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�صورة �أخذت للكعبة امل�شرفة عام 1297هـ �أي قبل �أكرث من  135عام ًا تقريب ًا
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المقدمة

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله
وبعد،،
و�صحبه		
�سي �أئمة احلرمني ال�شريفني منذ عام
فهذا كتاب خمت�صر يف رِ
� 1343إىل عام 1432هـ �أهديه لكل م�سلم وم�سلمة ,وقد اعتمدت
علمية ومواقع على
وجمالت
تاريخية
كتب
ٍ
ٍ
ٍ
يف جمع معلوماته على ٍ
خطية
ومرا�سالت
�شخ�صية
مقابالت
ال�شبكة العاملية وكذلك على
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
لبع�ض �أئمة احلرمني املعا�صرين وفقهم اهلل لكل خري.
وهذا الإ�صدار على �سرعة �إجنازه و�إيجازه �إ ّال �أنه يحتاج �إىل
مزيد ت�صحيح وتنقيح ،ف�أرجو ممن لديه معلومة �أو فائدة غفلنا
عنها �أن ير�سلها ل ُت�ضاف يف الطبعات القادمة �إن �شاء اهلل تعاىل.
واهلل �أ�س�أل �أن ينفع بهذا الإ�صدار و�أن يرحم من مات من �أئمة
احلرمني ،ويبارك يف الأحياء منهم� ،إنه جوادٌ كرمي.

وكتب
عبد اهلل بن أمحد العالف الغامدي
امل�سجد احلرام ــ رم�ضان  1432هـ

7

 1343ــ  1432هـ

8

9

 1343ــ  1432هـ

1

حممد نور الكتيب

(رمحه اهلل)

ه��و حمم��د ن��ور ب��ن ال�شري��ف
حمم��د �إبراهي��م الكتب��ي احل�سن��ي
الطالبي �:أحد �أئم��ة امل�سجد احلرام
وقا�ض��ي املدين��ة املنورة ول��د يف مكة
املكرمة �سنة  1323هـ ،حفظ القران
الك��رمي والتحق باملدر�س��ة ال�صولتية
يف البل��د احل��رام و�أخ��ذ ع��ن علمائه
وع��ن وال��ده العالمة حممد �إبراهي��م الكتبي احل�سن��ي ،وعني رئي�س ًا
لهيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر مبكة واختري ع�ضو ًا يف هيئة
التميي��ز ،ثم ت��وىل ق�ضاء املدينة ،حتى احي��ل للتقاعد �سنة 1373
هـ ،توفى يف �22شوال �سنة 1402هـ.

نسبه

تبي
هو ال�شريف حم ّمد نور ب��ن الع ّالمة املُ ِّ
حدث حم ّمد �إبراهيم ال ُك ّ
اب��ن حم ّم��د عب��د اهلل ا َ
علي بن
ني بن ن��ور حم ّمد بن عي�سى ب��ن ّ
حل َ�س ّ
ا َ
حل َ�سن بن حم ّمد بن ّ
الداخل بن حم ّمد بن مو�سى
ال�شريف عبد اهلل ّ
عل��ي بن ا َ
حل َ�سن
اب��ن �إبراهي��م بن عبد اهلل ب��ن حم ّمد بن عي�سى بن ّ
اب��ن �أحمد ب��ن حم ّمد بن عبد اهلل بن حم ّمد ب��ن �إبراهيم بن حم ّمد
10

علي بن �صائ��م بن �إبراهي��م بن حم ّمد ب��ن �إ�سماعيل
اب��ن �أحمد ب��ن ّ
اب��ن حم ّم��د بن عبد اهلل بن �إ�سماعيل ب��ن �سليمان بن مو�سى بن عبد
اهلل �أب��و ال ِكرام بن داود الأمري ب��ن �أحمد امل ِْ�س َور بن عبد اهلل ال�شيخ
جل ْون ب��ن عبد اهلل املح�ض ب��ن ا َ
ال�صال��ح بن مو�سى ا َ
حل َ�سن املُثنّى بن
ا َ
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما .
حل َ�سن املُجتبى ال�سبط بن ّ

وصفه

كان رحم��ه اهلل متو�س��ط القامة ،نحيل اجل�سم ,عري�ض اجلبهة
�أ�سم��ر اللون ,وا�س��ع العينني ,ك��ث اللحية ,تلوح عل��ى وجهه عالمات
ال��ذكاء والهيب��ة ,يرت��دي الغ�ترة وال ي�ض��ع عليه��ا العق��ال ,ويلب�س
زي
العب��اءة العربي��ة ,وكان يف �شباب��ه يلب�س اجلبة والعمام��ة وهو ّ
العلم��اء يف املا�ض��ي ,وكان يف �أخ��ر حيات��ه ال مي�ش��ي �إال مت���ؤك ًا عل��ى
العكاز.

مولده
املكرم��ة يف زم��ن الدول��ة ال ُعثمان ّي��ة ،يف عهد وايل
ُولِ��دَ يف مكّ��ة ّ
مكّ��ة ال�شريف عون الرفي��ق �سنة 1323هـ ،وقي��ل يف عهد وايل مكّة
علي با�شا بن عبد اهلل بن حم ّمد بن عبداملعني.
ال�شريف ّ
11
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نشأته

القراء مب ّكة �آنذاك
بد�أ بحفظ كتاب اهلل وجتويده على يد �شيخ ّ
ال�شيخ عبدال ّلطيف قاري ح ّتى �أ ّ
مته مع حفظه لبع�ض القراءات.
ويف عام 1331هـ التحق باملدر�سة ال�صولت ّية وتد ّرج يف �صفوفها ح ّتى
تخرج من الق�سم العايل يف �آخر �شهر ذي القعدة �سنة 1337هـ ,وبعد
ّ
مقدمتهم والده
ذلك وا�صل درا�سته على يد علماء امل�سجد احلرام ويف ّ
و�شجعوه على ن�شر
ال�شريف حم ّمد �إبراهيم ح ّتى �أجازوه بالتدري�س ّ
ال ِعلم وب ّثه.

الشريف الكتيب إمام املسجد احلرام

ت�صدر الكتبي للإمامة والتدري�س يف امل�سجد احلرام يف �سنة 1340هـ
،حيث كان ي�ؤم امل�صلني يف الأيام العادية ،ويف �شهر رم�ضان كان ي�ؤم
امل�صلني يف �صالة الرتاويح يف حمراب املذهب احلنفي ،وكان ذلك يف
ح�صوة الرملة القريبة من باب العمرة ،وبعد دخول امللك عبد العزيز
وحكمه للبالد ،ق��ام بتوحيد املذاهب �،أ�صبح للم�صلني �إم��ام واحد,
ف�أ�صبح �إمام ًا رئي�س ًا ي�صلي بالنا�س �صالة الظهر و�أحيان ًا �صالة الع�صر.
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الشريف الكتيب إمامًا وقاضيًا
يف ربيع الأول من �سنة 1357هـ عني الكتبي
قا�ضي ًا للمدينة ثم رئي�س ًا للمحاكم ،وكان
يقوم بالتدري�س يف امل�سجد النبوي لفرتة
ق�صرية ,وقد �شهد له �أهل املدينة ببارعته يف
الق�ضاء ،وكان دائما يدعو �إىل ال�صلح يف ق�ضاياه ،وا�ستمر يف عمله حتى
�سنة 1373هـ ،حيث طلب �إحالته �إىل التقاعد ،ف�صدر الأمر باملوافقة.
قال عنه الأديب املدين �سعود احلجام  :ذلك الرجل الذي يعد علم ًا
من �أع�لام املدينة النبوية ،فهو �أحد ق�ضاة املحكمة ال�شرعية بها،
عرف بجنوحه لل�سلم يف كل ما يعر�ض عليه من ق�ضايا ،فكم من ق�ضية
لعوائل كرمية تتعلق بطالق �أو خالفات زوجيه قد تف�ضي �إليه تراه
يجري االت�صاالت ببع�ض رج��االت املدينة من الذين عرفوا بحبهم
لفعل اخلري ب�أن ي�صلحوا ذات بينهم ،فمتى ما حتقق له ما �أراد �سرله
غاية ال�سرور ،وهو كذلك بالن�سبة لق�ضايا احلقوق اخلا�صة كالديون
واملواريث وغريها ،ف�إن له ب�صمات المتحى يف ق�ضايا بني �أخوة وذوي
رحم يكون ل�شيخنا الكتبي فيها دور ًا فاع ًال كي الت�صل الأم��ور بها
�إىل �أحكام �شرعية فرتاه يلملم �شعث خالفهم ويحاول جاهد ًا على
13
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�أن اليكون لذلك اخلالف �إي روا�سب نف�سية قد ت�ؤثر على عالقاتهم
الأ�سرية.

