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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 "اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"من رئيس رسالٌة 

 فيصل مولوي المستشار الشيخ فضيمة األستاذ الكبير في وداع

 

فضيمة العالمة المستشار األستاذ الكبير،  ، بارتحالِ شامخة مًا بارزًا وقامةً مَ اإلنسانية، عَ  سرةُ واأل اإلسالميةُ  فقدت األّمةُ 
 . ل مولوي، من دنيانا الفانية إلى دار البقاءفيص

في حاضرًا  نادرًا من نوعو؛رائدًا لقد كان الفقيد الكبير، يرحمو اهلل رحمة واسعة، وعمى مدى عقود ممتّدة من الزمن، 
 .وجيو والترشيد، العمل والمؤسساتالعمم والفكر، الدعوة والتربية، التصدارة ميادين 

براز نيج الوسطية، وتقديم معالجاتٍ التعريف بيدى اإلسالم و ة في الفعّ تو الساىمبم ربٍ ن قُ ععرفو مسممو أوروبا وقد   ا 
من قادة العمل اإلسالمي  تعّمم عمى يديو جيلٌ قد و  .ومسائمو المتشابكة تعامل الحصيف مع الواقع األوروبيفي ال شرعيةٍ 

اإلسالم  قيمِ  لتجسيدِ  ، والسعيَ بياء والصالحين عمى بصيرةب األنو عمى در  ي  ضِ والمُ  التفاني والمثابرة، معانيَ في أوروبا 
  .كلِّ الناس اسِ عمى الخير لمنّ  في الحياة اليومية، والحرَص  وتعاليمو

 من المحاضرات والدروس واسعةٍ  طائفةٍ  ، وبحوثو ودراساتو التي لم تنضب، عالوة عمىالمنشورةالوفيرة و أعمالُ تشيد لو 
المتعمِّقة بحياة المسممين الُمستجّدة في المسائل  رَ نا النظَ وقد أمعن فقيدُ  .ة في الغرب والشرقالموّزعة بين محطات متباعد

قدت في جنبات ة وفقيية عُ شرعيّ  في ندواتٍ  في البالد األوروبية واألدوار المنتظرة منيم، فكان من السابقين لممشاركةِ 
منذ أن تشّكل " المجمس األوروبي لإلفتاء والبحوث"فاعل في عبر دوره المع لفيف من العمماء ه أوروبا، ثّم واصل عطاءَ 

 (.7991)عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين 
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ننا في  الشيخ بو  الذي وقف التوجييي   دورَ ، نستذكر بكثير من العرفان، ال"اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"وا 
، متقدِّمة ةستشاريّ ا اإلسالمية األوروبية، فاضطمع بمكانةٍ إلى جانب االتحاد وعدد من المؤسسات  المستشار فيصل مولوي،

كما رأس لجانًا متخّصصة  .ات التاريخية المفصمية من مسيرة مسممي أوروباوساىم في التسديد والمقاربة خالل المحطّ 
نضاج الحمول ىاّمة، مسائلالنظر في  لياتمسؤو إلييا  تأوكم  .واإلصالح االجتماعي وتقدير المواقف وا 

في واقع مسممي أوروبا، منذ أن أقام في ىذه القاّرة  عينٌ ئيا خطِ ال تُ  مباركةٍ  بصماتٍ  ،الراحلواألستاذ  لقد ترك العاّلمةُ 
وَ وَ والمُ  ،والمربِّي الحاني ،الكبير األخَ بسيرتو الَعِطرة أعوامًا عّدة، كان خالليا  ه الممموس في بل كان لو دورُ . عمى بصيرة جِّ

 ،"اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"، وتشكيل بعاّمة وأوروبابخاّصة ت الفاعمة في فرنسا سافي نيوض المؤسّ 
 .إلى أخرى مباركةٍ  والمساىمة في إنضاج رؤى العمل من مرحمة

اء سنظّل أوفي .رّواد، فيم باقون بيننا بسيرتيم العطرة، وىم أحياء في عالمنا بأعماليم الناصعة ومآثرىم النبيمةال يرحل ال
، فاعمة إطالق اسم الفقيد الكبير عمى مشروعات وبرامجعمى  سنحرصو  لمفقيد الكبير، بمواصمة المسيرة ومتابعة األداء،

الجديدة ما ليذا الرجل الكبير من مآثر منثورة في مجاالت عّدة،  ك األجيالُ درِ ، لتُ في عموم أوروبا ُمنيرة ومبّرات ومنشآتٍ 
 .  القتداءتحفيزًا لي و ، عرفانًا بالجميل، وتشجيعًا لمتأسِّ وأياٍد بيضاء في حقول متنوِّعة

ّياهجّناتو،  و فسيحَ نَ سكِ نا الكبير بواسع رحمتو، ويُ أن يتغّمد فقيدَ  نسأل اهلل العمي  القدير، ، في مستقّر رحمتو وأن يجمعنا وا 
نسألو تبارك و . وَحُسن أولئك رفيقاً واألنبياء والصديقين والشيداء، صمى اهلل عميو وسمم،  محمد الكريم نارسولبصحبة 
فيء ل؛ المسيرِة الذي تمم والعمَ بالعطاء الثّر، والعِ  سيرة الممتدة، الشاىدةِ مال ل لو األجر والمثوبة عن ىذهجزِ يُ أن وتعالى، 

ّنا عمى فراقو. الدنيا واآلخرة عينيا عمى صالحِ عمى األجيال بما يُ  ّنا إليو راجع. حزونونلمَ  وا  ّنا هلل وا   .ونوا 
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