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 :العمل السابق
 رَّست اإلسالمية في سراييفو وقد دمدرس للتفسير وعلوم القرآن، ومحاضر في قسم الدراسات العليا في كلية الدراسا

مجاضرات في مادة السيرة النبوية في كلية  هر في الوطن العربي، وأيضا كانت لفي هذا القسم مناهج التفسير المعاص
كتابا يعتبر بشهادة هذا الموضوع  في فنطقة سنجق (دولة صربيا)، وقد ألَّالدراسات اإلسالمية في نوفي بازار في م

 م أفضل كتاب في مجال السيرة النبوية في بالد البلقانكبار أهل العل
 

 :شهادات أخرى
 * شهادة المدرسة الثانوية اإلسالمية في سراييفو (الغازي خسرفبك)، وهي تعادل الثانوية األزهرية

ة م بدرج1992على شهادة اإلجازة (اللسانس) في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين بالقاهرة سنة  * حصل
 االمتياز

درجة االمتياز، م على الماجيستر في التفسير وعلوم القرآن ب1997سنة  لكلية وحصلالدراسة في نفس ا * واصل
هذه دراسة تطبيقي في سورة النساء، وقد نشرت  -/ التفسير بالمأثور، أهميته وضوابطه هوكان موضوع رسالت

 م في دار النشر للجامعات في القاهرة1999سنة  هرسالتال
م مع 2001بفصل اهللا على درجة العالمية (الدكتوراه) في كلية أصول الدين بجامعة األزهر في القاهرة سنة  * حصل

مرتبة الشرف األولى والتوصية بطبع الرسالة لقيمتها العلمية، وعنوان الرسالة/ اإلمام أبو بكر الرازي الجصاص 
م، 2008م، والطبعة الثانية 2001اهرة، الطبعة األولى ومنهجه في التفسير/ ونشرت مرتين بدار السالم في الق

وترجمت هذه الرسالة إلى اللعة البوسنوية ونشرت في كلية الدراسات اإلسالمية في سراييفو ودار القلم (وهي دار 
 Metodologija tiumacenjaم بعنوان/ 2004النشر الرسمية للمشيخة اإلسالمية في البوسنة والهرسك* سنة 

Kur'ana u hanefijskome mezhebu, studija na primjeru Al-Dzassasovog tefsira Ahkam al-
Qur'an (Propisi Kur'ana 

 
 :أبرز المشايخ الذين تم الدراسة عليهم

على سبيل المثال/ أ. د. محمد سيد هذه بعض األسماء ء في مصر في جامعة األزهر، وعلى المشايخ األجال درس
ليفة، أ. د. عبد الحي الفرماوي، أ. د. يحى أسماعيل، أ. د. عطية صقر رحمه اهللا، الشيخ جبريل، أ. د. إبراهيم خ

الخاصة لسنوات عديدة دروسه وحلقاته  عالمة مجمد متوالي الشعراوي (حضرأسماعيل العدوي رحمه اهللا، والشيخ ال
 عاما 12فيها نحو  أقامالسادة العلماء في مصر التي  في مصر) ووغيرهم من هأثناء تواجد

مثل المرحوم الشيخ عبد  قحلقات السادة العلماء في دمش وقد حضر ،الروحية هدراست كانت كلهناأما في بالد الشام ف
عليه كتاب الفصول في األصول  يخ الدكتور ولي الدين فرفور (قرأالرزاق الحلبي، والشيخ المقرئ كريم راجح، والش

في بعضها مثل  زهعليه كتب حديثية عديدة وقد أجا ر األرنتؤوط (قرأالشيخ عبد القادلإلمام الجصاص)، والمرحوم 
 .العلماء األفاضل منرية عبد الكريم الرفاعي وغيرهم كتاب الفضل المبين شرح األربعين العجلونية)، والشيخ سا

 
 :أبرز األعمال الدعوية والتربوية

اإلسالمية المتنوعة في البوسنة والهرسك وبالد  قوم بأنشطة الدعوية والثقافيةة يفي التدريس في الجامع هع عملم
البلقان األخرى مثل إلقاء الخطب والمواعظ في المساجد والمشاركة في البرامج اإلسالمية في اإلذاعة والتلفيزيون، 

ام في مؤتمرات وندوات علمية في البوسنة وخارجها مع أوراق العمل واألبحاث العلمية. فقد ق المشاركةوأيضا 
مثل  هامة تناولت قضايا إسالمية معاصرة البوسنة بالد قسم التربية اإلسالمية بتنظيم عدة مؤتمرات علمية فيكريئس 

 أسبابها وعالجها وغير ذلك من القضايا الهامة. -أزمة إنسانية اإلنسان، وإسالموفوبيا 
من الطلبة  ج حتى اآلن آالفتخرَّ Islamski pedagoski fakultetوفي كلية التربية اإلسالمية في جامعة زنيتسا 

