ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بيان من علماء الأمة
ب�ش�أن جرائم االنقالب يف م�صر والواجب نحوه
� ٩شعبان 1436هـ  ٢٧مايو 2015م.

احلمد هلل وال�صالة ،وال�سالم على ر�سول اهلل ،و�آله و�صحبه ومن وااله ،وبعد،،
نظر ًا ملا يحدث يف م�صر الكنانة  -منذ قرابة عامني  -من �سفك للدماء املحرمة ،وهتك للأعرا�ض امل�صونة ،و�إزهاق للأرواح الربيئة ،ونهب الأموال ،وتك�سري
وتطاول على قيمه وثوابته ومقد�ساته،
وقتل لعلمائه،
املمتلكات اخلا�صة ،وتدمري للبالد ،وتهجري للآمنني ،ومعاداة فجة للإ�سالم وامل�سلمني ،مبحارب ٍة ملنهجهٍ ،
ٍ
�صدعا باحلق ،ودف ًعا للباطل ،وبيا ًنا للنا�س ،كما �أمرنا اهلل تعاىل  -نعلن للأمة املوقف ال�شرعي من
ومواالة لأعدائه ،ومعاداة لأوليائه؛ ف�إننا -
ً
هذا النظام ،والواجب نحوه ،واملتمثل يف النقاط الآتية:
� .1أن املنظومة احلاكمة يف م�صر منظومة جمرمة قاتلة ،انقلبت على �إرادة الأمة واختيارها ،وخطفت رئي�سها ال�شرعي املنتخب ،واغت�صب قائد
االنقالب كر�سي الرئا�سة بانتخابات �صورية مزورة ،وجمع يف يده ال�سلطات جميعا ،مبا فيها �سلطة الت�شريع ،و�سن قوانني جائرة ،تكمم الأفواه ،وجتفف منابع
احلياة ب�شكل �شامل  ..هذه املنظومة قتلت الآالف بغري حق ،واعتقلت ع�شرات الآالف بال م�س ِّوغ ،وحكمت بالإعدام وال�سجن على الآالف من خرية رجال م�صر
ون�سائها يف ق�ضايا ملفقة ،وطاردت الآالف داخل م�صر وخارجها ،و�شردت �آالف الأ�سر ،وظاهرت �أعداء الأمة عليها ،وف�صلت تع�سف ًّيا مئات الق�ضاة و�أ�ساتذة
اجلامعات واملدر�سني والأئمة واخلطباء وغريهم؛ فارتكتب -بذلك وغريه  -املنكرات كلها ،وانتهكت احلرمات جميعها.
حكاما و�شعو ًبا ،مقاومة هذه املنظومة ،والعمل على ك�سرها والإجهاز عليها بالو�سائل امل�شروعة كافة؛ ً
حفاظا على ثوابت
 .2يجب ً
�شرعا على الأمةً :
وحر�صا على املقا�صد العليا للإ�سالم.
الأمة،
ً
� .3أن مواالة ال�صهاينة املعتدين ودعمهم وحمايتهم ،ومعاداة املقاومة الفل�سطينية ،والت�آمر عليها ،وح�صارها من خالل تدمري �سيناء وتهجري
�أهلها ،يع ُّد خيانة للدين والوطن ،وتفريط يف م�سرى ر�سول اهلل " �صلى اهلل عليه و�سلم  ، -ال ت�صدر �إال عن عدو هلل ور�سوله وامل�ؤمنني ،واهلل تعاىل يقول:
«َ ..و َمن َي َت َو َّل ُهم ِّمن ُك ْم َف ِ�إ َّن ُه ِم ْن ُه ْم ِ�إنَّ َّ َ
الل َل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِ ِنيَ» «�سورة املائدة.«51 :
� .4أن احلكام والق�ضاة وال�ضباط واجلنود واملفتني والإعالميني وال�سيا�سيني ،وكل من َي ْث ُبتُ يقي ًنا ا�شرتا ُكهم ،ولو بالتحري�ض ،يف انتهاك الأعرا�ض
و�سفك الدماء الربيئة و�إزهاق الأرواح بغري حق  ..حكمهم يف ال�شرع �أنهم قتَل ٌة ،ت�سري عليهم �أحكام القاتل ،ويجب الق�صا�ص منهم ب�ضوابطه ال�شرعية ،واهلل
ا�س َجمِ ي ًعا»�« .سورة املائدة.«32 :
تعاىل يقول«َ :من َقت ََل َنف ًْ�سا ِب َغ ْ ِي َنف ٍْ�س �أَ ْو َف َ�س ٍاد ِف َْ أ
ال ْر ِ�ض َف َك�أَ َّ َنا َقت ََل ال َّن َ
 .5ي�ؤكد العلماء املوقعون على هذا البيان �أن الأ�ستاذ الدكتور حممد مر�سي هو الرئي�س ال�شرعي للبالد ،و�أن الإجراءات الالحقة التي اتُّخذت معه،
�شرعا ال�سعي يف فكاك حاكمها املنتخب وحتريره من
�شرعا ،ومنعدمة قانو ًنا ،ويجب على الأمة ً
والأحكام التي �صدرت بحقه وحق الراف�ضني لالنقالب باطلة ً
�أ�سره.
� .6أن كل من مت اعتقاله من ِق َبل هذه املنظومة الإجرامية ب�سبب رف�ضه لالنقالب ومطالبته باحرتام �إرادة الأمة وحريتها ،وبخا�صة الن�ساء ،يجب
على الأمة ال�سعي يف بذل ِّ
غال وثمني ،يف �سبيل حتريرهم ،وفكاك حب�سهم ،بالو�سائل امل�شروعة يف دين اهلل.
كل ٍ
�شرعا ،واملجرمات قانو ًنا ،وم�شاركة
� .7أن معاونة هذه املنظومة الإجرامية وم�ساعدتها على اال�ستمرار ب�أية �صورة من ال�صور هو من املحرمات ً
الل ِمنْ �أَ ْو ِل َيا َء ُث َّم َل
�صريحة يف اجلرائم التي ترتكبها ،ومرتكب للنهي يف قول اهلل تعاىلَ « :و َل َت ْر َك ُنوا �إِ َل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا َف َت َم َّ�س ُك ُم ال َّنا ُر َو َما َل ُكم ِّمن د ِ
ُون َّ ِ
ُن�ص ُرونَ »�« .سورة هود.«13 :
ت َ

