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�شورة �أخذت للكعبة �مل�شرفة عام 1297هـ �أي قبل �أكرث من 135 عامًا تقريبًا
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المقدمة

�آله  �حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد وعلى 
وبعد،، و�سحبه   

�ل�سريفني منذ عام  �أئمة �حلرمني  �سيرِ  فهذ� كتاب خمت�سر  يف 
1343 �إىل عام 1432هـ �أهديه لكل م�سلم وم�سلمة، وقد �عتمدت 
يف جمع معلوماته على كتٍب تاريخيٍة وجمالٍت علميٍة ومو�قع على 
�ل�سبكة �لعاملية وكذلك على مقابالٍت �سخ�سيٍة ومر��سالٍت خطيٍة 

لبع�ض �أئمة �حلرمني �ملعا�سرين وفقهم �هلل لكل خي.
�إىل  يحتاج  �أنه  �إاّل  و�إيجازه  �إجنازه  �سرعة  على  �الإ�سد�ر  وهذ� 
مزيد ت�سحيح وتنقيح، فاأرجو ممن لديه معلومة �أو فائدة غفلنا 

عنها �أن ير�سلها لُت�ساف يف �لطبعات �لقادمة �إن �ساء �هلل تعاىل.
و�هلل �أ�ساأل �أن ينفع بهذ� �الإ�سد�ر و�أن يرحم من مات من �أئمة 

�حلرمني، ويبارك يف �الأحياء منهم، �إنه جو�ٌد كرمي.

وكتب
عبد اهلل بن أمحد العالف الغامدي

�مل�سجد �حلر�م ــ رم�سان 1432 هـ
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وعــن و�لــده �لعالمة حممد �إبر�هيــم �لكتبي �حل�سنــي، وعني رئي�سًا 
لهيئة �المر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر مبكة و�ختي ع�سوً� يف هيئة 
�لتمييــز، ثم تــوىل ق�ساء �ملدينة، حتى �حيــل للتقاعد �سنة 1373 

هـ، توفى يف 22�سو�ل �سنة 1402هـ.

       نسبه
ث حمّمد �إبر�هيم �لُكتبّي  هو �ل�سريف حمّمد نور بــن �لعاّلمة �ملُحدرِّ
�بــن حمّمــد عبــد �هلل �حَل�َسنّي بن نــور حمّمد بن عي�سى بــن علّي بن 
�حَل�َسن بن حمّمد بن �ل�ّسريف عبد �هلل �لّد�خل بن حمّمد بن مو�سى 
�بــن �إبر�هيــم بن عبد �هلل بــن حمّمد بن عي�سى بن علــّي بن �حَل�َسن 
�بــن �أحمد بــن حمّمد بن عبد �هلل بن حمّمد بــن �إبر�هيم بن حمّمد 

 حممد نور الكتيب        )رمحه اهلل(1

�ل�سريــف  بــن  نــور  حممــد  هــو    
�حل�سنــي  �لكتبــي  �إبر�هيــم  حممــد 
�لطالبي :�أحد �أئمــة �مل�سجد �حلر�م 
وقا�ســي �ملدينــة �ملنورة ولــد يف مكة 
�ملكرمة �سنة 1323 هـ، حفظ �لقر�ن 
�لكــرمي و�لتحق باملدر�ســة �ل�سولتية 
يف �لبلــد �حلــر�م و�أخــذ عــن علمائه 
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�بــن �أحمد بــن علّي بن �سائــم بن �إبر�هيــم بن حمّمد بــن �إ�سماعيل 
�بــن حمّمــد بن عبد �هلل بن �إ�سماعيل بــن �سليمان بن مو�سى بن عبد 
ر�م بن د�ود �الأمي بــن �أحمد �ملرِ�ْسَور بن عبد �هلل �ل�سيخ  �هلل �أبــو �لكرِ
�ل�سالــح بن مو�سى �جَلْون بــن عبد �هلل �ملح�ض بــن �حَل�َسن �ملُثّنى بن 

�حَل�َسن �ملُجتبى �ل�سبط بن علّي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنهما .
      وصفه

       كان رحمــه �هلل متو�ســط �لقامة، نحيل �جل�سم، عري�ض �جلبهة 
�أ�سمــر �للون، و��ســع �لعينني ،كــث �للحية ،تلوح علــى وجهه عالمات 
�لــذكاء و�لهيبــة، يرتــدي �لغــرة وال ي�ســع عليهــا �لعقــال، ويلب�ض 
�لعبــاءة �لعربيــة، وكان يف �سبابــه يلب�ض �جلبة و�لعمامــة وهو زّي 
�لعلمــاء يف �ملا�ســي، وكان يف �أخــر حياتــه ال مي�ســي �إال متــوؤكًا علــى 

�لعكاز.

         مولده

ــَد يف مّكــة �ملكّرمــة يف زمــن �لدولــة �لُعثمانّيــة، يف عهد و�يل          ُولرِ
مّكــة �ل�سريف عون �لرفيــق �سنة 1323هـ، وقيــل يف عهد و�يل مّكة 

�ل�سريف علّي با�سا بن عبد �هلل بن حمّمد بن عبد�ملعني.
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          نشأته

�آنذ�ك  مبّكة  �لقّر�ء  �سيخ  يد  على  وجتويده  �هلل  كتاب  بحفظ  بد�أ 
�لقر�ء�ت. لبع�ض  حفظه  مع  �أمّته  حّتى  قاري  عبد�لّلطيف  �ل�سيخ 

ويف عام 1331هـ �لتحق باملدر�سة �ل�سولتّية وتدّرج يف �سفوفها حّتى 
تخّرج من �لق�سم �لعايل يف �آخر �سهر ذي �لقعدة �سنة 1337هـ، وبعد 
ذلك و��سل در��سته على يد علماء �مل�سجد �حلر�م ويف مقّدمتهم و�لده 
�ل�سريف حمّمد �إبر�هيم حّتى �أجازوه بالتدري�ض و�سّجعوه على ن�سر 

لم وبّثه. �لعرِ

        الشريف الكتيب إمام املسجد احلرام
ت�سدر �لكتبي لالإمامة و�لتدري�ض يف �مل�سجد �حلر�م يف �سنة 1340هـ 
يوؤم  كان  رم�سان  �سهر  ،ويف  �لعادية  �الأيام  يف  �مل�سلني  يوؤم  كان  ،حيث 
يف  ذلك  ،وكان  �حلنفي  �ملذهب  حمر�ب  يف  �لر�ويح  �سالة  يف  �مل�سلني 
ح�سوة �لرملة �لقريبة من باب �لعمرة، وبعد دخول �مللك عبد �لعزيز 
و�حد،  �إمــام  للم�سلني  ،�أ�سبح  �ملذ�هب  بتوحيد  ،قــام  للبالد  وحكمه 
فاأ�سبح �إمامًا رئي�سًا ي�سلي بالنا�ض �سالة �لظهر و�أحيانًا �سالة �لع�سر.
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        الشريف الكتيب إمامًا وقاضيًا
يف ربيع �الأول من �سنة 1357هـ  عني �لكتبي 
،وكان  للمحاكم  رئي�سًا  ثم  للمدينة  قا�سيًا 
لفرة  �لنبوي  �مل�سجد  يف  بالتدري�ض  يقوم 
ق�سية، وقد �سهد له �أهل �ملدينة ببارعته يف 

�لق�ساء ،وكان د�ئما يدعو �إىل �ل�سلح يف ق�ساياه، و��ستمر يف عمله حتى 
�سنة 1373هـ، حيث طلب �إحالته �إىل �لتقاعد، ف�سدر �الأمر باملو�فقة.
قال عنه �الأديب �ملدين �سعود �حلجام : ذلك �لرجل �لذي يعد علمًا 
بها،  �ل�سرعية  �ملحكمة  ق�ساة  �أحد  فهو  �لنبوية،  �ملدينة  �أعــالم  من 
عرف بجنوحه لل�سلم يف كل ما يعر�ض عليه من ق�سايا، فكم من ق�سية 
�إليه تر�ه  �أو خالفات زوجيه قد تف�سي  لعو�ئل كرمية تتعلق بطالق 
بحبهم  عرفو�  �لذين  من  �ملدينة  رجــاالت  ببع�ض  �الت�ساالت  يجري 
�أر�د �سرله  لفعل �خلي باأن ي�سلحو� ذ�ت بينهم، فمتى ما حتقق له ما 
غاية �ل�سرور، وهو كذلك بالن�سبة لق�سايا �حلقوق �خلا�سة كالديون 
و�ملو�ريث وغيها، فاإن له ب�سمات المتحى يف ق�سايا بني �أخوة وذوي 
بها  �الأمــور  الت�سل  كي  فاعاًل  دورً�  فيها  �لكتبي  ل�سيخنا  يكون  رحم 
على  جاهدً�  ويحاول  خالفهم  �سعث  يلملم  فر�ه  �سرعية  �أحكام  �إىل 
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نف�سية قد توؤثر على عالقاتهم  رو��سب  �إي  �أن اليكون لذلك �خلالف 
�الأ�سرية.

     مناصبه
ُعنّي يف عهد �ل�سريف �حُل�سني بن علّي �سنة 1340هـ مدّر�سًا بامل�سجد 

�حلر�م. 
�حلنفّي  �ملقام  يف  �إمامًا  علّي  بن  �حُل�سني  �ل�ّسريف  عهد  يف  ُعنّي  كما 

بامل�سجد �حلر�م. 
ل�سالة  �أ�سا�سّيًا  �إمامًا  هـ   1343 �سنة  �لعزيز  عبد  �مللك  عهد  يف  ُعنّي 

هر بامل�سجد �حلر�م.  �لُظّ
ُعنّي يف �سنة 1346هـ ع�سوً� برئا�سة �لق�ساء. 

ُعنّي يف �سنة 1346هـ رئي�سًا لهيئة �الأمر باملعروف و�لّنهي عن �ملنكر. 
�سًا بامل�سجد �حلر�م  ُعنّي يف �سهر �سفر �سنة 1347هـ مبر�سوم ملكّي مدررِّ

ومر�قبًا للدرو�ض 
ُعنّي يف �سنة 1349هـ ع�سوً� بهيئة �لتمييز. 

كان ع�سوً� منتدبًا مع رئي�ض �لق�ساء. 
ُعنّي يف �سنة 1355هـ ع�سوً� يف جمل�ض �ملعارف باململكة. 

�لعال  مبدينة  �لق�ساء  تويّل  ف�سيلته  على  �ض  ُعررِ 1356هـــ  �سنة  يف 
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فاعتذر عن ذلك. 
رئي�سًا  بتعيينه  �مللكي  �الأمــر  �سدر  1357هـــ  �سنة  �الأّول  ربيع  ويف 
�سنة  �إىل  بها  فا�ستمّر  �ملنّورة،  باملدينة  �ل�سرعّية  للمحاكم و�لدو�ئر 

1373هـ حيث قّدم ��ستقالته لكرب �سّنه. 
�سني بامل�سجد  �سًا ورئي�سًا لهيئة �لعلماء و�ملدررِّ يف �سنة 1357هـ ُعنّي مدررِّ

�لنبوّي �ل�ّسريف. 
يف �سنة 1357هـ ُعنّي رئي�سًا لُكّلية �ل�سريعة يف �ملدينة �ملنّورة. 

يف �سنة 1373هـ �أُنتخب ع�سوً� يف �ملجل�ض �الإد�رّي باملدينة �ملنّورة. 
�ملدينة  يف  �الأوقاف  الإد�رة  �سرعّيًا  م�ست�سارً�  ُعنّي  1373هـ  �سنة  يف 

�ملنّورة. 
�َض على ف�سيلته تويلرِّ ق�ساء �لقطيف فاعتذر  يف �سنة 1377هـ ُعررِ

عن ذلك. 

     مؤلفاته
ـ  �مل�ستهرة  �ملذ�هب  على  و�لعمرة  �حلّج  منا�سك  من  �ملُعتربة  �لُنّخبة 

طبع مب�سر باملطبعة �ل�سلفّية �سنة 1346هـ.
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      حياته
الإ�سحاب  ،ُمعني  �خللق  ،دمــث  �لنا�ض  بني  ،ُم�سلح  �لقلب  طيَب  كان 
�حلو�ئج ،الجتده يف �مل�سجد �إالم�سليًا �أو تاليًا لكتاب �هلل ،فيه تو��سع 

وورع التفارقه �البت�سامة.
     وفاته

بقيع  يف  ودفن  1402هـــ،  �سنة  �سّو�ل   22 يف  �ملنّورة  �ملدينة  يف  تويّف 
�لَغرَقد بالقرب من قرب جّده ر�سول �هلل �سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم 
و�أعقب  جميعًا،  عليهم  �هلل  ر�سو�ن  و�ل�سحابة  �لبيت  �أهل  وبجو�ر 

ت�سع بنات و�بن و�حد هو �ل�سريف عبد �لرز�ق.
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 حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ2

�إمام وخطيب �مل�سجد �حلر�م ولد �سنة 1282هـ بالريا�ض ون�ساأ بها 
وطلب �لعلم وهو �سغي فحفظ �لقر�آن �لكرمي على يد و�لده ثم �سرع 
يف �لقر�ءة على علماء �لريا�ض و��ستفاد منهم و�أخذ عنهم فقر�أ على 
�أخيه عبد �هلل بن عبد �للطيف وقر�أ على �ل�سيخ حممد بن حممود 
�أر�سله  �لعلم  من  مر�ده  على  وحت�سل  عوده  ��ستد  وملا  غيهما،  وعلى 
بها  وكان  وزهــر�ن  وغامد  ع�سي  بالد  �إىل  د�عية  �لعزيز  عبد  �مللك 
مدر�ًسا وو�عًظا ثم رجع �إىل �لريا�ض وجل�ض للتدري�ض يف د�ره و��ستفاد 
�لطالب من علمه وخلقه وقد جمع مكتبة نف�سية �سمت جمموعة من 
�ملخطوطات و�لكتب �لنادرة وله ر�سائل يف �لتوحيد و�لن�سائح منها : 

�لعودة �إىل حقيقة �لدين .
ُويليِّ �إمامة وخطابة �مل�سجد �حلر�م �سنة 1343هـ يف �سهر ذي �حلجة 
بتعيني من �مللك عبد �لعزيز وبعد رحيله من مكة �إىل �لريا�ض خلفه 
�سنة  �ل�سيخ  �آل  ح�سن  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  و�خلطابة  �الإمامة  على 
�لق�ساء  ثم  �سقر�ء  مبدينة  �لق�ساء  له  �ملرجم  ُويليِّ  كما  1344هـــ 

بالريا�ض .
تويف �سنة 1367هـ بالريا�ض ، رحمه �هلل تعاىل.
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�إمام وخطيب �مل�سجد �حلر�م، ولد �سنة 1287هـ بالريا�ض ون�ساأ بها ، 
وطلب �لعلم وهو �سغي ، فحفظ �لقر�آن �لكرمي ، وعمره ع�سر �سنو�ت ، 
ثم �سرع يف �لقر�ءة على و�لده وعلى �ل�سيخ عبد �هلل بن عبد �للطيف 
و�لفقه  و�حلديث  و�لتف�سي  �لتوحيد  يف  عليهما  فقر�أ   ، �ل�سيخ  �آل 
و�الأ�سول وغي ذلك ، و�جتهد يف �لطلب وبرع فيه حتى َبّز �أقر�نه ، 
وتفوق عليهم، وعقد حلقاته �لعلمية يف �لريا�ض، و��ستفاد �لطالب من 
م مكة و��ستقر بها �إىل حني وفاته، وكان مدر�سًا بامل�سجد  علمه ، ثم َقدرِ
�حلر�م �أثناء �إقامته مبكة ، فاأخذ عنه �لطالب و��ستفادو� من علمه، 
�ملتويف  �لهندي  حممد  بن  علي  �ل�سيخ  �لعالمة  �ملحدث  تالميذه  ومن 
�سنة 1419هـ -  رحمه �هلل  وله كتب منها: �لعقيدة �ل�سلفية للفرقة 
�لناجية �ملر�سية، وحقق و�سحح كتبًا منها : �سرح �لطحاوية ، وكتاب 
و�جتماع   ، حنبل  بن  �أحمد  بن  �هلل  عبد  �لرحمن  عبد  الأبي  �ل�سنة 
�جليو�ض �الإ�سالمية البن قيم �جلوزية،   ُويليِّ �إمامة وخطابة �مل�سجد 
�لعزيز _ رحمه �هلل  �مللك عبد  ، بتعيني من  �حلر�م �سنة 1344هـ 
كما �سلى �لر�ويح �إمامًا بامل�سجد �حلر�م قبل تعيينه �إمامًا وخطيبًا  
وعني رئي�سًا ملجل�ض �لق�ساء �الأعلى ، ورئي�سًا لهيئات �الأمر باملعروف ، 
و�مل�سرف �لعام على �أحو�ل �مل�سجد �حلر�م، وكان _ رحمه �هلل _ 
) ح�سن �ل�سوت ، َجميُل �أد�ء �خلطبة( ، وكان ) كثي �خل�سوع غزير 

عبد اهلل بن حسن بن حسني بن علي آل الشيخ3
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�لدمعة ، كثي �لبحث و�ملطالعة ، �سهل �لت�سليمة ، �سريع �لرجوع �إىل 
�حلق �إذ� ظهر له �لدليل غي ناظٍر �إىل من �أقامه كبيً� كان �أو �سغيً�  

عاملًا �أو جاهاًل ، وكان غيورً� ، �أّمارً� باملعروف نّهاًء عن �ملنكر .
 ، �أ�سله  ، مهما كان  �أحدً�  ، وال يحابي   التاأخذه يف �هلل لومة الئم 
بل كان كثي �لن�سح للملوك و�لوزر�ء و�لعلماء(،  تويف �سنة 1378هـ  

مبكة ، رحمه �هلل تعاىل.
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 �إمام �ملقام �ل�سافعي بامل�سجد �حلر�م ، ولد �سنة 1309هـ مبكة ون�ساأ 
بها ، وطلب �لعلم وهو �سغي ، فحفظ �لقر�آن �لكرمي ، وجمموعة من 
و�ل�سيخ   ، بافيل  �هلل  عبد  بن  حممد  �ل�سيخ  يد  على  �لعلمية  �ملتون 
، و�ل�سيخ جمال �الأمي  ، و�ل�سيخ عمر باجنيد  حممد �سعيد باب�سيل 
�ملالكي،  و�ل�سيخ علي �أبو �خليور ، و�ل�سيخ ح�سني بن حممد �حلب�سي ، 
و�جتهد يف حت�سيل �لعلم ، ورغب يف �لرحلة �إىل عدة بلد�ن ، وفيها 
تلقى �لعلم عن علمائها ، فرحل �إىل ح�سرموت وبغد�د ودم�سق ، وملا 
رجع �إىل مكة فتح بيته للمجال�ض �الأدبية ، و�لدرو�ض �لعلمية ، وكان 
يح�سر جمال�سه ثلة من �ملثقفني و�الأدباء ، وله موؤلفات منها: �لفو�ئد 

�حل�سان. 
     ُويليِّ �إمامة �ملقام �ل�سافعي بامل�سجد �حلر�م، كاأبيه وجده، َوخْتُم 

�أبيه �سمن ورقة �أختام �أئمة وخطباء �مل�سجد �حلر�م. 
به  �جتمعُت   (  :  _ تعاىل  �هلل  _رحمه  بيال  زكريا  �ل�سيخ  قال 
ور�أيته �ساحب لطف ، �أني�سًا ، ب�سو�سًا ، متو��سعًا قويًا يف �لدين ، عاماًل 

بعلمه ( . 
تويف �سنة 1401هـ  مبكة ، رحمه �هلل تعاىل. 

حسن بن حممد بن عمر بن عبد اهلل فدعق الشافعي4
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عبد العزيز بن عبد اهلل بن حسن بن حسني آل الشيخ5

 �إماُم وخطيب �مل�سجد �حلر�م ، ولد �سنة 1338هـ  بالريا�ض، ون�ساأ بها ، 
وطلب �لعلم على علماء �لريا�ض، فقر�أ على و�لده ، وعلى �سماحة �ل�سيخ 
وو��سل   ، غيهما  وعلى   ، �ململكة  مفتي  �ل�سيخ  �آل  �إبر�هيم  بن  حممد 

در��سته �لنظامية وتخرج من كلية �ل�سريعة باالأزهر.

       له موؤلفات منها:
ملحات عن �لتعليم وبد�يته يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

وكتاب من �أحاديث �ملنرب ديو�ن خطب . 
ُويليِّ �إمامة وخطابة �مل�سجد �حلر�م �سنة 1370هـ ، وخطابة م�سجد 
�الأمر  لهيئة  ورئي�سًا   ، للمعارف  وزيــرً�  عني  كما  عرفة،  يوم  يف  منرة 

باملعروف و�لنهي عن �ملنكر . 
 تويف �سنة 1410هـ بالريا�ض ، رحمه �هلل تعاىل . 
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، ولد �سنة 1352هـ   �مل�سجد �حلر�م بالنيابة  �إمام 
يد  على  �لعلم  وطلب   ، بها  ون�ساأ   ، �ملنورة  باملدينة 
ــض  ودر�  ، ــدة  م الزمـــه  حيث  منه  و��ستفاد  ـــده  و�ل
بكلية  �لتحق  ثــم   ، مبكة  �لنظامية  بــاملــد�ر�ــض 
له  وكانت  1373هـــ  �سنة  وتخرج   ، مبكة  �ل�سريعة 

ن�ساطات علمية و�إعالمية حيث �أن�ساأ �ملجلة �لعربية بالريا�ض ، ومن 
موؤلفاته: �لتنظيم �لق�سائي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ، وكر�مة 

�لفرد يف �الإ�سالم ، ودورنا يف �لكفاح . 
      ُويليِّ �إمامة �مل�سجد �حلر�م نيابة عن �أبيه يف بع�ض �ل�سلو�ت كما 
�أخرب بذلك �الأ�ستاذ عبد �لكرمي �خلر��سي، و�سغل �ملرجم له عدة 

منا�سب �آخرها وزير �لتعليم �لعايل باململكة . 
      تويف �سنة 1407هـ  بالريا�ض ، رحمه �هلل تعاىل. 

حسن بن عبد اهلل بن حسن بن حسني آل الشيخ       )رمحه اهلل(6
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هو عبد�لظاهر بن حممد �أبو �ل�سمح. �إمام وخطيب 
عام  يف  مب�سر  تلني  بلدة  يف  ولــد  �حلـــر�م  �مل�سجد 
1300هـ من �أ�سرة �رِ�ْسُتهرت بتحفيظ �لقر�آن �لكرمي 
�بن  وهو  و�لــده  يد  على  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ   –
�لرو�ياترِ  فقر�أ  باالأزهر  �لتحق  عمره،  من  �لتا�سعة 

�ل�سبع وحفظ جمموعة من �حلديث و�لتف�سي و�لفقه و�للغة وغيها 
بال�سيخ  – و�ت�سل  �سغي  وهو  عبده  حممد  �ل�سيخ  جمال�ض  – ح�سر 
�أمني �ل�سنقيطي وعكف على كتب �بن تيمية و�بن �جلوزي – ثم عمل 
مبدر�سة �بتد�ئية مبدينة �ل�سوي�ض- ثم تركها وعاد �إىل طلب �لعلم 
�أ�س�ض  – وهناك  �لدعوة ثم عمل مدر�سا باالإ�سكندرية  مبدر�سة د�ر 
�مل�سجد ثم،  �لنا�ض يف  يوؤم  �ل�سنة فاعتدي عليه وهو  �أن�سار  جماعة 
م �إىل �ململكة ف�سمله  طلبه �مللك عبد �لعزيز �آل �سعود رحمه �هلل َفَقدرِ
برعايته وعينه �إمامًا وخطيبا يف �مل�سجد �حلر�م – ثم �أ�س�ض رحمه 
�هلل مدر�سة د�ر �حلديث مبكة – وقد كان �ل�سيخ حممد عبد �لرز�ق 
حمزة عونًا له يف بث �لدعوة و�لعناية بهذه �لد�ر �لتي تخّرج منها 
�لكثي من طلبة �لعلم – وما ز�ل رحمه �هلل �إمامًا ود�عيًا �إىل �هلل َعّز 

وَجّل �إىل �أن تويف مب�سر عام 1370هـ.

عبد الظاهر أبو السمح           )رمحه اهلل(7
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�إمام �مل�سجد �حلر�م بالنيابة ، ولد �سنة 1321هـ بال�سود�ن ون�ساأ بها 
وطلب �لعلم منذ �سغره، فحفظ �لقر�آن �لكرمي و�أتقنه ، ثم قدم مكة 
�إىل �ملدينة �ملنورة، ثم  ، وبعد ق�ساء ن�سكه رحل  �سنة 1337هـ للحج 
رجع �إىل مكة و�لتحق بد�ر �حلديث �خليية معلما ومربيا . فاأخذ عنه 

�لطالب و��ستفادو� منه ، وكان ُيَدر�ض كتبا منها : تف�سي �جلاللني .
ُويليِّ �إمامة �مل�سجد �حلر�م نيابة عن �ل�سيخ عبد �لظاهر �أبي �ل�سمح 

وعني مديرً� لد�ر �حلديث �خليية خلًفا لل�سيخ عبد �لرز�ق حمزة .
كان _ رحمه �هلل _ »رجال ز�هدً� فا�ساًل ، حم�سنًا �إىل طلبة �لعلم 

ومربيا حليمًا«.
تويف �سنة 1416هـ مبكة ، رحمه �هلل تعاىل.

حممد بن عمر بن عبد اهلادي الشايقي السوداني   )رمحه اهلل(8
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�مل�سري  حمزة  بــن  عــبــد�لــرز�ق  بــن  حممد  هــو     
ــــض بــاملــ�ــســجــد  ــــدر� ـــكـــي عـــــامل فـــا�ـــســـل وم ثــــم �مل
ــــث مبـــكـــة �ملـــكـــرمـــة.  �حلــــــــر�م وبــــــــد�ر �حلــــدي

ولد بقرية كفر �ل�سيخ عامر عام 1308هـ بالقليوبية 
مب�سر وحفظ �لقر�آن �لكرمي وجمموعة من مبادئ 

�لعلوم �لع�سرية مثل �حل�ساب و�خلط و�الإمالء ثم �لتحق باملدر�سة 
�سنو�ت در�ض خاللها  باالأزهر فمكث فيه خم�ض  �لتحق  �الأميية ثم 
على علمائه �لنحو و�ل�سرف – و�لفقه وعلم �ملعاين و�لبيان – ثم قر�أ 
على �ل�سيخ م�سطفى �لقاياتي يف �لعربية وغيها – وكان كثي �لردد 
على د�ر �لكتب �مل�سرية – ثم حتول �إىل د�ر �لدعوة و�الإر�ساد �لتي 
�أن�ساأها �ل�سيد حممد ر�سيد ر�سا فدر�ض فيها ما كان مقرر� من �لعلوم 
ثم الزم �ل�سيد حممد ر�سيد ر�سا و�سار معاونًا له يف ت�سحيح ما يطبع 
يف مطبعة �ملنار من �لكتب �لعلمية مع مالزمته ح�سور درو�سه – كما 
كتب  قر�ءة  �إىل  وّجَهه  و�لذي  �ل�سمح  �أبو  �لظاهر  عبد  �ل�سيخ  الزم 
�سيخ �الإ�سالم �بن تيمية – ويف عام 1344هـ قدم مكة للحج وت�سرف 
حممد  �ل�سيد  برفقة  �هلل  رحمه  �سعود  �آل  �لعزيز  عبد  �مللك  بلقاء 
�لقاهرة  �إىل  عاد  ثم  �ل�سمح  �أبو  عبد�لظاهر  و�ل�سيخ   – ر�سا  ر�سيد 
وتاأهب للعودة �إىل مكة �ملكرمة فو�سلها عام 1345هـ حيث مت تعيينه 

حممد بن عبدالرزاق محزة       )رمحه اهلل(9
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مدر�سًا بامل�سجد �حلر�م و�ملعهد �ل�سعودي و�لتقى بال�سيخ �بن �ل�سندي 
�نتقل  ثم  �ل�سنة  وكتب  �حلديث  يف  عليه  فقر�أ  �لهند  علماء  �أحــد 
– ثم حتول مرة  �إىل �ملدينة �ملنورة �إمامًا وخطيبًا بامل�سجد �لنبوي 
�أخرى �إىل مكة �ملكرمة عام 1348هـ حيث مت تعيينه مدر�سًا بامل�سجد 
بد�ر  عمل  كما   – و�لعقائد  �حلديث  يف  �ل�سعودي  و�ملعهد  �حلــر�م 
�إن�سائها وقد تويف رحمه �هلل عام 1392هـ.  �حلديث �لتي �سارك يف 
 ، �ل�سالة(  يف  )ر�سالة   ، �لكوثري(  ترحيب  ــول  )ح موؤلفاته  من 
�لهدى  بني  )�ملقابلة   ، �الأغـــالل(  كتاب  من  و�لن�سو�ض  )�ل�سو�هد 

و�ل�سالل(.
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     نسبه
  

بن  �لغني  عبد  بن  �هلل  عبد  �لرحمن  عبد  �أبــو  هو 
�إىل  ن�سبه  ينتهي  خــيــاط،  �لغني  عبد  بــن  حممد 
فروعها  بع�ض  هاجرت  �لتي  ق�ساعة  من  بلّي  قبيلة 

من �سمال �حلجاز �إىل بالد �ل�سام، ثم �نتقل �أجد�ده �إىل �حلجاز يف 
�لقرن �لثاين ع�سر �لهجري. 

