة اإلخوان املسلمني إرهابية منحرفة! 
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حممد اإلمام فضل دعوة ، شرح آداب املشي إىل الصالة، شرح القواعد األربعوله كتب، مثل: 
شرح حديث معاذ  ،  إيضاح الدًللة يف وجوب احلذر من أصحاب الضاللة،  بن عبدالوهاب 

"، جمالس الذكر والدعوة إىل هللا يف رحاب املسجد احلرام، تذكري األانم حق هللا على عبيده"
 . بفوائد عمدة األحكام

 .م 2022 كانون الثاين  5 ـ،ه 1443 مجادى اآلخرة 2ويف يوم األربعاء ت
 

  صبحي صاحل طه
 . خمرتعمهندس 

اهلندسة    يف  جختر من دمشق.   فرنسا  هحصل على دكتوراو   ،امعة حلبجبكلية  ،  اإلبداع من 
بدرجة اًلمتياز مع مرتبة الشرف من كلية التنمية البشرية املستدامة ابلتنسيق مع كلية   هودكتورا

 .  لبنانبتنمية الدراسات اإلسالمية اًلسرتاتيجية يف جامعة احلياة اجلديدة  
هو صاحب براءة اخرتاع فكرة وطريقة الرتميز الزمين واللوين لألحرف اخلاضعة ألحكام التجويد و 

  م(،   1994)  هـ  1414  الذي صدر يف عام   ،التجويد(  ، املسماة )مصحفيف القرآن الكرمي
يف خدمة أخرى  وانتشرت ماليني النسخ منه يف العامل اإلسالمي، وحصل على براءات اخرتاع  

الكرمي اللفظية جلعل األ  ،القرآن  الوقفي اًلختياري، الرتمجة  الفراغ  يقرأ بصوت  عجممنها:  ي 
بطريقة إبداعية جديدة، جهاز املصحف املنري للتالوة عن   عريب من خالل حروف لغته احمللية

 .بُعد
تقوم فكرة مصحف التجويد على جعل َمن يَتلو كتاب هللا تعاىل حيقق تالوة صحيحة مباشرة  
من عينيه كي يتفرغ ذهنه ملعاين كلمات هللا اليت يقرأها، بغية تدب رها بشكل صحيح، وُدعيت  

ه، واألزرق  ث يرى القارئ احلرف األمحر فيمد ه، واألخضر يغن  هذه الطريقة ابلتجويد العملي، حي
للتفخيم حبركات    ،الغامق  أسوة  وذلك  يلفظه...  وًل  يراه  فال  الرمادي  أما  للقلقلة،  والفاتح 
 .التشكيل األربع

األوريب   العريب  البورد  هليئة  التابعة  اجلودة  امتياز  دار  من  العاملي(  )املخرتع  لقب  على  حاز 
 . انل عدة ميداليات ذهبية يف خدمة القرآن، وجائزة اتج اجلودة العاملية من لندن، و األمريكي
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طبعة مصحف التجويد،    هـ  1414  دار املعرفة للنشر والتوزيع، وصدر عنها يف عامبدمشق  أنشأ  
إصدار لعدة قياسات من مصحف التجويد ورواايت خمتلفة   (184)مث إصدارات عديدة بلغت  

للقراءات القرآنية العشر، ولعدة لغات برتمجة املعاين والرتمجة اللفظية، وأصدر كذلك مصحف 
 التجويد مع القلم الناطق لعدة مقرئني ورواايت ولغات.

 .تعتمد على فكرة مصحف التجويد اتلفزيوني   ابرانجمً  (13)  دارهأصدرت  كما
له مذكرات علمية انفعة صدرت بعنوان: مذكرات د. م. صبحي طه: مسرية الرعاية الرابنية يف  

 عاًما. 26ظهور وانتشار مصحف التجويد: غرائب الوقائع يف نضال اإلبداع خالل 
 (.  حممد صلى هللا عليه وسلم )إخراج جديد ممنهج للسنة النبوية  ،جدوى املشاريع  ومن مؤلفاته:

 م.  2022شباط  12هـ،  1443رجب  11ت وفاته يوم السب
 

 صفوت حممود سامل
 مقرئ. 

دكتوراه يف التفسري وعلوم  ال  من القاهرة، أقام يف جدة. حافظ للقرآن وجماز به. أحرز شهادة
القراءات العشر   مدرس  ، وقرأ الفقه والعقيدة على علماء. جامعة أم درمان اإلسالميةمن    القرآن

( ابلقراءات العشر الكربى 180( عاًما، أجاز أكثر من )30يف جدة حنو )  مبعهد الشاطيب
والصغرى ورواايت أخرى ابلسند املتصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إمام وخطيب، 

 أقام دورات.
 وكليات. له: فتح رب الربية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد، مقرر يف معاهد 

 م. 2022آذار  20هـ،  1443شعبان  17تويف يوم األحد 
 

   = صالح الدين حممد عبدالعاطي زيدان صالح زيدان
 

  صالح عبدالفتاح اخلالدي
 من كبار علماء القرآن.
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أصله من جنني، سكن األردن، وانل شهادة الدكتوراه يف تفسري ظالل القرآن دراسة وتقوميًا  
ض، مث ًلزم هذا الكتاب ومؤلفه، وأبدع يف احلديث عنه وبيان شخصيته  من جامعة اإلمام ابلراي

 العظيمة، وفكره وعبقريته. وكان أستاًذا لعلوم القرآن يف أكثر من جامعة.
 ودَّعنا، بعد أن أدى واجبه يف تعليم أجل ِّ العلوم، وكتب أهم  ما ميكن أن يكتب فيه. 

فأتلقفه، وأنظر فيه بلهف، وأستفيد منه، وأعلن عنه،  كنت أفرح إذا صدر له كتاب جديد،  
 مشيًدا به.

ا حبق، حميطًا بعلوم القرآن، وقواعد التفسري، وداعًيا، مرب ًِّيا، مرتبطًا حباضر املسلمني، 
ً
كان عامل

حاان  عليهم، مقباًل على نفسه، وعلى ما ينفع املسلمني، بعيًدا عن سفاسف األمور، انسًفا  
 ب هللا، بنَفس طويل، وأبسهل العبارات، وأجل ِّ احلجج. رمحه هللا. للشبهات حول كتا

يف ظالل القرآن يف امليزان، األعالم األعجمية يف القرآن:    مدخل إىل ظالل القرآن،من كتبه:  
سيد قطب: الشهيد احلي،  تعريف وبيان، جذور اإلرهاب اليهودي يف أسفار العهد القدمي،  

أمريكا من الداخل مبنظار سيد قطب، تصويبات يف سيد قطب من امليالد إىل اًلستشهاد،  
مواقف األنبياء يف القرآن، التفسري   ل املبلغ،فهم بعض اآلايت، ثوابت للمسلم املعاصر، الرسو 

الشخصية اليهودية من خالل القرآن: اتريخ ومسات ومصري، لطائف قرآنية،  والتأويل يف القرآن،  
التواقة، النفس  لذي  الرباقة  القرآن،    اخلطة  مع  للتعامل  القرآين ودًلئل  مفاتيح  البيان  إعجاز 

مع قصص السابقني يف القرآن،    وحتليل أحداث،  عرض وقائع   :القصص القرآينمصدره الرابين،  
تعريف الدارسني  القرآن ونقض مطاعن الرهبان، وعود القرآن ابلتمكني لإلسالم، أفراح الروح، 

الكليين وأتويالته الباطنية  ،  صور من جهاد الصحابةمبناهج املفسرين، وقفات مع هذه اآلايت،  
سفر التكوين  ،  قرآنية حول القضية الفلسطينية حقائق،  لآلايت القرآنية يف كتابه أصول الكايف

 .تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرآن: تقريب وهتذيب، ن الكرميآيف ميزان القر 
 م. 2022كانون الثاين   28 ،ه1443مجادى اآلخرة  26 سبتليلة ال وفاته يف عم ان 

 
 صالح منتصر 

 صحفي.
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عبدالوهاب الكاتب    صديق،  ، عمل صحفي ا يف األهراماحلقوقكلية  . درس يف  مدينة دمياط  من
رئيس جملس إدارة    ، . رئيس حترير جملة أكتوبر، صاحب عمود صحفي، مكافح للتدخنيمطاوع

عضو يف  ،  جمللس األعلى للصحافةاعضو    ، عضو جملس الشورى  ، دار املعارف للطبع والنشر
 )املاسوين(. اندي الرواتري 

احلكيم من كتبه:   العشري  توفيق  القرن  الذين غريوا يف  األخرية،  شهادته  إىل ن،  يف  عرايب  من 
رحليت إىل ،  مبارك من الصعود إىل القمة إىل السقوط للهاوية،  عبدالناصر: قراءة جديدة للتاريخ

 .آخر العامل
 م. 2022أاير  15هـ،  1443شوال  14وفاته يوم األحد 

 
   صالح الدين حممد عبدالعاطي زيدان

 أزهري. فقيه أصويل
أول  يف القاهرة.    أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جبامعة األزهرمن حمافظة الشرقية.  

يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية   ابلدقهلية. أستاذ   عميد لكلية الشريعة يف تفهنا األشراف
 .مكة املكرمةيف امعة أم القرى جب

 احلكم الشرعي التكليفي، الزوجة ليست خادمة. من كتبه أو حبوثه: حجية القياس، 
 م.  2022شباط  13هـ،  1443رجب  12وفاته يوم األحد 
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 حممد حسن حممد املتبويل=  طارق السعيد
 

 طارق قاسم حرب 
 حقوقي كاتب.

دبلوم يف القانون من ، و اجستري يف القانون من جامعة بغداداملحصل على شهادة    من بغداد.
ورأس    اإلسكندرية. جامعة   البعث،  إىل حزب  الربملانانتمى  الثقافو   ، حترير جريدة  ة  ياجلمعية 

. وتغري بعد تسلم الشيعة للحكم، فصار القانون يف كليات ومعاهد، ودرَّس  القانونية العراقية
 يدعو حبرارة للتطبيع مع الكيان الصهيوين! 

سمؤلفاته و :  والعقوابت  العسكرية  التشريعية  شروحات  والتقاعد لسلة  واخلدمة  األصول 
وزراء  ،  الوجيز يف الوزارة العراقية،  التطورات الدستورية،  مباحث يف الدستور اًلنتقايل،  العسكرية

حكاايت  جـ(،    5)  موسوعة الرتاث البغدادي،  بغدادايت تراثية،  تصوف أهل بغداد،  العراق
 .منمنمات بغدادية ، بغدادية

 م. 2022شباط  2هـ،  1443رجب  األول من شهريوم األربعاء تويف 
 

 طالل النجار
 بطل.

رفع    إىلألعاب القوى واملصارعة واألثقال وبناء األجسام، مث انتقل  من مدينة محص. مارس  
بعام حصل بطولة اجلمهورية ابلوزن الثقيل، وبعدها  م    1973  هـ،  1393  عام  األثقال. وأحرز

وزن  إىل الانتقل  و البطولة العربية بليبيا،    ومثله يف،  على املركز األول يف البطولة العربية بـبريوت 
ميدالية ذهبية يف دورة  ، وأحرز  بطولة البحر املتوسطيف  فوق الثقيل وحصل على املركز األول  

مهمة انئب رئيس  م. مث تسلم    1983  هـ،  1403عام    ملغرب ابألعاب البحر األبيض املتوسط  
 .اًلحتاد السوري لرايضة رفع األثقال

 م. 2022شباط  22ـ، ه 1443رجب  21 تويف يوم
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   عادل عبدالعال
 .خبري الطب البديل والتداوي ابألعشاب 

احلاكمةمن   الدقهلية  مبيت غمر يف  قرية  املاجستري يف إصاابت  . حصل ع حمافظة  لى درجة 
األعشاب  الدكتوراه يف فسيولوجيا التغذية والرايضة، إضافة إىل دكتوراه يف طب  ، وعلى  الركبة

سافر إىل ، وقد  فسيولوجيا التغذية والرايضة ، مث درَّس فيها  جامعة املنيا  يفخترج    والطب البديل.
 عمل على الدكتوراه بعد أعوام من دراسة طب األعشاب.من جامعة ابكو أذربيجان وحصل 

األهلي،   ابلنادي  الطبيعي  والعالج  الرايضي  الطب  لوحدة  الطمديرًا  ديب  مبركز  التحق  يب مث 
والبحوث  والعالج   ابسميف عجمان    اعالجي    اوأسس مركزً ،  للعالج  للبحوث  اإليطايل  املركز 

مركزً  أسس  والسمنة    امتخصصً   اابألعشاب، كما  والنحافة  التجميل  ستاركيد    ابسم يف  مركز 
   .وأجريت معه لقاءات، واشتهرحلقات تلفزيونية وقدم للتجميل، 

اهتامات حول ممارسته طب األعشاب الطبيعية، ادات و منع من عمله واعتقل بعد تعرضه ًلنتق
 . لكن برأته احملكمة من التهم اليت ُنسبت إليه

يف هذا اجملال، مثل: الطب القدمي، الطب الفرعوين، دستور األعشاب، كيف تصبح  كتب وله  
خبريًا يف األعشاب، أغذية حيبها كبدك: أطعمة وأعشاب تنظف وجتدد خالاي الكبد، مرض  
السرطان، مرض السكر، وصفات اجلمال، التخسيس، املقدرة اجلنسية للرجال والنساء ابلتغذية  

 ج بزيت الزيتون.  واألعشاب، التداوي والعال
 م  2022فرباير  21هـ،  1443رجب  20اًلثنني يوم تويف 

 
 عبد األمري غالب احلمداين  

 آاثري. 
والدكتوراه  اجستري  املو   ،قدمية من جامعة بغدادالاثر  اآل  العراقية. انل إجازة يف  حمافظة ذي قار  من

، مث در س يف اجلامعة ستوين بروكيف علوم اآلاثر واألنثروبولوجيا من جامعة وًلية نيويورك يف  
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مدير آاثر  ، مث  منقًبا لآلاثروعاد ليعني  كجزء من متطلبات احلصول على الدكتوراه،    نفسها
تل أثري يف حمافظة ذي قار  (  1200)جمموعه    ومتك ن من زايرة وتوثيق ما،  حمافظة ذي قار

األثرية مع البعثات الوطنية  أجرى تنقيبات يف عدد من املواقع  و وأجزاء من احملافظات اجملاورة،  
ألف قطعة أثرية   (30)أعاد للمتحف العراقي حوايل  وذكر أنه    ق.والدولية اليت عملت يف العرا 

للمواقع األثرية    ارقمي    اقاعدة بياانت وأطلسً   أعدَّ   مسروقة أو معدة للتهريب من املواقع األثرية.
شارك يف مؤمترات    الية الدقة.يف العراق ابستخدام خرائط ومسوحات سابقة وصور جوية ع

مدير    اآلاثر العراقية.عن  وطنية ودولية عن اآلاثر، وألقى حماضرات يف جامعات أوربية وأمريكية  
شر مقاًلت  . ن رئيس احتاد األدابء والكتاب يف حمافظة ذي قار،  حترير جملة اآلداب السومرية 

 . علمية يف دورايت عراقية وأجنبيةوحبواًث 
قتصادية والسياسية واملكانية بني القرى واملدن يف بالد سومر يف بداية األلف  العالقات اًلله:  

 آاثر السالًلت احلاكمة يف أهوار جنويب بالد الرافدين   :دول الظل)ماجستري(،    الثاين قبل امليالد
 . )دكتوراه(. 
 م. 2022نيسان  29هـ،  1443رمضان  28تويف يوم 

 
 عبداحلكيم مصطفى برغوث

 عامل.
مسجد  ، و وجامع اللبابيدي  ،خطيب مسجد الروضة حبي الوعر،  جامع النور  ماممحص. إمن  

 .عباد الرمحن
 م. 2022حزيران  12هـ،  1443ذي القعدة  13تويف يوم األحد 

 
 عبداحلليم بن عبدالغين البخاري 

 عامل.
شيتاغونغ    من فَتية،  .نغالديشببمدينة  جامعة  يف كلية  و   خترج يف  احليوي  الطب  دون درس 

مدير اجلامعة اإلسالمية فَتَِّية، أمني عام . درَّس يف جامعات عديدة عقوًدا من الزمن.  بالهور
َفاَظتِّ إسالم.   منظمة احتاد املدارس، مستشار منظمة حِّ
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 م. 2022هـ، حزيران  1443تويف يف شهر ذي القعدة 
 

 العبيدي   محد عبداحلميد
 فقيه أصويل.

من جامعة الشريعة اإلسالمية    انل شهادة الدكتوراه يفر،  حافظة األنبامبولد يف قضاء هيت  
. ظهر يف فضائيات امعة صدام للعلوم اإلسالميةبغداد، مث كان مدرس الفقه املقارن هبا، وجب

،  بغدادبمجاعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة    عضو.  وأجاب على أسئلة املشاهدين الشرعية
  العراق.ونعته هيئة علماء املسلمني يف 

العوامل الفكرية يف العامل   (،أصله رسالة ماجستري)لصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية  كتبه: ا
 .ه(أصله رسالة دكتورا)الكفالة يف الشريعة اإلسالمية ، اإلسالمي

 م، ودفن ببغداد. 2022آذار  7هـ،  1443شعبان  4تويف ابلقاهرة يوم اًلثنني 
 

 عبداحلميد خبري 
 مل مشارك.داعية وعا

. مدينة كيب اتون جبنوب إفريقيا من والدين مسلمنيقرب  مدينة رأس رجاء الصاحل  من مواليد  
ا يف حياته  ا كبريً أثرً   وآخرين من األعالم، مما تركالشيخ يوسف القرضاوي  ، وزامل  زهرالتحق ابأل

العنصرية الذي كان جيثم على مسريته السياسية والنضالية ضد نظام التفرقة  و   ة والدعوي  ةالعلمي
سهم يف تكوين قيادات شبابية مسلمة شغلوا مناصب قيادية يف  أ  . وقدصدر جنوب إفريقيا

وكان   ،حتاد علماء جنوب إفريقيااسهم يف أتسيس  أالدولة، واملنظمات واهليئات املدنية، كما  
فيما  ا دور ابرز  وكان ذ  . الشرفية جمللس القضاء اإلسالمي  ، إىل جانب رائسته أول رئيس له 

 . اي املسلمني احمللية والدوليةاخيص قض
 م. 2022هـ، أواخر آذار  1443تويف أواخر شهر شعبان 

 
  عبدالرمحن حسنني خملوف 

 مهندس معماري كبري. والده مفيت مصر. 
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يف هيئة األمم   . عملمن جامعة ميونيخيف اهلندسة  حصل على شهادة الدكتوراه  من مصر.  
واملدينة املنورة    املكرمة  جدة ومكة   ملدنالتخطيط العمراين  يف  مشروعات  ا، أجنز  املتحدة خبريً 

. للقاهرة واجليزة، ووضع خمططاً مستقبلياً  القاهرة  رجع إىل عمله أستاذاً يف جامعة  وينبع وجيزان.
للجهاز    عمل التنظيمي  اهليكل  الكربى، وأنشأ  للقاهرة  العمراين  التخطيط  إلدارة  عاماً  مديراً 

لتخطيط وأشرف على أعمال هندسية كبرية ومتعددة. مث عني    ،تخطيطي والتنفيذيال مديراً 
أبو للتخطيط والعمارة  ، وأسس ظيب  املدن يف  العريب  الذي املكتب  شروعات عمرانية  مبقام    ، 

 ودرَّس يف جامعتها. يف اإلمارات، كثرية وختطيطية  
 ان: نصف قرن مع ختطيط املدن. أودع ذكرايته كتااًب صدر بعنوان: رحلة العمر مع العمر 

 م.  2021كانون األول   17هـ،  1443مجادى األوىل  13تويف يوم األربعاء 
 

 عبدالرمحن روزاريو ابسكويين  
 داعية حمام.

،  عن احلقيقة اليت مل جيدها يف الكاثوليكية   ا األداين حبثً من إيطاليا. درس القانون أوًًل، كما درس  
معمقة.   دراسات  بعد  اإلسالم  وتفرغ ودخل  اإليطايل  الوزراء  لرئيس  منصبه كمستشار  ترك 

، لومبارد مرتوبوليسا يف  ا إسالمي  ومركزً   ،كان أول من بىن مسجداً ف   دين اإلسالم،للدعوة إىل  
ترأس  ، و يالنومب  أتسيس مسجد الرمحن  شارك يف"، و رسول اإلسالم"جملة  ، و عربيةوأنشأ مدرسة  

شارك يف أتسيس الوقف اإلسالمي  م. و   1989  هـ،  1409عام  رحلة احلج إىل مكة املكرمة  
ئب رئيس  ، وكان انأسس دار نشرهبا، كما  يف أتسيس احتاد اجلاليات اإلسالمية  ، و يف إيطاليا

أسلم على  و   ،مع علي أبو شوميةلقرآن الكرمي ابملشاركة  لأصدر ترمجة  .  يالنومباملركز اإلسالمي  
حقوق املسلمني مكفولة طبًقا للدستور اإليطايل، وأنه وذكر يف حديث له أن    يديه املئات.

 سيظل يكافح حىت ينال املسلمون تلك احلقوق.
إلسالم كان طريق أورواب  : امن أبرزها  ،كتاب عن اإلسالم ابإليطالية (  300)ألف أكثر من   

 . مستنريون مسلمونللتمدين، 
 م.  2022آذار  22هـ،  1443شعبان  19 الثالاثءتويف يوم 
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   عبدالرمحن العدوي
 عامل أزهري. 