� .8أن ح�ضور �شيخ الأزهر م�شهد االنقالب ،و�صمته عن جرائمهم ،جرمية �شرعية تُ�سقط �شرعيته ،وتهدر مكانته ،وجتعله �شريكا للمجرمني يف كل
ما اقرتفوه ،وت�شوه تاريخ الأزهر املجيد ،وتف�سد حا�ضره ،وتدمر م�ستقبله.
نحمل مفتي م�صر امل�سئولية ال�شرعية واجلنائية عن الأرواح الربيئة التي وافق على �إعدامها ،ونحذره من مغبة التمادي يف التوقيع باملوافقة على
ِّ .9
املزيد من �أحكام القتل اجلائرة الطاغية ،وما قد ينتج عن هذه الأحكام من مفا�سد عظيمة على امل�ستويات جميعا ،وقد ال يخفى عليه « وهو من املوقعني عن
رب العاملني! � -أنه لي�س يف القتل وال يف الزنا �إكراه ،فال حجة له يف الدنيا وال يف الآخرة �إن �صدّق على قتل الأبرياء.
� .10أن الدفاع ب�أية و�سيلة م�شروعة عن النف�س والعر�ض واملال حق م�شروع ،بل واجب �شرعي ،ال ميلك �أحد �أن مينعه �أو مينحه ،فللمعتدَ ى عليه �ص ُّد
ال�س ِب ُيل َع َلى ا َّل ِذينَ
ِ
املعتدي بذاته دون غريه ،وبالقدر الواقع عليه دون تعدٍّ �أو تفريط ،قال تعاىلَ « :و َ َل ِن انت ََ�ص َر َب ْعدَ ُظ ْلمِ ِه َف�أُو َل ِئ َك َما َع َل ْيهِ م ِّمن َ�س ِب ٍيل � .إِ َّ َنا َّ
الَ ْر ِ�ض ِب َغ ْ ِي ْ َ
اب �أَ ِلي ٌم» «�سورة ال�شورى.«42-41 :
ا�س َو َي ْب ُغونَ ِف ْ أ
القِّ � ,أُو َل ِئ َك َل ُه ْم َع َذ ٌ
َي ْظ ِل ُمونَ ال َّن َ
 .11نطالب احلكام وامللوك ور�ؤ�ساء الدول العربية والإ�سالمية و�أهل العلم واملثقفني والأحرار كافة يف العامل ،ب�سرعة ال�سعي حلماية م�صر من
�إجرام تلك املنظومة الطاغية ،وردعهم عن القتل وال�سفك وال�سلب والإف�ساد والتدمري ،واالنت�صار لإرادة ال�شعب وخياراته.
 .12ي�ستهجن العلماء املوقعون على هذا البيان موقف الدول الداعمة النقالب ،واملوقف الدويل املدعي احرتام حقوق الإن�سان وخيارات ال�شعوب،
ويناق�ض ذلك كله بدعمه للأنظمة االنقالبية وتعامله معها ،ويحملونهم امل�سئولية القانونية عن الدماء التي �سالت ،والأرواح التي �أزهقت ،ظلما وعدوانا ..
ويث ِّم ُنون « يف الوقت نف�سه  -مواقف الدول واملنظمات احلقوقية والعلماء والإعالميني وال�سيا�سيني وغريهم ممن وقفوا �ضد قمع ال�شعب امل�صري و�أحكام القتل
باجلملة ،و�سوف ي�سجل التاريخ له�ؤالء و�أولئك مواقفهم و�أعمالهم.
 .13نطالب القوى التي تعار�ض االنقالب والأحرار يف م�صر وخارجها �أن يتوحدوا �ص ًّفا واحدا يف مقاومة هذه املنظومة املجرمة ،م�ستخدمني
الو�سائل املنا�سبة كالع�صيان املدين وغريه ،لتطهري البالد من طغيان االنقالبيني ،وجرائمهم ،واالنت�صار لدماء ال�شهداءَ « ،و َ�س َي ْع َل ُم ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا �أَ َّي ُمن َق َل ٍب
َين َق ِل ُبونَ «�سورة ال�شعراء«227 :

