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 وصفي عاشور علي أبو زيد.  االسم:

  مصري.  الجنسية:
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رئييييرك مرليييي  لحضييييلود لحاتيييياري حلدرل ييييا  لحضيييير ر   العمللللح ال:للللالي:
 .ولألصول ولحقولعد ولحمقاصدولحمستقبلر ، ومااضر في أكثر من جامع  وأكاديمر  حمولد لحفقه 

 درل ا  إ المر  / فقه وأصوحه ومقاصد لحضريع . التخصص:
 المؤهالت: 

 * يافظ لحقرآن لحكريم برولي  مسندة إحى حفص عن عاصم.
 م.2017هي/1438  عام م  لحمفتوحمع  مك  لحمكر *حصل على درج  أ تاذ من جا

* حصيييل عليييى درجييي  لحيييدلتورلل قعنيييولنئ ةلحمقاصيييد لحس ئرييي  وأيرهيييا فيييي ل  يييتد ل لحفقليييي، درل ييي  
م قمرتبيي  لحضييرو لألوحييى ميين للريي  دلر لحعلييوم جامعيي  لحقيياهرة، ولتبيي  2011تأصيييلر  تيبرةريي ة فييي  وحيييو

 قعض لحصاف ولحمولقع عن لحر اح  ومناقضتلا. 
ر  دلر لحعلوم قسامع  لحقاهرة، بتقد ر ممتيياز، فييي *حصل على ماجستير في لحفقه ولألصول من لل

م، قعنييولنئ ةريرييي  لحسبيير فييي لحفقييه لس ييالمي، درل يي  تأصيييلر  تيبرةريي ة، ولتبيي  لحصيياف 2005مييار  
 لحمصري  عن مناقضتلا، وعن لحكتاب حين صدر.

 م. 1998*حصل على ةتمليدي ماجستيرة من قسم لحضريع  لس المر  بنفك لحكلر  ولحسامع  
 م. 1997*حصل على حرسارك لحلغ  لحعربر  ولحعلوم لس المر  من رفك لحكلر  ولحسامع  

صيارل صيارل لحباياري، * حصل على إجازل  مسندة في قعض لتي  لحسين  ومصييلل لحايد ث، مثيلئ 
مسيند لحيدلرمي، مسند أحمد، موطأ ماحك، جامع لحترمذي،  نن لبن ماجه،  نن أبيي دلود،  ينن لحنسيائي، مسلم،  

ألربعون لحنووي ، ما   يسع لحمادث جلله، أحفري  لحايد ث حلعرلقيي، لحمنيومي  لحبرقورري ، شيرحلا حل رقياري، أحفري  ل
لحاييد ث حلسيييوطي، قصيييدة صرلمييي صييارل، شييرحلا  بيين عبييد لحلييادي، لتيياب لألربعييين فييي فتييائل لحصييااق ، 

ااري، ياليرا  لحترمذي، عولحي مسلم، ح  ، ياليرا  لحبماحك  ينائرا  موطأ،  كتاب لألربعين في فتائل آل لحبي 
لألصول ح لريا لألرصاري، لحتبران في آدلب حمل  لحقرآن حلنيووي، ميتن لحورقيا ، لألربعيون فيي تصيارل لحمعاملي  

ج ء في فتيائل  حلقضيري، ج ء فتل عضر ذي لحاس  حليبرلري، لحمنيوم  لحرحبر  في علم لحفرلئض ولحمولريث،
لحنفاا  لحعيري  من  يرة خير لحبري  صلى هللا علريه و يلم حلضيرو ريور لحيد ن ، و لحدرراعضر ذي لحاس   بن أبي 

 .وصيرها ،عتر
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، ولحسييرة * لتصل  ندل قكثير من علماء لألم  في لحتفسير ولحاد ث ولحفقيه ولألصيول وعليوم لحلغي  لحعربري 
 ولحمضراا .، من خالل لتصال لحسند قعضرل  لأليبا  لحنبوي  ولحتاريو

 خاصييي  ، وإجيييازة أخييير   و يييف لحقرضييياوي  فتييييل  لحضيييرو* حصيييل عليييى إجيييازة فيييي لحعليييوم لحضييير ر  مييين 
 .بتدريك لتبه

* حصييل علييى إجييازة ميين فتيييل  لحضييرو لحصييادن بيين عبييد لحييرحمن لحغرييياري قمدوريي  لحفقييه لحميياحكي وجمرييع 
 ما صا  حه رول ته.و مدورا  لحسن ، مؤحفا  ومسموعاته، و 

إجازة خاص  من فتيل  لحضرو مامد لحاسن لحددو بدولوين لحسن  لحنبوي ، وعام  قسمرع ميا *حصل على  
 صا  حه رول ته.

* حصييل علييى إجييازة ميين فتيييل  لحضييرو د. عبييد لحاكييرم بيين مامييد لألرييرك  رمييا صييا  حييه قييه رول تييه، 
 لته وتاةرقاته ومسموعاته.ءوبمقرو 

 .بتدريك لتبه أحمد لحريسوري فتيل  لحعالم  د. من خاص  * حصل على إجازة 

د. ماميد بين إ يماعيل لحعمرلريي، ومؤحفيا  وأ ياريد لسميام لحقاضيي وأ ياريد  * حصل على إجازة قمؤحفيا 
لحملقي   حمد جابر جبرلن لحرمنيي ألحعالم  وأ اريد لحضرو عبد لحول ع بن يايى لحول عي، وأ اريد رور لحد ن عتر،  
 ، ومؤحفا  لحضرو مامد زلي إبرلهرم، قاحضافعي لحصغير

حمي ة بين عليي د. ، مينلمئ لحضيرو قسمريع مرويياتلم *حصل عليى إجيازة عامي  مين عيدد لبيير مين لحمضيايو
ولحضييرو مامييد ولحضييرو مامييد لحرلقييع لحاسييني لحنييدوي، لحكتيياري، ولحضييرو إبييرلهرم بيين مامييد بيين حسيين هنييد لألهييدل، 

رلتي لألردوررسييي، ولحضييرو أحمييد بيين أبييي قكيير لحابضييي،  لحمعميير ولحضييرو لحملنييا لألزهييري، أحمييد بيين مامييد لحتبييودن
رلفيع بين طيه لحرفياعي، ولحضيرو أحميد بيين عبيد لحيرزلن بين ماميد آل إبيرلهرم لحعنقيري، ولحضيرو علييي  لحمفتيي  ولحضيرو

ولحضيرو زلرييا بين أحميد  صغير زوبر لألهدل لحرمنيي، ولحضيرو ماميد إدرييك بين ماميد لحمياحي لحمغربيي لحكتياري،
بن إبيرلهرم لحباير لحقيديمي لحاسييني، ولحضرو قا م موحود مالص لحرلوي،  لحفرنضي  لحياح  لحالبي لحمكي، ولحضرو

ولحضيرو ماميد أكيرم ولحضرو مسد بن أحمد مكيي، ولحضيرو رييام يعقيوبي، عبد لحرحمن لحكتاري،    بن   ولحضرا  ر ه 
ولحضيرو عبيد لحيرحمن بين عبيد لحايي لحكتياري،  لحغاميدي، ولحضيرو د. وحييد لحمنرسيي،ولحضرو ذياب بين  يعد  لحندوي،  

و عبد لحوهاب بين ولحضرو عبد لحوليل بن عبد لحاق لحلاشمي، ولحضرو مامد بن علي لحمنصور لحصنعاري، ولحضر
حضييرو لحمعميير ول قاتي،سييراحكوتي، ولحضييرو عميير بيين موفييق لحنضييو ، ولحضييرو عبييد لحمسيييد لحسييامي لحعبييد لحع ييي  لح يييد

ولحضرو مامد إدريك  ولحضرو د. فتل بن عبد هللا مرلد، ولحضرو د. علي لحقديمي،  لرمان عبد هللا أحمد لحضرفي،
لهرم بن ماميد بين بن مامد لحماحي لحكتاري، ولحضرو زلريا بن أحمد لحياح  لحالبي لحمكي، ولحعالم  لحقاضي إبر 

 وآخرون.ولحعالم  لحمعمر مفتي لحضافعر  في ترلرا خليل بن عبد لحكريم لورنج،  ،حسن هند لألهدل

 

 م قاعتبارل أحد لحكتاب لحمتمي ين في مسل  لحوعي لس المي. 2004* لرمته وزلرة لألوقاو لحكويتر  عام 
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 م،2011، 2010، 2009م، 2008* لرمته وزلرة لألوقاو لحكويتر ئ لحمرل  لحعاحمي حلو ير  أعولم 
سحقائه قعض لحمااضرل  ولحيدورل  حوفيود لحيدعاة مين لحيبالد لة ييوي ، ولسفريةري ، ولألوربري ، وبرريامج علمياء 

 لحمستقبل حسلودل في لحبررامج.

 

 المؤتمرات الدولية:
شارك بورق  قاثر  عنولرلائ ةلحمااو   لحتسد دي  لحمعاصرة في أصول لحفقيه، درل ي  تاليلري ة، فيي  .1

صييفر  14-13لحمييؤتمر لحعلمييي لحييدوحي لحثييامن حكلريي  دلر لحعلييوم قسامعيي  لحفيييوم قمصيير لحمنعقييد فييي لحفتييرةئ 
تضرلو لحمستقبل، راو م. تا  عنولنئ ةلحعلوم لحعربر  ولس المر  ول 2006مار    14-13لحمولفق    1427

 رؤي  علمر  منلسر  حد ث ة. 
شييارك ببايييث قعنييولنئ ةرعايييي  لحمقاصييد فيييي ميينلج لحقرضييياوية. فييي تكيييريم لحعالميي  لحضيييرو  و يييف  .2

م فيي ميؤتمر 2007/ 18/7-14هيي، لحمولفيقئ 1428رجي   1جماد  لةخرة إحى   29لحقرضاوي قاحدوح  في
 دوحي قعنولنئ ةلسمام لحقرضاوي... مع لحتالميذ ولألصاابة. 

ائرييي  حافيييظ لريييان لأل يييرة، قيييرلءة فيييي ضيييوء رصيييو  لحضيييريع  شيييارك بورقييي  قعنيييولنئ ةلحتيييدلبير لحوق .3
ومقاصدهاة، في ميؤتمر ةلحتفكيير لحعلميي و يرم لحتقيدم فيي لأل يرة لحمصيري ة. لحمنعقيد فيي للري  لةدلب ي جامعي  

 م.17/12/2007-16هي لحمولفق 1428ذو لحاس   8 -7عين شمك. في لحفترة منئ

صيدها فيي لس يالمة، فيي ميؤتمر دوحيي قعنيولنئ ةلحاريي  شارك بورق  عنولرلائ ة لحاريي  لحد نري  ومقا .4
لحد نرييي  وموليييييق وقييييولرين حقيييون لسرسيييانة، لحمنعقييييد فيييي لحسملورييييي  لحس لئريييي ، جامعييي  لألمييييير عبيييد لحقادرييييي 

 م.7/5/2008-5هي لحمولفقئ 1429جماد لألول  2ربرع لحثاري  30قسنيين ، في لحفترة 

فييي علييم لحتوحيييد عنييد لحضييرو لحغ لحييية، فييي مييؤتمر دوحييي *شييارك بورقيي  عنولرلييائ ةمعيياحم لحتسد ييد  .5
قعنييولنئ ةلحميينلج لحنقييدي فييي لحقييرآن لحكييريم ولحمرلجعييا  لحفكرييي  حلتييرلث لس ييالمية، لحمنعقييد فييي للريي  لةدلب 
ولحعليييوم لسرسيييارر  ي جامعييي  لحسيييليان ميييو ي  يييلرمان قاحمملكييي  لحمغربرييي  قاحتعييياون ميييع لحمعليييد لحعييياحمي حلفكييير 

ومرليي  درل يا  لحمعرفيي  ولحاتيارة، ولحرلقييي  لحمامدييي  حلعلمياء، ولحمسلييك لحعلميي لحمالييي، وذحييك  لس يالمي،
 م.26/6/2008-24هي لحمولفقئ20/6/1429-19أيمئ 

شيييارك بورقييي  قاثرييي  قعنيييولنئ ةمضيييارل  لحميييرأة فيييي لحعميييل لحسرا ييييئ مضيييروعيتلا ومقاصيييدهاة فيييي  .6
ولألهييدلوة لحييذي أقامييه لحمسلييك لحضييعبي لحييوطني فييي  مييؤتمرئ ةلسصييالحا  لحسرا يير  فييي لحس لئييرئ لحمسييار

 م.2013 وريو  11-10لحعاصم  لحس لئري  في لحفترة 
شيارك بورقيي  قاثري  قعنييولنئ ةلحتفسيير لحمقاصييدي حسيور لحقييرآن لحكيريم، فييي ذيالل لحقييرآن أرموذجيياة،  .7

فيي  –لحديمقرلطري  لحضيعبر   قسينيين  قاحسملوريي  لحس لئريي  –إحى جامع  لألمير عبد لحقادر حلعليوم لس يالمر  
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 5-4فيي لحفتيرةئ  –مؤتمرها لحدوحي قعنولنئ »فلم لحقرآنئ بين لحنص ولحولقع« لحذي تنيمه للر  أصول لحيد ن 
 م.2013ديسمبر 
شارك بورق  قاثر  قعنولنئ ةدفع لحصائل، أو فقه لحتعامل مع لحبليسر ة، فيي لحنيدوة لحعلمري  لألوحيى  .8

ولنئ ةريييرل  فييي لحسرا يي  لحضيير ر  فييي ضييوء لحمسييتسدل  لحرلهنيي ة، لحمقييام فييي حرلقييي  علميياء أهييل لحسيين  قعنيي
 م.2/2/2014-1ل ينبول في لحفترةئ 

شييارك فييي لحمييؤتمر لحعيياحمي لحثيياري حرلقييي  لحمنيمييا  لحنسييائر  لحعاحمريي  قعنييولنئ ةلحملتقييى لحعيياحمي  .9
فبرل ير  8-7هي لحمولفيق 1435ر ربرع آخ 8-7حمولجل  تاديا  لأل رةة لحذي أ رم في مد ن  ل ينبول  ومي 

م، وشارك في ورشا  لحعمل لحتي أقاملا مرل  ةقاحثا ة حدرل ا  لحمرأة في لحيوم لألول حلتباحث حول 2014
إصدلر ويرقي  حاقيون لحميرأة وولجباتليا فيي لس يالم عليى صيورة ميولد د يتوري  قارورري  تعبير عين رو  لحضيريع  

 ومقاصدها وتبرز موقفلا من لحمرأة.