مناصبه

ُعينّ يف عهد ال�شريف ُ
علي �سنة 1340هـ مد ّر�س ًا بامل�سجد
احل�سني بن ّ
احلرام.
ال�شريف ُ
كما ُعينّ يف عهد ّ
احلنفي
علي �إمام ًا يف املقام
ّ
احل�سني بن ّ
بامل�سجد احلرام.
ُعينّ يف عهد امللك عبد العزيز �سنة  1343هـ �إمام ًا �أ�سا�س ّي ًا ل�صالة
ُّ
الظهر بامل�سجد احلرام.
ُعينّ يف �سنة 1346هـ ع�ضو ًا برئا�سة الق�ضاء.
ُعينّ يف �سنة 1346هـ رئي�س ًا لهيئة الأمر باملعروف والنّهي عن املنكر.
ملكي مد ِّر�س ًا بامل�سجد احلرام
ُعينّ يف �شهر �صفر �سنة 1347هـ مبر�سوم ّ
ومراقب ًا للدرو�س
ُعينّ يف �سنة 1349هـ ع�ضو ًا بهيئة التمييز.
كان ع�ضو ًا منتدب ًا مع رئي�س الق�ضاء.
ُعينّ يف �سنة 1355هـ ع�ضو ًا يف جمل�س املعارف باململكة.
يف �سنة 1356ه��ـ ُع ِر�ض على ف�ضيلته توليّ الق�ضاء مبدينة العال
14

فاعتذر عن ذلك.
ويف ربيع الأ ّول �سنة 1357ه��ـ �صدر الأم��ر امللكي بتعيينه رئي�س ًا
فا�ستمر بها �إىل �سنة
للمحاكم والدوائر ال�شرع ّية باملدينة املن ّورة،
ّ
قدم ا�ستقالته لكرب �سنّه.
1373هـ حيث ّ
يف �سنة 1357هـ ُعينّ مد ِّر�س ًا ورئي�س ًا لهيئة العلماء واملد ِّر�سني بامل�سجد
النبوي ّ
ال�شريف.
ّ
يف �سنة 1357هـ ُعينّ رئي�س ًا ل ُك ّلية ال�شريعة يف املدينة املن ّورة.
إداري باملدينة املن ّورة.
يف �سنة 1373هـ �أُنتخب ع�ضو ًا يف املجل�س ال ّ
يف �سنة 1373هـ ُعينّ م�ست�شار ًا �شرع ّي ًا لإدارة الأوقاف يف املدينة
املن ّورة.
يف �سنة 1377هـ ُع ِر َ
�ض على ف�ضيلته تولِيّ ق�ضاء القطيف فاعتذر
عن ذلك.

مؤلفاته

احلج والعمرة على املذاهب امل�شتهرة ـ
ال ُنّخبة املُعتربة من منا�سك ّ
طبع مب�صر باملطبعة ال�سلف ّية �سنة 1346هـ.

15
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حياته

طيب القلب ُ ،م�صلح بني النا�س ،دم��ث اخللق ُ ،معني لإ�صحاب
كان َ
احلوائج ،الجتده يف امل�سجد �إالم�صلي ًا �أو تالي ًا لكتاب اهلل ،فيه توا�ضع
وورع التفارقه االبت�سامة.

وفاته

توفيّ يف املدينة املن ّورة يف � 22ش ّوال �سنة 1402ه��ـ ،ودفن يف بقيع
ال َغ َ
جده ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم
رقد بالقرب من قرب ّ
وبجوار �أهل البيت وال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم جميع ًا ,و�أعقب
ت�سع بنات وابن واحد هو ال�شريف عبد الرزاق.

16

2

حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ

�إمام وخطيب امل�سجد احلرام ولد �سنة 1282هـ بالريا�ض ون�ش�أ بها
وطلب العلم وهو �صغري فحفظ القر�آن الكرمي على يد والده ثم �شرع
يف القراءة على علماء الريا�ض وا�ستفاد منهم و�أخذ عنهم فقر�أ على
�أخيه عبد اهلل بن عبد اللطيف وقر�أ على ال�شيخ حممد بن حممود
وعلى غريهما ,وملا ا�شتد عوده وحت�صل على مراده من العلم �أر�سله
امللك عبد العزيز داعية �إىل بالد ع�سري وغامد وزه��ران وكان بها
ً
وواعظا ثم رجع �إىل الريا�ض وجل�س للتدري�س يف داره وا�ستفاد
مدر�سا
ً
الطالب من علمه وخلقه وقد جمع مكتبة نف�سية �ضمت جمموعة من
املخطوطات والكتب النادرة وله ر�سائل يف التوحيد والن�صائح منها :
العودة �إىل حقيقة الدين .
ُو يِّل �إمامة وخطابة امل�سجد احلرام �سنة 1343هـ يف �شهر ذي احلجة
بتعيني من امللك عبد العزيز وبعد رحيله من مكة �إىل الريا�ض خلفه
على الإمامة واخلطابة ال�شيخ عبداهلل بن ح�سن �آل ال�شيخ �سنة
1344ه��ـ كما ُو يِّل املرتجم له الق�ضاء مبدينة �شقراء ثم الق�ضاء
بالريا�ض .
تويف �سنة 1367هـ بالريا�ض  ,رحمه اهلل تعاىل.
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3

عبد اهلل بن حسن بن حسني بن علي آل الشيخ

�إمام وخطيب امل�سجد احلرام ,ولد �سنة 1287هـ بالريا�ض ون�ش�أ بها ,
وطلب العلم وهو �صغري  ,فحفظ القر�آن الكرمي  ,وعمره ع�شر �سنوات ،
ثم �شرع يف القراءة على والده وعلى ال�شيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف
�آل ال�شيخ  ,فقر�أ عليهما يف التوحيد والتف�سري واحلديث والفقه
والأ�صول وغري ذلك  ,واجتهد يف الطلب وبرع فيه حتى َب ّز �أقرانه ,
وتفوق عليهم ,وعقد حلقاته العلمية يف الريا�ض ,وا�ستفاد الطالب من
علمه  ,ثم َق ِدم مكة وا�ستقر بها �إىل حني وفاته ,وكان مدر�س ًا بامل�سجد
احلرام �أثناء �إقامته مبكة  ,ف�أخذ عنه الطالب وا�ستفادوا من علمه,
ومن تالميذه املحدث العالمة ال�شيخ علي بن حممد الهندي املتويف
�سنة 1419هـ  -رحمه اهلل وله كتب منها :العقيدة ال�سلفية للفرقة
الناجية املر�ضية ,وحقق و�صحح كتب ًا منها � :شرح الطحاوية  ,وكتاب
ال�سنة لأبي عبد الرحمن عبد اهلل بن �أحمد بن حنبل  ,واجتماع
اجليو�ش الإ�سالمية البن قيم اجلوزية، ُو يِّل �إمامة وخطابة امل�سجد
احلرام �سنة 1344هـ  ,بتعيني من امللك عبد العزيز _ رحمه اهلل
كما �صلى الرتاويح �إمام ًا بامل�سجد احلرام قبل تعيينه �إمام ًا وخطيب ًا
وعني رئي�س ًا ملجل�س الق�ضاء الأعلى  ,ورئي�س ًا لهيئات الأمر باملعروف ،
وامل�شرف العام على �أحوال امل�سجد احلرام ،وكان _ رحمه اهلل _
( ح�سن ال�صوت َ ,ج ُ
ميل �أداء اخلطبة)  ,وكان ( كثري اخل�شوع غزير
18

الدمعة  ,كثري البحث واملطالعة � ,سهل الت�سليمة � ,سريع الرجوع �إىل
ريا كان �أو �صغ ً
ناظر �إىل من �أقامه كب ً
ريا
احلق �إذا ظهر له الدليل غري ٍ
اء عن املنكر .
عامل ًا �أو جاه ًال  ,وكان غيور ًا � ,أ ّمار ًا باملعروف ن ّه ً
الت�أخذه يف اهلل لومة الئم  ,وال يحابي �أحد ًا  ,مهما كان �أ�صله ,
بل كان كثري الن�صح للملوك والوزراء والعلماء)،تويف �سنة 1378هـ
مبكة  ,رحمه اهلل تعاىل.
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4

حسن بن حممد بن عمر بن عبد اهلل فدعق الشافعي

�إمام املقام ال�شافعي بامل�سجد احلرام  ,ولد �سنة 1309هـ مبكة ون� أش�
بها  ,وطلب العلم وهو �صغري  ,فحفظ القر�آن الكرمي  ,وجمموعة من
املتون العلمية على يد ال�شيخ حممد بن عبد اهلل بافيل  ,وال�شيخ
حممد �سعيد باب�صيل  ,وال�شيخ عمر باجنيد  ,وال�شيخ جمال الأمري
املالكي ،وال�شيخ علي �أبو اخليور  ,وال�شيخ ح�سني بن حممد احلب�شي ،
واجتهد يف حت�صيل العلم  ,ورغب يف الرحلة �إىل عدة بلدان  ,وفيها
تلقى العلم عن علمائها  ,فرحل �إىل ح�ضرموت وبغداد ودم�شق  ,وملا
رجع �إىل مكة فتح بيته للمجال�س الأدبية  ,والدرو�س العلمية  ،وكان
يح�ضر جمال�سه ثلة من املثقفني والأدباء  ،وله م�ؤلفات منها :الفوائد
احل�سان.
 ُو يِّل �إمامة املقام ال�شافعي بامل�سجد احلرام ,ك�أبيه وجدهَ ,وخت ُْم
�أبيه �ضمن ورقة �أختام �أئمة وخطباء امل�سجد احلرام.
قال ال�شيخ زكريا بيال _رحمه اهلل تعاىل _  ( :اجتمعتُ به
ور�أيته �صاحب لطف � ,أني�س ًا  ,ب�شو�ش ًا  ,متوا�ضع ًا قوي ًا يف الدين  ,عام ًال
بعلمه ) .
تويف �سنة 1401هـ مبكة  ,رحمه اهلل تعاىل.
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5

عبد العزيز بن عبد اهلل بن حسن بن حسني آل الشيخ

�إما ُم وخطيب امل�سجد احلرام  ,ولد �سنة 1338هـ بالريا�ض ,ون�ش�أ بها ،
وطلب العلم على علماء الريا�ض ,فقر�أ على والده  ,وعلى �سماحة ال�شيخ
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مفتي اململكة  ,وعلى غريهما  ,ووا�صل
درا�سته النظامية وتخرج من كلية ال�شريعة بالأزهر.
له م�ؤلفات منها:
ملحات عن التعليم وبدايته يف اململكة العربية ال�سعودية.
وكتاب من �أحاديث املنرب ديوان خطب .
ُو يِّل �إمامة وخطابة امل�سجد احلرام �سنة 1370هـ  ,وخطابة م�سجد
منرة يف يوم عرفة ,كما عني وزي��ر ًا للمعارف  ,ورئي�س ًا لهيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر .
تويف �سنة 1410هـ بالريا�ض  ,رحمه اهلل تعاىل .
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6