     والدته
 ولد يف مكة �ملكرمة يف �لتا�سع و�لع�سرين من �سهر �سو�ل عام 1326هـ 
بالفقه  �إملــام  وله  دينية  ثقافة  مثقفًا  �أبــوه  وكان  علم  بيت  يف  ون�ساأ 

�حلنفي و�لتف�سي و�حلديث. 

          تعليمه
ــض  ودر� �ملــكــرمــة  مبكة  �خلــيــاط  مــدر�ــســة  يف  �البــتــد�ئــي  تعليمه  تلقى  ــــ 
�لها�سمية.  �حلــكــومــة  عــهــد  عــلــى  �لــر�قــيــة  بــاملــدر�ــســة  ــثــانــوي  �ل  �ملــنــهــج 
ــ در�ض على علماء �مل�سجد �حلر�م وحفظ �لقر�آن �لكرمي يف �ملدر�سة �لفخرية.

ــ �لتحق باملعهد �لعلمي �ل�سعودي مبكة وتخرج فيه عام 1360هـ.

عبد اهلل بن عبد الغين خياط       )رمحه اهلل(10
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            مشاخيه
�حلجاز  �لق�ساة يف  رئي�ض  �ل�سيخ  �آل  بن ح�سن  �ل�سيخ عبد�هلل  �سماحة  ــ   

)وقد الزمه قر�بة ع�سر �سنو�ت(.
ـ ف�سيلة �ل�سيخ عبد�لظاهر حممد �أبو�ل�سمح �إمام وخطيب �مل�سجد �حلر�م  ـ 

و�ملدر�ض فيه.
�لنبوي  �مل�سجد  وخطيب  �إمام  حمزة  عبد�لرز�ق  حممد  �ل�سيخ  ف�سيلة  ــ 

و�ملدر�ض فيه. 
ــ ف�سيلة �ل�سيخ �أبوبكر خوقي �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م

ــ ف�سيلة �ل�سيخ عبيد�هلل �ل�سندي �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م
ــ ف�سيلة �ل�سيخ �سليمان �حلمد�ن �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م

ــ ف�سيلة �ل�سيخ حممد حامد �لفقي �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م
ــ ف�سيلة �ل�سيخ �ملحدث مظهر ح�سني �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م

و�ملدر�ض  �ل�سعودي  �لعلمي  �ملعهد  مدير  �ل�سوري  �إبر�هيم  �ل�سيخ  ف�سيلة  ــ 
فيه

و�ملعهد  �حلــر�م  بامل�سجد  �ملدر�ض  �ل�ساوي  عثمان  حممد  �ل�سيخ  ف�سيلة  ــ 
�لعلمي �ل�سعودي

ــ ف�سيلة �ل�سيخ حممد بن علي �لبيز �ملدر�ض باملعهد �لعلمي �ل�سعودي
ــ ف�سيلة �ل�سيخ بهجت �لبيطار �ملدر�ض يف �ملعهد �لعلمي �ل�سعودي

ــ ف�سيلة �ل�سيخ تقي �لدين �لهاليل �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م و�ملعهد �لعلمي 
�ل�سعودي

ــ ف�سيلة �ل�سيخ ح�سن عرب �ملدر�ض باملدر�سة �لفخرية
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و�ملدر�ض  �لفخرية  �ملدر�سة  مدير  �لقاري  �إ�سحاق  حممد  �ل�سيخ  ف�سيلة  ــ 
بها.

     أهم أعماله 
وكان  1346هـ  عام  �حلر�م  �مل�سجد  يف  �إمامًا  بتعيينه  �مللكي  �الأمر  �سدر  ــ 
ب�سالة  وينفرد  �لر�ويح  �سالة  يف  �ل�سمح  �أبو  �لظاهر  عبد  �ل�سيخ  ي�ساعد 

�لقيام �آخر �لليل.
ــ عني ع�سوً� يف هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر مبوجب �الأمر �مللكي 

�ل�سادر يف 1347/1/18هـ.
يف  �ملعارف  مدير  خطاب  مبوجب  مبكة  �لفي�سلية  باملدر�سة  مدر�سًا  عني  ــ 

1352/2/12هـ.
ملدر�سة  مديرً�  وعينه  الأجناله  معلمًا  ليكون  �لعزيز  عبد  �مللك  �ختاره  ــ 
�الأمر�ء بالريا�ض عام 1356هـ و��ستمر يف هذ� �لعمل حتى وفاة �مللك عبد 

�لعزيز ـ رحمه �هلل ـ عام 1373هـ.
�مللكي  �الأمر  مبوجب  مكة  يف  للتعليم  م�ست�سارً�  وعني  �حلجاز  �إىل  �نتقل  ــ 

رقم 1001/3/20 يف 1373/4/7هـ.
 ــ ويف عام 1375هـ �أ�سندت �إليه �إد�رة كلية �ل�سريعة مبكة باالإ�سافة �إىل 

عمله كم�ست�سار و��ستمر يف هذ� �لعمل حتى عام 1377هـ.
 ــ ويف عام 1376هـ كلف باالإ�سر�ف على �إد�رة �لتعليم مبكة باالإ�سافة �إىل 

عمله كم�ست�سار.
 ــ عني �إمامًا وخطيبًا للم�سجد �حلر�م مبوجب �الأمر �ل�سامي عام 1373هـ 
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و��ستمر يف هذ� �لعمل حتى عام 1404هـ حيث طلب من جاللة �مللك �إعفائه 
لظروفه �ل�سحية.

�ملنورة  باملدينة  �الإ�سالمية  للجامعة  رئي�سًا  بتعيينه  �مللكي  �الأمر  �سدر  ــ   
�آل  �إبر�هيم  بن  حممد  �ل�سيخ  �الأكرب  �ملفتي  �سماحة  من  تر�سيح  على  بناء 
�ل�سيخـ  رحمه �هللـ  وذلك عام 1380هـ ولكنه �عتذر عن ذلك وطلب �الإعفاء 

لظروف خا�سة.
ـ مت �ختياره ع�سوً� يف جمل�ض �إد�رة كليتي �ل�سريعة و�لربية مبكة مبوجب  ـ 

خطاب وزير �ملعارف رقم 4095/5/3/1 يف 1383/11/27هـ.
 ــ عمل رئي�سًا ملجل�ض �إد�رة د�ر �حلديث �ملكية وع�سوً� يف �للجنة �لثقافية 

بر�بطة �لعامل �الإ�سالمي.
ــ مت �ختياره ع�سوً� يف �للجنة �ملنبثقة من جمل�ض �لتعليم �الأعلى لو�سع   
�لوزر�ء  رئي�ض جمل�ض  �سمو  �ململكة مبوجب خطاب  للتعليم يف  �سيا�سة عليا 

رقم 1343 يف 1384/5/27هـ.
ــ مت �ختياره مندوبًا عن وز�رة �ملعارف يف �جتماعات ر�بطة �لعامل �الإ�سالمي 
مبكة مبوجب خطاب وزير �ملعارف رقم 1510/3/2/1 يف 1384/10/13هـ.

 ــ �سدر �الأمر �مللكي باختياره ع�سوً� يف هيئة كبار �لعلماء منذ تاأ�سي�سها يف 
1391/7/8هـ.

�لعامل  لر�بطة  �لتابع  �الإ�سالمي  �لفقه  جممع  يف  ع�سوً�  تر�سيحه  مت  ــ   
�الإ�سالمي يف 28//1393هـ.

 ــ �سدر �الأمر �مللكي يف 1391/6/18هـ با�ستثنائه من �لنظام وعدم �إحالته 
للتقاعد مدى �حلياة.
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          مؤلفاته
)1( �لتف�سي �ملي�ّسر )ثالثة �أجز�ء(.

)2( �خلطب يف �مل�سجد �حلر�م )�ستة �أجز�ء(.
)3( دليل �مل�سلم يف �العتقاد، على �سوء �لكتاب و�ل�سنة.

)4( �عتقاد �ل�سلف.
 )5( ما يجب �أن يعرفه �مل�سلم عن دينه.

كم و�أحكام من �ل�سية �لنبوية.  )6( حرِ
)7( تاأمالت يف دروب �حلق و�لباطل.

 )8( �سحائف مطوية. 
)9( ملحات من �ملا�سي.

 )10( �لف�سائل �لثالث.
 )11( �لرو�د �لثالث. 
)12( على درب �خلي.

)13( �لربا يف �سوء �لكتاب و�ل�سنة.
)14( �حلدود يف �الإ�سالم على �سوء �لكتاب و�ل�سنة.

)15( حتفة �مل�سافر ) �أحكام �ل�سالة و�ل�سيام و�الإحر�م يف �لطائرة(.
)16( �لرب�ءة من �مل�سركني.

)17( ق�سة �الإميان.
 )18( �سخ�سيات �إ�سالمية.

 )19( �مل�سدر �لثاين للت�سريع �الإ�سالمي. 
   )20( عندما ينعك�ض �لو�سع.
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       )21( قال يل حمدثي.
    )22( �لربية �الجتماعية يف �الإ�سالم.

    )23( �خلليفة �ملوهوب.
   )24( مبادىء �ل�سية �لنبوية.

   )25( درو�ض من �لربية �الإ�سالمية.
عــ�ــســر �لــــثــــاين  �لــــقــــرن  يف  ـــي  ـــن ـــدي �ل ـــــالح  �الإ�ـــــس ـــة  ـــرك ح  )26(   
و�سائل  خمتلف  يف  متعددة  ودعوية  علمية  م�ساركات  �إىل  باالإ�سافة  هذ� 

�الإعالم. 

             وفاته
تــويف رحمــه �هلل تعاىل يف مكة �ملكرمة �سباح يوم �الأحــد �ل�سابع من �سهر 
�سعبــان عام 1415هـــ بعد عمر حافــل بجالئل �الأعمــال، و�سّيعه خلق كثي 
من �ملحبني له و�لعارفني بف�سله يتقدمهم �الأمر�ء و�لعلماء و�لوزر�ء ورجال 
�لفكــر و�لثقافــة و�لربيــة و�لتعليم ... رحــم �هلل ف�سيلتــه و�أ�سكنه ف�سيح 

جناته.
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وخطيب  �لفقيه،�إمام  �لدين  نــور  حممد  بن  عبد�ملهيمن 
بيت  يف  بها  ون�ساأ  مب�سر،  �لعني  قرية  يف  �حلر�م،ولد  �مل�سجد 
يبلغ  �لكرمي،وملا  �لقر�آن  حفظ  عــام1307هـــ  يف  وديــن  علم 
كبار  �أيــد  على  �الأزهــر  يف  علومه  عمره،وتلقى  من  �لعا�سرة 

علماء ع�سره،و�أخذ على كثي منهم �أمثال:
يف  �هلل  رحمه  �سبابه  ق�سى  ر�سا،  ر�سيد  حممد  و�ل�سيد  عبده  حممد  �ل�سيخ 
�لدعوة �إىل �هلل و�إىل �إتباع �سنة ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم-،�سارك يف 

تاأ�سي�ض جماعة �أن�سار �ل�سنة �ملحمدية بالقاهرة وكان من �أبرز �أع�سائها.
فتــح مدر�ســة لتحفيــظ �لقــر�آن �لكــرمي بجــو�ر �إد�رة جماعــة �أن�ســار �ل�سنة 

بعابدين بالقاهرة.
قدم �ململكة و�لتقى فيها بالكثي من علمائها �أمثال �ل�سيخ حممد بن �إبر�هيم 
عبد  و�ل�سيخ  �إبر�هيم  بن  �مللك  عبد  و�ل�سيخ  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  مفتي 
�هلل بن عمر بن دهي�ض و�ل�سيخ  حممد بن علي �حلركان وغيهم ممن �ساهمو� 

بجهد معروف يف ن�سر �لدعوة.
ر�أى �مللك عبد �لعزيز �آل �سعود رحمه �هلل منه �هتمامًا بتوجيه �لن�ضء �إىل 
�لعقيدة �ل�سحيحة فاأمر بتعيينه مديرً� للمعهد �لثانوي بعنيزه يف �لق�سيم ثم 

عينه �إمامًا وخطيبًا بامل�سجد �حلر�م عام1369هـ.
و��ستمر �إىل عام1388هـ.

قام بتدري�ض �لقر�آن �لكرمي يف بع�ض مدر��ض مكة �ملكرمة ود�ر �حلديث،تويف 
رحمه �هلل مبكة عام1399هـ.

عبد املهيمن بن حممد أبو السمح    )رمحه اهلل(11
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        نسبه:
بـــــن عــبــد  ـــد �هلل  ـــب �لـــ�ـــســـيـــخ ع �لــــرحــــمــــن  ـــد  ـــب ـــــــو ع �أب هـــــو 
ــد �لــبــ�ــســام ــم ــد بـــن ح ــم ــد بـــن حم ــم ــح بـــن ح ــال ــس  �لــرحــمــن بـــن �

فاآل ب�سام من �سكان عنيزة

             مولده
ولد يف بلدة �أ�سرته مدينة عنيزة يف �لق�سيم عام 1346هـ.

            أسرته
�ل�سرعية  �لعلوم  على  و�الإطــالع  �لثقافة  يف  �ل�سيخ  �أ�سرة  ��ستهرت 
�أ�سفارهم  ب�سبب  و�ل�سيا�سية  �الجتماعية  و�الأمور  �لعربية،  و�لعلوم 
يف �خلارج، و�حتكاكهم مبثقفي تلك �لبلد�ن، و�طالعهم على �أحو�ل 

�الأمم و�لبلد�ن، ف�سار لهم �إطالع و��سع.

           حياته العلمية
�لقرعاوي  حممد  بن  �هلل  عبد  �ل�سيخ:  ُكتَّاب  �ملبكر  �سباه  يف  دخل 
ابًا لتعليم �لقر�آن �لكرمي ومبادئ �لعلوم �ل�سرعية،  حينما فتح له ُكتَّ
فقط،  �لقر�آن  حفظ  لهم  خ�س�ض  �لذين  �الأطفال  مع  )�ل�سيخ(  فكان 
فلما �سافر �سيخه عبد �هلل �لقرعاوي عن عنيزة �إىل جنوب �ململكة 

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد البسام   )رمحه اهلل(12
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عبد  بن  �سالح  �سقيقه  مع  يدر�ض  �ل�سيخ  �سار  �ل�سعودية  �لعربية 
عليه  يتلقيان  ف�سرعا  �هلل-،  -رحمه  و�لدهما  على  �لب�سام  �لرحمن 
و�ل�سية  �لتف�سي  يف  عليه  يدر�سان  وكذلك  �لكرمي،  �لقر�آن  در��سة 

�لنبوية و�لتاريخ �الإ�سالمي، و�لفقه و�لنحو.
فكانا يقرء�آن عليه يف تف�سي �بن كثي ويف �لبد�ية و�لنهاية ويف �لفقه 
يف كتاب )�أخ�سر �ملخت�سر�ت( للحنبلي ويف �لنحو يف �الأجرومية ويف 

�أثناء قر�ءة �لقر�آن على و�لده كان يعلمه �لتف�سي.
وكان و�لده يحثه على مو��سلة �لدر��سة و�حل�سول على �لعلم، ويبني 
له ف�سل �لعلم وف�سل �أهله، وكان يكرر عليه قوله:)تاأتيني عاملًا �أف�سل 
علي من كنوز �الأر�ض( فرغيبه وحثه له هو �حلافز �لذي دفعه �إىل 

�لتعلم.
ثم �إن �ل�سيخ �نخرط يف �سلك �لطالب �ملالزمني عند �ل�سيخ �لعالمة 
درو�سه  يح�سر  ف�سار  �هلل-،  –رحمه  �ل�سعدي  �لنا�سر  �لرحمن  عبد 

وال يفوته منها �سيء.
فكان من زمالئه �لكبار:

1( �ل�سيخ �سليمان بن �إبر�هيم �لب�سام.
2( �ل�سيخ حمد بن حممد �لب�سام.

3( �ل�سيخ حممد بن �سليمان �لب�سام.
4( �ل�سيخ حممد بن عبد �لعزيز �ملطوع.

5( �ل�سيخ حممد بن من�سور �لز�مل.
6( �ل�سيخ عبد �هلل بن عبد �لعزيز بن عقيل.

7( �ل�سيخ عبد �لرحمن بن حممد �ملقو�سي.
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8( �ل�سيخ علي بن حمد �ل�ساحلي.
9( �ل�سيخ عبد �لعزيز بن حممد �ل�سلمان، وغيهم.

�أما زمالوؤه على �سيخه �لذين هم يف �سنه، فمنهم:
1( �ل�سيخ حممد �ل�سالح �لعثيمني.

2( �ل�سيخ علي �ملحمد �لز�مل.
3( �ل�سيخ حمد �ملحمد �ملرزوقي.

4( �ل�سيخ عبد �لعزيز �مل�ساعد.
5( �ل�سيخ عبد �هلل �لعلي �لنعيم.

6( �ل�سيخ عبد �لعزيز �لعلي �لنعيم.
7( �ل�سيخ �سليمان �لعبد �لرحمن �لد�مغ.

8( �ل�سيخ عبد �هلل �ل�سالح �لفالح.
وقد جد و�جتهد يف �لقر�ءة على �سيخه وعلى زمالئه �لكبار �لذين 
مر ذكرهم، وحر�ض على �ال�ستفادة منهم كثيً�، فلم ي�سع من وقته 

�سيئًا، وهكذ� قر�أ على �سيخه ور�جع مع زمالئه �لعلوم �الآتية:
1- �لتف�سي، و�أكرث ما يقروؤون تف�سي �جلاللني وتف�سي �ل�سيخ عبد 

�لرحمن �ل�سعدي �لذي يلقيه على �لنا�ض من حفظه.
2- �حلديث، قر�أ فيه �لبخاري و�ملنتقى وبلوغ �ملر�م.

3- �لتوحيد، وقر�أ فيه كتاب �لتوحيد و�لو��سطية و�سرح �لطحاوية 
وبع�ض موؤلفات �سيخه.

4- �أ�سول �لفقه، قر�أ يف �لورقات وخمت�سر �لتحرير.
5- �لفقه، وقر�أ يف منت �لز�د و�سرحه �لرو�ض �ملربع مر�ت، و�ملنتهى 

وحده، و�ملنتهى مع �سرحه، وبع�ض موؤلفات �سيخه �لفقهية.
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�بن  و�ألفية  للموؤلف،  و�سرحه  �لقطر  يف  قر�أ  و�ل�سرف،  �لنحو   -6
مالك عدة مر�ت، وير�جع �سروحهما وحو��سيهما.

      حمفوظاته:
يف �أثناء قر�ءته حفظ من �أ�سول �لعلم ما يلي:

1( �لقر�آن �لكرمي، فقد حفظه عند و�لده.
2( بلوغ �ملر�م.

3( خمت�سر �ملقنع )منت �لز�د(.
4( بع�ض موؤلفات يف �لتوحيد و�لفقه.

5( منت �لورقات يف �أ�سول �لفقه.
6( �لقطر يف �لنحو.

7( �ألفية �بن مالك يف �لنحو و�ل�سرف.
و�ملحفوظات �الأخية فيما بعد �لقر�آن �لكرمي حفظها �أثناء قر�ءته 

على �سيخه �ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سعدي.
ومكث يف هذه �لقر�ءة ثمان �سنو�ت يف مالزمة �سيخه عبد �لرحمن 
و�لبحث،  للمر�جعة  �لليل  يف  �ساعات  عدة  يجل�ض  وكــان  �ل�سعدي، 

فاأدرك يف هذه �لفرة �إدر�كًا �أعجب �سيخه وزمالءه.
�أعماله �أثناء در��سته على �سيخه عبد �لرحمن �ل�سعدي:

عبد  �ل�سيخ  �سيخه  من  يطلبونه  عنيزة  يف  �الأحياء  �أ�سحاب  كان 
و�لتهجد  �لر�ويح  ليوؤمهم يف م�ساجدهم يف �سالة  �ل�سعدي  �لرحمن 

)�لقيام( يف �سهر رم�سان، وقر�ءة �لوعظ يف ليايل �لع�سر �الأخي.
�لعلوم  مــن  عنيزة  بلدة  يف  �هلل-  –رحمه  �ل�سيخ  �أدرك  �أن  بعد 
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�ل�سرعية و�لعلوم �لعربية و�لعلوم �لتاريخية، و�سار تنميتها ميكن �أن 
يكون من �ملطالعة و�ملر�جعة، كانت حني ذ�ك قد فتحت د�ر �لتوحيد 
بلده،  ما مل يقر�أه عند م�سايخه يف  �لعلوم  فيها من  بالطائف، و�سار 
فحج عام )1365( هـ، و�جتمع مع رئي�ض �لد�ر، وهو �ل�سيخ حممد بن 
عبد �لعزيز بن مانع يف منزله مبكة �ملكرمة، وباحثه فاأعجب �ل�سيخ 

به ومبحفوظاته، فاأ�سار عليه بااللتحاق بالد�ر.
ووجد فيها كبار �لعلماء من �الأزهر وغيهم من �أمثال: �ل�سيخ: عبد 
�هلل  عبد  و�ل�سيخ:  �لذهبي،  ح�سني  حممد  و�ل�سيخ:  عفيفي،  �لرز�ق 

�ل�سالح �خلليفي وغيهم من �لعلماء.
مناصبه وأعماله:

ملا تخرج من �لدر��سة �جلامعية عام 1374هـ عمل ما يلي:
1- �لق�ساء: فكان ق�ساوؤه يف �لق�سايا �جلزئية �مل�ستعجلة يف مكة.

درو�سًا  يلقي  فكان  �حلر�م  �مل�سجد  يف  ر�سميًا  مدر�سًا  عني  ثانيًا:   -2
عامة وخا�سة.

3- ع�سوً� يف ر�بطة �لعامل �الإ�سالمي، وع�سوً� يف مو�سم �حلج.
منه  وطلب  �أ�سهر،  ثالثة  ملدة  �حلر�م  �مل�سجد  يف  باالإمامة  قام   -4
باأعماله  الن�سغاله  ذلك  يرغب  مل  ولكنه  ر�سميًا  �الإمامة  يف  �لبقاء 

�الأخرى.
5- رئي�سًا للمحكمة �لكربى بالطائف

�لغربية  للمنطقة  �ل�سرعية  �الأحكام  متييز  حمكمة  يف  قا�سي   -6
�لتي مقرها مكة �ملكرمة عام1391 هـ.

7- رئي�سًا ملحكمة �لتمييز مبكة �ملكرمة 1400هـ، وقام بها حتى متت 



39

مدة عمله �لنظامي، ثم مدد له �سنة، ثم تقاعد عام 1417هـ.
�لعامل  لر�بطة  �لتابع  �الإ�ــســالمــي  �لفقهي  �ملجمع  يف  ع�سوً�   -8

�الإ�سالمي، 
و�لتابع ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�سالمي.

9- مثل �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف كثي من �ملوؤمتر�ت �خلارجية.
موؤلفاته:

�لعامل  ر�بطة  مو��سم  يف  �ألقاها  وبحوث  حما�سر�ت  جمموعة   -1
�الإ�سالمي، وبع�سها ن�سر يف �ل�سحف، �ستجمع لتكون يف كتاب �إن �ساء 

�هلل.
2- ر�سالة يف م�سار ومفا�سد تقنني �ل�سريعة. )طـ(

3- �سرح على ك�سف �ل�سبهات. )طـ(
4- حا�سية على عمدة �لفقه. )طـ(

5- تي�سي �لعالم �سرح عمدة �الأحكام. )طـ(
6- تو�سيح �الأحكام �سرح بلوغ �ملر�م. )طـ(
7- علماء جند خالل ثمانية قرون. )طـ(

8- �لقول �جللي يف حكم زكاة �حللي. )طـ(
9- �الختيار�ت �جللية يف �مل�سائل �خلالفية. )طـ(

وغيها كثي من بني مطوالت ور�سائل �نتفع بها �لكثي.

            تالميذه:
�لعلم،  طالب  من  جمموعة  �هلل-  –رحمه  �ل�سيخ  على  تتلمذ  وقد 

ومنهم:
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1( �ل�سيخ �لدكتور: نا�سر �لعبد �هلل �مليمان )�أحد مدر�سي جامعة 
�أم �لقرى(.

2( �ل�سيخ: �سائع بن حممد �لدو�سري )�أحد �لدعاة(.
�لعدل  كتاب  )�أحــد  بغد�دي  �لوهاب  عبد  �لقادر  عبد  �ل�سيخ:   )3

مبكة(.
  4( �ل�سيخ: يو�سف بن ردة �حل�سني )�أحد ق�ساة ديو�ن �ملظامل(.

5( �ل�سيخ: ز�ئد �حلارثي )�أحد ق�ساة مكة �ملكرمة(.
6( �ل�سيخ: حممد بن �سرف �حللو�ين )�أحد ق�ساة �لطائف(.

وغيهم كثي ممن �نتفع بعلم �ل�سيخ –رحمه �هلل-.

            وفاته:
�إثر  ـــ  1423/11/27ه �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  �سحى  يف  �ل�سيخ  تويف 
لي على �ل�سيخ يف �مل�سجد �حلر�م مبكة �ملكرمة بعد  �سكتة قلبية، و�سُ

�سالة �جلمعة.
فرحم �هلل �ل�سيخ و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
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 ، �مل�سجد �حلر�م، ولد �سنة 1328هـ بحائل ون�ساأ بها   �إمام وخطيب 
وطلب �لعلم على علماء حائل و�أخذ عنهم فقر�أ �لقر�آن �لكرمي على 
و�لفقه  �لتوحيد  وقــر�أ   ، �ل�سامي  وعلي   ، ح�سني  بن  �سكر  �ل�سيخني 
وخمت�سر�ت �الإمام حممد بن عبد �لوهاب على �ل�سيخ حمود �ل�سغديل  
و�ل�سيخ عبد �هلل بن �سالح �خلليفي و�ل�سيخ عي�سى �ملهو�ض ، وقر�أ �لنحو 
و�حلديث و�مل�سطلح على �ل�سيخ حممد ز�هد �لد�غ�ستاين ببلدة خيرب  
 ، �ل�سيخ حممد بن مانع  ثم قدم مكة �سنة 1360هـــ، وفيها قر�أ على 
�لتوحيد  بد�ر  �لتحق  ثم   ، وغيهما  ر�سيد  بن  �لعزيز  عبد  و�ل�سيخ 
�ل�سريعة  بكلية  �لتحق  ثم   ، 1371هـــ  �سنة  منها  وتخرج  بالطائف 
مبكة وتخرج �سنة 1375هـ وبعدها ح�سل على درجة �ملاج�ستي يف 

ق�سم �لق�ساء ،
�أوقــات  يف  مبكة  و�جلميزة  �لنقاء  مل�سجدي  و�إمــامــًا  خطيبًا  وكــان 
م�سجد  يف  و�لنحو  و�لفقه  و�لتجويد  �لتوحيد  ودر�ــض  متفاوتة 

�جلميزة. 
رئا�سة  ُويليِّ  كما   ، ـــ  1376ه �حلــر�م  �مل�سجد  وخطابة  �إمامة   ُويليِّ 

�ملحكمة �مل�ستعجلة  مبكة.
 كان _ رحمه �هلل _ )عاقاًل لبيبًا، متدينًا، فيه زهد وورع( . 

تويف �سنة 1417هـ مبكة ، رحمه �هلل تعاىل.

