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 األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

ٌفاتهمبؤلٌ ٌتٌ بٌ لسريتهٌوث ٌ ٌضٌجمملٌ عرٌ 
 د. بديع السيد اللحام

ٌ
وقدٌمجعٌرمحهٌاهللٌبنيٌعمقٌاملعرفةٌوالتمكنٌمنٌمناهجٌالبحثٌمماٌساعدهٌعلىٌإثراءٌاملكتبةٌالعربيةٌ
ٌ مبؤلفاتٌقيمةٌأخذتٌمكاهناٌالالئقٌعلىٌساحةٌالدراسةٌوالتدريس،ٌوسأحاولٌيفٌهذاٌالبحثٌأنٌُأِلم

النقاطٌاملتعلقةٌبسريةٌحياتهٌالغنية،ٌومنٌمثٌأعمدٌإىلٌذكرٌأهمٌمؤل فاته،ٌراجيًاٌمنٌاهللٌتعاىلٌأنٌٌبأبرز
.  أكونٌقدٌوفيتٌأستاذيٌاجلليلٌرمحهٌاهللٌبعضاًٌمنٌحقِّهٌعلي 

 : سيرته - أولا 

وكنيت    هٌ,ٌوهب    ةٌب    نٌمو    افىٌب    نٌوهب    ةٌال حيل    ي,ٌاملفس    رٌاألس    تاذٌال    دكتورٌ,ٌاألص    ويي    هالفقه    وٌ
ٌ.)أبوعبادة(
(ٌع    ا ٌمنتو    سٌالاري    قٌب    نيٌدمة    قٌومح     ٌ-م    نٌري    سٌدمة    قٌبس    وريةٌعاي    ةٌ)ٌٌدي    رول    دٌيف

ودرسٌاملرحل   ةٌادبتدائي   ةٌبلدت   هٌنة   أٌال   دكتورٌوهب   ةٌبٌاتس   ماٌبالو   القٌوالتق   و .ٌينوال   دل,ٌ( 2391)
حو لٌبعدٌس تةٌأع وا ٌٌو،ٌ (2391سنةٌ)ٌبدمةقٌالةرعية)الثانوية(ٌللدراسةٌيفٌالكليةٌهٌفيها,ٌمثٌتوجٌ 
جبامع ةٌيفٌكلي ةٌالة ريعةٌملتابع ةٌالدراس ةٌعل ىٌإث رٌذل  ٌالثانويةٌبتق ديرٌممت از,ٌس افرٌهادةٌالةمنهاٌعلىٌ

ٌحو   لٌعل   ىوق   دٌاألزه   ر,ٌوق   رنٌمعه   اٌدراس   ةٌالق   انونٌيفٌكلي   ةٌااق   وةٌجبامع   ةٌع   نيٌ    سٌبالق   اهرة,ٌ
ٌ:الةهاداتٌالتالية

ٌ(. 2391)عا ٌجبامعةٌاألزهرٌالةريعةٌالعاليةٌيفٌٌ-
ٌ(. 2391)عا ٌٌ(ٌمنٌكليةٌاللغةٌالعربيةٌباألزهر،دبلو ٌالرتبيةسٌ)إجازةٌالتخو ٌبالتدريٌ-
ٌ(. 2391)عا ٌمنٌجامعةٌعنيٌ سٌيفٌااقوةٌٌالليسانسٌ-

يعدٌُّاألستاذٌالدكتورٌوهبةٌال حيليٌأحدٌأبرزٌعلماءٌ
ٌوقدٌتركٌبوماتٌ ٌواإلقتوادٌاإلسالميٌ، الةريعة
ٌكعبهٌوعمقٌمتكنةٌيفٌ علميةٌمتمي ةٌتدلٌعلىٌعلو

ٌا ٌاملعارف ٌومواكبةٌالعلو  ٌموائمة ٌمع لةرعية
 للتاوراتٌاملعاصرةٌاليتٌيةهدهاٌالعاِلٌاليو ،ٌ
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ٌ.)وهيٌتوازيٌدرجةٌاملاجستري(ٌالدراساتٌالعلياٌبكليةٌااقوةٌجبامعةٌالقاهرةٌدبلوميٌ-
قس      مٌالة      ريعةٌيفٌ,ٌ( 2319)س      نةٌٌ(الفق      هٌاإلس      الميااق      وةٌ)اختو      ا ٌال      دكتوراهٌيفٌٌ-

