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املقدمة
مت تأســيس مؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي عــام 1980م،
عمــان
وهــي مؤسســة إســامية غيــر حكوميــة عامليــة مســتقلة ،مركزهــا ّ
عاصمة اململكة األردنية الهاشمية ،ولديها قوانينها اخلاصة بها ،وقد
تسـلّم صاحب الســمو امللكي األمير غازي بن محمد املعظم  -كبير
املستشــارين للشــؤون الدينيــة والثقافيــة واملبعــوث الشــخصي جلاللــة
امللك  -منصب رئيس مجلس األمناء للمؤسسة منذ عام 2000م.
وتضـ ّـم املؤسســة أكادمييـ ًة ملكيـ ًة تشــمل مــا يقــارب  100مــن كبــار
األعضــاء وعلمــاء الديــن اإلســامي مــن أك ــثر مــن  40دولــة ،باإلضافــة
إلــى مركزيــن للفكــر والــرأي ،كمــا أنهــا متتلــك مكــتبة أبحــاث مميــزة فــي
عمــان.
موقعهــا املركــزي فــي العاصمــة ّ

٢

الرؤية
تهــدف مؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي إلــى نشــر اإلســام
التقليــدي األصولــي -طريقــة الســنة النبويــة الشـريفة برونقهــا وحكمتهــا
السـديدة -فــي القريــة العامليــة املعاصــرة حيــث أصبــح اجلميــع علــى
اتصــال ،وغــدت املؤسســة إحــدى أكثــر املؤسســات جناحـ ًا وتأثيــراً
علــى املســتوى العاملــي مــن خــال اجلمــع بــن كادر منتخــب مــن العلمــاء
وبــن املبــادرات التاريخيــة.

أهداف املؤسسة:
1.التعريــف بالدي ــن والفكــر والثقافــة اإلســامية وجتليــة جوانبهــا
املضيئــة ،واملســاهمة فــي تصحيــح املفاهيــم واألفــكار غيــر الســليمة
عــن اإلســام.
2.تقــدمي التصـ ّـور اإلســامي لقيــم املجتمــع املعاصــر ونظمــه مــع
استشــراف املســتقبل والتعامــل مــع قضايــا العصــر ومشــكالته
وحتديا تــه.
3.إبــراز محبــة النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وآل بيتــه الكــرام
فــي اإلســام وفضائلهــم وإجنازاتهــم فــي التاريــخ اإلســامي وبنــاء
احلضــارة اإلســامية ،وإظهــار دورهــم فــي الدعــوة إلــى الوســطية
واالعتــدال والتســامح.
لتقدم
4.إظهار اإلجناز احلضاري والثقافي اإلسالمي وبيان أثره في ا ّ
العاملــي واحلضــارة اإلنسـانية ،والنهــوض بالدراســات والبحــوث
اإلســامية فــي مختلــف فــروع املعرفــة اإلنسـانية ،وإحيــاء التــراث
٣

العربــي واإلســامي ونشــره.
5.توضيــح املنهــج العلمــي للعلــوم واملعــارف مــن منطلــق إســامي؛
ودعــوة اجلامعــات ومراكــز البحــوث اإلســامية والعربيــة إلــى
االهتمــام بذلــك.
6.تعميــق احلــوار وترســيخ التعــاون بــن املذاهــب اإلســامية تعزيــزاً
جلمع كلمتها لتحقيق أقصى مدى للتقريب بني أتباعها وفق قواعد
الشـريعة اإلســامية ومبادئهــا األساســية.
7.العمل على جمع والتقاء علماء املسلمني وتعارفهم لتقوية الروابط
الفكريــة وتبــادل اآلراء فيمــا بينهــم ،وتعريفهــم بأحــوال املســلمني فــي
مختلــف بقــاع العالــم.
8.التعــاون مــع مراكــز البحــوث واملجامــع واملؤسســات والهيئــات
العلميــة واجلامعــات مبــا يح ّقــق أهــداف املؤسســة.
بعض كبار األعضاء
القائمة الكاملة موجودة في صفحة )15