من كلية الشريعة جبامعة األزهر. مث درَّس يف مصر الدكتوراه  درجة  حصل على  .  دينة طنطا من م
  ،بوزارة األوقافملساجد  امدير عام  ،  قسم بعوث العلماء إىل إفريقيا  رئيسويف بالد احلرمني.  

مستشار ابجلامعة اإلسالمية و أستاذ الدراسات العليا ، ون الطالب جبامعة األزهرؤ مدير عام ش
، عضو جممع البحوث اإلسالمية،  ون اإلسالميةؤ عضو اجمللس األعلى للش يف املدينة املنورة،  

للش األعلى  ابجمللس  اإلسالمي  الفقه  موسوعة  اإلسالميةؤ رئيس  الشعب  ، ون  جملس  ، عضو 
 . شارك يف مؤمترات، وقدَّم برامجعضو اجمللس األعلى جلمعيات الشبان املسلمني العاملية مبصر

فتاوى وأحكام "بريد اإلسالم" إبذاعة القرآن ة، منها  صر والسعوديمب دينية لإلذاعة والتليفزيون  
   الكرمي ملدة عشر سنوات.

عشرات التقارير عن الكتب واألشرطة  ، و علميةجمموعة من البحوث ال، و مئات املقاًلت كتب 
 .مع البحوث العلميةجملوالرواايت اليت تتعرض للجانب الديين 

املفيد يف  ، تفسري سورة النساء : زاد املستفيد، التفسري اليسري )جزء عم(ومما طبع له من كتب: 
اإلسالمي   اإلسالمي  مج(،    4)الفقه  الفقه  والداعيمج(،    5)الوسيط يف    األسوة،  ةالدعوة 

 مج، خ(. 4)الفتاوى ، حياة عامل واتريخ أمة،  قضااي معاصرة، زاد اخلطيباحلسنة، 
 .م 2022كانون الثاين   27املوافق  هـ 1443مجادى اآلخرة  24 تويف يوم اخلميس

 
 عبدالرحيم عبداهلادي أبو حسني 
 ابحث يف التاريخ العثماين وأرشيفه. 

حتت إشراف كمال    اجلامعة األمريكية يف بريوت   الدكتوراه منمن قرى اخلليل. أحرز شهادة  
يف التاريخ العثماين    الصلييب، الذي صار من تالمذته، وحبث وأرَّخ على هنجه. مث كان أستاًذا 

   خاصة.  ابألرشيف العثماين  . اهتماجلمعية التارخيية الرتكيةعضو فخري يف  .جلامعة نفسهااب
العربيةوله كتب، مثل:   لبنان  ،  (1922  -  1869يف السجل الكنسي العثماين )  الكنائس 

صناعة األسطورة:  (،  1711  –  1546واإلمارة الدرزية يف العهد العثماين: واثئق دفاتر املهمة ) 
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 1842، بني املركز واألطراف: حوران يف الواثئق العثمانية )حكاية التمرد الطويل يف جبل لبنان
 )ابملشاركة(.  (2011 - 1929ملؤرخ )اإلنسان وا :كمال الصلييبم(،   1918 -

 م. 2022حزيران  23هـ،  1443ذي القعدة  24تويف يوم اخلميس 
 

   عبدالصمد حمروس
 جممعي.  لغوي خبري

إلدارة العامة للمعجمات وإحياء  امدير عام    من مصر. عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة،
 .الرتاث ابجملمع، خبري بلجنة املعجم الكبري

ًلبن بري، كما شارك يف إعداد فهارس   التنبيه واإليضاح عما وقع يف الصحاح شارك يف حتقيق  
غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي، وراجع مع آخرين كتاب: ديوان األدب  

 للفارايب: أول معجم عريب مرتب حبسب األبنية.
 م.  2022حزيران   6هـ،  1443ذي القعدة  7تويف يوم اًلثنني 

 
   عبدالعزيز عبدالغين إبراهيم

 ابحث يف التاريخ. 
السودان. الدكتوراه  من  التاريخ،  انل درجة  املعاهد واجلامعات   يف  عمل أستاًذا يف عدد من 

 . وجامعة اإلمارات ، خلرطوماب معة النيلني ابلرايض، وجاجامعة اإلمام  ثلم ،العربية
، واحلضارات القدمية،  اتريخ منطقة اخلليج العريبإفريقيا، و اتريخ السودان، وشرق  اهتم بدراسة  

مريي يف الديوان األ  اخبريً خمتلفة. وكان  حبوث يف دورايت    ، ولهوترجم رحالت بعض الغربيني
 بقطر.

التوسع اإلقليمي إليران فـي إمارات ،  دراسة واثئقية  :مارات الساحل العمـاينإبريطانيا و   من كتبه:
قصة    :دراسة واثئقية، أمراء وغزاة  :ومة اهلند واإلدارة يف اخلليج العريبحك،  الساحل العماين

عالقة جند  ابلقوى السياسية  يف اخلليج    :صراع األمراء،  احلدود والسيادة  اإلقليمية يف اخلليج
جذور اإلسالم التارخيية    :أهل بالل،  بداية العالقات  العربية األمريكية  :حبال ودمى،  العريب

من الواثئق العثمانية يف اتريخ اخلليج واجلزيرة العربية،  ،  التاريخ: اترخيه وتفسريه وكتابته  يف احلبشة،
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توحيد اإلمارة وقيام   :من واثئق األرشيف املصري يف اتريخ اخلليج وشبه اجلزيرة العربية، أبو ظيب
عن رحالت   اًلحتاد، قطر احلديثة: قراءة يف واثئق سنوات نشأة إمارة آل اثين، رواايت غربية  

خمتارات من واثئق   جـ(،   3)  الشيخ قاسم بن حممد آل اثينجـ(،    3)  يف شبه اجلزيرة العربية
 . )ترمجة( م 1856بومباي الصادر يف عام 

 م. 2022شباط  5هـ،  1443رجب  4وفاته ابلدوحة يوم السبت  
 

    التميميأمحد عبدالغين 
 داعية أديب.  

. هاجر إىل بالد احلرمني، انل شهادة  الصحايب اجلليل متيم الداريحفاد . من أمن قرى رام هللا 
،  عمل يف اجلامعة نفسهامث    ، جامعة أم القرى مبكة املكرمة  الدكتوراه يف احلديث الشريف من

أستاًذا   مث عاد إىل الرايض فعمل بكليات الرتبية للبنات ،  انتقل إىل جامعة املقدس بفلسطنيو 
رئيس مجعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث   جامعة امللك سعود.تعاون مع  و   للحديث وعلومه،

ابألردن الزرقاء  العاملية،  فرع  اإلسالمي  األدب  رابطة  للشباب ،  عضو  العاملية  الندوة  عضو 
وكان صارًما حازًما، رحالة، شارك يف منتدايت كثرية.    رابطة علماء فلسطني.  ، رئيساإلسالمي

 طه. وضيقت عليه احلكومة السعودية نشا
له دواوين شعرية مطبوعة، وأخرى  اشتهر بقصيدته املؤثرة )ًل تغضب( حىت أصدرها يف كتاب. و 

 .خمطوطة
 مطلع قصيدته )ًل تغضب(:  

 أعريوان مدافَعُكم ليوٍم.. ًل مدامَعُكم  
 أعريوان وظل وا يف مواقعُِّكم  

 بين اإلسالم! ما زالت مواجَعنا مواجُعُكم  
 مصارُعُكم  مصارَعنا 

 إذا ما أغرق الطوفان شارعنا
 سيغرق منه شارُعُكم  

 من وجعٍ  صراخنا اآلفاقَ  يشق  
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 فأين تُرى مسامُعُكم ؟! 
 م.  2022نيسان   15هـ،  1443رمضان  14تويف ليلة اجلمعة 

 
 أبو صاحلحممد انجي عبدالقدوس 

 .وحمرر صحفيأديب 
لقاهرة. درَّس، مث انتقل إىل بالد احلرمني من حلب. أحرز درجة الدكتوراه يف األدب من جامعة ا

جبامعة اإلمام يف الرايض، وبقي    عمل أستاذاً للدراسات العليا يف قسم األدب وجتنس جبنسيتها،  
. من مؤسسي رابطة األدب اإلسالمي العاملية، رئيسِّ الرابطة بعد ( عاًما40متعاقًدا معها حنو )

الندوي ومدير مكتب  العالمةوفاة   فيها، رئيس حترير جملة األدب    أيب احلسن  العربية  البالد 
ًصا على توجهات احلكومة، يف يحر   ،وكان حذرًا وملتزًما يف عمله األديب والصحفي  اإلسالمي.

التحذير مما تسميه الغلو  والتطرف واإلرهاب. رأيته يف مخيسية الرفاعي مرات. له مقاًلت يف 
 اجمللة اليت رأس حتريرها، وكتب معظم افتتاحياهتا، وشارك يف مؤمترات وندوات أدبية عديدة..  

شرح ديوان  )حتقيق(،    غ احلِّمريير  ن ُمفيزيد ب: حياته وشعره، ديوان  غ احلِّمريير  يزيد بن ُمفكتبه:  
من شعر اجلهاد    )حتقيق(،  العفو واًلعتذار للر قام البصري)حتقيق(،    ذي الر مَّة أليب نصٍر الباهلي

( احلديث  العصر  البيومي(  معيف  رجب  الدوالييب  حممد  معروف  حممد  الدكتور  مذكرات   ،
: تطبيقات يف التحليل األديب  صرنصوص من األدب العريب املعا)إعداد(، أحاديث وأمسار،  

أمحد توفيق )مع    علم البيان البالغة:  والنحوي والصريف والبالغة والعروض )مع مازن املبارك(،  
)مع السايق، مقرر دراسي(، الثلج األمحر )قصة  البالغة: املعاين والبديع  ، مقرر دراسي(،  كليب

 لألطفال(. 
 م.  2022ر آذا 22هـ،  1443شعبان  19 الثالاثءتويف يوم 

 
 عبدهللا بن إبراهيم اهلويش 

 ابحث شرعي. 
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جند ببالد  شقراء  الشريعة. يف  خترج    . من  و   كلية  مدرًسا،  العدلابحثً عمل  بوزارة  و ا  ا  مراقبً ، 
و للمطبوعات   اإلفتاء،  املفيتمديرً بدار  مبكتب  الفتاوى  إلدارة  هبيئة كبار  ،  ا  ابحثني  مث كبري 

 وكان صاحب مكتبة كبرية.  العلماء.
مثل:  اهلويش  وله كتب،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الزاهد  العامل  حياة  على  العلمية    أضواء  وآاثره 

واألدبية، حممد بن إبراهيم اهلويش القاضي األديب: حياته وآاثره العلمية واألدبية، من رواد  
نيه الشيخني عبدالعزيز وحممد،  التعليم والقضاء الشيخ إبراهيم بن عبدهللا اهلويش مع ترمجة اب 

 ألوان من الفكر: حبوث ومقاًلت، حمكمة الضمري.
 م.  2022آب  4هـ،  1444حمرم  6  اخلميسيوم ابلرايض تويف 

 
  احلالق رشيد  عبدهللا 

 داعية جماهد.
خوانه على أتسيس  إ من    وجمموعةاتفق هو    م  1973هـ،    1393حنو عام  يف  من فلسطني.  

فلسطني إحركة   لتحرير  اجلهادي  العمل  تتبىن  إبشراف سالمية  الشيخ    ،  للحركة  العام  املرشد 
كانت كل الفصائل العاملة يف و بو انصر أمري احلركة األول.  أبراهيم غنيم، وقيادة الشيخ حامد  إ

يات جهادية  . وقد قامت احلركة بعملو الوطينأو القومي  أتتبىن الفكر الشيوعي    ذلك الوقت
وانل شهادة    كبرية عند تدخل قوات العدو يف لبنان، إبشراف املرتجم له، الذي أقام يف صيدا.

وخترج  ،  أسس عدة مجعيات و   . درَّس وحاضر ووجَّه وأرشد،وزاعيمام األالدكتوراة من كلية اإل
خطيب مسجد   .عدة سنوات أداره  من خالل معهد مرشد الذي    دعاة ومشايخ،على يديه  

رئيس مجعية النور، رئيس احلركة اإلسالمية اجملاهدة، مدير مركز الدراسات يف   يف صيدا،  بطاح
 . جتمع العلماء املسلمني، رئيس هيئة أمناء جملس علماء فلسطني يف لبنان

 ، الصهيونية حتكم العامل.  خطط وأهداف  :اليهودية العامليةوله كتب، مثل: 
 م.  2022آذار  21هـ،  1443شعبان  18 اًلثننيتويف يوم 

 
 عبدهللا بن ظافر العمري 

 أستاذ جامعي. 
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الدكتوراه من الشريعة  أحرز شهادة  هبا،  كلية  درَّس  أهبا. مث  اإلمام يف  العلوم ومب  جبامعة  عهد 
 يف إندونيسيا ورأس اخليمة، وعاد إىل جامعته. اإلسالمية واللغة العربية 

، ويف الدكتوراه  األحاديث املختارة للضياء املقدسيرسالته يف املاجستري حتقيق جزء من كتاب  
 . فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةحتقيق قسم من 

 م. 2022نيسان  2هـ،  1443تويف يف أول شهر رمضان 
 

   عبدهللا عبدالعليم الصبان
 واعظ حمد ِّث.

وال الدين  بكلية أصول  وعلومه  احلديث  األزهر    ة دعو أستاذ  تالميذ    . منابلزقازيقيف جامعة 
صف أمحد الطيب و و   ،يكون شيخ األزهر ابًلنتخاب طالب أبن    . الشيخ الشعراوي رمحه هللا

استقالته من منصبه ألنه انضم  . وطلب منه أن يقدم  شيخ األزهر أبنه "شيخ عز ومجال مبارك"
 .. فعوقب على تصرحياته وحوكم.الذي أفسد البالد وسرق املال العام  ،حلزب الوطين املنحلإىل ا

أمور أضحكت الرسول صلى هللا عليه وسلم وهبا أحكام خري وبركة على   وله كتب: مثل: 
 .املسلمني

املوازنة بني العجلي وابن شاهني يف املوازنة بني الرواة الثقات من خالل كتابيهما  ومن حبوثه:  
  .خ أمساء الثقات اتريخ الثقات واتري

 م. 2022كانون الثاين   7هـ،  1443من مجادى اآلخرة  4تويف يوم اجلمعة 
 

 العيون   عبدهللا عبدالعليم أبو
 من أساتذة احلديث.

 أستاذ احلديث وعلومه جبامعة األزهر، عضو جلنة ترقية األساتذة. أقام يف القاهرة. 
ظالل  يف  اإلميان  املقبول،  قسم  ومصطلحاته:  احلديث  علم  أصول  يف  اإلرشاد  من كتبه: 
األحاديث النبوية من صحيح اإلمام مسلم، فقه احلديث الشريف يف الطهارة والصالة، املختار  

 . املدخل إىل ختريج احلديث وطرقه ووسائلهمن هدي النبوة يف الزكاة، 
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  السيدة ،  دراسة موضوعية  :السنة املبارکة وأثره يف األمة ورقيهااًلجتماعي يف    لتکافلا  ومن حبوثه:
 .  حفظ السنة وفقهها  هللا تعاىل عنها ودورها يف  يأم املؤمنني أم سلمة رض

 م. 2022شباط  8هـ،  1443رجب    7وفاته يوم الثالاثء 
 

   عبدهللا بن عبداحملسن الطريقي
 ابحث فقيه. 

 .مدير عام كليات املعلمنيابلرايض.  عة امللك سعود  جامقسم الدراسات اإلسالمية يف  أستاذ ب
 كتب حبواًث.

مثل:   اإلسالميوله كتب،  الفقه  يف  وأحكامه  اإلسالمي،  النظر  ومبادئ    : اًلقتصاد  أسس 
اخللوة  ، اإلنكار يف مسائل اخلالف،  أسس ومبادئ وواجبات   :اإلمامة يف اإلسالم،  وأهداف

تطبيق الشريعة ،  الوًلايت السلطانية يف الفقه اإلسالميأهلية  ،  وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
مع دراسة نظام مكافحة   جرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية  ،حكمه، أسبابه، نتائجه   :اإلسالمية

، تنظيم النسل أحكام مباشرة النساء يف أثناء فرتة الدماءالرشوة يف اململكة العربية السعودية،  
من اإلسالمية  الشريعة  الفقهيةه،  وموقف  ومراحله  التشريع  اتريخ  أترخيية  خالصة  دراسة   :

 ومنهجية. 
 م.  2022آذار  3هـ،  1443رجب  30تويف يوم اخلميس 

 
 عبدهللا علي ابكدادة

 ثقايف شاعر.
عمل  ، كما  وعمل يف مؤسساهتا الثقافية ومكتباهتا   ،عدن حىت اجلامعةمن حضرموت. تعلم يف  

إذاعة   ثقافية يف  برامج  الثقافة.    ،وتلفزيون عدنمقدم  وزير  جوائز. ذكر وانل  مث كان انئب 
دائم   وأنه كان  صديقه،  أنه كان  نعيه  يف  حممد  انصر  علي  لليمن  السابق  الشيوعي  الرئيس 

 اًلتصال به. 
، غنائيات البحر والنخيل  ،حضرميات   . وابلعامي:طاللابلصهاريج تقف األ  ،هذا دميدواوينه:  

 . األصالة والتجديد: وسيقار أمحد ابقتادة عن امل ئ. وكتاب رحيل املراف
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 م.  2022 آب  14 هـ، 1444حمرم  17 يوم األحد تويف ابلقاهرة
 

 عبداجمليد بن عبدالعزيز الدهيشي 
 قاض مستشار.

الدكتوراه يف    ، مث املاجستري يف الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء  من الرايض. أحرز درجة
رئيس دائرة استئناف يف حمكمة اًلستئناف  ،  ابملدينة املنورة   من اجلامعة اإلسالمية  الفقه املقارن
، انئب رئيس  ألمني العام املساعد لشؤون احملاكم والقضاء يف اجمللس األعلى للقضاءابلرايض، ا

 لعلمية القضائية السعودية. خبري يف الدراسات الوقفية. له مقاًلت وخطب وصوتيات.اجلمعية ا
هـ(: سرية عمل عاصرت   1441  –  1411)  يف مدارج القضاء  وله ذكرايت صدرت بعنوان:

 مراحل يف تطور القضاء السعودي.
 )أصله رسالة دكتوراه(.  الضوابط الفقهية يف العالقات الزوجيةوله من الكتب: 

 .استقالل القضاءوثه الطويلة: ومن حب
 م. 2022أيلول  5هـ،  1444صفر  9تويف يوم األحد 

 
 عبداجمليد حممود السنانريي 

 أستاذ عامل.
من كلية دار العلوم جبامعة القاهرة، مث كان أستاذ الشريعة    الدكتوراهدرجة    من القاهرة. حاز

ووضع منهًجا للدراسات العليا ابجلامعة نفسها. كما درَّس يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمة،  
بعم ان. من أعالم علوم احلديث الشريف، من املسائية، مث التحق ابلتدريس يف كلية الشريعة  

 انقش وأشرف على رسائل جامعية.  داملطلب.رفعت فوزي عب تالمذته األستاذ 
حقيقته    :علم العلل،  نظرات فقهية وتربوية يف أمثال احلديث مع تقدمة يف علوم احلديثكتبه:  

أبو جعفر الطحاوي  ،  اثً اإلمام الطحاوي حمد ِّ   ، معامل فقه ابن حبان،  ونبذة من مصادره وتطبيقاته 
هات الفقهية عند أصحاب احلديث يف القرن  اًلجتا)أصله رسالة ماجستري(،  وأثره يف احلديث 

)أصله رسالة دكتوراه(، كشف اًللتباس عما أورده اإلمام البخاري على بعض الناس    الثالث
 للغنيمي امليداين )حتقيق(. 
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منهج الطربي يف هتذيب    ،أصول الفقه عند البخاري مستنبطة من صحيحهومن حبوثه الطويلة:  
  اآلاثر ومذهبه يف تصحيح احلديث.

 م. 2022شباط  4هـ،  1443رجب    3وفاته يوم اجلمعة 
 

 عبداملقصود عبداحلميد ابشا
 ابحث يف التاريخ اإلسالمي.

حصل على شهادة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي حافظة الغربية،  مبمركز احمللَّة الكربى  من قرى  
، األزهر  جامعةيف  أستاذ التاريخ واحلضارة بكلية اللغة العربية  من جامعة األزهر ابلقاهرة. مث كان  

العليا.   الدراسات  القسم هبا، وأستاذ  للش رئيس  األعلى  اجمللس  ضو  ع  ،ون اإلسالميةؤ عضو 
، وشارك يف عدد تاذ زائر جبامعات إسالمية وعربيةاألزهر، أس  يمؤسس للرابطة العاملية خلرجي

تسجيالت إذاعية وتليفزيونية أرَّخ فيها لشخصيات اترخيية إسالمية،    وله  من املؤمترات والندوات.
   .وانقش فيها قضااي اترخيية ومعاصرة

 ه هذه الزايرة بذهاب أشب  ":  بقولهملاين  أمام الربملان األ  أمحد الطيب  كلمة شيخ األزهر  وصف
"! ووصف الرئيس  ىل القدس إلهناء صراع ًل طاقة لنا به يف الوقت املاضيإالرئيس السادات  

 "!!هدية من هدااي هللا تعاىل ملصر" عبدالفتاح السيسي أبنه
، السياسة  )ماجستري(  ة للدولة الفاطمية مبصر يف عهد املعز لدين هللايالسياسة الداخل كتبه:  

، م  923  ،هـ  254صر والشام واجلزيرة العربية من سنة  م  )دكتوراه(،   الداخلية لأليوبيني مبصر
صفحة مضيئة من ،  هج نور الدين حممود يف احلكم والقيادة، منلرتبية اإلسالمية منهًجا واترخيًاا

 .التاريخ اإلسالمي
 م. 2022نيسان  21هـ،  1443رمضان  20تويف ليلة اخلميس  

 
 ه خوجحممد سعيد عبداملقصود 

 ال حمسن، أديب مقد ِّر للعلم وأهله.رجل أعم
ابملعهد العريب    دراسته أكمل  و   ،مبدارس الفالح  تعلمة.  دَّ من مكة املكرمة. استوطن مدينة جِّ 

إلدارة العامة للصحافة واإلذاعة  امدير  عمل يف وظائف حكومية، منها  دمشق.  يف  اإلسالمي  
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عدة شركات يف جمال أعمال البناء  أسس  ف  ، ستقال واجته إىل األعمال احلرة، مث اوالنشر جبدة
والصناعة إىلواملقاوًلت  إضافة  وألقى   .أخرىجتارية  نشاطات    ،  تكرميية  شارك يف حفالت 

كلمات، وكان وجًها معروفًا يف بالد احلرمني. عضو جمالس ونواد ومجعيات وجمامع ومراكز  
اجملمع العلمي العايل ضو شرف  ، ععضو مؤسس جلمعية رعاية األيتام مبكة املكرمةكثرية، منها:  

عضو مؤسس وعضو جملس إدارة مكتبة امللك فهد    ،للعلوم اإلسالمية والعربية العالية بدمشق
ضو مؤسس وعضو جملس األمناء ، ععضو مؤسس للبنك السعودي األمريكيابلرايض،    الوطنية

سالمي منحه العالمة أبو احلسن الندوي عضوية شرف رابطة األدب اإل  مبؤسسة الفكر العريب.
 العاملية. 

جدة، وحيضره يف  يقام مساء كل اثنني بدراه  كان  صاحب منتدى "اًلثنينية" األديب الذي  وهو  
، وأكرم من خالهلا أكثر  ارجاخلداخل و المن  والدين  مجع من رجال الفكر والصحافة واألدب  

وحتريرها وإصدارها يف ، مع تسجيل كل املناسبات، وتدوينها  عاملاً ومفكراً وأديباً   (440من )
وتقع  جملداً    (178)عنواانً يف    ( 67كتب بلغت رمبا مع غريها من إصدارات اًلثنينية أكثر من )

وقدَّم هبذا أعماًًل أدبية توثيقية رائعة، قد ًل مياثلها    . صورة  (3324) وعدد  (  ص  81268)يف  
( )اًلثنينية(  ودامت  البلد.  وأ35عمل يف  وأفخم  أرفع  وكانت  عاًما،  األدبية  (  اجملالس  شهر 

 والتكرميية رمبا يف بالد العرب، يف عهد صاحبها. 
 م. 2022آب  21هـ،  1444حمرم  22يوم السبت  حد مستشفيات أمريكاتويف أب

 
 عبداملنعم خليل 

 ضابط عسكري.  
املنيا  من احلربية  . حمافظة  الكلية  يف  العلمنيخترج  معارك  يف  شارك  فلسطني و   ..  حرب  يف 

، واحلروب ضد الكيان الصهيوين. تدرج يف املناصب  حرب اليمنو العدوان الثالثي،  و ،  م1948
مساعد  ، و رئيس هيئة تدريب القوات املسلحة، مث  قائد اجليش الثاين امليداينالعسكرية حىت كان  

 . ترقى لرتبة الفريق الفخري .وزير احلربية 
امل خليل: حروب مصر  عبداملنعم  الفريق  مذكرات  مثل:  املعركة:  وله كتب،  قلب  عاصرة، يف 

 اسرتاتيجية إعداد القوى ورابط اخليل.  
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   املخالف عبده ِهَزْبر  عبدالواسع 

 أستاذ التفسري، انشط إسالمي.
أستاذ  هـ. مث كان    1425من تعز. انل شهادة الدكتوراه من كلية اآلداب جبامعة أسيوط عام  

   .عضو اًلحتاد العاملي لعلماء املسلمني  ، التجمع اليمين لإلصالح  ، عضوالتفسري يف جامعة تعز
 : دراسة يف النظرية والتطبيق )دكتوراه(. التفسري وعلوم القران  يف  يمنهج يوسف القرضاو كتبه:  

 ومن حبوثه: تعامل اإلمام القرضاوي مع القرآن ابلقرآن: دراسة منهجية يف النظرية والتطبيق.
 م. 2022آذار  13هـ،  1443شعبان  10تويف يوم األحد يف مناسبة عزاء 

 
 أبو عودة سعيد عدانن 

 إداري ومستشار سياسي. 
انتمى  من انبلس التحرير  إىلشبابه    يف.  إجازة يف اآلحزب  السورية  ، انل  اجلامعة  داب من 

، مث تركه. انتقل إىل ابحلزب الشيوعيهناك  سافر إىل بريطانيا إلكمال دراسته والتحق  .  دمشقب
العسكرية، وحملاًل سياسي ا    يف جهاز املخابرات   اضابطً األردن وتواصل مع املخابرات، وصار  

 ا يف ضوً املناصب، فكان ع. مث ترقى يف  وبعد أحداث أيلول األسود أصبح وزيراً لإلعالمهبا،  
رئيس  و   ،املستشار السياسي للملك احلسني بن طاللو   ،وزير البالط امللكي، و جملس األعيان
  مستشاراً للملك عبدهللا الثاين. ، و مندوب األردن الدائم لدى األمم املتحدة، و الديوان امللكي

 فصائل الفلسطينية والقصر امللكي.القناة اًلتصال بني وكان 
فلسطني األرض   : املستدرك يف يوميات عدانن أبو عودة  مذكرات عن حياته السياسية بعنوان:له  

 : يوميات وواثئق. الزمن ومساعي السالم
 م. 2022شباط  2هـ،  1443رجب  األول من شهريوم األربعاء تويف 

 
 العشا حسونةسليم عرفان 

 ابحث وكاتب إسالمي. 
 من دمشق، سكن بريوت.
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جامع  من آتليفه: ًل حتزن إن هللا معنا، قبل رحيل الزمان: وقفة مع الذات وحماسبة النفس،  
هتذيب  جامع املهلكات من الكبائر واحملرمات،    ،الفضائل من صحيح السرائر واألقوال واألفعال

للشربخييت النووية  حديثًا  األربعني  بشرح  الوهبية  الذاكرين الفتوحات  حتفة  اآلخر،  الوحي   ،
ذاكرات، احلسني حفيًدا وشهيًدا، وقاية اإلنسان من مداخل الشيطان، نور العاشقني ورايض  وال

 احملبني، نكاح املسيار وأحكام األنكحة احلرمة، تنبيه النساء من معصية رب السماء.
 ومن حتقيقاته: معاين احلروف للرماين، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ًلبن عبدالرب القرطيب. 

 م.  2021كانون األول   11هـ،  1443مجادى األوىل  7 يوم السبت تويف
 

 الرابط  عرفان عبداهلادي 
   .ث(صاحب موقع )احملد ِّ مصمم ومربمج إسالمي رايدي، 

وفاته،  أنشأ  من دمشق.   قبل  ثالثني سنة  منذ  الرائد هذا  ا خلدمة  ا جماني  برانجمً جعله  و موقعه 
الشريعة. املنفعة  و   الباحثني يف علوم  تيسري  الرتاث من  كان هدفه  خاصة، حمافظًا على    كتب 

 وقد أقام بديب. حسبًة هلل.  حقوق املؤلفني، متكلًفا نفقاهتا
 م. 2021كانون األول   25هـ،  1443مجادى األوىل،  21تويف يف ديب ودفن يوم السبت 

 
 عزيز أمحد عبدهللا 

   .عزيز َكرديكاتب ومرتجم كردي لغوي. عرف ب
بكردستان العراق. انل شهاديت املاجستري والدكتوراه من قسم اللغة الفرنسية   مواليد أربيلمن  

بغداد. الكردية  كان عامل  جبامعة  ابللغة  املختلفةاً  لغات   إجادته، إىل جانب  يف هلجاهتا  أربع 
 .الوسطىقام برتمجة روائع عاملية إىل اللغة الكردية وكانت مهته يف الرتمجة، فعاملية، 

 . ..دليل الشعر الكالسيكي الكردي  ،كتاب يف البالغة، األدب املقارن والنثر الكردي له:  
 م.  2022حزيران   6 هـ، 1443ذي القعدة  7 اًلثننيتويف يوم 

 
 عزيز أمحد عبدهللا=  عزيز َكردي 
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  عزيزة حممد البسام
 مكتبية رايدية. 

بلدها عام صاحبة فكرة أتسيس أول مكتبة نسائية يف  من الكويت. درست التاريخ واملكتبات.  
. داعية إىل متكني املرأة من العمل ما يزيد عن أربعة عقودوقضت فيها    م.  1966  هـ،  1386

مجعيات الثقايف.   النسائية،  عضو  اًلجتماعية  الثقافية  اجلمعية  اًلجتماعيني.   ،منها    ورابطة 
  أعمال خريية. وشاركت يف

 : شاهد عيان على الغزو العراقي.ذكرايت احلب والصمود واحلريةأصدرت ذكرايت هلا بعنوان:  
 .نشأة املكتبات يف الكويتوهلا أيًضا: 

 م.  2022أاير  30هـ،  1443شوال  29توفيت يوم اًلثنني 
 

 = أمحد عصام الدين الغزايل خليل  عصام الغزايل
 

   طبارة عبدالفتاح عفيف 
 عامل موسوعي. 

. مل يكمل دراسته يف األزهر بسبب احلاجة، أتقن اخلط  الكلية الشرعيةيف  . درس  ت ولد يف بريو 
اخلطاط بدوي الديراين بدمشق. عمل مدرِّ ساً  ، و على يد اخلطاط كامل البااب  تعلم،  ومهر فيه

فيت الشيخ املا علم سنوات. ومل (6اإلسالمية )يف مدرسة عمر الفاروق التابعة جلمعية املقاصد 
، كل فه بتدريس العلوم الدينية واخلط لطالب الكلية مبواهبه وعلمه الشرعيحممد توفيق خالد  

مبجلس العدل والقضاء الشرعي،    اعضوً ، وكان  مبحكمة اًلستئناف  امستشارً مث عمل    .ةالشرعي
اإلسالمية.و  األوقاف  دائرة  عام  نظم  طرابلس    1957  هـ،  1377  انتخب  مدينة  عن  انئباً 

 عضواً يف جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر.كان  مفتياً لشمال لبنان، و ، و مبجلس النواب اللبناين
كتب يف موضوع الفقه والتفسري وغريه، وأشهر كتبه "روح الدين اإلسالمي" الذي طبع حنو  

و ذو أسلوب رصني، وقوة  ( طبعة، واستفاد منه ما ًل حيصى من املثقفني يف عصران، وه40)
يف العبارة، وقدرة على الرتكيب، وجيمع بني اإلجياز والسهولة وإعطاء املوضوع حقه من البحث 
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واحلجج والدًلئل، هذا ما وجدت فيما قرأته له من قبل، وقد لقيت كتبه رواًجا كبريًا، ووزعت  
 على نطاق واسع، وتكررت طبعاهتا. 

 ،اخلطااي يف نظر اإلسالم  ،روح الصالة يف اإلسالم،  يف القرآن  مع األنبياءمؤلفاته عدا ما ذكر:  
كما تتجلى يف أحاديث رسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم،    احلكمة النبوية  ،اليهود يف القرآن

معجم القرآن الكرمي يف شرح املفردات ومعاين اآلايت، روح القرآن )فسر سورًا وأجزاء من القرآن 
  القرآن كاماًل، وأظنه اكتمل(.  الكرمي ليصل إىل تفسري

 م. 2022آب  30هـ،  1444 صفر 3 الثالاثء يوم تويف ببريوت 
 

 علوي طه الصاف 
 أديب انقد وحمرر صحفي. 

رئيس قسم    دبلوم يف الرتبية من اجلزائر.  ، وشهادةاحلقوق من بريوت   من جدة. انل إجازة يف
إعالمي لوزير    سكرتري،  والنشر التابعة لوزراة اإلعالمملديرية العامة للصحافة  ابالصحافة العربية  

. أنشأ دار الصايف للنشر. كتب يف األدب رئيس حترير جملة الفيصل اإلعالم حممد عبده مياين.
وأ و   لقىوالنقد،  احملليةحماضرات،  الصحافة  وثقافية يف  أدبية  أقسام  ، وشارك يف  أشرف على 

 من اجليل الثاين للحداثة يف السعودية.مهرجات أدبية، ومؤمترات وندوات. واعترب 
،  اي زمان العجائب،  كنت يف الطائرة املخطوفة،  أرزاق اي دنيا أرزاق ،  مطالت على الداخلكتبه:  

إسبانية  ،  السمكة والبحر: قضااي وقراءات يف األدب والفكر،  امرأة حتاور أفعى،  اي قليب ًل حتزن
 حتسب قليب بئر برتول.

( 8سلسلة من قصص العرب )،  ( قصة15من القصص اإلسالمي )سلسة    يف أدب الطفلوله  
)،  قصص قصة  مثل  لكل  قصة14سلسلة   )  ،( والطيور  احليواانت  قصص  من  (  8سلسلة 
 . قصص

 م. 2022حزيران  26هـ،  1443ذي القعدة  27تويف يوم األحد 
 

   العبادي حسن بن علي
   .أديب شاعر 
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مل مديرًا  ( عاًما. مث ع40املعهد العلمي هبا، ودرَّس )من مكة املكرمة. انل الشهادة العالية من  
أكثر من وتوىل رائسته    ، مؤسسي اندي الطائف األديب  . منملدرسة امللك عبدالعزيز ابلطائف

ريدة شرف على صفحة )ندوة األدب( جبكتب مقاًلت يف األدب والتاريخ، وأ   ( عاًما.30)
 الندوة. 

استدراكات   :ما هكذا يكتب الشعرواألنساب،    وله من الكتب: نظرات يف األدب والتاريخ
بعض  يف  فوظات وأانشيد  جـ(، وله حم  2)   وتصويبات لغوية وعروضيَّة يف بعض قصائد الشعراء

 الدراسية.  املقررات 
 م 2022كانون الثاين   17هـ،  1443مجادى اآلخرة  14تويف يوم اًلثنني 

 
 علي بن احلسني اهلامشي

 معارض ساسي.
وحصل فيها على الثانوية، مث توجه إىل بريطانيا وحصل لبنان  ب. نشأ يف املنفى  دلد يف بغداو 

رأس احلركة امللكية الدستورية العراقية،  .  املاجستري يف اًلقتصاد من جامعة إسكس  على درجة
ادعى أبنه الوريث الشرعي  ، و وسعى من خالهلا إىل إعادة نظام احلكم امللكي للعراق بعد إلغائه

إدارة صناديق اًلستثمار، وأصبح عضًوا يف املؤمتر الوطين ترك عمله يف    .لعراقملنصب ملك ا
 انتقل إىل عم ان وهبا مات. التحريض على اإلطاحة بصدام حسني. بغرضالعراقي، 

 م.  2022آذار  14هـ،  1443شعبان  11تويف يوم اًلثنني 
 

  أبو اخلري البلطه جي، علي عبداحلميد 
 تحقيق. انشر، مهتم ابلتصنيف وال

بدمشق، أسسها عام   دار اخلري  بنشر كتب علوم   1985هـ،    1405صاحب  واعتنت  م، 
 القرآن والرتاث وموضوعات أخرى. 

ومها نيل   ،مجع بني شرحي الدليل)املعتمد يف فقه اإلمام أمحد من مؤلفاته: الرسول يف القرآن، 
 ، مجع بينهما أبو اخلري وحممد وهيب(.املآرب ومنار السبيل
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حتقيقاته: الرسالة القشريية )حتقيق مع معروف مصطفى زريق(، قصص األنبياء ًلبن كثري ومن  
 (.معروف مصطفى زريقو حممد وهيب سليمان  )حتقيق مع

 م. 2021كانون األول   21هـ،  1443شهر مجادى األوىل  17وفاته يوم اًلثنني 
 

 علي مصطفى املصرات 
 أديب مؤرخ. 

مث شهادة التدريس العالية من   ،ة العالية من كلية أصول الدينانل الشهاد  .ولد يف اإلسكندرية
العربية جبامعة األزه اللغة  واعتقدرَّس، وشارك  .  ركلية  اإلجنليز  التحق ليف مظاهرات ضد   .

الغرب، وسجن، يف العهد امللكي بليبيا. وانتخب عضًوا يف جملس حبزب املؤمتر الوطين بطرابلس  
، كما  اإلذاعة الليبية  ب، وأدارتوىل أمانة احتاد األدابء والكتاو   ،رأس جملة هنا طرابلسالنواب.  

، وكتب مقاًلت كثرية يف دورايت مصرية وليبية، وترمجت  أصدر وترأس حترير جريدة الشعب
 أعمال له إىل عدة لغات.

عالم (، أشاعر من ليبيا )إبراهيم األسطى عمر،  صحافة ليبيا يف نصف قرنمن عناوين كتبه:  
اجملتمع اللييب من  ،  دراسة يف األدب الشعيب  :جحا يف ليبيا،  حملات أدبية عن ليبيا،  طرابلسمن  

الشعبية أمثاله  الصقلي،  خالل  فاتح صقلية،  ابن محديس  الفرات  بن  البطل ،  أسد  سعدون 
اللييب  :الشهيد ليبيا،  صفحة من نضال الشعب  الصالت بني تركيا وليبيا  ،  ابن غلبون مؤرخ 

 ة.مخسون قص، جتماعيةالتارخيية واًل
 م.  2021كانون األول   29هـ،  1443مجادى األوىل،  24تويف يوم األربعاء 

 
 عمر عبدالرزاق الدايل 

 داعية تربوي. 
مكتبة الزبري العامة   ومكتبي ا يفا للرايضيات يف مدرسة النجاة،  عمل معلمً من الزبري ابلعراق.  

، فكان من جيل جبمعية اإلصالح اًلجتماعيوالتحق    ،الكويتانتقل إىل  .  توايهتاحمل  اومفهرسً 
كوكبة من   يهوخترج عل، صاَحَب دعاة وعلماء كبارًا،  التأسيس  عند هلا  ا تنفيذاي  ومديرً   الرواد هبا،
 والتوجيهية يف اجلمعية. بنشر الكتيبات اإلسالمية  . وقد اعتىنالكفاءات 
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 م.   2022آب  13هـ،  1444حمرم  16تويف ابلرايض يوم السبت  
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 )غ(
 

 غالب كامل داود  
  .مذيع ومقدم برامج

( عاًما، وقدم 40أصله من حمافظة جنني. عمل يف بالد احلرمني مذيًعا يف اإلذاعة والتلفزيون )
مقبول.   جهوري  صوت  صاحب  خاصة،  األخبار  نشرات  يف  انجًحا  وكان  عديدة،  برامج 

 ببالد احلرمني.استمعنا إليه كثريًا يف بداية إقامتنا 
 م. 2022آب  27هـ،  1444حمرم   29يوم السبت مات 

 
 براهيم عبداجلبار الزنط  غريب عسقالين = إ
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 )ف( 
 

 اتح حممد زقالمف
 فقيه أصويل عامل.

الفقه من جامعة األزهر   الغرب. أحرز شهادةطرابلس    من عمل يف  . مث  الدكتوراه يف أصول 
التدريس   وخارجهاجلامعات  ابسلك  ليبيا  داخل  الدينية  العربية ورأس    ، واملعاهد  اللغة  قسم 

. مث درَّس الطلبة يف بيته.  جامعة طرابلس )الفاتح سابًقا( يف  والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية  
 نشرت له حبوث ومقاًلت متعددة.

يف الدكتوراه(،    )وهو رسالته  اليت اشتهر انفراد إمام دار اهلجرة هبا  األصول من عناوين مؤلفاته: 
،  آداب البحث واملناظرة ،  مذكرة يف العقيدة اإلسالمية  )رسالته يف املاجستري(،  ول الصحايبق

 ،منظومة خالصة العقائد ودر ة عوائد الفوائد مع شذرات من السرية العطرة،  أصول األحكام
 بستان املمتعات من منتقى املنوعات ،  صيام ستة أايم من شوال وحكم نيابة قضاء رمضان عنه

 . جـ( 4)
 م.  2021كانون األول   13هـ،  1443مجادى األوىل  9تويف يوم اًلثنني 

 
 (  فاروق عبداحلق )روبرت كراين

 حقوقي دويل، مستشار سياسي مهتد. 
العام  شهادةاألمريكية. انل  مدينة كامربيدج    من مواليد القانون  القانون   ،الدكتوراه يف  مث يف 

مجعية هارفارد للقانون الدويل، ، رئيس  أسس صحيفة هارفارد للقانون الدويل.  الدويل واملقارن
أكرب مستشاري الرئيس ريتشارد  صار  واشنطن.  بعمل يف املراكز اًلستشارية لصناع السياسة  

كما  عينه انئباً ملدير جملس األمن القومي يف البيت األبيض،  و نيكسون يف السياسة اخلارجية،  
ريغان سفرياً يف اإلمارات العربية. كلفه نيكسون بتلخيص جمموعة من تقارير املخابرات   عينه

ومؤمترات عن اإلسالم شارك    ندوات   اتبع.  ذلك أثرًا يف نفسهترك  ، فاشتغل هبا، و األمريكية
، واقتنع روجيه جارودي يف دمشقابملفكر املعروف    التقى  ،فيها عدد من قادة الفكر اإلسالمي

ويف  ،، فهو الذي حيمل العدالة يف مقاصد الشريعة، وفيه الصواب أن اإلسالم هو احلل الوحيد
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 1980هـ،    1400عام    أعلن إسالمهو نشرح قلبه لإلسالم  فاالكليات واجلزئيات والضرورايت،  
الغرب ، ونقد  ستقبل اإلسالم يف أمريكامب   اهتموأطلق على نفسه اسم فاروق عبداحلق.  م،  

  كما نقد الواقع اإلسالمي وتصرفات للمسلمني يف الغرب.اإلسالم،   مناملنحاز  ملوقفه
 علومات. حول األنظمة القانونية املقارنة واًلسرتاتيجية العاملية وإدارة امل له كتب ومقاًلت 
 م.  2021كانون األول   14هـ،  1443مجادى األوىل 10تويف يوم األحد 

 
 فايز أمحد الطراونة

 وزير، رجل أعمال.  
على درجيت املاجستري والدكتوراه يف اًلقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا  من عم ان. حصل  

رئيس جملس ،  جملس األعيانضو  ع  . رأس الوزارة مرتني، كما رأس الديوان امللكي.لوس أجنلوسب
 .شركات عدة رئيس جملس إدارة ، أمناء جامعة آل البيت

 . يف خدمة العهدينكتب سريته الذاتية ونشرها يف كتاب بعنوان: 
 م.  2021كانون األول   15هـ،  1443مجادى األوىل  11 األربعاءتويف يوم 

 
   فايز اخلطيب

 ابحث يف التفسري وعلوم القرآن.
 . ربدإبذ التفسري يف جامعة الريموك أستامن األردن. 