ك بورقيي  قاثريي  قعنييولنئ ةلحتكييوين لحعلمييي حلعالميي  مامييد لحييياهر لبيين عاشييور، رولفييدل شييار  .10
اهر  دةة. فيي لحميؤتمر لحعلميي لحعياحميئ ةلأل يتاذ لسميام لحضيرو ماميد لحييِّ وأيرل في تكوين لحعقلر  لحعلمر  لحمسيدِّد

كيير لس ييالمي قاحتعيياون لبين عاشييور وإعييادة تأ ييرك لحعقيل لحفقلييي لس ييالمية، لحييذي ريمييه لحمعليد لحعيياحمي حلف
م قمقييير جامعييي  لح يتورييي ، قمنا يييب  لحيييذلر  لألربعيييين 2014فبرل ييير   13-12ميييع جامعييي  لح يتورييي  فيييي لحفتيييرة 

 م(.1973أصسيك 12حوفاته )

شارك بورق  قاثر  قعنولنئ ةلحقوة في لحسرا   لحضر ر ئ عناصرها. ضولقيلا. مقاصيدهاة،  .11
رة، لحتييي تةرملييا وزلرة لألوقيياو ولحضييؤون لحد نريي  فييي  ييلين  عمييان فييي رييدوة تيييور لحعلييوم لحفقلريي  لحثاحثيي  عضيي

 م.2014أبريل  9-6قاحعاصم  مسقط، في لحفترةئ 

شارك بباث عنولرهئ ةأحكام لحضريع  بين لحتعبد ولحتعليلة، في دورة علمر  قعنولنئ )إعمال  .12
حلتيييرلث لس يييالمي، وللرييي  لحمقاصييد بيييين لحتليييي  ولحتسيييي (، ولحتييي تةرمليييا مؤ سيييا  ييييالثئ مؤ سيي  لحفرقيييان 

 م.2014ما و  30-28لةدلب فا   ايك، ومرل  لحمقاصد حلدرل ا  ولحباوث، في لحفترةئ 
وترشييييدلة، فيييي لحنيييدوة  لحثيييوري  عميييلحفيييي ضيييبط لمقيييدما  أصيييوحر  شيييارك بورقييي  عنولرليييائ ة .13

فييي مد نيي  ل ييينبول لحعلمريي  لحتييي تةرملييا جمعريي  بنيياء سعييدلد لحعلميياء قاحتنسيييق مييع رلقييي  علميياء أهييل لحسيين  
 م.2015 مار  21-19 شر ر ة في لحفترة بين ريرة - لحثورة قعنولنئ ةفقه
لحملتقيى لحيدوحي لحسينوي  ة، فييلحتربري  وأيرهيا فيي بنياء لسرسيانشارك بورق  قاثري  قعنيولنئ ة .14

هيي 1436جمياد  لحثارري   08-06 و ي  برج بيوعريريج أييامئلحثامن حسمعر  لحعلماء لحمسلمين لحس لئريين، في 
 ةدور لحتربر  ولحمناهج لحتعلرمر  في ذل تاديا  لحعوحم ة. ئم، تا  عنولن2015مار   29-27لحمولفق حي 
صييدي حلقييرآن لحكييريم، رؤييي  تأ رسيير ة، فييي شييارك بورقيي  قاثريي  عنولرلييائ ةراييو تفسييير مقا .15

لحتييي لحكييريم«،  »مقاصييد لحقييرآن ئتايي  عنييولن لس ييالمر ، متاصصيي  فييي مقاصييد لحضييريع لحعلمرييِّ  لحورة لحييد 
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مرلييي  لحمقاصيييد حلدرل يييا  ولحبايييوث  بلنيييدن قاحتعييياون ميييع مرلييي  درل يييا  مقاصيييد لحضيييريع  لس يييالمرِّ أقامليييا 
 - د نيي  لحربييا،وعقييد  فييي م ،(أكييدلل –قسامعيي  مامييد لحاييامك )لسرسيياررِّ  )قاحربييا،(، وللرييِّ  لةدلب ولحعلييوم 

ميا و  28/29/30هي، لحمولفق حي 1436شعبان 11/12/ 10أيام لحامرك ولحسمع  ولحسب   ،لحمملك  لحمغربرِّ 
 .م2015

شارك بورقي  قاثري  عنولرليائ ةفولئيد إعميال لحمقاصيد فيي مسيال لحيدعوةة، فيي لحيدورة لحعلمري   .16
لحمتاصص  في مقاصد لحضريع  لس المر  قعنيولنئ ةإعميال لحمقاصيد فيي لحعميل لحيدعوية، لحتيي أقامليا مرلي  

لحسيب  ولألحيد  درل ا  مقاصد لحضريع  لس المر  لحتاقع حمؤ س  لحفرقان حلتيرلث لس يالمي بلنيدن، وذحيك أييام
لحمرلييي  ، ولحمنعقيييدة فيييي م2015 يييبتمبر  7/ 6/ 5مولفيييق حيييي هيييي لح 1436ذو لحقعيييدة  23/ 22/ 21ول ينيييين 

 لحثقافي لس المي، قمد ن  حندن.
علييى لحتييأيير فييي لحقييرلر  قييدرة لحسميياهير لحعربريي  ولس ييالمر شييارك بورقيي  قاثريي  عنولرلييائ ) .17

ملتقى لحقد  لحضبابي لحعاحمي لحعاشر، لحذي تةرميه رلقيي  شيباب (، وذحك في  لحر مي تسال لحقد  ول رتفاض 
ديسمبر  6-2مد ن  ل ينبول في لحفترة من  –لحقد  لحعاحمر  برعاي  ل تااد لحعاحمي حعلماء لحمسلمين ألجل  
 .م2015

شيييارك بورقييي  قاثرييي  عنولرليييائ )حفيييظ لأل يييرة مقصيييدل شييير را، قيييرلءة فيييي لحتيييدلبير لحضييير ر   .18
ل تاياد لحعياحمي حعلمياء لحمسيلمين سقامتلا ول تمرلرها، وذحك في مؤتمر )لحميثان لحعاحمي حأل رة( لحيذي أقاميه 

 م.2016أبريل  6-3نبول في لحفترة من يقاحتعاون مع لتااد لحمنيما  لألهلر  في لحعاحم لس المي قا 
، لحييذي ريمييه ل تايياد ةلحمييؤتمر لحعيياحمي حلتعلييرم لحضييرعي و ييبل لحنلييو  قييهة شييارك فيييئ .19

 .م2016أبريل  17إحى  15من في لحفترة لحعاحمي حعلماء لحمسلمين، وأ رم قمد ن  لحدوح  

، لحييذي ريمتييه هيليي  علميياء فلسيييين فييي لحاييارج، ةلألقصييى فييي خيييرةشييارك فييي مييؤتمرئ  .20
وحسنيي  لحقييد  فييي ل تايياد لحعيياحمي حعلميياء لحمسييلمين، ولحمسلييك لس ييالمي لحسييوري، وفرعييا لتايياد لحعلميياء فييي 

 م.2016أكتوبر  8-7ترلرا ولحرمن، وذحك في مد ن  ل تنبول  ومي 
ك بورقييييي  قاثرييييي  عنولرليييييائ )آرلء لحقرضييييياوي فيييييي لحفنيييييون، قيييييرلءة ل يييييتقرلئر  تاليلرييييي  شيييييار  .21

لحتيي يةرمليا  )لحفنيون فيي ضيوء مقاصيد لحضيريع  لس يالمر ( وة لحعلمري  لحمتاصصي مقاصدي (، وذحك فيي لحنيد 
بلنييدن، وذحييك فييي مد نيي   لحتيياقع حمؤ سيي  لحفرقييان حلتييرلث لس ييالمي مرليي  درل ييا  مقاصييد لحضييريع  لس ييالمر 

  .م2016روفمبر  7-5هي لحمولفق 1438صفر  7-5ل تنبول في لحفترة 

شييييارك فييييي ملتقييييى لحقييييد  لحضييييبابي لحعيييياحمي لحاييييادي عضيييير قعنييييولنئ )لحقييييد  وتاييييديا   .22
، وذحييك لحعيياحمي حعلميياء لحمسييلمين رلقييي  شييباب ألجييل لحقييد  لحعاحمريي  برعاييي  ل تايياد لحمسييتقبل( لحييذي تةرمييه 

برئا ييي  جلسييي  عنولرليييائ )مسيييلوحر  لحمؤ سيييا  لحر يييمر  ولألهلرييي  رايييو قتييير  لحقيييد  وولجييي  علمييياء لألمييي ، 
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ويضارك فيلائ رئرك لحضلون لحد ن  مامد جورم ، ود. علي لحقرل دلصي، ود. أحمد لحعمري، ود. مامد مو ى 
 .م2016 روفمبر 11-9مد ن  ل ينبول في لحفترة من  – لحضريف

مييؤتمر ، رؤييي  مقاصييدي ( فييي مييع لحصييلا ن  شييارك بورقيي  قاثريي  عنولرلييائ )مفا ييد لحتيبرييع .23
صييرة صييفر  -ماييرم  30)علميياء لألميي  فييي مولجليي  لحتيبرييع مييع لحكرييان لحصييليوري( لحييذي عقييد فييي ل ييينبول 

لحايارج، قاحتعياون ميع عيدد مين ، وأقامته هيل  علماء فلسيين فيي م2017أكتوبر   21-20هي لحمولفق  1439
 لحليلا  لحعلمر  لحعلمائر .

شييارك بورقيي  قاثريي  عنولرلييائ )حكييم ذقييل لحبقيير فييي لحلنييد، قييرلءة فييي ضييوء أحكييام لحضييريع   .24
حييج هيياؤ   فييي أ رميي  ، ولحتييي حقييون لحايولرييا  وأحكامليياومقاصييدها(، فييي رييدوة مسمييع لحفقييه لحلنييدي حييول 

 .م2017روفمبر 27-25 في لحفترة مومباي
شارك في صناع  ميثيان علمياء لألمي  فيي مولجلي  خيير لحتيبريع ميع لحكريان لحصيليوري،  .25

عاحم، وترجم إحى تسع حغا  حول  300هيل  علمائر ، وأكثر من   36( مادة، ووقع  علره  44لحذي تتمن )
ديسيييمبر  18 لحمولفيييق. هيييي1439 ربريييع لألول 30   يييوم ل ينيييينلحعييياحم، وأعلييين فيييي ميييؤتمر صيييافي بتييياريوئ 

  .م2017

أقيييام وشيييارك وأشيييرو عليييى ميييؤتمر علميييي دوحيييي حيييول ملويييي  مييييالد لسميييام لحضيييرو ماميييد  .26
لحغ لحي لحسيقا، قعنيولنئ )لحضيرو لسميام ماميد لحغ لحيي رحلي  حافلي  قاحعيياء ولحتسد يد، أضيولء عليى فكيرل وفقليه 

 23و  22ولحسيييب  وبايييوث فيييي مسييييرته لحدعويييي  ولسصيييالحر (، وذحيييك فيييي مد نييي  ل يييينبول  يييومي لحسمعييي  
( جامعييي  وهيلييي  ورلقيييي  20قامييي  برعا تيييه )هيييي، و 1439مييين ربريييع لحثييياري  5و 4م لحميييولفقين 2017ديسيييمبر 
 شارك  ره عدد من لحعلماء ولحباحثين من دول شتى، وصدر  أعماحه في مسلد ن.ولتااد ومرل ، و وأكاديمر   

ميييوذج تيبرقيييي فقليييي شيييارك بورقييي  قاثرييي  عنولرليييائ )حةرقييي  ل يييتقالل عليييم لحمقاصيييد ميييع ر .27
مابير لحدرل يا   لحيذي أقاميه (،تاقيق لحقيول فيي ل يتقالحر  عليم لحمقاصيد لجتماعي( في ملتقى دوحي قعنولنئ )

، أحمييد بيين بليي  1للريي  لحعلييوم لسرسييارر  ولحعلييوم لس ييالمر ، جامعيي  وهييرلن قاحتعيياون مييع لحقرآرريي  ولحمقاصييدي ، 
 .م2018فبرل ر  27-26هي/ 1438جماد  لحثارر   09-08 ومي ، قاحسملوري  لحس لئري 

حييدورة ضييمن ل( مقاصييد لس ييالم ميين لأل ييرة ومقاصييد لحيي ولجشييارك بورقيي  قاثريي  قعنييولنئ ) .28
ملييا مرليي  تييورك لحييدوحي حمقاصييد لحضييريع  وفقييه لحولقييع قاحتعيياون مييع لحمرليي  أقالحتكوينريي  لحمتاصصيي  لحتييي 

  لحمقاصيييدي  لحمعاصيييرة فيييي لحارييياة لحعامييي  ولحااصييي  .. لحعييياحمي حلبايييوث ول  تضيييارل  قعنيييولنئ )لحتيبرقيييا
مقاصييد لحماحريي  لس ييالمر  ول قتصيياد لحتتييامني، مقاصييد لأل ييرة ولألحييولل لحضاصيير ، مقاصييد لح ليياة ولحعمييل 

أبرييييل  9و 8لحاييييري، ميييع ميييدخل عيييام فيييي عليييم مقاصيييد لحضيييريع (.. وذحيييك فيييي تيييورك قمد نييي  طبرقييي   يييومي 
 م.2018
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حمييؤتمر علميييي ( لحوذرفيي  لسصييالحر  حلفكيير لحمقاصييديمااضييرة عنولرلييائ ) قإحقيياءشييارك  .29
ه هيلييي  علمييياء متيييقعنيييولنئ ملحمقاصيييد لحضييير ر  بيييين لسعميييال ولسهميييال فيييي لحدرل يييا  لحاد ثييي  ولحمعاصيييرة  ري

لحمسييلمين فييي لحعييرلن، فييي مؤتمرهييا لحعلمييي لحثيياري، وذحييك فييي لحعاصييم  لألردرريي  عمييان  ييومي لحسييب  ولألحييد 
 م(.2018أبريل  22-21هي لحمولفق 1439شعبان  5-6)

شييارك بورقييي  عنولرليييائ ةعليييم لحمقاصيييد ضيييرورة أم تيييرو فقليييية فيييي ميييؤتمر دوحيييي قعنيييولنئ  .30
لحرؤي  لحمقاصدي  وأيرها في رلت  لألم ( لحذي أقامتيه هيلي  علمياء لحمسيلمين قياحعرلن قاحتعياون ميع لحمنتيد  )

هيييي 1439شيييولل  19و 18 يييينبول  يييومي لسينيييين ولحثاليييياء لو يييير  قييياألردن، وذحيييك فيييي مد نييي  للحعييياحمي ح
 م.2018 وحيو  3و 2لحمولفقين 

شارك في رئا   جلسا  مؤتمرئ وقف بي  لحمقد ئ لحماضي ولحااضر ولحمستقبل، لحذي  .31
رم ؛ حييث أ ي( وبلدي  لحسليان أ وب، ولحسامع  لحماحي يي  وجليا  أخير  IHHأقامته جامع  أرقرة قاحتعاون مع )

 م.2018 بتمبر  16-15ل ينبول في 
لحمسييير  لس يييالمي وفيييق لحنسيييق لحمقاصيييدية حيييول قايييث قعنيييولنئ ةشيييارك بتعقيييي  علميييي  .32

في ردوة لحمقاصيد لحسينوي  لحدوحري ، قعنيولنئ ةلحفنيون فيي ضيوء مقاصيد لحضيريع   حلدلتور جميل حمدلوي، وذحك
لحتيياقع حمؤ سيي  لحفرقييان بلنييدن، ولحتييي  (ة لحتييي أقاملييا مرليي  درل ييا  مقاصييد لحضييريع  لس ييالمر 2لس ييالمر  )

 م.2018روفمبر  11-10أ رم  في ل ينبول  ومي لحسب  ولألحد 

ئ ةمقاصييييد لحعمييييل لحسميييياعي لس ييييالمي وأيرهييييا فييييي تاد ييييد شييييكله شييييارك بورقيييي  عنولرلييييا .33
  مرلي أقاميهوو ائلهة، ضمن مؤتمر قعنولنئ ةراو مقارب  جد دة حتضكيال  ومقاصد لحارل  لس المر ة لحيذي 

 .م2019 وريو  15رؤيا حلدرل ا  ولحباوث في ل ينبول لحيوم 

 أقيييام ميييؤتمرل قا يييم حسنييي  لحت لرييي  ولحتعليييرم لحضيييرعي فيييي ل تاييياد لحعييياحمي حعلمييياء لحمسيييلمين .34
فييي ل ييينبول قعنييولنئ ةترلينييا لحروحييي ولحااجييا  لحمعاصييرة حألميي  بييين لحمثاحريي  ولحولقعريي ة،  قاعتبييارل رئرسييلا،

م، وحتيرل يلي  لبييرة مين أهيل لحعليم، حتيورل 2019ريوفمبر   9ه، لحمولفيق  1441ربريع لألول    11وذحك  وم  
 ومضارلين.
نيييولنئ ورقييي  قعنيييولنئ ةلألحكيييام لحصيييادرة فيييي رازحييي  لوروريييا.. رؤيييي  رقديييي ة، ضيييمن ريييدوة قع .35

هييي 1441رمتييان  20ةر يياح  لحعلميياء فييي زميين لحوبيياءة لحتييي أقاملييا موقييع منييار لس ييالم لحمغربييي، وذحييك  ييوم 
م، وتاييدث فيلييا د. رييور لحاييادمي ود. مامييد ر رييع، ود. مامييد لحنا ييك، وعييدد ميين 2020مييا و  13لحمولفييق 
 لحعلماء.