حسن بن عبد اهلل بن حسن بن حسني آل الشيخ (رمحه اهلل)

�إمام امل�سجد احلرام بالنيابة  ,ولد �سنة 1352هـ
باملدينة املنورة  ,ون�ش�أ بها  ,وطلب العلم على يد
وال���ده وا�ستفاد منه حيث الزم���ه م��دة  ,ودر���س
ب��امل��دار���س النظامية مبكة  ,ث��م التحق بكلية
ال�شريعة مبكة  ,وتخرج �سنة 1373ه��ـ وكانت له
ن�شاطات علمية و�إعالمية حيث �أن�ش�أ املجلة العربية بالريا�ض  ,ومن
م�ؤلفاته :التنظيم الق�ضائي يف اململكة العربية ال�سعودية  ,وكرامة
الفرد يف الإ�سالم  ,ودورنا يف الكفاح .
 ُو يِّل �إمامة امل�سجد احلرام نيابة عن �أبيه يف بع�ض ال�صلوات كما
�أخرب بذلك الأ�ستاذ عبد الكرمي اخلرا�شي ,و�شغل املرتجم له عدة
منا�صب �آخرها وزير التعليم العايل باململكة .
 تويف �سنة 1407هـ بالريا�ض  ,رحمه اهلل تعاىل.
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7

عبد الظاهر أبو السمح

(رمحه اهلل)

هو عبدالظاهر بن حممد �أبو ال�سمح� .إمام وخطيب
امل�سجد احل���رام ول��د يف بلدة تلني مب�صر يف عام
1300هـ من �أ�سرة اِ ْ�ش ُتهرت بتحفيظ القر�آن الكرمي
– حفظ القر�آن الكرمي على يد وال��ده وهو ابن
الروايات
التا�سعة من عمره ،التحق بالأزهر فقر�أ
ِ
ال�سبع وحفظ جمموعة من احلديث والتف�سري والفقه واللغة وغريها
– ح�ضر جمال�س ال�شيخ حممد عبده وهو �صغري – وات�صل بال�شيخ
�أمني ال�شنقيطي وعكف على كتب ابن تيمية وابن اجلوزي – ثم عمل
مبدر�سة ابتدائية مبدينة ال�سوي�س -ثم تركها وعاد �إىل طلب العلم
مبدر�سة دار الدعوة ثم عمل مدر�سا بالإ�سكندرية – وهناك �أ�س�س
جماعة �أن�صار ال�سنة فاعتدي عليه وهو ي�ؤم النا�س يف امل�سجد ثم،
طلبه امللك عبد العزيز �آل �سعود رحمه اهلل َف َق ِدم �إىل اململكة ف�شمله
برعايته وعينه �إمام ًا وخطيبا يف امل�سجد احلرام – ثم �أ�س�س رحمه
اهلل مدر�سة دار احلديث مبكة – وقد كان ال�شيخ حممد عبد الرزاق
تخرج منها
حمزة عون ًا له يف بث الدعوة والعناية بهذه الدار التي ّ
الكثري من طلبة العلم – وما زال رحمه اهلل �إمام ًا وداعي ًا �إىل اهلل َع ّز
وج ّل �إىل �أن تويف مب�صر عام 1370هـ.
َ
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8

حممد بن عمر بن عبد اهلادي الشايقي السوداني (رمحه اهلل)

�إمام امل�سجد احلرام بالنيابة  ,ولد �سنة 1321هـ بال�سودان ون�ش�أ بها
وطلب العلم منذ �صغره ,فحفظ القر�آن الكرمي و�أتقنه  ,ثم قدم مكة
�سنة 1337هـ للحج  ,وبعد ق�ضاء ن�سكه رحل �إىل املدينة املنورة ,ثم
رجع �إىل مكة والتحق بدار احلديث اخلريية معلما ومربيا  .ف�أخذ عنه
الطالب وا�ستفادوا منه  ,وكان ُيدَ ر�س كتبا منها  :تف�سري اجلاللني .
ُو يِّل �إمامة امل�سجد احلرام نيابة عن ال�شيخ عبد الظاهر �أبي ال�سمح
وعني مدير ًا لدار احلديث اخلريية خل ًفا لل�شيخ عبد الرزاق حمزة .
كان _ رحمه اهلل _ «رجال زاهد ًا فا�ض ًال  ,حم�سن ًا �إىل طلبة العلم
ومربيا حليم ًا».
تويف �سنة 1416هـ مبكة  ,رحمه اهلل تعاىل.
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9

حممد بن عبدالرزاق محزة

(رمحه اهلل)

ه��و حممد ب��ن ع��ب��دال��رزاق ب��ن حمزة امل�صري
ث����م امل���ك���ي ع�����امل ف���ا����ض���ل وم����در�����س ب��امل�����س��ج��د
احل��������رام وب��������دار احل����دي����ث مب���ك���ة امل���ك���رم���ة.
ولد بقرية كفر ال�شيخ عامر عام 1308هـ بالقليوبية
مب�صر وحفظ القر�آن الكرمي وجمموعة من مبادئ
العلوم الع�صرية مثل احل�ساب واخلط والإمالء ثم التحق باملدر�سة
الأمريية ثم التحق بالأزهر فمكث فيه خم�س �سنوات در�س خاللها
على علمائه النحو وال�صرف – والفقه وعلم املعاين والبيان – ثم قر�أ
على ال�شيخ م�صطفى القاياتي يف العربية وغريها – وكان كثري الرتدد
على دار الكتب امل�صرية – ثم حتول �إىل دار الدعوة والإر�شاد التي
�أن�ش�أها ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا فدر�س فيها ما كان مقررا من العلوم
ثم الزم ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا و�صار معاون ًا له يف ت�صحيح ما يطبع
يف مطبعة املنار من الكتب العلمية مع مالزمته ح�ضور درو�سه – كما
وج َهه �إىل قراءة كتب
الزم ال�شيخ عبد الظاهر �أبو ال�سمح والذي ّ
�شيخ الإ�سالم ابن تيمية – ويف عام 1344هـ قدم مكة للحج وت�شرف
بلقاء امللك عبد العزيز �آل �سعود رحمه اهلل برفقة ال�سيد حممد
ر�شيد ر�ضا – وال�شيخ عبدالظاهر �أبو ال�سمح ثم عاد �إىل القاهرة
وت�أهب للعودة �إىل مكة املكرمة فو�صلها عام 1345هـ حيث مت تعيينه
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مدر�س ًا بامل�سجد احلرام واملعهد ال�سعودي والتقى بال�شيخ ابن ال�سندي
�أح��د علماء الهند فقر�أ عليه يف احلديث وكتب ال�سنة ثم انتقل
�إىل املدينة املنورة �إمام ًا وخطيب ًا بامل�سجد النبوي – ثم حتول مرة
�أخرى �إىل مكة املكرمة عام 1348هـ حيث مت تعيينه مدر�س ًا بامل�سجد
احل��رام واملعهد ال�سعودي يف احلديث والعقائد – كما عمل بدار
احلديث التي �شارك يف �إن�شائها وقد تويف رحمه اهلل عام 1392هـ.
من م�ؤلفاته (ح��ول ترحيب الكوثري) ( ،ر�سالة يف ال�صالة) ،
(ال�شواهد والن�صو�ص من كتاب الأغ�ل�ال) ( ،املقابلة بني الهدى
وال�ضالل).
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10

عبد اهلل بن عبد الغين خياط

(رمحه اهلل)

نسبه
هو �أب��و عبد الرحمن عبد اهلل بن عبد الغني بن
حممد ب��ن عبد الغني خ��ي��اط ،ينتهي ن�سبه �إىل
بلي من ق�ضاعة التي هاجرت بع�ض فروعها
قبيلة ّ
من �شمال احلجاز �إىل بالد ال�شام ،ثم انتقل �أجداده �إىل احلجاز يف
القرن الثاين ع�شر الهجري.

والدته

ولد يف مكة املكرمة يف التا�سع والع�شرين من �شهر �شوال عام 1326هـ
ون�ش�أ يف بيت علم وكان �أب��وه مثقف ًا ثقافة دينية وله �إمل��ام بالفقه
احلنفي والتف�سري واحلديث.