سماحة الشيخ
الدكتور محمد تقي
عثماني  ،باكستان

فضيلة األستاذ الدكتور
أحمد محمد أحمد
الطيب  ،مصر

صاحب السمو امللكي
السلطان محمد سعد
أبو بكر ،سلطان
سوكوتو  ،نيجيريا

فضيلة األستاذ الدكتور
علي جمعة  ،مصر

فضيلة الشيخ األستاذ
الدكتور يوسف
القرضاوي  ،مصر

فضيلة الشيخ احلبيب
عمر بن محمد بن
حفيظ  ،اليمن

٤

املبادرات
قامــت مؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي بتمهيــد الطريــق
ملبــادرات تتســع فــي دائرتهــا انطالقـ ًا مــن جوهــر أهــل الســنة واجلماعــة،
لتشــمل الطوائــف اإلســامية ،وكافــة األفــراد مــن مختلــف األديــان،
حتــى وصلــت إلــى جميــع ســفراء البشـرية ذوي النوايــا احلســنة–حتى
األشــخاص الالدينيني-كمبــادرة أســبوع الوئــام العاملــي بــن األديــان.
بعض كبار األعضاء
القائمة الكاملة موجودة في صفحة )15

سعادة األستاذ الدكتور
سيد حسني نصر ،
الواليات املتحدة

فضيلة الشيخ عبد الله
بن بيه  ،موريتانيا

فضيلة الشيخ علي
اجلفري  ،اليمن

فضيلة الشيخ حمزة
يوسف هانسون ،
الواليات املتحدة

سعادة األستاذ الدكتور
ناصر الدين عمر شمس
الدين  ،إندونيسيا

فضيلة الشيخ إبراهيم
صالح احلسيني  ،نيجيريا

سعادة األستاذ الدكتور
عارف علي أحمد
النايض  ،ليبيا

فضيلة الشيخ محمود
مدني  ،الهند

سعادة األستاذ الدكتور
أنس كاريتش ،
البوسنة والهرسك

فضلية الشيخ
الدكتور أسامة السيد
األزهري  ،مصر

٥

مبادرات ترتكز ىلع اإلسالم
املشاريع املستمرة
املرشوع الكبري تلفسري القرآن الكريم
www.altafsir.com

إن موقــع  www.altafsir.comهــو أضخــم
موقــع إلكترونــي مجانــي غيــر ربحــي لتفســير القــرآن
فــي العالــم ،حيــث يعــرض مئــات األعمــال ملذاهــب
اإلســام الثمانيــة ،وأحــكام التــاوة والتجويــد،
وتسجيالت صوتية للقرآن الكرمي .وقد مت ترجمة القرآن إلى أكثر من
 03لغــة باإلضافــة إلــى وجــود قائمــة كتــب بأســباب النــزول .وســجل
املوقــع اإللكترونــي دخــول أكثــر مــن  51مليــون مســتخدم عــام 2014م.

الكريس املكتمل
قامــت مؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي فــي عــام 2012م
بإنشــاء الكرســي التعليمــي املكتمــل لدراســة فكــر اإلمــام الغزالــي (فــي
املســجد األقصــى وجامعــة القــدس – القــدس) والكرســي املكتمــل
لدراســة فكــر اإلمــام الــرازي (فــي مســجد امللــك حســن واجلامعــة
عمــان).
األردنيــة وجامعــة العلــوم اإلســامية العامليــة – ّ
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رسالة عمان
www.AmmanMessage.com

عمان أحد أكثر املبادرات تأثيراً في التقريب بني املذاهب
تعد رسالة ّ
اإلســامية فــي العالــم املعاصــر ،حيــث متثــل إجماعـ ًا بــن املســلمني علــى
ثــاث مسـائل :املذاهــب اإلســامية الثمانيــة ،واملعتقــدات األساســية
فــي توحيــد جميــع املســلمني ،واالعتــراف بــأن إصــدار الفتــاوى يجــب
أن يكــون وفقـ ًا ملنهجيــة ســليمة تقــع ضمــن هــذه املذاهــب الثمانيــة.