املوقعون :
�أوال :الهيئات
		
 .1رابطة علماء �أهل ال�سنة.
 .٤مركز تكوين العلماء يف موريتانيا.
 .٧االحتاد العاملي لعلماء الأزهر .
 .10هيئة علماء ال�سودان.

		
 .٢هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج.
		
 .٥منتدى العلماء والأئمة يف موريتانيا.
			
 .٨نقابة الدعاة امل�صرية.

 .٣هيئة علماء امل�سلمني يف لبنان.
 .٦رابطة علماء املغرب العربي.
		
 .٩جبهة علماء �ضد االنقالب.

ثاني ًا :الأفراد
 .1د� .أحمد الري�سوين .نائب رئي�س االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني.
 .2د .عبد املجيد الزنداين .رئي�س هيئة علماء اليمن.
 .3ال�شيخ حممد احل�سن الددو رئي�س مركز تكوين العلماء يف موريتانيا.
 .4د .عبد الوهاب بن لطف الديلمي .وزير العدل اليمني �سابقا.
 .5ال�شيخ �سلمان احل�سيني الندوي رئي�س جامعة الإمام �أحمد بن عرفان ال�شهيد ،ومدير املعهد العايل للدعوة بالهند.
 .6د� .أمني علي مقبل .نائب رئي�س جامعة الإميان.
 .7ال�شيخ حممد كمال �أخرت الندوي عميد كلية ال�شريعة بجامعة الإمام �أحمد الهند.
 .8د .عبد احلي يو�سف .نائب رئي�س هيئة علماء ال�سودان.

		