ؤتمر لحدوحيئ )لحعاحم في ذل ورق  قاثر  قعنولنئ ةمنلسر  لسفتاء في رازح  لوروراة في لحم .36
م لحمولفق 2020ما و  31-30أزم  لورورائ إشكاحرا  وتاديا ( لحذي عقد في ترلرا عبر بررامج لح وم في 

جلا  ترلر  هيئ لحمنتد  لحعربي لحترلي حلتبادل لحلغوي فيي ترلريا،   ةهي، ولحذي أقامته عد 1441شولل    7-8
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ر، وقييف للريي  لحعلييوم لس ييالمر  فيييي ترلرييا، مرليي  تيبرقييا  لحولقيييع لحمدر يي  لحعلرييا حأل يياتذة مسييتغارم قييياحس لئ
 لحمع ز في ترلرا.

شارك بورق  قعنولنئ ةمقاصد لحضريع  في زمن لألزما ة، في لحمؤتمر لحدوحي لحيذي أقامتيه  .37
 ، ةلألزميا رم ويولبي  فيي زمين أكاديمر  إرسان حبناء لحةرم قاحتعاون مع جامع   امرلء قاحعرلن تا  عنولنئ ة

 .م2020 وحيو  2 وريو إحى  29 أيام (،zoomعبر بررامج )وذحك  
ة، لحمينلج لحتربيوي حلنبيي فيي صير  مقوميا  بنياء لحضاصير  لس يالمر قعنيولنئ ة  ورق أحقى   .38

ول قمد ن   يرف فيي لحس لئير حيولئ ةمينلج لحنبيي صيلى هللا علريه و يلِّم فيي لحملتقى لحو ئي لألضمن أعمال 
  ييوم (zoomعبيير بررييامج )، وذحييك جمعريي  لحمعيياحي حلعلييوم ولحتربريي  أقامتييهبنيياء لحفييرد ولحمستمييع ولألميي ة. لحييذي 

 .م2020ديسمبر 19لحسب  
قعنيييولنئ ةمعييياحم لحنابييي  لحفكريييي  ولريييف تسسيييد  فيييي شاصييير  لحضيييرو ماميييد  ورقييي أحقيييى  .39

لحملتقى لحيدوحي حلضيرو لحغ لحيي لحيبعي  لحاامسي ، لحيذي جياء قعنيولنئ ةلحمضيرو  لحفكيري   لحغ لحية، ضمن أعمال
حلضييييرو لحغ لحيييييئ لحنابيييي  و ييييؤلل لحييييوعية لحييييذي عقييييدل مرليييي  لحضييييلاب قاحتعيييياون مييييع هيليييي  علميييياء لحمسييييلمين 

هييي 1442ذو لحقعييدة  30-29م لحمولفييق حييي 2021 وحيييو  10-9يين، وذحييك فييي  ييومي لحسمعيي  ولحسيب  لحس لئير 
 في مد ن   يرف قاحس لئر.

شييارك بورقييي  عنولرلييائ ةلحتمييييي  بييين لحمقاميييا  لحنبوييي ئ مضيييروعيته ومقاصييدلة، فيييي لحنيييدوة  .40
تيرلث لس ييالمي بلنييدن، قعنييولنئ لحسينوي  حمرليي  درل ييا  مقاصيد لحضييريع  لس ييالمر  لحتياقع حمؤ سيي  لحفرقييان حل

(ئ مقاصد لحسن  من خيالل مقاميا  لحتصيرفا  3المر  في ضوء لحسن  لحنبوي  لحضريف  )س ةمقاصد لحضريع  ل
 م قمد ن  إ ينبول في ترلرا.2021أكتوبر  30لحنبوي ة، وذحك  وم لحسب  

حتأييرلتليييييا شيييييارك بورقييييي  عنولرليييييائ ةتثيييييوير لحفنيييييون، قيييييرلءة فيييييي رمييييياذج تيبرةرييييي  ورصيييييد  .41
لحمقاصييدي ة، فيييي لحنيييدوة لحسييينوي  حمرلييي  درل يييا  مقاصيييد لحضيييريع  لس يييالمر  لحتييياقع حمؤ سييي  لحفرقيييان حلتيييرلث 

(، وذحيك 3لس المي بلندن، قعنولنئ ةلحفنون في ضوء مقاصد لحضريع  لس المر ئ من لحتنيير إحى لحتيبييق )
 م قمد ن  إ ينبول في ترلرا.2021أكتوبر  31 وم لألحد 

 

 خبرات التدريس:
فييي  الب أكاديمريي  بنيياء لحعاحمريي  سعييدلد لحعلميياء )درل ييا  علرييا(يييمنيياهج لحباييث ح   مييادةدر   .1

 .م2016/2017لحعام لحدرل ي 
الب أكاديمريييي  بنيييياء لحعاحمريييي  سعييييدلد لحعلميييياء يييييح )لحاكييييم لحضييييرعي(   مييييادة أصييييول لحفقييييهدر   .2

 م.2016/2017في لحعام لحدرل ي  )درل ا  علرا(
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الب للريي  لحدرل ييا  لس ييالمر  وللريي  لحلند يي  وللريي  يييح ولحتاقيييق( منيياهج لحباييث )در  مييادة  .3
 م.2016/2017، في لحعام لحدرل ي لسدلرة وللر  لسعالم في لحسامع  لحعاحمر  حلتسد د بترلرا

امعييي  لحعاحمرييي  حلتسد يييد فيييي الب للرييي  لحدرل يييا  لس يييالمر  قاحسييييح (عليييوم لحقيييرآن)در  ميييادة  .4
 م.2016/2017، في لحعام لحدرل ي ترلرا

الب أكاديمر  بناء لحعاحمر  سعدلد لحعلمياء )درل يا  علريا( فيي يح  (تيبرقا  حغوي )در   مادة   .5
 م.2016/2017لحعام لحدرل ي 

حييييالب أكاديمرييي  بنييياء لحعاحمرييي  فيييي لحعيييام  حمرحلييي  لحماجسيييتير (مقاصيييد لحضيييريع )در  ميييادة  .6
 م.2018م/2017لحدرل ي 

حلدفعييي  لحثاررييي  مييين للرييي  لحضيييريع  حييييالب لتاييياد  )لحاكيييم لحضيييرعي( در  ميييادة أصيييول لحفقيييه .7
لحعيام لحدرل يي لحفصيل لحدرل يي لألول مين خريسي لحعلوم لحضر ر  لحتاقع حسامعي  طيرلبلك، فيي 

 م.2018م/2017
لحد   ( حيالب دبليوم لحفقيه وأصيوحه فيي لتاياد خريسيي لحعليوم قاب در  مادة أصول لحفقه ) .8

لحعييييييييام لحدرل ييييييييي  حفصييييييييل لحدرل ييييييييي لألول ميييييييينل لحضيييييييير ر  لحتيييييييياقع حسامعيييييييي  طييييييييرلبلك، فييييييييي
 م.2018م/2017

  ميين للريي  لحضييريع  حيييالب لتايياد خريسييي حلدفعيي  لحثاحثييلألدحيي ( قيياب در  مييادة أصييول لحفقييه ) .9
لحثيييييياري ميييييين لحعييييييام لحدرل ييييييي  لحدرل ييييييي لحعلييييييوم لحضيييييير ر  لحتيييييياقع حسامعيييييي  طييييييرلبلك، لحفصييييييل

 م.2018م/2017
حلدفعي  لحثاحثي  مين للري  لحضيريع  حييالب لتاياد خريسيي لحعليوم   (لحقولعد لحفقلر )در  مادة   .10

 م.2018م/2017لحضر ر  لحتاقع حسامع  طرلبلك، لحفصل لحدرل ي لحثاري من لحعام لحدرل ي 
الب للريي  لحدرل ييا  لس ييالمر  وللريي  ييي)فقييه لحعبييادل  ولألحييولل لحضاصيير ( حدر  مييادة  .11

لحعيييام  لحفصيييل لحثييياري مييين حلتسد يييد بترلريييا، فيييي لحلند ييي  وللرييي  لسعيييالم فيييي لحسامعييي  لحعاحمرييي 
 م.2017/2018لحدرل ي 

در  ميييادة أصيييول لحفقيييه )قييياب لحيييد   ( حلسييين  لحثاررييي  جامعييي  لحتسد يييد )برريييامج جامعييي   .12
 م.2019م/2018طرلبلك في حبنان( في لحفصل لحثاري من لحعام لحدرل ي 

معييي  لحتسد يييد )برريييامج در  ميييادة أصيييول لحفقيييه )قييياب لحاكيييم لحضيييرعي( حلسييين  لألوحيييى جا .13
 م.2019م/2018جامع  طرلبلك في حبنان( في لحفصل لحثاري من لحعام لحدرل ي 

حلسييين  لحثاحثييي  جامعييي  لحتسد يييد )برريييامج جامعييي   و يييرم فييييي  (لحقولعيييد لحفقلرييي )در  ميييادة  .14
 م.2019م/2018ماحي يا( في لحفصل لحثاري من لحعام لحدرل ي 
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فيي معليد لحتفكير لس المي/درل يا  لألصيول ولحمقاصيد  (علم مقاصد لحضريع )در  مادة  .15
 م.2018/2019في مد ن  أرقرل في لحعام لحدرل ي 

فيي  نبوليقإ يلحماجسيتير قأكاديمري   يلم   الب ييح  (مر مقاصيد لحضيريع  لس يال)در  مادة   .16
 م.2019/2020م، و2018/2019لحعامين لحدرل يين 

)قيياب لحييد   ( حلسيين  لحثارريي  جامعيي  لحتسد ييد )بررييامج جامعييي  در  مييادة أصييول لحفقييه ) .17
 م.2019/2020لحفصل لحدرل ي لألول من لحعام طرلبلك في حبنان( في 

در   مييادة أصييول لحفقييه )قيياب لألدحيي ( حيييالب لحييدبلوم فييي أكاديمريي  تولصييل قاحتعيياون مييع  .18
 م.2020م/2019لحسامع  لحدوحر  لألمريكر  في لحفصل لحدرل ي لحثاري من لحعام 

الب لحماجسيييتير ولحيييدلتورلل قأكاديمرييي   يييلم قإ يييينبول فيييي ييييدر  ميييادة مقاصيييد لحضيييريع  ح .19
 م.2021لحفصل لحدرل ي لحصرفي 

الب لحلرسييييارك قأكاديمريييي   ييييلم يييييحدر  مييييادة أصييييول لحفقييييه ميييين لتيييياب لحمنييييار حلنسييييفي  .20
 م.2021قإ ينبول في لحفصل لحدرل ي لألول 

 

 :عليها الرسائح التي يشرف
لحفتيياو  لحصييادرة فييي جليياد لحماتييل حييبالد لحمسييلمين أفغارسييتان رموذجييا، درل يي  فقلريي  أصييوحر   .1

)كلية الشللريعة والدراسللات  حلياح  لألفغاري رصر  هللا عبيد هللا.ر اح  ماجستير   مقاصدي .
 .جامعة طرابلس لبنان( –اإلسالمية 

حلياحييي   ر ييياح  ماجسيييتير .ةفقلرييي  أصيييوحر  مقاررييي تعلييييق لحعميييل قاألحكيييام لحضييير ر ، درل ييي  ة .2
جامعللة  –)كليللة الشللريعة والدراسللات اإلسللالمية  لألفغياري مامييد زبيير خليييل أحمييد جيامي.

م، 2020 ورييييو  20هيييي لحمولفيييق 1441شيييولل  28وروقضييي   يييوم لحسيييب  ، طلللرابلس لبنلللان(
م قاهلل لحبغدلدي، وأ.د. وفيق مامد حسازي، وإشيرلو أ.د. قعتوي  لل من أ.د. مامد لحمعتص

 وصفي عاشور أبو زيد.
، ر ييياح  ةفتييياو  لحربريييع لحعربيييي فيييي ضيييوء لحكلريييا  ولحمقاصيييد، درل ييي  أصيييوحر  فقلرييي  مقاررييي ة .3

)كليللة الشللريعة والدراسللات  ماجسييتير حلياحيي  لحرمنييي هيياري مامييد حسييين صاحيي  لحغضييرمي.
 .جامعة طرابلس لبنان( –اإلسالمية 

، ر ياح  ماجسيتير حلياحي  ةأير لحاقائق لحعلمر  في لألحكام لحضير ر ، درل ي  أصيوحر  تيبرةري ة .4
، جامعي  طيرلبلك حبنيان( –)كلري  لحضيريع  ولحدرل يا  لس يالمر   لسردوررسي خير لألمر حتيى.
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م، قعتييوي  لييل 2020 ديسييمبر 05هييي لحمولفييق 1442 لةخييرربرييع  20وروقضيي   ييوم لحسييب  
 ، وأ.د. وفيق مامد حسازي، وإشرلو أ.د. وصفي عاشور أبو زيد.خاحد عبد لحفتا من أ.د. 

، ر ييياح  دلتيييورلل حلباحثييي  هيييد  ةلر  تيبرةرييي ريييا  فيييي لحسييييرة لحنبويييي ، درل ييي  تأصييييفقيييه لحمولز ة .5
معري  ستاقع  ح للر  لحدعوة لس المر  –ل مامد جميل. أكاديمر  لسمام ماحك قا ينبو صباي  

 .حيبرا / طرلبلك - لحدعوة لس المر  لحعاحمر 

 

 الرسائح التي ناقشها:
ر ياح  دلتيورلل  "عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح، دراسة تأصليلية تببيييلة"، -1

حلباحييييث مامييييد تاسييييين رجيييي ، قإشييييرلو أ.د. مييييازن هنريييي ، عميييييد لحدرل ييييا  لحعلرييييا فييييي لحسامعيييي  
لس المر  قغ ة، وراقضلا لل منئ أ.د. مامد لحمعتصم قاهلل لحبغيدلدي، وأ.د. وفييق ماميد حسيازي، 

لحضييريع  ولحدرل ييا  ( قكلري  ZOOMوأ.د. وصيفي عاشييور أبيو زيييد، وتمي  لحمناقضيي  عبير بررييامج )
مييييار   30هييييي لحمولفييييق 1440جيييي  ر  23لس ييييالمر  فييييي جامعيييي  طييييرلبلك بلبنييييان،  ييييوم لحسييييب  

 م، وتم تعليق إجازة لحر اح  حوجود  رقا  في فيلا.2019
ر يياح   "أثللر االسللتدالل صمقاصللد الشللريعة عللي الللرد علللى عتللاوي الجماعللات الت فيريللة المعاصللر "، -2

ور، قإشيييرلو أ.د. إ يييماعيل مرحبيييا، وراقضيييلا ليييل مييينئ أ.د. ماجسيييتير حلباحيييث ماميييود فتايييي  يييف
وتمييي  لحمناقضييي  عبييير برريييامج  ،ماميييد لحمعتصيييم قييياهلل لحبغيييدلدي، وأ.د. وصيييفي عاشيييور أبيييو زييييد 

(ZOOM قكلر  لحضريع  ولحدرل ا  لس المر  في جامع  طرلبلك بلبنان،  وم )رج   28 لحامرك
 على تقد ر جيد جدل. م، وحصل لحباحث 2019 أبريل 04هي لحمولفق 1440

أحميد ر ياح  ماجسيتير حلباحيث  ةخصائص لحملك لحعتو  وآيارل على لحفقه لحسرا ي لس المية، -3
 لأل يتاذ لحيدلتور، وراقضيلا ليل مينئ لأل تاذ لحدلتور ماميد هميام ملايم، قإشرلو رفيق علي ختر

مبنيى أكاديمري  لسميام ، فيي  يعد عبيد لحيرحمن لحكبرسيي  لأل تاذ لحيدلتورو ،  وصفي  عاشور لبو زيد 
 28 يوم لحسيب  بتياريو ، وذحيك لحمعتمدة من للر  لحدعوة لس يالمر  طيرلبلك حيبرياقا ينبول،    ماحك

 وحصل لحباحث على تقد ر ممتاز.،  2021-8 -7هي لحمولفق 1442ذي لحاس  
 

 خبرات العمح: 
 عتو لحمسمع لحفقلي لحلندي.*

 التااد لحعاحمي حعلماء لحمسلمين. مسلك لألمناء حعتو *

 * رئرك حسن  لحت لر  ولحتعلرم لحضرعي قا تااد لحعاحمي حعلماء لحمسلمين.
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 من ر ائل لحماجستير ولحدلتورلل. وأشرو على عدد *راقش 

 * عتو لحمكت  لحتنفيذي ومسلك لألمناء حرلقي  علماء أهل لحسن .