املركز املليك للبحوث وادلراسات اإلسالمية
www.rissc.jo

يعـ ّـد املركــز امللكــي للبحــوث والدراســات اإلســامية كيانـ ًا مســتق ًال تابعـ ًا
ملؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي حيــث تشــمل مســؤولياته
عمــان" ،ونشــر وترجمــة الكتــب والتقاريــر
األساســية :دعــم "رسـالة ّ
الســنوية ،وإقامــة أســبوع الوئــام العاملــي بــن األديــان ،وأيــة مبــادرة أو
يتفضــل بــه جاللــة امللــك عبــد اللــه الثانــي ملــك األردن.
مشــروع دينــي ّ

٧

إصدار كتاب " أكرث  005شخصية
ً
إسالمية تأثريا ىف العالم"
www.TheMuslim500.com

منــذ عــام 2009م ،مت إصــدار كتــاب "أكثــر
 500شــخصية إســامية تأثيــراً فــى العالــم"،
ئدة للمســلمني األكثر
ويعد النشـ َـرة الســنوي َة الرا َ
يتضمــن املســلمني
نفــوذاً فــي العالــم ،حيــث ّ
األكثــر تأثيــراً فــي مختلــف املجــاالت مــن
بينهــا :السياســة ،والعلــم ،والرياضــة،
والترفيــه ،والعلــوم ،والتكنولوجيــا ،واخلدمــات االجتماعيــة .وتقــوم
الســيرة الذاتيــة لــكل فــرد منهــم بتســليط الضــوء علــى اإلجنــازات وطبيعــة
النفــوذ واملذهــب امل ّتبــع (إذا اقتضــت احلاجــة) ،ويعتبــر هــذا الكتــاب
مصــدراً ّقيمـ ًا لفهــم التركيبــة البشـرية والتنـ ّـوع القائــم بــن املســلمني.

أول منتدى حوار املسلمني والكاثوليك (الفاتيكان  2008م)

٨

مبادرات حوار األديان
لكمة سواء
www.ACommonWord.com

فــي عــام 2007م قامــت مؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي
بتقدمي تسهيالت لتنظيم وإصدار مبادرة "كلمة سواء بيننا وبينكم"،
وهــي رسـالة مفتوحــة مت التوقيــع عليهــا مــن ِق َبــل  138مــن كبــار العلمــاء
واملفكريــن املســلمني (مــن بينهــم املفتــي العــام لــدى كل مــن مصــر وســوريا
واألردن ُوعمــان والبوســنة وروســيا وإســطنبول) ،كمــا ّمت توجيــه
الرسـالة إلــى كبــار رجــال الديــن املســيحي والطوائــف املســيحية فــي
جميــع أنحــاء العالــم ،مبــا فــي ذلــك البابــا بنديكتــوس الســادس عشــر،
ولعلهــا أصبحــت أجنــح مبــادرة ســام بــن األديــان – املســلمة
واملســيحية  -علــى مـ ّـر التاريــخ.

منتدى حوار املسلمني والاكثويلك
بعــد النجــاح الــذي شــهدته مبــادرة "كلمــة ســواء بيننــا وبينكــم" ،أقيــم
علــى أصدائهــا منتــدى حــوار املســلمني والكاثوليــك فــي عــام 2008م،
والــذي سـلّط األضــواء علــى حــوارات رفيعــة املســتوى بــن الفاتيــكان
وكبار رجال الدين املسلمني حول الوسائل والطرق التي ميكن توظيفها
حلــل املعضــات بــن املســلمني والكاثوليــك يــداً بيــد .كمــا أنــه يتــم إقامــة
عمــان والفاتيــكان.
املنتــدى كل عامــن أو ثالثــة بالتنــاوب بــن ّ
٩