 له: عوامل فساد األمم كما يصورها القرآن الكرمي، علوم القرآن )ابملشاركة(. 
 م. 2022آب  13هـ،  1444حمرم   15تويف يوم السبت 

 
 ر وْ فائز عبدالقادر شيخ الز  

 معلم مرشد قارئ.
 .الناعورة على جمموعة بساتنيشيخ الـزَّو ر هو القائم بتوزيع مياه من محاة. و 

إجازات يف  من جامعة دمشق، وقرأ على شيوخ محاة، وانل    انل إجازة يف آداب اللغة العربية
، ويف الدوحة يف مدارس وزارة الدفاع  ادولة اإلمارات معلمً . درَّس، مث انتقل إىل  القراءات األربع
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وسجل   .بوزارة األوقافيظ القرآن الكرمي  ا يف قسم حتفا ومشرفً ا شرعي  موجهً ، و اا وخطيبً إمامً عني  
، قراءة ًلف يف مراحل تعليمية خمتلفةاآلخترج على يديه    بصوته كتًبا ومراجع إسالمية عديدة.

 . وانل العشرات منهم إجازات يف القراءات اليت أجيز فيهاوجتويًدا، 
 .دروس يف ترتيل القرآن الكرمي : طبع له

توضيح املعامل يف اجلمع بني رواييت  :  ولكنها موجودة للقراءة والتحميلومما مل يطبع من كتبه  
شعبة وحفص عن عاصم، طالئع الفجر يف اجلمع بني قراءيت عاصم وأيب عمرو، الفوز الكبري 
قراءات عاصم  النمري يف اجلمع بني  العذب  وابن كثري، اجلدول  قراءيت عاصم  يف اجلمع بني 

 وابن كثري.والبصري 
 م.  2021كانون األول   28هـ،  1443مجادى األوىل،  24تويف يوم الثالاثء 

 
  النرباوي عبدالفتاح فتحية 

   .تاريخ اإلسالمي ابحثة يف ال
لتاريخ  ا  ة أستاذ  مث كانت  من جامعة كامربدج إبجنلرتا.يف التاريخ  درجة الدكتوراه  حصلت على  

كلية  يف  قسم التاريخ  يف جامعة األزهر، ورأست  بكلية الدراسات اإلنسانية    واحلضارة  اإلسالمي
. شاركت  العلمي املصري  عضو اجملمع،  كليات البنات ابلدمام  ةعميد  ،الرتبية للبنات ابلرايض

أول أزهرية حتصل على الدكتوراه من وكانت    يف مؤمترات، وأشرفت وانقشت رسائل جامعية.
 إجنلرتا. 

اًلستشراق،    اتريخ   من كتبها:  األموية،  الربقالدولة  البنداري  الشامي    سنا  علي  بن  للفتح 
النبوية  )حتقيق(، ومشكالته    السرية  اإلسالمي  العامل  قضااي  اإلسالمية،  الدولة  وبناء  املطهرة 

السياسية بني املاضي واحلاضر )مع حممد نصر مهنا(، مناهج البحث يف علمي التاريخ والسياسة  
الفكر السياسي يف اإلسالم )مع السابق(، علم التاريخ: دراسة يف مناهج   )مع السابق(، تطور

  ، واحلضارة اإلسالمية  اتريخ النظم  ،الفاضل  إنشاءات القاضي  ،اخللفاء الراشدين  عصرالبحث،  
الدولية  العالقات  القوى  وصراع  اإلسالمية  الفكر  ،السياسية  اإلسالم    تطور  يف  السياسي 

: دراسة يف اتريخ العالقات الدولية واإلقليمية )مع حممد نصر العريباخلليج  جـ(،    2)ابملشاركة،  
 مهنا(. 
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 م. 2022حزيران  29هـ،  1443ذي القعدة  30توفيت يوم األربعاء 
 

  الشايبعبداحلميد  فراس 
 فقيه أصويل.

من مواليد إربد. حاصل على درجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله من اجلامعة األردنية، مث كان  
رئيس جلنة  ومؤتة،    الريموك  يتامعكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبأستاذ الفقه وأصوله يف  

وأصوله  الفقه  قسم  يف  األكادميي  واًلعتماد  الريموك،    اجلودة  امللك  جبامعة  معهد  حماضر يف 
، إمام وواعظ، أشرف وانقش رسائل جامعية،  بدهللا الثاين إلعداد الدعاة وأتهيلهم وتدريبهمع

 وحكَّم أحبااًث، وأقام دورات تدريبية، وشارك يف ندوات ومؤمترات.
اآلراء األصولية أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين يف املقدمات األصولية  رسالته يف املاجستري:  
 .  دراسة مقارنة :ارضهاودًلًلت األلفاظ وعو 

 .دراسة أتصيلية تطبيقية :النفي عند األصولينيويف الدكتوراه: 
الرتجيح بني  ، أثر خطاب اًلمتنان يف القواعد األصولية واألحكام الشرعيةومن عناوين حبوثه:  

ورع املفيت    ،أسبابه وآاثره  :القول ابلتوقف عند األصوليني،  املقاصد وأثره يف الفقه اإلسالمي
 .  أثره يف الفتوىو 

 م. 2022آذار  16هـ،  1443شعبان  13تويف مساء يوم األربعاء 
 

 العباربن علي فرحات 
 داعية قيادي. 

من وًلية تطاوين بتونس. انل شهادة املاجستري من كلية الشريعة ابجلامعة األردنية. عضو جملس 
لعلماء  حب  الشورى العاملي  اًلحتاد  النهضة، عضو  بتونس  ،املسلمنيركة  اجلزيرة    ، مدير مكتب 

  فاعاًل وكان    .بن علي قبل الثورة التونسيةزين العابدين  صاحب مسرية نضالية يف مواجهة نظام  
من خالل عمله يف شبكة  متميزة  ة  يدعو علمية و   ات خدم  مقد  ،ا يف اجملتمعوانشطً   ،يف اإلعالم

 املسلمني.ًلحتاد العاملي لعلماء اإسالم أون ًلين و 
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الفقه اإلسالمي منها: دراسة مقارنة   النقود وموقف  رسالته يف املاجستري: قضااي معاصرة يف 
 )نوازل النقود(. 

 م. 2022شباط  18هـ،  1443رجب  17تويف يف 
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 )م(
 

 نصاري  أجميب الرمحن 
 عامل داعية.

أبفغانستان. أخذ عن علماء، وخترج يف اجلامعة اإلسالمية  أبرز علماء ودعاة وًلية هرات    من
بدروسه الرتبوية ومواقفه السياسية  ابملدينة املنورة. فقيه حنفي، إمام وخطيب مسجد. عرف  

عائلته يرجع نسب    شعبية واسعة يف أفغانستان وخارجها.وكان يتكلم الفارسية، ذو    الشجاعة.
  صاحب "منازل السائرين".   األنصاري اهلروي عبدهللا  إمساعيل    إىل شيخ اإلسالم أيب  )أنصاري(

من املعارضني   ا. من القومية الطاجيكية، غري متعصب.كبري العائلة وزعيمهم   املرتجم لهوكان  
التمسك   بلده، وخاصة اخلطط اإليرانية، حيذر منها ويدعو إىل  القوات األجنبية يف  لتدخل 

 الغتيال أكثر من مرة.ابلسنة. تعرض ل
 م. 2022أيلول  2هـ،  1444صفر  6 اجلمعةإمامته املصلني يوم يف تفجري أثناء قتل 

 
 ق طوبيا اجميد إسح 

   .روائي
لقاهرة، ودبلوم ابيف الرايضة والرتبية من كلية املعلمني    إجازةحاصل على    ، من األقباط.املنيا  من

 .لآلداب والتشجيعية جائزة الدولة التقديرية . منح من معهد السينما
مغامرات عجيبة )رواية  ، وائر عدم اإلمكان )رواية(، غرائب امللوك ودسائس البنوكد من كتبه:
 . تغريبة بين حتحوت )رواية(، لألطفال(

 م.  2022 نيسان 7 هـ، 1443رمضان  6وفاته يوم اخلميس 
 

 مسيرْ حممد إبراهيم وَ 
 كاتب شاعر.  

 عرف حبضراوي، ولقب بشكسبري الصومال! 
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يف    ونشأ يف طفولته بعدن حيث عمه، درس األدب ،  من عائلة بدوية يف منطقة أرض الصومال
وبعد    . سجن مخس سنوات يف عهد سياد بري لنقده يف كتاابته.قديشومباجلامعة الصومالية  

أخريًا. كتب أغاين    أرض الصوماليستقر يفلإىل بريطانيا،    منهاأ إىل إثيوبيا، و اإلفراج عنه جل
  اًلجتماعي. وأبرز ملرأة الصومالية ودورها  ا  حولاليت تعين األم،    )هويو(شهر قصائده  وأ  ملطربني،
ماليني    حول نزوح،  )مغطاة ابلسواد(  ترمجة عنواهنا: بيت    (800)قصيدة مؤلفة من  أعماله  

الشعر سالح  من كالمه: ".  م  1990هـ،    1410عام    لصومالاباحلرب األهلية    إثرالصوماليني  
ما فإن الشعر هو    يءنستخدمه يف كل من احلرب والسالم. عندما نريد إخبار شخص ما بش 

مبا أن املعدة حتتاج إىل الطعام، فإن الدماغ حيتاج إىل كلمات وقوله: "  "!أفضل طريقة إلقناعه
 كتب يف قصائد ومقاًلت ومسرحيات.  ."مجيلة

 .لغات إىل قصيدة، ترمجت  (200)وأكثر من  ، أغنية (70)من أكثر له 
 م. 2022آب  18هـ،  1444حمرم  21تويف يوم اخلميس 

 
 حممد إدريس العاصم

  عامل مقرئ جمو ِّد.
. لقب نفسه ابلعاصم نسبة إىل  حممد إدريس بن حممد يعقوب بن غالم هللا بن جامعيوهو  

 رمحه هللا؛ حلبه له. اإلمام القارئ عاصم بن أيب النجود 
شيخ عموم املقارئ يف شبه القارة اهلندية، مث شيخ عموم املقارئ ابكستان بعد التحق حبلقة  

يف مدرسته مدرسة جتويد القرآن الكرمي، وقرأ عليه   ،إظهار أمحد التهانوي   عن اهلند  ااستقالهل
الصغرى والكربى وأجيز هبا ابعليه    هالقرآن كاماًل، قرأ العشر  كلية   . مث خترج يفمنه  لقراءات 

اإلسالمية   ابجلامعة  اإلسالمية  والدراسات  الكرمي  املنورة يف  القرآن  وأجيزاملدينة  ابلقراءات   ، 
مبكة   معهد إعداد األئمة واخلطباء املرصفي، كما خترج منالشيخ عبدالفتاح القارئ من  العشر

 .  املكرمة
القراءات املسمى املدرسة العالية   خطيب اجلامع ،  جتويد القرآن الكرمي يف ًلهورمدير معهد 

على   ، أشرفرئيس حترير جملة العاصم ،  مدير مدرسة تعليم القرآن والسنة للبنات هبا،  الكبري  
القرآنية،   املدارس  من  احمللية    ولهكثري  املسابقات  يف  حتكيمية  س  درَّ   .  بباكستانمشاركات 
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أکثر الس  كان جي  . سنة  (50)من    القراءات  والتقان  إب   هم يوصيو   لطالب إىل  ،  تجويدالقراءة 
ويف آخر   من مدود وُغنن وصفات وغريها. ،واإلتيان أبحكامها  ،وإخراج احلروف من خمارجها

لقراءات، من أكرب ابا جبوار بيته يف مدينة ًلهور، وبىن جبواره مكتبة خاصة  عمره بىن مسجدً 
 مكتبات قراءات يف ابكستان. 

،  زينة املصحف،  حتفة اإلخوان يف جتويد القرآن،  حق التالوة، حتبري التجويدكتب كثرية، مثل:  له  
اًلهتداء يف الوقف  ،  حاشية خمتصرة  :الفوائد السلفية على املقدمة اجلزرية،  شرح فوائد مكية

، قرآينيف علم الرسم ال،  نفائس البيان يف رسم القرآن،  إبالغ النفع يف القراءات السبع،  واًلبتداء
وهي يف القراءات العشر  )الكواكب الـنيـرة يف وجوه الطيبة  ،  أحسن املقال يف القراءات الثالث 

متشاهبات القرآن مع معلومات  ،  جنوم الفرقان يف عدد آي القرآن،  شرح طيـبـة النـشـر(،  الكربى
 وله غريها، منها ما مل يطبع. قرآنية.
 م  2022اير  فرب  16هـ،  1443رجب  15 يوم األربعاءتويف 

 
 حممد إلياس الباره بنكوي 

 عامل حمد ِّث. 
قام برحالت ، و  التحق جبماعة الدعوة والتبليغمثديوبند،  بخترج على أكابر العلماء يف دار العلوم  

التابع جلماعة  فريقية وعربية، مث اشتغل ابلتدريس يف مركز نظام الدين يف دهلي،  إدعوية يف دول  
الشريعةالتبليغ،   وعلوم  احلديث،  درَّس  ،فدر س  إىل    كما  إضافة  العلوم،  مدرسة كاشف  يف 

 . يف علوم احلديث والتحقيق يف الرواايت وإسنادها وكان متخصًصا اهتمامه بشؤون الدعوة. 
  األدب املفرد اجلامع لآلداب النبوية ،  صاحلني من كالم سيد املرسلنيشرح رايض المن كتبه:  

األبواب املنتخبة من مشكاة  عمل اليوم والليلة ًلبن السين )حتقيق(،  للبخاري )حتقيق وتعليق(،  
انتخبها حممد إلياس الكاندهلوي؛ مجعها حممد إنعام احلسن؛ ضبطها وعلق عليها    / املصابيح

بنكو  الباره  إلياس  الندوي حممد  احلسن  أيب  تقدمي  عنهم  ي؛  الصحابة رضي هللا  ، شرح حياة 
 للكاندهلوي. 

 م. 2022شباط  9هـ،  1443رجب    8وفاته يوم األربعاء 
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  حممد بصري املاسي
 ابحث أديب. 

جامعة  يف  كلية اآلداب والعلوم اًلنسانية  بأستاذ األدب األندلسي  من مواليد ماسة السوسية. 
. انل إجازة يف الشريعة، وأخرى يف اآلداب، واجتاز امتحان تكوين املكونني  أبكاديرابن زهر  

ابلرابط، وحصل على شهادة الدكتوراه يف األدب. عني أستاًذا يف جامعة احلسن الثاين ابلدار  
 البيضاء، كتب حبواًث يف األدب والرتاث األمازيغي.

د بن الطاهر اإلفراين: مجع وحتقيق ودراسة ، شعر حمماحلاجة املاسة إىل تعريف ماسةمن كتبه:  
 )ماجستري(، املنحى الديين يف الشعر العريب يف سوس خالل القرن الرابع عشر )دكتوراه(. 

 م.  2022شباط  15هـ،  1443رجب  14وفاته يوم الثالاثء 
 

 حممد بن حسن الدريعي
 واعظ وداعية سلفي.

ا، ودرس يف كلية الشريعة. أمضى حياته  من حمافظة اجملمعة، سكن الرايض وأخذ عن علمائه
يف وعظ الناس وإلقاء احملاضرات، يف املساجد واجلامعات ومواسم احلج، واستضيف يف لقاءات  

وتلفزيونية،  وبرامج   إذاعية  واجتماعية  و قضااي  يف  دينية  واجملتمعالعقيدة  كما  ،  خاصة   األسرة 
اإلمام    حاضر جبامعة  الدين  أصول  الرايضيف كلية  اجلثة، جهوري  وك  .يف  ان كفيًفا، ضخم 

آًل بينها  ضخمة،  مكتبة  عنده  فصيًحا،  ودعاة  صوتيةالتسجيالت  الف  الصوت،  لعلماء   ،
ومفكرين كبار. وكان حاضرًا يف وسائل اإلعالم منذ زمن مبكر، على غري عادة علماء جند. 

للدراسات اإلسالمية أعلن عن حماضرة لألستاذ األدي امللك فيصل  ب عماد  وأذكر أن مركز 
، فأسكته مدير  استعملهاالدين خليل، فحضرها املرتجم له، ويف آخرها نقده على مصطلحات  

وقسا عليه يف الكالم، وكأنه مُني إليه، أو ظنَّ أنه حضر    -وكان ذا منصب    -اجللسة بغلظة  
للمشاغبة عليه، فخفض الشيخ من صوته، وذكر أن تعليقه مل يكن جلدال أو خصومة. مث  

 . بنًتا (18) ، و( أبناء10)مرة، وأجنب  (11)زوج وقد ت سكت.
 أصدر ولده حسن كتاب: يف ميادين الدعوة: حمطات يف حياة الشيخ حممد بن حسن الدريعي.

 م. 2022كانون الثاين   24هـ،  1443مجادى األوىل  21 ليلة اًلثننيتويف 



78 
 

 
   (طارق السعيداملشهور ب) حممد حسن حممد املتبويل

 داعية.
سس . أمعهد القراءات من  حصل على التخصص    يف مصر.مبحافظة الشرقية  يف قرية غيتة  ولد  

ويسرت    ،من املسلمني يف العامل  كثرينور البيان لتعليم القرآن، اليت تعلم هبا  تعليمية مساها:  طريقة  
 هللا تعاىل.  هلم حفظ كتاب 

وله    "،علمه البيان "  بعنوان، وألف سلسلة تعليمية  اءة وترتيل القرآننور البيان لتعليم القر له:  
 .  كتب تربوية وتعليمية أخرى 

 م 2022كانون الثاين   19هـ،  1443مجادى اآلخرة  16تويف يوم األربعاء 
 

 انونقحممد دينق 
 عامل داعية.

ئيس احتاد علماء مسلمي من جنوب السودان. خترج يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. ر 
الدراسات اإلسالمية يف ستاذ  هبا، أأمني عام مجاعة أنصار السنة احملمدية    ،ب السودانجنو 

   ، مبتعث للدعوة إىل جنوب السودان من قبل السعودية.عايل النيلأجبامعة كلية الرتبية 
 م. 2022 األول من شباط ،ه1443مجادى اآلخرة  29 تويف ابلقاهرة يوم الثالاثء 

 
 جربيلحممد السيد راضي 

 آن.أستاذ التفسري وعلوم القر 
بكلية  قسم التفسري واحلديث  . أحرز درجة الدكتوراه من  حافظة الغربيةمبمركز طنطا    من قرى

أصول الدين يف جامعة األزهر. مث كان أستاًذا يف قسم التفسري وعلوم القرآن ابلكلية نفسها،  
ببحوث يف مؤمترات وندوات. وله  ويف جامعات ببالد احلرمني، وجامعة الريموك إبربد. شارك  

ابملدينة  إعداد "التفسري امليسر" الذي أصدره جممع امللك فهد  مقاًلت وحبوث، وقد أسهم يف  
 .يف إعداد وحترير موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي املنورة، كما شارك
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سالمي املفهوم اإل  )دكتوراه(،  سورة الواقعة ومنهجها يف إثبات البعث والتوحيدوله كتب، مثل:  
تفسري حتليلي لسورة األنفال، مدخل إىل مناهج املفسرين، تفسري سورة سبأ،    :للحرب والسالم

دراسة    (،عنوان: معامل اإلميان يف تفسري أم القرآنب  )صدرت الطبعة الثانية  تفسري سورة الفاحتة
 . حول سبب النزول يف القرآن الكرمي

القرآن الكرمي، عناية املسلمني إببراز وجوه اإلعجاز يف مسات املنهج األخالقي يف  ومن حبوثه:  
 . عرض ونقد :مصدر القرآن الكرمي يف رأي املستشرقني ،القرآن الكرمي

 م. 2022آب  3هـ،  1444حمرم  5 األربعاءتويف يوم 
 

 حممد شاكر الشريف 
 ابحث إسالمي. كاتب و   

إجازة انل  مصر.  ال  من  اإلسالمية،  ل يف  والعلوم  العربية  اإللكرتونية    أخرىو غة  اهلندسة  يف 
مكَّة املكرَّمة،  يف  أهليَّة    مبدرسةاإلدارة  يف  التدريس، مث  يف  عمل    .من جامعة القاهرة  واًلتصاًلت 

البيان  جملة  يف  للعمل  ذلك  بعَد  الشرعية  انتقل  ابلسياسة  مهتم ا  وكان  فيها  وله    ،ابلرايض، 
 بتحكيم الشريعة اإلسالمية، وسجن.وحبوث كثرية. وقد دعا إىل هللا، وطالب دراسات 

حنو وقفات مع جتديد اخلطاب الديين،  إدارة الدولة اإلسالمية،    مؤلفاته: إن هللا هو احلكم،
سلمة الدميقراطية حقيقة  ، أحتطيم الصنم العلماين،  من الطفولة حىت البلوغ  تربية إسالمية راشدة 

م؟ قراءة يف كتب السياسة الشرعية بني ،  جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف،  أم وه 
والوزارة،  القدمي واحلديث الربملان  السياسي  ،  عرض ونقد  : املشاركة يف  النظام  فقه  مقدمة يف 

)رسالة ماجستري، مل يتمها(،   األحزاب يف النظام السياسي اإلسالمي دراسة فقهية،  اإلسالمي
إنه حممد  الدميقراطية، حقيقة الدولة املدنية،  األربعون النسائية، العلمانية ومثارها اخلبيثة، حقيقة  

الدرة البهية يف التقليد واملذهبية  ،  احلسبة السياسية والفكرية،  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 . من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية 

 . م 2022 آذار 24هـ،  1443شعبان  21اخلميس تويف يوم 
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   السيدحممد شفيع الدين 
 لغوي أكادميي جممعي.