وناهل  اٌٌلاإلس  الميةٌبكلي  ةٌااق  وةٌ)جامع  ةٌالق  اهرة(ٌوعن  وانٌأ روحت  هٌلفث  ارٌاا  ر ٌيفٌالفق  هٌاإلس  المي
ٌ.والتبادلٌمعٌاجلامعاتٌاألجنبيةٌتهاالتوصيةٌباباعمعٌرتبةٌالةرفٌاألوىل,ٌمب

 :أهم خصاله وشمائله

ٌهٌب  نيٌالكت  حٌباحث  اًٌومنقب  اًٌرمح  هٌاهللٌي  ديدٌاا  ر ٌعل  ىٌالعل  مٌوالدراس  ةٌمس  تغرقاًٌمجي  عٌوقت  ك  انٌ
يكنٌهلمٌكلٌتقديرٌواحرتا ٌويثينٌعل يهمٌالثن اءٌااس نٌاملع  ٌٌكانهٌالذينٌٌتاًٌمنٌأساتذدومتابعاًٌومستفي

الة  يحٌحس  نٌع  نٌص  دةٌاوب  ةٌوالوف  اء،ٌويفٌمق  دمتهمٌأس  ا نيٌالعل  مٌيفٌدمة  قٌوالق  اهرة،ٌم  نٌأمث  الٌ
ياس  نيٌيفٌدمة  ق،ٌوالة  يحٌ م  دٌأب  وٌزه  رةٌوالة  يحٌحس  نٌالة  اي،ٌوالة  يحٌ م  ودٌحبنك  ةٌاملي  دا ،ٌ

ٌٌوالةيحٌ مودٌيلتوت،ٌوالةيحٌعليٌاخلفيسٌيفٌالقاهرة.
 : أعماله

ُعنيٌمدرًساٌبكليةٌالةريعةٌجبامعةٌدمةق,ٌمثٌترقىٌلدرجةٌأس تاذٌمس اعد,ٌمثٌالدكتوراهٌٌهبعدٌنيلٌ-
ٌ ٌ(.2319ٌإىلٌدرجةٌأستاذٌ)ٌعا 

جبامع ةٌبنغ ازيٌيفٌليبي اٌمل دةٌس نتني,ٌمثٌع ادٌإىلٌجامع ةٌأعريٌللتدريسٌيفٌكليةٌالةريعةٌوالقانونٌٌ-
ٌ.دمةق
دّرسٌأستاًذاٌزائرًاٌيفٌجامع ةٌاخلر  و ٌوجامع ةٌأ ٌدرم انٌبالس ودان,ٌويفٌاملرك  ٌالع رسٌللدراس اتٌٌ-

ٌ.األمنيةٌوالتدريحٌبالرياض
يفٌكلي   ةٌالة   ريعةٌوالق   انونٌجبامع   ةٌ (2393ٌٌ-2399ٌ)أع   ريٌللت   دريسٌمل   دةٌ    سٌس   نواتٌٌ-
،ٌأجن   ٌخالهل  اٌموس  وعتهٌالتفس  رييةٌاملتمي   ةٌ)التفس  ريٌم  اراتٌب  العنيٌيفٌدول  ةٌاإلم  اراتٌالعربي  ةٌاملتح  دةاإل

ٌ.املنري(
,ٌفتعاق دتٌ( 2331)عادٌللتدريسٌيفٌكلي ةٌالة ريعةٌجبامع ةٌدمة قٌح لٌأحي لٌللمع ا ٌس نةٌٌ-

,ٌواستمرٌ  سٌتٌالعليامعهٌاجلامعةٌعلىٌادستمرارٌبالتدريسٌوالعمل,ٌااجتهاٌاملاسةٌإليهٌيفٌالدراسا
ٌسنواتٌحلٌأحيلٌللتقاعد،ٌوبقيٌميارسٌنةا هٌالعلميٌحلٌقبيلٌوفاته.