 .في لحقاهرة قا تااد لحعاحمي حعلماء لحمسلمين* عتو حسن  لحباوث 

 * رئرك لحقسم لحعلمي في رلقي  علماء أهل لحسن .

 * عتو هيل  تارير مسل  لحمسلم لحمعاصر.
* عتو لحليل  ل  تضاري  حتارير مسل  مابر لحدرل ا  لحعقدي  ومقارر  لألدييان قاحسامعي  لس يالمر  

 قاحس لئر.

 ذ لحقرضاوي.*عتو مؤ ك في رلقي  تالمي

 م(.2013-2012) قمصر * عتو حسن  لحمو وع  لحفقلر  قاحمسلك لألعلى حلضؤون لس المر 
-2012) قمصيير * عتييو حسنيي  أصييول لحفقييه ومقاصييد لحضييريع  قيياحمسلك لألعلييى حلضييؤون لس ييالمر 

 م(.2013

 عتو لحمسلك ل  تضاري حمنتد  علماء لحمسلمين.*

م في قاوث تر ر    لأل اتذة.*أ تاذ ماكِّ

 مستضار دعوي وإيماري حموقع إ الم أون   ن. ر . *

 ين قاحاارج.يعتو لحمسلك ل  تضاري حليل  علماء فلس*

 *مستضار دعوي وإيماري حموقع لس الم لحيوم.

 *عتو ماكم حد  عدد من لحمسال  لحدوحر  لحضر ر  لحماكِّم .

 لحمؤ سا  ولحمرلك  ولحمعاهد.* عتو لحليل  ل  تضاري  لحعلرا حعدد من 

 م.2006* عتو لحسمعر  لحفلسفر  لحمصري  منذ عام 

 م.2012م ي 2006* قاحث شرعي في لحمرل  لحعاحمي حلو ير  منذ عام 

 م.2009*مد ر وحدة لحتأصيل لحضرعي قاحمرل  لحعاحمي حلو ير  

 *عتو ل تااد لحعربي حإلعالم لسحركتروري.

 لحتنفيذي حفر  لتااد لحعلماء في ترلرا.*عتو لحمكت  

 ...(-2015، يم )م(2013-2012*لحمضرو لحعلمي على معلد بناء سعدلد لحعلماء )

 جدة. -* شارك في إعدلد معلم  لحقولعد لحفقلر  لحتاقع  حمسمع لحفقه لس المي 
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 *عتو مسلك أمناء أكاديمر  بناء لحعاحمر  سعدلد لحعلماء.

مدوريي  لأل ييرةة حلملكيي  لحعربريي  لحسييعودي  )مضييرو  تقنييين لييل مييا ياييص لأل ييرة فييي * شييارك فييي إعييدلد ة
 ضوء لحفقه لحانبلي ولحقولرين لحعربر  لحوضعر (.

* شارك في إعدلد ةمو وع  لحفقه لسقاضية لحتي تضيرو عليليا وزلرة لألوقياو ولحضيؤون لس يالمر  فيي 
 ، ولت  لحمسلد لحاا  قاح لاة. لين  عمان

فيييي لحفتييياو  ولحفقيييه ولألصيييول ولحيييدعوة ولحفكييير  عشلللرات ال تللل وتلللدقي  ت:ريلللر * أشيييرو وشيييارك فيييي 
لس ييالمي حلنضيير علييى مولقييع لسرترريي ، ولييذحك إعييدلد لحعد ييد ميين لحبييرلمج لحدعوييي  ولحفقلريي  علييى أ يييولرا  

 ( ةلحضرل  لحلند ر  حتيوير ريم لحاا با ة.RDIحي ر، ضمن برلمج شرل  )

مئلللات المقلللاالت وال:لللوارات  ف ولحمسيييال ، ولحمسيييال  لحماكمييي ، ومولقيييع لسرتررييي  *رضييير  حيييه لحصيييا
 في لحفقه ولألصول، ولحفكر ولحدعوة، ولحتربر ، وشلون لأل رة، وصيرها.  واألص:اث

 * حه عضرل  ل  تضارل  لحفقلر  ولحدعوي  ولسيمارر  على موقع إ الم أورال ن، وموقع لس الم لحيوم. 

 
 ية والدعوية:األنشبة العلم

ياييي  لحسمعيي  فييي مسيياجد وزلرة لألوقيياو لحمصييري  ولحمسيياجد لألهلريي ، ويلقييي لحييدرو  منييذ عييام  -1
 م.1998

هيييي/ لحمولفيييق 1430ذو لحاسييي   -مااضيييرل  فيييي لحمرلكييي  لس يييالمر  قإيياحريييا فيييي ذو لحقعيييدة أحقيييى -2
 م.2009ديسمبر 
ولحارياةة، فيي ملتقيى لحضيعوب لحيدوحي لحثياري شارك قمااضرة عنولرلائ ةلرتلياج لحو يير  فيي لحتيد ن  -3

وبمضارل  أ.د. عادل لحفال  وليل تا  رعاي  وزير لألوقاو ولحضلون لس المر  رلشد لحاماد، ، بدوح  لحكوي  
 م.24/2/2011-20أ رم في مسسد لحدوح  لحكبير في لحفترة بينئ  لحوزلرة؛ حيث 

 يتللام لحفكير لحمقاصيدي فيي لحمرحلي  لحقادمي ، أحقى مااضرة في رقاق  لألطباء لحمصري  قعنولنئ ةل -4
 م، أقامتلا مؤ س  يقي  فكر قاحتعاون مع لحمرل  لحثقافي قاحنقاق .2011فريت  وضرورةة في أبريل 

أحقييى مااضييرة عيين ةلحر ييول لحقييدوةة فييي رييدوة أذلعتلييا إذلعيي  لحقييرآن لحكييريم قاحقيياهرة فييي ربرييع لألول  -5
 هي 1433

شيييارك فيييي دورة قعنيييولنئ ةتيييدبر لحقيييرآن ... صيييو  لحعقيييل ولحوجيييدلنة، أقامليييا مرلييي  لحرشيييد حلتكيييوين  -6
 د ن  بنلا قمصر.م، قاحتعاون مع مكتب  مصر لحعام  في م2012لحعلمي ولحبناء لحمعرفي في فبرل ر 
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أحقى دورل  متعددة عين ةلحفكير لحمقاصيدي وتفعيليه فيي مسيال لحيدعوةة حوفيود لثييرة مين أوربيا وآ يرا  -7
م ولحتييي يةرملييا لحمرليي  لحعيياحمي حلو ييير  لحتيياقع حييوزلرة لألوقيياو ولحضييؤون 2012-2008وأفريةرييا فييي لحفتييرةئ 

 لس المر  بدوح  لحكوي .

جمييياد   15نلسرييي  لحقييرآن فييي لسصيييال  ولحتغييييرة، بتيياريو شييارك قمااضييرة فيييي رييدوة قعنييولنئ ةم -8
م، ولحتي أقاملا مرل  لحرشد حلتكوين لحعلمي ولحبناء لحمعرفي قاحتعياون 2012أبريل    7هي لحمولفق  1433لألول  

 مع مكتب  مصر لحعام  في مد ن  بنلا قمصر.

صير لحقويي  فيي مد ني  أحقى دورة قعنولن مقاصيد لحضيريع  ودورهيا فيي لحعميل لحا بيي، قمقير حي ب م -9
 م.2012ةراهراة قماافي  لحسي ة قمصر في أكتوبر 

، فيي مرلي  لحرشيد حلتكيوين ةمقاصد لحضريع  ولحمتغيرل  لحمعاصيرةةأحقى مااضرة قعنولنئ    -10
 م.20/10/2012لحعلمي ولحبناء لحمعرفي، قمد ن  بنلا في مصر، فيئ 

رييدوة قعنييولنئ ةلحصييدقا   م عيين ةمقاصييد لح ليياةة فييي2013فبرل يير  27أحقييى مااضييرة فييي  -11
وأيرهييا فييي دعييم لحمرلفييق لحعاميي  وتنمريي  لحمستمييعة، أقامتلييا مد رييي  لألوقيياو قاس ييكندري  قاحتعيياون مييع جمعريي  
 ةلبدأة حتنمر  لألعمال، ورلقي  علماء ودعاة لس كندري ، وذحك حدعم مبادرة لس كندري  منارة لحضرن لألو ط.

   حمسال  ماكم  وهيلا  دوحر .قام بتاكرم عدد من لألقااث لحعلمر -12
أحقييى مااضيييرتين مو يييعتين حييولئ ةمقاصيييد لحضيييريع  رؤييي  تأصييييلر  تيبرةرييي ة، وةمقاصيييد  -13

لحضريع  رؤي  تن يلر  فيي لحولقيع لألوربيية، فيي دورة أقامتليا هيلي  لحعلمياء ولحيدعاة فيي أحمارريا قعنيولنئ ةمقاصيد 
م، 2013مييار   9-3فييي مد نيي  فرلركفييور  فييي لحفتييرة  لحضييريع  وأيرهييا فييي لحفقييه ولحييدعوة فييي لحولقييع لألوربييية

وخي  لحسمع  في مسسد طارن بيين زيياد قفرلركفيور ، وأحقيى مااضيرة فيي مسيسد عمير بين لحايياب قمد ني  
 في بادن.

أحقيييى دورة حألئمييي  ولحيييدعاة فيييي ماافيييي  لحمنو رييي  مرلييي  أشيييمون أقامليييا لحمسليييك لألعليييى  -14
ميار   23ن  حيولئ ةلحفكير لحمقاصيدي وتفعيليه فيي مسيال لحيدعوة، حلضؤون لس يالمر  ورلقيي  علمياء أهيل لحسي

 م.2013
 قناة لحصا  ولحسمال ا في عدة قنول  فتائر  حعضرل  بل ملا  لحالقا ، منلائكان ضرف   -15

لحضيييرن قنييياة و  ،قنييياة رلقعييي  لحفتيييائر ، و قنييياة فلسييييين لحييييوملحفتيييائر ، و  قنييياة لألقصيييى، و لحفتيييائر  لحمصيييري 
( لحعربريييي ، وقنيييياة لحفلوجييييي  TRTوقنييييياة )، مصيييير لةن لحفتييييائر قنيييياة و  ،مكملييييين لحفتيييييائر قنيييياة و  ،لحفتييييائر 
لحفتيائر   ، وقنياة لحس ييرة لحفتيائر ، وقنياة لحس ييرة مباشير، وقنياة لحايولرلحس يرة مباشر مصيرقناة  و لحفتائر ،  

وقنياة ولحفتيائر  لحس لئريي ، وقنياة درر لحفتيائر ، ولحقنياة لحتا يع  لحفتيائر ،  ،(AWRAS TV، وقنياة )لحلندرري 
وقنياة قياو لحفتيائر   وقنياة لحتناصيل لحفتيائر  لحليبري ،  ،وقناة لحرلفد ن لحعرل ر  لحفتائر فور شباب لحفتائر ،  

 وصيرها. لحتفاعلر ،
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 امج ةصذلء لحرو ة.كان ضرف عدد من لحالقا  في إذلع  لحقرآن لحكريم قاحقاهرة حبرر -16

حلقا  عن لأل ماء لحاسنى سذلع  لحبررامج لحثقافي قاحقاهرة في بررامج ةتأمال    5 سل  -17
 هي.1434 -م 2013عام  ، وأذيع  في لأل ماءة

شارك بثالي  مااضيرل  عينئ ةكريف تغيير رفسيك مين خيالل لحقيرآن لحكيريم، برريامج عمليي  -18
لحييدورة لحاامسيي  حسييائ ة لحكوييي  لحدوحريي  حافييظ لحقييرآن لحكييريم وقرلءلتييه ميين خييالل مااكيياة لحنميياذج لحقرآرريي ة، فييي 

 .م2013أبريل  6-1حكوي  في لحفترة وتسويد تالوته، لحتي أقامتلا وزلرة لألوقاو ولحضؤون لس المر  قا

شييارك قمااضييرتين عيينئ ةلحمقاصييد لحعاميي  حلقييرآن لحكييريمئ مسيياحك لحكضييف عنلييا. حسيتلييا.  -19
حرلقعيي  حسييائ ة لحكوييي  لحدوحريي  حافييظ لحقييرآن لحكييريم وقرلءلتييه وتسويييد تالوتييه، لحتييي أقامتلييا فولئييدهاة فييي لحييدورة ل

 م.2013أبريل  10-3وزلرة لألوقاو ولحضؤون لس المر  قاحكوي  في لحفترة 
أعيييى دورل  فييي مقاصييد لحضييريع  وتفعيللييا فييي مسييال لحييدعوة فييي مد نيي  أرياكريي  لحترلريي   -20

 .م2016، و2015، و2014خالل عام ومد ن  ل ينبول 
لبييي  لحما يييتر يالب لحعليييوم لحضييير ر ( حييييأحقيييى مااضيييرة عامييي  قعنيييولنئ )أهمرييي  لحمقاصيييد ح -21

مقاصد لحضريع  حماحكر  لحغرب لس المي في للري  لةدلب ولحعليوم لس يالمر  قمد ني  فيا  قاحمملكي  لحمغربري ، 
ئ )إعمييال لحمقاصييد بييين لحتلييي  ولحتسييي (، لحمقاصييدي  لحتييي لاريي  قعنييولن علمريي لحدورة وذحييك علييى هييامش لحيي

مؤ سا  يالثئ مؤ س  لحفرقان حلترلث لس المي، وللر  لةدلب فا   ايك، ومرل  لحمقاصيد   أقامتلاولحتي  
 م.2014ما و  30-28حلدرل ا  ولحباوث، في لحفترةئ 

  لس ييالمر ئ ماددلتييه وأقعييادلة، أحقييى مااضييرة قعنييولنئ ةلحتييدرج فييي تيبيييق أحكييام لحضييريع -22
 م.2014 وريو  25في هيل  علماء فلسيين قاحاارج قمرل  معاحم حلدرل ا  ولحباوث، في 

حعلمياء د يولن لحوقيف لحسيني قياحعرلن، قعنيولنئ ةلحمقاصيد لحضير ر  في ترلرا  قام بتقديم دورة   -23
 م.2014ديسمبر  10-7ولحسرا ر ة في لحفترة ما بينئ 

فييي ةوقييف مييدررا  قمد نيي  ل ييينبولة،  ةدما  مقاصييد لحضييريع  لس ييالمر مقييةقييدم دورة فييي  -24
 م.2014في روفمبر وديسمبر من عام 

أحقيييى عيييددل مييين لحمااضيييرل  عييين لحتربرييي  مييين خيييالل لحقيييرآن ولحسييين  فيييي عيييدد مييين ميييدن  -25
و ييي  بييرج لحملتقييى لحييدوحي لحسيينوي لحثييامن حسمعريي  لحعلميياء لحمسييلمين لحس لئييريين، فييي لحس لئيير، علييى هييامش 

تاييي  وميييا قعيييدها، م، 2015ميييار   29-27هيييي لحمولفيييق حيييي 1436جمييياد  لحثاررييي   08-06 بيييوعريريج أييييامئ
 ةدور لحتربر  ولحمناهج لحتعلرمر  في ذل تاديا  لحعوحم ة. ئعنولن

 19-15لحسياد ؛ حييث عقيد قا يينبول فيي لحفتيرةئ  شارك في مؤتمر فور شباب لحعاحمي -26
م قمااضييرة عنولرلييائ ةأييير لحتكييوين لألصييوحي فييي 2015أصسيييك  4 – وحيييو  31هييي لحمولفييق 1436شييولل 
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تا  عنولنئ ةتكوين لحمثقيف لحمعاصيرةة، لميا قيام قايولر مو يع ميع لحاتيورئ لحمؤتمر  تضكيل لحعقلة، وجاء  
، و ييسل   ئحلقيي  حمييدة  يياع  فييي بررييامج ةرولفييذة فييي قنيياة فييور شييباب حييولمر علييى هييامش لحمييؤتشييباقا وفترييا س

 .ةعلم مقاصد لحضريع  لس المر ة

أ لم في وضع وتقويم مناهج لحمدلر  لحضر ر  فيي ترلريا فيي ورشي  عميل ل يتمر  ياليي   -27
 م.2015ديسمبر  27-25أيام 

ريملا ملتقى مبادرون أقام دورة علمر  حول لحمقاصد لحضر ر  حيالب ةعاحم مبادرة ولحتي  -28
 م.17/02/2017-14لحثقافي لألردري؛ حيث أ رم  قمد ن  ل ينبول في لحفترة لحممتدة ما بين 

أقامتلييا أكاديمريي  بنيياء  ةفولئيد إعمييال لحمقاصييد فييي لحفقيه ول جتليياد شيارك فييي رييدوة قعنييولنئ ة -29
ول، تاييدث فيلييا لحضييرو ورييرك لحعاحمريي  سعييدلد لحعلميياء قاحتعيياون مييع لحمرليي  لحمغيياربي حلدرل ييا  فييي ل ييينب

 .لحمبييروك، ود. وصييفي عاشييور أبييو زيييد حييول فولئييد إعمييال لحمقاصييد فييي لحعمييل لحفقلييي ول جتليياد لحسرا ييي
 .م2017كار  في شلر مار  

شارك في دورة علمر  ألئم  ودعاة وعلماء لحعيرلن، عنولرليائ ةإعميال لحمقاصيد بيين لحتليي   -30
 م.2017أبريل  16-14هي لحمولفق 1438رج   19-17فترة ولحتسي ة، حيث عقد  في ل ينبول في لح

شارك قمااضرة عنولرلائ ةلحسولر  لحاتياري  عنيد لحضيرو لحغ لحيية فيي ميؤتمر فيور شيباب  -31
ذو لحقعيدة  9-5لحعاحمي لحثامن تا  عنولنئ ةشمك لحاتارة لس المر ة لحذي عقد في ل يينبول فيي لحفتيرةئ 

م، وأجيير  جلسييا  حولرييي  مييع لحضييباب ولحفترييا ، و ييسل 2017أصسيييك  1 – وحيييو  28هييي لحمولفييق 1438
 حلق  في قناة فور شباب عن لحفكر لحمقاصدي ودور لحمؤ سا .