. كان متفوقًا يف دراسته يف املراحل الدراسية على مستوى حافظة القليوبيةمبمركز بنها    من قرى
دار العلوم، قسم البالغة والنقد األديب واألدب املقارن بكلية  البلد. انل شهاد املاجستري من  

امعة امللك امعة القاهرة. كما درَّس يف ججبأستاذ البالغة والنقد  مث كان    والدكتوراه من إجنلرتا.
عضو جلنة اختيار  ،  عمل مستشارًا لرئيس جامعة القاهرةو   ،امعة اإلمارات جبدة، وجعبدالعزيز  

ويف يف جوائز جامعة القاهرة،  ، حمكم  الفائزين يف جائزة امللك فيصل فرع اللغة العربية واألدب 
ونشر بعضها يف دورايت،    ،مؤمترات و ندوات  يف    ه بحوثأسهم ب  .مسابقات هيئة قصور الثقافة

انتخب عضًوا وقد    وأذاع بعضها يف برامج إذاعية، وأشرف وانقش رسائل علمية، وحكم حبواًث. 
جلان املعجم الكبري، ومقرر جلنة اللغة العربية يف ا يف إحدى  مقررً   ، وكانمبجمع اللغة العربية

وله   عة، وجلنة الطب، وجلنة إحياء الرتاث.وعضو جلنة معجم لغة الشعر، وجلنة الشري  ،التعليم
 حبوث ألقاها ابجملمع.

 ب،ميخائيل نعيمه: منهجه يف النقد واجتاهه يف األد  ،رؤية بالغية نقدية  : التعبري البياينكتبه:  
 :نظرية األدب   ،أتصيل وتقييم  :البحث البالغي عند العرب ،  اًلجتاه األسلويب يف النقد األديب

أساليب البديع يف  ،  فن القول بني البالغة العربية وأرسطو  ،دراسة يف املدارس النقدية احلديثة
 . لغة احلوار يف األدب القصصي واملسرحي بني الفصحى والعامية،  رؤية معاصرة  :البالغة العربية

 م.  2022متوز  8هـ،  1443ذي احلجة  9تويف يوم اجلمعة 
 

 حممد صابر 
 إسالمي.إعالمي 

  ،عاماً   (11) عمل يف قناة صفا الفضائية ملدة  . مذيع يف تلفزيون مصر. و حمافظة بين سويف  من
وأزواجه وآل    ملسو هيلع هللا ىلص عن عرض النيب  ، دافع  الرد على شبهات الرافضة  مشهورة يف   برامج  صاحب

 وعن الصحابة رضوان هللا عليهم. ومل يرضخ ملغرايت أخرى لرتك عمله وهنجه.   بيته، 
أان بعت كل شيء، وخسرت املاليني، لكن رحبت الدفاع عن   خر كالمه رمحه هللا: وكان من أوا

 حممد صلى هللا عليه وسلم وآله وأصحابه، لتكون رحباً يل يف قربي بعد مويت. 
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 م.  2021كانون األول   8هـ،  1443مجادى األوىل  4تويف يوم األربعاء 
 

  حممد صاحل ابخطمة
 دبلوماسي أديب.

املكرمة. أتثر أبدب وفكر محزة شحاتة وشعر  بتدائية مبكة  الرمحانية اًلمدرسة  قدامى طالب    من
قاهرة اليف  ىقض .مديراً ملكتب وكيل وزارة اخلارجية للشؤون السياسية حممد حسن فقي. عمل 

 السعودية.سفارة اليف قنصاًل  خرى واأل ،ربعة منها يف الدراسةأعاماً،  (15)
األديب ه مع  ل  ذكرايت   (البالد جريدة )ونشرت له يف  ت مصرية وسعودية،  له مقاًلت يف دوراي

 . محزة شحاتة
 هـ.  1426، وصدرت أعماله الشعرية الكاملة عام نقش على املاء طبع ديوانه: 

 م. 2022كانون الثاين   4هـ،   1443تويف يوم الثالاثء األول من مجادى اآلخرة 
 

 حممد صاحل الضالع
 . والصوتيات عامل اللغة 

تطوير الدرس ب  أستاذ يف قسم الصوتيات واللسانيات بكلية اآلداب يف جامعة اإلسكندرية. اهتم
 ، وكتب يف ذلك حبواًث ودراسات.الصويت يف العربية

، علوم الصوتيات األسلوبية الصوتية من عناوين كتبه: التجويد القرآين: دراسة صوتية فيزايئية،  
سينا،   ابن  الل عند  الشعريةلسانيات  برد:  غة  بن  بشار  الرتمجة دراسة يف شعر  دراسات يف   ،

هارولد    /خطاابت إىل طالب الصوتيات: حنو تعريف هبذا العلم اجملهولواللسانيات العربية،  
 )ترمجة(.  ابملر 

 م. 2022حزيران  26هـ،  1443ذي القعدة  27تويف يوم األحد 
 

 حممد عدانن سامل
   انشر كاتب. 

 .حسن عبدالقادر ساملامسه مركب، والده: 
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من دمشق. خترج يف الثانوية الشرعية، وأجيز من كلية احلقوق جبامعة دمشق، ومل ميارس احملاماة  
إًل أشهرًا، مث توجه إىل النشر، فأنشأ )دار الفكر( مع شريكيه أمحد وحممد الزعيب، وكان هو  

ارتقى هبا، وجعلها متميزة بني دور النشر العربية، ( عاًما، ف60املدير العام هلا، وبقي على هذا )
حيث كانت منشوراهتا خمتارة بعناية، مع تصحيح جيد، وإخراج مجيل، وخط أمجل، وفهارس..  
مثل  اجتهادات خاصة،  ولو كانوا أصحاب  إسالميني هنضويني،  بنشر كتب مفكرين  واهتم 

ب املسريي، وشوقي أبو خليل،  مالك بن نيب، وجودت سعيد، وحممد سعيد البوطي، وعبدالوها
واهتم   اجليدة.  والثقافية اإلسالمية  التارخيية  داره مدة طويلة، وسانده مبؤلفاته  الذي عمل يف 
الناشر بثقافة القارئ، وشجعه على املطالعة، من خالل فكرة )القارئ النهم(، اليت ظلت ملصقة 

ع األستاذ عبدالواحد  لسنوات. وذكر  الدار  منشور يف  أنه كان هو صاحب  آبخر كل  لواين 
الفكرة، وكان موظًفا عنده. وكان ملوقع املكتبة يف وسط دمشق أثر يف شهرهتا أيًضا. وقد أسهم  

رئيس اللجنة  ،  انئب رئيس احتاد الناشرين العرب   يف إنشاء دور نشر أخرى، يف بلدان عربية. 
 سوراي. رئيس احتاد الناشرين يف ، العربية حلماية امللكية الفكرية

ب كثريون يف عمله ونشاطه، وصدر فيه كتاب: حممد عدانن سامل: كلمات وأحباث مهداة كت
 إليه: عاشق الفكر والثقافة: ذكرى مرور زهاء ستني عاًما على أتسيس دار الفكر. 

مثل:   أوًلً وله كتب،  عريب،  القراءة  انشر  الثقاف،  مهوم  وحتدايت  العريب  املذكرة  ة،  الكتاب 
الكتاب يف األلفية الثالثة: ًل ورق وًل  ،  مراتع املؤمنني يف رايض الصاحلني ،  الشخصية الدائمة

 . ملكة كلمة لو تقوهلا، على خط التماس مع الغرب ، حدود
معجم تفسري كلمات ،  املعجم املفهرس ملعاين القرآن العظيموأسهم يف أتليف كتب أخرى، مثل:  

املوسوعة  ،  معجم كلمات القرآن العظيمز،  التفسري الوجيز ومعجم معاين القرآن العزي،  القرآن
 . القرآنية امليسرة

 م. 2022أاير  20هـ،  1443شوال  19تويف يوم 
 

   حممد عدانن قيطاز
 أديب شاعر.
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. بدأ صحفي ا، مث درَّس، وتوىل مناصب دمشق  امعةجبقسم التاريخ    من محاة. انل إجازة من
شارك يف مهرجاانت    احتاد الكتاب العرب.  مجعية الشعر يفعضو  تربوية يف محاة، وأعري إىل قطر.  

، وترك مقاًلت ودراسات نشرها سورية، وألقى حماضرات يف املراكز الثقافية ويف اجلامعات بأدبية  
 سورية، وشبية الثورة حبماة.  كرم من قبل احتاد طلبة.  يف جمالت سورية وعربية 

: أسامة بن منقذ واجلديد من آاثره وأشعاره، ديوان أسفار ابن أيوب احلموي،  عناوين كتبهمن 
الربماوي   النحو)وهو  شرح الصدور لشرح زوائد الشذور للشمس  الذهب يف    ( تتمة لشذور 

  ، مجع ودراسة  :)حتقيق(، ديوان اللهب األخضر، ديوان يف ملكوت احلب، ديوان وحيد عبود
شعراء عرفتهم  ،ديوان معارج الروح ،يوان ٔاان والشعرد (، عن مدينة محاة)ديوان وجهك املستبد  

من كل مساء غيمة    ،داب محاة يف حمراب اآل  ،ٔاوراق من اتريخ محاة   ،قرٔاُت وكتبت  ،يف حيايت
اثر الشاعر  من ا    ئتالفا  ة،من ٔاعالم محاحب، بدر الدين بن مجاعة: حياته العلمية وآاثره،  

، مقامات ٔادبيات من محاة يف القرن العشرين،  محاة يف عيون الرحالة واجلغرافيني  ،وجيه البارودي 
الشعر والنقد عند ،  الشيخ حممد اهلاليل شاعر محاة يف القرن التاسع عشرأيب فراس احلموي،  

 . العرب 
 . م 2022 شباط 22هـ،  1443رجب  21الثالاثء يوم تويف 

 
   سالمةحممد علي 

 انقد أديب أكادميي.
ضو  ع  .حلوان  امعةجبكلية اآلداب  يف  كان أستاًذا  مث    أحرز شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة.

الرواية و   يف الشعرنقدية    وحبوث   له دراسات   .جلنة الدراسات األدبية ابجمللس األعلى للثقافة
  أدبية.جمالت نشرت يف 

، منها: أتويل الشعر عند حميي الدين  األديب والدراسات اإلسالمية يف النقد  كتاابً   (20)حنو    له
ابن عريب، الشخصية الثانوية ودورها يف املعمار الروائي عند جنيب حمفوظ، التعبري العريب وأمناطه:  
مهاد نظري وجتليات تطبيقية، شرح ديوان حامت الطائي، شرح ديوان عنرتة بن شداد، األدب 

 ه: حنو رؤية جديدة. اإلسالمي: أصوله وقضااي
 م. 2022أاير  8هـ،  1443شوال  7تويف يوم األحد 
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 مد عمراين حنشي  حم

 فلكي وابحث شرعي موسوعي منظ ِّر.
الفيزايء من جامعة يف  جازة  إحصل على    غرب.املقرية اتغزوت التابعة إلقليم احلسيمة يف  من  

. مث  فلوريدا ستيتمن جامعة  يف األرصاد اجلوية الديناميكية  وشهادة الدكتوراه    ،حممد اخلامس
انتقل إىل  و اًلصطناعي فوق جبال األطلس،    املطرلرابط، ويف مشروع  عمل يف جمال ختصصه اب

ت أخرى. تأليف يف جماًل، عاد ليتفرغ للبحث والجبامعة امللك عبدالعزيز  ليدر ِّس  بالد احلرمني
وبقضااي إسالمية،    ،وآخرين، واهتم بعلم احلديث الشريف  ينلشيخ ابن ابز واأللباوقد التقى اب

وابًلستشراق والفكر اإلسالمي، واألداين، والتاريخ.. ويقال إنه كان مستقال  يف أفكاره وهنجه،  
" ففي كتابه  جديدة،  إصالحية  علمية  ملدرسة  يرمي  املشاريع  وأنه كان  أصنام  اخلراصون.. 

ابألدل"  الفكرية للجميع  عام  للفكر انتقاد  العاملي  واملعهد  اإلسالميني  إىل  احلداثيني  من  ة، 
التيارات  األمة، خمتلف عن  وإحياء  التجديد  لعملية  بتصور مستقل  والشيعة…  اإلسالمي، 

 ولكنه بقي مغمورًا، رمبا لعدم وجود تالميذ له.  ...اإلسالمية والسلفية وغريها
بن ابز  املامهم ابلعلم: الشيخ  إكيف يرد اخلطأ على املفتني الكبار رواية ودراية لعدم    من كتبه:

السلم املعيار لقياس درجة وثوقية النقل للحديث النبوي   :اهلندسة احلديثية،  وابن العثيمني منوذجاً 
إشكاليات املصطلح يف علوم  ،  )نتائجه خطرية، ًل توافق هنج علماء احلديث ألبتة(  الشريف
املنسي،  احلديث األزيل  والسؤال  املؤطر  ،  التأويل  واًلجتهاد  الشيعية  اجلعفرية  األصولية 

كيف  ا،  اًلنقالابت البولصية يف اإلسالم: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي منوذجً ،  ابألسطورة
املهدي الالمنتظر ًل عند اليهود وًل عند الشيعة وًل عند  ،  مسه أدونيسامتت هندسة فريوس  

 . املقاصد السياسية والشرعية عند عالل الفاسي، األجوبة املونرتايلية ل، غاالربت
 م. 2022آب  3هـ،  1444حمرم  6تويف يوم 

 
  مفتاحالغزواين حممد 

 أديب انقد.
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البيضاء.   يف جامعة . مث كان أستاًذا  يف األدب العريب  درجة الدكتوراهحصل على  من الدار 
جامعات مغربية وعربية وأجنبية. ومنح جوائز كبرية، بينها جائزة  ، وألقى حماضرات يف  الرابط

 امللك فيصل العاملية يف األدب.
 صدر فيه كتاب: األصول واملفاهيم: دراسة حتليلية نقدية يف مشروع حممد مفتاح.

 : اخلطاب الصويف)مجع وحتقيق(،    ديوان لسان الدين بن اخلطيب السلماين األندلسيمؤلفاته:  
مفاهيم موسعة لنظرية  ،  مقاربة نسقية  :التلقي والتأويل،  يف سيمياء الشعر القدمي،  فية مقاربة وظي

 )اللغة، املوسيقى، احلركة(، ألفريد بيل، فلسفة النقد: مقاربة مركبة.  شعرية
 م. 2022آذار  9هـ،  1443شعبان  6تويف يوم األربعاء 

 
 حممد فوزي فتوح جاب هللا  

 طبيب جراح، عامل تشريح. 
من قصر العيين التابع جلامعة  املاجستري يف علم التشريح وعلم األجنة    مصر. أحرز درجة من  

عميًدا لكلية مث كان  .  نفسها  اجلامعة  منالدكتوراة يف فلسفة علم اإلنسان احليوي  و ،  القاهرة
للعلوم والتكنولوجيا العيينف  ، الطب يف جامعة مصر  التشريح يف قصر   ، أستاًذا ورئيًسا لقسم 

للجمعية   مؤسس  ، عضومركز حتقيق الرتاث التابع جلامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  عضو يف
 املصرية لعلوم األنثروبولوجيا البيولوجية. 

- القاموس الطيب الوجيز: إجنليزي عدًدا من املؤلفات، منها: وتركا، حبثً  (59)شر أكثر من ن
خمتصر كتاب اتريخ  ،   الشاملالقاموس الطيب،  التطور وأصل اإلنسان من منظور إسالمي،  ريبع

 . الطب العريب
 . صدر جمموعة من أطالس التشريح ابللغة اإلجنليزية مع زوجته زيزفون بدوي أكما 

 م. 2022شباط  13هـ،  1443رجب  12وفاته يوم 
 

 حممد القونيوي 
 من علماء ماردين الكبار. 

 دعا، وحاضر، وصنف. 



86 
 

 . ًل تغران الدنيامن كتبه: 
 م. 2022شباط  8هـ،  1443رجب    7الثالاثء وفاته يوم 

 
 حممد اللياوي 
 داعية قيادي.  

يف الدراسات ودكتوراه    ،حصل على إجازة يف القانون من بركان ابملغرب. درَّس املرحلة الثانوية.  
بعشرين سنة    ، حيث ابتلي برز معتقليهاأعضاء مجاعة العدل واإلحسان وأحد  أن  . مسالميةاإل

العاملي لعلماء    .عشر  ضمن ملف طلبة العدل واإلحسان اًلثين  ، ا ا ظلمً سجنً  عضو اًلحتاد 
 .املسلمني

ا الراشدينمن عناوين كتبه:  الوحدة عند اخللفاء  الراشدين،  الدعوة عند  ،  لعدل عند اخللفاء 
منهاج الراشدين يف رعاية مصاحل  ،  التعليم واًلجتهاد عند اخللفاء الراشدين  ،اخللفاء الراشدين

  .فقه التاريخ ابب مشرع للمستقبل ،الدنيا والدين
 م. 2022متوز  12هـ،  1443ذي احلجة  13تويف يوم 

 
 (حممد سيد أمحد متويل السيد) حممد متويل
 أديب انقد.

وانل منها شهادة  امعة القاهرة  جبكلية دار العلوم  خترج يف    .مركز مطوبس بكفر الشيخ  من مواليد
. درَّس يف القاهرة فلسفة يف األدب والنقد احلديث من جامعة برلني احلرةدكتوراه الاملاجستري، مث  

شارك يف عدد من  و   ،عضًوا ابجلمعية األوروبية لدراسة األدب العريب احلديثوُعمان. وكان  
 وخارجها. صر مباملؤمترات العلمية 

مثل:   برلنيوله كتب:  يف  الفرجنة  :أايمي  بالد  يف  أدبية  :درعمي  علم    ،سرية  يف  حماضرات 
  ، سري األزاهرة بني رعاية األعراف وغواية اًلعرتاف  ، األوكسيمورون يف الرواية العربية  ،األسلوب 

املعاصرة: رؤية سردية مغايرة العربية  الرواية  اليهود يف  ابن    ،صورة  استدعاء  والسلطة:  املثقف 
  )ماجستري(،   د العريب يف مصرأثر مدرسة النقد اجلديد يف النق،  املقفع يف األدب العريب املعاصر

 )دكتوراه(. عتبات يف الرواايت العربية من مصر
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 م. 2021 كانون األول  30 هـ، 1443مجادى األوىل  26اخلميس  يومبُعمان  تويف
 

 حممد حمروس بن عبداللطيف املدرس األعظمي 
 عامل وفقيه حنفي.

  وأحرز شهادة  املدرس،  ه الشيخ عبدالكرمي بيار  مفيت العراقانل اإلجازة العلمية من  من بغداد.
كلية احلقوق  و   ، كلية اإلمام األعظميف    . مث درَّساألزهر  جامعة  مناملقارن  يف الفقه    هالدكتورا

، وأشرف على رسائل جامعية وانقشها،  س يف اجلامعة اًلسالمية العاملية مباليزاي درَّ كما    ،بغدادب
الفقه    ادائمً   اعضوً وكان    .ذاعةاإل   يفديث  أحاألقى  و   شارك يف مؤمترات وندوات،و  يف جممع 

 .ببغداد، وكتب مقاًلت يب حنيفة أمام ة منتدى اإليرئيساً جلمعو اإلسالمي اهلندي،  
)أصله دكتوراه(،    نفردوا به من املسائل الفقهية امشايخ بلخ من احلنفية وما  وله كتب، مثل:  

رفع أكف  ائل القدوري: قسم العبادات،  اإليضاح والبيان الظهوري على التسهيل الضروري ملس 
كتاب  ، املباحث الضرورية لدراسة مذهب احلنفية،  الضراعة جلمع كلمة أهل السنة واجلماعة

األصول،  جهاضاإل علم  يف  اإلسالمية    ،مذكرات  الشريعة  يف  لألسرة  اإلدارية  املسؤوليات 
الكرمي،   القرآن  يف  والقانوين  السياسي  الفكر  الفقهية،  والدعوة  واًلجتهادات  الزكاة  أموال 

سرعة البديهة يف  ، مباحث يف اًلقتصاد اإلسالمي املعاصر،  أمساء القران يف القرآناإلسالمية،  
 .نِّثار العقول يف علم األصول، بني النظم والعقائدسالمية وموقعها الشخصيَّة اإل، الرتاث 

 م.  2022شباط  10هـ،  1443رجب  9وفاته يوم اخلميس 
 

 ( مروان احملاسين) حممد مروان بن أمحد فؤاد احملاسين
 طبيب جراح، لغوي جممعي.