عبدالرمحن بن حممد بن عبد اهلل الشعالن       )رمحه اهلل(13
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 �إمام وخطيب �مل�سجد �حلر�م، ولد �سنة 1341هـ  مبدينة ليلى مبحافظة 
�الأفالج، ون�ساأ بها، وطلب �لعلم على عدد من �لعلماء و��ستفاد منهم، و�لتحق 
بد�ر �لتوحيد بالطائف، ثم �لتحق بكلية �ل�سريعة مبكة �سنة 1375هـ، وله 
موؤلفات منها: �لدر �لن�سيد على كتاب �لتوحيد، ودفاع عن �الإ�سالم، و�أ�سول 
من  �لعديد  يف  م�ساركات  وله  ــة.  �الأم �سباب  و�إليكم  �الإ�سالمية  �لربية 

�ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية ، وع�سوية �للجنة �لعليا للتوعية �الإ�سالمية. 
�هلل  عبد  �ل�سيخ  مع  1376هـــ  �سنة  �حلــر�م  �مل�سجد  وخطابة  �إمامة   ويل 
خياط _ رحمه �هلل _ ، كما ويل وكياًل لرئي�ض ديو�ن �ملظامل. وتقاعد 

�سنة 1406هـ ، 
م�سرًفا  ثم  و�الأوقاف،  �حلج  لوز�رة  ا  �سرعيًّ م�ست�ساًر�  �أ�سبح  تقاعده  وبعد 
موؤلفات؛  عدة  له  �ل�سريف،  �مل�سحف  لطباعة  فهد  �مللك  جممع  �إنتاج  على 
منها: �لدر �لن�سيد على كتاب �لتوحيد )�سرح وتعليق(، �إليكم �سباب �الأمة، 
دفاع،  دعوة  �الإ�سالم،  ظالل  يف  �لناعم  �جلن�ض  �لفكر،  معرك  يف  �الإ�سالم 
�ألف كلمة وكلمة، 66 يوًما يف 16 دولة مع �لدعاة و�ملد�فعني عن دين �هلل.

تويف �ل�سيخ �سعيد �جلندول رحمه �هلل يف يوم 18- 3- 1429هـ

سعيد بن عبد العزيز بن سعيد أبو عبد العزيز اجلندول    )رمحه اهلل(14



43

�إمام �مل�سجد �حلر�م بالنيابة ولد �سنة 1354هـ مبكة ون�ساأ بها وطلب �لعلم 
�لكرمي  �لقر�آن  فقر�أ  منهم  و��ستفاد  عنهم  و�أخذ  �حلر�م  �لبلد  علماء  على 
جمود� على �ل�سيخ عبد �ملهيمن �أبي �ل�سمح ثم �لتحق بد�ر �حلديث �خليية 
مبكة و�رتوى من معني علم علمائها كما قر�أ على علماء �مل�سجد �حلر�م فاأخذ 
عن �ل�سيخ �سليمان بن حمد�ن �ل�سيخ عبد �حلق �لها�سمي و�ل�سيخ عبيد �هلل 
بن عبد �ل�سالم �لرحماين  والزم و�لده وعليه تفقه وقر�أ �سحيح �لبخاري 
بن  �ل�سيخ حممد  م�سلم على  �لرز�ق حمزة و�سحيح  �ل�سيخ حممد عبد  على 
�ل�سايقي  عمر  بن  حممد  �ل�سيخ  على  �جلاللني  وتف�سي  �ل�سومايل  عبد�هلل 
ناجي  �ل�سيخ  على  �الآجــرومــيــة  ب�سرح  �ل�سنية  �لتحفة  وقــر�أ  �ل�سود�ين 
للتدري�ض  وت�سدر  خيً�  عليه  و�أثنو�  مبروياتهم  م�سايخه  و�أجــازه  �ملخاليف 
بامل�سجد �حلر�م من �سنة 1372هـ حتى كتابة هذه �الأ�سطورة فقرر تدري�ض 
�ل�سحيحني و�ل�سنن وفتح �ملجيد وتف�سي �بن كثي و�ل�سل�سبيل للبليهي وغي 
ذلك من �لكتب �لنافعة كما عني مدر�سا بد�ر �حلديث �خليية �سنة1377هـ 
ن�ساط عجيب وجهد  ولل�سيخ  �ل�ساعة  �ملكي حتى  ثم مدر�سا يف معهد �حلرم 
يديه  على  وتخرج  �لزمن  هذ�   يف  عليه  ي�سرب  من  قل  �لتدري�ض  يف  غريب 
تالميذ كثي نفع �هلل بهم وكان �ل�سيخ علي �لهندي رحمه �هلل – يثني عليه 

خي� ويذكره دوما بالطيب .
�ل�سيخ عبد  نيابة عن  بامل�سجد �حلر�م  �لفجر و�لع�ساء  �إمامة �سالتي  ويل 

�ملهيمن �أبي �ل�سمح �سنة1384هـ تقريبا كما �أخرب ف�سيلته بذلك .
نفع  �هلل به  وبعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني، و�أح�سن لنا لنا وله �خلامتة.

حييى بن عثمان بن احلسني املدرس املكي احلنبلي15
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وخطيب  �إمــام  �خلليفي  عبد�هلل  بن  حممد  بن  عبد�هلل 
وحفظ  ـــ  ــام1342ه ع �لبكيية  يف  ــد  ــر�م،ول �حل �مل�سجد 
�لقر�آن �لكرمي وجوده و�أخذ علو �لقر�ء�ت عن �ل�سيخ �سعد 
وقا�ض،و�جته �إىل در��سة �لفقه و�لتف�سي و�حلديث و�للغة 
بني  �مل�سايخ،وجمع  من  كثي  على  �لفر�ئ�ض  �لعربية،وعلم 
�لدر��سة �حلديثة يف مدر�سة حت�سي �لبعثات مبكة �ملكرمة 

و�سهادة  وجتويده  �لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ  �سهادة  �لعلم،ويحمل  وحلقات 
�لتدري�ض يف �مل�سجد �حلر�م من رئا�سة �لق�ساه مبكة �ملكرمة.

عني مدر�سًا للمدر�سة �لعزيزية �البتد�ئية مبكة �ملكرمة،ثم �إمامًا وخطيبًا 
�ملع�سر،بذل  �ساحلًا،طيب  تقيًا  �هلل  رحمه  كان  عام1373هـ  �حلر�م  بامل�سجد 
�لكثي يف �سبيل �لدعوة �الإ�سالمية ون�سرها،من خالل خطبه يف �مل�سجد �حلر�م 
قر�ءة،وعرف  يف  و�خل�سوع  �لزهد  عنه  و�ملن�سورة،وعرف  �ملذ�عة  و�أحاديثه 
�مل�سلني يف  �لنا�ض،ق�سى ما يقرب �خلم�سني عامًا يوؤم  �ملعاملة مع  عنه  ح�سن 
�أعظم  �أن من  �مل�سجد �حلر�م،وكان يلقب مببكي �ملاليني،كان رحمه �هلل يرى 
�أركان �لربية �لعامة �لنافعة �إ�سالح �لتعليم و�العتناء باملد�ر�ض �لعلمية،و�أن 
يف  �هلل  رحمه  لها،تويف  تبعًا  غيها  ويكون  �الأ�سل  هي  �لدينية  �لعلوم  تكون 

�لطائف عام1414هـ ونقل جثمانه �إىل مكة �ملكرمة ودفن مبقربة �لعدل.
لــه: �إر�ســاد �مل�سر�ســد �إىل �ملقــدم يف مذهــب �أحمد،�لقــول �ملبــني يف رد بــدع 
�ملبتدعني،�لتنبيهــات �حل�ســان يف ف�سائــل �سهر رم�سان،جمموعــة خطب،دو�ء 
،�مل�سائــل �لنافعة،ف�ســل �الإ�سالم،�لثقافــة  �لقلــوب و�الأبــد�ن،�أد�ب �الإ�ســالم 

�لعامة،�لربية �الإ�سالمية،�ملعامالت �لربوية.

عبد اهلل بن حممد اخلليفي     )رمحه اهلل(16
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حممد بن عبد�هلل �آل عثمان �مللقب �ل�سبيل من قبيلة 
من  ق�ساعة  ق�ساعة،و  زيــد  �مل�سهورة،وبني  زيــد  بني 

قحطان.
�لق�سيم  مبنطقة  عام1345هـ  �لبكيية  مبدينة  ولد 
حفظ  يف  �سرع  مدينته،ثم  كتاتيب  يف  تعليمه  وبـــد�أ 

�لقر�آن �لكرمي على يد و�لده وعلى يد �ل�سيخ/عبد�لرحمن �لكريدي�ض 
يرحمهما �هلل كما قر�أ �لتجويد عليهما وعلى �ل�سيخ/�سعدي يا�سني رحمه 
�هلل،ولديه منه �أجازه يف �لقر�ءة �أمت حفظ �لقر�آن �لكرمي،وهو �بن �أربع 

ع�سرة �سنة.
بد�أ يف طلب �لعلم مبكرً�،فاأخذ عن م�ساهي �لعلماء يف �لبكيية،�أمثال 
عبد  �ل�سيخ  ف�سيلة  �هلل،و�أخيه  يرحمه  �ملقبل  �ل�سيخ/حممد  ف�سيلة 

�لعزيز �ل�سبيل يرحمه �هلل و�لذي توىل �لق�ساء فيها.
كما �أخذ �لعلم عن �سماحة �ل�سيخ/عبد�هلل بن حممد �أحمد �بن حميد 

يرحمه �هلل حينما كان رئي�سًا للمحاكم يف �لق�سيم.
قام بتدري�ض مو�د �لتوحيد يف �ملد�ر�ض و�مل�ساجد.

يف عام1367هـ مت تعيينه مدر�سًا يف �أول مدر�سة �بتد�ئية بالبكيية ثم 
مدر�سًا يف �ملعهد �لعلمي يف بريدة عام1373هـ.

ويف عام 1385هـ �سدر �الأمر بتعيينه �إمامًا وخطيبًا يف �مل�سجد �حلر�م 
ورئي�سًا للمدر�سني و�ملر�قبني يف �لرئا�سة �الإ�سر�ف �لديني على �مل�سجد 

حممد بن عبداهلل السبيل17
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�حلر�م ويف عام1390هـ عني نائبًا لرئي�ض �الإ�سر�ف �لديني على �مل�سجد 
�حلر�م لل�سوؤون �لدينية،ويف عام1393هـ،مت تعيينه نائبًا عامًا لرئي�ض 
�الإ�سر�ف �لديني على �مل�سجد �حلر�م و��ستمر يف هذ� �لعمل بعد �لت�سكيل 

�جلديد با�سم �لرئا�سة �لعامة ل�سوؤون �مل�سجد �حلر�م و�مل�سجد �لنبوي.
�لعامة  للرئا�سة  رئي�سًا  بتعيينه  �ل�سامي  �الأمر  �سدر  عام1411هـ  ويف 

ل�سوؤون �مل�سجد �حلر�م و�مل�سجد �لنبوي.
وقد مت �إحالته �إىل �لتقاعد ح�سب رغبته عام1422هـ..وهو ع�سو يف 
هيئة كبار �لعلماء،و�ملجمع �لفقهي يف ر�بطة �لعامل �الإ�سالمي،وجماعة 

حتفيظ �لقر�آن �لكرمي �خليية يف مكة�ملكرمة.
بجو�الت  وقــام  و�خلارجية  �لد�خلية  �ملــوؤمتــر�ت  من  عدد  يف  �سارك 

�إر�سادية لعدد من دول �لعامل.
له من الكتب :

-ديو�ن خطب،ر�سالة يف حد �ل�سرقة يف �ل�سريعة،ر�سالة يف �لرد على 
�لقاديانية،ر�سالة يف حكم �لتجن�ض بجن�سية دولة غي �إ�سالمية،�أمايل 

يف �لفر�ئ�ض،خمطوطة.
فتاوى و�أجوبة على بع�ض �مل�سائل �لدينية)خمطوطة(

ديو�ن �سعر»خمطوط«
-�الأدلة �ل�سرعية يف بيان حق �لر�عي و�لرعية،

-ر�سالة يف حكم �ال�ستعانة بغي �مل�سلمني يف �جلهاد. 
وفقه �هلل ونفع  به  وبعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني، و�أح�سن لنا وله �خلامتة.
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�سنة  ولد   ، �حلــر�م  بامل�سجد  �لر�ويح  ل�سالة   �إمام 
1347هـ ، مبدينة عنيزة ، ون�ساأ بها ، وطلب �لعلم وهو 
�سغي ، فحفظ �لقر�آن �لكرمي على �ل�سيخ عبد �لرحمن 
بن �سليمان �آل د�مغ جده المه ، وحفظ جمموعة من 
 ، قوية  حافظة  تعاىل  �هلل  ورزقــه   ، �لعلمية  �ملتون 

و�إدر�كًا �سريعًا ، ونباهة غريبة ، وهمة عجيبة ، كل ذلك مع �ل�سالح 
و�لتقوى ، و�جتهد يف حت�سيل �لعلم على �لعلماء ، و�لقر�ءة عليهم بال 
ملل وال �سجر ، فقر�أ خمت�سر �لعقيدة �لو ��سطية ، ومنهاج �ل�سالكني 
يف �لفقه ، و�الأجرومية ، و�ألفية �بن مالك على �ل�سيخ علي �ل�ساحلي  
و�ل�سيخ حممد بن عبد �لعزيز �ملطوع ، وقر�أ يف �لفر�ئ�ض و�لفقه على 
�ل�سيخ عبد �لرحمن �لعود�ن ، ثم حط رحله عند �ل�سيخ عبد �لرحمن 
 ، منه  و��ستفاد   ، عنه  و�أخذ   ، تامة  مالزمة  فالزمه  �لق�سيم  عامل  �ل�سعدي 
و�لنحو  و�الأ�سول  و�لفقه  و�حلديث  و�لتف�سي  �لتوحيد  عليه  فقر�أ 
و�مل�سطلح ، ثم ملا فتح �ملعهد �لعلمي بالريا�ض ��ستاأذن �سيخه لاللتحاق 
�الأمني  �ل�سيخ حممد  �لعالمة  من مدر�سيه خا�سة  ��ستفاد  وفيه   ، به 
�ل�سنقيطي _ رحمه �هلل _ ، و�أثناء تو�جده بالريا�ض قر�أ �سحيح 
على  �لفقهية  �لر�سائل  وبع�ض   ، تيمية  �بن  ر�سائل  وبع�ض  �لبخاري  
�سماحة �ل�سيخ عبد �لعزيز �بن باز ، والزمه وتاأثر به علمًا وخلقًا . وملا 
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رجع �إىل عنيزة و��ستقر بها ، ويل �إمامة �جلامع �لكبي خلفًا ل�سيخه 
مدر�سًا  باجلامح  �لعلمية  حلقاته  وعقد   ، �سعدي  �بن  �لرحمن  عبد 
ومفيدً�  و��ستفادت �الأمة من علمه ، وزهده ، وتو��سعه ، وحبه لطلبة 
�لعلم ، و�الإنفاق عليهم  و�أخالقه و�أو�سافه ال ميكن ح�سرها ، وي�سعب 
علينا عدها، ويكفى �أن �لدنيا �أتته فاأعر�ض عنها �سفحًا و�سفعًا ، وله 
موؤلفات منها: �لقول �ملفيد �سرح كتاب �لتوحيد ، و�ل�سرح �ملمتع على 
ز�د �مل�ستنقع ، وتلخي�ض �حلموية ، و�لقو�عد �ملثلى ، و�ل�سياء �لالمع ، 

وغيها من �لكتب �لنقية ، و�لر�سائل �ملفيدة . 
�لع�سر  يف  1403هــــ  �سنة  ــر�م  �حل بامل�سجد  للر�ويح  �إمــامــًا   �سلى 
�الأو�خر من رم�سان ونبه يف مكرب �ل�سوت على عدم تكر�ر �لوتر يف 

ليلة و�حدة . 
 كان _ رحمه �هلل _ �أمة وحده علمًا وخلقًا وحمبة للنا�ض ، وزهدً� 
و�سالحًا _ قل ما جتتمع يف علماء ع�سره _ك�سيخه �الإمام �بن باز  

رحمهما �هلل تعاىل ( .
 تويف �سنة 1421هـ بجدة ، ودفن مبكة �ملكرمة رحمه �هلل تعاىل.



49

يف  بريدة  يف  ولد  حميد  بن  حممد  بن  عبد�هلل  بن  �سالح 
منطقة �لق�سيم عام1369هـ،ن�ساأ بها وتلقى تعليمه �لنظامي 
بها،كما كان مالزمًا لو�لده يف �لتعليم ياأخذ من فنون �لعلم 
مثل  للمتون  �لعربية،حفظًا  و�للغة  و�لفقه  �لتوحيد  يف 
و�لعقيدة  عبد�لوهاب  بن  حممد  لل�سيخ  �لتوحيد  كتاب 

�لو��سطية ل�سيخ �الإ�سالم �بن تيمه و�لعقيدة �ل�سفارينية ويف �لفقه �أخ�سر 
�ملخت�سر�ت وز�د �مل�ستنقع وعمدة �لفقه،ويف �للغة كتاب �الأجروميه وملحة 
وماآثر  �لــدول  تاريخ  مثل  �ملطوالت  يف  قر�أ  كما  مالك  �بن  و�ألفية  �الأعــر�ب 
�الأول للقرماين و�سمط �لنجوم �لعو�يل للعا�سمي وخمت�سر �ل�سية ملحمد بن 

عبد�لوهاب.
و�إن  �مل�سايخ  لدى  للتنقل  له وقتًا  يتح  بو�لده رحمه �هلل مما مل  �أثيً�  كان 
فتح  بريدة  يف  �ملطوع  �سالح  بن  حممد  �ل�سيخ  على  قــر�أ  قد  �ل�سغر  يف  كان 
�ملجيد وحفظ �لقر�آن حفظًا غي جمود يف �سن �خلام�سة ع�سرة،�نتقل و�لده 
�إىل مكة �ملكرمة ليكون رئي�سًا لالإ�سر�ف �لديني على �مل�سجد �حلرم،فو��سل 
تعليمه �لثانوي مبكة �ملكرمة ثم �جلامعي يف كلية �ل�سريعة حتى ح�سل على 

درجة �لعاملية)�لدكتور�ه( يف �لفقه و�أ�سوله.
على  ع�سرة  �ل�ساد�سة  يف  �حلر�م  �مل�سجد  يف  جمودً�  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ 
�أو�ئــل  من  ويعترب  �ملتقن  �ملجود  �ملقرئ  �ساه  �أكــرب  حممد  �حلافظ  �ل�سيخ 
خريجي جمعيات حتفيظ �لقر�آن �ملنت�سرة يف �ململكة وهي جمعيات كتب �هلل 

صاحل بن عبداهلل بن حممد بن محيد19
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على يديها خيً� كثيً�.
�ساعدته ن�ساأته �لدينية على �ل�سالح و�الإ�سالح فكان يوؤم �مل�سلني ويعتلي �ملنابر 

خطيبًا منذ �سن مبكرة نيابة عن بع�ض �خلطباء.
�لد�خل و�خلارج،�سدر  و�لهيئات يف  �لدعوة يف �جلمعيات  ملمو�ض يف  ن�ساط  له     

�الأمر بتعيينه �إمامًا وخطيبًا بامل�سجد �حلر�م يف حمرم 1404هـ.
يف عام1392هـ مت تعيينه معيدً� يف كلية �ل�سريعة مبكة �ملكرمة 

�أمـر  عام1411هـ،�سدر  م�ساعد،ويف  �أ�ستاذ  ثم  حما�سر  �إىل  �لرقي  يف  وتــدرج 
ملكي بتعيينه نائبًا للرئي�ض �لعام ل�سئون �مل�سجد �حلر�م و�مل�سجد �لنبوي ويف عام 
1414هـ،�سدر �الأمر �مللكي بتعيينه ع�سوً� يف جمل�ض �ل�سورى،بد�أ تدري�سه بامل�سجد 
و�الإفتاء  بالتدري�ض  قيامه  على  �سامية  مو�فقة  �سدر  ثم  عــام1402هـــ  �حلــر�م 
و�الأحكام،وله  و�لتف�سي  و�لتوحيد  �لعقيدة  در�سه  يف  �حلر�م،ويتناول  بامل�سجد 

درو�ض �أ�سبوعية يف جدة وبع�ض م�ساجد مكة �ملكرمة.
ويف عام1422هـ �سدر �الأمر �ل�سامي بتعيينه رئي�سًا للرئا�سة �لعامة ل�سوؤون �مل�سجد 
عام1423هـ  �ل�سامي  �الأمــر  �سدر  �ملمتازة،كما  باملرتبة  �لنبوي  و�مل�سجد  �حلــر�م 

بتعيينه رئي�سًا ملجل�ض �ل�سورى. وهو �الآن رئي�ض �ملجل�ض �الأعلى للق�ساء.
له من �لكتب :رفع �حلرج يف �ل�سريعة �الإ�سالمية توجيهات »ذكرى خطب« تلبي�ض 
وردود يف ق�سايا حيه، �أ�سول �حلو�ر و�آد�به،�أدب �خلالف، مو�قف و�أحد�ث، يف طريق 
و�خلالفات  �ل�سعيد  و�لدعوة،�لبيت  �حلكمة  مناذج،مفهوم  مبادئ  �لقدوة  �لعزة، 
�سابط  يف  وبحوث  �لدويل  و�لقانون  �الإ�سالمي،  �القت�ساد  يف  بحوث  �لزوجية،وله 
�ملثلى و�لقيمي يف �لفقه �الإ�سالمي،وقو�عد �الجتهاد و�ملذهبي و�لعالقة بني �لزهد 
و�لورع و�الحتياط.ويعمل على �إخر�ج مو�سوعة عن �أئمة �حلرمني من �لعهد �لنبوي 

حتى �الآن . وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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ـــام �حلـــرم �ملــكــي مــن �لــفــرة مــن 1402 هـ  �إم
كما  كند�  �إىل  �سفر  فــرة  تخللها  هـــ   1409  -
هـ   1402 عــام  يف  ر�سميا  ــة  ــام �الإم ــرك  ت  �أنـــه 
حتى   1406 عــام  لالإمامة  مكلفا  ليكون  وعــاد 

1409 هـ.
        نشأته

�ليافعي  �ل�سعيدي  جابر  علي  بن  �سالح  بن  �هلل  عبد  بن  جابر  علي 
�حلميي �لقحطاين.

��ستوطنو� منطقة  �لذين  �ليافعيني  �إىل قبيلة )�آل علي جابر(  ين�سب 
)خ�سامر( يف ح�سرموت.

ـــــــن عــــــمــــــره �نـــــتـــــقـــــل مـــع  ـــــة م ـــــغ �خلـــــامـــــ�ـــــس عـــــنـــــدمـــــا بـــــل
، �قــــامــــتــــه  ـــر  ـــق م ـــون  ـــك ـــت ل �ملـــــنـــــورة  �ملــــديــــنــــة  �إىل   و�لـــــديـــــه 

و�أمت حفظ �لقر�آن �لكرمي يف �خلام�سة ع�سرة من عمره.
ـــة مبـــدر�ـــســـة  ـــط ـــس ـــو� ـــت ـــني �البــــتــــد�ئــــيــــة و�مل ـــت ـــل ـــرح ـــــــض �مل   در�
للجامعة  �لتابع  �لثانوي  باملعهد  �لثانوية  �ملرحلة  ودر�ض  �حلديث  د�ر 

�الإ�سالمية باملدينة �ملنورة.
ودر�ض �ملرحلة �جلامعية بكلية �ل�سريعة باجلامعة �الإ�سالمية 

باملدينة �ملنورة وتخرج منها عام 1396/95هـ بدرجة �متياز.

علي بن عبداهلل جابر        )رمحه اهلل(20



1343 ــ 1432 هـ

52

كان من �أبرز م�سائخه �لذين تلقى منهم �لعلم �ل�سيخ عبد �لعزيز بن 
عبد �هلل بن باز و�ل�سيخ حممد �الأمني �ل�سنقيطي.

ـــه عـــلـــى �لــــبــــكــــالــــوريــــو�ــــض �لـــتـــحـــق بــاملــعــهــد  ـــول بـــعـــد حـــ�ـــس
1397/96هــــــــــــــــ  عــــــــام  ـــــض  ـــــا� ـــــري �ل يف  ـــاء  ـــس ـــ� ـــق ـــل ل  �لــــــعــــــايل 
عن  وكانت  �الطروحه  �أعد  ثم  للماج�ستي،  �ملنهجية  �ل�سنة  به   و�أكمل 
�ملدينة(  مدر�سة  يف  و�أثــره  عنهما  �هلل  ر�سي  عمر  بن  �هلل  عبد   )فقه 

ونوق�ست �لر�ساله عام 1400هـ وح�سل على درجة �ملاج�ستي باأمتياز.
�لـــــعـــــايل  �ملـــــعـــــهـــــد  �إىل  تــــــقــــــدم  هــــــــ   1405 ـــــــــام  ع يف 
ـــه ـــت ـــال ـــس  لـــلـــقـــ�ـــســـاء بـــــالـــــريـــــا�ـــــض لـــتـــ�ـــســـجـــيـــل مـــــو�ـــــســـــوع ر�
ــت  ــم ــت ف ــــــارن  ــــــق �مل �لــــفــــقــــه  ــــــور�ه يف  ــــــدكــــــت �ل ـــل درجـــــــــة  ـــي ـــن ل
ـــة �لــــدكــــتــــور�ه ـــال ـــس ـــر� ـــيه ل ــــــــد�أ �لـــ�ـــســـيـــخ حتـــ�ـــس  �ملــــو�فــــقــــة وب

بعنو�ن : 
�أ�سهر  بفقه  مــو�زنــًا  �ل�سديق  بكر  �أبــي  بن  حممد  بن  �لقا�سم  فقه   (

�ملجتهدين (.
رمـــ�ـــســـان  مـــــن  ـــن  ـــري ـــس ـــ� ـــع و�ل �لــــثــــالــــث  �الأربـــــــعـــــــاء  ــــــوم  ي ويف 
ــــــــــــــة هــــــــــالل �لــــ�ــــســــهــــر - ــــب روؤي ــــس ــــ� ـــــــــــــــــ ح  عــــــــــام 1407ه
، ــــــرى  ــــــق �ل �أم  ـــــومي  ـــــق ت حــــ�ــــســــب  ــــن  ــــري ــــس ــــ� ــــع و�ل ــــــاين  ــــــث  �ل

ـــــــد ملـــنـــاقـــ�ـــســـة  ـــــــْوع ــــى َم ــــل ـــــر ع ـــــاب ــــي ج ــــل ــــيــــخ ع ــــــــان �لــــ�ــــس ك
ـــــة ـــــال ـــــس � ـــــررِّ ف عـــــلـــــى �ل ــــــررِ ــــــس ــــــ� ــــــــه، وكـــــــــــان �مل ــــــــترِ ــــــــروح  �أط

ـــــن حمـــمـــد،  ـــــن عــــبــــد�لــــعــــزيــــز ب  فـــ�ـــســـيـــلـــة �لـــــدكـــــتـــــور عــــمــــر ب
ـــــات �لـــعـــلـــيـــا، )�ــســعــبــة  ـــــس ر�� ـــــدرِّ ــم �ل ــس ــ� ــق ــــاررِك ب ــــتــــاذ �ملــــ�ــــس �الأ�ــــس
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ـــورة،  ـــن ــة �مل ــن ــدي ــامل ـــالمـــيـــة، ب ــة �الإ�ـــس ــع ــام ــاجل  �أ�ــــســــول �لـــفـــقـــه(، ب
ق رغبة طامَلَا متناها منُذ �أن كان طالًبا باملرحلة �جلامعية. وبذلك حَقّ

          دخوله القضاء
بـــــن حـــمـــيـــد وكـــــــان يف  ـــد �هلل  ـــب ـــيـــخ ع �لـــ�ـــس ـــل  ـــب ــــح مـــــن ق ر�ــــس
ــض �لـــقـــ�ـــســـاء �الأعـــــلـــــى لــتــعــيــيــنــه ــ� ــل ــج ــــوقــــت رئـــيـــ�ـــســـًا مل ـــــك �ل  ذل
قا�سيا يف منطقة )مي�سان( بالقرب من �لطائف لكنه �عتذر لكن �ل�سيخ 

عبد �هلل بن حميد مل يقبل �عتذ�ره.
فتقدم بطلب للملك خالد بن عبد �لعزيز �آنذ�ك العفائه من ذلك فعينه 

مفت�سًا �إد�ريًا يف �لوز�رة فاأعتذر عن ذلك �ي�سًا.
وز�رة  ــــن  م طــــرفــــه  بـــــاإخـــــالء  كــــــرمي  مـــلـــكـــي  �أمـــــــر  �ــــســــدر  ــــم  ث
ـــه �لـــعـــربـــيـــة  ـــغ ـــل �ل ــــرً� يف قـــ�ـــســـم  ــــس ــــا�  �لـــــعـــــدل وتـــعـــيـــيـــنـــه حم
بكلية �لربية يف �ملدينة.وبا�سر �لتدري�ض بها يف �سهر �سو�ل عام 1401هـ.

          امامته للحرم
�ملــــلــــك خـــالـــد  ملـــ�ـــســـجـــد  �إمـــــــامـــــــًا  يف عـــــــام 1401هـــــــــــــ كـــــــان 
ــض  ــ� ــف ن مــــــن  رمــــ�ــــســــان  ـــر  ـــه ـــس � ويف  بــــالــــطــــائــــف  ــــره  قــــ�ــــس  يف 

�لعام طلب �مللك خالد منه �الإمامة يف �سالة �لر�ويح بامل�سجد �حلر�م.
ثم بعد ذلك عني �إماما للم�سجد �حلر�م.