تعليمه

ـ��ـ تلقى تعليمه االب��ت��دائ��ي يف م��در���س��ة اخل��ي��اط مبكة امل��ك��رم��ة ودر���س
امل��ن��ه��ج ال��ث��ان��وي ب��امل��در���س��ة ال��راق��ي��ة ع��ل��ى ع��ه��د احل��ك��وم��ة الها�شمية.
ــ در�س على علماء امل�سجد احلرام وحفظ القر�آن الكرمي يف املدر�سة الفخرية.
ــ التحق باملعهد العلمي ال�سعودي مبكة وتخرج فيه عام 1360هـ.
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مشاخيه

ــ �سماحة ال�شيخ عبداهلل بن ح�سن �آل ال�شيخ رئي�س الق�ضاة يف احلجاز
(وقد الزمه قرابة ع�شر �سنوات).
ــ ف�ضيلة ال�شيخ عبدالظاهر حممد �أبوال�سمح �إمام وخطيب امل�سجد احلرام
واملدر�س فيه.
ــ ف�ضيلة ال�شيخ حممد عبدالرزاق حمزة �إمام وخطيب امل�سجد النبوي
واملدر�س فيه.
ــ ف�ضيلة ال�شيخ �أبوبكر خوقري املدر�س بامل�سجد احلرام
ــ ف�ضيلة ال�شيخ عبيداهلل ال�سندي املدر�س بامل�سجد احلرام
ــ ف�ضيلة ال�شيخ �سليمان احلمدان املدر�س بامل�سجد احلرام
ــ ف�ضيلة ال�شيخ حممد حامد الفقي املدر�س بامل�سجد احلرام
ــ ف�ضيلة ال�شيخ املحدث مظهر ح�سني املدر�س بامل�سجد احلرام
ــ ف�ضيلة ال�شيخ �إبراهيم ال�شوري مدير املعهد العلمي ال�سعودي واملدر�س
فيه
ــ ف�ضيلة ال�شيخ حممد عثمان ال�شاوي املدر�س بامل�سجد احل��رام واملعهد
العلمي ال�سعودي
ــ ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن علي البيز املدر�س باملعهد العلمي ال�سعودي
ــ ف�ضيلة ال�شيخ بهجت البيطار املدر�س يف املعهد العلمي ال�سعودي
ــ ف�ضيلة ال�شيخ تقي الدين الهاليل املدر�س بامل�سجد احلرام واملعهد العلمي
ال�سعودي
ــ ف�ضيلة ال�شيخ ح�سن عرب املدر�س باملدر�سة الفخرية
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ــ ف�ضيلة ال�شيخ حممد �إ�سحاق القاري مدير املدر�سة الفخرية واملدر�س
بها.

أهم أعماله

ــ �صدر الأمر امللكي بتعيينه �إمام ًا يف امل�سجد احلرام عام 1346هـ وكان
ي�ساعد ال�شيخ عبد الظاهر �أبو ال�سمح يف �صالة الرتاويح وينفرد ب�صالة
القيام �آخر الليل.
ــ عني ع�ضو ًا يف هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبوجب الأمر امللكي
ال�صادر يف 1347/1/18هـ.
ــ عني مدر�س ًا باملدر�سة الفي�صلية مبكة مبوجب خطاب مدير املعارف يف
1352/2/12هـ.
ــ اختاره امللك عبد العزيز ليكون معلم ًا لأجناله وعينه مدير ًا ملدر�سة
الأمراء بالريا�ض عام 1356هـ وا�ستمر يف هذا العمل حتى وفاة امللك عبد
العزيز ـ رحمه اهلل ـ عام 1373هـ.
ــ انتقل �إىل احلجاز وعني م�ست�شار ًا للتعليم يف مكة مبوجب الأمر امللكي
رقم  1001/3/20يف 1373/4/7هـ.
ــ ويف عام 1375هـ �أ�سندت �إليه �إدارة كلية ال�شريعة مبكة بالإ�ضافة �إىل
عمله كم�ست�شار وا�ستمر يف هذا العمل حتى عام 1377هـ.
ــ ويف عام 1376هـ كلف بالإ�شراف على �إدارة التعليم مبكة بالإ�ضافة �إىل
عمله كم�ست�شار.
ــ عني �إمام ًا وخطيب ًا للم�سجد احلرام مبوجب الأمر ال�سامي عام 1373هـ
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وا�ستمر يف هذا العمل حتى عام 1404هـ حيث طلب من جاللة امللك �إعفائه
لظروفه ال�صحية.
ــ �صدر الأمر امللكي بتعيينه رئي�س ًا للجامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
بناء على تر�شيح من �سماحة املفتي الأكرب ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ـ رحمه اهلل ـ وذلك عام 1380هـ ولكنه اعتذر عن ذلك وطلب الإعفاء
لظروف خا�صة.
ــ مت اختياره ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة كليتي ال�شريعة والرتبية مبكة مبوجب
خطاب وزير املعارف رقم  4095/5/3/1يف 1383/11/27هـ.
ــ عمل رئي�س ًا ملجل�س �إدارة دار احلديث املكية وع�ضو ًا يف اللجنة الثقافية
برابطة العامل الإ�سالمي.
ــ مت اختياره ع�ضو ًا يف اللجنة املنبثقة من جمل�س التعليم الأعلى لو�ضع
�سيا�سة عليا للتعليم يف اململكة مبوجب خطاب �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
رقم  1343يف 1384/5/27هـ.
ــ مت اختياره مندوب ًا عن وزارة املعارف يف اجتماعات رابطة العامل الإ�سالمي
مبكة مبوجب خطاب وزير املعارف رقم  1510/3/2/1يف 1384/10/13هـ.
ــ �صدر الأمر امللكي باختياره ع�ضو ًا يف هيئة كبار العلماء منذ ت�أ�سي�سها يف
1391/7/8هـ.
ــ مت تر�شيحه ع�ضو ًا يف جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل
الإ�سالمي يف 1393//28هـ.
ــ �صدر الأمر امللكي يف 1391/6/18هـ با�ستثنائه من النظام وعدم �إحالته
للتقاعد مدى احلياة.
30

مؤلفاته

املي�سر (ثالثة �أجزاء).
( )1التف�سري ّ
( )2اخلطب يف امل�سجد احلرام (�ستة �أجزاء).
( )3دليل امل�سلم يف االعتقاد ،على �ضوء الكتاب وال�سنة.
( )4اعتقاد ال�سلف.
( )5ما يجب �أن يعرفه امل�سلم عن دينه.
(ِ )6حكم و�أحكام من ال�سرية النبوية.
( )7ت�أمالت يف دروب احلق والباطل.
(� )8صحائف مطوية.
( )9ملحات من املا�ضي.
( )10الف�ضائل الثالث.
( )11الرواد الثالث.
( )12على درب اخلري.
( )13الربا يف �ضوء الكتاب وال�سنة.
( )14احلدود يف الإ�سالم على �ضوء الكتاب وال�سنة.
( )15حتفة امل�سافر ( �أحكام ال�صالة وال�صيام والإحرام يف الطائرة).
( )16الرباءة من امل�شركني.
( )17ق�صة الإميان.
(� )18شخ�صيات �إ�سالمية.
( )19امل�صدر الثاين للت�شريع الإ�سالمي.
( )20عندما ينعك�س الو�ضع.
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( )21قال يل حمدثي.
( )22الرتبية االجتماعية يف الإ�سالم.
( )23اخلليفة املوهوب.
( )24مبادىء ال�سرية النبوية.
( )25درو�س من الرتبية الإ�سالمية.
( )26ح���رك���ة الإ������ص��ل��اح ال���دي���ن���ي يف ال����ق����رن ال����ث����اين ع�����ش��ر
هذا بالإ�ضافة �إىل م�شاركات علمية ودعوية متعددة يف خمتلف و�سائل
الإعالم.

وفاته

ت��ويف رحم��ه اهلل تعاىل يف مكة املكرمة �صباح يوم الأح��د ال�سابع من �شهر
�شعب��ان عام 1415ه��ـ بعد عمر حاف��ل بجالئل الأعم��ال ،و�ش ّيعه خلق كثري
من املحبني له والعارفني بف�ضله يتقدمهم الأمراء والعلماء والوزراء ورجال
الفك��ر والثقاف��ة والرتبي��ة والتعليم  ...رح��م اهلل ف�ضيلت��ه و�أ�سكنه ف�سيح
جناته.
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11

عبد املهيمن بن حممد أبو السمح (رمحه اهلل)

عبداملهيمن بن حممد ن��ور الدين الفقيه�,إمام وخطيب
امل�سجد احلرام,ولد يف قرية العني مب�صر ,ون�ش�أ بها يف بيت
علم ودي��ن يف ع��ام1307ه��ـ حفظ القر�آن الكرمي,وملا يبلغ
العا�شرة من عمره,وتلقى علومه يف الأزه��ر على �أي��د كبار
علماء ع�صره,و�أخذ على كثري منهم �أمثال:
ال�شيخ حممد عبده وال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا ,ق�ضى �شبابه رحمه اهلل يف
الدعوة �إىل اهلل و�إىل �إتباع �سنة ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم�،-شارك يف
ت�أ�سي�س جماعة �أن�صار ال�سنة املحمدية بالقاهرة وكان من �أبرز �أع�ضائها.
فت��ح مدر�س��ة لتحفي��ظ الق��ر�آن الك��رمي بج��وار �إدارة جماع��ة �أن�ص��ار ال�سنة
بعابدين بالقاهرة.
قدم اململكة والتقى فيها بالكثري من علمائها �أمثال ال�شيخ حممد بن �إبراهيم
مفتي اململكة العربية ال�سعودية وال�شيخ عبد امللك بن �إبراهيم وال�شيخ عبد
اهلل بن عمر بن دهي�ش وال�شيخ حممد بن علي احلركان وغريهم ممن �ساهموا
بجهد معروف يف ن�شر الدعوة.
ر�أى امللك عبد العزيز �آل �سعود رحمه اهلل منه اهتمام ًا بتوجيه الن�شء �إىل
العقيدة ال�صحيحة ف�أمر بتعيينه مدير ًا للمعهد الثانوي بعنيزه يف الق�صيم ثم
عينه �إمام ًا وخطيب ًا بامل�سجد احلرام عام1369هـ.
وا�ستمر �إىل عام1388هـ.
قام بتدري�س القر�آن الكرمي يف بع�ض مدرا�س مكة املكرمة ودار احلديث,تويف
رحمه اهلل مبكة عام1399هـ.
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12

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد البسام (رمحه اهلل)

نسبه:

ه�����و �أب�������و ع���ب���د ال����رح����م����ن ال�������ش���ي���خ ع���ب���د اهلل ب�����ن ع��ب��د
ال��رح��م��ن ب���ن ���ص��ال��ح ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د ب���ن ح��م��د ال��ب�����س��ام
ف�آل ب�سام من �سكان عنيزة

مولده

ولد يف بلدة �أ�سرته مدينة عنيزة يف الق�صيم عام 1346هـ.