، والتخصص يف اجلراحة من جامعة دمشق  مندكتوراه يف الطب  ال  . انل شهادةدمشق  من
. جامعة دمشق  منجازة يف اآلداب  ، كما أحرز إستاذية يف العلوم الطبيةواأل  ،جامعة ابريس

امللك عبدالعزيز يف جدة.  امعة  ابجلرئيس قسم اجلراحة  أستاذ و  عضو جممع السابقة وجبامعة 
م(. عضو   2008هـ،    1429م، رئيس اجملمع )  1979هـ،    1399منذ عام  اللغة العربية  

جلنة  (، رئيس  عضو مؤسس للمجلس العريب لالختصاصات الطبية )البورد العريبجمالس وجلان،  
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حبوث   . أتقن عدة لغات أجنبية. ولهاحلوار بني احلضارات يف احتاد اجلامعات الناطقة ابلفرنسية
 .  بيةعلمية منشورة يف اجملالت الط

ملعجم الطيب املوحد ، ا(( )ابملشاركةعريب  -   نكليزيإاملعجم الطيب املوحد )  ومن عناوين كتبه: 
)ابملشاركة(، نكليإ  -  فرنسي  –  )عريب العربية  زي  اللغة  اإليطالية يف  األلفاظ  معجم   ،معجم 

( نسيفر   -إنكليزي    -العبارات اًلصطالحية يف اللغة العربية املعاصرة، ثالثي اللغات: عريب  
والعلوم(،  لبانة مشوحو ممدوح خسارة    )مع واللغة  الرتاث  ، شعر احلرب يف أدب  كلمات يف 

 .العدوان الثقايف والعوملة العرب يف العصر األموي والعباسي، إىل عهد سيف الدولة، 
أيًضا:   امليكانيكية  اآلًلت معجم مصطلحات  وله ابملشاركة مع آخرين  معجم ،  والتجهيزات 

معجم مصطلحات العمليات ،  معجم مصطلحات علم القياس،  أنظمة إدارة اجلودةمصطلحات  
الفكرية،  امليكانيكية امللكية  مصطلحات  مصطلحات  ،  معجم  ،  امليكانيكية  اهلندسةمعجم 

 . معجم مصطلحات هندسة الوثوقية
 م. 2022آذار  20هـ،  1443شعبان  17 األحدتويف يوم 

 
   حممد منصور الزالط

   .فقيه فرضي عامل
شرقي طرابلس الغرب. درَّس، وأدار املعهد الديين، ومعهد القراءات، واملدرسة    من مدينة اخلمس 

القرآنية. تفرغ لنسخ الواثئق القدمية، ومسائل الفرائض، واإلفتاء، وحل املشكالت، وكان مكتبه  
 مفتوًحا للجميع.

نبوي إشارات  املعارف،  املرياث، عجائب  علم  توضيح  مثل:  وجواب يف وترك كتًبا،  سؤال  ة، 
 العبادات.

 م. 2022كانون الثاين   3هـ،  1443مجادى األوىل  30تويف يوم اًلثنني 
 

 حممد بن انصر العبودي 
 رحالة ومصنف مكثر. 
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مث كان  العلم،  مشايخ  عن  وأخذ  الكتاتيب،  يف  تعلم  جند.  ببالد  بريدة  مديرًا  فمدرًسا،    من 
شغل منصب األمني  ، و اإلسالمية ابملدينة املنورة  للجامعةمديرًا  أصبح  و ،  ببلدتهللمعهد العلمي  

أحناء العامل،  معظم  مبكة املكرمة، وزار من خالل عمله فيها    العام املساعد لرابطة العامل اإلسالمي
ابحثًا ومتفقًدا أحوال املسلمني، وكتابة تقارير حوهلا، وتصنيف أخبارها يف عشرات الكتاب. 

أكثر منه. وكان ملتزًما بعمله كموظف حكومي. زرته    وًل يعرف أن أحًدا كتب يف الرحالت 
مع أصدقاء يف زايرة علمية يف موقع عمله ابلرابطة، فاستقبلنا، وحتمس أحدان لإلسالم، فلم  

وكان   مناسب!  غري  أبسلوب  وأسكته  فقام  طبيًبا  صديقنا  يعجبه،  بريطاني ا،  العمر،  يف  كبريًا 
متخصًصا يف علم اجلينات، جاء يف منحة إىل الرايض ليكمل دراسات اإلسالمية العليا، ورمبا  

 اللغوية. 
الناس   يدعو  أنه كان  فيها  قرأت  أين  أذكر  وًل  )دعوية(،  رحالته  أن  وًل  داعية،  يسمى  وًل 

نه أسلم على يديه أفراد أو مجاعات، وإمنا  ويعظهم ويرشدهم، مثل الدعاة اآلخرين، وًل ذكر أ
كتبه إحصائيات وحبوث يف أحوال األقليات اإلسالمية يف مهمات كلف هبا. وهي ًل شك  

 انفعة، ويشكر عليها. وقد أشدت هبا مرات. 
 له مذكرات بعنوان: سبعون عاًما يف الوظيفة احلكومية. 

بن انصر العبودي: حياته العلمية،    وصدر فيه كتاب: الشيخ العالمة واألديب الرحالة حممد
 جهوده الدعوية، رحالته العاملية، آاثره احلميدة. 

، أايم يف فيتنام،  فطاين أو جنوب اتيلند( كتاب:  300ومن آتليفه اليت قربت أو زادت عن )
سياحة يف كشمري، كنت يف ألبانيا، مقال يف بالد البنغال، مع املسلمني البولنديني، رحلة إىل  

معجم  على قمم جبال األنديز، على ضفاف األمازون، يف أعماق الصني الشعبية،  سيالن،  
، الثقالء، مأثورات شعبية، هذا ما  يف املأثور الشعيب  اإلبلمعجم  ،  املالبس يف املأثور الشعيب

استوحيته من الناس، املقامات الصحراوية، معجم أسر بريدة، معجم بالد القصيم. وله كتب  
 خمطوطة.
 م.  2022هـ، األول من شهر متوز  1443ذي احلجة  2اجلمعة تويف يوم 
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 حممد وجيه صبحي فانوس
 انقد أديب. 

يف اختصاص  ، وانل درجة الدكتوراه  يف مدارس مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية  تعلمبريوت،    من
أكسفورد. عاد وأخرى يف النقد األديب من جامعة  ،  من اجلامعة اللبنانية  اللغة العربية وآداهبا

احتاد    ، كما حاضر يف جامعات لبنانية وعربية أخرى. ورأسأستاًذا يف اجلامعة اللبنانية  ليكون
اللبنانيني،   اإلسالمي،  و الكت اب  الثقايف  الوطينو املركز  العمل  وكان  ندوة  احتاد ،  لرئيس  انئًبا 

إلقاء ندوات و يف  ، وبرامج ومتثيليات لإلذاعة، وشارك  راسات دقاًلت و . كتب مالكتاب العرب 
ما وراء  ، و األديب املقارنمنتدايت. واهتم ابلنقد  حماضرات أدبيَّة وثقافية وتربوية واجتماعية يف  

   .اجملاًلت الثقافية العامة، و النَّقد
العالقات العامَّة يف املؤسَّسات  ،  حملات من النَّقد األديب اجلديد  ،شفيق جدايل حكاية صوت له:  

  ، أحداث من السِّ رية النَّبويَّة يف مرااي معاصرة  ،الضفَّة األخرى للنَّقد األديب  خماطبات من  ،األهليَّة
 .دراسات يف حركية الفكر األدب ،الرَّحياين واملعر ي ،حماوًلت يف الشِّ عري واجلمايل

 م. 2022متوز  13هـ،  1443ذي احلجة  14تويف يوم 
 

   حممد الوكيلي
 داعية.

 التبليغ ابملغرب.الدعوة و أحد مؤسسي مجاعة 
 م.  2022آذار  14هـ،  1443شعبان  11تويف ابلرابط يوم اًلثنني 

 
   يوسف إصالحيحممد 

   داعية. كاتب إسالمي
ر، والتحق سهارنبو بهر العلوم  امدرسة مظ  ولد يف فورمويل ابلوًلايت الشمالية اهلندية. خترج يف 

. التحق ابجلماعة أمني أحسن اإلصالحيالشيخ  صار من تالميذ  ، و مبدرسة اإلصالح  بعدها
عام   منذ  )  1373اإلسالمية  وصار  1953ه،  اإلسالمي   اهتا.قياد  من  م(،  ابلتعليم  اهتم 

الراعي الرئيسي ملشروع "ملاذا  . مث كان  املدرسة اإلسالمية املركزية برامبورللبنات خاصة، مدير  
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ذكرى "مل يف اجمللة األردية الشعبية  ع  يف أمريكا الشمالية.  " التابع للدائرة اإلسالمية؟اإلسالم
   (.عاًما 35)  "جديدة

،  آداب احلياة يف اإلسالم  ها:من  يف خمتلف جوانب اإلسالم،  كتاابً   (60)ونشر أكثر من   ألف
 . وترمجت كتب له إىل لغات عديدة. مسارات  حسين ين تعليمات، تفهيم احلديث،آقر 

 م.  2021كانون األول   21هـ،  1443مجادى األوىل  18الثالاثء تويف يوم 
 

 حممود إبراهيم الصمادي 
 أديب وابحث موسوعي.

من قرى طربية، شارك يف معارك اجلهاد وجرح، رحل إىل دمشق فسكن يف خميم الريموك، وأسس  
بنه الفلسطينية، استفاد علًما وأداًب من علماء دمشق، وأتثر  الشيخني  هبا اجلمعية اخلريية  ج 

الرجولة،   جامع  واخلطابة يف  اإلمامة  توىل  األرانؤوط.  وعبدالقادر  األلباين  الدين  حممد انصر 
وعمل كتبي ا ومدرًسا، وكانت مكتبته جممًعا لطلبة العلم، ففيها املعارف ونوادر الكتب، وكان  

يف وأسهم  حماضرات،  وألقى  ندوات،  يف  شارك  وأهله.  للعلم  حمب ا  ابلكتب،  برامج  شغوفًا   
ضو يف احتاد الكتاب  تلفزيونية، ونشط يف املناسبات اًلجتماعية، وسافر إىل بلدان كثرية. ع

الثورة السورية املباركة على طغيان حكم  نييوالصحفيني الفلسطين . غادر دمشق يف أحداث 
اء  وقد تزوج مرتني، واجتمع له يف أثن  البعث والطائفية وسكن القاهرة، ومات هبا بداء كوروان.

 .حفيد (200)من حياته أكثر 
  )حتقيق(،   لقِّنَّوجيل  الغِّزًلن  تذكار  صهباء   من   السَّكران  شوةن  ،اجلاللني  تفسري  كتاب   كتبه: ختريج

 من   سلسلة  (، وإماًما  واتبعي ا   صحابي ا   30  من  ألكثر  فيها  ترجم)  اإلسالم  عظماء  من  سلسلة
   .العربية النهضة أبطال

 روايته اتريخ ما حلَّ بفلسطني يف العقود األخرية.ودونت ابنته هدى من 
 م. 2022شباط  6هـ،  1443رجب   5وفاته يوم األحد 

 
 حممود أشرف العثماين 

 عامل مشارك.
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 .ابكستان وأفغانستان . خترج عليه طلبة علم منكراتشييف  أستاذ احلديث جبامعة دار العلوم 
 )ابلفارسية(.  الغديرعقيدة اإلمامة وحديث وله كتب، مثل: 
 م  2022شباط  27هـ،  1443رجب  26تويف يوم األحد 

 
 حممود أفندي الطرابزوين  

   .شيخ الطريقة النقشبنديةعامل مفسر، 
. تعلم العلوم الشرعية على أيدي علماء كبار، وأخذ  أوف مبحافظة طرابزون الرتكية  من مدينة

ا ملسجد إمساعيل آغا يف إمامً   ملعمث    .الطريقة عن أمحد مابسيوين وعلي حيدر األخسخوي
درَّس ووعظ وأرشد، وطاف بوًلايت تركيا، وقام جبوًلت دعوية   ( عاًما.40أكثر من )  إستانبول

يف أورواب وأمريكا، وكان أتباعه ابملاليني. ضيقت عليه احلكومات العلمانية وتفننت يف إيذائه 
ابحلسىن ومصلًحا حبكمة. وقد تعرض    وختويفه لوقفه عن نشاطه، ولكنه بقي صامًدا، داعًيا

تركيا من اًلنفتاح على   لالغتيال ولكن جن اه هللا. للتغيريات اجلارية يف  وكان مؤيًدا ومشجًعا 
 م.   2016اإلسالم، ووقف وقفة شجاعة ضد اًلنقالب العلماين عام 

 . مج (19يف )تفسري كبري كثرية، و له حماضرات  
 م.  2022حزيران  23هـ،  1443ذي القعدة   24إستانبول تويف قبيل فجر اخلميس يف 

 
 حممود احلسين
 كاتب ابحث. 

.  املعهد العايل للدعوة والفكر اإلسالمي  ته يفدراس، وأكمل  دار العلوم لندوة العلماء  يف  خترج
 وألَّف. حبث وحققدرَّس و 
   ابألردية.  يف الرتاجم والتاريخ آتليفه

 م. 2022آب  12 هـ، 1444حمرم  14تويف يوم اجلمعة 
 

   حممود خليل القارئ
 قارئ وإمام مسجد. 
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وأكمل تعليمه  حصل على إجازة فيه من والده املقرئ،  و   ،املدينة املنورة. حفظ القرآن  من مواليد
القرآن،    يف املصلنيمدارس حتفيظ  الرتاويح    أمَّ  النبوي، و يف صالة  إمامة  ابملسجد  استمر يف 

 . وفاتهاملصلني مبسجد القبلتني حىت 
 م. 2022حزيران  25هـ،  1443ذي القعدة  26تويف يوم السبت 

 
 العطيةعارف مروان 

 مدرس ابحث حمقق.
اللغة  من مدينة دير الزور بسورية. سكن دمشق من بعد. من قبيلة الظفري. أجيز من قسم 

درَّس و   العربية جبامعة حلب.  ببري اإلمارات،  يف  يف سورية،  األمريكية  واجلامعة    . وت وُعمان، 
أنه   ُعمان ذكر  املاجستري  وعندما كان يف  يتضح يل    هالدكتوراو حصل على  من دولة ما، مل 

تفصيله، وكأنه مل يفصح عنه، رمبا ألنه ًل يناسب مسعته العلمية، أو من هذا القبيل؟! شارك يف 
  ندوات، واهتم ابألدب ونقده، وابللغة والدين، كما اهتم بتحقيق كتب الرتاث اإلسالمي، وقد 

صاحب مكتبة غنية، ذكر أهنا بلغت أكثر من   استفاد من خربة األستاذ حمسن خرابة العلمية.
( عنوان، مجعها بعناية، وفيها نوادر. وقال إن مكتبته هي البحر الذي يعيش فيه وًل 30000)

ا يف جامعة  عندما كنت طالبً يستطيع اخلروج منه. ومن طرائف ما ذكره يف لقاء معه قوله: "
ا،  ا كبريً هبت إىل صاحب يل يف مكتبة القلعة، وأعطيته ألفي لرية سورية )وكانت مبلغً حلب، وذ

فقال يل: اي مروان، وهللا حرام تشرتي هبا كتب، ما رأيك أن آخذ  ،  ا آنذاك(قد تشرتي به بيتً 
  ! وكان مثن املرت وقتئذ ربع لرية سورية، أو نصف لرية سورية   ؟لك أرضاً يف منطقة حلب اجلديدة

ها من أهلي، وهي ا كما طلبتُ أان أريد أن أشرتي هبا كتبً  ! ماذا تنفعين هذه األراضي؟ فقلت له: 
ذلك  الزور من ألجل  دير  أهل  طُرد  عندما  هنبت،  أن  بعد  وقد أسف على مكتبته كثريًا   ."

مدينتهم واحتلته املليشيات الشيعية وقسد بقيادة أمريكا واحلكومة الطائفية حبجة إخراج داعش 
ها، واحلق  أهنا مثل مدينة املوصل، والغوطة، وغريها من املدن، اهلدف تفريغها من أهل السنة من

وتوطني الشيعة هبا. وقلت له: إن سورية كلها هنبت واحرتقت، فما ابلك أتسف على مكتبتك 
وتذكرها بني فرتة وأخرى؟ وقد تواصل معي وحدَّثين عن مشروعه الكبري يف تراجم القرن، عندما 

ان يف ُعمان، واستفسر عن أمور، وطلب سرييت العلمية. وأظنه قصد كتابه )اإلعالم مبا ليس ك
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مج(، وأنه ما زال يف بطاقات. وكالمه هذا من   15يف األعالم(، الذي ذكر أنه سيقع يف )
   سنوات.

السكر  ، وكان مريًضا ابلقلب، إضافة إىل  كوروان  دمشق بعد انتشار وابءيف  عن التدريس  وقف  ت
 والضغط. وكان ضخم اجلثة.

 .مقالة (160)حنو  ذكر أن مقاًلته بلغت
التعريف واإلعالم فيما أهبم  ( كتااًب، بني أتليف وحتقيق. ومما حقق من كتب:  70وله أكثر من )

، هـ(  581يف القرآن من األمساء واألعالم/ أليب القاسم عبدالرمحن بن عبدهللا السهيلي )ت  
لعلم الدين السخاوي )حتقيق مع حمسن خرابة(، املسائل واألجوبة    اإلقراء  مجال القراء وكمال

السابق(،   قتيبة )حتقيق مع  املسمى  ًلبن  الكرمي  القرآن  املبهمة يف  موسوعة األمساء واألعالم 
عبدهللا بن عبدهللا    / ترويح أويل الدماثة مبنتقى الكتب الثالثة يف األعالم املبهمة يف القرآن الكرمي

حمم د    /رفع حاجب العيون الغامزة عن خبااي الرامزة)حتقيق مع السابق(،    مة األُدكاويبن سال
تسلية األدابء وأسوة الفقراء فيمن تقدمته الفالكة من الكرباء، )حتقيق مع السابق(،    الدَّجلي

ديوان  ،  هـ(  838املعروف بكتاب الفالكة واملفلوكني/ شهاب الدين أمحد بن علي الدَّجلي )ت  
أوًلده وأشعار  بن كلثوم  )ت  ،  عمرو  بن كيسان  احلسن  أليب  املعلقة  شرح  هـ(،    299مع 

فضائل القرآن/ أليب عبيد القاسم بن سالم    ،هـ(  514وعبدالرحيم بن عبدالكرمي القشريي )ت  
هـ(   406، اجملازات النبوية أو جمازات اآلاثر النبوية للشريف الرضي )ت  هـ(  224اهلروي )ت  

مد رضوان الداية(، ترغيب املتعلمني للقسطموين، الثغور البامسة يف مناقب السيدة )حتقيق مع حم
أدب العلم واملعلم  لبدر الدين الغزي،    الدر النضيد يف أدب املفيد واملستفيدفاطمة للسيوطي،  

 ًلبن رجب احلنبلي.   فضل علم السلف على اخللفعبدالباسط العلموي،  /واملتعلم
آتليفه:   املومن  الكرمياملعجم  القرآن  ملوضوعات  مليون   فهرس  منه  طبع  أنه  له  املرتجم  )ذكر 

تضمن كل ما يتطلبه املثقف  ياملعجم اجلامع )و نسخة! وهو مبالغ فيه(، فهرس مواضيع القرآن،  
معجم أعالم اتج العروس للمرتضى ،  املعاصر من طالب وكاتب وأديب ومهندس وطبيب...(

اقوش بني األسطورة واحلقيقة: الرجل املفرتى عليه  ، ُحكم قر هـ(  1250  –   1145الزبيدي )
 )رواية اترخيية اجتماعية(.  

 م. 2022آب  21هـ،  1444حمرم   22تويف يوم السبت 
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 = حممد مروان بن أمحد فؤاد احملاسين  مروان احملاسين

 
  مشرف بن حممد الشهري

 مؤسسات دول ورجاهلا. كتيب. أحد جبال العلم يف عصران. خدم العلم وأهله أكثر من 
،  ةكلية امللك عبدالعزيز احلربييف    . خترجولد يف قرية خشرم التابعة حملافظة النماص القريبة من أهبا

كان شغوفًا بطلب العلم والقراءة واحلفظ .  رتبة عميدبتقاعد  و   ،عمل ضابطًا يف الدفاع اجلوي
العلماء،   وماله  ى سعو وجمالسة  ودعمه جبهده  اخلري  عمل  السابقنيوك  ، يف  من  علوم    ان  إىل 

. أحبَّ الدعاة وعلماء اإلصالح املشهورين. مل ينحن ومل يداهن أحًدا، وما كان  احلاسب اآليل
بوقًا وًل طباًل يف يوم من األايم، ولذلك ضيَّقوا عليه ووضعوا عقوابت وغرامات على من مل  

الدعاة املخلصني يستجب لشروطهم يف نشر الكتب، كما شرطوا على )الشاملة( حبذف كتب  
والسادة العلماء الكبار حىت يسمحوا بنشرها ودعمها، يريدون إسالًما بال نور، بال قوة، بال  
ونصراين وصهيوين  يهودي  مقاس  على  يفصلونه،  مشو ًها كما  إسالًما جديًدا  يريدون  أتثري! 

ول العملية،  احلياة  له يف  أثر  ًل  النصارى  دين  مثل  ليكون  وليربايل..،  كن مصطنًعا وعلماين 
 بتفصيل وإشراف حكومي!! فالطغاة ًل خيافون سوى من اإلسالم احلق. 