يف  ـــــــه  ـــــــدت ـــــــو�ل ب ــــه  ــــق ــــل ــــع ت ولــــــ�ــــــســــــدة  ـــــــــــــــــــ  1403ه عـــــــــــام  يف 
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�جلــــامــــعــــي �لـــــتـــــدريـــــ�ـــــض  مــــو��ــــســــلــــة  يف  ولــــرغــــبــــتــــه  ـــــة  ـــــن ـــــدي  �مل
بها تقدم بطلب العفائه من �الإمامه بامل�سجد �حلر�م و�لعودة �إىل �ملدينة �ملنورة.
ويف  طــــلــــبــــه.  عــــلــــى  ـــــني  ـــــرم �حل ــــة  ــــس ــــا� رئ يف  ـــني  ـــول ـــئ ـــس ـــ� �مل ـــــق  ـــــو�ف ف
ـــة لــــدر��ــــســــة �لـــلـــغـــة �الجنـــلـــيـــزيـــة ـــع ـــام ــه �بــتــعــثــتــه �جل ــس ــ� ــف ــــعــــام ن  �ل
�إىل  وعــــــــــــاد  ــــــهــــــر  �أ�ــــــس ثـــــمـــــانـــــيـــــة  ــــا  ــــه ــــي ف ــــــث  ــــــك وم ــــــد�  ــــــن ك يف 
�لــــربــــيــــة  كــــلــــيــــة  يف  ـــــر�  حمـــــا�ـــــس عــــمــــلــــه  ــــل  ــــس ــــو�� ــــي ل ـــــديـــــنـــــة   �مل
يف ربيع �الأول من عام 1404هـ. وكان ي�سلي بالنا�ض يف رم�سان يف بع�ض م�ساجد 

�ملدينة.
ــــايل  ــــع �ل ــــاء  ــــس ــــ� ــــق �ل مــــعــــهــــد  �إىل  ـــــدم  ـــــق ت 1405هـــــــــــــــ  عــــــــام  يف 
ــجــيــل مـــو�ـــســـوعـــه لــنــيــل درجــــــة �لــــدكــــتــــور�ه فــتــمــت �ملـــو�فـــقـــه ــس ــ� ــت  ل
�أبي بكر مو�زنا  بن  �لقا�سم بن حممد  ر�سالته بعنو�ن )فقه  �ل�سيخ حت�سي  وبد�أ 

بفقه �أ�سهر �ملجتهدين(.
يف عام 1406هـ مت تكليفه جمدد� باالمامه ل�سالة �لر�ويح يف رم�سان.

ر�ــســمــيــة  ــــــــوة  دع جمــــــــــددً�  ـــخ  ـــي ـــس ـــ� �ل ـــقـــى  ـــل ت 1407هــــــــــــ  عـــــــام  ويف 
ـــان  ـــس ـــ� رم ـــر  ـــه ـــس � ـــد �حلـــــــــــر�م يف  ـــج ـــس ـــ� ـــامل ب بـــــاالمـــــامـــــة   لـــلـــتـــكـــلـــيـــف 
ويف ذلك �ل�سهر ح�سل على درجة �لدكتور�ه مع مرتبة �ل�سرف �الأوىل يف �لريا�ض.

بعد ح�سوله على �لدكتور�ه مت تعيينه ��ستاذ� للفقه �ملقارن بق�سم 
�لدر��سات �الإ�سالميةبكلية �الآد�ب بجامعة �مللك عبد �لعزيز بجدة.

 و��ستقر يف عمله بجدةخا�سة بعد وفاة و�لدته باملدينة.
�ملـــ�ـــســـجـــد  يف  لــــــالمــــــامــــــة  �لـــــ�ـــــســـــيـــــخ  دعــــــــــــوة  جتــــــــــــددت 
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1409هــــــــــ و  ـــــــــــــ  1408ه عـــــامـــــي  يف  رمــــ�ــــســــان  يف   �حلـــــــــــر�م 
حيث كان �آخر رم�سان ت�سل �إىل �ل�سيخ دعوة ر�سمية للتكليف باالإمامة 

يف �مل�سجد �ملكي �ل�سريف.
   

       وفاته
تويف م�ساء �الأربعاء �لثاين ع�سر من ذي �لقعدة عام 1426هـ �ملو�فق 
13 دي�سمرب 2005 يف مدينة جدة بعد معاناة طويلة من �ملر�ض �لذي 
�أثر على �سحته مما ��ستدعى ذلك مر�جعته للم�ست�سفى �سهور� طويله 
ودخوله مر�رً� غرفة �لعناية �ملركزة حتى تويف- رحمه �هلل-و�أ�سكنه 

ف�سيح جناته.
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عبد�لعزيز  بــن  عبد�لرحمن  عبد�لعزيز  �أبـــو  هــو 
بن  حممد  بن  عبد�لعزيز  بن  حممد  بن  عبد�هلل  �بن 
عنزة  �إىل  ن�سبه  بال�سدي�ض(يرجع  عبد�هلل،)�مللقب 

�لقبيلة �مل�سهورة .
من حمافظة �لبكيية مبنطقة �لق�سيم.

ولد يف �لريا�ض عام1382هـ .
يف  �لف�سل  يرجع  ع�سرة،حيث  �لثانية  �سن  يف  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ 
�لقر�آن  حتفيظ  جماعة  يف  و�لــده  �أحلقه  لو�لديه،فقد  �هلل  بعد  ذلك 
�آل  عبد�هلل  بن  عبد�لرحمن  �ل�سيخ  ف�سيلة  بالريا�ض،باإ�سر�ف  �لكرمي 
فريان،متابعة �ل�سيخ �ملقرئ حممد عبد�ملاجد ذ�كر،حتى مّن �هلل عليه 
بحفظ �لقر�آن �لكرمي على يد عدد من �ملدر�سني يف �جلماعة كان �آخرهم 

�ل�سيخ حممد علي ح�سان.
ن�ساأ يف �لريا�ض و�لتحق مبدر�سة �ملثنى بن حارثة �البتد�ئية،ثم مبعهد 
�لريا�ض �لعلمي،كان من �أ�سهر م�سايخه فيه �ل�سيخ عبد�هلل �ملنيف،و�ل�سيخ 

عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لتويجري وغيهما.

 تخرج من �ملعهد عام1399هـ،بتقدير �متياز .
  ثم �لتحق بكلية �ل�سريعة بالريا�ض وتخرج منها عام1403هـ 

وكان من �أ�سهر م�سايخه يف �لكلية:-
1- �ل�سيخ �سالح �لعلي �لنا�سر رحمه �هلل.

عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس21
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2- �ل�سيخ عبد�لعزيز بن عبد�هلل �آل �ل�سيخ.
3- د.�ل�سيخ �سالح بن عبد�لرحمن �الأطرم.

4- د.�ل�سيخ عبد�هلل بن عبد�لرحمن بن جربين.
5- �ل�سيخ عبد�لعزيز �لد�ود.

6- �ل�سيخ فهد �حلمني.
7- �ل�سيخ د.�سالح بن غامن �ل�سدالن.

8- �ل�سيخ د.عبد�لرحمن بن عبد�هلل �لدروي�ض.
9- �ل�سيخ د.عبد�هلل بن علي �لركبان.

10- �ل�سيخ د.عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �لربيعة.
11- �ل�سيخ د.�أحمد بن علي �سي �ملباركي.

12- �ل�سيخ د.�أحمد عبد�لرحمن �ل�سدحان.
�أ�سول  ق�سم  يف  منها  تخرجه  بعد  �ل�سريعة  كلية  يف  معيدً�  عــني   

�لفقه،و�جتاز �ملرحلة �لتمهيدية)�ملنهجية( بتقدير ممتاز .
  وكان من �أ�سهر م�سايخه فيه �لعالمة �ل�سيخ عبد�هلل بن عبد�لرحمن 

�لغديان.
�آخرها  كان  �لريا�ض  مدينة  م�ساجد  من  عدد  يف  وخطيبًا  �إمامًا  عمل   

م�سجد)جامع(�ل�سيخ �لعالمة عبد�لرز�ق �لعفيفي رحمه �هلل .
�إىل جانب حت�سيله �لعلمي �لنظامي يف �لكلية قر�أ على عدد من �مل�سايخ 

يف �مل�ساجد و��ستفاد منهم يف مقدمتهم:-
• �سماحة �لعالمة �ل�سيخ/عبد�لعزيز بن باز.

رحمه �هلل. عفيفي  �لعالمة/عبد�لرز�ق  • �ل�سيخ 
�لفوز�ن. د.�سالح  • �ل�سيخ 
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�لرب�ك. نا�سر  بن  •�ل�سيخ/عبد�لرحمن 
خي  �هلل  جز�هم  �لر�جحي،وغيهم  عبد�هلل  عبد�لعزيز  �ل�سيخ   •

�جلز�ء.
  عمل �إ�سافة �إىل �الإعادة يف �لكلية مدر�سًا يف معهد �إمام �لدعوة �لعلمي.

يف  وخطيبًا  �إمامًا  بتعيينه  �لكرمي  �لتوجيه  �سدر  عــام1404هـــ  ويف   
�مل�سجد �حلر�م وقد با�سر عمله يف �سهر �سعبان من نف�ض �لعام يوم �الأحد 
�لعام   �أول خطبة له يف رم�سان من  �لع�سر وكانت  �ملو�فق8/22يف �سالة 

نف�سه بتاريخ9/15.
  ويف عام1408هـ ح�سل على درجة �ملاج�ستي بتقدير ممتاز من كلية 
�ل�سريعة جامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية ق�سم �أ�سول �لفقه عن 
ر�سالته))�مل�سائل �الأ�سولية �ملتعلقة باالأدلة �ل�سرعية �لتي خالف فيها 
�لعالمة  �ل�سيخ  باأ�سر�ف ف�سيلة  �أواًل  �لغز�يل((وقد حظيت  �بن قد�مة 
�الأ�سر�ف  �أمت  فقد  �ل�سحية  لظروفه  عليها،ونظرً�  عفيفي  عبد�لرز�ق 

ف�سيلة �ل�سيخ د.عبد�لرحمن �لدروي�ض.
�نتقل للعمل بعد ذلك حما�سرً� يف ق�سم �لق�ساء بكلية �ل�سريعة بجامعة 

�أم �لقرى مبكة �ملكرمة.
ح�سل على درجة �لدكتور�ه من كلية �ل�سريعة بجامعة �أم �لقرى بتقدير 
يف  �ملو�سومة))�لو��سح  ر�سالته  عن  �لر�سالة  بطبع  �لتو�سية  مع  ممتاز 
وحتقيق((وكان  در��سة  �جلنبلي  عقيل  بن  �لوفاء  الأبــي  �لفقه  �أ�سول 
�أبو  فهمي  د.�أحمد  �الأ�ستاذ  �لر�سالة  على  �أ�سرف  وقد  عام1416هـ  ذلك 
�لركي،وزير  عبد�ملح�سن  بن  د.عبد�هلل  �ل�سيخ  معايل  �سنة،وناق�سها 
بن  علي  و�الإر�ساد،و�لدكتور  و�لدعوة  و�الأوقـــاف  �الإ�سالمية  �ل�سوؤون 
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عبا�ض �حلكمي رئي�ض ق�سم �لدر��سات �لعليا �ل�سرعية بجامعة �أم �لقرى.
  عني بعدها �أ�ستاذً� م�ساعدً� يف كلية �ل�سريعة بجامعة �أم �لقرى .

 يقوم مع عمله باالإمامة و�خلطابة بالتدري�ض يف �مل�سجد �حلر�م،حيث 
�سدر توجيه كرمي بذلك عام1416هـ ووقت �لتدري�ض بعد �سالة �ملغرب 
يف  �لفتوى  يف  م�ساركة  �لعقيدة،و�لفقه،و�لتف�سي،و�حلديث،مع  فنون  يف 

مو��سم �حلج وغيه.
  قام بكثي من �لرحالت �لدعوية يف د�خل �ململكة وخارجها �سملت كثيً� 
و�ملوؤمتر�ت  �مللتقيات  من  عدد  يف  و�الأجنبية،�سارك  �لعربية  �لدول  من 
ح�سب  �لعامل  بقاع  يف  �الإ�سالمية  و�ملر�كز  �مل�ساجد  من  عدد  و�فتتاح 

توجيهات كرمية يف ذلك.
له ع�سوية يف عدد من �لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لدعوية و�خليية .

لع�سوية  باز  بن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ  �لعالمة  �لو�لد  �سماحة  ور�سحه    
�لعامل �الإ�سالمي  �لتابعة لر�بطة  �ل�سرعية لالإغاثة �الإ�سالمية  �لهيئة 

وغيها.
و�أحاديث  مقاالت  خــالل  من  ــالم  �الإع و�سائل  بع�ض  يف  م�ساركات  له   

متنوعة. 
  له ن�ساط دعوي عن طريق �مل�ساركة يف �ملحا�سر�ت و�لندو�ت يف �لد�خل 

و�خلارج.
بع�ض  ي�سمل  و�لت�سنيف  �لتدري�ض  طريق  عن  علمية  �هتمامات  له   
�الأبحاث و�لدر��سات و�لتحقيقات و�لر�سائل �ملتنوعة �سرى �لنور قريبًا 

باإذن �هلل منها:-
�بن  �لتي خالف فيها  �ل�سرعية  باالأدلة  �ملتعلقة  �الأ�سولية  �مل�سائل   •
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قد�مة �لغز�يل.
�لفقه در��سة وحتقيق. �أ�سول  يف  • �لو��سح 

�ل�سريفة. �لكعبة  جو�ر  من  �ملنيفة  �خلطب  • كوكبة 
• �إحتاف �مل�ستاق بلمحات من منهج و�سية �ل�سيخ عبد �لرز�ق.

يف �سالح �ملعلمني و�ملعلمات. �ملقومات  • �أهم 
�ل�سرعية. �الأحكام  تبليغ  يف  �لعلماء  • دور 

• ر�سالة �إىل �ملر�أة �مل�سلمة.
�أ�سول. ثالثة  على  �ملاأمول  • �لتعليق 

�جللية على �لقو�عد �خلم�ض �لكلية. • �الإي�ساحات 
    عنده عدد من �الأبحاث و�مل�سروعات �لعلمية فيما يتعلق بتخ�س�سه يف 

�أ�سول �لفقه ومنها:-
�ل�سيخ عبد�لرز�ق عفيفي ومنهجه �الأ�سويل.

كالم رب �لعاملني بني علماء �أ�سول �لفقه و�أ�سول �لدين.
معجم �ملفرد�ت �الأ�سولية،تعريف وتوثيق،وهو نو�ة مو�سوعة �أ�سولية 

متكاملة �إن �ساء �هلل.
�لفرق �الأ�سولية،��ستقر�ء وتو�سيح وتوثيق.

تهذيب بع�ض مو�سوعات �الأ�سول على منهج �ل�سلف رحمهم �هلل.
بع�ض  حتقيق  �هلل،وخدمة  رحمهم  �حلنابلة  �الأ�سول  باإبر�ز  �لعناية 

كتب �لر�ث يف ذلك.
وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.



61

�سعود بن �إبر�هيم بن حممد �آل �سرمي من �حلر�قي�ض من 
مدينة  مقرها  قبيلة  وهي  قحطان  ق�ساعة  من  زيد  بني 

�سقر�ء بنجد.
ولد مبدينة �لريا�ض عام1386هـ در�ض �ملرحلة �البتد�ئية 
ثم  �لنموذجية  �ملدر�سة  يف  �ملتو�سطة  ثم  عرين  مبدر�سة 

�لتحق  عام1404هـ،ثم  منها  تخرج  و�لتي  �ل�ساملة  �ليموك  يف  �لثانوية 
بالريا�ض  �الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  �الإمام  بجامعة  �لدين  �أ�سول  بكلية 
�لتحق  عــام1409هـــ،ثــم  منها  �ملعا�سرة،تخرج  و�ملــذ�هــب  �لعقيدة  بق�سم 
عام1410هـ،باملعهد �لعايل للق�ساء ونال درجة �ملاج�ستي فيها عام1413هـ.

تلقى �لعلم م�سافهة عن عدد من �مل�سايخ �الأجالء من خالل ح�سور حلقات 
درو�سهم ما بني مقل له ومكرث منهم :

�سماحة مفتي عام �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لعالمة �حلافظ عبد�لعزيز 
�لكبي  باجلامع  �لفجر  درو�ــض  خــالل  متون  عــدة  يف  بــاز  �بــن  عبد�هلل  بن 

بالريا�ض.
�ل�سيخ �لعالمة عبد�هلل بن عبد�لرحمن �جلربين يف منار �ل�سبيل يف �لفقه 
وكذ� �العت�سام لل�ساطبي وملعة �العتقاد البن قد�مة وكتاب �لتوحيد لل�سيخ 
للق�ساء  �لعايل  باملعهد  �ل�سخ�سية  �الأحــو�ل  عبد�لوهاب،وفقه  بن  حممد 

�أثناء �لدر��سة.
�الأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  عقيل  بن  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �لفقيه  �ل�سيخ 

سعود بن إبراهيم آل شريم22
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للق�ساء �سابقًا حيث قر�أ عليه يف حا�سية �لرو�ض �ملربع يف �لفقه �حلنبلي 
وكذ� تف�سي �بن كثي.

كما تلقى �لعلم عن �ل�سيخ عبد�لرحمن �لرب�ك يف �لطحاوية و�لتدمرية 
�حلمني  فهد  و�ل�سيخ  �لطحاوية  �سرح  يف  �لر�جحي  عبد�لعزيز  و�ل�سيخ 
يف  �لعلماء  كبار  هيئة  ع�سو  �لغديان  عبد�هلل  و�ل�سيخ  �لطحاوية  �سرح  يف 
�لعايل  �ملعهد  يف  �لدر��سة  �أثناء  للقر�يف  �لفروق  وكتاب  �لفقهية  �لقو�عد 
فقه  يف  �لعلماء  كبار  هيئة  ع�سو  �لفوز�ن  فوز�ن  بن  �سالح  للق�ساء،و�ل�سيخ 
�لعايل  باملعهد  د�ر�سًا  للق�ساء،عني  �لعايل  باملعهد  �لدر��سة  �أثناء  �لبيوع 
للق�ساء عام1410هـ ثم يف عام1412هـ �سدر �أمر خادم �حلرمني �ل�سريفني 
وخطيبًا  �إمامًا  بتعيينه  �هلل  حفظه  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  فهد  �مللك 
بامل�سجد �حلر�م ثم يف عام1413هـ ُعني باأمر ملكي قا�سيًا باملحكمة �لكربى 
مبكة �ملكرمة ويف عام1416هـ تفرغ لنيل درجة �لدكتور�ه بجامعة �أم �لقرى 
مبكة �ملكرمة وهي بعنو�ن:)�مل�سالك يف �ملنا�سك( خمطوط يف �لفقه �ملقارن 
يف  بالتدري�ض  بتكليفه  �ل�سامية  �ملو�فقة  �سدرت  عام1414هـ  يف  للكرماين، 

�مل�سجد �حلر�م.
له:

كيفية ثبوت �لن�سب"خمطوط"كر�مات �الأولياء"خمطوط"�ملهدي �ملنتظر 
للمعتمــر و�حلاج،ومي�ــض  �ل�سنــة و�جلماعة"خمطوط"�ملنهــاج  �أهــل  عنــد 
مــن �حلرم"جمموعــة خطــب" خال�ــض �جلمــان تهذيــب منا�ســك �حلــج مــن 
�أ�ســو�ء �لبيان،�أ�سول �لفقــه �سوؤ�ل وجو�ب"خمطــوط" �لتحفة �ملكية �سرح 
حائيــة �بــن �أبــي د�ود �لعقدية"جملــد خمطوط"حا�سيــة علــى المية �بن 

�لقيم"خمطوط". وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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وخطيب  �إمــام  �ل�سبيل  عبد�هلل  بن  حممد  بن  عمر 
�لق�سيم  مبنطقة  �لبكيية  يف  �حلــر�م،ولــد  �مل�سجد 

عام1378هـ.
�ل�سيخ  ــده  و�ل كنف  يف  علمية  دينية  بيئة  يف  ن�ساأ 
�لعام  �لرئي�ض  �ل�سبيل  عبد�هلل  بن  حممد  �حلافظ 

�لعلماء  كبار  هيئة  وع�سو  �لنبوي  و�مل�سجد  �حلر�م  �مل�سجد  ل�سوؤون 
و�الإمام و�خلطيب يف �مل�سجد �حلر�م.

وحفظ �لقر�آن �لكرمي يف �سن �خلام�سة ع�سر يف �مل�سجد �حلر�م،وقد 
قر�أ على �ل�سيخ �حلافظ حممد �أكرب �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م وح�سل 
�سعيد  �ل�سيخ  �إجازة رو�ية حف�ض عن عا�سم،كما قر�أ على  منه على 
على  منه  وح�سل  �لقرى  �أم  جامعة  من�سوبي  من  �لعبد�هلل  حممد 
�إجازة يف قر�ءة عا�سم برو�ية حف�ض و�سعبة و�إجازة �أي�سًا بقر�ءة 

�بن كثي �ملكي بر�وييه �لبزي وقنبل.
بن  عبد�لعزيز  و  حميد  بن  عبد�هلل  �مل�سايخ  من  كل  على  قر�أ  كما 

عبد�هلل بن باز و عبد�هلل بن غديان يف علوم خمتلفة.
ويف �مل�سجد �حلر�م در�ض على يد و�لده �ل�سيخ حممد �ل�سبيل وعمه 

�ل�سيخ عبد�لعزيز �ل�سبيل«رحمه �هلل« �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م،
�لنحو  ر�وه وعلم  �لفتاح  �ل�سيخ عبد  �لفر�ئ�ض على يد  ودر�ض علم 

عمر بن حممد السبيل   )رمحه اهلل(23
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�ل�سيخ  يد  على  �حلديث  حبيب،وعلم  �سالح  حممد  �ل�سيخ  يد  على 
حممد عبد�هلل �ل�سومايل.

ح�سل على �سهادة �لبكالوريو�ض من جامعة �الإمام حممد بن �سعود 
تعيينه  �ل�سريعة،ومت  كلية  من  عام1402هـ،  �لريا�ض  يف  �الإ�سالمية 
حيث  �لقرى  �أم  جامعة  يف  معيدً�  نقله  مت  �لكلية،ثم  نف�ض  يف  معيدً� 
و��سل در��سته وح�سل على درجة �ملاج�ستي عام1406هـ،وكان عنو�ن 
على  وح�سل  در��سته  و��سل  �الإ�سالم«ثم  يف  �للقيط  �لر�سالة«�أحكام 
درجة �لعاملية »�لدكتور�ه«عام1412هـ وكان عنو�ن �لر�سالة«حتقيق 
عبد  للعالمة  �مل�سائل«  بني  �لفرق  يف  �لدالئل  �إي�ساح  كتاب  ودر��سة 
�لرحيم بن عبد�لـله �لزريـد�ين- �حلنبلـي �ملتوفـى عام 741هـ.بعـد 
�أم  بجامعة  �ل�سريعة  كلية  يف  م�ساعدً�  �أ�ستاذً�  تعييـنه  تـم  تخرجـه 
�لدر��سات  مركز  منها،مدير  �إد�ريــة  منا�سب  عدة  توىل  �لقرى،وقد 
�الأمر  �ل�سريعة،�سدر  كلية  �ل�سريعة،عميد  كلية  �مل�سائية،وكيل 

�ل�سامي بتعيينه �إمامًا وخطيبًا يف �مل�سجد �حلر�م عام1413هـ.
عليه  و�سلي  ـــ  1423/1/1ه �جلمعة  يوم  يف  �لهد�  مب�ست�سفى  تويف 
�ل�سيخ  ف�سيلة  و�لــده  عليه  و�سلى  1423/1/2هــــ  �حلــر�م  بامل�سجد 
حممد �ل�سبيل �إمام وخطيب �مل�سجد �حلر�م ودفن يف مقابر �لعدل.. 

ن�ساأل �هلل �سبحانه وتعاىل �أن ي�سكنه ف�سيح جناته.. �آمني.
له: ديو�ن خطب �مل�سجد �حلر�م حتت �لطبع.



65

هو �ل�سيخ �ملحدث �أ�سامة بن عبد�هلل خياط..
�ال�سم و �لن�سب :

�لغني بن حممد بن عبد  �أ�سامة بن عبد �هلل بن عبد 
 " قبيلة  �إىل  ن�سبه  ينتهي   . خياط  �إبر�هيم  بن  �لغني 

اعة . َبلي" من ُق�سَ
        املولد و النشأة :

ولد يف "حي حارة �لباب" �ملجاور للجبل �ملعروف "بجبل �لكعبة" ببلد 
�سهر رجب من عام خم�سة  �الأول من  �ليوم  �ملكرمة يف  �هلل �حلر�م مكة 

و�سبعني و ثالثمائة و �ألف من �لهجرة .
و ن�ساأ بها و تلقى بها علومه �الأولية و �البتد�ئية و �ملتو�سطة و �لثانوية
�ل�سيخ عبد �هلل بن  �لعالمة  و�لده ف�سيلة  ن�ساأ يف كنف  و   ، و�جلامعية 
كبار  هيئة  ع�سو   ، �حلــر�م  �مل�سجد  خطيب  و  �إمــام   ، خياط  �لغني  عبد 
�لعلماء ، �ملولود يف مكة �ملكرمة عام 1326هـ ، �ملتوفى بها يف �ل�سابع من 

�سهر �سعبان عام 1415هـ .

        املؤهالت العلمية : 
1- �سهــادة �لبكالوريو�ــض يف �ل�سريعــة �الإ�سالميــة مــن ق�ســم �ل�سريعــة 
�الإ�سالميــة بكليــة �ل�سريعــة و �لدر��ســات �الإ�سالمية بجامعــة �أم �لقرى 

مبكة �ملكرمة عام 1397هـ . 

 أسامة بن عبداهلل خياط24
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2- �سهادة " �ملاج�ستي يف �ل�سريعة �الإ�سالمية " �سعبة �لكتاب و �ل�سنة 
مكة  يف  �لقرى  �أم  بجامعة  �الإ�سالمية  �لدر��سات  و  �ل�سريعة  كلية  من 

�ملكرمة عام 1402هـ .
3- �سهادة " �لدكتور�ه يف �ل�سريعة �الإ�سالمية " �سعبة �لكتاب و �ل�سنة 
مكة  يف  �لقرى  �أم  بجامعة  �الإ�سالمية  �لدر��سات  و  �ل�سريعة  كلية  من 

�ملكرمة عام 1408هـ . 