شارك حميدة  يومين قاحايد ث حيولئ ةلحفكير لحمقاصيدي وتفعيليه فيي مسيال لحيدعوةة تتيمن   -32
 ؛ وذحيك فييي دورة قتيايا فيي لحييدعوة ولحمقاصيد وميدلر  لحمقاصييد ومقاصيد لحقييرآن وتيبرقيا  دعويي  ومقاصييدي

رلقيي  وأئمي  ودعيياة لحعيرلن لحتييي جياء  تاي  عنييولنئ ةلحعلمياء ولحنييولزل لحفكريي  لحمعاصيرةة؛ حيييث عقيد  فييي 
 م.2017أصسيك  15-8هي لحمولفق 1438ذو لحقعدة  23-16ل ينبول في لحفترةئ 

  أعيييى دورة تدريبريي  شييامل  فييي مقاصييد لحضييريع  لس ييالمر  حلييدعاة فييي لحعاصييم  لحسيينغاحر -33
، شيمل  مقاصيد لحضيريع  م2017 يبتمبر  11-7هيي لحمولفيق 1438ذي لحاسي   19-15دلكار، لمتيد  مين  

ومدلر لا وتاريالا وتأصيللا وأرولعلا وآيارها، وتيبرقاتلا فيي لحفقيه ولحيدعوة، ومقاصيد لحقيرآن ومقاصيد لحسين ، 
ة حقسيم لحنسياء فيي جماعي   بياد لحيرحمن ميع دورة متاصص  حمضيارل  لحميرأة فيي لحعميل لحعيام، وزييار كما أحقى  

 ل  متعددة في لحسنغال.زيار إحقاء للم  توجيلر  في لحعمل لحنسائي، و 
شارك قكلم  حولئ ةلألحدلث لحساري  في لحعاحم لس المي، رؤي  إيمارري ة، وذحيك فيي ختيام  -34

أعمال لحملتقى لحعلمي لحرلقع لحذي تةرمه هيل  علماء فلسيين في لحاارج حإلخوة ولألخول  لألترلك، وذحيك فيي 
 لحاريسين وعدد من لحمضايو ولحعلماء.م قاتور 2018 وحيو  10مد ن  ل ينبول 
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 مييع تيبرقييا  علييى لحقتيير  لحفلسيييينر ، أعيييى دورة تدريبريي  حييول ةفقييه لحييذرلئع ولحميي   ة، -35
حمييدة  يي   يياعا ، أقاملييا مرليي  معييرلج لحتيياقع حليليي  علميياء فلسيييين فييي لحاييارج، ألعتيياء لحليليي  ومابيلييا، 

 م.2018 وحيو  14فق هي لحمول1439صرة ذي لحقعدة  وذحك في مد ن  ل ينبول

حييدعاة وعلميياء  حمييدة  يي   يياعا   أعيييى دورة تدريبريي  قعنييولنئ )لحمييرأة وفقييه لحضييأن لحعييام( -36
، قمد نيي  ءلحعييرلن، ضييمن لحبررييامج لحعلمييي لحييذي أقامييه لحمسمييع لحفقلييي لحعرلقييي حكبييار لحعلميياء حلييدعوة ولسفتييا

 م.2018 وحيو  19 وريو إحى  26ل ينبول في لحفترة من 

ر  لحمقاصد في لحولقع ولحسرا   لحضر ر  في ردوة قعنولنئ مقمااضرة علمر  حول أهشارك   -37
ةلحسرا ييي  لحضييير ر  وفقيييه لحمقاصيييدة لحتيييي ريمتليييا منيمييي  لألمييي  حلتعييياون لحعربيييي لحترليييي، قمضيييارل  د. حسييين 

 م.28/7/2018قمد ن  ل ينبول في تاريو     لمان ود. حاكم لحمييري، ولحذي أ رم
حصييياحون لحثقيييافي لحثاحيييث عضييير قعنيييولنئ ةمقاصيييد لحضيييريع  لس يييالمر  أحقيييى مااضيييرة فيييي ل -38

 م.4/8/2018 ن  ل ينبول في تاريو وقتايا لحعصرة ولحذي ريمته أكاديمر  لحدعوة ولحدعاة في مد 
، ريملا مرل  معرلج حلدرل ا  ولحباوث لحتاقع ةفقه لحسلاد ومقاصدلةأعيى مااضرة عن   -39

 م.2018 بتمبر  6حك  وم لحامرك حليل  علماء فلسيين في لحاارج، وذ 

ريمليييا  حعلمييياء ودعييياة لحعيييرلن ةفقيييه مقاصيييد لحضيييريع  لس يييالمر ةورة شييير ر  فيييي د أعييييى  -40
فييي قاحتعيياون مييع رئا يي  لحضييلون لحد نريي ،  لحمسمييع لحفقلييي لحعرلقييي حكبييار لحعلميياء حلييدعوة ولسفتيياء قمد نيي  أرقييرة

 م.2018 بتمبر  27-13م لحمولفق 1440مارم  17-3لحفترة 
أحقى مااضرة قعنولنئ ةلحثبا  ولحتتار  في حراة لحدعاةة حباحثي مرلي  لحسيلرمارر  حلعليوم  -41

 وحييييو  2 ورييييو إحيييى  22ولألقاييياث فيييي ل يييينبول ضيييمن أعميييالئ ةلحملتقيييى لحعلميييي لألولة لحمنعقيييد فيييي لحفتيييرة 
 م ولحذي حترل حولحي خمسين شاقا من جنسرا  متعددة.2019

مقاصد لحدعوة لس المر ة، وأعيى إجازة مسندة في ةمتن لحورقا ة أحقى مااضرة قعنولنئ ة -42
ة لحفقه، ضمن فعاحرا   لحسويني في أصول  حلضباب حإلمام  لحدوحي لألول  لحعلمي  لحذي ريمته هيل  لحملتقى  ة 

مع   قاحتعاون  لحاارج  في  فلسيين  لحترليعلماء  لألحمر  و لحلالل  ولحرياض ،  لحضباب  ، وجامع   لوفا،  وزلرة 
  01/07/2019من لحيوم  ، في لحفترة  ووقف صازي لحترلي ،IHH وجمعر ،  شباب لحتعاون لس المي  منتد و 

شاب   200يقارب ، وقد حتر لحملتقى ما في جامع   لوفا قمد ن   لوفا لحترلر  ، وذحكم2019/ 21/07حتى 
 عاحما ودل ر .  80، وحاضر  ره أكثر من بلدل  من بلدلن لحعاحم لس المي 35من 

أحقى مااضرة قعنولنئ ةعلم لحمقاصد ولحقتايا لحمعاصرةة في أكاديمر  تولصل قا ينبول،  -43
 م.2019أصسيك  23هي لحمولفق 1440ذو لحاس   22وذحك  وم لحسب  
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لحثاحثئ منلج وعملة حليل  علماء لحمسلمين   -44 ةلحمؤتمر لحعام  شارك قكلم  عن مصر في 
لحفترة ، وقد م2019 وحيو    6-4  لحمولفق  ه1440ذو لحقعدة/  3-1  في لحعرلن لحذي ُعقد في ل ينبول في 

 . حترل عدد لبير من لحعلماء وتاديول  ره عن بالدهم
قكلم    -45 لحعصرة  شارك  هذل  في  لحضباب  ةولج   لحدفع   عنولرلائ  تارج  حفل  في  حلضباب 

  7هي لحمولفق  1441مارم    8لحثارر  حلتكوين لأل ا ي في أكاديمر  رولحل، وذحك في ل ينبول  وم لحسب   
 م. 2019 بتمبر 

أحقى مااضر قعنولنئ ةمعاحم منلسر  في طل  لحعلمة، في أكاديمر  ةتولصلة قا ينبول   -46
لحسب    لحمولفق  1441مارم    22 وم  لألكاديمي  2019 بتمبر    21هي  بررامسلا  إطالن  قرب  قمنا ب   م، 

 حتعلرم لحعلوم لحضر ر . 
في   -47 ل  ترل شارك  لس الميئ  )لحعمل  لحذي  مؤتمر  ولحسرا ا (  لحايط  في ترسر ،  عقد 

 . م2019أكتوبر   19 لحمولفقهي 1441  صفر  20لحسب   أكاديمر  قاشاك شلير قا ينبول  وم 
في  -48 ماحك  لسمام  أكاديمر   حيالب  لحضريع ة  مقاصد  إحى  ةمدخل  قعنولنئ  مااضرة  أحقى 

لحامرك   قا ينبول  وم  حألكاديمر   لألول  لحثقافي  لةخر    22لأل بو   لحمولفق  1441ربرع  ديسمبر    18هي 
 م. 2019

مااضرة حيالب مرل  تكوين لحعلماء في رولكضو، قموريتاررا عبر و ائل ل تصال  وم   -49
 م، حول ةأير لحمقاصد في لحنولزل لحفقلر ة. 2020مار   16هي لحمولفق 1441رج   21لسينين 

ر ، وتادث عن  كان ضرف أكثر من عضرين حلق  حبررامج ةمقاصدة ققناة لحرلفد ن لحفتائ  -50
 .موضوعا  متنوع  في ضوء لحمقاصد 

مااضرة حولئ ةأير لحتعلرم لحضرعي في لحت لر  وترشيد لحفلمة، ضمن ردوة لرعقد    أحقى -51
على بررامج زووم قاحتعاون بين جمعر  لحمعاحي حلتربر  ولحعلوم قاحس لئر وحسن  لحت لر  ولحتعلرم لحضرعي في  

م.  2020بريل  أ   18هي لحمولفق  1441شعبان    25ل تااد لحعاحمي حعلماء لحمسلمين، ولان ذحك  وم لحسب   
تادث فيلا د. وصفي عاشور أبو زيد ود. إبرلهرم بودوخ ، وحترها عدد من لحعلماء وطلب  لحعلم من دلخل  

 لحس لئر وخارجلا. 
لح ووم  وم  أحقى   -52 حلمرل  لس المي في ل كتلندل عبر  ةمقاصد لحصرامة  مااضرة قعنولنئ 
 م. 2020أبريل  27هي لحمولفق 1441رمتان   4ل ينين 

وجمعر   مااأحقى   -53 لحقرآن  دلر  ريمتلا  لحكريمة  لحقرآن  ةمقاصد  حولئ  تكوينر   علمر   ضرة 
 م، ولرعقد  من خالل بررامج )زووم(.2020أبريل  19لحلدلي  حلقرآن لحكريم بتوزر في تورك  وم لألحد 

لحثقافي أحقى   -54 حلمرل   لحقرآنة  أهل  من  تسعلك  وطرن  أ باب  ة ت   قعنولنئ  مااضرة 
 م. 2020ما و    2لحمولفق  هي 1441رمتان   9لس المي في إيياحرا  

ةمقاصد لحصرام وقتايا رمتارر  في وباء لوروراة ريأحقى   -55 قعنولنئ  لا عدة متمااضرة 
 هي. 1441رمتان   10م لحمولفق 2020ما و  3مؤ سا  في لحعاصم  لسردوررسر  جاكرتا، لألحد 
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 المية، أحقي  مااضرة قعنولنئ ةوعي مقاصد لحد ن وأيرها في رسا  لحاياب لسأحقى   -56
 م. 2020ما و   7هي لحمولفق 1441رمتان   14عبر لح ووم عقدتلا جمعر  ل تااد لس المي في حبنان قي 

ضرورة لحتكامل بين لحتاصص لحضرعي ولحتاصصا  لألخر   قمااضرة عنولرلائ ة  شارك -57
عن طريق لحتااضر عن  ذل  لحصل  قاحمستسدل .ة، في ردوة ريملا منتد  لول حمبور حلفكر ولحاتارة ردوة  

رمتان    21لحامرك    ة  ومضولقط وتاديا    ل جتلاد لحفقلي في زمن جائا  لورورا..ة  قعد حول موضو ئ
لحمولفق  1441 لحتوقي ئ  2020ما و    14هي  لحضرو   إ ينبول، ولانبتوقي     15.00م  لحرئركئ    لحمااضر 
وآحرا  تيوير أدلء لحمسامع لحفقلر     تقيرمةلحضرو مامد يسريئ  ، مع تعقي  من  مامد لحاسن لحددو  لحعالم 

 .ةأمام لسشكا   لحميروح 
ة -58 قعنولنئ  مااضرة  لحعلمأحقى  طل   طريق  في  هادي   أقمعاحم  لحعاحي ة  لحمعلد  املا 

قإدلرة د. عمر عابد ن بن خاحد  رف هللا لحرحماري، وحترها عدد لبير من    ي لحلند   شبه لحقارة  لس المي في
 .م2020 وحيو   14ي، ولار  عبر بررامج لح ووم في لحيالب في لحعاحم لس الم

ة -59 قعنولنئ  لحقرآنأحقى مااضرة  لحامرك  ة، و مقاصد  حلسامع   2020 وحيو    9لار   وم  م 
 لس المر  إشاع  لحعلوم في شبه لحقارة لحلندي ، وهي تتم عضرة آ و طاح ، وأكثر من ياليمائ  أ تاذ..