أسرته

ا�شتهرت �أ�سرة ال�شيخ يف الثقافة والإط�لاع على العلوم ال�شرعية
والعلوم العربية ،والأمور االجتماعية وال�سيا�سية ب�سبب �أ�سفارهم
يف اخلارج ،واحتكاكهم مبثقفي تلك البلدان ،واطالعهم على �أحوال
الأمم والبلدان ،ف�صار لهم �إطالع وا�سع.

حياته العلمية

دخل يف �صباه املبكر ُك َّتاب ال�شيخ :عبد اهلل بن حممد القرعاوي
حينما فتح له ُك َّتاب ًا لتعليم القر�آن الكرمي ومبادئ العلوم ال�شرعية،
فكان (ال�شيخ) مع الأطفال الذين خ�ص�ص لهم حفظ القر�آن فقط،
فلما �سافر �شيخه عبد اهلل القرعاوي عن عنيزة �إىل جنوب اململكة
34

العربية ال�سعودية �صار ال�شيخ يدر�س مع �شقيقه �صالح بن عبد
الرحمن الب�سام على والدهما -رحمه اهلل ،-ف�شرعا يتلقيان عليه
درا�سة القر�آن الكرمي ،وكذلك يدر�سان عليه يف التف�سري وال�سرية
النبوية والتاريخ الإ�سالمي ،والفقه والنحو.
فكانا يقرء�آن عليه يف تف�سري ابن كثري ويف البداية والنهاية ويف الفقه
يف كتاب (�أخ�صر املخت�صرات) للحنبلي ويف النحو يف الأجرومية ويف
�أثناء قراءة القر�آن على والده كان يعلمه التف�سري.
وكان والده يحثه على موا�صلة الدرا�سة واحل�صول على العلم ،ويبني
له ف�ضل العلم وف�ضل �أهله ،وكان يكرر عليه قوله(:ت�أتيني عامل ًا �أف�ضل
علي من كنوز الأر�ض) فرتغيبه وحثه له هو احلافز الذي دفعه �إىل
التعلم.
ثم �إن ال�شيخ انخرط يف �سلك الطالب املالزمني عند ال�شيخ العالمة
عبد الرحمن النا�صر ال�سعدي –رحمه اهلل ،-ف�صار يح�ضر درو�سه
وال يفوته منها �شيء.
فكان من زمالئه الكبار:
 )1ال�شيخ �سليمان بن �إبراهيم الب�سام.
 )2ال�شيخ حمد بن حممد الب�سام.
 )3ال�شيخ حممد بن �سليمان الب�سام.
 )4ال�شيخ حممد بن عبد العزيز املطوع.
 )5ال�شيخ حممد بن من�صور الزامل.
 )6ال�شيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل.
 )7ال�شيخ عبد الرحمن بن حممد املقو�شي.
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 )8ال�شيخ علي بن حمد ال�صاحلي.
 )9ال�شيخ عبد العزيز بن حممد ال�سلمان ،وغريهم.
�أما زمال�ؤه على �شيخه الذين هم يف �سنه ،فمنهم:
 )1ال�شيخ حممد ال�صالح العثيمني.
 )2ال�شيخ علي املحمد الزامل.
 )3ال�شيخ حمد املحمد املرزوقي.
 )4ال�شيخ عبد العزيز امل�ساعد.
 )5ال�شيخ عبد اهلل العلي النعيم.
 )6ال�شيخ عبد العزيز العلي النعيم.
 )7ال�شيخ �سليمان العبد الرحمن الدامغ.
 )8ال�شيخ عبد اهلل ال�صالح الفالح.
وقد جد واجتهد يف القراءة على �شيخه وعلى زمالئه الكبار الذين
مر ذكرهم ،وحر�ص على اال�ستفادة منهم كث ً
ريا ،فلم ي�ضع من وقته
�شيئ ًا ،وهكذا قر�أ على �شيخه وراجع مع زمالئه العلوم الآتية:
 -1التف�سري ،و�أكرث ما يقر�ؤون تف�سري اجلاللني وتف�سري ال�شيخ عبد
الرحمن ال�سعدي الذي يلقيه على النا�س من حفظه.
 -2احلديث ،قر�أ فيه البخاري واملنتقى وبلوغ املرام.
 -3التوحيد ،وقر�أ فيه كتاب التوحيد والوا�سطية و�شرح الطحاوية
وبع�ض م�ؤلفات �شيخه.
� -4أ�صول الفقه ،قر�أ يف الورقات وخمت�صر التحرير.
 -5الفقه ،وقر�أ يف منت الزاد و�شرحه الرو�ض املربع مرات ،واملنتهى
وحده ،واملنتهى مع �شرحه ،وبع�ض م�ؤلفات �شيخه الفقهية.
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 -6النحو وال�صرف ،قر�أ يف القطر و�شرحه للم�ؤلف ،و�ألفية ابن
مالك عدة مرات ،ويراجع �شروحهما وحوا�شيهما.

حمفوظاته:

يف �أثناء قراءته حفظ من �أ�صول العلم ما يلي:
 )1القر�آن الكرمي ،فقد حفظه عند والده.
 )2بلوغ املرام.
 )3خمت�صر املقنع (منت الزاد).
 )4بع�ض م�ؤلفات يف التوحيد والفقه.
 )5منت الورقات يف �أ�صول الفقه.
 )6القطر يف النحو.
� )7ألفية ابن مالك يف النحو وال�صرف.
واملحفوظات الأخرية فيما بعد القر�آن الكرمي حفظها �أثناء قراءته
على �شيخه ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي.
ومكث يف هذه القراءة ثمان �سنوات يف مالزمة �شيخه عبد الرحمن
ال�سعدي ،وك��ان يجل�س عدة �ساعات يف الليل للمراجعة والبحث،
ف�أدرك يف هذه الفرتة �إدراك ًا �أعجب �شيخه وزمالءه.
�أعماله �أثناء درا�سته على �شيخه عبد الرحمن ال�سعدي:
كان �أ�صحاب الأحياء يف عنيزة يطلبونه من �شيخه ال�شيخ عبد
الرحمن ال�سعدي لي�ؤمهم يف م�ساجدهم يف �صالة الرتاويح والتهجد
(القيام) يف �شهر رم�ضان ،وقراءة الوعظ يف ليايل الع�شر الأخري.
بعد �أن �أدرك ال�شيخ –رحمه اهلل -يف بلدة عنيزة م��ن العلوم
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ال�شرعية والعلوم العربية والعلوم التاريخية ،و�صار تنميتها ميكن �أن
يكون من املطالعة واملراجعة ،كانت حني ذاك قد فتحت دار التوحيد
بالطائف ،و�صار فيها من العلوم ما مل يقر�أه عند م�شايخه يف بلده،
فحج عام ( )1365هـ ،واجتمع مع رئي�س الدار ،وهو ال�شيخ حممد بن
عبد العزيز بن مانع يف منزله مبكة املكرمة ،وباحثه ف�أعجب ال�شيخ
به ومبحفوظاته ،ف�أ�شار عليه بااللتحاق بالدار.
ووجد فيها كبار العلماء من الأزهر وغريهم من �أمثال :ال�شيخ :عبد
الرزاق عفيفي ،وال�شيخ :حممد ح�سني الذهبي ،وال�شيخ :عبد اهلل
ال�صالح اخلليفي وغريهم من العلماء.

مناصبه وأعماله:

ملا تخرج من الدرا�سة اجلامعية عام 1374هـ عمل ما يلي:
 -1الق�ضاء :فكان ق�ضا�ؤه يف الق�ضايا اجلزئية امل�ستعجلة يف مكة.
 -2ثاني ًا :عني مدر�س ًا ر�سمي ًا يف امل�سجد احلرام فكان يلقي درو�س ًا
عامة وخا�صة.
 -3ع�ضو ًا يف رابطة العامل الإ�سالمي ،وع�ضو ًا يف مو�سم احلج.
 -4قام بالإمامة يف امل�سجد احلرام ملدة ثالثة �أ�شهر ،وطلب منه
البقاء يف الإمامة ر�سمي ًا ولكنه مل يرغب ذلك الن�شغاله ب�أعماله
الأخرى.
 -5رئي�س ًا للمحكمة الكربى بالطائف
 -6قا�ضي يف حمكمة متييز الأحكام ال�شرعية للمنطقة الغربية
التي مقرها مكة املكرمة عام 1391هـ.
 -7رئي�س ًا ملحكمة التمييز مبكة املكرمة 1400هـ ،وقام بها حتى متت
38

مدة عمله النظامي ،ثم مدد له �سنة ،ثم تقاعد عام 1417هـ.
 -8ع�ضو ًا يف املجمع الفقهي الإ���س�لام��ي التابع لرابطة العامل
الإ�سالمي،
والتابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
 -9مثل اململكة العربية ال�سعودية يف كثري من امل�ؤمترات اخلارجية.
م�ؤلفاته:
 -1جمموعة حما�ضرات وبحوث �ألقاها يف موا�سم رابطة العامل
الإ�سالمي ،وبع�ضها ن�شر يف ال�صحف� ،ستجمع لتكون يف كتاب �إن �شاء
اهلل.
 -2ر�سالة يف م�ضار ومفا�سد تقنني ال�شريعة( .طـ)
� -3شرح على ك�شف ال�شبهات( .طـ)
 -4حا�شية على عمدة الفقه( .طـ)
 -5تي�سري العالم �شرح عمدة الأحكام( .طـ)
 -6تو�ضيح الأحكام �شرح بلوغ املرام( .طـ)
 -7علماء جند خالل ثمانية قرون( .طـ)
 -8القول اجللي يف حكم زكاة احللي( .طـ)
 -9االختيارات اجللية يف امل�سائل اخلالفية( .طـ)
وغريها كثري من بني مطوالت ور�سائل انتفع بها الكثري.