     4- �إجاز�ت يف �الإ�سناد :
وم�سند  �ملوطاأ  و  �ل�ستة  �لكتب  لرو�ية  �إ�سنادية  ــاز�ت  �إج على  ح�سل 
ْين من  درِ �الإمام �أحمد و �سائر �أمهات �ل�سنة �الأخرى من جماعة من �ملُ�ْسنرِ

ْين :  درِ �أهل �حلديث بعد �أن قر�أ عليهم ، ومن هوؤالء �ملُ�ْسنرِ
د �ل�سيخ /عبيد �هلل �ملباركفوري . رحمه �هلل  ث �ملُ�ْسنرِ  �أ - ف�سيلة �لعالمة �ملُحدرِ
ر / �أبو �لفي�ض علم �لدين يا�سني  د �ملعمَّ ث �ملُ�ْسنرِ ب - ف�سيلة �لعالمة �ملَُحدرِّ

بن حممد �لفاد�ين �ملكي رحمه �هلل �أعلى �أهل ع�سره �إ�سنادً�.
د �ل�سيخ/ حممد حياة �ل�سنبهلي �سيخ  ج- ف�سيلة �لعالمة �ملُحدث �ملُ�ْسنرِ

د�ر �حلديث يف �سهارنفور.
عبد  حممود  �ل�سيخ  ف�سيلة  من  �لتجويد  يف  �إجــازة  على  ح�سل  كما  د- 

�لرحمن �ليحيى بق�سر �ملنف�سل . 
5- �إجاز�ت علمية من و�لده :

1- ح�سل على �إجازة من و�لده ف�سيلة �لعالمة �ل�سيخ عبد �هلل بن عبد 
�لغني خياط �ملكي بعد �أن حفظ عليه �لقر�آن جمودً� برو�ية حف�ض عن 

عا�سم .
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علمية  مالزمة  الزمه  �أن  بعد  و�لــده  من  علمية  �إجــازة  على  ح�سل   -2
�لعلم يف  �أهل  فيها طائفة من كتب  �سنو�ت قر�أ عليه  �متدت زهاء ع�سر 

خمتلف �لعلوم �ل�سرعية :
- فقر�أ عليه كتاب " �لرغيب و �لرهيب من �حلديث �ل�سريف " كاماًل 

للحافظ �ملنذري رحمه �هلل.
" الأبي عي�سى حممد بن عي�سى �لرمذي  " �جلامع  - و قر�أ عليه كتاب 

رحمه �هلل من �أوله �إىل نهاية كتاب �الأحكام .
" �ملنار �ملنيف يف �ل�سحيح و �ل�سعيف » لالإمام �بن  - و قر�أ عليه كتاب 

�لقيم رحمه �هلل
- و قر�أ عليه كتاب " �خت�سار علوم �حلديث " لالإمام �حلافظ �بن كثي 

�لقر�سي رحمه �هلل.
- و قر�أ عليه كتاب " �لف�سول يف �خت�سار �سية �لر�سول » لالإمام �حلافظ 

�بن كثي �أي�سًا .
- و قر�أ عليه جمموعة من كتب �لعقيدة منها : " �لعقيدة �لو��سطية " 
" و" �لفرقان بني �أولياء �لرحمن  " �لتدمرية  " و  " �حلموية �لكربى  و 
 " �لطحاوية  و"   ، تيمية  �بن  �الإ�سالم  ل�سيخ  كلها  و  �ل�سيطان"  و�أولياء 

لالإمام �أبي جعفر �لطحاوي رحمه �هلل .
- و قر�أ عليه كتاب " �أ�سول �لفقه " للعالمة �ل�سيخ عبد �لوهاب َخالَّف 
رحمه �هلل و بع�سًا من " رو�سة �لناظر " لالإمام �ملوفق �بن قد�مة رحمه 

�هلل . 
 " " و بع�سًا من كتاب  �لقرطبي  " تف�سي  و قر�أ عليه بع�سًا من كتاب   -

�الإتقان يف علوم �لقر�آن " لالإمام �ل�سيوطي رحمه �هلل .
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       شيوخه :
 �أواًل : يف �لعقيدة :

1/ و�لده �ل�سيخ عبد �هلل عبد �لغني خياط رحمه �هلل كما تقدم . 
�هلل  رحمه  باز  بن  �هلل  عبد  بن  �لعزيز  عبد  �ل�سيخ  �لعالمة  �سماحة   /2
حني  �حلر�م  �مل�سجد  يف  يلقيها  كان  �لتي  �لعقيدة  يف  درو�سه  ح�سر  )حيث 

يقدم مكة كل عام (.
3/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور عبد �لفتاح بركة حفظه �هلل .

ثانيًا : يف �لتف�سي و علوم �لقر�آن :
4/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور حممد �ل�سادق عرجون رحمه �هلل .
5/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور حممد حممد �أبو �سهبه رحمه �هلل .

6/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �ل�سيخ �ل�سيد �سابق رحمه �هلل .
 7/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور حممد بن عبد �ملنعم �لقيعي رحمه �هلل 

  8/ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور يو�سف بن عبد �لرحمن �ل�سبع حفظه �هلل 
 9/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �ل�سيخ عبد �لرحمن بن ح�سن حبنكة �مليد�ين رحمه �هلل 

ثالثًا : يف �لتجويد :
10/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �ل�سيخ �سليمان �إمام �ل�سغي ع�سو جلنة م�سحف 

�الأزهر �ل�سريف .
11/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �ل�سيخ حممد �سديق �إمام �خلويل �أ�ستاذ علم 

 �لتجويد و �لقر�ء�ت بجامعة �الأزهر
ر�بعًا : يف �حلديث و علومه :

 12/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور �أحمد بن حممد نور �سيف هالل حفظه �هلل 
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 13/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور / عبد �ملجيد حممود حفظه �هلل
  14/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى �لتازي رحمه �هلل 

  15/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور عبد �لعظيم �لغبا�سي رحمه �هلل 
  16/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور �لعجمي دمنهوري �حلويج حفظه �هلل

خام�سًا : يف �لفقه و �أ�سوله :
 17/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور حممد مندور حفظه �هلل 

  18/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور حممد �لعرو�سي عبد �لقادر حفظه �هلل 
 19/ ف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة عبد �هلل �لب�سام رحمه �هلل )حيث ح�سر 

 درو�سه �لتي كان يلقيها بعد �سالة �ملغرب يف �مل�سجد �حلر�م ( 
  20/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور نزيه بن كمال حماد حفظه �هلل 

  21/ ف�سيلة �الأ�ستاذ �لدكتور حامد �سمروخ حفظه �هلل 
  22/ ف�سيلة �ل�سيخ عبد �لكرمي طربية حفظه �هلل

�ساد�سًا : يف �لنحو و �ل�سرف و �لبالغة : 
 23/ �سعادة �الأ�ستاذ �لدكتور �أحمد مكي �الأن�ساري حفظه �هلل 

  24/ �سعادة �الأ�ستاذ �لدكتور حممد ها�سم عبد �لد�ئم رحمه �هلل 
�سابعًا : يف منهج �لبحث و �لتحقيق :

�مل�سهور رحمه �هلل  اثة  �لبحَّ �ملحقق  �أحمد �سقر  �ل�سيد  �ل�سيخ  �الأ�ستاذ   25/ ف�سيلة 

األعمال اليت أسندت إليه :
�ل�سريعة  بكلية  ــة  ــي ــالم ــس �الإ� �لــ�ــســريــعــة  قــ�ــســم  يف  مــعــيــدً�  عــني   -1
1399هــــــ  عــــام  �لـــقـــرى  �أم  ــة  ــع ــام ــج ب ـــالمـــيـــة  �الإ�ـــس �لــــدر��ــــســــات   و 
   2- عني حما�سرً� يف ق�سم �ل�سريعة �الإ�سالمية يف �لكلية نف�سها عام 1403هـ.
3- عني �أ�ستاذً� م�ساعدً� يف ق�سم �لكتاب و �ل�سنة بكلية �لدعوة و �أ�سول 
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�لدين بجامعة �أم �لقرى عام 1409هـ.
 4- �نتخب رئي�سًا لق�سم �لكتاب و �ل�سنة بكلية �لدعوة لثالث فر�ت متتالية
�لرقم  ذي  �لكرمي  ــر  �الأم مبوجب  ــر�م  �حل �مل�سجد  يف  مدر�سًا  عني   -5
)6600( يف 1410/4/29 وقام بتدري�ض �ل�سحيحني و علوم �حلديث ، 
و�لعقيدة �لو��سطية و موطاأ �الإمام مالك و �ملنتقى لالإمام �بن �جلارود، 

وتف�سي �الإمام �لبغوي ، و ما يز�ل م�ستمرً� بحمد �هلل .
ـــــــه  دورت يف  ـــــورى  ـــــس ـــــ� �ل ـــض  ـــ� ـــل جم يف  عــــ�ــــســــوً�  �خـــــتـــــي   -6
�لـــرقـــم  ذي  �ملـــلـــكـــي  �الأمــــــــر  مبـــوجـــب  1414هــــــــــ  ـــــام  ع  �الأوىل 

�أ/16 بتاريخ 3/3 /1414هـ .
7- عني �إمامًا و خطيبًا الأحد �مل�ساجد مبكة �ملكرمة مبوجب قر�ر معايل 

وزير �حلج و �الأوقاف �ل�سيخ عبد �لوهاب بن �أحمد عبد �لو��سع .
- عني �إمامًا و خطيبًا للم�سجد �حلر�م مبوجب �الأمر �ل�سامي ذي �لرقم 

7/ب/1599 يف 1418/2/3هـ .
مبكة  �الإ�سالمي  �لعامل  لر�بطة  �لتاأ�سي�سي  �ملجل�ض  يف  ع�سوً�  عني   -9
�ملكرمة عام 1418هـ بناء على تر�سيح �سماحة رئي�ض �ملجل�ض �ل�سيخ عبد 
�لعزيز بن عبد �هلل بن باز و معايل �الأمني �لعام لر�بطة �لعامل �الإ�سالمي 

�آنذ�ك �لدكتور عبد �هلل بن �سالح �لعبيد .
10- عمل �أمينًا عامًا م�ساعدً� لهيئة �الإعجاز �لعلمي يف �لقر�آ ن و �ل�سنة 

بر�بطة �لعامل �الإ�سالمي مدة تقارب �لعامني .
املؤلفات والبحوث :

 " �لفقهاء  و  �الأ�سوليني  و  �ملحدثني  بني  �حلديث  " خمتلف  كتاب   )1(
در��سة حديثيه �أ�سولية فقهية حتليلية .
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)2( كتاب » �لتقييد و �الإي�ساح ملا �أطلق و �أغلق من كتاب �بن �ل�سالح " 
للحافظ �لعر�قي رحمه �هلل . » در��سة و حتقيق و �سرح «

)3( كتاب " �لتف�سي �لنبوي للقر�آن « 
)4( كتاب » �سهر �لرحمة و �ملغفرة " ثالثون لقاءً� رم�سانيًا .

)5( كتاب " بناء �ل�سخ�سية �مل�سلمة حتت �أ�سو�ء �لكتاب و �ل�سنة « .
)6( كتاب " �ملدخل �إىل در��سة �ل�سحيحني « 

)7( كتاب » �ملدخل �إىل در��سة �ملوّطاأ « .
)8( كتاب " �ل�سر�ب �الأكرب " يف بيان تهافت �لفكر �ملارك�سي .

)9( كتاب " دليل �مل�سلم يف �العتقاد على �سوء �لكتاب و �ل�سنة ")حتقيق 
و تخريج ( .

)10( كتاب » �عتقاد �ل�سلف " ) حتقيق و تخريج ( . 
)11( جمموعة مقاالت ن�سرت يف )جمالت : �ملنهل ، �لت�سامن �الإ�سالمي،  
�أحاديث  (و  �لندوة   ، �ملدينة   ، : عكاظ  �ل�سحف  و)   ) �حلج   ، �لر�بطة 
�إذ�عية �أذيعت عرب موجات �إذ�عات : )�لقر�آن �لكرمي ، ند�ء �الإ�سالم ، 

�لربنامج �لثاين.

املؤمترات و الرحالت :
�ململكة  ربــوع  يف  �أقيمت  �لتي  �لندو�ت  و  �ملــوؤمتــر�ت  من  طائفة  ح�سر 

�لعربية �ل�سعودية .
كما �سافر يف رحالت عمل و رحالت علمية و دعوية �إىل م�سر ، و تون�ض ، 

و تركيا ، و ماليزيا ، و هولند� وبريطانيا .
وفقه �هلل ونفع  به  وبعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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ــد بن  ــم ــح بـــن حم ــال ــس ــيــخ �لـــدكـــتـــور : � مـــعـــايل �لــ�ــس
مكة  يف  �لعامة  �ملحكمة  يف  �لقا�سي  طالب  �آل  �إبر�هيم 
�ملكرمة  مبكة  �حلـــر�م  �مل�سجد  وخطيب  �إمـــام   �ملكرمة 

  ـ �ل�سيخ من قبيلة �لف�سول من َطّيء.
جده  تركها  وقد   ، متيم  بني  حوطة  من  عائلته  �أ�سل  ـ 

قدميًا لطلب �لعلم يف مدينة �لريا�ض ...
- من �أ�سرة علم وق�ساء ومن بيت �أمارة و�سعر ووفاء.

        مولده ونشأته :
�لريا�ض عام 16 /7 / 1393هـ يف عائلٍة مييزها  �ل�سيخ يف مدينة  ـ ولد 
�لتدين وطلب �لعلم وحفظ كثي من �أفر�دها �لقر�آن �لكرمي قبل �لبلوغ ...

ـ و�لده �ل�سيخ : حممد بن �إبر�هيم بن حممد �آل طالب ممن له ف�سٌل بعد 
�هلل يف تاأ�سي�ض مد�ر�ض حتفيظ �لقر�آن �لكرمي �لتابعة لوز�رة �ملعارف وله 
م�ساركة يف ت�سييها من عام 1393هـ حيث عمل بجانب �ل�سيخ حممد بن 
�سنان رحمه �هلل يعرف ذلك �ملهتمون بها ، كما كان يقر�أ على بع�ض �لعلماء يف 
�أمهات �لكتب قبل عام 1400هـ وله م�ساركات دعوية د�خل �لبالد وخارجها 

وممن در�سو� على يديه وتاأثرو� به : �ل�سيخ : د. عبد �لعزيز �لقا�سم ...
�ملحا�سر  �حلمّيد  �سعد  د.  �ل�سيخ:  بالريا�ض.  �لكربى  باملحكمة  �لقا�سي   

الشيخ صاحل بن حممد آل طالب25
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مبحكمة  �لقا�سي  �خل�سيي  �إبر�هيم  د.   : �ل�سيخ  �سعود.  �مللك  بجامعة 
�لتمييز بالريا�ض . �ل�سيخ حممد �ملحي�سني �لقارئ �ملعروف. وغيهم .

ـ جده �ل�سيخ : �إبر�هيم بن حممد بن نا�سر �آل طالب من طالب �سماحة 
�ل�سيخ حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ رحمه �هلل وقد بعثه �ل�سيخ باأمر من 
ويل �لعهد �آنذ�ك �مللك �سعود طيب �هلل ثر�ه معلمًا وموجهًا يف بع�ض جهات 
ملدينة  يعود  �أن  قبل  عامًا  �لثالثني  قر�بة  فيها  ق�سى  �ل�سرقية  �ملنطقة 
�لريا�ض ثم ي�ستقر يف مزرعته يف مدينة �لدمل. وال يز�ل ممتعًا ب�سحٍة 

وعافيٍة وهو من �لعباد �ل�ساحلني ...
ـ حفظ �ل�سيخ �سالح �لقر�آن �لكرمي قبل �لبلوغ...

ـ كانت در��سته �البتد�ئية و�ملتو�سطة و�لثانوية مبد�ر�ض حتفيظ �لقر�آن 
�لكرمي بالريا�ض ...

ـ تخرج يف كلية �ل�سريعة يف �لريا�ض عام 1414هـ و�ختي فور تخرجه 
للق�ساء...

�ملقارن  �لفقه  للق�ساء ق�سم  �لعايل  باملعهد  �ملاج�ستي  �لتحق يف مرحلة  ـ 
وتخرج فيه عام1417هـ .

      طلبه للعلم :
�لريا�ض  �مل�ساجد ومن �سيوخه يف مدينة  �لعلماء يف  در�ض على عدد من 

وومن ��ستفاد منهم :
ـ �سماحة �ل�سيخ عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن باز رحمه �هلل

ـ �ل�سيخ :عبد �هلل بن عبد �لرحمن �لـغديان حفظه �هلل
ـ �ل�سيخ عبد �هلل بن عبد �لرحمن بن جربين رحمه �هلل

ـ معايل �ل�سيخ �سالح بن عبد�لعزيز �آل �ل�سيخ حفظه �هلل وزير �ل�سوؤون 
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�الإ�سالمية
�لعلماء كبار  هيئة  ع�سو  خنني  �آل  حممد  بن  �هلل  عبد  �ل�سيخ  معايل   ـ 
  ـ �ل�سيخ عبد �لعزيز بن �إبر�هيم بن قا�سم �لقا�سي يف �ملحكمة �لكربى يف 

�لريا�ض �سابقا.
ـ �ل�سيخ د. �سعد �حلميد رئي�ض ق�سم �لدر��سات �الإ�سالمية بجامعة �مللك 

�سعود �سابقا.
ـ �ل�سيخ د. عبد �لعزيز بن حممد �ل�سد حان �ملحا�سر يف كلية �ل�سريعة يف 

�لريا�ض
�لدر��سة  �أثناء  منهم  �أفاد  �لذين  و�مل�سايخ  �لعلماء  كبار  �إىل  باالإ�سافة  ـ 
�ل�سيخ  ك�سماحة  للق�ساء  �لعايل  و�ملعهد  �ل�سريعة  كلية  يف  �لنظامية 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  عام  مفتي  �ل�سيخ  �آل  عبد�هلل  بن  عبد�لعزيز 

و�ل�سيخ �سالح �ل�سدالن و�ل�سيخ عبد�هلل �لغديان .
للقر�ء�ت  �لعامة  �لدر��سة  مع  وحفظا  تالوة  �لقر�آن  حفظ  �أتقن  كما  ـ 

�لع�سر على كثي من �مل�سايخ منهم :
ف�سيلة �ل�سيخ �ملقرىء حممود عمر �سكر

�ل�سيخ �ملقرىء �سابر ح�سن �أبو �سليمان
�ل�سيخ �ملقرىء عبد�حلليم �سابر عبد�لرز�ق

ثم �أعاد عر�ض �لقر�آن تالوة وحفظا و�إتقانا على ف�سيلة �ل�سيخ �ملقرىء 
مبكة �ملكرمة عبد�ملالك �أبو حممد .

       املسرية القضائية :
الزم  حيث  بالريا�ض  و�مل�ستعجلة  �لكربى  باملحكمة  �سنني  ثــالث  الزم 
و�ل�سيخ عبد�الإله بن عبد�لعزيز  �لقا�سم  �إبر�هيم  بن  �ل�سيخ عبد�لعزيز 
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�لفريان رئي�ض حماكم �لطائف ومعايل �ل�سيخ حممد بن فهد �آل عبد�هلل 
رئي�ض هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام و�ل�سيخ �سعود �ملعجب رئي�ض حمكمة 

�ل�سمان و�الأنكحة ..
و�أفاد منهم كثي� ثم عني قا�سيا يف حمكمة حمافظة تربة عام 1418 هـ 
�نتقل قا�سيا ملحكمة حمافظة ر�بغ عام 1420 هـ  وعمل فيها �سنتني .. ثم 
وبقي فيها �سنتني ون�سف .. ثم �نتقل قا�سيا باملحكمة �لكربى مبكة �ملكرمة 

والز�ل قا�سيا مبكة حتى �ليوم .
وحمكمة  بدر  مبحكمة  باالنتد�ب  قا�سيا  عمل  بر�بغ  ق�ساءه  فرة  ويف 

خلي�ض عدة مر�ت لعدة �أ�سهر �أثناء غياب ق�ساتها ..
�أثرى  مما  �لعدل  وز�رة  �إىل  �أ�سهر  لعدة  مــر�ت  عدة  ندبه  �سبق  _كما 

جتربته �لعملية .
ـ تتميز �سخ�سية �ل�سيخ بالهدوء و�حلياء و�لرز�نة و�الأخالق �لعالية...

ـ �لنباهة و�لذكاء �سفتان يلحظهما �سريعًا من يجال�ض �ل�سيخ...
ـ لل�سيخ جهد دعوي م�سكور يف �لبالد �لتي يحل بها، ففي مدينة ر�بغ �أ�س�ض 
�إفتاء  ومكتب  �جلاليات  لدعوة  ومكتبًا  �لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ  جمعيًة 

وتوجيه وقام هو بالعمل فيها.
كان يقيم عدد� من �لدرو�ض و�ملحا�سر�ت �لعامة �الأ�سبوعية و�ملو�سمية .

للح�سول  �آخرين  ق�ساٍة  ثالثة  مع  بر�سيحه  �لعهد  ويل  مو�فقة  �سدرت 
�إىل  �لبلد  �لقانون �لدويل من بريطانيا حلاجة  على درجة �لدكتور�ه يف 
�لبالد  لتمثيل  قانونيًا  تاأهياًل  �ل�سرعي  تاأهيلهم  مع  يحملون  ق�ساٍة  وجود 

دوليًا عند �القت�ساء ...
�الأمر  �سدر  هرِ  هرِ توُجّ وقبل  البتعاثه  تهيئًة  �لــوزر�ء  ملجل�ض  �نتد�به  مت  ـ 
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�إمامًا وخطيبًا بامل�سجد �حلر�م مبكة �ملكرمة فاآثرها على  �مللكي بتعيينه 
�البتعاث.

�الإجنليزية  �للغة  لدر��سة  �إجنلر�  �أ�سهر يف  ت�سعة  ما جمموعه  �أم�سى  ـ 
باللغة  كلمات  �إلقاء  من  متكنه  �للغة  من  به  باأ�ض  ال  قــدر  على  وح�سل 
�أئمة  يكلف  �لتي  �لر�سمية  وغي  �لر�سمية  �الأجنبية  للوفود  �الإجنليزية 

�مل�سجد �حلر�م عادة بلقائهم و�لتحدث معهم ...
        املناصب اليت تقلدها :

�إ�سافة �إىل كونه �إماما وخطيبا للم�سجد �حلر�م ..
وقا�سيا يف �ملحكمة �لعامة يف مكة �ملكرمة فهو �أي�سا :

ـ ع�سو فريق �لتحكيم �ل�سعودي ..
_ نائب رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمعية هدية خلدمة �حلاج و�ملعتمر يف مكة 

و�لتي ير�أ�سها معايل رئي�ض �سوؤون �حلرمني .
باإن�سائها عام  �لقر�آن �لكرمي يف ر�بغ �لذي قام  ـ رئي�ض جمعية حتفيظ 

1420 هـ.
 ـ رئي�ض جمعية قرى جنوب مكة �لدعوية �لذي �أن�ساأها عام 1428 هـ.

  ـ رئي�ض جلنة مكافحة �لتدخني يف مكة �ملكرمة.
ـ ع�سو جمعية عناية �لطبية �لتابعة لوز�رة �ل�سحة.

ـ كما �أنه رئي�ض وع�سو للعديد من �جلمعيات و�للجان يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية ويف �خلارج

 • �سارك يف عدد من �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت يف �لد�خل و�خلارج ومنها :
ـ �لعمل �لدعوي يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1415 هـ

الهاي  يف  �لدولية  �لعدل  مبحكمة  �لتجاري  للتحكيم  �لــدويل  �ملوؤمتر  ـ 



77

بهولند� عام 1422هـ
ـ موؤمتر �جلو�نب �لقانونية للتجارة �الكرونية بجامعة �لدول �لعربية 

بالقاهرة يف م�سر
للتحكيم  �الإقليمي  �لقاهرة  مبركز  �لثاين  �لعربي  �لق�سائي  �مللتقى  ـ 

�لتجاري �لدويل يف م�سر
ـ �مللتقى �لق�سائي �لعربي يف �لرباط باملغرب �لعربي

�لقانون  معهد  من  �سهادة  بها  نال  �لــدويل  �لتجاري  �لتحكيم  يف  دورة  ـ 
�لدويل بو��سنطن

ـ در�ض �للغة �الإجنليزية باأك�سفورد بربيطانيا مدد� تقارب ت�سعة �أ�سهر
�لـــــغـــــي وعــــر�ــــض  مــــعــــرفــــة مـــــالـــــدى  ـــــــاب  ب ـ ومــــا�ــــســــبــــق مـــــن 
ــة ودفـــــاعـــــا عــنــهــا ــع ــري ــس ــ� ــل ـــه مــــن خــــي بـــالغـــا ل ـــدي ـــال  وفــــر�ــــض م
اء �آل �ل�سيخ يف حّي  ويف حَيّه يف مدينة �لريا�ض حيث كان �إمام م�سجد علَيّ
�ل�سويدي قرب جامع �سيخ �الإ�سالم �ملعروف منذ �أن كان عمره 17 عاما ...

�إمامــا  بتعيينــه  �ل�سامــي  �الأمــر  �ســدر  1423/8/28هـــ  بتاأريــخ  ـ 
�مل�سجــد  يف  �مل�سلــني  بــه  �أم  فر�ــض  و�أول  �حلــر�م  للم�سجــد  وخطيبــا 
 �حلــر�م هــو �ســالة �لع�ســر يف �ليــوم �الأول مــن رم�ســان مــن نف�ــض �لعــام 

وقد �ألقى حتى عام 1430هـ �أكرث من مائة خطبة
- بتاأريــخ 20 /1430/8 �سدرت �ملو�فقــة �ل�سامية بتكليفه بالتدري�ض يف 

�مل�سجد �حلر�م
و�لعمق يف  �لبليغ يف �خلطب  باأ�سلوبه  طالب  �آل  �سالح  �ل�سيخ  يتميز   •

�لطرح و�لفكرة باأ�سلوب �سهل ممتنع. 
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             املؤلفات :
ـــن لــه  ـــك ـــي� عـــلـــى طـــبـــاعـــة كـــتـــابـــاتـــه ول ـــث اليـــحـــر�ـــض �لــ�ــســيــخ ك
ــو�ن : �أثــــر �ملــ�ــســجــد �حلـــــر�م يف نــ�ــســر �لــثــقــافــة  ــن ــع ــاب مــطــبــوع ب ــت  ك
ــــالــــة  ر�ــــس  : مــــنــــهــــا  تــــطــــبــــع  مل  بــــــحــــــوث  لــــــديــــــه  وكـــــــذلـــــــك 
ـــد بــــاالإ�ــــســــالم  ـــه ـــع  �ملـــاجـــ�ـــســـتـــي بــــعــــنــــو�ن : �أحـــــكـــــام حــــديــــث �ل
يف  وبحث   . �لو�لد  هبة  يف  وبحث   . و�لتقليد  �الجتهاد  يف  بحث  وكذلك 

�لنفاق . 
وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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�لقر�آن  ، حفظ  �ملنورة عام 1396 هـ  ولد باملدينة 
�لكرمي �سغيً� حلر�ض و�لديه و�هتمامهما به .

ح�سل على �ملركز �الأول يف م�سابقه حلفظ �لقر�آن 
�لكرمي وعمره 16 �سنة .

�الإ�سالمية  باجلامعة  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  بكلية  �جلامعة  ــض  در�
�ملعلمني  كلية  يف  مدر�سًا  و�أ�سبح   ، منها  وتخرج  �ملنورة  باملدينة 
عام  �ملكرمة  مبكة  �ملاج�ستي  درجة  �أكمل  ثم   ، �ملنورة  باملدينة 
1430 هـ ، �نتقل جلامعه �أم �لقرى معيدً� بق�سم �لكتاب و�ل�سنة ، 

ثم ق�سم �لقر�ء�ت .
-عني �إمامًا مل�سجد قباء ، ثم �إمامًا للم�سجد �لنبوي عام 1419 هـ 

- �سارك يف �إمامة �مل�سلني يف �مل�سجد �حلر�م عام 1420 هـ ، يف عام 
1428 هـ �سدر قر�ر بتعيينه �إمامًا للم�سجد �حلر�م .وما ز�ل حتى 

�الآن.
�أجازه �لعديد من علماء �لقر�ء�ت �ملعروفني على م�ستوى �لعامل 
�لزيات  �ل�سيخ  ف�سيلة  �مل�سائخ:  هــوؤالء  من  قر�ءته،  و�أمتدحو� 
رحمه �هلل، وف�سيلة �ل�سيخ �بر�هيم �الأخ�سر �لقيم �سيخ �لقر�ء 
يف �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف، و�لدكتور على �حلذيفي �أمام �مل�سجد 

�لنبوي �ل�سريف باملدينة �ملنورة.

عبداهلل بن عواد الذبياني اجلهين      ) إمام احلرمني ( 26
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�ملتقنة  ــر�ءة  ــق و�ل �جلميل  بال�سوت  عــبــد�هلل  �ل�سيخ   يتمتع 
و�ملجودة مع �متالكه جهورة �ل�سوت،.

وقد ح�سل على �ملاج�ستي  من جامعة �أم �لقرى يف مكة �ملكرمة 
ويح�سر �الآن ر�سالة �لدكتور�ه دعاوؤنا له بالتوفيق و�ل�سد�د.

وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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 �ال�ســم : هــو ف�سيلــة �ل�سيــخ / ماهــر بــن حمد بن 
حممد �ملعيقلي.

من مو�ليد �ملدينة �لنبوية.
       الناحية العلمية :

- در�ض ف�سيلته �ملر�حل �الأوىل من �لتعليم يف 
�ملدينة �لنبوية.

- وقــد حفظ �ل�سيخ �لقر�آن �لكرمي يف �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف على 
ف�سيلــة �ل�سيخ : طلعت بري �ملدر�ض بامل�سجد �لنبوي وح�سل منه على 

�إجازة برو�ية حف�ض عن عا�سم.
- ح�سل على �لباكلوريو�ض  �سنة 1412 هـ.