ققرلءة   -60 لحورقا  ةقام  ةمارم    ةمتن  في  وذحك  إجازة  ره،  لحااضرين  ومنل  لحسويني  حإلمام 
ذو   24وذحك في  ،  لحذي عقدته جمعر  لحمعاحي حلعلوم ولحتربر  في لحس لئر  ةلحمعاحي حلدعوة ولحتعلرم لحضرعي

 . م2020 وحيو   15هي لحمولفق 1441لحقعدة 
ة -61 قعنولنئ  مااضرة  قي  أحقى  على  يد  لحلسوم  أ  وذحك  ة،حماذل  تكرر  رضي  ضمن 

م. أحمد  لحذي  د رل لأل تاذ مصيفى لحبدري، ومعهئ د. عمرو عادل، و   قا ينبول  ةصاحون لحمنيلق لحثقافية
د.   قدم فيلا  م.2020 وحيو    25هي لحمولفق  1441ذو لحاس     4 وم لحسب     ، وذحكمو را، وم. مامد إحلامي

فك حقرلءة  لحااكم   لحقولعد  من  زيد  تًّا  أبو  عاشور  أ باب وصفي  و ت   قي ،  تبين  ب     ر  يد  أخر  
وحماذل يضكل مصدر إزعاج حليغاة ولحمستبد ن ولألريم  لحبوحرسر ، مع لحتعريج على    ،لحلسوم لحمتكرر علره

 قعض لحقتايا لحفكري  لحتي تمثل شبلا  وبران لحردود لحضا ر  عليلا. 
ة،  حةرق  لحاج من خالل لتاب  ورة لحاج حلدلتور صال   ليانقى مااضرة قعنولنئ ةأح -62

تناوٌل حفريت  لحاج وحةرقتلا ومقاصدها وعيمتلا في ضوء ضمن مبادرة ةوهو معكمة على لسرترر ، وفيلا  
لأل تاذ  حفتيل   ولحتغييرة  لسصال   في  منلسرا   لحاج..  ة ورة  قكتابئ  تعريف  خالل  من  لحاج   ورة 

الل لحدلتور صال  لحد ن  ليان.. حيث ذلر  بع خصائص لرفرد  بلا لحسورة، وعضر منلسرا  تبين ج
 م. 2020 وحيو    30 لحمولفق هي 1441ذو لحاس   9 ، وذحك فيلحسورة، وُتسلي جمال لحفريت 

مع فتيل  لحعالم  في ةمنتد  لحاولر لحعلمية  ضمن لحلقاء لحضلري  شارك في ردوة علمر    -63
في   (zoom) لحذي لرعقد عبرفي مناقض  لتاقهئ ةقولعد لحمقاصدة  د. أحمد لحريسوري في لحمنتد  لحعلمي،  

 .م2020أصسيك   29هي لحمولفق 1442مارم  10 وم لحسب   
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وفلسيينة ضمن  أحقى   -64 ولألقصى  لحقد   ولحضرعي س المر   لحتارياي  ةلحتأصيل  قعنولنئ 
ئ ةصفق  لحقرن.. رؤي  شر ر  وقرلءة ل ترلترسر ة لحتي عقدها مرل  معرلج بليل  علماء لحندوة لحدوحر  قعنولن

ز رم لحد ن  صبا   وجامع   لحاارج،  في  وذحك  وم  ،فلسيين  أخر ،    ولألحد   لحسب    ي ومؤ سا  
  ينبول. م قا11/10/2020، 2020/ 10/ 10

أقامتلا    ،حلقرآن لحكريمةئ ةراو تفسير مقاصدي  هردوة علمر  متاصص  حول لتاقأ رم    -65
لس المر  لحنقاي   قاو    قساكرتلا  جامع   ميبع   مع  وذحك  وم  هناكقاحتعاون  عبر  2020أكتوبر    29،  م 

( منئzoomبررامج  لل  فيلا  تادث  وقد  ل فتتا (أ  (.  )كلم   لحرشيد  فتل  وع.د.  لحد ن  ،  أصول  للر   ميد 
INSTIKA ميد للر  أصول لحد ن  ، عمامد أوحي لحنلى  أ.د.، مؤحف لحكتاب، و و زيد بد. وصفي عاشور أ، و

لحقر  لحتفسير    مترجم ،  . علرا فكرياتيد ، و قساكرتا   نٱ قسامع  علوم  لحد ن قسم  قكلر  أصول  لحكتاب، مدر   
 .نٱ وعلوم لحقر 
لحمصيفوي ة -66 ولحاصائص  لحمامدي   ةلحضمائل  لتاب  ققرلءة  لحترمذي    قام  قغر   حإلمام 

في   وذحك  بلا،  لحسامعين  في  إجازة  بدأ   مساحك،  في  2020روفمبر    2 بع   ولرتل   روفمبر    23م، 
 م. 2020

ةلحتيبرع مع لحعدو لحصليوري قرلءة في لحمفاهرم ولألحكام ولحوجبا  أحقى مااضرة قعنانئ   -67
عبر وذحك    أقام هذل لحمااضرة مرل  لحضرو علي لحغرياري حلكتاب في حيبرا،،  في ضوء ميثان علماء لألم ة

 .2020روفمبر   4م لألربعاء  و ( zoomبررامج )
في   -68 مكثف   دورة  لس المر ة قدم  لحضريع   مقاصد  لحدوحر    اأقامتل  ةعلم  لحعالقا   أكاديمر  

هي  1442ربرع لةخر    9لار   وم لحثالياء  و قا ينبول  ومي لحثالياء ولألربعاء من لل أ بو  حمدة أ بوعين،  
 .م 2020روفمبر   24لحمولفق 

لحمقاصدي   -69 ةلحتأهيل  بررامج  )  –قد  في  لألولة  علمر   18لحمستو   حمسموعا   حلق    )
كثيرة، منلا في لحعرلن، ومنلا في فلسيين، ومنلا في لحلند، ومنلا في حبنان، وصيرها، وتضتمل لحالقا  على  

لحك ومساحك  وتارياه،  لحعضرة،  قمبادئه  لس المر   لحضريع   مقاصد  علم  عن  ومدخل  أ ا ر   عن فكرة  ضف 
قاألدح ،   وعالقتلا  وقولعدها،  وخصائصلا،  وأرولعلا،  لحتبط،  هذل  وفولئد  لعتبارها  وضولقط  لحمقاصد، 

 وتيبرقاتلا في أبولب لحفقه لس المي. 
جاء  ضمن    ةمقاصد لألحكام لحفقلر  ووذائفلا لحتربوي  ولحدعوي قعنولنئ ة  مااضرةأحقى   -70

لحتوحيد  حرل   أقامتلا  لحتي  رافعة،  بن  ةعةب   فوجئ  لحدعاة،  تكوين  ل تكمال  حبررامج  لحرلقع   لحدورة  فعاحرا  
هي  1442جماد  لألوحى    05ولسصال  في لحمغرب، جل  لحضمال لحمغربي، قسم لحدعوة، وذحك  وم لألحد  

 م.2020ديسمبر   20لحمولفق 
عن -71 قكلم   قبو شارك  ةلحمقاصد  يةرملا  لرلائ  لحتي  لحضلري   لحندوة  في  لحضاطبية  منتد   ل 

لحعلميل لحضاطبية  حاولر  لسمام  عند  لحمقاصد  ةريري   لتاقهئ  مناقض   في  وذحك  لحريسوري،  أحمد  ،  حلضرو 
 د.   مامد حغ يل/ لحعر  لحتقديمي لحعام.، وتوزع  أبولب لحكتاب قاحترتي  علىئأ.  وتادث فيلا لل منئ  
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. .د عبد لحنور ب ل  -د.  عد لحكبرسي    -د. عبد لحع ي  لسدريسي  -ميرع لحغيثي د.   -وصفي عاشور أبو زيد 
لحكتاب  لحريسوري مؤحف  أحمد  أ.د.  لحسب     ذحك   ولان،  وتعليق  لحساع   2020ديسمبر    26 وم    30ئ13م 

 . (ZOOMبتوقي  مك  لحمكرم  على بررامج )
قعر  وحلول عملر ة، ةلأل رة لحمسلم  في بالد لحغرب مضكال  ولأحقى مااضرة قعنولنئ   -72

تادث فيلا عن لحاراة لح وجر  في لحقرآن لحكريم، ولحتفاء    ،لحسمعر  لس المر  لحكندي  )ماك(    منا تتافق
مع  لحغرب  بالد  في  لح وجر   ولحاراة  لأل رة  مضكال   حول  حلاد ث  فيلا  وتعر   لح وجر ،  قمبدأ  لس الم 

 .م2020ديسمبر  31كان ذحك  وم لحامرك   .وصف حلول منا ب  حلا
ة -73 قعنولنئ  مااضرة  مأحقى  لحعلم  طاح   وتفاعل  لألم   ولحتولقط قتايا  لحمنلسر   علا 
(  ZOOMمعلد لحعلوم لحضر ر  لحتاقع حدلر لسفتاء لحليبر ، لان ذحك عبر تيبيق )ة لحتي ريملا لحولحمقاصد 

 م. 2021 نا ر  6هي لحمولفق 1442جماد  لألوحى  22 وم لألربعاء 
ريملا    ة،لحملك  لألصوحر  مفلوملا وحكملا ومكوراتلا ومااذ رهاأحقى مااضرة قعنولنئ ة -74

 .م2021 نا ر   24هاري  لحمولفق 1442جماد  لةخرة  11مرل  لسمام لحكسائي قاألردن  وم لألحد 
ريمتلا   -75 لحغ لحية،  مامد  لحضرو  فكر  في  لحاتاري   ةلحسولر   قعنولنئ  مااضرة  أحقى 

من  م، وقد دلر  لحمااضرة حول تسع  مااور أو جولر   2021 نا ر    27مؤ س  رؤي  حلفكر  وم لألربعاء  
 .لحسولر  لحاتاري  في فكر لحضرو مامد لحغ لحي  رحمه هللا تعاحى

ة  -76 قعنولنئ  مااضرة  لحضريع أحقى  قمقاصد  لسحلر   لحسنن  لحمقاصد   ة،عالق   معلد  أقاملا 
 .م2021فبرل ر   27هي لحمولفق 1442رج    15في   (zoom) قاحتعاون مع مرل  لحضلود لحاتاري عبر

عدد من لحسلا ، لا  ريمة،  لحمقاصد عند دعاة لحفكر لسصالحيأحقى مااضرة قعنولنئ ة -77
وماتبر   ولحمستقبلر ،  لحضر ر   حلدرل ا   لحاتاري  لحضلود  ومرل   لس المي،  حلفكر  لحعاحمي  لحمعلد  هيئ 
درل ا  لحفكر ولحمستمع قكلر  لةدلب ولحعلوم لسرسارر  جامع  شعي  لحدلاحي قاحسد دة، ولحمرل  لألكاديمي 

م لحمولفق 2021مار     6 وم لحسب     ، وذحكولحعلوم، ولحمرل  لحمغربي حلدرل ا  ولألقااث لحتربوي حلثقاف   
لحي1442رج     22 تيبيق  على  بالد   .(ZOOM) هي  من  ولأل اتذة  لحباحثين  من  لبير  عدد  فيلا  وشارك 
 .شتى

عقد عددل من مساحك لحسما  قرأ فيلا عددل من لحكت  قاحسند لحمتصل حمؤحفيلا، ومنلائ   -78
لحنووي ، ومتن لحورقا ، وج ء فتائل عضر ذي لحاس  حليبرلري، وفتائل بي  لحمقد  حلتراء   لألربعون 

ودل لحمقد ي،   ومقام   حلقاضي  را ،  لحمصيفى  حقون  بتعريف  ولحضفا  حلترمذي،  لحمامدي      ولحضمائل 
م لحلسرة ألبي لحلد  لحصرادي،  كن رمتان  بن لحسوزي، ومقاصد لحصوم حلع  بن عبد لحسالم، ولحعبرة في حد

 وصيرها. بن عبد لحسالم،  وأحكام لحسلاد وفتائله حلع  
علماء لألم  مؤتمرل خيابرا عاحمرا مع لحمصلين دلخل لحمسسد لألقصى قعد صالة شارك   -79
وذحك لحسمع  لحسمع    ،  لحمولفق  1442رج     28 وم  من  2021مار     12هي  لبير  عدد  وشارك  ره  م، 

 .علماء لألم  من بلدلن ماتلف  حول لحعاحم
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ة -80 قعنولنئ  لحغ لحيأحقى مااضرة  لحضرو مامد  فكر  لحناجل في  لحدل ر     لا ريمتة،  مقوما  
وذحك  وم   ولحمرشد ن،  حألئم   لسيياحر   لس المر   لحسمعر   لحمااضرة  ق2021مار     9هذل  ربع  م  منا ب  

 .م1996مار   9قرن على وفاة لحضرو لحغ لحي 
ة -81 قعنولنئ  مااضرة  طريق أحقى  ومعاحم  لحتارير  لحعاحمي   حسن   لاتريم   هة،قضائر  لأل بو  

 .م2021مار   14ه لحمولفق 1442حلقد ،  وم لألحد صرة شعبان 
لحتف -82 معلد  ريملا  لحضرعية  لحعلم  حيالب  لحمقاصد  ةأهمر   قعنولنئ  مااضرة  كر  أحقى 
 م. 2021مار   23هي لحمولفق 1442شعبان   9حيلب  بنغالديش، وذحك  وم لحثالياء لس المي 
ة -83 عنولرلائ  بورق   لحدعوي شارك  لحاياب  ترشيد  في  لحمقاصدي  لحفكر  مؤتمرئ أير  في   ة، 

لحتقدم ولحترلجعة رؤي  تربوي    لحد ني ولحةرمي بين     رمنا ئ  ن  لئتالوة  ، ريمهلجتما ر   –إعالمر     -ةلحولقع 
 م. 2021أبريل  4-2( في أيام ZOOMة، وذحك عبر بررامج )قتيتنا  رمتنا

ردوة -84 في  في رمتانة  لحعبودي   ةتاقيق  قعنولنئ  للم   ج  أحقى  لحثقا ر   أقامتلا  لحةب   معر  
م، وتادث فيلا د. وصفي أبو زيد، ود. 2021أبريل    9لحسمع      وم  عنولنئ ةفي ل تةبال رمتانة، ققاألردن

من   وأراشيد  لحقد   من  مضاهد  وتالللا  شقولرة،  أيمن  م.  وأدلرها  خويص،  خديس   ولحمرلقي   دقش،  أحمد 
 لحمنضد لفا  زريق. 

ناء لحةرمة، ضمن  أحقى مااضرة قعنولنئ ةمن مقاصد رمتانة، أقامتلا ةأكاديمر  إرسان حب  -85
 م.2021أبريل  20لحمو م لحثاري من ةرمتان لحةرم يسمعناة، وذحك  وم 

حلكتاب،  -86 لحغرياري  علي  لحضرو  مرل   أقاملا  رمتانة  ةحصو   قعنولنئ  مااضرة  أحقى 
 م.2021أبريل  21وذحك  وم 
ردوة   -87 في  لحكريمة  لحقرآن  تدبر  ةمقاصد  قعنولنئ  للم   ولحتعلرم  أحقى  لحت لر   حسن   عقدتلا 

لحضرعي في ل تااد لحعاحمي حعلماء لحمسلمين قاحتعاون مع أكاديمر  تدبر لحقرآن ومرل  عقل لس المي في  
لا د. علي لحقرل  م، وشارك في2021أبريل    28هي لحمولفق  1442رمتان    16أردوررسرا، وذحك  وم لألربعاء  

 دلصي، ود. وصفي عاشور أبو زيد، ود. مامد ذلكر، ولحضرو قاترار راصر. 
أحقى مااضرة قعنولنئ ةأهمر  فلسيين عند لحمسلمين تاريارا وشر راة ضمن ردوة قعنولنئ  -88

تاريارا وشر را وولقعرا  ةق لحقد  وفلسيين  فيلا  –ص   أبو    تادث  لحسويدلن. د. وصفي عاشور  د. طارن 
  ه 1442شولل  16وذحك في أقاملا مسموع  من شباب لندل رصرة حلقتر  لحفلسيينر ، ، د. حسني قد زيد. 
 . م28-5-2021

ردوة   -89 وعلمائلاة ضمن  أفرلدها  راو  سن  لألم   ةولج   قعنولنئ  للم   حسن     لاعقدتأحقى 
تا  عنولنئ ةولج  لحعلماء تسال   م،2021 بتمبر    13لحدعوة قا تااد لحعاحمي حعلماء لحمسلمين، لسينين  

أعتاء مسلك  لائ  شارك في، و قإدلرة لسعالمي قضبك  لحس يرة د. أحمد موفق زيدلن،  جرل  لألم  ولرتصارلتلاة
د.  لحضرو  ، و يل  علماء فلسيين في لحاارجرئرك ه   -د. رولو تكروري  ،  أمناء ل تاادئ د. عبد لحاي  و ف
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أمين عام مسلك    - امي لحساعدي    ولحضرو،  عتو لألمار  لحعام  حرلقي  علماء لحمسلمين  -مامد يسري  
 لحباوث بدلر لسفتاء لحليبر . 