 .9د.جمال عبد ال�ستار� .أ�ستاذ الدعوة بجامعة الأزهر ،والأمني العام لرابطة علماء �أهل ال�سنة.
 .10ال�شيخ حممد زحل .رئي�س رابطة علماء املغرب العربي.
 .11ال�شيخ عبد الغني �شم�س الدين .رئي�س التجمع الآ�سيوي الحتاد علماء امل�سلمني.
 .12ال�شيخ حممد عبد املق�صود .الداعية الإ�سالمي.
 .13د .نواف هايل تكروري .الأمني العام لهيئة علماء فل�سطني يف اخلارج.
 .14د .حممد ال�صادق مغل�س .نائب رئي�س جامعة الإميان للتزكية.
 .15ال�شيخ حمدي �أر�سالن .ع�ضو هيئة تدري�س بكلية الإلهيات جامعة ا�سطنبول.
 .16د .عبد الرقيب عباد .نائب رئي�س جامعة القر�آن باليمن.
 .17موالنا �سيد �سلمان احل�سيني الندوي من كبار علماء الهند.
 .18ال�شيخ عبد اخلالق ال�شريف .من علماء الأزهر ال�شريف.
 .19ال�شيخ �سامل عبد ال�سالم ال�شيخي .وزير الأوقاف الليبي �سابقا ،وع�ضو املجل�س الأوربي للإفتاء والبحوث.
 .20د� .إ�سماعيل علي حممد� .أ�ستاذ ورئي�س ق�سم الدعوة يف كلية �أ�صول الدين ـ جامعة الأزهر.
 .21ال�شيخ �سعيد عبد العظيم .الداعية الإ�سالمي.
 .22حممد مو�سى ال�شريف� .أكادميي �سعودي وداعية �إ�سالمي.
 .23د .عبد اجلبار �سعيد .رئي�س جلنة الفتوى يف هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج.
 .24د.خالد العجيمي.
 .25ال�شيخ حممد الأمني احل�سن .رئي�س منتدى العلماء يف موريتانيا.
 .26د� .أحمد حممد زايد� .أ�ستاذ بكلية �أ�صول الدين جامعة الأزهر.
 .27ال�شيخ وني�س املربوك .ع�ضو جمل�س الأمناء لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني.
 .28د .ر�أفت امل�صري .ع�ضو االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني.
 .29د� .صالح عبد الفتاح اخلالدي� .أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعات الأردنية.
وقا�ض باال�سئناف.
 .30ال�شيخ موفق �أبو �صادق احلموي .رئي�س الهيئة ال�شرعية يف حماةٍ ،
 .31د .نبيل فويل حممد� .أ�ستاذ م�شارك يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية ب�إ�سالم اباد.
 .32عبد اهلل م�صطفى رحال الأمني العام لرابطة علماء �إدلب وع�ضو رابطة علماء ال�شام
 .33ال�شيخ خالد �سيف اهلل رحماين مدير املعهد العايل للدرا�سات ال�شرعية بحيدر �آباد .الهند
 .34د �سامل ال�شمري ع�ضو هيئة التدري�س كلية ال�شريعة بالكويت.
 .35د� .صالح القادري� .أ�ستاذ التف�سري يف جامعات ماليزيا.
 .36د .مفيد �أبو عم�شة .نائب رئي�س هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج.
 .37د .رم�ضان خمي�س �أ�ستاذ م�شارك بكلية الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الأزهر
 .38د�.أحمد �سعيد حوى دكتوراه يف الفقه و�أ�صوله ،وع�ضو املجل�س الإ�سالمي ال�سوري.
 .39ال�شيخ ح�سني حالوة .الأمني العام للمجل�س الأوربي للإفتاء والبحوث.
 .40د .عطية عدالن� .أكادميي م�صري  -تخ�ص�ص ال�سيا�سة ال�شرعية.
 .41ال�شيخ ع�صام تليمة .ع�ضو م�ؤ�س�س يف االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني.
 .42ال�شيخ حممد علي عجالن .رئي�س جمل�س �شورى الإ�صالح اليمني.
� .43صالح بن م�صلح املرع�شي .ع�ضو اجلمعية ال�سعودية الفقهية.
 .44د�.أ�سامة بن عبد الكرمي العثمان .ع�ضو رابطة علماء ال�شام.
 .45د .عبد الرحمن اخلمي�سي� .أ�ستاذ بجامعة �صنعاء.
 .46د.حممد ال�صغري .م�ست�شار وزارة الأوقاف امل�صرية �سابقا.
 .47د .و�صفي عا�شور �أبو زيد� .أكادميي م�صري ،دكتوراه يف مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.
 .48د .حامت عبد العظيم �أبو احل�سب .دكتوراه يف الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله.
 .49د� .أحمد بن عبد الرزاق النداف ع�ضو رابطة علماء ال�شام.