ٌ
ٌ
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 :مناصبه اإلدارية

ٌ ٌ (.2311)ٌٌوكيالًٌلكليةٌالةريعةٌجبامعةٌدمةقٌسنةُعنيِّ
ٌعٌُمثٌ ٌ (.2313-2311)ٌ(للكليةٌإضافةٌلعملهٌوكيالًٌ)عميًداٌبالنيابةٌٌنيِّ

ٌرئيًساٌلقسمٌالةريعة,ٌمثٌعميًداٌللكليةٌبالنيابةٌحلٌانته اءٌف رتةٌنيوأثناءٌإعارتهٌجلامعةٌاإلماراتٌعٌُ
ٌ.( 2393)إعارتهٌعا ٌ

ٌبع   دٌعودت   هٌم   نٌاإلم   اراتٌُع    ٌرئيس   اًٌلقس   مٌالفق   هٌاإلس   الميٌوأص   ولهٌيفٌكلي   ةٌالة   ريعةٌجبامع   ةٌنيِّ
ٌدمةق.

ٌ.ايةعٌالقوا ٌللعلو ٌالةرعيةٌبديرٌرمدرسةٌالةيحٌعبدٌالقادإدارةٌكماٌأصبحٌرئيساًٌجمللسٌ
 رحمه اهلل: ومن النشاطات والمجالت التي قام بأعبائها

ٌ.املوسوعةٌالعربيةٌبدمةقٌعضويةٌ-
ٌباألردن.ٌ-فلٌالبيتٌٌ-اجملمعٌامللكيٌلبحوثٌااضارةٌاإلسالميةٌٌعضويةٌ-
ٌ.اهلند,ٌوالسودان,ٌوأمريكاٌوجدة,ٌعضويةٌاجملامعٌالفقهيةٌيفٌٌ-
ٌ ٌوالرتاثٌالعرسٌبدمةقٌوغريها.عضويةٌهيئةٌالتحريرٌيفٌجمليتٌهنجٌاإلسالٌ-
ٌكب ريس اهمٌبة كلٌٌمية,ٌٌوعملٌعضًواٌيفٌهيئةٌالرقابةٌالةرعيةٌيفٌعدةٌيركاتٌوموارفٌإس الٌوٌ-

ٌيفٌخمتلسٌاملؤمتراتٌوالندواتٌالعاملية.
يفٌجلن  ةٌالبح  وثٌعض  واًٌوك  انٌإىلٌأنٌوافت  هٌاملني  ةٌعض  واًٌيفٌجمل  سٌاإلفت  اءٌاألعل  ىٌيفٌس  ورية،ٌٌوٌ-

نائب   اًٌل   رئيسٌاهليئ   ةٌادستة   اريةٌالة   رعيةٌجملل   سٌالنق   دٌٌوب   وزارةٌاألوق   افٌالس   ورية،ٌٌوالة   ؤونٌاإلس   المية
ٌوةٌال كاةٌوالودقاتٌيفٌسورية.دلسٌأمناءٌصناًٌجمل،ٌوعضٌومورفٌسوريةٌاملرك يوالتسليسٌيفٌ

األحدٌأنٌوافتهٌاملنيةٌيو ٌإىلٌوقدٌبقيٌمستمراًٌيفٌأكثرٌاألعمالٌاليتٌأيرتٌإليهاٌيفٌهذهٌالعجالةٌ
ٌ (ٌودفنٌيفٌبلدتهٌ)ديرٌعاية(.1129/ٌف /3ٌه ٌ=2991ٌ/يوال/19)

 :همؤلفات أهم - اثانيا 

فق دٌاتس مٌرمح هٌاهللٌبغ  ارةٌ,ٌلقدٌتركٌالدكتورٌال حيل يٌرمح هٌاهللٌمكتب ةٌعلمي ةٌودعوي ةٌوفكري ةٌغني ة
س يو يٌٌاإلنتاجٌقلٌنظريهٌيفٌعورناٌوإنٌجمموعٌماٌقدمهٌللمكتبةٌالعربيةٌواإلسالميةٌيدفعناٌللقولٌبأنه