ولكنه كان نبيًها، عبقراي  يف اخلدمة اإللكرتونية واًلستفادة منها، فتصرف مبا يقدر عليه من  
 فنون، حىت ًل حيرم الباحثون منه.  

الدروس اإلسالمية(، و)جام العلمي(، و)جامع  )الباحث  ع املخطوطات  هو صاحب مواقع 
 اإلسالمية(، وغريها مما خو ل آخرين إبدارهتا. 

تعارفنا وحتاببنا من خالل اًلهتمام ابلكتاب اإلسالمي وخدمته، فكان نعم األخ املثقف الداعية 
 الويف  السمح الكرمي.

 وقد أصيب مبرض عضال، فكان يتابع عمله إذا وجد نشاطًا بني الفينة والفينة، حىت توفاه هللا.  
ك هللا أيها األخ احلبيب الويف، ورفع مقامك يف عليني، وجزاك عنا وعن اإلسالم واملسلمني رمح

 خري اجلزاء.
 وًل أشك أن مئات األلوف، بل املاليني، سيرتمحون عليك، ويدعون لك. 
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 م. 2021كانون األول   13هـ،  1443مجادى األوىل   9وفاته يف يوم اًلثنني 
 

 مصطفى أمحد بن حليم 
 أعمال وزير. رجل 

أسس شركات    . اإلسكندريةجبامعة  كلية اهلندسة  من أصل لييب.  خترج يف  ولد مبدينة اإلسكندرية  
، وتقلد رائسة الوزارة وعدة  مصرف مشال إفريقيا  هندسية وصناعية يف مصر وليبيا، كما أنشأ

امللكي.   العهد  امللك مستشارً وزارات أخرى يف  له مبا خاص  وبعد استقالته عينه  رتب رئيس  ا 
هتريب وقد ساند الثورة اجلزائرية، مثل    .وزراء، مث أُرسل ليتوىل مهمة سفري ابلعاصمة الفرنسية 

إيواء القياديني اجلزائريني يف  ، و بصفقة سالح من تركيا  هازويدوتالسالح من مصر إىل اجلزائر،  
وصول القذايف إىل احلكم بعد  . و مساندة سياسية وإعالمية للثورة اجلزائريةإضافة إىل  طرابلس،  

، وكتب يف الصحافة عن الشؤون حصل على اجلنسية السعودية، و انتقل للعمل بدول اخلليج
 الليبية. 

 م.   2021كانون األول   7هـ،  1443مجادى األوىل   3تويف يوم الثالاثء 
 

 مصطفى بلمهدي 
 داعية قيادي. 

البليدة ابجلزائر.  مواليد  اجلامعية  من  الدراسة  وبلغ  مع  تعلم  التحريرية. كان  الثورة  . شارك يف 
،  صرح الدعوة اإلسالمية يف اجلزائر بعد اًلستقالل  مؤسسي  منحمفوظ حنناح وحممد بوسليماين  

املؤسسة  أ التارخيية  القيادات  املسلمني    جلماعةحد  الذين عارضوا  اإلخوان  التوجهات  هناك، 
إىل غاية صدور    ،إىل اعتقاهلم وزجهم يف السجون  ها دفعاًلشرتاكية للرئيس هواري بومدين، مم

مع  لتعددية السياسية شارك  وملا مسح اب  عفو رائسي عنهم من قبل الرئيس الشاذيل بن جديد. 
لتنظيم اإلخوان،    إخوانه يف خطوة أتسيس    تلتهاأتسيس "مجعية اإلرشاد واإلصالح" كإطار 

)محاس( اإلسالمي"  اجملتمع  "حركة  سياسي ابسم  إىل "حركة جمتمع  وحت  ،حزب  ولت ًلحقاً 
اليت كان   احلركة،  قادهتاأحد  هو  السلم"  من  انسحب  خالفات  البناء    وأسس   وبعد  "حركة 

عضواً    يف فرتةوعني  وكان شخصية ابرزة ومؤثرة يف بلده، من أعالم الصحوة هبا،    الوطين".
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مسانداً لقضااي    ، أعالم الفقه السياسي والدعويوكان مدافًعا عن احلرايت، من    جلس األمة،مب
 ية.فلسطينال للقضيةاألمة، ومناصراً 

 م. 2022أاير  7هـ،  1443شوال  7تويف يوم السبت 
 

 ريكاينحسن المصطفى 
 خطيب داعية صحوي عامل )مال(. 

ومن علماء الصحوة هبا، الذين أث روا يف  كردستان العراق،  يف  حافظة دهوك قرى العمادية مب من
اآلمرين   ومن  احلية،  اإلسالمية  والثقافة  الوعي  بينهم  ونشروا  والناهني عن ابملعروف  الشباب 

  ببغداد، مث درَّس يف اثنوايت دهوك،  مام األعظمكلية اإل  يفخترج  املنكر. درس على علماء، و 
الكردية ابلصاحلية، وكان خطيًبا    وخطب يف مساجد عديدة، وقدم برامج وعظية يف اإلذاعة

مصقًعا، فصيح اللسان، عزيز النفس، شجاًعا أبي ا، ذا هيبة ووقار، طلب منه أن يدعو للرئيس  
 صدام حسني حىت يبقى خطيًبا فأىب.  وكان يتمثل قول اإلمام الشافعي رمحه هللا: 

 عدم قربا! أُ  لستُ  قوات         وإذا مت   مُ عدَ أُ  لستُ  أان إن عشتُ 
 اكفر     ترى املذلةَ  حر ٍ  ونفسي          نفسُ  امللوك    مهة   مهيت  

وقد أث ر يف اجملتمع الكردي، وأحبه شباب كردستان. وكان ذا ذكاء، وثقافة عالية، جيمع بني  
   .األمة ُخطبه تعاجل قضاايوغالب   القدمي واجلديد مبهارة، ويدعو ويعظ حبماس.

له   واللغوية.وكانت  الشرعية  العلوم  ، يف للنساء  أسبوعية   حماضرةو   حلقات دروس يف خمتلف 
جامع عرف ابمسه وما زال )جامع املال مصطفى(، وإن كان مقيًدا ابسم آخر )جامع اإلمام 

 محزة، أو جامع شهيدان(. وكان خمالطًا الناس، حمب ا للزايرات.
 بعت.وله مذكرات خمطوطة، ليتها ط

 م. 2022آذار  9هـ،  1443شعبان  6تويف يوم األربعاء 
 

   البنجويينحممود مصطفى 
 فقيه شافعي أصويل.
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. أخذ عن علماء الكرد متنقاًل  العراقبكردستان  قصبة بنجوين التابعة حملافظة السليمانية    من
، وأحرز شهادة  درساملعبدالكرمي  العراق الشيخ    بني املناطق، وانل اإلجازة العلمية من مفيت

. عاد ودرَّس يف املوصل، واستفاد منه طلبة علم  األزهرجامعة  من    ه يف الفقه وأصوله الدكتورا
، وهبا  لسليمانيةجبامعة قطر. عاد واستقر ابيف كلية الشريعة  كثريون. انتقل إىل الدوحة أستاًذا  

 مات.
)أصله دكتوراه(،   خطيب الدهشة )حتقيق( له: خمتصر من قواعد العالئي وكالم اإلسنوي ًلبن

الفقه األخيار يف حل غاية اًلختصار،  مبحث اًلجتهاد  : رسالة يف أصول  )حتقيق(،    كفاية 
 .  رسالة يف الرضاع

 م. 2022متوز  13هـ،  1443ذي احلجة  14تويف يوم األربعاء 
 

 مصطفى النوحي 
 داعية نشيط. 
أمَّ   .عاًما (40)أكثر من عاش يف بلجيكا ودعا فيها  .مؤهل جامعي ىحصل عل من املغرب. 

، وزار كثريًا  الناس  أفىتو ، وظهر يف فضائيات أوروبية،  حماضرات   ألقىو   ،خطب يف مساجدهاو 
يديه كثريون،   على  وأسلم  العامل،  دول  هناك من  املسلمني  لتعليم  ومدرستني  وبىن مسجدين 

 .القرآن واللغة العربية
 م. 2022كانون الثاين   10هـ،  1443مجادى اآلخرة من  7تويف يوم اًلثنني 

 
 ايزغان مصطفى

 سياسي وأديب ابرز. 
 . جنم الدين أربكانرئيس الوزراء من أوائل من عمل مع  ،وًلية غازي عينتاب من 

   .ليزيةوكان يتقن الكردية والعربية واإلجن، والشعريف النثر له كتب أدبية 
 م. 2021كانون األول   5هـ،  1443األوىل وفاته يوم األحد األول من مجادى 
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 مظفر النواب
 شاعر شيعي شيوعي اثئر. 

، ودرَّس.  حلزب الشيوعيإىل  ، وانتمى  يةنسية العراقاجلانل  ،  شيعة اهلند  منأصله  ولد يف بغداد، و 
  . سبحانهله قصائد ينتقص فيها من الرب  و   !"وللقرمطية كل انتمائي"بصراحة:    قال يف قصيدة له

سجن فهرب منه واختفى، انتقل إىل دمشق ووقف إىل جانب الرئيسني الطاغيتني السفاحني  
، كما عاش على مائديت اخلميين والقذايف، وتنقل بني بلدان عربية وأوروبية.  سدوبشار األ  حافظ

 من قبل أمريكا!  مل يستنكر غزو العراقو 
 ية الكاملة.صدرت أعماله الشعر 

م، وكان موته يف الشارقة، ودفن   2022أاير    20هـ،    1443شوال    19مات يوم اجلمعة  
 ابلنجف. 

 
   العجليبن شّناع معن 

   شيخ عريب أديب.
. مهتم ابلثقافة اإلسالمية  العراقجنوب  من شيوخ القبائل    ،بغدادبمن أساتذة اجلامعة اإلسالمية  

القبائل  و  هجرات  درَّس  العراقيةاتريخ  اإل.  العايل الثقافة  املعهد  يف  والعقيدة  والتاريخ  سالمية 
 ، ومل يكن حيمل شهادات.سالميةيف جامعة صدام للعلوم اإل ، و إلعداد األئمة واخلطباء
كانون األول   21هـ،    1443مجادى األوىل    18سنة يوم الثالاثء    99مات يف الدوحة عن  

 م.  2021
 

 رزيقة  سعد ممدوح 
 إعالمي إسالمي.

  أمريكا الشمالية انطقة ابإلجنليزية يف  مؤسسة إعالمية إسالمية    أنشأ.  األمريكية  وًلية فريجينيا  من
سالمي وشبكة البث  عالم اإلاملدير التنفيذي ملؤسسة اإلفكان  ،  م   1998هـ،    1418عام  

عمل على نبذ  سالمي، والتغيري الصورة املشوهة للدين اإل  ، أنشأها هبدف وًليةلسالمي اباإل
وبني   همبناء جسور التفاهم بينلو   ،سالم يف العاملرهاب وليد التعصب ومثرة زرعها اإلن اإلأفكرة  



100 
 

الدينية  وقد    .نيييكر ماأل الربامج  على  واحلواريةإركز  والتحليلية  السياسية  الربامج  إىل    ،ضافة 
اإلصدر كتبً وأ ابللغة  وجرائد  وجمالت  وخصوصً ا  الكتب  جنليزية  اإلسالم ا  الناس  تعلم    ، اليت 

   . وترد على الشبهات املثارة ضد نصوص القرآن والسنة النبوية   ،واملفاهيم املختلفة والسنة النبوية
 ".ن تكون رسالتنا هي رسالة اإلسالم الوسطية ابملفهوم الرابينأحرصنا على قال: "

" الثالثينات وقال:  منتصف  حىت  الشباب  على  الرتكيز  األ  ،نريد  الصغرية  سرةإىل    ؛ املسلمة 
الواعية املفاهيم  ومنحهم  اإلسالم   ، حلمايتهم  ليتعرفوا على  املسلمني  الوقت جريان  نفس  ويف 

 ". ن نقدم صورة اإلسالم الوسطيةأومن املهم  ،سلوب الواقعي والعملي ابأل
 م.  2022آذار  3هـ،  1443رجب  30تويف يوم اخلميس 

 
 موسى الشامي

 لغوي.
متخصًصا    يف اللسانيات التطبيقية من جامعة مونرتايل بكندا  حصل على الدكتوراهمن املغرب.  

.  الرابطيف  امعة حممد اخلامس  جب  ، فكان أستاذ األدب الفرنسيمث درَّسها،  يف اللغة الفرنسية
فنظمت  ، وترأسها،  م  2007هـ،    1428عام    مؤسسي اجلمعية املغربية حلماية اللغة العربية  أحد

املرتجم له  وحورب    .يف احملافل واملؤسسات   اللغة  عن  تودافعوات، وكر مت أهل الفصحى،  ند
  اشتكى ، كما  املتحكمني يف مفاصل الدولة  (نيالفرانكفونيمن قبل الناطقني ابلفرنسية ابملغرب )

التحدث ابلعاميةأساتذة ومدرسني  من   يؤثرون  العربية  ، وبعضهم غري مؤهل  متخصصني يف 
ويف    !، ويعزو ذلك إىل ضعف حال اللغة العربية يف املغرب وإن كان صاحب شهادة  للتدريس

، (، اليت طالب هبا )ُخد ام فرنساشروع إدراج العامية يف املقر رات الدراسيةمل ىتصد  آخر حياته  
قو هتا، لذلك استهداف اللغة العربية الفصيحة يعين يل أن خصوَمها خيشون  وقال: "  كما مس اهم.

شارك يف مؤمترات وندوات ولقاءات علمية يف دول    ".جيتهدون يف التنقيب عن وسائل تدمريها
 .الت اجملمقاًلت يف الصحف و وكتب  ،خمتلفة

اللغوي ابملغرب،  نها ابلعربية:  وله مؤلفات، م الوضع  اللغة آراء حول  املغربية حلماية  اجلمعية 
، اللغة العربية وسؤال اهلوية )مع  )مع مصطفى مشيعة(  2013  –  2007أهم احملطات    :العربية

 .السابق(



101 
 

 م. 2022أيلول  16هـ،  1444صفر  20تويف يوم اجلمعة 
 

 ميشال خليل جحا
 أديب كاتب.

عمل   ، مثشهادة الدكتوراه يف األدب بلبنان. أحرز    قرى قضاء الكورة يف حمافظة الشمالمن  
ابحتاد الكتاب اللبنانيني، عضو ندوة العمل    أستاذاً يف اجلامعة اللبنانية. عضو مجعية النقد األديب

 . يف الصحف واجملالت اللبنانية كتب مقاًلت ونشرها.  الوطين
 .أوراق من كتاب العمرله سرية ذاتية نشرت يف كتاب بعنوان: 

سالمية يف أورواب، عمر أبو ريشة: انر الشاعر  الدراسات العربية اإل( كتااًب، منها:  30وله حنو )
مطران خليل  اليازجي،  إبراهيم  البستاين،  سليم  العريب   :املقدسة،  العشر  يف  التجديد  ابكورة 

أعالم الشعر العريب احلديث من أمحد شوقي إىل حممود درويش، أعالم ،  احلديث، فرح أنطون
مقاًلت نقدية،    : كتب وكتاب ،  سرية ونصوص  :الشعر العامي يف لبنان، القصة القصرية يف لبنان 

وجوه نرية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، شعراء لبنانيون رحلوا، شعراء أعالم من املشرق العريب، 
 .مقاًلت له وعنه ومقابالت معه :مقدمات الدكتور ميشال خليل جحا، أمني خنلة

 م. 2022كانون الثاين   7هـ،  1443مجادى اآلخرة   4تويف يوم 
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 انصر بن حممد اجلوفان 
 ابحث فقيه. 

القضاء  يف  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  يف  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل  احلرمني.  بالد  من 
السياسة  أستاذ  ابلسعودية. عمل قاضي استئناف يف ديوان املظامل، درَّس يف جامعة اجملمعة،  

 يف الرايض، وأشرف على رسائل علمية.  ابملعهد العايل للقضاءالشرعية 
  ائية املتعلقة مبراجعة األحكام يف األنظمة العدلية اجلديدة، من عناوين كتبه: الضماانت القض

 التعويض عن تفويت منفعة انعقد سبب وجودها، التعويض عن السجن: دراسة مقارنة.
ومن حبوثه الشرعية: الدفاع الشرعي: دراسة مقارنة، تكييف سلطة التحقيق اجلنائي واًلدعاء 
العام وآاثره، مصروفات الدعوى، تويل مصلحة الزكاة والدخل: جباية زكاة األموال الباطنة يف  

 الفقه والنظام. 
 م. 2022حزيران  29هـ،  1443ذي القعدة  30تويف يوم األربعاء 

 
 لسراقب ندى عدانن ا

 داعية.
دعت إىل دين هللا، واهتمت بتعليم القرآن   عضو رابطة العلماء السوريني.من سراقب بسورية. 

   .قراءيت عاصم وابن كثريالكرمي، وكانت جمازة ب
 .دليل املعلم اجمليد يف علوم القرآن والتجويدمن مؤلفاهتا: 
 م. 2021ديسمرب  30 هـ، 1443 مجادى األوىل 26اخلميس   يوم توفيت صباح

 
 نزيه أديب كبارة
 حقوقي تربوي. 

جماز يف اللغة العربية  ،  يف احلقوق من اجلامعة اللبنانية   هدكتوار من طرابلس الشام. حاصل على ال
يف التخطيط الرتبوي املتقدم من املركز ، وآخر  حائز على دبلوم يف التخطيط الرتبوي،  داهباآو 
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البالد اإل وإدارهتا يف  الرتبية  لتخطيط  أقليمي  اإل،  والقانون  املدين  القانون  داري يف كلية  ستاذ 
واملعلمات   دار املعلمني  مدير  ،س اجمللس الثقايف للبنان الشمايلئير   ،جلامعة اللبنانيةابقوق  احل

 بطرابلس، رئيس مجعية آل كبارة. 
شغال األ  ،اًلستمالك)  بادئ األساسية يف إدارة األعمال، امللك العام وامللك اخلاصكتبه: امل

(، العقود املسماة )البيع واملقايضة اإلجارة الوكالة الكفالة(، األدب  مسؤولية املهندس  ،العامة
لصحافة يف القصصي يف لبنان الشمايل: دراسة حتليلية خلمسني رواية وقصة وقصة قصرية، ا

دابء طرابلس والشمال يف القرنني التاسع ، أ املسرح يف لبنان الشمايلعام،    شمايل يف مئةلبنان ال
 .قطوف من الذاكرة، ة التعليمية يف املدارس اخلاصةيئالنظام القانوين ألفراد اهل، عشر والعشرين

 م. 2022 األول من شباط ،ه1443مجادى اآلخرة  29 تويف يوم الثالاثء
 

 الشيخ بزيين  عبداحلميدنظام الدين 
 عامل مفسر داعية.

من كركوك. األخ األكرب لألستاذ )حمسن عبداحلميد( األمني العام للحزب اإلسالمي، الذي  
توىل تربيته املرتجم له بعد وفاة والدهم العامل. عمل يف إصالح الساعات أوًًل، خترج يف كلية دار  

يد الدكتور املهندس املصري  على  وان املسلمني  مجاعة اإلخإىل  نتمى  العلوم ببغداد، وأثناءها ا
الدين إخوانية  ،حسني كمال  تربوية  أسرة  أول  و فكان يف  إبدار ،  متمسكاً  ا  ةظل  ألسرة  هذه 

هـ. اتبع دراساته العليا يف الفقه، وصار من بعد   1412عام    الرتبوية حىت خروجه من العراق
وكتب    ليه كثريون. ألف ابلكردية والعربية،، وقد تتلمذ عكلية الشريعة جبامعة بغدادأستاًذا يف  

 . وسكن يف إنكلرتا. مقاًلت يف جمالت إسالمية، حملية وعربية، منها جملة األزهر
دراسات  ي،  الشريعة اإلسالمية والقانون الوضع   جناية القتل العمد يفمن كتبه: تفسري ابلكردية،  

مفهوم ،  ادة وآاثرها النفسية واًلجتماعيةالعب،  وأحباث يف العقيدة والتفسري والفقه املقارن وأصوله
 . الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته ومصادره العقلية والنقلية

 م.  2022متوز  18هـ،  1443ذي احلجة  19يف بريطانيا يوم اًلثنني  دينة برستلتويف مب
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 منر سلمان العساف
 قيادي إسالمي خريي. 

األردن.   يف    يفخترج  من  والفيزايء  اهلندسة  ودرس  الثانوية،  صويلح  انضم بريطانيا.  مدرسة 
بح عضو املكتب التنفيذي حلزب مناصبها حىت أص  وتدرج يف  ،الصفوف احلركة اإلسالمية مبكرً 

العمل اخلريي واإلغاثي  رواد دوهو أح، للحزب  انئب األمني العام  ، مثجبهة العمل اإلسالمي
 .األخضر اخلريية، عضو جملس إدارة مركز األمة للدراسات  ئيس مجعية اهلاللر  ألردن،اب

 م. 2022متوز  23هـ،  1443ذي احلجة  24تويف يوم السبت 
 

   هناد ايسني املوسى
 ابحث لغوي أكادميي. 