أرضية مشرتكة بني اإلسالم وابلوذية
www.IslamBuddhism.com

فــي عــام 2010م ،قــام الــداالي المــا ونخبــة
مــن كبــار العلمــاء بإطــاق مبــادرة تنـ ّـص علــى
أرضيــة مشــتركة بــن اإلســام والبوذيــة.
حيــث كان الهــدف الفعلــي مــن املبــادرة
هــو التعريــف باألرضيــة املشــتركة للجانــب
الروحــي (والتــي تســتند بشــكل موثــوق علــى
ملقدســة الدينيــة مــن اإلســام والبوذيــة) بــن اإلســام والبوذيــة
النصــوص ا ّ
ممّا ّ
احملبة واالحترام ليس كبشر فقط
سيمكن كال املجتمعني من تبادل ّ
ـاص ،وتعـ ّـد هــذه املبــادرة مهمــة
بــل كمســلمني وبوذيــن علــى وجــه خـ ّ
إذ إنهــا متثــل حــواراً بــن األديــان ينبــع مــن العلــمّ ،
وميكــن املســلمني مــن
التواصــل مــع أفــراد مــن غيــر الديانــات اإلبراهيميــة.

إحصائيات أسبوع الوئام العاليم بني األديان
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أسبوع الوئام العاليم بني األديان
www.WorldInterfaithHarmonyWeek.com

فــي عــام 2010م وبعــد انطــاق مبــادرة
األرضية املشتركة بني اإلسالم والبوذية،
قــام ســمو األميــر غــازي بــن محمــد املعظــم
بطــرح فكــرة تتضمــن إقامــة فعاليــة شــاملة
جاللة امللك عبد الله الثاني عند األمم املتحدة
وعامليــة للوئــام بــن األديــان :أســبوع
الوئــام العاملــي بــن األديــان .ترتكــز فكــرة أســبوع الوئــام بــن األديــان علــى
العمــل علــى وصيتــن أساســيتني مشــتركتني وهمــا حـ ّـب اللــه (أو حـ ّـب
وحب اجلار -وقد ّمت طرح املبادرة من قبل جاللة امللك عبد
اخلير) ّ
اللــه الثانــي املعظــم أمــام األمم املتحــدة ومت ّتبنيهــا مباشــرة ،ويتــم االحتفــال
بأســبوع الوئــام فــي أول أســبوع مــن شــهر فبرايــر مــن كل عــام.
وبعيــداً عــن كونــه ممارســة فــي التوفيــق بــن املعتقــدات أو توحيــد
املعتقــدات املتباينــة ،فـ ّـإن أســبوع الوئــام العاملــي بــن األديــان يؤكــد علــى
القواســم املشــتركة واألساســية علــى الرغــم مــن االختالفــات اجلوهريــة،
ّ
وميكــن لألفــراد مــن جميــع أنحــاء العالــم فهــم حـ ّـب اللــه (أو حـ ّـب اخليــر)
وحب اجلار على الرغم من اختالفاتهم .كما تقوم مؤسسة آل البيت
ّ
امللكيــة للفكــر اإلســامي أيضـ ًا بتقــدمي اجلوائــز ألفضــل ثــاث فعاليــات
منظمــة أو نصــوص مكتوبــة احتفــا ًال بأســبوع األمم املتحــدة للوئــام
العاملــي بــن األديــان .وتتضمــن اجلوائــز:
 $25000وميداليــة ذهبيــة،
 $15000وميداليــة فضيــة ،و
 $5000وامليداليــة البرونزيــة.
شعار جائزة أسبوع الوئام بني األديان
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مبادرات جديدة
يوميات السرية
تهــدف مبــادرة يوميــات الســيرة والتــي يترأســها
فضيلــة الشــيخ الدكتــور علــي جمعــة ،إلــى تقــدمي
جــدول زمنــي موثّــق لألحــداث الرئيســة فــي حيــاة
النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم ،حيــث ســيتم
أ .د .علي جمعة
تصويــر أكثــر مــن  200حــدث مــن الســيرة النبويــة
– مفهرســة بالتاريــخ الهجــري وامليــادي -باإلضافــة إلــى مداخــات
للســيرة الذاتية للمشــاركني في كل حدث وذكر املالحظات التي تتعلق
باملواقــع التاريخيــة واجلغرافيــة (مثــل اإلحداثيــات اجلغرافيــة) والتــي تعـ ّـد
ذات أهميــة فــي الســيرة النبويــة.

