
داعية وفقيه وخطيب مسجد ديدسبري   1964في األول من أكتوبر    سالم عبد السالم عبد هللا حسن الشيخيولد  

، لم يكمل دراسته الجا
ً
خالل فترة اعتقاله حفظ و معية في ليبيا حيث اعُتقل بسبب انتمائه السياس ي، سابقا

ذهب إلى السعودية بعد خروجه و وأمض ى سنتين في السجن ،  القرآن وقرأ كتًبا في أصول الفقه واللغة العربية

وتخرج في الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة )اإلجازة العالية( ومن شيوخه في املدينة علي آل سنان وعطية 

بعد املدينة بدأ الدراسة في جامعة أم القرى  الشنقيطي ومحمد عوض الدمشقي محمد سالم ومحمد املختار

حصل   حيث    . ثم ارتحل إلى السودان  وأكمل بعض الدراسات مثل علم املنطق، فدرسه على الشيخ الكاندهلوي 

، ومن بعلى الدبلوم في الفقه املقارن من كلية الشريعة بجامعة أم درمان. ثم رحل بعد السودان إلى املغر ناك  ه

بعد نجاح  2011يخه هناك محمد الجردي الطنجي ومحمد الزناتي، وعاد بعد ذلك إلى السودان في أكتوبر مشا

الثورة الليبية وناقش أطروحة لنيل درجة املاجستير ونالها بنجاح وكان عنوانها التفريق للشقاق بين الزوجين 

 وتطبيقات مجالس الشريعة في بريطانيا.

 

يوما فقط من وصوله بدأ بإلقاء الدروس بدار الرعاية في  15بريطانيا. وبعد مرور  إلىغادر م 1996عام في و

بري وأصبح خطيب الجامع. من األمور التي اهتم بها في هذه م دخل في مسجد ديدس1999مانشستر، وفي سنة 

 استغرق ثالثة سنوات سّماه »النظرية القضائية 
ً
الفترة مكانة القضاء اإلسالمي في دول أوروبا، وقد أتم بحثا

للمسلمين في الغرب«. بعد انشغاله في القضاء لفترة أنشأ »مركز السالم لدراسات املسلم األوروبي«، ويهدف 

 على قناة الحوار املركز إلى تدريب وتأهيل األئمة وتعزيز دور األسرة املسلمة في الغرب،    هذا
ً
، وكان يظهر أسبوعيا

 .اللندنية

 

 مناصبه

 املكتب التنفيذي للمجلس الوطني االنتقالي وزير األوقاف الليبي السابق ب

 عضو مجلس أمناء االتحاد العاملي لعلماء املسلمين.

 لجنة الفتوى في بريطانيا رئيس

 .عضو األمانة العامة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث

 .القاض ي الشرعي في مدينة مانشستر

 .محكم في املحاكمة البريطانية في شئون املسلمين

 .خبير بمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا



 .شدين على الساحة األوروبيةعضو املكتب التنفيذي للتجمع األوروبي لألئمة واملر 

 رئيس مركز السالم لدراسات املسلم األوروبي

 .أستاذ في املعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية


