
  ورأس السنة امليالديةايد مبناسبة عيد امليالد نئةومسلمة رسالة شكر 
 ٢٠٠٧كانون األول 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حممد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا اللهم صلِّ
    

  السالم عليكم
" والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حياً ":يقولوالسالم على سيدنا عيسى املسيح الذي 

  ).٣٣: ١٩ ، سورة مرمي،القرآن الكرمي(
  

،  عـن  هذه املناسبة الـسعيدة   يف   جرياننا املسيحيني يف مجيع أرجاء العامل،     ،  نود أن نعرب لكم   
لقيناها، حنن املسلمني، منذ اليوم األول الذي أصـدرنا   اليت ت  واللطيفة خالص الشكر على الردود اجلميلة    

يف  النظريرجى  .  (‘حب اهللا تعاىل وحب اجلار    ’أساس  على   تقوم ‘كلمة سواء ’على  فيه دعوتنا للتالقي    
  ).  الردود عليهاو‘ كلمة سواء’لالطالع على وثيقة  com.acommonword.wwwاإللكتروين  وقعامل

  

مبناسـبة   والـسالم،    بالبهجة مزدان عيد ميالد جميد      مجيعاً لكمراجني  نشكركم  نود أن   كما  
  ).عليه السالم(ذكرى ميالد سيدنا عيسى املسيح 

  

أن ال إله إال اهللا، وحده، ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن              : " نشهد ن املسلمني حنو
  ).صحيح البخاري، كتاب األنبياء" (مته ألقاها إىل مرمي وروح منهعيسى عبد اهللا ورسوله وكل

  

 لة عند املسلمني إحياًء ملاحلجمع موسم تتزامن اهللا تعاىل، يف هذه األيام املباركة اليت ندعو  وإننا
  . مينعم بالسالأن  معاناته وبالتحرر منالسنة اجلديدة  يفعاملنا م يكرِ، بأن )عليه السالم(النيب إبراهيم 

  

 هلو، ولدهب لكيال يضحي) عليه السالم(سيدنا إبراهيم لتعاىل اهللا الفداء الذي وهبه إن هذا و 
،  السماوية املنبثقة عن ملة إبراهيم أتباع الدياناتميعجل ، ضمانٌ إهلي ودرس اجتماعي بليغٌإىل يومنا هذا

ورعايتها  ، األطفالخصوصاً ،بشريةنفس حفظ كل يف وسعهم يف سبيل يقضي ببذل أقصى ما 
على د  يؤكّ تارخيياًأن علماء مسلمني أصدروا يف هذا العام بياناًكذلك، ومن اجلدير بالذكر  . وتقديرها

يرجى لتفاصيل ل( يف اإلسالم امع عليهجم ةأساسي كوصية -  كل نفس بشرية-حرمة النفس البشرية 
  .)com.duaatalislam.wwwموقع دعاة اإلسالم االطالع على 

  

الـنفس  صون حرمة    يففيها اجلميع   يسعى  سنةً   القادمة   السنةُ أن تكون     تعاىل اهللا لذا فإننا ندعو  
  . هابينفيما  واتتمعضمن ا اً مشتركاًاهللا، وتساحمبني يدي  نصوحاًتوبة أن تشهد و؛  وكرامتهاالبشرية

  

 .رب العاملنيواحلمد هللا 



  

، أنقرة، تركيا؛ أستاذ مساعد يف جامعة ‘سيتا’مدير مؤسسة إبراهيم كالن، الدكتور  .١
  جورج تاون بأمريكا

رئيس اللجنة املنظمة جلائزة ديب الدولية للقرآن إبراهيم حممد بوملحة، الدكتور  .٢
  ، اإلماراتالكرمي

  ماعة يف اهلندأمني عام جلمعية علماء أهل السنة واجل، املليباري أمحد بكر أبو الشيخ .٣
  مؤسس هيئة العلماء يف العراق، الكبيسي أمحد الشيخ .٤
  املفيت العام للجمهورية العربية السورية، حسون الدين بدر أمحد الدكتور .٥
  مفيت ديب، اإلمارات العربية املتحدةأمحد عبد العزيز احلداد، الدكتور  .٦
نة الدينية يف رئيس جامعة األزهر سابقاً، رئيس اللج، هاشمأمحد عمر الدكتور  .٧

  جملس الشعب املصري، عضو جممع البحوث اإلسالمي يف األزهر، مصر
   جبامعة ابن زهر بأكادير، املغربأستاذأمحد فكري،  الدكتور .٨
 أستاذ جبامعة القاضي عياض مبراكش، املغرب، العلويأمحد حمرزي  الدكتور .٩

  هلامشيةقاضي القضاة يف األردن، وإمام احلضرة اأمحد هليل، الدكتور . أ .١٠
  واهلرسكالبوسنةمفيت بانيالوكا، الشيخ أدهم تشاجميتش،  .١١

   مفيت عكار، لبنانالشيخ الدكتور أسامة الرفاعي، .١٢

 البوسنة واهلرسك، املسلحةمفيت القوات الشيخ إمساعيل مسايلوفيتش،  .١٣

 كرسي ابن خلدون للدراسات اإلسالمية، اجلامعة أستاذالدكتور أكرب أمحد، . أ .١٤
  شنطناألمريكية يف وا

- اإلسالمية والعالقات املسيحيةالدراساتأستاذة جنريد ماتسون، إالدكتورة . أ .١٥
اإلسالمية؛ مديرة برنامج املشيخة اإلسالمية؛ كلية هارتفورد للدراسات الدينية؛ 

  رئيسة اجلمعية اإلسالمية ألمريكا الشمالية
  واهلرسكالبوسنةمفيت زينيتسا، الشيخ أيوب داوتوفيتش،  .١٦

   للعلوم اإلدارية، باكستانالهورجامعة باسط كوشول، الدكتور . أ .١٧
 اإلسالمية والعامة يف بريوت، للعلوممدير دار اقرأ باسم حسني عيتاين، الدكتور  .١٨

  عضو اهليئة اإلدارية يف مجعية اإلرشاد واإلصالح اخلريية اإلسالمية يف لبنان
 ملغرب أستاذة باحثة بكلية اآلداب بالرباط، االدكتورة البتول بنعلي، .١٩

 أستاذة باحثة بكلية اآلداب بالرباط، املغربالدكتورة بثينة الغلبزوري،  .٢٠

ي السابق يف حمكمة العدل العليا الدولية؛ الوزير  القاضالقاضي األمري بوال أجيبوال، .٢١
 أفريقياباحلركة اإلسالمية مؤسس والسابق للعدل يف نيجرييا؛ مؤسس جامعة اهلالل، 

  حمدث، رئيس اجلامعة اإلسالمية، أترابراديش، اهلند ي،تقي الدين الندوالدكتور . أ .٢٢
   عميد كلية الشريعة، جامعة اإلماراتجاسم بن علي الشامسي،الدكتور  .٢٣
، كلية الدعوة، جامعة األزهر، واملذاهبأستاذ قسم األديان  مجال فاروق،الدكتور  .٢٤

 مصر

   مدير قسم األحباث، مؤسسة طابةالشيخ جهاد هاشم براون، .٢٥
  العراق، العامليةمؤسسة اإلمام اخلوئي  اخلوئي، السيد جواد .٢٦
  ، أمريكابرانديسأستاذ مساعد، جامعة جوزيف ملبارد، الدكتور  .٢٧
  بن عبد اهللا بفاس، املغربحممدأستاذ جبامعة سيدي الدكتور اجليالين املريين،  .٢٨

 البوسنة واهلرسكمفيت غوراجدا، الشيخ حامد أفنديتش،  .٢٩

   اإلسالمي العاملي للحوار، جدةاملنتدىرئيس عي، حامد بن أمحد الرفاالدكتور . أ .٣٠
  مدير دار اإلمام النووي يف األردنالسيد حسن السقاف،  .٣١
  واهلرسك مفيت بيهاتش، البوسنةالشيخ حسن ماكيتش، .٣٢

  مؤسس املنتدى العلمي يف العراقآية اهللا حسني املؤيد،  .٣٣
  

  ة يف تشادرئيس الس األعلى للشؤون اإلسالميالدكتور حسني حسن أبابكر،  .٣٤
  واهلرسكمفيت سراييفو، البوسنةالشيخ حسني مسايتش،  .٣٥

  واهلرسكمفيت توزال، البوسنةالشيخ حسني كفازوفيتش،  .٣٦

  هيئة أوقاف أبوظيب، اإلمارات رئيسمحدان بن مسلم املزروعي، الدكتور  .٣٧

 مفيت بعلبك، لبنانالشيخ خالد الصلح،  .٣٨

لفكر واحلضارة اإلسالمية؛ رئيس  مدير عام املركز األلباين لالدكتور رامز زكاي، .٣٩
  الس األعلى للتربية والثقافة يف الغرب

   رئيس املشيخة اإلسالمية، اجلبل األسودرفعت فيزتش،الشيخ  .٤٠
   يف لندناأللبانيةقيادي ديين يف اجلالية زمر صاحل، الدكتور  .٤١
   اإلسالمي، الشارقة، اإلماراتاملنتدىرئيس سامل بن حممد القامسي، مسو الشيخ  .٤٢
   العراقعلماءمن كبار سعد اهللا الربزجني، الشيخ  .٤٣
  مفيت اململكة األردنية اهلامشية سابقاًسعيد عبد احلفيظ حجاوي، الدكتور  .٤٤
  أستاذ فخري، اجلامعة األمريكية يف القاهرةالدكتور سليمان عبد اهللا شاليفر، . أ .٤٥
  رئيس حترير جملة إسالميكا الدوليةاألستاذ سهيل ناخودا،  .٤٦
  مؤلف وباحث إسالمي يف بريطانياد رضا شاه كاظمي، الدكتور سي .٤٧
 البوسنة واهلرسكمفيت موستار، الشيخ سيد مسايكيتش،  .٤٨

  كرواتيامفيت ، عمرباشيتش شيفقو الشيخ .٤٩
  بكلية اآلداب بالرباط، املغربباحثةأستاذة الدكتورة صاحلة الرحويت،  .٥٠

 مدير أزهر لبنانالشيخ صالح الدين فخري،  .٥١

   رئيس جممع الشيخ أمحد كفتارو، دمشق، سوريا كفتارو،صالح الدينالدكتور  .٥٢
  مدير عام قناة الرسالة الفضائية، الكويت، السويدان طارق الدكتور .٥٣
مسؤولة احلماية الدولية، مكتب املفوض السامي الدكتورة طيبة حسن الشريف،  .٥٤

  السودانلشؤون الالجئني التابع لألمم املتحدة، دارفور، 
   الشريعة والدراسات اإلسالمية، قطركليةعميدة  عائشة يوسف املناعي،الدكتورة   .٥٥
األستاذ السابق يف املعهد البابوي للدراسات العربية عارف علي نايض، الدكتور . أ .٥٦

؛ األستاذ السابق يف املعهد العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية، )روما(واإلسالمية 
   األديان يف كلية الالهوت جامعة كمربدجماليزيا؛ املستشار الرئيسي لربنامج حوار

 الشيخ زايد للدراسات اإلسالمية، كرسيأستاذ ، ونتر مراد احلكيم عبدالربوفسور  .٥٧
  بريطانياكلية الالهوت، جامعة كمربدج؛ مدير األمانة األكادميية اإلسالمية، 

 أستاذ جبامعة ابن زهر بأكادير، املغربالدكتور عبد الرزاق هرماس،  .٥٨

 أستاذ جبامعة الويل امساعيل مبكناس، املغرببد الرفيع العلج، الدكتور ع .٥٩

  وزير أوقاف سابق آل البيت؛ جامعة رئيس عبد السالم العبادي،الدكتور  .٦٠
 أستاذ باحث جبامعة حممد األول بوجدة، املغربالدكتور عبد العزيز احلفاظي،  .٦١

ة للتربية والتعليم  املنظمة اإلسالميعاممدير ، التوجيري عثمان العزيز عبد الدكتور .٦٢
  والثقافة، املغرب

   معهد الفتح اإلسالميمديرمفيت دمشق، الدكتور عبد الفتاح البزم،  .٦٣
 أستاذ جبامعة ابن زهر بأكادير، املغربالدكتور عبد الكرمي عكيوي،  .٦٤

 جبامعة امللك عبد العزيز يف األستاذ، بيه بن حمفوظ بن اهللا عبد الشيخ العالمة .٦٥
س و وزير العدل و وزير التعليم و وزير الشؤون اإلسالمية السعودية، نائب رئي
  سابقاً يف موريتانيا

  السعودية يف البلد احلرام، إسالميداعية عبد اهللا بن حممد فدعق، السيد  .٦٦
  يف األزهر، مصراإلسالميعضو جممع البحوث  الدكتور عبد املعطي بيومي، .٦٧

  



 

  سالمية، بريوت عمد كلية الدعوة اإلالدكتور عبد الناصر جربي، .٦٨
  داعية إسالمي يف الدمنارك بدرسن، الواحدالشيخ عبد  .٦٩
 اإلسالمية و العربية جبامعة الدراساتعميد كلية ، الكحالوي حممد عبلة  الدكتورة .٧٠

  األزهر، بنات، مصر
 أستاذ جبامعة القاضي عياض مبراكش، املغربالدكتور العريب البوهايل،  .٧١

 الدعوة ورئيس املركز اإلسالمي الثقايف مسجدعميد العريب الكشاط، الدكتور  .٧٢
  بباريس

 أستاذ جبامعة حممد اخلامس بالرباط، املغربالدكتور العريب بوسلهام،  .٧٣

   بوزارة شؤون الرئاسة باإلماراتثقايف مستشار ،إبراهيم الدين عز الدكتور .٧٤
 البوسنة واهلرسكنائب رئيس العلماء، الشيخ عصمت سباهيتش،  .٧٥

  يس الس اإلسالمي يف الدمناركرئالدكتور عصمت جمددي،  .٧٦
إمام جامع ترمي ورئيس جملس اإلفتاء بترمي ، حفيظ بن حممد بن املشهور علي احلبيب .٧٧

  ومدير دار املصطفى للدراسات اإلسالمية وحماضر بكلية الشريعة بترمي سابقاً
 أستاذ جبامعة ابن زهر بأكادير، املغربالدكتور علي بنربيك،  .٧٨

   مصر العربية مجهوريةمفيت ، مجعة علي الشيخ الدكتور. أ .٧٩
  مؤسس ومدير عام مؤسسة طابة، اجلفري الرمحن عبد بن العابدين زين علي احلبيب .٨٠
  اليمن، الشافعيةمن كبار فقهاء السيد عمر بن حامد اجليالين،  .٨١
 دار املصطفى للدراسات عميد، حفيظ بن سامل بن حممد بن عمر احلبيبالعالمة  .٨٢

   اليمناإلسالمية، ترمي، حضرموت،
 املسلمني يف جامبيا؛ أستاذ احلضارة العلماء أمني سر جملس الدكتور عمر جاه، .٨٣

 اإلسالمية والفكر اإلسالمي جبامعة جامبيا

   داعية إسالمي بارزالدكتور عمر عبد الكايف، .٨٤
 ورئيس مؤسسة البداية الصحيحة مؤسسداعية إسالمي، األستاذ عمرو خالد،  .٨٥

  الدولية
رئيس جملس إدارة مؤسسة آل ، طالل بن حممد بن غازي األمري الدكتور مسو. أ .٨٦

  البيت للفكر اإلسالمي، األردن
   جبامعة حممد اخلامس، املغربوعلومهاأستاذ السنة ، محادة فاروق الدكتور. أ .٨٧
 جملس أمناء مبادرة قرطبة؛ مؤسس ورئيس مؤسس الدكتور فيصل عبد الرؤوف، .٨٨

  اجلمعية األمريكية لتطور مسلمي أمريكا
أستاذ الفقه املشارك بكلية التربية جبامعة كتور قيس بن حممد آل الشيخ مبارك، الد .٨٩

  امللك فيصل يف األحساء، السعودية
  ، أمريكاروانوكأستاذ مساعد، كلية انر دغلي، كالدكتور  .٩٠
  أمني عام مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، ليبياالدكتور حممد أمحد الشريف، . أ .٩١
 سابقاً؛ مفسر القرآن أوزباكستانمفيت عام د يوسف، الشيخ حممد الصادق حمم .٩٢

  الكرمي ومترجم معانيه إىل اللغة األوزبكية
رئيس األكادميية األوربية للثقافة والعلوم اإلسالمية يف ، العلويين حممد الشريف .٩٣

  بلجيكابروكسل، 
ر رئيس الفيدرالية العامة ملسلمي فرنسا؛ األمني العام للمؤمتالدكتور حممد بشاري،  .٩٤

  اإلسالمي األوريب، فرنسا؛ وعضو امع العاملي للفقه اإلسالمي
  السعوديةداعية إسالمي، حممد بن عبد الرمحن السقاف، احلبيب  .٩٥
  اليمنمرجع الزيدية، ، املنصور حممد بن حممد السيد .٩٦
 ، املغرببالقنيطرةأستاذ جبامعة ابن طفيل الدكتور حممد بنكريان،  .٩٧

 

 أستاذ جبامعة القرويني، املغربلي، الدكتور حممد حسن شرحبي .٩٨

 أستاذ جبامعة القاضي عياض مبراكش، املغربالدكتور حممد خروبات،  .٩٩

  رئيس ندوة العلماء، اهلند، رابع الندوي حممد الشيخ .١٠٠
   اللبنانيةللجمهوريةاملفيت العام حممد رشيد قباين، الدكتور  .١٠١
لعقائد و األديان رئيس قسم ا، البوطي رمضان سعيد حممد العالمة الدكتور. أ .١٠٢

  جبامعة دمشق 
  مدير أكادميية إقبال، باكستانالدكتور حممد سهيل عمر،  .١٠٣

مساعد عميد كلية الشريعة الدكتور حممد عبد الرحيم سلطان العلماء، . أ .١٠٤
 والقانون لشؤون البحث العلمي جبامعة اإلمارات

لألوقاف  العام لألمانة العامة األمني، الشريف الغفار عبد حممد الدكتور. أ .١٠٥
 بدولة الكويت

  نائب مفيت روسياالشيخ حممد عبد اهللا قاراتشاي،  .١٠٦
 للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب العاماألمني ، تسخريي علي حممد اهللا آية .١٠٧

  اإلسالمية، إيران
  عميد كلية الدعوة اإلسالمية، ليبياحممد فتح اهللا الزيادي، الدكتور  .١٠٨
   أوقاف أبوظيبئةهيمدير حممد مطر الكعيب، الدكتور  .١٠٩
  أملانيا، إسالميمفكر مؤلف الدكتور مراد هوفمان،  .١١٠
مفكر إسالمي؛ الوزير السابق للتعليم العايل مصطفى الشريف، الدكتور . أ .١١١

  والسفري السابق، اجلزائر
رئيس العلماء واملفيت العام لدولة البوسنة و ، تسريتش مصطفى الدكتور. أ .١١٢

  اهلرسك
 البوسنة واهلرسك، السنجقمفيت الشيخ معمر زوكورليتش،  .١١٣

 أستاذ جبامعة القرويني، املغربالدكتور موالي احلسني أحليان،  .١١٤

١١٥.  ،أستاذة بكلية احلقوق بالرباط، املغربالدكتورة ميلودة شم 

 أستاذ جبامعة القاضي عياض مبراكش، املغربالدكتور ميمون باريش،  .١١٦

 مفيت سلوفينيا، غرابوس جناد الشيخ .١١٧

   أستاذ الفلسفة، جامعة جار يونس، بنغازيي،الدكتور جنيب احلساد. أ .١١٨
أمني عام جملس شورى ضة العلماء؛ أستاذ يف الدكتور نصر الدين عمر، . أ .١١٩

  كلية أصول الدين يف جامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية، أندونيسيا
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة زايد، الدكتور نصر عارف، . أ .١٢٠

  أبوظيب
 البوسنة واهلرسك، ترافنيكمفيت يبيغوفيتش، الشيخ نصرت عبد .١٢١

  مفيت القسم اآلسيوي من روسياالشيخ نفيع اهللا عشريوف،  .١٢٢
 املشارك لس العالقات األمريكية واملؤسساملدير التنفيذي اد عوض، األستاذ  .١٢٣

   اإلسالمية–
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، عميدالدكتور هاين سليمان الطعيمات، . أ .١٢٤

  ة اإلماراتجامع
  مصررئيسة جممع احلصري اإلسالمي، يامسني حممود احلصري، الداعية  .١٢٥
 نائب رئيس مجعية كوريس اإليطالية؛ رئيس الدكتور حيىي سريجيو باالفيتشيين، .١٢٦

جملس اإليسيسكو للتربية والثقافة يف الغرب؛ مستشار الشؤون اإلسالمية لوزير 
  .الداخلية اإليطايل



 

 
  

 

  