رت  سقام  مؤتمر ل تااد لحعاحمي حعلماء لحمسلمين ورولقط وهيلا  علماء لألم  قعنولنئ  -90
حلمسلمي يسري  لحامرك  ةما  وذحك  وم  ولضميرة،  لحلند  في  لألول    8ن  لحمولفق  1443ربرع  أكتوبر    14هأ 

عن  2021 ممثلين  علماء  وتادث  ره  من    25م،  أكثر  من  ولتااد  ورلقي   لحبران    17هيل   وأحقي  دوح ، 
 لحاتامي قاحلغتين لحعربر  ولسرسلي ي . 
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 :قالوا عنه

إن لحييدلتور وصييفي فييي تقديمييه حر يياحته حلييدلتورللئ ) قييال عنييه د.  و ييف لحقرضيياوي ** 
د فييي طريييق لحعلييم ولحييدعوة ُخيييال   -عاشور أبو زيد   لبييٌن حبيييٌ ، وأٌ   -حفيه هللا ورعال، و دِّ

ك فييي أ ييرة تالميييذ لحقنرنضيياوي؛ فلييو منييي ع ييي ، وصييد ٌق لييريم، ورصيييٌر مبييين، وعتييٌو ُمؤ ييِّ 
وأريييا منيييه؛ أعتييي ق قيييه، وُأقيييدِّر علميييه وفتيييله بيييين أبنيييائي وأحبيييابي، وهيييو إذل ُذكييير لحعلمييياء فليييو 

حثون فلييو فييي مقييدمتلم، وإذل ُذكيير لحمقاصييد ون فلييو فييي طلرعييتلم، وإذل أحييدهم، وإذل ُذكيير لحبييا
دخييل لحييدِّعوة ميين . ذلر لحدِّعاة فلو منلم، وإذل ذلر لحثييائرون علييى لحيولصييي  فلييو فييي أولئللييم.

لييه حلقييرآن لحكييريم،  هن لحمقاصييدن ميين طريييق فق  قيياب لحفقييه، ودخييل لحفقييه ميين طريييق لحمقاصييد، وفنقييد
ة، وحفقييه لحصييااق  ولحرلشييد ن، وفقييه تالميييذهم لألبييرلر ميين لحتيياقعين حلييم وحلسيين  لحنبوييي   لحميليير 

قإحسان، يم قفقه ما خل فه حنا لألئم  وأتباعلم من مصييادرن ينريييِّ س، ولتيي  صنرييِّ ، ترللييا لألوحييون، 
لن لحيمييي ند مييين لحمييياء لحييييمنعين، وأعميييلن فيليييا عقليييه  ا رنلييي  وزلد عليليييا لةخيييرون، فنليييل منليييا جمرعييي 

ه لحولعي، فأعيته ما ُ رضي فيرته، وما ُيضبع فكرته، وما ينمأل وجدلره، فنال ميين لحناقد، وح  س 
ل وريِّتييه، و   مناقعلييا لح لخييرة، وميين منابتلييا لألوحييى ولةخييرة، أكثيير ممييا راحييه صيييرل علييى قييدر جييدِّ

ولأل  وصييفي حيييرك لكثييير مميين يايير  عليييى درجيي  لحييدلتورلل، لمييا هيييو لحفتييل ولحمنييِّ ..... 
ا فييي مرلحييل لحدرل يي  حتييى يصييل إحيلييا،   شأن لثييير ميين لحاريصييين علييى هييذل لحلقيي ،  تييدرج آحرييًّ

فييإذل وصييل إحيلييا لرتلييى عنييدها ولكتفييى بلييا، وإرمييا راحلييا قعييدما حمييل ميين لحعلييم مييا يغنرييه عنلييا؛ 
فدر  وقرأ، وباث ولت ، وصييا  لحعلميياء ولحفقليياء ولحييدعاة، فكاريي  لحييدلتورلل ألخينييا وصييفي 

ه، إن وجيييد  رفعييي  وحيييذ  ، وإن ُفقيييد  ميييا ضييير  وجو عييي ، وُرب  قيعييي ن حليييو  عليييى مائدتييي 
دلتورلل عند آخرين هي خب  لحمائييدة وإدلملييا حييرك عليلييا صيرهييا.. أ ييأل هللا عيي  وجييل أن  نفييع 
م لحم ييييد مييين لحعيييياء لحعلميييي، وأن ُيعنيييى  قابننيييا وأخينيييا لحضييياب لحنسيييي ، وفقيلنيييا لألريييي ، حرقيييدِّد

 ، ويبييرز دورهييم فييي لسصييال  ولحتسد ييد وإعمييال لحمقاصييد فييي قفقليياء لحنلتيي  لحعلمريي  لحاد ثيي 
قايييويلم وفتييياولهم؛ حركيييون ميييع هيييؤ ء لحيييرو لد، وياميييل ميييع إخولريييه مييين تالمييييذرا لحنسبييياء لحرليييي  
لحعلمرييييي ، وياقِّدقيييييول حليييييذل لألمييييي  لحرييييييادة، ويعييييييدول إحيليييييا لحمكارييييي ، ويتييييييلعول قملمييييي  لحفقلييييياء 

إحييى حريياة لحنييا ، ويالييون قييه مضييكالتلم، وياققييون قييه  لحمقاصييد ين لحييذ ن يعيييدون دور لحفقييه
 (. عادتلم في درراهم وأخرلهم
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أحد  )وقال في شلادة خاص  عنهئ   أبو زيد،  لحدلتور وصفي عاشور  لأل تاذ  لبننا  إن 
ولحالق   لحعلمر ،  لحمنلسر   مع  حإل الم،  لحو يي  قاحفلم  أعرفلم  لحذ ن  لحثقا ،  علماء مصر 

وق  طويل، عرفته رجال حه شاصيته لحمتمي ة لحولضا ئ إيمارا، فكرل،  لحقويم، وقد عرفته منذ  
على  ديه،   تعلمول  لحذ ن  ولحتالميذ  در ول،  لحذ ن  لأل اتذة  حوحه من  أيرل  رمن  وحه  و لولا، 
من   وما  مع   لتبه،  من  قرأته  ما  خالل  من  عرفته  وقد  يعرش  ره،  لحذي  ولحمستمع 

ته، وما تاقع  من برلمسه وردولته، وما رلجع  من  مااضرلته، وما رأ   من أرضيته وملتةرا
أقاايه ومقا ته.. عرفته قاحثا رابلا، حه ملك  لحباحث، وعقلر  لحفةره، ودرب  لحماقق، ورضا،  
و    قاحمرلجع،  لحابرة  تنقصه  قاحث    وهو  لحمصلل،  وحما    لحمربي،  ومالحي   لحدل ر ، 

ميي  لحرلجل في لحمسائل من لحمرجو ، وتاقيق  تعوزل لحقدرة على تارير لحمسائل، و  يعس ل ت
لألقولل لحماتلف ، مع ريرة ولقعر  معاصرة، وتقد ر ياق  حفقه لحم    ولحمولزرا  ولألوحويا   
.. وحلدلتور وصفي عاشور معرف  قاحفقه ومصادرل، وإحمام قموضوعاته ومسائله، وقد ذلر   

لحفقه لس المي   لحقوي  في ميدلن  لحعلمر   لحضريع  ولحقولعد  شاصيته  لحمقارن، وبران مقاصد 
و   .. عنلا  ولحترجم   ولحقولعد،  لحمقاصد  حلذل  ل  تنبا،  ياسن  وهو  قلحفقلر ،  ه  حمعرفتي  أرا 

أزلره حلسلا  لحعلمر ، وأرلل أهال حلتدريك في أرقى لحسامعا ، وأعتقد أن عياءل حيالقه في  
 ين(. علملم و لوللم، وحلسامع ،  ركون خيرل وأزلى من لثير 

 
قبييل قتييع  -حينمييا تعرفيي  وقييال د. أحمييد لحريسييوري فييي تقديمييه حر يياح  لحييدلتورللئ )** 

عل    - نين   على لأل  لحدلتور وصفي عاشور أبو زيد ذليير حييي ميين أول حاييي  أرنييي أمييام شييُ
و   -ورصييم أن لحيييدلتور وصييفي ليييان . متمييي ة متوقييدة مييين لحنضييا، ولحايوييي  ولألخيييذ ولحعييياء.

عف وحييم يقلييل ميين لثافيي  لعتنائييه يضتغل وي   -  لل   تارك في لتساها  عد دة، فييإن ذحييك حييم ُيتيي 
وباكييم ل هتمييام ولحتاصييص لحمضييترك  . قاحباييث عيين مقاصييد لحضييريع  ومييا  ييدور فييي فلكلييا.

بيننييا، لييان ييييأتيني للمييا  يينا  حيييه فرصيي  هنييا أو هنييياك، أو  تصييل بييي قيييأي و يييل  ممكنييي ، 
ر مسييتسدل  لحمقاصييد، فأجييد عنييدل ميين لحسد ييد حرسييأحني أو يستوضيياني، أو  نيياقش معييي آخيي 

لحمفيييد أكثيير ممييا يسييد هييو عنييدي؛ وحفيير، حرصييه وتتبعييه ومناقضييته حكييل مييا  تعلييق قاحمقاصييد، 
كنييي  أقيييول حيييه وحيييبعض أصيييدقائه عنيييهئ »هيييذل مسنيييون لحمقاصيييد«، ومييين لحسنيييون فنيييون لميييا 

 (.رعم.. حقد ُجن  قاحمقاصد إحى حد لحتفنقن...  يقوحون.
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)   أيتاوقال   عصري ئ  أحدلث  في  مقاصدي   رؤ   حكتاقه  تقديمه  وصفي  في  ولحدلتور 
لا، وُيضرُع أرولرنها، أ نما حل     -لاحعلد قه   -عاشور  ُع إعمالن لحمقاصد، وي رُ  روحن ُد ويو ِّ ُيمندِّد

 ور ل، وحيثما رير وتكلم.. بل إري أزعم أره أصبل   يستيرع لحنيرن إ  بنيِّارة لحمقاصد(. 
 

ممييين ئ )إريييهفيييي تقديميييه حر ييياح  لحماجسيييتير عنيييه  يان يييللحيييد ن وقيييال د. صيييال  ** 
حباهم هللا تعيياحى قاحصييبر لحعميييق، ولحتوييييق لحييدقيق، ولحلميي  لحعاحريي ، ولحدقيي  لحباحغيي ، ولحمنلسريي  
لحول ر ؛ حيث جمع بين لحمنلج ل  تقرلئي يم ل  تنباطي يم لحتكميلي ولحمو ييوعي ولحو يييي، 

أمينيييا حكيييل لحميييذله ، وترجرايييا ولضييياا فيييي أكثييير لحقتيييايا، مميييا يعكيييك عقلرييي  فتسيييد عرضيييا 
 أصوحر  فقلر  مقاصدي  متمي ة، وشساع  في تبني رؤ  خاص (.

أمييا نريي  ومقاصييدها فييي لس ييالم(ئ )طحوحييدة لحو لأيتييا فييي تقديمييه حكتييابئ ) هوقييال عنيي 
زيييد، مؤحييف هييذل  أبييو  لحمقاصد من وحدة لألم  فال  نُبلك مثل خبييير؛ فاحييدلتور وصييفي عاشييور
 لميياحتييى صييار  ع لحكتيياب، قييد تضييبع وتتييلع قعلييم لحمقاصييد؛ درل يي  وباثييا وعمقييا وإضيياف ،

أن هيييذل لحدرل ييي  لحتأصييييلر  تاتاجليييا  أحسييي .. علريييه، وصيييار مييين أعالمليييا بيييين علمييياء لألمييي 
 ارليي لحترييار لس ييالمي لحمتصيياعد، خاصيي  أ وبااصيي  شييعوبنا لس ييالمر ، قبييل أي وقيي  متييى،

لحمييدقق لحماقييق لحموفييق ميين هللا قمييا حبييال هللا ميين   لحباحييث  تصدر من لحييدلتور وصييفي عاشييور
عليييى أمتيييه يسعليييه يصيييل لحلييييل قاحنليييار أدلء  وهيييمِّ  ولقعيييي، ر يييو  علميييي وبنييياء ربييياري، ووعيييي

 .(حر احته وتبلرغا حدعوته
 

لأل ييتاذ لحييدلتور وصييفي عاشييور أبييو زيييد ا ئ ة** وقال عنه أ.د.  رف لحد ن عبد لحفتيي 
أ تاذ جليل، وممن عملييول فييي لحمدر يي  لحمقاصييدي ، ووضييعول حبنيي  فييي صييرحلا،   يمكيين قييأي 
حييال ميين لألحييولل إصفاحلييا؛ ألرلييا لاريي  حبنيي  عيرميي ، يقييام بلييا لحبنرييان، ويؤ ييك عليلييا لحبنيياء 

ليييق قاحمسيييال لحمقاصيييدي، لحمقاصيييدي، ضيييمن أعميييال لثييييرة ومااضيييرل  منتضيييرة، وليييل ميييا  تع
فصار من أعالمه، وصار من رولدل، وصار يعلمه ويدرب علره قكل أرييول  لحتييدري  وو ييائله، 

فييي هييذل لحييدورة  وقد  عى راو لحتمكين حلذل لحعلييم فييي لحعقييول وفييي لحسييلوك، فقييد أكرمنييا هللا قييه
ديمييه حلييدورة ة. جيياء ذحييك فييي تق!، ورايين ميين تالمذتييه وطالقييهيعلييم لحمقاصييد حتالمذتييه وطالقييه
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ييياء ال ييومي لحث ، قإ ييينبولديمر  لحعالقييا  لحدوحريي   لحمكثف  في مقاصد لحضريع  لحتي أقامتلا أكا
 .م2020ديسمبر    2-1م و 2020روفمبر    25 -  24ولألربعاء في أ بوعينئ  

صيياح   وقال عنه أيتائ ةحييين تقييرأ لتيي  د. وصييفي تسييدل حييين يعمييل علييى لحمقاصييد
رؤي  حلعاحم، ورؤيته هذل ملم  جدل، فعندل رييي  توحيدييي ؛ حيييث  نيلييق ميين مضييكاة لحتوحيييد، يييم 
عنييدل رؤييي  تتعلييق بلييذل لحرييي  لحتوحيدييي  لحكلريي  وهييي رؤيتييه حإلرسييان، وحييه رييي  حلكييون، ورؤييي  
ن حلاراة أي في تفاعل لسرسان مع أخره لسرسان أو تعامله مع لحكون، ويمكن ل تنبا، ذحك ميي 

مؤحفاتهة. جاء ذحك في مااضرة أحقاهييا حمسموعيي  ميين لحبيياحثين ضييمن فريييق لحعمييل فييي لتييابئ 
 م.2020ةلحمرشد إحى مصنفا  لحسنن لسحلر ة عن لرفر  قرلءة لحكت ، في  وحيو  

عيين درل ييته ، عميد للريي  لحضييريع  قاحسامعيي  لألردرريي ، وقال د. عبد لحرحمن لحكيالري**  
إرلييا تتمتييع بئ )لحمسييتو  لحسييامي لحر رييع ميين  ي لحفقييه لس ييالمي()ريرييي  لحسبيير فيي  حلماجسييتير

قييدم حلفقييه ي   أن احيييث تنيياول موضييوعا جييد رل قاحدرل يي  ولحباييث ول ييتي لحباييث لحعلمييي لحسيياد،
لس ييالمي ريرييي  جد ييدة متكامليي  تتيياو إحييى جمليي  لحنيريييا  لحفقلريي  لحتييي   خيير بلييا فقلنييا 

ولحتي تثب  قمسموعلا خصوب  لحفقه لس المي وصنال ويرلءل وقدرته علييى لحديموميي    لس المي،
فوجد  فيلا جلييدل لبيييرل  نبيي  عيين  ، درل لحولحالود ولحبقاء.. حقد قرأ  قعض مباحث وفصول 

 وريرة تاليلر  عمرق (. وهم  قاثر  عاحر ، عقلر  علمر  رل ا ،
 
سامعيي  لألزهيير عيين ر يياحته حلماجسييتيرئ وقييال لحضييرو د. يايييى إ ييماعيل لأل ييتاذ ق **  

حقييد قييرأُ  لحكاتيي ن قبييل أن أقييرأ لتاقييهئ ةريرييي  لحسبيير فييي لحفقييه لس ييالمية؛ فلييو قاحييث يعييرش )
قفكرته وحفكرته، وتلاظ معاحم لحغيرة لحصادق  على لحاييق فييي شاصييه وينايييا  بارلتييه ولتاقاتييه، 

ه. ه وخيييِّد كن قعبارلتييد ه طاحنعيين لحسيياققون حلباحييث لحعيياحم يالييي  مياحيي   حقييد طليي . فييإذل فاتييكن شاصييُ
وقجن مييا  باييث   -  ئرئرس  حتى  ؤتي قاُثه ُأُكلنُه قإذن ربييه طلبييول حييه أن تكييون طبرعتيُيه ُمتموِّدجيي   تميين

وطلبييول حييه يقييي   فييي عقلييه متمييي ة   -عنه، فإن لحباحث ورلء لحاق يس  أن يكون مالصييا حييه. 
ل حفلييم لسشييارل  ملمييا دقيي     مناُعلييا لحتامييُل  -. يكييون بلييا مسييتعدًّ يييم لحتسليي  قاحضييساع  لحتييي جد

رن عيين حبيير  ولحصبرئ لحصبر على تاصيل لحنتائج، ولحصييبر علييى أخييالن لحضيييو ، فييإن ممييا ُأيييد
ا فعييي زُ  ميلوبييياة، وليييان مميييا رقليييه لسميييام  لألمييي  لبييين  بيييا  رضيييي هللا عنلميييائ ةذحليييُ  طاحبييي 

خلم، فيييإذل ذهييي  لحضييييو  فميييع مييين لحباييياري عييين لسميييام أحميييد بييين حنبيييلئ ة صييينم لحنيييا  قضييييو 
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ل ودحيييال  علييى ل ييتسما  صيياحبه حضييرو، لحباييوث لحنافعيي    لحعرش؟ة. وحقد جاء هذل لحباث شاهد 
 ولحر ائل لحناجا ، وذحك فتل هللا  ؤتره من يضاء(.