ٌ-فيم   اٌأر ٌٌ-عو   رهٌب   الٌم   دافع،ٌوإنٌغ    ارةٌإنتاج   هٌترج   عٌإىلٌجمموع   ةٌم   نٌالعوام   لٌلع   لٌم   نٌأ ه   اٌ
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ٌكانٌفيةٌيفٌذل   مٌه وأوك لٌذل  ٌبتوفي قٌم نٌاهللٌتع اىل،ٌٌصرامتهٌيفٌاوافظةٌعلىٌالوقتٌوتنظيمهٌفقد
ٌ:مؤلفاتهٌ
،ٌ(1)ه   2ٌ/2319فث  ارٌاا  ر ٌيفٌالفق  هٌاإلس  الميٌ)دراس  ةٌمقارن  ة(:ٌوه  يٌرس  الةٌال  دكتوراه,ٌط .2
 إىلٌالفرنسية.ٌتوترمج
أحكا ٌاار ٌيفٌاإلسال ٌوخوائوهاٌاإلنسانية:ٌمرتجمٌإىلٌالفرنسيةٌيفٌكتا ٌ)يرائعٌاار ٌ .1

ٌيفٌالعاِل(.
هٌباخل  الق،ٌعالقت  هٌب  اجملتمع،ٌأخ  الةٌاملس  لمٌ)املوازن  ةٌب  نيٌالكت  ا ٌوالس  نةٌيفٌاألحك  ا (ٌ)عالقت   .9

ٌ.عالقتهٌبالنفسٌوالكون(:ٌثالثٌجملدات
 األسرةٌاملسلمةٌيفٌالعاِلٌاملعاصر .9
ٌإلسال ٌوأصولٌااضارةٌاإلنسانية.ا .9
ٌ (.1119)ٌأصولٌاإلميانٌواإلسال :ٌيتضمنٌيعحٌاإلميان،ٌجملدان،ٌدارٌالفكرٌبدمةق .1
ماٌت    رجمٌإىلٌاألنكلي ي    ةٌبعن    وانٌاألص    ولٌالعام    ةٌلوح    دةٌال    دينٌاا    ق:ٌت    رجمٌإىلٌالفرنس    ية.ك .1

 )أصولٌمقارنةٌاألديان(.
  (.2391أصولٌالفقهٌاإلسالمي:ٌجملدان,ٌدارٌالفكرٌبدمةقٌ) .9
جتدي   دٌالفق   هٌاإلس   الميٌ)ح   وارٌم   عٌمج   الٌعاي   ة(ٌض   منٌسلس   لةٌ)ح   واراتٌق   رنٌجدي   د(:دارٌ .3

ٌالفكرٌبدمةق.ٌ
األس  تاذٌ م  دٌٌه   (لٌباملة  اركة,ٌم  ع919خت  ريجٌأحادي  ثٌلاف  ةٌالفقه  اءٌللس  مرقنديٌ)ت:ٌ .21

ٌاملنتورٌالكتا .
جمل    ًدا(ٌم    رتجمٌإىلٌالرتكي    ة,ٌوالفارس    ية،21ٌٌالتفس    ريٌاملن    ريٌيفٌالعقي    دةٌوالة    ريعةٌوامل    نهج:ٌ) .22

ٌواملالي يةٌواألورديةٌواإلنكلي ية.
ٌجهودٌتقننيٌاالفقهٌاإلسالمي. .21
ٌحقٌااريةٌيفٌالعاِل. .29
ٌ(. 1111)ٌ ائلٌاملوافىٌصلىٌاهللٌعليهٌوسلم:ٌدارٌالفكرٌبدمةق .29
 العالقاتٌالدوليةٌيفٌاإلسال ٌمقارنةٌبالقانونٌالدويٌااديث. .29

                                                           
ٌكتابة.ٌ(1) ٌوهوٌأولٌمؤلفاتهٌصدوراً،ٌوإنٌِلٌيكنٌأوهلا
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جملداً(29ٌٌيفٌ بعتهٌاألوىلٌو)ٌجملدات(9ٌالفقهٌاإلسالميٌوأدلته:ٌوهوٌموسوعةٌفقهيةٌيفٌ) .21
 وجتاوزتٌعددٌمراتٌ باعتهاٌالعةرين.ٌيفٌ بعاتهٌاألخرية،