من قرى ايفا، استوطن عم ان. انل إجازة يف اللغة وآداهبا من دمشق، واملاجستري والدكتوراه من 
القاهرة. أستاذ يف اجلامعة األردنية أكثر من أربعة عقود، وعميًدا لكلية اآلداب هبا. ودرَّس يف  

لغة العربية  مستشار ملنظمة اليونسكو لتعليم العربية يف الصني، خبري يف الجامعات عربية أخرى.  
بـواشنطن التكنولوجية  التطبيقات  مؤسسة  التحكيم    عضو  ،لدى  جلنة  عبداحلميد  جبيف  ائزة 

 . وجائزة امللك فيصل العاملية، شومان
اللغوية/   بعنوان: هناد موسى وجهوده  اخلليل  املاجستري جبامعة  لرسالة  فيه حبث مكمل  قدم 

 فتحية حممد الداببسة. 
النحت يف اللغة ،  مقدمة يف تعليم اللغة العربية،  ية يف النحو العريبنظر ،  يف اتريخ العربية كتبه:  
الثنائيات يف قضااي اللغة العربية يف العصر  ،  علم الصرف،  قضية التحول إىل الفصحى،  العربية

العربية: قيم الثبوت وقوى ،  العربية يف مرآة اآلخر،  احلديث من عصر النهضة إىل عصر العوملة
 ية وأبناؤها.  ، اللغة العربالتحول

 م.  2022متوز  1هـ،  1443ذي احلجة  2تويف يوم اجلمعة 
 

   صمود نور الدين
 أديب شاعر.
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،  جامعة القاهرةيف    اجلامعيةواصل دراسته  ، و ، درس جبامع الزيتونةبتونس  قليبية مدينة    من مواليد
بسبب سوء تفاهم بني بورقيبة وعبدالناصر، وحصل على الدكتوراه    اجلامعة اللبنانية مث تركها إىل  

ومن شيوخه فيها   ذهب إىل الزيتونة،يحفظ معظم القرآن قبل أن  من جامعة الزيتونة. ذكر أنه
درَّس يف   املشهور.  التفسري  بن عاشور، صاحب  الطاهر  الثانوية،  العالمة حممد    ويفاملعاهد 

سهم  أابملعهد العايل للموسيقى.  الشعر وأوزانه  الدين، كما در س    الكلية الزيتونية للشريعة وأصول
  الصادرة عنأشرف على رائسة حترير جملة "الشعر" الفصلية  ، و يف أتسيس رابطة القلم اجلديد

، وحصَّل بلدان عربية وأجنبيةيف  شارك يف مؤمترات ومهرجاانت أدبية وشعرية  و   ،وزارة الثقاف
   ولة التقديرية. جوائز أدبية، منها جائزة الد

أكثر   يمع أن الزيتونيني كانوا حيبون مصطفى صادق الرافع  ،أحببته بشدةقال يف طه حسني: "
أفكاره وآرائه ودراسته يف العديد منهم حتفظ جتاه  لدى  بكثري، ورمبا كان  ابريس، لكن   منه 

قوله ابهتمامه  من حيث    ينقده للرافع  وأوافقه يف  ،ا فإن طه حسني أستاذ كبريشخصي    ابلنسبة يل
كثري من األحيان، أقول هذا وأان أعرف وأقدر أن نشيدان    ابلشكل أكثر من املعىن واملضمون يف

 . "( هو ابألصل قصيدة من نظم الرافعيىمحاة احلم  تونس )محاة احلمى اي يف الوطين
 وله ذكرايت مع طه حسني نشرها يف حلقات. 

القاسم الشايب، ومن خارج تونس حممود طه وحممود    من شعراء تونس غري أيب  مل يرق يلوقال: "
 ".وابلطبع أمحد شوقي، مث فيما بعد أعجبت بصالح عبدالصبور ،حسن إمساعيل

 هـ( 12/1439/ 15)   48110)لقاء معه يف جريدة األهرام ع  
 . ناحليوا  حديقة، طيور وزهور، رحلة يف العبري، أغنيات عربية، نور على نوردواوينه: 

العروضمؤلفات أخرى:   الشعر،  زخارف عربية،  تبسيط  نقد  الطربي ومباحثه  ،  دراسات يف 
 )أصله دكتوراه(.  أتثري القرآن يف شعر املخضرمني، هزل وجد، اللغوية
 . م 2022كانون الثاين   11هـ،  1443مجادى اآلخرة 8يوم الثالاثء تويف 
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 هشام حممد علي عجيمي 
 حمقق مؤرشف. ابحث 

دورة أساسيات    من مكة املكرمة. انل شهادة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة أم القرى، مث عمل
وصار أستاًذا يف جامعة أم القرى، مع    .إستانبولامعة  جبقسم اللغات األجنبية    يفاللغة الرتكية  

رئيس قسم   ، قسمالأمني مكتبة    ،أمني متحف قسم احلضارة والنظم اإلسالميةأعمال إدارية،  
. قدم برامج إذاعية، ضو جلنة موسوعة مكة املكرمةع  ،البحوث احلضارية مبركز أحباث احلج

و  جامعية،  رسائل  على  العـربيةوأشرف  اللغة  إىل  عـثمانية  تركية  واثئق  منها ترجم  ما خيص   ،
والسالطني هلما وألهلهما    احلرمني، والصرر واحملامل والرواتب وصدقات وأوقاف األهايل واألمراء

تواصلت معه    .الفقراء، فكان أعجوبة يف حتقيقها وأرشفتها وبيان مصطلحاهتا ومعرفة أعالمها 
وشكرته على جهوده، وقد ترك حبواًث ودراسات اندرة يف جمال ختصصه، نشرت يف دورايت  

 سعودية ومصرية.
دراسة معمارية    :ملكة العربية السعوديةقلعة املويلح يف ملنطقة الشمالية الغربية من املمؤلفاته:  
قالع األزمن والوجه وضبا يف املنطقة الشمالية الغربية من اململكة العربية  )ماجستري(،    حضارية
بيان ما خفي من )دكتوراه(،    دراسة معمارية حضارية  :السعودية العـذبة يف  الصافية  املناهل 

ترمجة مسند احلجاز الشيخ حسن بن    (،حتقيق)إبراهيم عباس املدين الصديقي    /مساجد طيبة 
هـ إمام املقام  1361  -   1289ترمجة  الشيخ حسن بن عبدالرمحن العجيمي    ،علي العجيمي

احلرام ابملسجد  وتصنيف حممد    ،احلنفي  ترمجة  املكية/  املسمى ابألخبار  املشرفة  مكة  اتريخ 
ار احلرمني الشريفني  أخبهـ( )ترمجة(،    1022عاشق بن احلافظ عمر الرومي احلنفي )ت بعد  

(،  ترمجة وترتيب وتقدمي)ووًلية احلجاز يف السجل  العثماين/ وضعه ابللغة العثمانية حممد ثراي بك  
املناهل الصافية العذبة يف بيان ما خفي من مساجد طيبة/ إبراهيم عباس املدين الصديقي )ت 

قراءة  )هـ(    12رحلة هبجة املنازل/ حممد أديب بن حممد درويش )ق    (،حتقيق)(  ه  1300
لوازم احلجاج: حمطات الطريق الربي لقافلة احلج من إستانبول إىل املدينة املنورة ومكة   (، وترمجة

 (. قراءة وترمجة )كرمة/ ملؤلف جمهول امل
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دفرت إرسالية صر ة أهايل  ومن أمثلة حتقيقاته اليت نشرها يف موقعه مما خيص احلرمني الشريفني:   
دفرت ،  هـ  1177مكة املكرمة عن أوقاف احلرمني الشريفني يف الشام الشريف الواقع يف سنة  

حمصول شيشلوغوس الكائنة يف إايلة اينوه  تقسيمات الصرَّة اجلديدة ألهايل املدينة املنورة عن  
اليت فتحها جمدًدا حضرة الغازي السلطان حممد خان خلَّد هللا خالفته وأبَّد سلطنته إىل انتهاء  

وألف إحدى وسبعني  واجب سنة  اجلديدة ألهايل مكة ،  الزمان عن  الصرَّة  تقسيمات  دفرت 
اينوه   إايلة  الكائنة يف  ولوغوس  الغازي املكرمة عن حمصول شيش  فتحها جمدًدا حضرة  اليت 

أربع   واجب سنة  الزمان عن  انتهاء  إىل  وأبَّد سلطنته  السلطان حممد خان خلَّد هللا خالفته 
دفرت تقسيمات الصرة الشريفة اخلاقانية الرومية اجلديدة املعينة ألهايل القدس  ،  وسبعني وألف

الشريفة اخلاقانية الرومية    دفرت تقسيمات الصرة،  الشريف عن واجب سنة إحدى وعشرين وألف
يوم اآلخرة عن واجب سنة سبع   تعاىل إىل  املكرمة شرفها هللا  اجلديدة واحللبية ألهايل مكة 

وألف الطاهرة يف ،  وستني  العرتة  أشراف  نقيب  احلسيين  السيد حممد  ابن  السيد حممد  دفرت 
املكرمة عن أوقاف  دفرت الصر ة الشريفة ألهايل مكة، هـ 1067 – 1057املمالك العثمانية: 

السلطان مصطفى الثالث ابن أمحد الثالث العثماين للجامع الشريف واملطعم اخلريي والنبعة  
وألف  ومائتني  وأربعني  اثنتني  سنة  واجب  عن  إبسطنبول  يل  له  ًل  يف  صرَّة  ،  الكائنة  دفرت 

،  هـ  1131سنة    خمصصات القبائل احلامية )الدََّرك( لقافلة احلاج الشامي إىل احلرمني الشريفني
دفرت خمصصات قر اء حلقات الذكر يف مكة املكرمة عن أوقاف السلطانة فاطمة كرمية السلطان  

دفرت مرتبات وظائف حلقات الذكر ألهايل مكة املكرمة ،  هـ  1138أمحد الثالث العثماين لسنة  
لطان حممد شر فها هللا تعظيًما وتكرميًا بتعيني حضرة سلطان الزمان عبداحلميد خان ابن الس 

الدوران عن فائض مال مقاطعات أوقاف احلرمني الشريفني  ،  خان خلَّد هللا خالفته إىل آخر
دفرت الوظائف املنعمة على قر اء حلقات األجراء ،  عن واجب سنة اثنتني وتسعني ومائة وألف

ن مراد  القرآنية وغريها يف مكة املكرمة عن أوقاف الرتبة الشريفة للمرحوم واملغفور له السلطا
دفرت املفردات ،  خان طاب ثراه الكائنة يف إسطنبول احملمية عن واجب سنة ست وستني وألف

املبينة لصورة التوزيعات على املعينني يف الصر ة واملسجلني يف األوقاف الشريفة حلضرة املرحومني 
مكة املكرمة   واملغفور هلما الصدرين األسبقني حممد ابشا كوبريلي وابنه أمحد فاضل ابشا ألهايل

 ... هـ 1283كر مها هللا تعاىل إىل يوم اآلخرة واجب سنة 
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 .وغريها من الواثئق والسجالت والدفاتر
 م. 2022كانون الثاين   23هـ،  1443مجادى اآلخرة  20تويف ليلة األحد 
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 )و( 
 

 وجيه حسن قاسم
 مناضل سياسي. 

ا،  مدرسً   بالد احلرمني ليعمل فيها أهنى الثانوية ومضى إىل  فلسطني،  بحمافظة جنني    من قرى
منظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل    ملغرب ، مث إىل اخليل الوزير  للعمل معومنها انتقل إىل اجلزائر  

امللك دولة فلسطني  ل  اسفريً   هناك، مث تقاعده. ورشحه  رئيسً   هبا حىت  بصفته  الثاين  ا  احلسن 
ا لوكالة بيت مال القدس ا عام  كون مديرً للجنة القدس املنبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي لي

 عضو اجمللس الوطين الفلسطيين.  وكانالشريف، 
دور بيت مال القدس يف احلفاظ على هوية  ،  نظرة جديدة يف التحالف الصهيوين اإلمرباييلله:  

 .القدس
 م.  2022كانون الثاين   14مجادى اآلخرة،  11تويف يوم اجلمعة 

 
 ي فانوسحممد وجيه صبح =  وجيه فانوس

 
 وفيق مصباح سنو  
 طبيب وجراح عيون. 

أكمل دراسته اجلامعية يف مدينة ليون بفرنسا  .  يف مدارس مجعية املقاصد بصيدا. تعلم  بريوت   من
. عمل يف مستشفيات، وانل شهادة اًلختصاص أبمراض وجراحة العني  ،خترج من كلية الطبو 
العيون  و  طب  لقسم  اجلامعة  رئيًسا  لطب  ارئيًسا    وكان.  اليسوعيةمبستشفى  اللبنانية  جلمعية 

الدولية والعربية. عضو جملس أمناء مجعية املقاصد   للبنان يف املؤمترات  العيون، واملمثل الدائم 
انل  .  احتاد مجعيات العائالت البريوتيةورئيس  ومؤسسات دار األيتام اإلسالمية، املؤسس األول  

نشر مئات األحباث واملقاًلت العلمية    .لبنان ودول ُأخرىته الطبية والعلمية من  اأومسة إلجناز 
 يف طب العيون. 

 أصدر ذكرايته حتت عنوان: ابئع الفرح. 
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 م. 2022شباط  18هـ،  1443رجب  17تويف يوم 
 

 وليد أمحد دماج 
 روائي.  

قرأ األدب وأتثر أبدابء وروائيني  اسبة من جامعة صنعاء.  أجيز يف احمل  من حمافظة إب ابليمن.
عمل مديرًا تنفيذاًي لصندوق الرتاث والتنمية الثقافية،    والقصة مث الرواية.كتب الشعر  من بلده.  

  ندوات وفعاليات أدبية وثقافية.يف    وشاركمستشارًا لرئيس اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة،  و 

 عن رواية له.  جائزة ديب الثقافيةمنح 
 .أبو صهيب العزي ،شقَ وَ  ظالل اجلفر، ُهم ، رواايته:

 م. 2022آب  19هـ،  1444حمرم  22تويف يوم اجلمعة 
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 )ي( 
 

  آابدي  عظيم حسني عثمان حيىي
 عامل حمد ِّث. 

من أبرز  ، دار احلديث اخلريية يفوخترج  ، علماء احلرم املكي . أخذ عن والده و ولد مبكة املكرمة
حممد عبدالرمحن الصومايل. ،  عبداحلق اهلامشي  ، السمح عبداملهيمنشيوخه: إمام احلرم املكي أبو  

س الكتب  درَّ هـ، وقد    1372عام    مث علَّم يف املدرسة اليت خترج منها، ويف احلرم املكي منذ
 ( عاًما، وصار له تالمذة. 40) ، وغريها، على مدىالستة وكتب العقيدة وتفسري ابن كثري

 .م 2022كانون الثاين   26املوافق  هـ 1443رة مجادى اآلخ 23 تويف يوم األربعاء
 

  يسري السيد حممد
 كاتب إسالمي.

 من مصر. اهتم بكتب ابن قيم اجلوزية وعلمه. 
، وجامع اآلداب له، وجامع السرية له )مجع وتوثيق(،  قيمالبن  ًل  من آاثره العلمية: جامع الفقه

وحتقيق(، خمتار الفتاوى ًلبن القيم )إعداد(، حقوق  البدائع يف علوم القرآن ًلبن القيم )اختصار  
   اإلنسان يف ضوء الكتاب والسنة.

 م. 2022حزيران  10هـ،  1443ذي القعدة  11تويف يوم اجلمعة 
 

   املنشي القامسيإمساعيل يعقوب 
 عامل مشارك.

، وأخذ علوم احلديث وغريها عن الشيوخ  خترج يف دار العلوم بديوبند  .اهلندية  وًلية كجرات   من
مث   اإلسالمية،  الكبار.  العربية  اجلامعة  وأصوله يف  الفقه  إىل  در س  بريطانيا وسكن يف انتقل 

جملس التحقيقات الشرعية الربيطانية، وكان عضو اجملمع الفقهي اإلسالمي   هبا  ديوزبري، وأسس
  رؤية اهلالل وأوقات الصالة يف بريطانيا بقضية    اعتىن  جبدة، واجملمع الفقهي اإلسالمي بدهلي.

اختلط يف  ، وقد  ا أبعمال مجاعة الدعوة والتبليغمشيدً   وكان على هنج مدرسة الندوة،،  خاصة 
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عمره من  آخر  له  وذكر  له،  ترجم  الذي  الندوي،  أكرم  األستاذ حممد  وحمبيه  تالميذه  من   .
   الكتب:

لفجر الصادق والشفق يف بريطانيا، حتقيق مبادئ رؤية اهلالل وتعيني الشهور القمرية، حتقيق ا
 وقت العشاء يف بريطانيا. 

 م. 2022آب  17هـ،  1444حمرم  19تويف يوم األربعاء 
 

 الباحسنيبن عبدالوهاب يعقوب 
 عامل فقيه أصويل جليل.

، والتقى األزهر  جبامعةالدكتوراه من كلية الشريعة والقانون  . أحرز شهادة  لعراقابولد يف الزبري  
هناك مبشايخ كبار، وحصَّل شهادات يف ختصصات أخرى درَّس علوًما شىت يف اثنوايت ومعاهد 

يف املعهد وجامعة البصرة، مث انتقل إىل الرايض ودرَّس يف قسم أصول الفقه جبامعة اإلمام، و 
للقضاء ال.  العايل  هيئة كبار  احلرمنيعلماء  عضو  فيصل ببالد  امللك  جائزة  على  حصل   ،

اإلسالمية   الفقهية.لعللدراسات  ابلقواعد  الفقهية    نايته  والقواعد  الفقه  أصول  يف  برع  وقد 
املستوى. فيها أحبااًث عالية  شرف على كثري من رسائل حاضر وشارك، وأ  واألصولية، وكتب 

 ة تدريبية. وانقشها، وأقام دورات علميالدكتوراه واملاجستري 
الفقه  :من كتبه ،  رسالة دكتوراه( أصله  رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية )  ،مدخل إىل أصول 

والغاية واملوضوع  احلد  الفقه:  أقسامه(، أصول  شروطه،  أركانه،  )حقيقته،  الشرعي  احلكم   ،  
املعايري اجللية يف التمييز بني    ،التخريج عند الفقهاء واألصوليني: دراسة نظرية تطبيقية أتصيلية 

املبادئ،  )القواعد الفقهية    ،قاعدة اليقني ًل يزول ابلشك األحكام والقواعد والضوابط الفقهية،  
املصادر تطورها(  ، (... املقومات،  نشأهتا،  شروطها،  )مقوماهتا،  واألصولية  الفقهية    ، الفروق 

قاعدة العادة    ، ملناطقة واألصولينيطرق اًلستدًلل ومقدماهتا عند ا  ،قاعدة األمور مبقاصدها
، دًلًلت األلفاظ يف مباحث األصوليني، املفصل يف القواعد الفقهية، اإلمجاع )حقيقته،  حمك مة

أنواعه، حجيته،   )حقيقته،  أحكامه(، اًلستحسان  بعض  إمكانه، حجيته،  أركانه، شروطه، 
 تطبيقاته املعاصرة(، إرشاد القاصد إىل معرفة املقاصد.  

 م. 2022شباط  6هـ،  1443رجب   5يوم األحد وفاته 
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 يوسف إصالحيحممد  =  يوسف إصالحي

 
   يوسف بن عبدهللا مجل الليل

 ضابط عسكري )فريق ركن(، ابحث يف التاريخ واألنساب. 
  يف خترج    .السادة آل ابعلوي، من أسرة مشهورة، من أصل حضرمي، من  املدينة املنورة   من

حصل على دورات عسكرية ابلقاهرة. وعمل هناك ضمن القيادة العربية املوحدة، و الكلية احلربية  
ركان ابلقوات  املاجستري يف العلوم العسكرية من كلية القيادة واأل  وانل شهادة  داخلية وخارجية.

ملركزي دارة العامة للتفتيش امدير عام اإلمنها    ،مناصب قيادية، وعني ِّ يف  السعودية  املسلحة
 وكتب مقاًلت وحبواًث يف جمالت عسكرية.  بوزارة الدفاع.

احلرب   :أسلحة الدمار الشامل،  احلرب الكيميائية  :أسلحة الدمار الشاملمن عناوين كتبه:  
  ة اليهود عود على بدء يف جبلَّ ،  الفكر العسكري يف تطورها  اًلسرتاتيجية ودور عباقرة،  النووية

عمدة الطالب يف نسب آل   ،  سالميإ لرباء واًلنتماء من منظور  الوًلء وا  :اًلنتماء  جـ(،   2)
مام يف مصر والشام احلسن واحلسني رضي هللا  بناء اإلًلبن عنبة )تشجري وحتقيق(، أ  أيب طالب

النبوة )عدة أجزاء(،   الشجرة الزكية يف األنساب  وسرية آل بيت ًلبن طباطبا )حتقيق(، عنهما 
دراسات يف علم اًلنساب وضبط    ،هنار للشريف ضامن بن شدقمخمتصر حتفة األزهار وزًلل األ

 النسب النبوي الشريف. 
 م. 2022نيسان  7هـ،  1443رمضان  6تويف يوم 

 
 يوسف الوعماري 

 عامل وانشط خريي. 
ب  من الريفمدينة ميضار  املغريب.  دائرة  الشمال  اإلنسانية  يف  درس    يف  والعلوم  اآلداب  كلية 

ا لرئيس  انئبً   كان انتقل إىل أملانيا وأسس مجعية احملسنني، مث    . مكناسيف  جبامعة موًلي إمساعيل  
مسجد   رائسةمث  ،  ملانياأتوىل رائسة احتاد املساجد يف  .  مسجد أيب بكر الصديق مبدينة فوبراتل
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الصديق  أ بكر  وفاته.  يب  وخارجهاأبقام  حىت  أملانيا  يف  خبدماته  عمال خريية  معروفًا  وكان   ،
 . اًلجتماعية يف أملانيا وأوروابوعالقاته 

 م.  2022هـ، كانون الثاين   1443تويف يف شهر مجادى األوىل 
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