تالميذه:

وقد تتلمذ على ال�شيخ –رحمه اهلل -جمموعة من طالب العلم،
ومنهم:
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 )1ال�شيخ الدكتور :نا�صر العبد اهلل امليمان (�أحد مدر�سي جامعة
�أم القرى).
 )2ال�شيخ� :شائع بن حممد الدو�سري (�أحد الدعاة).
 )3ال�شيخ :عبد القادر عبد الوهاب بغدادي (�أح��د كتاب العدل
مبكة).
 )4ال�شيخ :يو�سف بن ردة احل�سني (�أحد ق�ضاة ديوان املظامل).
 )5ال�شيخ :زائد احلارثي (�أحد ق�ضاة مكة املكرمة).
 )6ال�شيخ :حممد بن �شرف احللواين (�أحد ق�ضاة الطائف).
وغريهم كثري ممن انتفع بعلم ال�شيخ –رحمه اهلل.-

وفاته:

تويف ال�شيخ يف �ضحى يوم اخلمي�س املوافق 1423/11/27ه��ـ �إثر
و�صلي على ال�شيخ يف امل�سجد احلرام مبكة املكرمة بعد
�سكتة قلبيةُ ،
�صالة اجلمعة.
فرحم اهلل ال�شيخ و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
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13

عبدالرمحن بن حممد بن عبد اهلل الشعالن

(رمحه اهلل)

�إمام وخطيب امل�سجد احلرام ,ولد �سنة 1328هـ بحائل ون�ش�أ بها ,
وطلب العلم على علماء حائل و�أخذ عنهم فقر�أ القر�آن الكرمي على
ال�شيخني �شكر بن ح�سني  ,وعلي ال�شامي  ,وق��ر�أ التوحيد والفقه
وخمت�صرات الإمام حممد بن عبد الوهاب على ال�شيخ حمود ال�شغديل
وال�شيخ عبد اهلل بن �صالح اخلليفي وال�شيخ عي�سى املهو�س  ,وقر�أ النحو
واحلديث وامل�صطلح على ال�شيخ حممد زاهد الداغ�ستاين ببلدة خيرب
ثم قدم مكة �سنة 1360ه��ـ ،وفيها قر�أ على ال�شيخ حممد بن مانع ,
وال�شيخ عبد العزيز بن ر�شيد وغريهما  ,ثم التحق بدار التوحيد
بالطائف وتخرج منها �سنة 1371ه��ـ  ,ثم التحق بكلية ال�شريعة
مبكة وتخرج �سنة 1375هـ وبعدها ح�صل على درجة املاج�ستري يف
ق�سم الق�ضاء ,
وك��ان خطيب ًا و�إم��ام�� ًا مل�سجدي النقاء واجلميزة مبكة يف �أوق��ات
متفاوتة ودر���س التوحيد والتجويد والفقه والنحو يف م�سجد
اجلميزة.
 ُو يِّل �إمامة وخطابة امل�سجد احل��رام 1376ه��ـ  ,كما ُو يِّل رئا�سة
املحكمة امل�ستعجلةمبكة.
كان _ رحمه اهلل _ (عاق ًال لبيب ًا ,متدين ًا ,فيه زهد وورع) .
تويف �سنة 1417هـ مبكة  ،رحمه اهلل تعاىل.
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14

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

�إمام وخطيب امل�سجد احلرام ،ولد �سنة 1341هـ مبدينة ليلى مبحافظة
الأفالج ,ون�ش�أ بها ,وطلب العلم على عدد من العلماء وا�ستفاد منهم ,والتحق
بدار التوحيد بالطائف ,ثم التحق بكلية ال�شريعة مبكة �سنة 1375هـ ،وله
م�ؤلفات منها :الدر الن�ضيد على كتاب التوحيد ,ودفاع عن الإ�سالم ,و�أ�صول
الرتبية الإ�سالمية و�إليكم �شباب الأم��ة .وله م�شاركات يف العديد من
امل�ؤمترات املحلية والدولية  ,وع�ضوية اللجنة العليا للتوعية الإ�سالمية.
ويل �إمامة وخطابة امل�سجد احل��رام �سنة 1376ه��ـ مع ال�شيخ عبد اهلل
خياط _ رحمه اهلل _  ,كما ويل وكي ًال لرئي�س ديوان املظامل .وتقاعد
�سنة 1406هـ ,
وبعد تقاعده �أ�صبح م�ست�شا ًرا �شرع ًّيا لوزارة احلج والأوقاف ،ثم م�شر ًفا
على �إنتاج جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ،له عدة م�ؤلفات؛
منها :الدر الن�ضيد على كتاب التوحيد (�شرح وتعليق)� ،إليكم �شباب الأمة،
الإ�سالم يف معرتك الفكر ،اجلن�س الناعم يف ظالل الإ�سالم ،دعوة دفاع،
�ألف كلمة وكلمة 66 ،يو ًما يف  16دولة مع الدعاة واملدافعني عن دين اهلل.
تويف ال�شيخ �سعيد اجلندول رحمه اهلل يف يوم 1429 -3 -18هـ
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حييى بن عثمان بن احلسني املدرس املكي احلنبلي

�إمام امل�سجد احلرام بالنيابة ولد �سنة 1354هـ مبكة ون�ش�أ بها وطلب العلم
على علماء البلد احلرام و�أخذ عنهم وا�ستفاد منهم فقر�أ القر�آن الكرمي
جمودا على ال�شيخ عبد املهيمن �أبي ال�سمح ثم التحق بدار احلديث اخلريية
مبكة وارتوى من معني علم علمائها كما قر�أ على علماء امل�سجد احلرام ف�أخذ
عن ال�شيخ �سليمان بن حمدان ال�شيخ عبد احلق الها�شمي وال�شيخ عبيد اهلل
بن عبد ال�سالم الرحماين والزم والده وعليه تفقه وقر�أ �صحيح البخاري
على ال�شيخ حممد عبد الرزاق حمزة و�صحيح م�سلم على ال�شيخ حممد بن
عبداهلل ال�صومايل وتف�سري اجلاللني على ال�شيخ حممد بن عمر ال�شايقي
ال�سوداين وق��ر�أ التحفة ال�سنية ب�شرح الآج��روم��ي��ة على ال�شيخ ناجي
املخاليف و�أج��ازه م�شايخه مبروياتهم و�أثنوا عليه خ ً
ريا وت�صدر للتدري�س
بامل�سجد احلرام من �سنة 1372هـ حتى كتابة هذه الأ�سطورة فقرر تدري�س
ال�صحيحني وال�سنن وفتح املجيد وتف�سري ابن كثري وال�سل�سبيل للبليهي وغري
ذلك من الكتب النافعة كما عني مدر�سا بدار احلديث اخلريية �سنة1377هـ
ثم مدر�سا يف معهد احلرم املكي حتى ال�ساعة ولل�شيخ ن�شاط عجيب وجهد
غريب يف التدري�س قل من ي�صرب عليه يف هذا الزمن وتخرج على يديه
تالميذ كثري نفع اهلل بهم وكان ال�شيخ علي الهندي رحمه اهلل – يثني عليه
خريا ويذكره دوما بالطيب .
ويل �إمامة �صالتي الفجر والع�شاء بامل�سجد احلرام نيابة عن ال�شيخ عبد
املهيمن �أبي ال�سمح �سنة1384هـ تقريبا كما �أخرب ف�ضيلته بذلك .
نفع اهلل به وبعلمه الإ�سالم وامل�سلمني ،و�أح�سن لنا لنا وله اخلامتة.
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16

عبد اهلل بن حممد اخلليفي (رمحه اهلل)

عبداهلل بن حممد بن عبداهلل اخلليفي �إم��ام وخطيب
امل�سجد احل��رام,ول��د يف البكريية ع��ام1342ه��ـ وحفظ
القر�آن الكرمي وجوده و�أخذ علو القراءات عن ال�شيخ �سعد
وقا�ص,واجته �إىل درا�سة الفقه والتف�سري واحلديث واللغة
العربية,وعلم الفرائ�ض على كثري من امل�شايخ,وجمع بني
الدرا�سة احلديثة يف مدر�سة حت�ضري البعثات مبكة املكرمة
وحلقات العلم,ويحمل �شهادة حتفيظ القر�آن الكرمي وجتويده و�شهادة
التدري�س يف امل�سجد احلرام من رئا�سة الق�ضاه مبكة املكرمة.
عني مدر�س ًا للمدر�سة العزيزية االبتدائية مبكة املكرمة,ثم �إمام ًا وخطيب ًا
بامل�سجد احلرام عام1373هـ كان رحمه اهلل تقي ًا �صاحل ًا,طيب املع�شر,بذل
الكثري يف �سبيل الدعوة الإ�سالمية ون�شرها,من خالل خطبه يف امل�سجد احلرام
و�أحاديثه املذاعة واملن�شورة,وعرف عنه الزهد واخل�شوع يف قراءة,وعرف
عنه ح�سن املعاملة مع النا�س,ق�ضى ما يقرب اخلم�سني عام ًا ي�ؤم امل�صلني يف
امل�سجد احلرام,وكان يلقب مببكي املاليني,كان رحمه اهلل يرى �أن من �أعظم
�أركان الرتبية العامة النافعة �إ�صالح التعليم واالعتناء باملدار�س العلمية,و�أن
تكون العلوم الدينية هي الأ�صل ويكون غريها تبع ًا لها,تويف رحمه اهلل يف
الطائف عام1414هـ ونقل جثمانه �إىل مكة املكرمة ودفن مبقربة العدل.
ل��ه� :إر�ش��اد امل�سرت�ش��د �إىل املق��دم يف مذه��ب �أحمد,الق��ول املب�ين يف رد ب��دع
املبتدعني,التنبيه��ات احل�س��ان يف ف�ضائ��ل �شهر رم�ضان,جمموع��ة خطب,دواء
القل��وب والأب��دان�,أداب الإ�س�لام ,امل�سائ��ل النافعة,ف�ض��ل الإ�سالم,الثقاف��ة
العامة,الرتبية الإ�سالمية,املعامالت الربوية.
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حممد بن عبداهلل السبيل