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
ولكية تدريب األئمة
قامــت مؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي بتأســيس جامعــة
العلــوم اإلســامية العامليــة فــي عــام 2007م ،والتــي تقـ ّـدم برامــج دراســية
مــن البكالوريــوس وحتــى الدكتــوراه فــي دراســة اإلســام التقليــدي
ودراســات اللغــة العربيــة ،وقــد بلــغ عــدد طــاب اجلامعــة  7000طالبـ ًا
تقريبـ ًا فــي عــام 2015م.
في عام 2016م ،مت تأسيس كلية امللك عبد
اللــه الثانــي لتدريــب األئمــة بتوصيــة خاصــة،
١٢

وتقــوم برامــج الدراســة بدعــم املؤهــات التقليديــة واألكادمييــة .وتركــز
الدراســات التقليديــة علــى التأ ّكــد مــن حصــول الطــاب علــى إجــازات
فــي التعليــم ،حيــث تبــدأ البرامــج األكادمييــة مــن مســتوى البكالوريــس
فــي الشـريعة وصــو ًال إلــى الدكتــوراه.

تنزيل

بعض كبار األعضاء
القائمة الكاملة موجودة في صفحة )15

فضيلة الشيخ نوح
حاميم كلر  ,الواليات
املتحدة/األردن

سعادة األستاذة الدكتورة
إجنريد ماري ماتسون ,
كندا/الواليات املتحدة

دولة السيد الصادق
املهدي  ,السودان

سعادة األستاذ الدكتور
عبد احلكيم مراد تيموثي
ونتر  ,اململكة املتحدة

سعادة السفير الدكتور
مراد هوفمان  ,أملانيا

سعادة األستاذ الدكتور
طه جابر العلواني  ,العراق

فضيلة الشيخ الدكتور
سلمان العودة  ,السعودية

سعادة األستاذ
الدكتور محمد هاشم
كمالي  ,ماليزيا

سعادة األستاذ
الدكتور مصطفى أبو
صوي  ,فلسطني

فضيلة الشيخ الدكتور
طارق السويدان  ,الكويت

١٣

املؤتمرات
قامــت مؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي بعقــد  18مؤمتــراً
دوليـ ًا منــذ إنشـائها ،مبــا فــي ذلــك مؤمتــر" :احلــب فــي اإلســام"
(2007م) و"الطريــق إلــى القــدس" (2014م) .ويقــوم كل مؤمتــر
بتنــاول حقــل مــن حقــول البحــث املعاصــر ذا صلــة وتأثيــر بــدوره علــى
املســلمني أو الفكــر اإلســامي ،كمــا يتــم تقــدمي أبحــاث مــن قبــل أعضــاء
األكادمييــة فــي مختلــف جوانــب القضيــة املطروحــة ،ويتــم عمــل تقريــر
رســمي بعــد كل مؤمتــر.

١٤

اإلصدارات واملنشورات
قامــت مؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي بنشــر  ١١١كتابـ ًا
باللغــة العربيــة واإلجنليزيــة .كمــا قــام املركــز امللكــي للبحــوث والدراســات
اإلســامية التابــع للمؤسســة بنشــر  36كتابـ ًا باللغــة العربيــة و31كتابـ ًا
باللغــة اإلجنليزيــة ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن املنشــورات التــي يتــم
إصدارهــا كل عــام .وتشــتمل املطبوعــات علــى مواضيــع متعــددة
مــن بينهــا :العلــوم اإلســامية التقليديــة ،والتخصصــات املرتبطــة بــه،
والنظرية السياسية اإلسالمية احلديثة ،ومبادرات احلوار بني األديان،
فضـ ًا عــن إقامــة املعــارض ذات األهميــة الثقافيــة والتاريخيــة .
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كبار األعضاء