، ويعملون األن في مجال التربية اإلسالمية في شتى أنحاء اليوسنة وغيرها من بالد البلقان هوهم بفضل اهللا تالميذ
 .، والسويسرااوألماني ، وكروفاتيا،وكذلك دول أروبية مثل النمسا

المنحرفة عن شبهات الفرق  ان كثيرة لردِّفي أحي هفي خطب الدكتور صفوت خلييوفيتش ضتعرَّيوفي مجال الخطابة 
مثل الشيعة وغيرهم من المذاهب الفاسدة الذين يبذلون الجهود في صرف المسلمين البوشناق عن عقيدتهم  الصواب
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ا لدى مسلمي البلقان، والكثير من هذه الخطب ا جًدا طيًبالسنية ومذهبهم الحنفي، وكان بفضل اهللا لهذه الخطب وقًع
 ات تلفيزيونية ونشرت أيضا عبر اإلنترنت.سجلت في محط

 
 :المؤلفات واألبحاث

بحثًا علميًا في مجاالت  150كتابا وأكثير من  ) عشرين2014إلى األن (يناير  صفوت خليلوفيتش ورالدكت وقد ألَّف
والتربية والتعليم ، اإلسالمية ،  والسيرة النبوية ، والدراسات اإلسالمية ، والحضارات ، والتاريخ ، والدعوة التفسير ،

إلى اللغة  داخل البوسنة وخارجها. وقد ترجم والمجالت العلمية في مختلف الصحف والدوريات هونشرت أبحاث
عدة مرات في بالد الترجمة  الذي صدر عن االتحاد العالمي لعلماء المسلمين وطبعت هذه الميثاق اإلسالمي البوسنوية

اللغة األلمانية التي تعتبر لغة األم ألكثر من مائة مليون شخص في  الميثاق إلىأيضًا في ترجمة هذا  البلقان، وساهم
 .العالم

: اإلسالم والغرب هواأللمانية ، مثل كتاب كتب ومؤلَّفات باللغة البوسنوية ، وقد ُترجم بعضها إلى اللغة اإلنجليزية هل
الذي  Islam and the West from in the Thought Muhammad Asad (Leopold Weiss) رؤية محمد أسد

 سابقَا ، وإضافة إلى ترجمته إلى اإلنجليزية Leopold Weiss العالمة محمد أسد فيه بالبحث والدراسة ِفْكَر تناول
 Murad المسلم الشهير مراد هوفمان واأللمانية ُترجم هذا الكتاب إلى العربية وكتب له تقريظًا العالم األلماني

Wilfried Hofmann. 
 Hifz - the : اإلنجليزية وطبع بعنوان ايضًا كتابًا عن حفظ القرآن وُترجم في تورونتو (كندا) إلى اللغة ألَّفو

memorization of the Qur'an الكتب كلها منشورة عن دار السالم في القاهرة ، وهذه. 
اللغة البوسنوية في مجال أصول وضوابط الهامة ب وُيعدُّ من المراجع Osnovi tefsira أيضا كتابا هاما بعنوان وألَّف

اإلسالمية  تأليفه نحو سبع سنوات، وهذا الكتاب مقرٌَّر على طالب الدراسات فياستغرق  تفسير القرآن الكريم ، وقد
 ق. في بالد البوسنة وسنج

وقد ترجم  Kur'anska antropologija في مجال الدراسات القرآنية كتاب لدكتور صفوتومن المؤلَّفات الهامة ل
 – What the Qur'an says abouth the human being هذا الكتاب إلى اإلنجليزية وقد صدر بعنوان

Introduction to Qur'anic anthtopology) وهو من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم حيث تناول فيه ، 
الرائدة في هذا المجال ليس فقط في البوسنة  بالبحث والتحليل موضوع اإلنسان في القرآن ، وهذا الكتاب من المؤلَّفات

الهامة  لقي قبوًال حسنًا من القراء والباحثين ألن هذا الموضوع من الموضوعات والهرسك بل في أروبا قاطبة ، وقد
 . هي أزمة إنسانية اإلنسان جدًا ال سيما في الوقت الراهن الذي تالحظ فيه أزمات كثيرة من أخطرها

المناهج الدراسية في  بجدِّية على إدخال مادة السيرة النبوية ضمن مقرَّرات دكتور صفوت خليلوفيتشال هذا، وقد َعِمل
تكن مدرجة في المناهج الدراسية ، وبفضل اهللا وتوفيقه تمَّ إدخال  البوسنة والهرسك وبالد البلقان حيث إن هذه المادة لم

أمر تدريسها ، وبعد ذلك ُأدخلت  هية في جامعة زنيتسا وأسند إليم في كلية التربية اإلسالم2004الهامة سنة  هذه المادة
 مدينة بهاتش غربي البوسنة وكلية الدراسات اإلسالمية في جامعة سراييفو هذه المادة في كلية التربية اإلسالمية في