حممد بن عبداهلل �آل عثمان امللقب ال�سبيل من قبيلة
بني زي��د امل�شهورة,وبني زي��د ق�ضاعة,و ق�ضاعة من
قحطان.
ولد مبدينة البكريية عام1345هـ مبنطقة الق�صيم
وب���د�أ تعليمه يف كتاتيب مدينته,ثم �شرع يف حفظ
القر�آن الكرمي على يد والده وعلى يد ال�شيخ/عبدالرحمن الكريدي�س
يرحمهما اهلل كما قر�أ التجويد عليهما وعلى ال�شيخ�/سعدي يا�سني رحمه
اهلل,ولديه منه �أجازه يف القراءة �أمت حفظ القر�آن الكرمي,وهو ابن �أربع
ع�شرة �سنة.
بد�أ يف طلب العلم مبكر ًا,ف�أخذ عن م�شاهري العلماء يف البكريية�,أمثال
ف�ضيلة ال�شيخ/حممد املقبل يرحمه اهلل,و�أخيه ف�ضيلة ال�شيخ عبد
العزيز ال�سبيل يرحمه اهلل والذي توىل الق�ضاء فيها.
كما �أخذ العلم عن �سماحة ال�شيخ/عبداهلل بن حممد �أحمد ابن حميد
يرحمه اهلل حينما كان رئي�س ًا للمحاكم يف الق�صيم.
قام بتدري�س مواد التوحيد يف املدار�س وامل�ساجد.
يف عام1367هـ مت تعيينه مدر�س ًا يف �أول مدر�سة ابتدائية بالبكريية ثم
مدر�س ًا يف املعهد العلمي يف بريدة عام1373هـ.
ويف عام 1385هـ �صدر الأمر بتعيينه �إمام ًا وخطيب ًا يف امل�سجد احلرام
ورئي�س ًا للمدر�سني واملراقبني يف الرئا�سة الإ�شراف الديني على امل�سجد
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احلرام ويف عام1390هـ عني نائب ًا لرئي�س الإ�شراف الديني على امل�سجد
احلرام لل�ش�ؤون الدينية,ويف عام1393هـ,مت تعيينه نائب ًا عام ًا لرئي�س
الإ�شراف الديني على امل�سجد احلرام وا�ستمر يف هذا العمل بعد الت�شكيل
اجلديد با�سم الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
ويف عام1411هـ �صدر الأمر ال�سامي بتعيينه رئي�س ًا للرئا�سة العامة
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
وقد مت �إحالته �إىل التقاعد ح�سب رغبته عام1422هـ..وهو ع�ضو يف
هيئة كبار العلماء,واملجمع الفقهي يف رابطة العامل الإ�سالمي,وجماعة
حتفيظ القر�آن الكرمي اخلريية يف مكةاملكرمة.
�شارك يف عدد من امل���ؤمت��رات الداخلية واخلارجية وق��ام بجواالت
�إر�شادية لعدد من دول العامل.

له من الكتب :

ديوان خطب,ر�سالة يف حد ال�سرقة يف ال�شريعة,ر�سالة يف الرد علىالقاديانية,ر�سالة يف حكم التجن�س بجن�سية دولة غري �إ�سالمية�,أمايل
يف الفرائ�ض,خمطوطة.
فتاوى و�أجوبة على بع�ض امل�سائل الدينية(خمطوطة)
ديوان �شعر»خمطوط»
الأدلة ال�شرعية يف بيان حق الراعي والرعية,ر�سالة يف حكم اال�ستعانة بغري امل�سلمني يف اجلهاد.وفقه اهلل ونفع به وبعلمه الإ�سالم وامل�سلمني ،و�أح�سن لنا وله اخلامتة.
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حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني احلنبلي (رمحه اهلل)

�إمام ل�صالة الرتاويح بامل�سجد احل��رام  ,ولد �سنة
1347هـ  ,مبدينة عنيزة  ,ون�ش�أ بها  ,وطلب العلم وهو
�صغري  ,فحفظ القر�آن الكرمي على ال�شيخ عبد الرحمن
بن �سليمان �آل دامغ جده المه  ,وحفظ جمموعة من
املتون العلمية  ,ورزق��ه اهلل تعاىل حافظة قوية ,
و�إدراك ًا �سريع ًا  ,ونباهة غريبة  ,وهمة عجيبة  ,كل ذلك مع ال�صالح
والتقوى  ،واجتهد يف حت�صيل العلم على العلماء  ،والقراءة عليهم بال
ملل وال �ضجر  ,فقر�أ خمت�صر العقيدة الو ا�سطية  ,ومنهاج ال�سالكني
يف الفقه  ,والأجرومية  ,و�ألفية ابن مالك على ال�شيخ علي ال�صاحلي
وال�شيخ حممد بن عبد العزيز املطوع  ,وقر�أ يف الفرائ�ض والفقه على
ال�شيخ عبد الرحمن العودان  ،ثم حط رحله عند ال�شيخ عبد الرحمن
ال�سعدي عامل الق�صيم فالزمه مالزمة تامة  ,و�أخذ عنه  ,وا�ستفاد منه ،
فقر�أ عليه التوحيد والتف�سري واحلديث والفقه والأ�صول والنحو
وامل�صطلح  ,ثم ملا فتح املعهد العلمي بالريا�ض ا�ست�أذن �شيخه لاللتحاق
به  ,وفيه ا�ستفاد من مدر�سيه خا�صة العالمة ال�شيخ حممد الأمني
ال�شنقيطي _ رحمه اهلل _  ,و�أثناء تواجده بالريا�ض قر�أ �صحيح
البخاري وبع�ض ر�سائل ابن تيمية  ,وبع�ض الر�سائل الفقهية على
�سماحة ال�شيخ عبد العزيز ابن باز  ,والزمه وت�أثر به علم ًا وخلق ًا  .وملا
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رجع �إىل عنيزة وا�ستقر بها  ,ويل �إمامة اجلامع الكبري خلف ًا ل�شيخه
عبد الرحمن ابن �سعدي  ،وعقد حلقاته العلمية باجلامح مدر�س ًا
ومفيد ًا وا�ستفادت الأمة من علمه  ,وزهده  ,وتوا�ضعه  ,وحبه لطلبة
العلم  ,والإنفاق عليهم و�أخالقه و�أو�صافه ال ميكن ح�صرها  ,وي�صعب
علينا عدها ,ويكفى �أن الدنيا �أتته ف�أعر�ض عنها �صفح ًا و�صفع ًا  ,وله
م�ؤلفات منها :القول املفيد �شرح كتاب التوحيد  ,وال�شرح املمتع على
زاد امل�ستنقع  ,وتلخي�ص احلموية  ,والقواعد املثلى  ,وال�ضياء الالمع ,
وغريها من الكتب النقية  ,والر�سائل املفيدة .
�صلى �إم��ام�� ًا للرتاويح بامل�سجد احل��رام �سنة 1403ه���ـ يف الع�شر
الأواخر من رم�ضان ونبه يف مكرب ال�صوت على عدم تكرار الوتر يف
ليلة واحدة .
كان _ رحمه اهلل _ �أمة وحده علم ًا وخلق ًا وحمبة للنا�س  ,وزهد ًا
و�صالح ًا _ قل ما جتتمع يف علماء ع�صره _ك�شيخه الإمام ابن باز
رحمهما اهلل تعاىل ) .
تويف �سنة 1421هـ بجدة  ،ودفن مبكة املكرمة رحمه اهلل تعاىل.
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صاحل بن عبداهلل بن حممد بن محيد