- ح�ســل علــى �ملاج�ستي من جامعة �أم �لقــرى ،كلية �ل�سريعة ، ق�سم 
�لفقــه ، �سنة 1425هـــ وكانت �لر�سالة بعنــو�ن: م�سائل �الإمام �أحمد 
�بن حنبل �لفقهية برو�يــة �مليموين ))جمع ودر��سة(( وح�سل فيها 

على تقدير ممتاز.
- ر�سالــة �لدكتور�ة من جامعة �أم �لقــرى �سنة 1432هـ وهي حتقيق 
كتاب : حتفة �لنبيه �سرح �لتنبيه ))يف �حلدود و�الأق�سية(( لالإمام 

�ل�سي�زي – يف �لفقه �ل�سافعي.
وقد در�ض ف�سيلة �ل�سيخ ماهر بن حمد �ملعيقلي يف هذه �ملر�حل على 

ماهر بن محد املعيقلي  ) إمام احلرمني (27
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بع�ض من �أ�سحاب �لف�سيلة ، منهم:
- �ل�سيخ �لدكتور : جابر بن علي �لطيب رحمه �هلل ، �ملدر�ض بامل�سجد 

�حلر�م وقا�سي حمكمة �لتمييز �ملتقاعد.
- �الأ�ستــاذ �لدكتــور : نــز�ر بن عبد�لكــرمي �حلمــد�ين رحمه �هلل ، 

��ستاذ �لدر��سات �لعليا بجامعة �أم �لقرى .
- �ل�سيــخ �لدكتور : �سليمان بن و�يل �لتويجري حفظه �هلل ، �ملدر�ض 
بامل�سجد �حلر�م و�أ�ستاذ �لدر��سات �لعليا �ل�سرعية بجامعة �أم �لقرى.
- �الأ�ستــاذ �لدكتــور : نا�سر بــن عبد �هلل �مليمــان حفظه �هلل ،ع�سو 
جمل�ــض �ل�سورى ، و�أ�ستاذ �لدر��ســات �لعليا �ل�سرعية �سابقًا يف جامعة 

�أم �لقرى.
- �الأ�ستــاذ �لدكتــور : �أحمــد بن عبد �لــرز�ق �لكبي�ســي حفظه �هلل 
، ��ستــاذ �لدر��ســات �لعليا بجامعــة �أم �لقرى وهو �مل�ســرف على ر�سالة 

�ملاج�ستي لف�سيلة �ل�سيخ.
- �الأ�ستــاذ �لدكتــور: يا�ســني بن نا�ســر �خلطيب حفظــه �هلل، ��ستاذ 
�لدر��سات �لعليا بجامعة �أم �لقرى ، وهو �مل�سرف على ر�سالة �لدكتور�ة 

لف�سيلة �ل�سيخ.
 وقــد كان �ل�سيخ ماهر �ملعيقلي مدة �إقامتــه يف �ملدينة �لنبوية ممن 

يح�سر درو�ض كل من :
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- ف�سيلــة �ل�سيــخ عطيــة حممــد �سامل رحمــه �هلل �ملدر�ــض بامل�سجد 
�لنبوي و�لقا�سي باملحكمة �لكربى باملدينة .

 - وف�سيلــة �ل�سيــخ �الأ�ستــاذ �لدكتور عبــد �هلل بن حممــد �لغنيمان 
�ملدر�ــض بامل�سجد �لنبوي �ل�سريف و�أ�ستــاذ �لدر��سات �لعليا باجلامعة 

�الإ�سالمية.
وبعــد �إنتقاله �إىل مكة كان ممن يح�ســر درو�ض ف�سيلة �ل�سيخ حممد 

�بن �سالح �لعثيمني يف �مل�سجد �حلر�م يف �سهر رم�سان �ملبارك.
         الناحية العملية:

- ع�ســو هيئــة �لتدري�ــض يف جامعــة �أم �لقرى ، كليــة �لق�ساء ، ق�سم 
�لق�ساء.

- توىل �إمامة وخطابة جامع �بن �سعدي مبكة �ملكرمة �سنة 1418 هـ.
- مت تكليفــه باالإمامــة يف �حلــرم �لنبــوي �ل�سريف يف �سهــر رم�سان 

�ملبارك لعامني متتاليني : 1426 – 1427 هـ
- مت تعيينه ر�سميًا �إمامًا للم�سجد �حلر�م يف �سهر رجب عام 1428 هـ.

- يقــوم �ل�سيــخ حاليــًا بت�سجيل �مل�سحــف مرتاًل برو�يــة حف�ض عن 
عا�ســم يف جممــع �مللــك فهــد لطباعــة �مل�سحــف �ل�سريــف باملدينــة 

�لنبوية.
وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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على  �اللكروين  موقعه  يف  وذلــك  نف�سه  عن  يحدثنا    
�ل�سبكة �لعاملية فيقول :

�جلمعة  يــوم   ، �حلبيبة  �لــريــا�ــض  مدينة  يف  ولـــدت 
1378/9/25 هـ . ون�ساأت ن�ساأة عادية مثل كثيين غيي 

من �أتر�بي ، و�أقر�ين . 
�إىل  بعد  فيما  ��سمها  غي  �لتي   ) جربة   ( مدر�سة  يف  �البتد�ئية  -در�ست 
و�لثانوية يف   ، �بن زيدون  �ملتو�سطة يف متو�سطة  ، ودر�ست  �سعيد بن جبي 
�ليمامة �لثانوية ، وتخرجت من �لق�سم �لعلمي عام 1398 ، ثم در�ست ف�سال 
يف كلية �لعلوم بجامعة �مللك �سعود ، ثم تركت �لدر��سة للعمل يف �خلطوط 
�ل�سعودية ، وعملت يف مطار �لريا�ض ، حتى �نتقل �إىل مطار �مللك خالد ، عام 

1403 ، وتركت �لعمل يف �ملطار عام 1404 . 
حياتي   1402 عام  يف  بــد�أت  �أين  �ملطار  يف  �لعمل  تركي  �أ�سباب  من  ·كان 
�جلديدة ، بعد �أن تزوجت ، فقد �أ�سبحت موؤذنا يف م�سجد يف حي �ليمامة  
، يف  �إماما وخطيبا  �إىل جامع �سالح �لدين بحي �سالح �لدين  و�نتقلت منه 
�آخر �سنة 1403 ، ونقلت �إىل جامع مطار �مللك خالد يف منت�سف 1404 ، حتى 
منت�سف 1405 ، حيث �أ�سر جماعة جامع �سالح �لدين على عودتي ، فعدت 
�إليه ، ومكثت فيه �إىل �سعبان 1408 ، حيث �نتقلت �إىل جامع �مللك خالد باأم 
�حلمام ، و��ستمر بي �حلال �إىل رم�سان 1429 ، وبالتحديد يف يوم �خلمي�ض 

عادل بن سامل الكلباني28
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�لر�بع منه ، حيث مت تكليفي بامل�ساركة يف �إمامة �مل�سلني يف �سالة �لر�ويح 
و�لكويت  وم�سر  و�سييالنكا  بريطانيا  �إىل  �سافرت   ، �حلــر�م  �مل�سجد  يف 
�أو��سل  �أبحث عن م�سجد  �أدعو �إىل �هلل ، وكنت يف تلك �الأثناء  و�الإمار�ت 
فيه حياتي �إماما ، حتى قي�ض �هلل يل م�سجد �ل�سيخ عبد�ملح�سن �ملحي�سن يف 
حي �أ�سبيلية ، بالريا�ض ، فع�ست معه يف �أو�خر مر�حل �لبناء حتى �فتتح 
يف يوم �لثالثاء 1430/6/30 ، و�أنا �الآن �أو��سل �مل�سية ، ر�جيا �أن يوفقني 
�هلل ، و�أن يطيل عمري على طاعته ، ويرزقني �الإخال�ض يف �لقول و�لعمل .

       مشاخيي : 
بد�أت حفظ �لقر�آن يف 10 /1405/10 ، و�أمتمت حفظه يف �أو�خر جمادى 
م�سطفى  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سيخنا  على  عر�سته  ثم   ،  1406 عام  �الآخرة 
طريق  من  عا�سم  عن  حف�ض  برو�ية  و�أجــازين   ، �هلل  رحمه   ، ح�سن  �أبو 

�ل�ساطبية ، يف 1407/9/29 . 
ثم قر�أته – يف �سهر - على �سيخنا �ل�سيخ حممد نبهان بن ح�سني م�سري ، 
و�أجازين بقر�ءة عا�سم بر�وييه ، �سعبة وحف�ض ، من طريق �ل�ساطبية ، 

يف 1415/3/17 . 
�ل�سيخ  �سيخنا  على   – �لطيبة  طريق  من   – �ملنف�سل  بق�سر  قر�أته  ثم 
حممد عبد�حلميد �أبو رو��ض يف �ملدينة �لنبوية - قر�أته يف ت�سعة �أيام – 

فاأجازين يف 1417/8/12 . 
وقر�أته على �سيخنا حممد عبد�حلميد خليل ، برو�ية قالون من طريق 

�ل�ساطبية ، فاأجازين يف 13 / 4/ 1422 . 
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 ، �لب�سري  �أبي عمرو  ، بقر�ءة  �ل�سعد  �أم  �ل�سيخة  �سيختنا  وقر�أته على 
�هلل  رحمها  توفيت  حتى  بها  �للقاء  و�نقطع  �سافرت  فقد   ، �أمته  مل  لكني 

وغفر لها ، قر�أت عليها �سورة �لبقرة . 
وقر�أته برو�ية �ل�سو�سي عن �أبي عمرو من طريق �ل�ساطبية ، على �سيخنا 
�ل�سيخ ح�سني ع�سي�ض ، و�أجازين ، وكنت قد �أخذت مبادئ �لتجويد ، على 
�سيخنا �ل�سيخ �أحمد �ملع�سر�وي ، وكان �إذ ذ�ك مدر�سا يف �لكلية �ملتو�سطة ، 
�لتي غي ��سمها �إىل كلية �ملعلمني ، وكان ذلك يف عام 1403 ، وقر�أت �أي�سا 
على �سيخنا حممود �سكر ، حني كان يف جامع م�ست�سفى �مللك في�سل ، يف عام 

1406 �أو قريبا منه ، ال �أذكر متاما . 
�سيخنا ح�سن  ما قر�أت على  �أول  �لقر�آن فقد قر�أت  �أما م�سايخي يف غي 
�لغامن ، قر�أت عليه ك�سف �ل�سبهات و�الأ�سول �لثالثة ، و�سيئا من �سحيح 

�لبخاري ، و�سنن �لرمذي . 
وقر�أت على �سيخنا �ل�سيخ عبد�هلل بن جربين رحمه �هلل ، �آخر �لتدمرية  
و�لو�سيتني �ل�سغرى و�لكربى ل�سيخ �الإ�سالم �بن تيمية ، وكتاب �لتوحيد 

من �سحيح �لبخاري ، و�الإميان من �سحيح م�سلم – ومل �أكمله _ . 
منه  و�أخذت   ، �لبي�ساوي  تف�سي  يف  م�سلم  م�سطفى  �سيخنا  على  وقر�أت 

�لفر�ئ�ض . 
وعندي �إجاز�ت يف بع�ض �لكتب فقهية وحديثية ، ويف بع�ض �ملوؤلفات يف 

�لتجويد
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ولد مبكة �ملكرمة ، ودر�ض �ملرحلتني �ملتو�سطة و�لثانوية 
باملعهد �لعلمي مبكة �ملكرمة .

ح�سل على �سهادة �لبكالريو�ض من ق�سم �لكتاب و�ل�سنة 
بجامعة �أم �لقرى من كليه �أ�سول �لدين .

ثم درجة �ملاج�ستي من نف�ض �لكلية بق�سم �لقر�ء�ت ثم 
ح�سل على درجة �لدكتور�ة يف �لتف�سي من نف�ض �جلامعة يف عام 1422 هـ .

عني �إمامًا مل�سجد �خليف عام 1423 هـ .
عني �إمامًا للم�سجد �حلر�م عام 1428 هـ .

لكلية  وكياًل  �الآن  يعمل  �لقرى  �أم  بجامعه  �لقر�ء�ت  لق�سم  رئي�سًا  عمل 
�أ�سول �لدين باجلامعة .

وقد �أم �مل�سلني بامل�سجد �لنبوي �ل�سريف يف �سالة �لر�ويح لعام 1431هـ .
         مولده ونشأته التعليمية

ماقبل  �لتعليم  مر�حل  جميع  تلقى  وبها  �ملكرمة،  مكة  مو�ليد  من  �ل�سيخ 
�جلامعي، كان ن�سيب �ملعهد �لعلمي منها �ملرحلتني �ملتو�سطة و�لثانوية، قبل 

�أن يلتحق بجامعة �أم �لقرى عام 1406هـ
          مؤهالته العلمية

من  ممتاز  بتقدير  �لبكالوريو�ض  درجة  على  خالد  �ل�سيخ  ح�سل  1410هـ 
جامعة �أم �لقرى، ق�سم �لكتاب و�ل�سنه بكلية �لدعوة و�أ�سول �لدين. 

1412هـ عمل ؛ نتيجة لتفوقه ؛ معيدً�لدى نف�ض �جلامعة، بق�سم �لقر�ء�آت 

خالد بن علي بن عبداهلل األبلجي الغامدي )إمام احلرمني(29
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�لتابعه لنف�ض �لكلية. 
�لقرء�آن  كلية  من  ممتاز  بتقدير  �ملاج�ستي  درجة  على  ح�سل  1416هـــ 
جامع  يف  بحثه  وكان  �لقر�ء�آت،  ق�سم  �لقرى،  �أم  بجامعة  وعلومه  �لكرمي 

�لبيان يف �لقر�ء�آت �ل�سبع – اللد�ين )حتقيق ودر��سة �لق�سم �لر�بع(. 
�لقرء�آن  كلية  من  ممتاز  بتقدير  �لدكتور�ه  درجة  على  ح�سل  1421هـــ 
�أم �لقرى، ق�سم قر�ء�آت وعلوم �لقرء�آن �لكرمي،  �لكرمي وعلومه بجامعة 
وكان عنو�ن �لر�ساله : تف�سي �لثعلبي – )حتقيق ودر��سة �لق�سم �لر�بع(.

      أعماله ومناصبه
1422هـ عمل �أ�ستاذً� م�ساعدً� – ق�سم �لقر�ء�آت - يف كلية �لدعوة و�أ�سول 
�أم �لقرى، ومت تعيينه بنف�ض �لعام رئي�سًا لق�سم �لقر�ء�آت  �لدين بجامعة 

حتى منت�سف عام 1424 هـ 
و�لــدعــوة  ـــاف  و�الوق �الإ�سالمية  �لــ�ــســوؤون  ــر  وزي مــن  بتوجيه  1423هــــ 

و�الر�ساد، عني �ل�سيخ خالد �إمامًا مب�سجد �خليف مبنى. 
1426هـ عني وكياًل لكلية �لدعوة و�أ�سول �لدين، وهو �ملن�سب �لذي ي�سغله 

حاليًا يف حقل �لتعليم. 
1428/11/25هـ وبتوجيه من خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد �هلل 
علي  بن  خالد  �ل�سيخ  بتعيني  ملكي  قر�ر  �سدر  �سعود،  �آل  �لعزيز  عبد  �بن 
�بن عبد�ن �الأبلجي �لغامدي، و�ل�سيخ في�سل جميل ح�سن غز�وي، الإمامة 

�حلرم �ملكي �ل�سريف. 
با�سر �ل�سيخ �إمامة �حلرم �ملكي �ل�سريف غرة عام 1429هـ. 

      مؤلفات الشيخ وحبوثه
�لقر�ء�ت �ل�ساذة-مفهومها و�أحكامها. )بحث لدورية كلية �لبنات بطنطا( 
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�لعنا�سر �مل�سركة بني �سور �ألـ حم وتفرد�تها. )بحث لدورية كلية �أ�سول 
�لدين باالأزهر( 

جامع �لبيان يف �لقر�ء�آت �ل�سبع. )بحث لدورية جامعة �ل�سارقة( 
�لقر��آت �لتف�سيية مفهومها و�أنو�عها. )حتت �لطبع( 

�ملقا�سد �مل�سركة بني �سور �آل حم. )حتت �لطبع( 
مقدم �لقر�آن وموؤخره. )حتت �لطبع( 

�لقر��آت �ل�ساذة مفهومها و�أحكامها. )حتت �لطبع( 
عناية �سيخ �الإ�سالم بالقر�ء�آت. )خمطوط( 
�لتغني بالقر�آن مفهومه و�آد�به. )خمطوط(

ولل�سيخ خالد �بو �إياد ع�سويات يف بع�ض �للجان منها :
-جلنة �لتاأديب �خلا�سة بالطالب. 

-جلنة مكافحة �لتدخني باجلامعة. 
-�للجنة �لعلمية بالكلية. 

-جلنة مر�جعة منهج مادة �لثقافة بالكلية. 
-�جلمعية �لعلمية �ل�سعودية للقر�آن �لكرمي. 

و�ســارك ف�سيلتــه بتوعيــة �حلجــاج بــوز�رة �ل�ســوؤون �الإ�سالميــة من عام 
1416هـ حتى عام 1428هـ. 

-�للجنة �ال�ست�سارية بفرع وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سالمية مبكة �ملكرمة. 
من مهام �ل�سيخ يف جامعة �أم �لقرى

-�الإ�سر�ف على �لعديد من ر�سائل �ملاج�ستي و�لدكتور�ه. 
-حتكيم �لبحوث يف جمالت علمية حمكمة
وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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�لوالدة : عام 1385 هـ مبكة .
و�ملتو�سطة  �البتد�ئية   ( �لثالث  �ملر�حل   : �لدر��سة 

و�لثانوية ( مبد�ر�ض مكة .
�ملوؤهالت �لعلمية : 

1 – درجة �لبكالوريو�ض يف �لقر�ء�ت عام 1409 هـ من 
جامعة �أم �لقرى .

2 – درجة �ملاج�ستي يف �لكتاب و�ل�سنة عام 1417 هـ وكانت �لر�سالة 
حتقـيقًا جلـزء من كـتـاب

 ) �لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح ( البن �مللقن   �ملتوفى �سنة 804 هـ 
منهج   ( �لر�سالة  عنو�ن  وكــان  هـ   1423 عــام  �لدكتور�ه  درجــة   –  3
�الإمام �بن عطية يف �لقر�ء�ت و�أثر ذلك  يف تف�سيه ( وكال �لدرجتني  

)�ملاج�ستي و�لدكتور�ه ( ح�سل عليها من جامعة �أم �لقرى .
4- �حل�سول على درجة �أ�ستاذ م�سارك عام 1432هـ 

�الأعمال �لعلمية و�لدعوية :
1 – �إمامة �مل�سلني يف عدد من م�ساجد مكة منذ عام 1404 هـ وكان �آخرها 
�الإمـامـة و�خلطابـة يف جامع �لهدى بالر�سيفة منذ عام 1411وحتى عام 

1428هـ .
2 – �الإ�سر�ف على �الأن�سطة �لثقافية بكلية �لدعوة و�أ�سول �لدين منذ 

فيصل بن مجيل بن حسن الغزاوي30
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عام 1424هـ ملدة �سنتني .
وخــارجــهــا  مــكــة  ـــل  د�خ خمتلفة  ودعــويــة  علمية  مــ�ــســاركــات   –  3

)جوالت،دور�ت، حما�سر�ت ، كلمات ، درو�ض .. ( 
4 – ت�سجيل �سل�سلة بر�مج دينـية يف �إذ�عة ند�ء �الإ�سالم .

�ملنا�سب �الإد�رية : 
هـ   1419 عام  منذ  بالر�سيفة  و�الإر�ساد  �لدعوة  مندوبية  مدير   –  1

وحتى 1428 هـ 
للدعوة منذ عام  �لتعاوين  باملكتب  و�مل�ساجد  �الأئمة  – رئي�ض جلنة   2

1424 هـ وحتى 1428هـ .
3 – رئي�ض ق�سم �لقر�ء�ت منذ عام 1426 هـ  .

4 – وكيل كلية �لدعوة ل�سوؤون �لطالب 1431هـ   
5 – وكيل كلية �لدعوة للدر��سات �لعليا 1432هـ وحتى �الآن .

6 – ع�سو �للجنة �ال�ست�سارية ل�سوؤون �مل�ساجد و�لدعوة و�الإر�ساد بفرع 
وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سالمية مبكة
          إمامة  املسجد احلرام 

مت تكليفه باإمامة �مل�سلني يف �مل�سجد �حلر�م بقر�ر ملكي رقم 10267/م 
ب وتاريخ 1428/11/25 هـ

وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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 ولد يف �لق�سيم، ون�ساأ يف طلب �لعلم، حيث حفظ �لقر�آن �لكرمي، وظل يرقى �إىل 
�أن �أكرمه �هلل تعاىل باإمامة �حلرم �لنبوي �ل�سريف منفردً�، يف حو�يل عام 1345هـ 

فمكث فيها ما يقرب من خم�ض وع�سرين �سنة. 
على  حري�سًا  �لكرمي،  �لقر�آن  تالوة  عن  يفر  ال  عابدً�،  �ساحلًا،  �هلل-  رحمه  كان- 
�الإمامة و�جلماعة مل يتخلف عن �سالة قط �إال ملر�ض، ومل يخرج من �ملدينة �ملنورة 

�إال مرة و�حدة للحج.
�أنه دخل يف �ل�سالة مرة، فاحتاج للو�سوء   وله يف ذلك غر�ئب ونو�در، فمن ذلك: 
فاأ�سار للنا�ض �أن مكانكم، ثم ذهب فتطهر وعاد لل�سالة ومل ي�ستخلف؛ الأنه كان حري�سًا 

�أن ال تفوته جماعة �حلرم �لنبوي ما د�م باملدينة.
حاول  وقد  �حلرمني،  �إمام  نف�سه:  على  يطلق  رمبا  وقته  يف  �ملكي  �حلرم  �إمام  وكان 
جاهدً� �أن ي�سلي بامل�سجد �لنبوي ولو مرة و�حدة حتى يتحقق بهذ� �للقب فلم ميكنه 

�ل�سيخ من ذلك. 
ومن عجائب ما وقع له �أنه ��ستيقظ مرة ل�سالة �لفجر، وبعد �أن تو�ساأ و�أر�د لب�ض 
�حلذ�ء لدغته عقرب يف قدمه، ومل يجد من ي�سعفه �أو يخرب نائبه، فتجلد ونزل �إىل 
�حلرم كعادته، و�نتظر موعد �الإقامة ـ وهي بعد ثلث �ساعة من �الأذ�ن ـ ومل يقدمها 
حر�سًا على �إدر�ك �لنا�ض للجماعة ـ وكل ذلك ومل يعلم بحالته �أحد ـ وبعد �النتهاء 

من �ل�سالة �أخرب بع�ض �حلا�سرين فقر�أ عليه بع�سهم و�سارعو� يف �إ�سعافه. 
�أتى  و�إذ�  �لع�ساء،  ي�سلي  حتى  يخرج  ال  �لع�سر  ل�سالة  �أتى  �هلل-�إذ�  رحمه   - وكان 

ل�سالة �لفجر ال يخرج حتى تطلع �ل�سم�ض.
وملا ثقل يف �آخر عمره �سار ينيب عنه �ل�سيخ عبد �لعزيز ين �سالح )�نظر ترجمته(، 

يف �جلهرية و�جلمعة و�لر�ويح.
تويف �ساحب �لرجمة �سنة 1370هـ عن عمر يناهز �لثمانني، ودفن بالبقيع- رحمه 

�هلل- تعاىل.

صاحل بن عبد اهلل الزغييب              )رمحه اهلل(1
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هو �ل�سيخ عبد�لعزيز بن �سالح بن نا�سر بن عبد�لرحمن �آل �سالح ، ويرجع ن�سبه �إىل 
قبيلة عنزه �مل�سهورة .

 ولد يف بلدة �ملجمعة يف جند ، عام 1329هـ ، وتويف و�لد�ه وهو �سغي ، فاعتنى به 
�أخوه عثمان وحر�ض على تعليمه ، حتى حفظ �لقر�آن وهو �سغي ثم �أخذ يقر�أ على 
م�سايخ بلده ، والزم �ل�سيخ عبد�هلل �لعنقري ودر�ض عليه يف �لتوحيد و�لفقه و�لتف�سي 

و�حلديث و�لفر�ئ�ض و�لنحو .
وقد �آن�ض منه �سيخه �لتح�سيل و�جلد يف �لعلم ، فعينه �إمامًا وخطيبًا بجامع �ملجمعة 
وهو مل يتجاوز �لع�سرين من عمره ، كما عينه رئي�سًا لهيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن 
�ملنكر ، وكان ينوب عن �سيخه يف تدري�ض �لطالب حال غيابه ، كما �أنه ُر�ّسح للق�ساء 
لكنه �عتذر فاأُعفي منه. ثم ُطلب مرة �أخرى للق�ساء و�أُلزم به فالتزم قا�سيًا يف �ملدينة 
برئا�سة  و��ستقل   ، مكانه  ُعنييِّ   ، �ملحكمة  رئي�ض  ز�حم  �بن  �ل�سيخ  تويف  وملا   ، �لنبوية 
�لدو�ئر �ل�سرعية يف �ملدينة و�سار هو �ملرجع يف �ل�سوؤون �لدينية يف عموم �ملنطقة ، 
و�ساحب �لكلمة �ملطلقة هناك ، �إ�سافة �إىل �أنه �أ�سبح �إمامًا يف �مل�سجد �لنبوي قر�بة 
خم�سني عامًا ، وقد كان ميتاز ب�سال�سة �لقر�ءة وعذوبة �للفظ و�لتجويد قال �ل�سيخ 
عبد�هلل �لب�سام : كان يل معه جمال�ض ومناق�سات ، ولدي خربة جيدة به ، فهو بحكم 
ذوي  ومن   ، �لعلماء  ُوجهاء  من  يعترب   ، �لرفيعة  منا�سبه  وبحكم   ، �لقوية  �سخ�سيته 
ّلونه ويحرمونه   �لنفوذ و�لكلمة �مل�سموعة ، و�الإ�سارة �لنافذة ، مما جعل والة �الأمر ُيجرِ

ويثقون �لثقة �لتامة بتوجيهاته و�آر�ئه .
وقد كان  - رحمه �هلل-ع�سوً� يف هيئة كبار �لعلماء ، وع�سوً� يف جمل�ض �لق�ساء �الأعلى  

�ض بامل�سجد �لنبوي �ل�سريف .  وكان ُيَدريِّ
تويف  - رحمه �هلل-يف يوم �الإثنني 1415/2/17هـ يف مدينة جدة ، ونقل �إىل �ملدينة 
لي عليه يف �مل�سجد �لنبوي بعد �سالة �ملغرب ، ودفن بالبقيع ، وقد كانت جنازته  و�سُ
، وكان م�سهدً�  ، وح�سل زحام �سديد  �ملو�طنني  جنازة م�سهودة حيث �سيعه جموٌع من 

عظيمًا ، جتلى فيه تقدير �لنا�ض وحمبتهم له  - رحمه �هلل-. 

عبد العزيز بن صاحل         )رمحه اهلل(2
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هو عبد �ملجيد بن ح�سن بن �أحمد بن م�سطفى �جلربتي �لعلويُّ ن�سبًا، 
من قبيلة �أدكبيي من مقاطعة جمة يف �حلب�سة، �ملدينُّ جماورًة، ُولرَِد 
�سنة 1332 هـ يف �حلب�سة، وهناك �أعمامه و�أخو�له، ودر�ض �لقر�آن 
مة عـام  �لكرمي بو��سطة �للوح و�لطبا�سي، ُثمَّ �نتقل �إىل مكـَّة �ملكرَّ
ْيخ جمال �ملالكي،  1345 هـ، فاأقام بها ثالث �سنو�ت، ودر�ض على �ل�سَّ
ودر�ض  رة  �ملنوَّ �ملدينة  �إىل  �نتقل  ُثمَّ  �ملالكي،  �لعزيز  عبد  ْيخ  و�ل�سَّ
ْيخ  و�ل�سَّ �لروؤوف،  عبد  ْيخ  و�ل�سَّ �الأن�ساري،  �لرحمن  عبد  ْيخ  �ل�سَّ على 
�أمني مر�سد، ودخل مدر�سة �لعلوم �ل�سرعية عام 1352 هـ، ُثمَّ ُعنّي 
�ض  �أ�سَّ ُثمَّ  �الأيتام،  د�ر  مدّر�سًا يف  ُعنّي  ُثمَّ  �لنجاح،  مدر�سًا يف مدر�سة 
 1366 �سنة  ر�بغ  يف  قا�سيًا  ُعنّي  ُثمَّ  لها.  مديرً�  وكان  �سقر�  مدر�سة 
�إمامًا  ُعنّيَ  ُثمَّ  رة �سنة 1371 هـ،  َل قا�سيًا �إىل �ملدينة �ملنوَّ ُنقرِ ُثمَّ  هـ، 
وخطيبًا للم�سجد �لنبوي �ل�سريف �سنة 1372 هـ، ُثمَّ ُرّقي �إىل قا�سي 
رئي�ض  �إىل  ُرّقي  ُثمَّ  �لريا�ض،  يف  �لكربى  �لتمييز  حمكمة  يف  متييز 
ُثمَّ  �لعلماء،  كبار  وهيئة  �الأعلى،  �لق�ساء  جمل�ض  يف  ُعنّيَ  ُثمَّ  متييز، 
َي من من�سبه بناًء على طلبه �سنة 1402 هـ، وبقي ع�سوً� يف هيئة  �أُْعفرِ
د  ْيخ عبد �هلل بن حممَّ �إنَّ �ل�سَّ كبار �لعلماء حتى �سنة 1412 هـ، ُثمَّ 
�لنبوي  �مل�سجد  يف  و�خلطابة  �الإمامة  �إىل  �إعادته  طلب  ز�حم  بن 

�ل�سريف فعاد.