 الفقهٌاانبليٌامليسرٌ)أدلتهٌوتابيقاتهٌاملعاصرة(. .21
ٌ.نفيٌامليسرٌ)جملدان(هٌااالفق .29
ٌالفقهٌالةافعيٌامليسر:ٌ)جملدان(. .23
 الفقهٌاملالكيٌامليسر:ٌ)جملدان(. .11
 مرتجمٌإىلٌاإلنكلي يةٌوالفرنسية.ٌٌ:القرفنٌالكرميٌ)البنيةٌالتةريعيةٌواخلوائ ٌااضارية( .12
ٌكتبهٌصدوراًٌٌ:منٌحوادٌالسننيٌ)حولٌأهمٌقضاياٌالعور( .11 ٌ.ٌوهوٌفخر
مج   عٌفي   هٌأكث   رٌم   نٌتس   عنيٌ ث   اًٌورس   الةٌٌجمل   دات(9ٌاص   ر:ٌ)موس   وعةٌالفق   هٌاإلس   الميٌاملع .19

ٌكانٌقدٌأصدرهاٌسابقاًٌضمنٌسلسلةٌ)بنيٌاألصالةٌواملعاصرة(. ٌوكتابًا
 .ةٌمقارنة(نظريةٌالضرورةٌالةرعيةٌ)دراس .19
 .نظريةٌالضمانٌأوٌأحكا ٌاملسؤوليةٌاملدنيةٌواجلنائيةٌيفٌالفقهٌاإلسالمي .19
ٌت(.جملدا9ٌالوجي ٌيفٌالفقهٌاإلسالمي:ٌ) .11

 : والخالصة

ت ركٌلن اٌٌفق دفإنٌإنتاجٌأستاذناٌال حيليٌالعلميٌتنوعٌوإنٌغلب تٌعلي هٌالو بغةٌالفقهي ةٌواألص ولية،ٌ
ٌ.فثاراًٌهلاٌبومتهاٌاملؤثرةٌيفٌادقتوادٌاإلسالمي،ٌواملعامالتٌاملاليةٌاملعاصرة
تٌعامليةٌونالٌعليهٌىلٌأربعٌلغاوأماٌيفٌتفسريٌالقرفنٌالكرميٌفقدٌألسٌثالثةٌتفاسريٌتُرجمٌأوسعهاٌإ

ٌكت  ا ٌيفٌالعل  و ٌاإلس  الميةٌال  يتٌمتنحه  اٌاجلمهوري  ةٌاإلس  الميةٌاإليراني  ة،ٌائٌ ج   عٌمن  هٌيفٌوزِّق  دٌٌوةٌأفض  ل
بع   لٌاللغ   اتٌأكث   رٌم   نٌمئ   ةٌأل   سٌنس   خةٌوتوال   تٌ بعات   هٌح   لٌناف   تٌعل   ىٌالعة   رينٌباللغ   ةٌالعربي   ةٌ

ٌوحدها.
ٌولهٌأ اثٌتناولتٌالسنةٌالنبوية،ٌوالعقائد.

ٌكم  اٌمتي   تٌبالتحلي  لٌواملقارن  ةٌحي  ثٌدع  تٌوق  دٌاتس  متٌٌ كتابات  هٌجبمعه  اٌب  نيٌاألص  الةٌواملعاص  رة،
ٌاااجةٌإىلٌذل .

ٌوكانٌيفرغٌمنٌروحهٌو تهٌيفٌكتابتهٌماٌيعايٌتل ٌالكتاباتٌبعدهاٌاألخالقيٌوالوجدا .
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ٌقب  لٌأنٌأض  عٌالقل  مٌأنٌأي  ريٌإىلٌبع  لٌالكتاب  اتٌال  يتٌخاه  اٌالب  احثونٌح  ولٌأس  تاذناٌوأر ٌل ام  اًٌ
ٌوبعلٌمؤلفاته،ٌفمنٌذل :ٌ-رمحهٌاهللٌٌ-ال حيليٌ
منهجٌوهبةٌال حيليٌيفٌتفسريهٌللقرفنٌالكرميٌ)التفسريٌاملنري(:ٌرسالةٌماجستريٌم نٌإع دادٌ م دٌٌ-