 .50د� .سعد عبد الكرمي العثمان دكتوراه �شريعة �إ�سالمية  -تخ�ص�ص فقه مقارن.
 .51د� .صالح الظبياين� .أ�ستاذ بجامعة �صنعاء.
 .52ال�شيخ �أحمد م�صطفى العلوان �إجازة يف ال�شريعة اال�سالمية-جامعة دم�شق.
 .53ال�شيخ مراد القدو�سي .جمعية احلكمة باليمن.
 .54ال�شيخ �أحمد هليل .م�ست�شار املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية مب�صر �سابقا
 .55د�.أكرم ك�ساب .ع�ضو االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني.
 .56ال�شيخ براء بن حممد �أورفلي ع�ضو رابطة العلماء ال�سوريني
 .57موالنا تقي عثماين .دار العلوم .كرات�شي.
 .58د .خالد ال�شنو .حما�ضر بجامعة البحرين
 .59موالنا رفيع عثماين .دار العلوم  .كرات�شي.
 .60ال�شيخ �سالمة عبد القوي م�ست�شار وزير الأوقاف امل�صري �سابقا.
 .61د�.صالح البحراوي �أ�ستاذ م�ساعد يف الفقه الإ�سالمي .
 .62ال�شيخ عبد اجلليل �أبو �أحمد .كلية ال�شريعة جامعة دم�شق.
 .63ال�شيخ عبد الرحمن عبداهلل رجو .ع�ضو رابطة العلماء ال�سوريني.
 .64ال�شيخ عبد الرحمن كوكي .رابطة علماء �سوريا.
 .65موالنا د .عبد الرزاق �سكندر .كرات�شي .باك�ستان.
 .66ال�شيخ عبد الر�شيد الندوي .مدير جملة حراء يف الهند.
 .67ال�شيخ ح�سن قاطرجي .رئي�س جمعية االحتاد الإ�سالمي ،ع�ضو مكتب هيئة علماء امل�سلمني يف لبنان.
 .68ال�شيخ عبد املنعم زين الدين .ع�ضو الهيئات والروابط العلمية ال�سورية.
 .69ال�شيخ علي احلاج علي .دكتوراه �شريعة وقانون �أ�ستاذ جامعي.
 .70ال�شيخ فايز عبد اهلل النوبي .م�ست�شار �شرعي ملركز الزيتونة وع�ضو هيئة علماء �أملانيا.
 .71فرج �أحمد كندي .ع�ضو هيئة علماء ليبيا.
 .72حممد فتحي النادي باحث يف الفكر الإ�سالمي.
 .73ال�شيخ حممد نور�س �سميع ماج�ستري يف �أ�صول الفقه -املدير التنفيذي لرابطة ادع الإ�سالمية.
 .74د .مدثر �أحمد �إ�سماعيل الباهي .ع�ضو هيئة تدري�س بجامعة اخلرطوم.
 .75د .عالء الدين الزاكي .الأ�ستاذ بجامعة اخلرطوم.
 .76د .مفتي عبد الرحيم .جامعة الر�شيد باك�ستان.
 .77ال�شيخ مهند بوي�ضاين .ماج�ستري �أ�صول الدعوة-جامعة املدينة العاملية-ع�ضو هيئة ال�شام ا�ﻹ �سالمية.
 .78ال�شيخ حممد خري مو�سى .مدير مكتب هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج.
 .79نا�صر حمدان اجلهني ماج�ستري يف العقيدة�-إمام وخطيب جامع الإمام الذهبي-جدة.
 .80د .حذيفة اخلطيب .ع�ضو هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج.
 .81د� .شاكر توفيق العروري .ع�ضو هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج.
 .82ال�شيخ نذر احلفيظ الأزهري الندوي عميد كلية اللغة العربية بندوة العلماء الهند.
 .83ال�شيخ م�صطفى �إبراهيم .ع�ضو الهيئة الت�أ�سي�سية لهيئة علماء امل�سلمني يف لبنان.
 .84يا�سر عبداهلل الأبنوي مدير مندوبية الدعوة بال�سامر.
 .85يا�سني حممد علو�ش ع�ضو �أمناء املجل�س الإ�سالمي ال�سوري
 .86ال�شيخ يا�سر �أحمد النجار .ع�ضو االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني.
 .87د .حممد عبد اللطيف حممود � ..أ�ستاذ يف الفقه و�أ�صوله.
 .88د� .أحمد الرقب  .ع�ضو هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج
 .89د� .أ�سامة �أبو بكر .ع�ضو رابطة علماء �أهل ال�سنة
 .90د .عامر الق�ضاة .ع�ضو االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني

 .91د .عبد ال�سالم الفندي� .أ�ستاذ احلديث وعلومه.
 .92د .طالب عواد .ع�ضو رابطة علماء اهل ال�سنة.
 .93ال�شيخ عبد الوهاب �إكينجي .رئي�س رابطة علماء �أهل ال�سنة الرتكية.
 .94ب�سام كايد  .ع�ضو املكتب التنفيذي لهيئة علماء فل�سطني يف اخلارج.
 .95د� .إبراهيم الد�سوقي
 .96د�.أبو عبد الرحمن العو�ضي
 .97د�.أحمد عايل
 .98د�.أحمد فتحي رم�ضان
 .99د .خطري حامد
 .100د .ر�ضا �سرور
 .101د�.سيدي احلاج
 .102د�.سيدي عبد القادر
 .103د�.شحاتة ال�شيخ
 .104د.عبدوتي عال
 .105د.حممد ال�شيخ
 .106د.حممد املختار حممد املامي
 .107د.حممد �أبو الفال
 .108د .حممد �سامل عبد احلي
 .109د .حممد عثمان
 .110د .حممد عزيز
 .111د.حممد الأمني مزيد
 .112د.حممد احلافظ اكاه
 .113د .حممد حممود �سيدي
 .114د .معو�ض �أحمد خالد
 .115د .نور الدين �صالح
 .116د طالب �أبوعواد
 .117د جمال البا�شا
 .118د عمر �إبراهيم
 .119د مو�سى الإبراهيم
 .120د حممود احلريري
 .121حممود ال�شربيني لي�سان�س دعوة �إ�سالمية القاهرة
 .122ال�شيخ عي�سى بن علي �أبو العيد .بكالوريو�س دعوة و�أ�صول دين�-إمام وخطيب جامع الرحمة بال�شرقية.
 .123ال�شيخ.ال�سالك ديد
� .124إبراهيم بي�ضون
� .125إ�سالم الغمري
� .126إ�سماعيل دلة
� .127أبو بكر الذهبي
 .128ال�شيخ�.أحمد العمري
 .129ال�شيخ�.أحمد �شيخنا
� .130أكرم غراب
 .131ال�شيخ خالد العاريف

 .132ح�سام غايل
 .133موالنا زاهد الرا�شدی باك�ستان
 .134ال�شيخ �سامل الرافعي
 .135موالنا رابع الندوي الهند
 .136ال�شيخ رائد حليحل
 .137ال�شيخ �سيلوم املزروف
 .138موالنا طارق جمیل باك�ستان
 .139ال�شيخ عال ي�سلم
 .140ال�شيخ عبد الرحمن عبد اللطيف
 .141ال�شيخ عبد الرحمن عدود
 .142عبداهلل بن حمد الزيداين �شريعة
 .143ال�شيخ عدنان امامة
 .144عدنان كاكا خيل باك�ستان
 .145ال�شيخ عمر الفتح
 .146ال�شيخ حممد اخلتار احل�سن
 .147ال�شيخ حممد بباه �أحمد ال�شيخ
 .148ال�شيخ حممد �سامل �أحمد اخلدمي
 .149ال�شيخ حمفوظ �إبراهيم فال
 .150حممد مرعب
 .151ال�شيخ حممد يحظيه
 .152ال�شيخ حممد يحيى �سيد �أحمد
 .153ال�شيخ م�صطفى علو�ش
 .154همام ال�شعار
 .155هيثم الفاعي
 .156منري رقية
 .157ال�شيخ ولد فتى �أحمد
 . ١٥٨د خالد بن عبد الرحمن العجيمي ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة ا�ﻹ مام حممد بن �سعود الإ�سالمية .و رئي�س جلنة �إفريقيا وامل�شرف على
م�شروع تطوير �أق�سام العربية يف اجلامعات العاملية يف الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي .الريا�ض .ال�سعودية
 .١٥٩د .حممد عناية اهلل ا�سد �سبحاين ...من كبار علماء الهند.