ْيخ عبد اجمليد حسن اجلربتي       )رمحه اهلل(3 الشَّ
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          تالميـذه:
�سدقة ح�سن خا�سقجي، و�إبر�هيم غالم، وعبد �لعزيز �لربيع، 

اب فقيه، وعبد �هلل بن منيع، و�سالح بن �إبر�هيم  وعبد �لوهَّ
�حل�سني، وغيهم من �لعلماء �الأفا�سل.

توفى �ل�سيخ عبد �ملجيد �جلربتي يوم �ل�سبت 1418/10/17هـ - 
رحمه �هلل تعاىل و��سكنه ف�سيح جناته
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هو �ل�سيخ عبد�هلل بن حممد بن عبد�لوهاب بن عثمان بن ز�حم من �أزد 
 قحطان يف �ليمن، هاجر �أجد�ده �إىل جند و��ستقرو� فيها منذ �مد طويل.

ولد �ساحب �لرجمة يف قرية �لق�سب من قرى �ليمامة يف �لو�سم يف 
�سنة 1350هـ وكان �أبوه �إمامًا مل�سجد �لق�سب فاهتم بتحفيظه �لقر�آن 
�لكرمي، وتلقينه مبادئ �لعلوم �الأ�سا�سية، وملا تويف و�لده - وكان له 
�ثنا ع�سر عامًا - �نتقل �إىل رعاية عمه �ل�سيخ عبد�هلل بن عبد�لوهاب 
يف �لريا�ض �لذي كان رئي�سًا للمحكمة �ل�سرعية �لكربى هناك. ويف 
عام 1363هـ �نتقل عمه �ل�سيخ عبد�هلل �إىل �ملدينة �ملنورة مع �أ�سرته 
فكان يف معيته، فقدمو� �ملدينة �ملنورة بعد �أد�ء فري�سة �حلج، وهي 
�ملرة �الأوىل �لتي يزور فيها مكة و�ملدينة، و�لتحق بعد ��ستقر�رهم 
عمل  منها  تخرجه  وبعد  �البتد�ئية،  �لنا�سرية  باملدر�سة  باملدينة 
بوظيفة م�ساعد كاتب �سبط يف �ملحكمة باملدينة، ثم ر�ح م�ساًء ينهل 
من علوم �مل�سايخ �آنذ�ك، كال�سيخ حممد �خليال، و�ل�سيخ عبد�لعزيز 

بن �سالح، و�ل�سيخ عبد�لرحمن �الإفريقي، وغيهم.
وملا �فتتح �ملعهد �لعلمي بالريا�ض �سنة 1371هـ، ترك �ل�سيخ وظيفته 
يف �ملحكمة و�لتحق به لال�ستز�دة من �لعلم، وكان يح�سر درو�ض �ل�سيخ 
حممد بن �إبر�هيم، و�ل�سيخ بن ُعود�ن وعبد�لرز�ق عفيفي، و�ل�سيخ 
عبد�لعزيز بن باز، وكان يف فر�ت �الإجازة يعود �إىل �ملدينة �ملنورة 

عبداهلل بن حممد بن زاحم       )رمحه اهلل(4
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وغيه،  �ل�سنقيطي  �الأمني  حممد  �ل�سيخ  على  فقر�أ  علمائها،  ملالزمة 
وبعد تخرجه من �ملعهد، �لتحق بكلية �ل�سريعة يف �لريا�ض، وتخرج 
فيها عام 1378هـ، فعني م�ساعدً� لرئي�ض حمكمة حائل، فلما تقاعد 

رئي�سها �سار رئي�سًا لها عام 1380هـ يف حائل.
ويف �سنة 1390هـ عاد �إىل �ملدينة �ملنورة م�ساعدً� لرئي�ض �ملحكمة 
�أو�خر عام  �إمامًا وخطيبًا يف �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف  فيها، ثم عني 

1391هـ.
وفاة  بعد  1416هـ  عام  �ملنورة  �ملدينة  منطقة  ملحاكم  رئي�سًا  وعنّي 
رئي�سها �ل�سابق �ل�سيخ عبد �لعزيز بن �سالح، وبعد �سنة طلب �إحالته 

على �لتقاعد فاأجيب �إىل طلبه يف �أو�خر �سنة 1417هـ.
�لكتب و�لر�سائل �ملطبوعة، وهي خمتار�ت من �خلطب  له عدد من 
�لتي �ألقاها من منرب �مل�سجد �لنبوي، وله ن�ساطات يف و�سائل �الإعالم 

�ملقروءة و�مل�سموعة.
و�فاه �أجله �ملحتوم يف �لثالث من ذي �لقعدة عام 1423هـ.

وحزن �لنا�ض لفقده، -رحمه �هلل- رحمة و��سعة.
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ولــد يف �ملدينــة �ملنــورة يف �ململكــة �لعربيــة 
�ل�سعودية عام 1339هـ يف فرة حكم �الأ�سر�ف 
للحجاز.در�ــض يف ُكّتــاب �ل�سيــخ حممــد �ســامل. 
و�لتحق مبدر�سة �لعلــوم �ل�سرعية �لتي �أن�ساأها 
علــي  ح�ســل  �أبــادي.  �لفي�ــض  �أحمــد  �ل�سيــد 
�ل�سهادة �لعاليــة عام1360عـ.و من �سيوخه يف 

هــذه �ملدر�سة �ل�سيخ ح�سن تاج �لدين و�ل�سيخ حممود�أبو بكر �لفالين 
و�ل�سيخ عمر توفيق و�ل�سيخ �أحمد �لتون�سي و�ل�سيخ عمر �لطر�بل�سي.
وحفظ �لقر�آن �لكرمي مع �ل�سيخ علي �ل�سمان.در�ض يف �مل�سجد �لنبوي 
�ل�سريــف علي �مل�سابخ �ل�سيخ حممد �لطيــب �الأن�ساري و�ل�سيخ حممد 
تكــر و�ل�سيــخ حممد �حلركان ومنحــه �ل�سيخ �حلــركان �إجازة علمية 

لتدري�ض �حلديث و�لتف�سي يف عام 1393هـ.

حياته �لعملية بد�أ �ل�سيخ حممد عمله معلما يف �ملدر�سة �ل�سعودية 
�لتي �أن�ساأها �مللك عبد �لعزيز �آل �سعود يف مدينة �سقر�ء يف جند ما 
بني عام 1362 حت عام 1364هـــ.و كان قبل ذلك مدر�سا يف �لعلوم 
�ملن�سورية  و�ملدر�سة  �الأيــتــام  د�ر  مدر�سة  يف  �ل�سرعية.كمادر�ض 
مت  و  �لتكرمي:  1399هـــ.  عام  يف  وتقاعد  �لثانوية  طيبة  ومدر�سة 
وزير  قبل  من  و�لتعليم  �لربية  يف  �لطويلة  خدمته  علي  تكرميه 

 حممد علي حممد ثاني            )رمحه اهلل(5
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�لربية و�لتعليم �لدكتور حممد �لر�سيد يف 1416/7/28.و يف عام 
1421هـ  قدم له �لنادي �الأدبي يف �ملدينة �ملنورة �سهادة تكرمي ودرع 
جلهوده يف خدمة �لعلم و�لتعليم.وكان �ل�سيخ معلما للمو�د �لدينية.

�لنبوي  �مل�سجد  �ل�سيخ حممد يف  �لنبوي در�ض  �مل�سجد  �لتدري�ض يف 
يف  عاما.  �خلم�سني  من  تقرب  ملدة  1373هـ  عام  من  بد�ية  �ل�سريف 
�ل�سريف  �لنبوي  �مل�سجد  حمت�سبايف  �إماما  �لعمل  بد�أ  1497هـــ  عام 
حتي عام 1414هـ.و ��ستهر �ل�سيخ باأد�ئه �ملميز ل�سالة �ل�سفع و�لوتر 
يف  �مل�سلني  يوؤم  كان  ما  �أكرث  رم�سان.و  �سهر  ليايل  يف  �لقنوت  ودعاء 

�سالة �لع�سر.
وفاته : كانت وفاة �ل�سيخ حممد ثاين عند �ل�ساعة �حلادية ع�سر 

من �سباح يوم �الأحد �لعا�سر من �سهر �هلل �ملحرم عام 1431هـ.
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�مل�ستقيم  �لــقــرن  بقرية  1366هــــ  �سنة  ولــد 
وهو  �لعلم  وطلب   ، بها  ون�ساأ   ، مكة  بجنوب 
يف  �أجر�ئه  بع�ض  ،وحفظ  �لقر�آن  فقر�أ  �سغي، 
قريته على �ل�سيخ حممد �حلذيفي ، ثم �لتحق 
باملدر�سة �ل�سلفية ثم باملعهد �لعلمي مبحافظة 
ثم  1392هـــ  �سنة  �ملعهد  يف  وتخرج   ، بلجر�سي 

عني  ثم  1388هـــ  �سنة  وتخرج   ، بالريا�ض  �ل�سريعة  بكلية  �لتحق 
مدر�سًا باملعهد �لعلمي يف بلجر�سي ، فدر�ض �لتوحيد و�لتف�سي و�لنحو 
�أحد جو�مع حمافظة بلجر�سي  �إمامًا وخطيبًا يف  ، وكان  وغي ذلك 
�الأعلى ، ثم �نتقل �إىل �ملدينة �سنة 1379هـ ، وتعني مدر�سًا باجلامعة 
�ملاج�ستي  درجــة  على  ح�سل  ثم   ، �ل�سريعة  كلية  يف  �الإ�سالمية 
وجوده  و�أثناء   ، �الإ�سالمي  �لفقه  يف  �الأزهر  جامعة  من  و�لدكتور�ه 
باملدينة قر�أ �لقر�آن �لكرمي على �ل�سيخ عبد �لفتاح �لقا�سي ، وقر�أ 
 ، �لزيات  �أحمد  �ل�سيخ  على  و�لــدرة  �ل�ساطبية  طريق  من  بالع�سر 
و�أجازه �ل�سيخ حماد �الأن�ساري برو�ية �حلديث، كما �أجازه عدد من 
، ودر�ض باجلامعة �الإ�سالمية يف كليتي  �لقر�ء بالقر�ء�ت �لع�سرية 
�ل�سريعة و�لدعوة ، وله م�ساركات علمية ودعوية يف عدد من �للجان 
و�الأن�سطة د�خل �ململكة وخارجها ، وله موؤلفات منها: طر�ئق �حلكم 

علي بن عبدالرمحن بن علي بن أمحد احلذيفي ) إمام احلرمني (6



103

للقر�آن  �سوتي  ت�سجيل  ولل�سيخ   ، �الإ�سالمية  �ل�سريعة  يف  �ملختلف   ،
طريق  من  نافع  عن  وقالون   ، عا�سم  عن  حف�ض  بقر�ءتي  �لكرمي 

�ل�ساطبية . 
�إمامة  وويل   ، �سنو�ت  عدة  �حلــر�م  بامل�سجد  للر�ويح  �إمامًا   �سلى 
وخطابة �مل�سجد �لنبوي �سنة 1402هـ ، وعني رئي�سًا للجنة �لعلمية 

ملر�جعة م�سحف �ملدينة .
وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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وتلقى  1333هـــ،  عام  �ملنورة  �ملدينة  يف  ولد 
�لتف�سي  وعــلــوم  و�للغوية  �لدينية  �لــعــلــوم 
�لعلماء  كبار  من  طائفة  �أيــدي  على  و�حلديث 

بامل�سجد �لنبوي �ل�سريف.
عمل مدر�ًسا بامل�سجد �لنبوي عام 1352هـ، ثم 
للمحكمة  رئي�ًسا  �أ�سبح  حتى  �لق�ساء  يف  تدرج 

1391هـــ  عــام  للعدل  وزيــًر�  عني  ثم  1378هــــ،  عــام  بجدة  �لكربى 
�ملن�سب. لهذ�  ــر  وزي �أول  فكان  �هلل،  رحمه  في�سل  �مللك  عهد   يف 

ُعقد يف  �لذي  �الإ�سالمية  للمنظمات  �لعاملي  �الإ�سالمي  �ملوؤمتر  تر�أ�ض 
ا لر�بطة �لعامل �الإ�سالمي  مكة �ملكرمة عام 1394هـ، �نُتخب �أميًنا عامًّ

عام 1396هـ، وظل يف هذ� �ملن�سب حتى وفاته.
و�إ�سافًة �إىل �ملنا�سب �ملذكورة؛ كان �ل�سيخ �حلركان ع�سًو� يف هيئة 
جائزة  بهيئة  وع�سًو�  �الأعلى،  �لق�ساء  جمل�ض  ويف  �لعلماء،  كبار 
�مللك في�سل �لعاملية بالريا�ض، كما كان نائًبا لرئي�ض �ملجمع �لفقهي 

بر�بطة �لعامل �الإ�سالمي.
�لدول �الإ�سالمية و�الأقليات  �لكثي من  قام - رحمه �هلل - بزيارة 
فيها،  �مل�سلمني  �أحـــو�ل  تفقد  �أجــل  من  �لــعــامل؛  �أنــحــاء  يف  �مل�سلمة 
�الإ�سالمية  و�ملر�كز  �مل�ساجد  من  عدًد�  و�فتتح  ق�ساياهم،  ومنا�سرة 

 حممد علي احلركان      )رمحه اهلل(7
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 هناك، و�أبلى بالء ح�سًنا يف ن�سر �لدعوة �الإ�سالمية يف �أنحاء �لعامل.
من موؤلفاته:

- �أحكام �جلنائز يف �الإ�سالم.
- تعليم �ل�سالة )للبنني(.
- تعليم �ل�سالة )للبنات(.

تويف �ل�سيخ حممد علي �حلركان -رحمه �هلل- يف �ليوم �لثامن من 
رم�سان عام 1403هـ.
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بكر بن عبد �هلل �أبو زيد بن حممد بن عبد�هلل بن 
بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن حممد، ينتهي 
ن�سبه �إىل بني زيد �الأعلى، وهو زيد بن �سويد بن 
زيد  بن  �سويد  بن  بن حر�م  زيد  بن  �سويد  بن  زيد 
�لق�ساعي، من قبيلة بني زيد �لق�ساعية �مل�سهورة 
عام  ولد  وفيها  جند،  وعالية  �لو�سم،  حا�سرة  يف 

1365 هـ.
           

        حياته العلمية 
در�ض يف �لكتاب حتى �ل�سنة �لثانية �البتد�ئي، ثم �نتقل �إىل �لريا�ض عام 1375 
هـ، وفيه و��سل در��سته �البتد�ئية، ثم �ملعهد �لعلمي، ثم كلية �ل�سريعة، 
حتى تخرج عام 87 هـ/ 88 هـ من كلية �ل�سريعة بالريا�ض منت�سبا، وكان 
�أمينا  فعمل  �ملنورة  �ملدينة  �إىل  �نتقل  هـ   1384 عام  �الأول.ويف  ترتيبه 
�لنظامية  در��سته  بجانب  �الإ�سالميةوكان  باجلامعة  �لعامة  للمكتبة 
�ملنورة و�ملدينة  �ملكرمة  ومكة  �لريا�ض  يف  �مل�سايخ  من  عدد  حلق   يالزم 
مطلق،  بن  �سالح  �لقا�سي  �ل�سيخ  من  �مليقات  علم  �أخــذ  �لريا�ض  ففي 
رحمه  وكان-  �حلريري،  مقامات  من  مقامة  وع�سرين  خم�سا  عليه  وقر�أ 
فقط �لبيوع  كتاب  للحجاوي،  �مل�ستقنع  ز�د  �لفقه:  ويف  يحفظها،   -  �هلل 

ويف مكة قر�أ على �سماحة �سيخه، �ل�سيخ عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن باز كتاب 
 �حلج، من )�ملنتقى( للمجد �بن تيمية، يف حج عام 1385 هـ بامل�سجد �حلر�م
و��ستجاز �ملدر�ض بامل�سجد �حلر�م �ل�سيخ: �سليمان بن عبد �لرحمن بن حمد�ن، 

 بكر عبداهلل أبو زيد          )رمحه اهلل(8
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�إجازة مكتوبة بخطه جلميع كتب �ل�سنة، و�إجازة يف �ملد �لنبوي  فاأجازه 
يف �ملدينة قر�أ على �سماحة �سيخه �ل�سيخ �بن باز يف )فتح �لباري( و )بلوغ 
�ملر�م( وعدد� من �لر�سائل يف �لفقه و�لتوحيد و�حلديث يف بيته، �إذ الزمه 

نحو �سنتني و�أجازه.
ع�سر  نحو  �ل�سنقيطي  �الأمـــني  حممد  �ل�سيخ  �سيخه  �سماحة  والزم 
عام  حج  يف  �ل�سيخ  تــويف  حتى  �ملــنــورة،  �ملدينة  �إىل  �نتقل  منذ  �سنني، 
�لبيان(،  �أ�سو�ء   ( تف�سيه  يف  عليه  فقر�أ  تعاىل-  �هلل  هـ-رحمه   1393
عنه،  �لن�سب  علم  باأخذ  و�نفرد  و�ملناظرة(،  �لبحث  �آد�ب   ( ور�سالته 
ــاه(  ــب �الإن  ( وبع�ض  �لـــرب،  عبد  البــن  و�الأمم(  �لق�سد   ( عليه  فــقــر�أ 
مباحثات  معه  ولــه  �لر�سائل،  بع�ض  عليه  ــر�أ  وق �أي�سا،  �لــرب  عبد  البــن 
و�لريا�ض  �حلرمني  علماء  من  ــازة  �إج ع�سرين  نحو  ولديه  و��ستفاد�ت 
م�ستقل ثبت  يف  جمعها  وقد  وغيها،  و�إفريقيا  و�لهند  و�ل�سام   و�ملغرب 
ويف عام 1399 هـ / 1400هـ، در�ض يف �ملعهد �لعايل للق�ساء منت�سبا، فنال 
�سهادة �لعاملية )�ملاج�ستي(، ويف عام 1403هـ حت�سل على �سهادة �لعاملية 

�لعالية )�لدكتور�ه(.

           حياته العملية
ويف عام 1387 هـ /1388هـ ملا تخرج من كلية �ل�سريعة �ختي للق�ساء 
يف مدينة �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- ف�سدر �أمر ملكي كرمي بتعيينه 
يف �لق�ساء يف �ملدينة �ملنورة، فا�ستمر يف ق�سائها حتى عام 1400 هـ. 
ويف عام 1390 هـ عني مدر�سا يف �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف، فا�ستمر حتى 

عام 1400 هـ.
ويف عام 1391 هـ �سدر �أمر ملكي بتعيينه �إماما وخطيبا يف �مل�سجد �لنبوي 

�ل�سريف، فا�ستمر حتى مطلع عام 1396 هـ.
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جمل�ض  قر�ر  ف�سدر  �لعدل،  لوز�رة  عاما  وكيال  �ختي  هـ   1400 عام  ويف 
�لوزر�ء بذلك، و��ستمر حتى نهاية عام 1412 هـ، وفيه �سدر �أمر ملكي كرمي 

بتعيينه باملرتبة �ملمتازة، ع�سو� يف جلنة �لفتوى، وهيئة كبار �لعلماء.
ويف عام 1405هـ �سدر �أمر ملكي كرمي بتعيينه ممثال للمملكة يف جممع �لفقه 
 �الإ�سالمي �لدويل، �ملنبثق عن منظمة �ملوؤمتر �الإ�سالمي، و�ختي رئي�سا للمجمع

ويف عام 1406هـ عني ع�سو� يف �ملجمع �لفقهي بر�بطة �لعامل �الإ�سالمي، 
د�خل  و�ملــوؤمتــر�ت  �للجان  من  عدد  يف  م�ساركة  ذلك  �أثناء  يف  له  وكانت 
�ململكة وخارجها، ودر�ض يف �ملعهد �لعايل للق�ساء ويف �لدر��سات �لعليا يف 

كلية �ل�سريعة بالريا�ض.

      كتبه وآثاره العلمية:
�وال:-�لفقه وعلومه

)1- 15( فقه �لق�سايا �ملعا�سرة:فقه �لنو�زل ثالثة جملد�ت فيها 
 خم�ض ع�سرة ق�سية فقهية م�ستجدة يف خم�ض ع�سرة ر�سالة: 

 1- �لتقنني و�الإلز�م. 
 2-�ملو��سعة يف �ال�سطالح[. 

 3-�أجهزة �الإنعا�ض وعالمة �لوفاة[. 
 4-طفل �الأنابيب[. 

 5-خطاب �ل�سمان �لبنكي[. 
 6-�حل�ساب �لفلكي[. 

 7-�لبو�سلة[. 
 8-�لتاأمني[. 

 9-�لت�سريع وزر�عة �الأع�ساء[. 
 10-تغريب �الألقاب �لعلمية[. 

 11-بطاقة �الئتمان[. 
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 12-بطاقة �لتخفي�ض[. 
 13-�ليوبيل[. 

 14-�ملثامنة يف �لعقار[. 
 15-�لتمثيل[. 

 16-�لتقريب لعلوم �بن �لقيم) جملد(. 
 17-�حلدود و�لتعزير�ت) جملد(. 

 18-�جلناية على �لنف�ض وما دونها) جملد(. 
 19-�ختيار�ت �بن تيمية للربهان �بن �لقيم، حتقيق. 

20-حكم �النتماء �إىل �لفرق و�الأحز�ب و�جلماعات �الإ�سالمية) 
 جملد(. 

 21-معجم �ملناهي �للفظية) جملد(. 
 22-ال جديد يف �أحكام �ل�سالة[. 

 23-ت�سنيف �لنا�ض بني �لظن و�ليقني[. 
 24-�لتعامل[. 

 25-حلية طالب �لعلم[. 
 26-�آد�ب طالب �حلديث من �جلامع للخطيب[. 

 27-�لرقابة على �لر�ث[. 
 28-ت�سمية �ملولود[. 

 29-�أدب �لهاتف[. 
 30-�لفرق بني حد �لثوب و�الأزرة[. 

 31-�أذكار طريف �لنهار[. 
 32-�ملدخل �ملف�سل �إىل مذهب �الإمام �أحمد بن حنبل) جملد�ن(. 

 33-�لبلغة يف فقه �الإمام �أحمد بن حنبل للفخر �بن تيمية، ) جملد(، حتقيق. 
 34-فتوى �ل�سن، عن مهمات �مل�سائل. 

 ثانيا- يف �حلديث وعلومه: 



1343 ــ 1432 هـ

110

35-�لتاأ�سيل الأ�سول �لتخريج وقو�عد �جلرح و�لتعديل. ثالثة جملد�ت، 
 طبع منها �الأول. 

 36-معرفة �لن�سخ و�ل�سحف �حلديثة. 
 37-�لتحديث مبا ال ي�سح فيه حديث. 

 38-�جلد �حلثيث يف معرفة ما لي�ض بحديث للغزي، حتقيق. 
 )39- 43(�الأجز�ء �حلديثية )جملد(، فيه خم�ض ر�سائل هي: 

 39-مرويات دعاء ختم �لقر�آن �لكرمي[ جزء. 
 40-ن�سو�ض �حلو�لة[ جزء. 

 41-زيارة �لن�ساء للقبور[ جزء. 
 42-م�سح �لوجه باليدين بعد رفعهما بالدعاء[ جزء. 

 43-�سعف حديث �لعجن جزء. 
 ثالثا- يف �ملعارف �لعامة: 

 )44 - 47(-�لنظائر ) جملد(، ويحتوي على �أربع ر�سائل: 
 44-�لعز�ب من �لعلماء وغيهم[. 

 45-�لتحول �ملذهبي. 
 46-�لر�جم �لذ�تية. 

 47-لطائف �لكلم يف �لعلم. 
 48-طبقات �لن�سابني ) جملد(. 

 49-�بن �لقيم: حياته، �آثاره، مو�رده)جملد(. 
 )50 - 54( -�لردود )جملد(، ويحتوي على خم�ض ر�سائل هي: 

 50-�لرد على �ملخالف. 
 51-حتريف �لن�سو�ض. 

 52-بر�ءة �أهل �ل�سنة من �لوقيعة يف علماء �الأمة. 
 53-عقيدة �بن �أبي زيد �لقيو�ين وعبث بع�ض �ملعا�سرين بها. 

 54-�لتحذير من خمت�سر�ت �ل�سابوين يف �لتف�سي. 
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 55-بدع �لقر�ء ر�سالة. 
 56-خ�سائ�ض جزيرة �لعرب. 

57-�ل�سحب �لو�بلة على �سر�ئح �حلنابلة، 3 جملد�ت، لل�سيخ حممد بن 
عبد �هلل بن حميد مفتي �حلنابلة مبكة ت �سنة 1296 هـ- رحمه �هلل 

 تعاىل- حتقيق باال�سر�ك. 
58-ت�سهيل �ل�سابلة �إىل معرفة علماء �حلنابلة لل�سيخ / �سالح بن عبد 

 �لعزيز بن عثيمني �ملكي- رحمه �هلل تعاىل- حتقيق يف جملدين. 
59-علماء �حلنابلة من �الإمام �أحمد �إىل وفيات �لقرن �خلام�ض ع�سر 

 �لهجري، جملد على طريقة:�الأعالم للزركلي. 
 60-دعاء �لقنوت. 

61-فتح �هلل �حلميد �ملجيد يف �سرح كتاب �لتوحيد لل�سيخ حامد بن 
 حممد �ل�سارقي- رحمه �هلل تعاىل- جملد، حتقيق. 
 62-نظرية �خللط بني �الإ�سالم وغيه من �الأديان. 

 63-تقريب �آد�ب �لبحث و�ملناظرة. 
 64-جبل �إالل بعرفات، حتقيقات تاريخية و�سرعية. 

 65-مدينة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ر�أي �لعني. 
66-قبة �ل�سخرة، حتقيقات يف تاريخ عمارتها وترميمها[.

يف ظهر يوم �لثالثاء �لثامن و�لع�سرين من �سهر �هلل �ملحرم لعام �ألف 
و�أربعمائة وت�سعة وع�سرين فجعت �الأمة �الإ�سالمية بفقد هذ� �لعلم 
رحمه �هلل رحمة و��سعة، وجز�ه عن �الإ�سالم و�مل�سلمني خي �جلز�ء.
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ولــد �سنــة 1364 هـ باملدينــة �ملنــورة ون�ساأ بها 
وطلــب �لعلــم وهو �سغي فحفظ �لقــر�آن �لكرمي 
وجــوده �لتحق باملعهد �لعلمــي باملدينة �ملنورة ، 
ثــم باملدر�سة �ل�سناعية �لثانوية باملدينة ، قر�أ 
�ل�ساطبية وتعلم �لقر�ء�ت ، و�ملقدمة �جلزرية، 
وقــر�أ �لعقيــدة و �لفقــه و�للغــة ، وعــني مدر�سًا 

مبدر�ســة �أبــي بن كعب لتحفيظ �لقــر�آن �لكرمي باملدينــة ، ثم بكلية 
�لقــر�آن �لكرمي باجلامعة �الإ�سالميــة ، ثم باملعهد �لعايل للدعوة فرع 
جامعــه �الإمام حممد بن �سعود باملدينة ويعترب �سيخ �لقر�ء باملدينة 
�ملنــورة ، ويل �إمامــة �مل�سجــد �حلــر�م �سنة  1401 هـ ثــم ويل �إمامة 

�مل�سجد �لنبوي �ل�سريف �سنه 1406 هـ .
وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.

 إبراهيم األخضر بن علي القّيم              ) إمام احلرمني (9
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من  �لثبيتي  علي  بن  عو��ض  بن  �لباري  عبد  �لدكتور  هو 
قبيلة عتيبة ، �إمام �حلرم �ملكي �سابقا و�حلرم �لنبوي حاليا 
بها  ن�ساأ   1960 �ملو�فق  ـــ  1380ه عــام  �ملكرمة  مكة  يف  ولــد   ،
وتلقى تعليمه �الأويل و�لثانوي يف مد�ر�سها، ثم تابع در��سته 
جامعة  من  علوم  بكالوريو�ض  على  فح�سل  و�لعليا،  �جلامعية 
يف  عــاٍل  دبلوم  وعلى  1405هـــ  عام  بجدة  �لعزيز  عبد  �مللك 

�ملكرمة عام 1409هـ، ثم على  �لقرى مبكة  �أم  �ل�سريعة بتقدير ممتاز من جامعة 
ماج�ستي من كلية �ل�سريعة بنف�ض �جلامعة بتقدير ممتاز عام 1415هـ . 