�صالح بن عبداهلل بن حممد بن حميد ولد يف بريدة يف
منطقة الق�صيم عام1369هـ,ن�ش�أ بها وتلقى تعليمه النظامي
بها,كما كان مالزم ًا لوالده يف التعليم ي�أخذ من فنون العلم
يف التوحيد والفقه واللغة العربية,حفظ ًا للمتون مثل
كتاب التوحيد لل�شيخ حممد بن عبدالوهاب والعقيدة
الوا�سطية ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمه والعقيدة ال�سفارينية ويف الفقه �أخ�صر
املخت�صرات وزاد امل�ستنقع وعمدة الفقه,ويف اللغة كتاب الأجروميه وملحة
الأع��راب و�ألفية ابن مالك كما قر�أ يف املطوالت مثل تاريخ ال��دول وم�آثر
الأول للقرماين و�سمط النجوم العوايل للعا�صمي وخمت�صر ال�سرية ملحمد بن
عبدالوهاب.
كان �أث ً
ريا بوالده رحمه اهلل مما مل يتح له وقت ًا للتنقل لدى امل�شايخ و�إن
كان يف ال�صغر قد ق��ر�أ على ال�شيخ حممد بن �صالح املطوع يف بريدة فتح
املجيد وحفظ القر�آن حفظ ًا غري جمود يف �سن اخلام�سة ع�شرة,انتقل والده
�إىل مكة املكرمة ليكون رئي�س ًا للإ�شراف الديني على امل�سجد احلرم,فوا�صل
تعليمه الثانوي مبكة املكرمة ثم اجلامعي يف كلية ال�شريعة حتى ح�صل على
درجة العاملية(الدكتوراه) يف الفقه و�أ�صوله.
حفظ القر�آن الكرمي جمود ًا يف امل�سجد احلرام يف ال�ساد�سة ع�شرة على
ال�شيخ احلافظ حممد �أك�بر �شاه املقرئ املجود املتقن ويعترب من �أوائ��ل
خريجي جمعيات حتفيظ القر�آن املنت�شرة يف اململكة وهي جمعيات كتب اهلل
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ريا كث ً
على يديها خ ً
ريا.
�ساعدته ن�ش�أته الدينية على ال�صالح والإ�صالح فكان ي�ؤم امل�صلني ويعتلي املنابر
خطيب ًا منذ �سن مبكرة نيابة عن بع�ض اخلطباء.
له ن�شاط ملمو�س يف الدعوة يف اجلمعيات والهيئات يف الداخل واخلارج�,صدر
الأمر بتعيينه �إمام ًا وخطيب ًا بامل�سجد احلرام يف حمرم 1404هـ.
يف عام1392هـ مت تعيينه معيد ًا يف كلية ال�شريعة مبكة املكرمة
وت��درج يف الرتقي �إىل حما�ضر ثم �أ�ستاذ م�ساعد,ويف عام1411هـ�,صدر �أمـر
ملكي بتعيينه نائب ًا للرئي�س العام ل�شئون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ويف عام
1414هـ�,صدر الأمر امللكي بتعيينه ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى,بد�أ تدري�سه بامل�سجد
احل��رام ع��ام1402ه��ـ ثم �صدر موافقة �سامية على قيامه بالتدري�س والإفتاء
بامل�سجد احلرام,ويتناول يف در�سه العقيدة والتوحيد والتف�سري والأحكام,وله
درو�س �أ�سبوعية يف جدة وبع�ض م�ساجد مكة املكرمة.
ويف عام1422هـ �صدر الأمر ال�سامي بتعيينه رئي�س ًا للرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احل��رام وامل�سجد النبوي باملرتبة املمتازة,كما �صدر الأم��ر ال�سامي عام1423هـ
بتعيينه رئي�س ًا ملجل�س ال�شورى .وهو الآن رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء.
له من الكتب :رفع احلرج يف ال�شريعة الإ�سالمية توجيهات «ذكرى خطب» تلبي�س
وردود يف ق�ضايا حيه� ،أ�صول احلوار و�آدابه�,أدب اخلالف ,مواقف و�أحداث ,يف طريق
العزة ,القدوة مبادئ مناذج,مفهوم احلكمة والدعوة,البيت ال�سعيد واخلالفات
الزوجية,وله بحوث يف االقت�صاد الإ�سالمي ،والقانون الدويل وبحوث يف �ضابط
املثلى والقيمي يف الفقه الإ�سالمي,وقواعد االجتهاد واملذهبي والعالقة بني الزهد
والورع واالحتياط.ويعمل على �إخراج مو�سوعة عن �أئمة احلرمني من العهد النبوي
حتى الآن  .وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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علي بن عبداهلل جابر

(رمحه اهلل)

�إم���ام احل���رم امل��ك��ي م��ن ال��ف�ترة م��ن  1402هـ
  1409ه��ـ تخللها ف�ترة �سفر �إىل كندا كما�أن���ه ت��رك الإم��ام��ة ر�سميا يف ع��ام  1402هـ
وع��اد ليكون مكلفا للإمامة ع��ام  1406حتى
 1409هـ.

نشأته

علي جابر بن عبد اهلل بن �صالح بن علي جابر ال�سعيدي اليافعي
احلمريي القحطاين.
ين�سب �إىل قبيلة (�آل علي جابر) اليافعيني الذين ا�ستوطنوا منطقة
(خ�شامر) يف ح�ضرموت.
ع�����ن�����دم�����ا ب�����ل�����غ اخل�����ام�����������س�����ة م�������ن ع������م������ره ان�����ت�����ق�����ل م���ع
وال�����دي�����ه �إىل امل����دي����ن����ة امل�����ن�����ورة ل���ت���ك���ون م���ق���ر اق����ام����ت����ه ،
و�أمت حفظ القر�آن الكرمي يف اخلام�سة ع�شرة من عمره.
در��������س امل���رح���ل���ت�ي�ن االب����ت����دائ����ي����ة وامل���ت���و����س���ط���ة مب���در����س���ة
دار احلديث ودر�س املرحلة الثانوية باملعهد الثانوي التابع للجامعة
الإ�سالمية باملدينة املنورة.
ودر�س املرحلة اجلامعية بكلية ال�شريعة باجلامعة الإ�سالمية
باملدينة املنورة وتخرج منها عام 1396/95هـ بدرجة امتياز.
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كان من �أبرز م�شائخه الذين تلقى منهم العلم ال�شيخ عبد العزيز بن
عبد اهلل بن باز وال�شيخ حممد الأمني ال�شنقيطي.
ب���ع���د ح�������ص���ول���ه ع���ل���ى ال����ب����ك����ال����وري����و�����س ال���ت���ح���ق ب��امل��ع��ه��د
ال������ع������ايل ل���ل���ق�������ض���اء يف ال�����ري�����ا������ض ع��������ام 1397/96ه���������������ـ
و�أكمل به ال�سنة املنهجية للماج�ستري ،ثم �أعد االطروحه وكانت عن
(فقه عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما و�أث��ره يف مدر�سة املدينة)
ونوق�شت الر�ساله عام 1400هـ وح�صل على درجة املاج�ستري ب�أمتياز.
يف ع���������ام  1405ه�������ـ ت������ق������دم �إىل امل�����ع�����ه�����د ال�����ع�����ايل
ل���ل���ق�������ض���اء ب�����ال�����ري�����ا������ض ل���ت�������س���ج���ي���ل م�����و������ض�����وع ر����س���ال���ت���ه
ل���ن���ي���ل درج���������ة ال������دك������ت������وراه يف ال����ف����ق����ه امل������ق������ارن ف��ت��م��ت
امل����واف����ق����ة وب��������د�أ ال�������ش���ي���خ حت�������ض�ي�ره ل���ر����س���ال���ة ال����دك����ت����وراه
بعنوان :
( فقه القا�سم بن حممد بن �أب��ي بكر ال�صديق م��وازن�� ًا بفقه �أ�شهر
املجتهدين ).
ويف ي������وم الأرب�������ع�������اء ال����ث����ال����ث وال���ع�������ش���ري���ن م�����ن رم�������ض���ان
ع����������ام 1407ه����������������ـ ح���������س����ب ر�ؤي��������������ة ه�����ل����ال ال���������ش����ه����ر -
ال������ث������اين وال����ع���������ش����ري����ن ح���������س����ب ت�����ق�����ومي �أم ال������ق������رى ،
ك��������ان ال���������ش����ي����خ ع����ل����ي ج�����اب�����ر ع����ل����ى َم������� ْوع�������د مل���ن���اق�������ش���ة
�أط��������روح��������تِ��������ه ،وك�����������ان امل�������������ش������ ِرف ع�����ل�����ى ال����� ِّر������س�����ال�����ة
ف�������ض���ي���ل���ة ال�����دك�����ت�����ور ع����م����ر ب�����ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ب�����ن حم���م���د،
ال�����درا������س�����ات ال���ع���ل���ي���ا���( ،ش��ع��ب��ة
الأ�����س����ت����اذ امل���������ش����ا ِرك ب��ق�����س��م ِّ
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�أ�����ص����ول ال���ف���ق���ه) ،ب��اجل��ام��ع��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة ،ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة،
وبذلك ح َقّق رغبة طالمَ َا متناها ُ
منذ �أن كان طال ًبا باملرحلة اجلامعية.

دخوله القضاء

ر�����ش����ح م�����ن ق���ب���ل ال�������ش���ي���خ ع���ب���د اهلل ب�����ن ح���م���ي���د وك�������ان يف
ذل�����ك ال����وق����ت رئ���ي�������س��� ًا مل��ج��ل�����س ال���ق�������ض���اء الأع�����ل�����ى ل��ت��ع��ي��ي��ن��ه
قا�ضيا يف منطقة (مي�سان) بالقرب من الطائف لكنه اعتذر لكن ال�شيخ
عبد اهلل بن حميد مل يقبل اعتذاره.
فتقدم بطلب للملك خالد بن عبد العزيز �آنذاك العفائه من ذلك فعينه
مفت�ش ًا �إداري ًا يف الوزارة ف�أعتذر عن ذلك اي�ض ًا.
ث����م �����ص����در �أم�������ر م���ل���ك���ي ك������رمي ب������إخ��ل��اء ط����رف����ه م����ن وزارة
ال�����ع�����دل وت���ع���ي���ي���ن���ه حم����ا�����ض����ر ًا يف ق�������س���م ال���ل���غ���ه ال���ع���رب���ي���ة
بكلية الرتبية يف املدينة.وبا�شر التدري�س بها يف �شهر �شوال عام 1401هـ.

امامته للحرم

يف ع�������ام 1401ه������������ـ ك�������ان �إم�������ام������� ًا مل�������س���ج���د امل����ل����ك خ���ال���د
يف ق���������ص����ره ب����ال����ط����ائ����ف ويف ����ش���ه���ر رم���������ض����ان م������ن ن��ف�����س
العام طلب امللك خالد منه الإمامة يف �صالة الرتاويح بامل�سجد احلرام.
ثم بعد ذلك عني �إماما للم�سجد احلرام.
يف ع�����������ام 1403ه������������������ـ ول�������������