ه المؤسَّسات المقرَّرات الدراسية في هذ وأيضًا في جامعة نوفي بازار في صربيا . وإدخال السيرة النبوية ضمن
 . هاما ، بل هاما جدًا في مجال الدراسات اإلسالمية في بالد البلقان التعليمية ُيعتبر حقا إنجازًا

 SIRA Zivotopis Posljednjeg بـ له نبوية وقد َعْنَوَنكتاب هام في السيرة ال هَصَدَر ل 2007وفي أواخر سنة 
Allahovog Poslanika سنوات ، وحتى اآلن طبع هذا الكتاب أربع مرات، وهو دراسٌة  ثتأليفه ثال ه، وأخذ من

التي يحتاج إليها المسلم  ومستفيضٌة عن حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلَّم مع العبر والعظات المستفادة موثَّقٌة
كل  في الغرب في وقت كثر فيه التشكيك والهجومات على المعاصر ، وعلى وجه الخصوص المسلمون الذين يعيشون

اهللا عليه  لتفنيد األكاذيب واالفتراءت حول شخصية الرسول صلى SIRA في كتاب وقد تعرض . ما له صلة باإلسالم
إلى اللغة األنجليزية  سنة وخارجها. وقد ترجمالبو وسلَّم وسيرته العطرة. ويدرَّس هذا الكتاب في عدة الكليات داخل

 ,SIRA - A BIOGRAPHY OF MUHAMMAD تحت اسم قريبا للطباعة ويصدر إن شاء اهللا ويعد حاليا
THE LAST MESSNGER OF ALLAH. 

زوجاُت الرسول صلى اهللا « قيِّم تحت عنوان  م َبْحٌث2009في سنة  هبدراسة السيرة النبوية َصَدَر ل هونتيجة الشتغال
النـاحية العقلية  صلى اهللا عليه وسلَّم منقدَّم فيه األسباب الحقيقية لتعدُّد زوجات الرسول  « عليه وسلَّم وأسباب تعدُِّدِه
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 Die Ehefrauhen des Propheten Muhammed und والتاريخية . وقد ُترجم هذا الكتاب إلى اللغة األلمانية
die Gründe für Siene 

Mehrene وأيضًا إلى اللغة اإلنجليزية ، Wives of Prophet Muhammad and reasons fhis multiple 
marriages وتمَّ َنْشُر هاتين الترجمتين عن جمعية Verein bosnischer Muslime Gazi Husrev Beg 

Vienna في دراسة السيرة النبوية في بالد  الدكتور صفوت خليلوفيتش فينا . ومن مساهمات في العاصمة النمساوية
صلَّى اهللا عليه  لشخصية الرسول دراسٌة تحليلية« مع أحد زمالئي إلى البوسنوية كتاب  هترجمت البوسنة والهرسك

الدكتور محمد روَّاس قلعجي ، وقد نالت هذه الترجمة إعجابًا  للعالم العربي المعاصر» وسلَّم من خالل سيرته الشريفة 
 .القرَّاء وعشَّاق المعرفة اإلسالمية في بالد البلقان كبيرًا من طرف

رجى زيارة الموقع الرسمي لكلية التربية اإلسالمية خرى ُياأل الدكتور صفوت خليلوفيتش ولمتابعة مؤلفات وأبحاث
 http://www.ipf.unze.ba/index.php?id=46&cat=1&profid=4 : على هذا الرابط

 
 :معلومات إضافية

 النبالء في بالد م مع مجموعة من1999سنة  قد أسَّس يلوفيتشالبرفيسورصفوت خلأن  وفي الختام جدير بالذكرو
وهي َتْصُدُر بانتظام منذ ذلك » اآلفاق الجديدة » أو Novi Horizonti - The New Horizons مجلة البوسنة

في  إلسالملفهم ا ونشر النهج الوسطي ،ة اإلسالميةْعَمُل على ترسيخ القيم والثقافَت شهرية إسالمية الحين ، وهي مجلٌَّة
 . وهذه المجلة ُتعنى بقضايا المسلميين في العالم 2002أمنائها منذ عام  رئيسًا لمجلس انُتِخَبوقد  بالد البوسنة والبلقان

 في السنوات الماضية عديدا من المقالت فيتشوليالدكتور صفوت خل وًصا قضية القدس وفلسطين، قد نشروخص
القدس والمسجد األقصى المبارك  سطيني ومخططات الحركة الصهيونية تجاهواألبحاث المتعلقة بمعانات الشعب الفل

ساط مسلمي البلقان فحسب بل استفاد منها غير المسلمين أيضا حيث وفي أ ا ليسإيجابية جدَّ قبوالوكان لهذه المقاالت 
ه وصحبه وسلم تسليما محمد وآلوصلى اهللا على سيدنا  .الجريحةنقلت حقيقة ما يجري في األراضي الفلسطينية  إنها
 رًا، والحمد هللا ربِّ العالمين!كثي

 
 safwatmustafa25@yahoo.com :البريد اإللكتروني
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