عمل مدر�سًا لتحفيظ �لقر�آن مبكة �ملكرمة يف �لفرة �مل�سائية وهو يف �سن مبكرة 
وهو مل يتجاوز �لتا�سعة من عمره، و�أ�سرف على بع�ض حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 

مبدينة جدة.
�بتعث عام 1397هـ من قبل جماعة حتفيظ �لقر�آن �لكرمي مبكة �ملكرمة الإمامة 

�مل�سلمني يف �سالة �لر�ويح ل�سهر رم�سان يف �أحد �ملر�كز �الإ�سالمية بربيطانيا .
 ح�سل على �ملركز �الأول يف �مل�سابقة �لدولية لتحفيظ �لقر�آن وتالوته وجتويده 
عني  1410هـ  عام  ويف   .. 1399هـ  عام  �ملكرمة  مبكة  �أقيمت  �لتي  �الأول  عامها  يف 
�إماما وخطيبا باحلرم �ملكي و�سلى �لر�ويح يامل�سلني ومنذ �أو�خر عام 1414هـ، وهو 
ي�سارك يف �إمامة �ل�سلو�ت �ل�سرية �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف باملدينة �ملنورة وذلك 
لعار�ض �سحي �أمل به طوياًل منذ عدة �سنو�ت، علًما باأنه متوقف عن �إمامة �مل�سلني 

يف �سالتي �لر�ويح و�لقيام منذ عام 1429هـ..
وفقه �هلل ونفع  به وبعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.

عبد البارئ بن عواض الثبييت العتييب            ) إمام احلرمني (10
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تعليمه  وتلقى  ن�ساأ  وبها  1372هـــ.  عام  �ملكرمة  مكة  يف  ولد 
�الأويل، حيث حفظ �لقر�آن �لكرمي على يد �ل�سيخ/ خليل بن 
عبد �لرحمن �لقارئ يف م�سجد بن الدن �لتابع جلماعة حتفيظ 
من  �البتد�ئية  �ل�سهادة  على  وح�سل  ـــ،  1385ه عام  �لقر�آن 
مدر�سة حتفيظ �لقر�آن �لتابعة لوز�رة �ملعارف عام 1386هـ، ثم 
�نتقل �إىل �ملدينة �ملنورة ودر�ض �ملرحلتني �ملتو�سطة و�لثانوية 

يف معهد �ملدينة �لعلمي، وتخرج فيه عام 1392هـ.
�لتحق باجلامعة �الإ�سالمية وتخرج يف كلية �ل�سريعة عام 1396هـ، ثم تخ�س�ض 
وكان  �لقر�آن،  كلية  من  �ملاج�ستي  درجة  على  فح�سل  �لقر�آن،  وعلوم  �لتف�سي  يف 
�أول �لقر�آن �إىل �آخر  مو�سوع �لر�سالة ))�سعيد بن جبي ومروياته يف �لتف�سي من 

�سورة �لتوبة((.
وح�سل على درجة �لدكتور�ه من �لكلية نف�سها عام 1408هـ، وكان مو�سوع �لر�سالة: 

))مرويات �سعيد بن جبي يف �لتف�سي من �أول �سورة يون�ض �إىل �آخر �لقر�آن((.
ـ   1397 من  �لقر�آن  بكلية  معيدً�  �الأوىل  �جلامعية  �ملرحلة  يف  تخرجه  بعد  عمل 
هيئة  ع�سو  و�أ�سبح  �سنو�ت،  ع�سر  ملدة  �لكلية  �متحانات  باأمانة  وكلف  1398هـــ، 
�لتدري�ض يف ق�سم �لتف�سي منذ ح�سوله على �لدكتور�ه، وما ز�ل يف هذه �لوظيفة 

حتى تاريخ �إعد�د هذه �لرجمة �سنة 1418هـ.
و�إ�سافة �إىل عمله �جلامعي فهو ع�سو يف �للجنة �لعلمية مبجمع �مللك فهد لطباعة 

�مل�سحف �ل�سريف.
كما توىل �الإمامة و�خلطابة يف عدد من م�ساجد �ملدينة، ومنها:

-�إمام متعاون يف �مل�سجد �لنبوي منذ عام 1410هـ
-�إمام يف م�سجد قباء ل�سالتي �لر�ويح و�لقيام.

 حممد أيوب بن حممد يوسف بن سليمان عمر11
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-�إمام م�سجد �لعنابية من عام 1394 ـ 1403هـ
�إعد�د هذه �لرجمة تاريخ  ـ حتى   -�إمام م�سجد عبد �هلل �حل�سيني من 1403هـ 

در��سته  �إىل  و�إ�سافة  �ل�سرقية  باحلرة  حنبل  بن  �أحمد  م�سجد  يف  خطيبًا  يعمل 
يف  و�لعلماء  �مل�سايخ  من  �لعديد  على  تتلمذ  فقد  و�جلامعة  �حلكومية  �ملد�ر�ض  يف 
�ملدينة ودر�ض عليهم �ألو�نًا من �لعلوم �ل�سرعية، ومنها �لتف�سي وعلومه، �لفقه على 
ذلك وغي  �لفقه،  و�أ�سول  �لتف�سي  وم�سطلحه،  وعلومه  �حلديث  �الأربعة،   �ملذ�هب 

�ل�سيخ حممد �سيد طنطاوي  ـ  �ل�سيخ عبد �لعزيز حممد عثمان  وكان من �سيوخه: 
ـ �ل�سيخ عبد �ملح�سن  ـ �ل�سيخ حممد �الأمني �ل�سنقيطي  �أكرم �سياء �لعمري  ـ �ل�سيخ 
وغيهم ـ  �جلز�ئري  بكر  �أبــو  �ل�سيخ  ـ  �لغنيمان  حممد  �هلل  عبد  �ل�سيخ  ـ   �لعباد 

ح�سل على عدد من �الإجاز�ت يف �لقر�ء�ت ومنها:
�ل�ساعر،  �إبــر�هــيــم  بــن  ح�سن  �ملدينة  ــر�ء  ق �سيخ  مــن  حف�ض  بــرو�يــة  ـــازة  -�إج
�لقارئ �لرحمن  عبد  بن  خليل  و�ل�سيخ  �لزيات،  �لعزيز  عبد  �أحمد  �ل�سيخ   ومن 

�سارك يف عدد من �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت، ومنها:
�الإ�سالمية �جلامعة  من  وفد  مع  �لرب�زيل  يف  كامبي�ض  مدينة  يف  �ل�سباب   -دوة 

تركيا،  باك�ستان،  �الإ�سالمية:  �لــدول  من  عدد  يف  �لعربية  �للغة  لتعليم  دور�ت 
�ل�سنغال، ماليزيا.

�جلامعة  من  بتكليف  بربيطانيا  برمنجهام  م�سجد  يف  �لــر�ويــح  �سالة  -�إمــامــة 
�الإ�سالمية.

وله  �الإ�سالمي،  و�لعامل  �ململكة  يف  �مل�سهورين  �لقر�ء  من  �أيوب  حممد  �ل�سيخ  يعد   
ت�سجيالت قر�آنية يف �الإذ�عة و�لتلفزيون، وقد �سجل له جممع �مللك فهد لطباعة 
�مل�سحف �ل�سريف �لقر�آن كاماًل، حيث يتم بثه من �إذ�عة �لقر�آن �لكرمي، و�سجلت له 
�أي�سًا قر�ء�ت �سالة �لر�ويح و�لقيام يف �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف، وهي تن�سر كذلك 

تباعًا يف �الإذ�عة. 
�حلافظ  �ل�سيخ  حياة  عن  وهي  كغيهم(  حق  للعلماء  )�ألي�ض  بعنو�ن:  مقالة  له 

�جلامع حممود �سيبويه - رحمه �هلل -
 وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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�ل�سيخ،  �آل  ح�سني  بن  �لعزيز  عبد  بن  ح�سني  هو 
�ملتو�سطة  در�ض  �أن  وبعد  �سغيً�،  �لعلم  طلب  يف  ن�ساأ 
)بالريا�ض(،  �ل�سريعة  بكلية  �لتحق  و�لثانوية، 
وتخرج فيها بتقدير ممتاز، ثم �لتحق باملعهد �لعايل 
ممتاز  بتقدير  �ملاج�ستي  درجــة  فيه  ونــال  للق�ساء 
�أي�سًا، وكانت �الأطروحة بعنو�ن )�أحكام �الإحد�د يف 
�لفقه �الإ�سالمي( وال يز�ل ينتظر مناق�سة �أطروحة 

�لدكتور�ه �ملقدمة بعنو�ن )�لقو�عد �لفقهية للدعوى(.
فهد  �ل�سيخ  عن  �ملعاد  وز�د  �لتوحيد  فاأخذ  �مل�سايخ،  من  عدد  على  تتلمذ 
عن  �أي�سًا  و�لفقه  �جلربين،  �هلل  عبد  �ل�سيخ  عن  و�حلديث  و�لفقه  �حلميد، 
قو�عد  �لغديان  �هلل  عبد  �ل�سيخ  عن  �أخذ  كما  �لد�ود،  �لعزيز  عبد  �ل�سيخ، 

�لفقه وبع�ض �لدرو�ض �الأخرى، وح�سر درو�ض �ل�سيخ عبد �لعزيز بن باز.
و�حلديث  و�لتوحيد  �لفقه  يف  �لعلمية  �لدرو�ض  من  �لعديد  باإلقاء  وقام 
و�لقو�عد، باالإ�سافة �إىل بع�ض �ملحا�سر�ت يف �جلامع �لكبي وغيه بالريا�ض.

وعني مالزمًا ق�سائيًا عام 1406هـ ثم قا�سيًا عام 1411هـ يف �ملحكمة �لكربى 
بنجر�ن، ويف عام 1412هـ مت نقله �إىل �ملحكمة �لكربى بالريا�ض، ومكث فيها 

�إىل �أن �نتقل يف 1418/8/25هـ �إىل �ملحكمة �لكربى باملدينة �ملنورة.
�سدر بعدها �الأمر �ل�سامي بتعيينه �إمامًا وخطيبًا للم�سجد �لنبوي �ل�سريف  

1419هـ .
وجنائية  ق�سائية  بحوث  ومنها  تن�سر  مل  �لتي  �لعلمية  �لبحوث  بع�ض  له 

ور�سالة كبية يف �أحكام �ل�سالم، و�أحكام يوم عا�سور�ء.
وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.

حسني بن عبد العزيز آل الشيخ 12
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بن  حممد  بن  �ملح�سن  عبد  �لدكتور  �ل�سيخ  ف�سيلة  هو 
عبد �لرحمن �لقا�سم ينتهي ن�سبه �ىل عا�سم جد �لقبيلة 

�ل�سهية بنجد من قحطان .
ولد �ل�سيخ مبكة �ملكرمة عام 1388من �لهجرة.

ن�ساأ �ل�سيخ يف بيت علم ودين فجده وو�لده هما من جمع 
�لدعوة  �ئمة  وفــتــاوى  تيمية  �بــن  �ال�ــســالم  �سيخ  فتاوى 
�ظفاره  نعومة  منذ  �لعلم  طلب  يف  �ل�سيخ  وبــد�أ  �لنجدية 

فحفظ �لقر�ن والزم عدد� من �أهل �لعلم من �أبرزهم :
-�ل�سيخ عبد �هلل بن حميد رحمه �هلل
-�ل�سيخ عبد �لعزيز بن باز رحمه �هلل

-�ل�سيخ �سالح بن علي �لنا�سر رحمه �هلل
و�ل�سيخ �ملحدث عبد �هلل �ل�سعدوغيهم من �هل �لعلم ..

عليهم  قر�أ  وممن  �لع�سر  �لقر�ء�ت  من  قــر�ء�ت  عدة  يف  �جيز  قد  �ل�سيخ  �ن   كما 
  -�ل�سيخ �حمد �لزيات رحمه �هلل

-�ل�سيخ علي �حلذيفي
-�ل�سيخ �بر�هيم �الخ�سر

-�ل�سيخ حممد �لطرهوين وغيهم
تخرج �ل�سيخ من كلية �ل�سريعة بالريا�ض عام 1410هـ

ثم و��سل يف �ملعهد �لعايل للق�ساء وح�سل على �ملاج�ستي عام 1413هـ
عني بعد ذلك مالزما ق�سائيا يف �لريا�ض ثم عني قا�سيا يف منطقة تبوك يف حمكمة 
�لبدع،ثم عني �ل�سيخ �ماما للم�سجد �لنبوي عام 1418هـ ونقل �ىل حمكمة �ملدينة 

�لنبوية.
و�ل�سيخ له عدة موؤلفات منها �خلطب �ملنربية ، تي�سي �لو�سول �سرح ثالثة 

 �ال�سول،و�مل�سبوك حا�سية حتفة �مللوك )يف �لفقه �حلنفي( وغيها.
و�ل�سيخ له در�ض يف �مل�سجد �لنبوي بعد �سالة �لع�ساء يف �لتو�سعة �ل�سرقية من 

�مل�سجد. وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.

عبد احملسن بن حممد القاسم13
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وكنيته : �أبو عبد �لرحمن
مدن  �أحدى  �لهفوف  مدينة  مو�ليد  • من 

 حمافظة �الح�ساء باملنطقة �ل�سرقية.
�لهفوف مدينة  يف  تعليمه  "•تلقى 

�الكرب ثم يليه �أخيه �ل�سيخ نبيل  �البن  • هو 
 وبينها �سبه كبي يف �ل�سوت و�ل�سكل قليال

�ملرحلة  يف  وهو  �لنا�ض  �مامة  يف  • بد�أ 
�لثانوية تقريبا يف عام 1406 هـ وكان ي�سلي بالتناوب مع �سيخه 

 �ل�سيخ �أحمد �ل�سلمي من م�سائخ حمافظة �الح�ساء.
�جلامعي يف جامعة �الم حممد بن �سعود �ال�سالمية  تعليمه  • تلقى 

 يف ق�سم �ل�سريعة فرع �الح�ساء
للق�ساء. �لعايل  �ملعهد  • ثم 

        تنقالته يف اإلمامة 
مت تعيينه بادئ �الأمر يف مدينة�لدمام ثم �نتقل �ىل مدينة�لريا�ض 
ثم مت نقله �ىل�ملدينة �ملنورة،�إماما للم�سجد �لنبوي �ل�سريف و�الآن 

 يعمل : قا�سيا باملحكمة �لكربى باملدينة �لنبوية 
          صفاته :

 يتميز برحابة �سدره وهدوئه �لعجيب �لذي ياأ�سرك من غي �أن 

صالح بن حممد البدير ) إمام احلرمني (14
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ت�سعر وقر�ءته موؤثرة وهوكثي �خل�سوع
وقد مت تعيينه �إمامًا م�ساعدً� للحرم عام 1419 هـ ، وثبت عام 

1420هـ كاإمام فرو�ض و�أول �سالة له كانت هي �سالة �ملغرب و �سارك 
�ل�سيخ يف ترو�يح �حلرم �ملدين منذ 1419هـ با�ستثناء 1426هـ 

و1427هـ كانت باحلرم �ملكي 
       وله مؤلفات منها :

ح�سول �مل�سرة بت�سهيل المية �الأفعال بزيادة بحرق و�الحمر�ر 
و�لطرة .

وقد �أّم �ل�سيخ - يف �مل�سجد �حلر�م - كاإمام م�ساعد لعامني متاليني 
1426هـ و 1427 هـ .

وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.
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هو �ل�سيخ �لقارئ �سعد بن �سعيد بن �سعد �لغامدي، ولد بتاريخ 
مدينة  مو�ليد  من  وهو  1967م،  عام  �ملو�فق  1387/5/19هـ  

�لدمام يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية .
�لدر��سة :

�الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  �الإمام  جامعة  من  �ل�سيخ  تخرج 
باالأح�ساء )كلية �ل�سريعة تخ�س�ض �أ�سول �لدين( عام 1410هـ 
�ل�سيخ حفظ كتاب �هلل عام 1415ه  و ح�سل على  �أمت  و قد 

�إجازة �الإ�سناد برو�ية حف�ض عن عا�سم يف عام 1417ه .
�لعمل :

1- عمل يف حقل �لتدري�ض من عام 1411ه  �إىل عام 1415ه 
2- عمل م�سرفًا تربويًا ملادة �لربية �الإ�سالمية من عام 1416ه  �إىل عام 1423ه 

3- حاليًا يعمل مديرً� ملد�ر�ض حممد �لفاحت �الأهلية بالدمام.
�أعمال و م�ساركات:

1- �مل�سرف �لعام على مركز �الإمام �ل�ساطبي للقر�آن �لكرمي بالدمام.
2- �مل�سرف �لعام على مركز منار �لهدى للدور�ت �ل�سرعية و �لروبية.

ـــام  ـــدم ـــال ب ــــو  كــــان �أحـــــمـــــد  بـــــن  ـــف  ـــس ـــو� ي جــــامــــع  خـــطـــيـــب  و  �إمـــــــــام   -3 
�الإجــتــمــاعــيــة  لــلــ�ــســوؤون  �لــتــابــعــة  ــدمــام  ــال ب �الإجــتــمــاعــيــة  �لــلــجــنــة  ع�سو   -4 

و غي ذلك من �مل�ساركات �ملحلية و �خلارجية.
 �الإ�سد�ر�ت:

 1- �مل�سحف �ملرتل للقر�آن �لكرمي .... �سدر يف عام 1417ه . 
 2- نظم هد�ية �ملرتاب يف مت�سابه �لكتاب لالإمام �ل�سخاوي -رحمه �هلل-

 3- نظم �ألفية �لعر�قي للحافظ �لعر�قي. 
 4- ر�سالة )�إىل �أهل �لقر�آن(.

 5- �الأذكار. 
6- �لرقية �ل�سرعية.   وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.

 سعد بن سعيد الغامدي15
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تاريخ �مليالد: 1382 هـ �ملدينة �ملنورة.
�لدرجة �لعلمية: �أ�ستاذ كر�سي يف ق�سم �لتف�سي 

   كلية �لقر�آن �لكرمي باجلامعة �الإ�سالمية.
�ملوؤهالت �لعلمية: 

�مللك  جامعة  من  �الإ�سالمية  �لدر��سات  يف  بكالوريو�ض 
عبد �لعزيز بجدة 1404هـ. 

ماج�ستي يف �لكتاب و�ل�سنة من جامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة 1408هـ.
دكتور�ه يف �لتف�سي من �جلامعة �الإ�سالمية باملدينة �ملنورة 1412هـ.

�الإنتاج �لعلمي:
1-منهج �لقر�آن �لكرمي يف رعاية �سعفاء �ملجتمع«ر�سالة �لدكتور�ه«.

2-�لق�س�ض �لقر�آين بني �الآباء و�الأبناء.
3-تاأمالت يف �سورة �لو�قعة.

4-ق�سة �ملائدة حقائق وفو�ئد.
5-ت�سبيح �هلل ذ�ته يف �آيات �لقر�آن.

6-�لف�سل و�لبيان يف �أعظم �آية يف �لقر�آن.
�ملنا�سب �الإد�رية:

ع�سو جمل�ض كلية �لقر�آن �لكرمي باجلامعة �الإ�سالمية.••
ع�سو جمل�ض �إد�رة �جلمعية �لعلمية للقر�آن �لكرمي.••
عميد �سوؤون �ملكتبات باجلامعة �الإ�سالمية حالًيا.••

وفقه �هلل ونفع بعلمه �الإ�سالم و�مل�سلمني.

 عماد بن زهري بن عبد القادر حافظ16
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 �مللك �سعود بن عبد �لعزيز �آل �سعود
 �ل�سيخ حممد بن �سامل �جلز�ئري �لعقبي ) من �جلز�ئر (

 �ل�سيخ حممد �أحمد �سقر
 �ل�سيخ �سليمان بن عبد �لرحمن �لعمري ) عنيزة (

 �ل�سيخ عمر برى ) من �ملدينة �ملنورة (
 �ل�سيخ عبد �لعزيز بن علي �ل�سبل ) من عنيزة (

 �ل�سيخ عبد �لعزيز بن عبد �هلل �لفالح ) من �لزلفي (
 �ل�سيخ حممد �لطيب ) من مايل(

�ل�سيخ �أبو بكر جابر �جلز�ئري
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�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات، و�ل�سالة و�ل�سالم 
على نبينا حممد و�آله و�سحبه ومن تبعه باإح�سان �إىل يوم 

وبعد،، �لدين  
فهذ� ما ي�ّسر �هلل جمعه وترتيبه من �سٍي خمت�سرة الأئمة 

�حلرمني �ل�سريفني.. �أرجو �أن ُتفيد كل من يّطلع عليها.
و�أمتنى من كل من لديه معلومة الإ�سافتها يف طبعات قادمة 

وخا�سًة من �أبناء و�أحفاد �أولئك �الأئمة �الأعالم رحمهم �هلل 
جميًعا، وبارك يف �الأحياء.

و�إنني �إذ �أ�سكر كل من �ساهم يف خروج هذ� �لعمل، �أمتنى �أن 
�ألقى �ملالحظات �لهادفة و�لبناءة.

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني،،

الخاتمة

�لطائف ــ �ض.ب: 2579
E-mail: al-alaf@hotmail.com متت بحمد اهلل املراجعة والإعداد للطباعة

يف امل�ضجد النبوي ليلة الثالثاء 23 رم�ضان 1432هـ

حمبكم
عبد اهلل بن أمحد العالف الغامدي
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�ملر�جع �الإلكرونية
وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف11

http://moia.gov.sa

موقع �لرئا�سة �لعامة ل�سوؤون �مل�سجد �حلر�م و�مل�سجد �لنبوي12
http://gph.gov.sa

موقع م�سروع تعظيم �لبلد �حلر�م13
http://makkah.org.sa

موقع قبلة �لدنيا ) مكة �ملكرمة ( مّكاوي«�سابًقا«14
http://makkawi.com

موقع ملتقى �أهل �حلديث15
http://ahlalhdeeth.com

موقع �ساحات و�دي �لعلي16
http://sahat-wadialali.com

موقع منتدى و�دي �لعلي17
http://wadialali.com/vb

�سبكة قر�ء طيبة18
http://qurrataiba.com

�سبكة �الألوكة19
http://alukah.net

موقع ر�بطة �لعامل �الإ�سالمي20
http://themwl.org

كتاب مر�آة �حلرمني ــ الإبر�هيم رفعت با�سا )رحمه �هلل( ــ �لطبعة �الأوىل ــ من مكتبة 1
�ل�سيخ/ �أحمد بن عبد �لرحمن �جلري�سي جز�ه �هلل خًي�.

تاريخ �لكعبة �ملعظمة لل�سيخ ح�سن عبد �هلل با�سالمة ــ رحمه �هلل2

تاريخ عمارة �مل�سجد �حلر�م لل�سيخ ح�سن عبد �هلل با�سالمة ــ رحمه �هلل3

�لتاريخ �لقومي ملكة وبيت �هلل �لكرمي4
لل�سيخ حممد طاهر �لكردي �ملكي �خلطاط ــ رحمه �هلل

�ململكة �لعربية �ل�سعودية يف عيون �أو�ئل �مل�سورين ــ وليام في�سي5
طبعة خا�سة مبنا�سبة مرور مائة عام على تاأ�سي�ض �ململكة

ق�سة �لتو�سعة �لكربى ــ حامد عبا�ض.6

ك�سوة �لكعبة يف عهد �مللك عبد�لعزيز �أ.د. نا�سر بن علي �حلارثي ــ رحمه �هلل7

و�سام �لكرم يف تر�جم �أئمة وخطباء �حلرم8
ملوؤلفه �ل�سيخ يو�سف بن حممد د�خل �ل�سبحي

�أئمة �مل�سجد �حلر�م وموؤذنوه يف �لعهد �ل�سعودي9
ملوؤلفه �الأ�ستاذ �لفا�سل عبد �هلل بن �سعيد �لزهر�ين

أهم املراجع

�لرو�يح �أكرث من �ألف عام يف �مل�سجد �لنبوي لل�سيخ عطية 10
حممد �سامل - رحمه �هلل -
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�ملر�جع �الإلكرونية
وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف11

http://moia.gov.sa

موقع �لرئا�سة �لعامة ل�سوؤون �مل�سجد �حلر�م و�مل�سجد �لنبوي12
http://gph.gov.sa

موقع م�سروع تعظيم �لبلد �حلر�م13
http://makkah.org.sa

موقع قبلة �لدنيا ) مكة �ملكرمة ( مّكاوي«�سابًقا«14
http://makkawi.com

موقع ملتقى �أهل �حلديث15
http://ahlalhdeeth.com

موقع �ساحات و�دي �لعلي16
http://sahat-wadialali.com

موقع منتدى و�دي �لعلي17
http://wadialali.com/vb

�سبكة قر�ء طيبة18
http://qurrataiba.com

�سبكة �الألوكة19
http://alukah.net

موقع ر�بطة �لعامل �الإ�سالمي20
http://themwl.org
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رقم �لعنو�ن
�ل�سفحة

7مقدمة
9 �أئمة �مل�سجد �حلر�م

10) 1 ( حممد نور �لكتبي
17) 2 ( حممد بن عبد �للطيف بن عبد �لرحمن �آل �ل�سيخ

18) 3 ( عبد �هلل بن ح�سن بن ح�سني بن علي �آل �ل�سيخ
20) 4 ( ح�سن بن حممد بن عمر بن عبد �هلل فدعق �ل�سافعي

21) 5 ( عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن ح�سن بن ح�سني �آل �ل�سيخ
22) 6 ( ح�سن بن عبد �هلل بن ح�سن بن ح�سني �آل �ل�سيخ

23) 7 ( عبد �لظاهر �أبو �ل�سمح
24) 8 ( حممد بن عمر بن عبد �لهادي �ل�سايقي �ل�سود�ين

25) 9 ( حممد بن عبد�لرز�ق حمزة
27) 10 ( عبد �هلل بن عبد �لغني خياط

33) 11 ( عبد �ملهيمن بن حممد �أبو �ل�سمح
34) 12 ( عبد �هلل بن عبد �لرحمن بن �سالح بن حمد �لب�سام

41) 13 ( عبد�لرحمن بن حممد بن عبد �هلل �ل�سعالن

الفهرس
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42) 14 ( �سعيد بن عبد �لعزيز �جلندول
43) 15 ( يحيى بن عثمان بن �حل�سني �ملدر�ض �ملكي �حلنبلي

44) 16 ( عبد �هلل بن حممد �خلليفي
45) 17 ( حممد بن عبد�هلل �ل�سبيل

47) 18 ( حممد بن �سالح بن حممد بن عثيمني �حلنبلي
49) 19 ( �سالح بن عبد�هلل بن حممد بن حميد

51) 20 ( علي بن عبد�هلل جابر
56) 21 ( عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز �ل�سدي�ض

61) 22 ( �سعود بن �إبر�هيم �آل �سرمي
63) 23 ( عمر بن حممد �ل�سبيل

65) 24 ( �أ�سامة بن عبد�هلل خياط
72) 25 ( �ل�سيخ �سالح بن حممد �آل طالب

79) 26 ( عبد�هلل بن عو�د �لذبياين �جلهني ) �إمام �حلرمني (
81) 27 ( ماهر بن حمد �ملعيقلي �لبلوي ) �إمام �حلرمني (

84) 28 ( عادل بن �سامل �لكلباين
87) 29 ( خالد بن علي �الأبلجي �لغامدي ) �إمام �حلرمني (

90) 30 ( في�سل بن جميل بن ح�سن �لغز�وي
93 �أئمة �مل�سجد �لنبوي
94) 1 ( �سالح �لزغيبي
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95) 2 ( عبد �لعزيز بن �سالح
ْيخ عبد �ملجيد ح�سن �جلربتي 96) 3 ( �ل�سَّ

98) 4 ( عبد�هلل بن حممد بن ز�حم
100) 5 ( حممد علي حممد ثاين

102) 6 ( علي بن عبد�لرحمن بن علي �حلذيفي ) �إمام �حلرمني (
104) 7 ( حممد علي �حلركان

106) 8 ( بكر عبد�هلل �أبو زيد ) رحمه �هلل (
112) 9 ( �إبر�هيم �الأخ�سر بن علي �لقّيم ) �إمام �حلرمني (

113)10( عبد �لبارئ بن عو��ض �لثبيتي �لعتيبي ) �إمام �حلرمني (
114) 11 ( حممد �أيوب بن حممد يو�سف بن �سليمان عمر 

116) 12 ( ح�سني بن عبد �لعزيز �آل �ل�سيخ 
117) 13 ( عبد �ملح�سن بن حممد �لقا�سم

118) 14 ( �سالح بن حممد �لبدير ) �إمام �حلرمني (
120) 15 ( �سعد بن �سعيد �لغامدي 

121) 16 ( عماد بن زهي بن عبد �لقادر حافظ
122م�سايخ كان لهم �سرف �الإمامة يف �مل�سجد �لنبوي

123�خلامتة
124�أهم �ملر�جع

126�لفهر�ض  
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