 
، وزير لحعدل لحرمنييي  يياققا، ورائيي  رئييرك جامعيي  وقال لحدلتور عبد لحوهاب لحد لمي**  
وبنيياء علييى ذحييك فييإري أر  أن أي مكتبيي  ي صييغيرة أو ) ر يياح  لحماجسييتير أيتييائ عيين لسيمييان،

كبييير، شاصيير  أو عاميي  ي   صنيياء حلييا عيين هييذل لحكتيياب خاصيي  قاحنسييب  حلملتمييين قعلييم لحفقييه 
لس ييالمي؛ ريييرل حكييون لحقتييايا لحتييي لحتولهييا لحكتيياب لثييير ل مييا تعيير  فييي حريياة لحنييا ، وربمييا 

ل ميين لحمسييائل لحتييي تغنييي عيين لحباييث فييي قيييون لحكتيي  لألخيير ، وعمييل قر ب هذل لحكتاب لثييير  
 لحباحث  دل على جدلرة في لحباث، وقدرة على لحتوفيق ولحترجرل وحسن لحترتي (.

 
** وقيييال لأل ييييتاذ ماميييد أحمييييد لحرلشيييد فييييي إهيييدلء لتاقييييهئ ةعيييولحي لحمقاصييييدةئ )عييييولحي 

ع علييم لحمقاصييد ميين خييالل ر لحضيير ر  ودعييوة حتو يي لحمقاصييد، ريييرة و ييير  راقييدة حعلييم لحمقاصييد 
على من  تاذ من لحمقاصييد و يييل  حتميرييع لحقتييايا،   لحةرم لحضر ر  ولحمعر ر ، وصراا  إركار

مييع برييان ل رتبييا، بييين لحتنمريي  ولحمقاصييد لحضييير ر ، يييم رعاييي  عاطفريي  حفقليياء لحمقاصييد عبييير 
لتور وصفي عاشييور، زلدل ي لأل تاذ لحدأرغام شعري  ورم يا  أهد لا لللا إحى لحفةره لحمقاصد

قعييد أن  8   فييييييم ل.هييي..  ذنًّا مني أره  ييركون لأل يير  إحييى فلملييا ولحعمييل بلييا(.  هللا علما؛
دعا إحى ضييبط ل جتليياد لحمقاصييدي وتعتيييدل وتو ييرعه ميين خييالل ماييورين أو قنيياتينئ  رييا  

لحييدلتور وصييفي عاشييور أن  وأرييا أحييث فةرييه لحمقاصييد لحصيياعدئ )لحضييبه، ولحقولعييد لحفقلريي ، قييال
يضر  في تو رع فقه لحمقاصد ل تنادل إحى هذل لحقوة لسقنا ر  لحتييي تمنالييا لحقناتييان ميين خييالل 

ا  ضيييمن ميييذه  لزدولج لحتايييريج ول حتسييياج، حتيييى تصيييير مسموعييي  لسفتييياءل  ميييذهب ا خاصيييًّ
 لحمقصد لحعام(.

ؤنجِّد  ج لحمقاصييد لحييدلتور وصييفي وأهدلل لتاقه ةلحمؤتمرة فكت  يقولئ )هدييي  لحمؤحييف إحييى مييُ
ا.. ل جتليييياد حمسيييي  ميييين صيييفاء أرول  لألحييييرلر.. مامييييد أحمييييد لحرلشييييد.  عاشيييور، زلدل هللا فقليييي 

 هي(.1440ل ينبول  
وبي ةلحفةرييه لألصييوحي لحرلشييدة  ** وصفه لأل تاذ لحدلتور  عد مصلو  بي ةلحفةره لحسليلة،

 ر  لس المر ة حلدلتور خاحد فلمي.في تقديم  حكتابئ ةمقاصد علم لحلغ  في لحاتارة لحعرب 
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وصيييييفه لأل يييييتاذ لحيييييدلتور ماميييييد عبيييييد هللا لحضيييييرقاوي بيييييي ةلحعييييياحم لحكبييييييرة، وةلحفةريييييه ** 
 ة.لحبسيل لحمقاصدي

م قماافييي  لفيير لحضييرو ميين دبيبييه علييى شيياط  بلييير ئ )ر** قييال أ.د. مامييد جمييال صييق
يسني فولكه لحبار إحى ماتبلي بروض  منييوو ميين ماافييي  لحمنو ريي  أجنييي فولكييه لألدب، رفييذ 

، قكلريي  1994-1993فتى رايل و رم صمو  حكرم، لان قد فر  من عامه لحسييامعي لألول 
فييي دلر لحعلوم من جامع  لحقيياهرة، فنازعتييه رفسييه لحتييي عودهييا بييرِّ ميين تعلقيي  قييه، إحييى زيييارتي 

بيتييي؛ حعلييه يكضييف  يير ذحييك لحيييرب لحييذي لييان يسييدري علرييه للمييا صييا  زمييالءل إحييى حيييث 
، وحييم  يي ل  ييذلِّرري تاييدي  صييابنه  أدربلييم علييى علييوم لحعربريي  فييي ذحييك لحمييدر ج لحمسيياورد لحقيييارن
! أيق أدب وأيق دأب تاليييق بلميييا ويبييي  عليلميييا    بييياحي قميييا أصييياقه معلميييا! وبميييا  كلميييا ميييرِّ

ل، فتر ريييا قيييه مييين تاصييييل لحلرسيييارك إحيييى تمكيييين لحماجسيييتير فإبيييدل  لحيييدلتورلة، صييدقلما صيييدقا
علييى عيييون مابرييه لحقييارة قسييبقه إحييى درل يي  لحمضييكال  لحايوييي  وتو رقييه إحييى عتييوي  مرلكيي  
لحدرل ا  لحفقلر  وإدلرتلا، دلخييل مصيير وخارجلييا، يييم حمييا تقييدم قأعماحييه حتاصيييل درجيي  أ ييتاذ 

نل درجيي  أ ييتاذ، تلميييذي لحنسييي  لحييدلتور وصييفي أبييو مساعد ُحكم حه قأرلا أرفييع  ميين ذحييك، ومييُ
( ميين  لسييلته لحتييي أ ييماها ةدرلعييمة إشييارة حيلبيي  ةدلر لحعلييومة 86رضرها في لحالقيي  رقييم )  (.زيد

م، وضييمنلا قعييد ذحييك لتاقييه ةدرلعييمة صييفا  2020أبريييل  17علييى حسيياقه قاحفرسييبوك بتيياريو 
 . لحمنضور على موقعه على لحضبك  لحعنكبوتر .257
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رضرته دلر صو  لحقلم لحعربي في ذالل  يد قي ، حماا  من حراته وأعماحه ومنلسه لحتفسيري.   .3
 م.2009قاحقاهرة 
)لحتعريفيييا . لحتيييولقط. لحمقاصيييد. لحضيييبلا . لحتايييديا . رمييياذج  لحعميييل لحعييياممضيييارل  لحميييرأة فيييي  .4

 م. 2010 منارل  قاحقاهرة شرل رضرته  .حلمضارلا . لحمسا  . لألدولر لحمعين (



 32 

رضييرته دلر صييو  لحقلييم لحعربييي  لحمايياو   لحتسد دييي  لحمعاصييرة فييي أصييول لحفقييه، درل يي  تاليلريي . .5
 م.2009قاحقاهرة 

 م.2011رضرته دلر لحبصائر قاحقاهرة.  في منلج لحقرضاوي. رعاي  لحمقاصد  .6

رضييرته وزلرة لألوقيياو لحكويتريي  فييي لحمرليي  لحعيياحمي حلو ييير  كلمييا  فييي صييناع  لحدل ريي  لحفةرييه.  .7
 م.2011ضمن  لسل  لألم  لحو ط 

قاحقيياهرة.  حلثقافيي  ولحعلييوم رضييرته دلر لحبضييير ميينلج لحضييرو مامييد لحغ لحييي فييي تنيياول مسييائل لحعقيييدة. .8
 م.2015

 .هي1431منضور على لسرترر  موقع شبك  مضكاة لس المر   أهمر  لحقرآن في حراة لحمسلم. .9

منضيييور عليييى لسرتررييي  موقيييع شيييبك  مضيييكاة لس يييالمر   أ يييك لحتعاميييل ميييع لحقيييرآن لحكيييريم. .10
 هي.1431

 م.2015 رضر على شبك  لألحول  ... مقاصد وآيار. لحسلاد في  بيل هللا .11

 هي.1435رضر في موقع صيد لحفولئد  معاحم لحو ير  في لحوقاي  من لحعنف ولحتيرو. .12
رضيرته  لحقرضاوي لسمام لحثائر، درل   تاليلر  أصوحر  في معاحم لجتليادل حلثيورة لحمصيري . .13

 م.2011دلر  ليان حلنضر ولحتوزيع قأمريكا 
رضييييرته وزلرة لألوقيييياو  لحتربوييييي  ولحدعوييييي .مقاصييييد لألحكييييام لحفقلريييي ، تاريالييييا ووذائفلييييا  .14

 م.2012لحكويتر  ضمن  لسل  رولفد 
رضييرته دلر لحمقاصيد حلنضيير  لحوحيدة لحوطنري  فييي لس يالمئ مفلوملييا. ضيولقيلا. مقاصيدها. .15

 م.2015ولحتوزيع قاحقاهرة 

ل شيير راحفييظ لأل ييرة  .16 رضييرته  .لحتييدلبير لحضيير ر  سقامتلييا ول ييتمرلرها ، قييرلءة فييي... مقصييد 
 م.2015دلر لحمقاصد حلنضر ولحتوزيع قاحقاهرة 

)ر ييياح  ي لحمقاصيييد لحس ئرييي ئ ضيييولقيلا. حسيتليييا. وذائفليييا. أيرهيييا فيييي ل  يييتد ل لحفقلييي .17
 م.2015رضرتلا دلر لحمقاصد حلنضر ولحتوزيع قاحقاهرة  دلتورلل(.

 رضييير فيييي مسلييي  لحدرل يييا   لةرلء لألصيييوحر  حليييدلتور ماميييد عميييارة. قيييرلءة تاليلرييي  رقديييي . .18
 م.2013لس المر  قاحسامع  لحعاحمر  لس المر  قإ الم آقاد بباكستان 

رضير فيي موقيع صيييد  .لحتفسيير لحمقاصيدي حسيور لحقيرآن لحكيريم، فيي ذييالل لحقيرآن أرموذجيا .19
 هي.14356لحفولئد 
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رضييرته دلر  أحكييام لحضييريع  بييين لحتعبييد ولحتعليييل، قييرلءة أصييوحر  فييي تاقيييق أقييولل لحعلميياء. .20
 م.2015لحمقاصد حلنضر ولحتوزيع قاحقاهرة 

رضييير ضيييمن أعميييال ريييدوة  لحقيييوة فيييي لحسرا ييي  لحضييير ر . عناصيييرها. ضيييولقيلا. مقاصيييدها. .21
تيييييور لحعلييييوم لحفقلريييي  قسييييلين  عمييييان فييييي عاملييييا لحثاحييييث عضيييير تايييي  عنييييولنئ )لحفقييييه لس ييييالمي لحمضييييترك 

 م.2014لسرساري( 
رضيييرل لحمعليييد لحمصيييري حلدرل يييا   لحعميييل لحثيييوري وترشييييدل.مقيييدما  أصيييوحر  فيييي ضيييبط  .22
 م.2016قا ينبول 
رضيير ضييمن أعمييال رييدوةئ )مقاصييد  راييو تفسييير مقاصييدي حلقييرآن لحكييريم، رؤييي  تأ رسيير . .23

، يم رضرته مؤ س  مفكرون قعد ذحك مع إضافا  تساوز  م2014لحقرآن لحكريم( لحتي أ رم  في مد ن  فا  
 .م2018لحتعف عام 

رضير ضيمن أعميال ريدوةئ )لحفنيون فيي   لحفنون ومقاصدها فيي لس يالمئ لحقرضياوي رموذجيا. .24
 م.2016ضوء مقاصد لحضريع ( لحتي أ رم  في ل ينبول 

رضييرته دلر لحمقاصييد حليباعيي  ولحنضيير  لحسيي ء لألول. رؤ  مقاصييدي  فييي أحييدلث عصييري . .25
 م.2016ولحتوزيع قاحقاهرة 

امك ةلح لييياةة، منضيييورل  وزلرة لألوقييياو ولحضيييلون ةمو يييوع  لحفقيييه لسقاضيييية لحكتييياب لحاييي .26
 م.2017هي 1438لحد نر .  لين  عمان. لحيبع  لألوحى. 

رضيييرته دلر لحمقاصيييد حليباعييي   ملويييي  لحضيييرو لسميييام ماميييد لحغ لحيييي. مسليييدلن قا شيييترلك. .27
 م.2017ولحنضر ولحتوزيع قاحقاهرة 

فيي مسلي  رضير  رموذج تيبرقي لجتماعيئ ذقيل لحبقير فيي لحلنيد. ل تقالل علم لحمقاصد مع .28
ل ييتقالحر  علييم لحمقاصييد( لحتييي أقامتلييا تاقيييق لحقييول فييي أعمييال رييدوةئ ) لحقاصييد ةعييدد خييا ة لحييذي تتييمن

 م.2018عام قاحس لئر  1جامع  أحمد بن بل  
رؤ  مقاصييدي  فييي أحييدلث عصييري . لحسيي ء لحثيياري. رضييرته دلر لحمقاصييد حليباعيي  ولحنضيير  .29

 م.2019ولحتوزيع قاحقاهرة 

دة. بنياءلحتكوين لحعلمي حلعالم  لحياهر لبين عاشيور، رولفيدل وأييرل فيي  .30 رضير  لحعقلري  لحمسيدِّد
 م، ورضرل مرل  لحسلرمارر  حلباوث 2014ضمن أعمال لحندوة لحعلمر  في تورك عن لحياهر لبن عاشور عام 

 م. 2020، ودلر لحمقاصد قا ينبول
. رضييرته دلر لحمقاصييد حليباعيي  ولحنضيير صييدي  فييي أحييدلث عصييري . لحسيي ء لحثاحييث رؤ  مقا .31

 م.2021ولحتوزيع قاحقاهرة 
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 .ولحمستقبل لحماضي أجوب لحمقاصد،  علم  ؤل    .32

 لحتأهيل لحمقاصدي، بدلي  لحتفقه في علم مقاصد لحضريع  لس المر . .33
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