 .1صاحب السمو امللكي األمير غازي بن محمد املعظم

األردن

 .3معالي األستاذ الدكتور أحمد طالب اإلبراهيمي

اجلزائر

 .5سعادة األستاذ إبراهيم شبوح

تونس

 .2عطوفة األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة

 .4معالي األستاذ الدكتور أحمـد كمــال أبو املجد

عمار الطالبي
 .6سعادة األستاذ الدكتور ّ

األردن
مصر

اجلزائر

 .7معالي األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي

تركيا

 .9فضيلة الدكتور البروفسور شيخ اإلسالم شكر الله

أذربيجان

 .8سعادة األستاذ الدكتـور مدثر عبد الرحيم الطيب

 .10معالي األستاذ الدكتور خورشيد أحمد
 .11معالي األستاذ الدكتور عباس اجلراري

السودان
باكستان
املغرب

 .12معالي األستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم

الكويت

 .14معالي األستاذ الدكتور محمد أحمد الشريف

ليبيا

 .13معالي األستاذ الدكتور علي الشمالن

 .15معالي األستاذ الدكتور محمد املختار ولد أباه
 .16سعادة األستاذ الدكتور مهدي محقق

 .17فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي

 .18سع ــادة األستاذ الدكتــور أبـ ــو احلسن صادق
 .19سعادة الدكتور عمر جاه	

 .20معالي األستاذ الدكتور عبد السالم العبادي

الكويت
موريتانيا
إيران

مصر

بنغالدش
جامبيا
األردن

عواد معروف
 .21سعادة األستاذ الدكتور بشار ّ

األردن

 .23سعادة األستاذ الدكتور محمد فاروق النبهان

سوريا

 .25فضيلة فيهني داتؤ احلاج عبد العزيز بن جنيد

بروناي

 .22سعادة األستاذ الدكتور طه جابر العلواني

 .24سعادة األستاذ الدكتور هشام ّنشابة

 .26معالي األستاذ الدكتور أحمد مطلوب
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العراق
لبنان

العراق

 .27معالي األستاذ الدكتور عبــد العزيز بن عثمان التويجري
 .28سعادة األستاذ الدكتور سعيد هبة الله كاميليف

 .29معالي األستاذ الدكتور خالد الكركي

 .30سعادة األستاذ الدكتور سيد حسني نصر

السعودية
روسيا
األردن

الواليات املتحدة

 .31سعادة األستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت

األردن

 .33سعادة األستاذ الدكتور ظفر إسحاق أنصاري

باكستان

سيد محمد العطاس
 .35سعادة األستاذ الدكتور ّ

ماليزيا

 .37سعادة الدكتور محمد عمارة

مصر

 .32سعادة السفير الدكتور مراد هوفمان
 .34سعادة األستاذ الدكتور علي أوزاك

 .36سعادة األستاذ الدكتور محمد بن شريفة
 .38سماحة الشيخ أحمد بن حمد اخلليلي
 .39سماحة األستاذ الدكتور أحمد هليل

 .40سعادة األستاذ الدكتور أنس كاريتش

 .41معالي األستاذ الدكتور بوعبد الله آل غالم الله

 .42سمو األمير جعفر الصادق مفضل سيف الدين

 .43سعادة األستاذ الدكتور حسن حنفي

 .44سعادة األستاذ الدكتور رضا شاه كاظمي
 .45سعادة األستاذ الدكتور رضوان السيد

 .46سعادة األستاذ الدكتور روسمير محمود تشيهاييتش
 .47سماحة الشيخ سعيد حجاوي

 .48سعادة األستاذ الدكتور سليمان عبد الله شاليفر

 .49سعادة األستاذ الدكتور عثمان بكر	

أملانيا
تركيا

املغرب
ُعمان

األردن

البوسنة والهرسك
اجلزائر
الهند

مصر

اململكة املتحدة
لبنان

البوسنة والهرسك
األردن

الواليات املتحدة
ماليزيا

 .50سعادة األستاذ الدكتور عز الدين عمر موسى

السودان

 .52سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري

إيران

 .51سماحــة الشي ــخ السيــد عــلي ابن السي ــد

 .53فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى احملقق الداماد

١٧

اإلمارات العربية املتحدة
إيران

 .54سعادة األستاذ الدكتور يحيى بن جنيد

السعودية

 .56معالي األستاذ الدكتور إسحق فرحان

األردن

 .55فضيلة الشيخ حسن الس ّقاف

 .57سمو األمير القاضي بوال أجيبوال

 .58سعادة األستاذ الدكتور عبد احلكيم مراد تيموثي ونتر
 .59سعادة األستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي

 .60سعادة األستاذ الدكتور محمد هاشم كمالي
 .61فضيلة الشيخ نوح حاميم كلر

 .62فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى تسيريتش

 .63فضيلة األستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب
 .64فضيلة الشيخ الدكتور حسني حسن أبكر

 .65دولة السيد الصادق املهدي

 .66معالي األستاذ الدكتور عبد الكبير العلوي املدغري
 .67فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه

 .68فضيلة األستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم

 .69فضيلة األستاذ الدكتور علي جمعة	
 .70فضيلة الشيخ علي اجلفري	

 .71سماحة الشيخ الدكتور محمد تقي عثماني
لعوا
 .72سعادة األستاذ الدكتور محمد سليم ا ّ
 .73فضيلة الشيخ محمود مدني

 .74فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى شاغريجي
 .75دولة األستاذ الدكتور الهادي البكوش

 .76سعادة األستاذة الدكتورة إجنريد ماري ماتسون

 .77سعادة األستاذ الدكتور عارف علي أحمد النايض
 .78سعادة الدكتور محمد بشاري

 .79فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون
 .80فضيلة الشيخ حمزة يوسف هانسون
 .81فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة	

األردن

نيجيريا

اململكة املتحدة
العراق
ماليزيا

الواليات املتحدة/األردن
البوسنة والهرسك
مصر

تشاد

السودان
املغرب

موريتانيا

السعودية
مصر

اليمن

باكستان
مصر
الهند

تركيا

تونس

كندا/الواليات املتحدة
ليبيا

فرنسا

سوريا

الواليات املتحدة
السعودية
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 .82فضيلة الشيخ الدكتور طارق السويدان

 .83فضيلة الشيخ الدكتور عمرو خالد

 .84سعادة األستاذ الدكتور محمد سراج الدين

 .85فضيلة الشيخ الدكتور محمد طاهر القادري

 .86سعادة األستاذ الدكتور ناصر الدين عمر شمس الدين	
 .87سعادة األستاذ الدكتور إبراهيم كالن

الكويت
مصر

إندونيسيا
باكستان

إندونيسيا

 .88سعادة األستاذ الدكتور بكر زكي عوض	

 .89فضيلة الشيخ احلبيب عمر بن محمد بن حفيظ
 .90فضيلة الشيخ محمد أحمد حسني

 .91سعادة األستاذ الدكتور مصطفى أبو صوي

تركيا
مصر

اليمن

فلسطني
فلسطني

 .92صاحب السمو امللكي السلطان محمد سعد أبو بكر ،سلطان سوكوتو

نيجيريا

 .94فضيلة األستاذ الدكتور أحمد الكبيسي

العراق

 .93أ.د .فاروق محمد عارف حسن

 .95فضلية الشيخ الدكتور أسامة السيد األزهري

 .96فضيلة الشيخ إبراهيم صالح احلسيني

لالتصال
مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي
صندوق بريد950361 :
عمان  11195األردن
ّ
هاتف+962 6 5344570 :
فاكس+962 6 5344981 :
عنوان البريد اإللكترونيaalalbayt@aalalbayt.org :
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فلسطني
مصر

نيجيريا

املواقع اإللكرتونية
مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي
www.aalalbayt.org

املركز امللكي للبحوث والدراسات اإلسالمية
www.rissc.jo

عمان
رسالة ّ

www.ammanmessage.com

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
www.wise.edu.jo

مشروع التفسير الكبير

www.altafsir.com

إصدار  005شخصية مسلمة األكثر تأثيراً عامليا
ًwww.themuslim500.com

كلمة سواء

www.acommonword.com

أرضية مشتركة بني اإلسالم والبوذية
www.islambuddhism.com

أسبوع الوئام العاملي بني األديان
www.wihw.info
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