ٌ (.2339األردنٌ)ٌ-عارفٌأمحدٌفارع،ٌنوقةتٌيفٌجامعةٌفلٌالبيتٌ
ٌلةٌهنجٌاإلسال .تعريسٌإمجايٌللتفسريٌاملنري:ٌأ.ٌد.ٌ مدٌسعيدٌرمضانٌالبو ي،ٌجمٌ-
أض  واءٌعل  ىٌمس  ريةٌاألس  تاذٌال  دكتورٌوهب  ةٌال حيل  ي:ٌأ.ٌد.ٌ م  دٌعج  اجٌاخلاي  ح،ٌدارٌالفك  رٌٌ-
(1119.) ٌ

ٌ. (1112كلماتٌحفلٌتكرميٌسعادةٌاألستاذٌالدكتورٌوهبةٌال حيلي،ٌ بعٌاإلثنينية،ٌجدة،ٌ)ٌ-
ٌ (.1112القلمٌبدمةقٌ)دارٌٌاملفسر(:ٌد.ٌبديعٌالسيدٌاللحا ،وهبةٌال حيليٌ)العاِلٌالفقيهٌٌ-
كي  سٌس  ارتٌمع  رفيتٌلاس  تاذٌال  دكتورٌوهب  ةٌال حيل  ي:ٌأ.د.ٌ م  دٌس  عيدٌرمض  انٌالب  و ي،ٌدارٌٌ-
ٌ (.1119الفكرٌ)
ٌ (.1119الدكتورٌال حيليٌكماٌعرفته:ٌد.ٌ مدٌالدسوقي،ٌدارٌالفكرٌ)ٌ-
ارٌالفك  رٌن ه  ةٌم  عٌالة  يحٌوهب  ةٌال حيل  يٌومقتاف  اتٌم  نٌإنتاج  هٌالفك  ري:ٌد.ٌعب  دٌاهللٌحن  ا،ٌدٌ-
(1119.) ٌ

ٌ (.1119العاِلٌاجملاهدٌاملخل :ٌأ.ٌعبدٌالباسطٌالقوا ،ٌدارٌالفكرٌ)ٌ-
ٌ (.1119الةقيقٌاملرسٌواألستاذٌاألثري:ٌأ.د.ٌ مدٌال حيلي،ٌدارٌالفكرٌ)ٌ-
ٌ (.1119سريةٌاألستاذٌالدكتورٌوهبةٌال حيليٌيفٌأعماله:ٌد.ٌأمحدٌراتحٌمحو ،ٌدارٌالفكرٌ)ٌ-
ل حيل  يٌدراس  ةٌيفٌكتاب  هٌالعالق  اتٌالدولي  ة:ٌأ.د.ٌعب  دٌالع ي   ٌاخلي  اط،ٌدارٌالفك  رٌاألس  تاذٌوهب  ةٌاٌ-
(1119.) ٌ

ال   دكتورٌوهب   ةٌال حيل   يٌوإس   هامهٌيفٌتة   ريعٌاإلس   ال ٌال   دوي:ٌد.ٌ م   دٌ    اهرٌاملنو   وري،ٌدارٌٌ-
ٌ (.1119الفكرٌ)
،ٌدارٌالفك  رٌال  دكتورٌوهب  ةٌال حيل  يٌ،ٌدراس  ةٌيفٌكتاب  هٌ)أخ  الةٌاملس  لم(:ٌأ.د.ٌ م  ودٌالرب  داويٌ-
(1119.) ٌ

ٌ (.1119دراسةٌيفٌكتابهٌ)نظريةٌالضرورةٌالةرعية(:ٌد.ٌعبدٌاهللٌ مدٌعبدٌاهلل،ٌدارٌالفكرٌ)ٌ-
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دورٌاألس    تاذٌال    دكتورٌوهب    ةٌال حيل    يٌيفٌخدم    ةٌأص    ولٌالفق    هٌاإلس    المي:ٌأ.د.ٌخليف    ةٌب    ابكرٌٌ-
ٌ (.1119ااسن،ٌدارٌالفكرٌ)

ٌ (.1119اهلندي،ٌدارٌالفكرٌ)ٌثارٌاار ٌيفٌالفقهٌاإلسالمي:ٌد.ٌإحسانفٌ-
ٌكت ا ٌاملع امالتٌاملالي  ةٌاملعاص رةٌلاس تاذٌال دكتورٌوهب  ةٌال حيل ي:ٌد.ٌ م دٌٌ- توفي قٌرمض  ان،ٌم ع

ٌ (.1119دارٌالفكرٌ)
 


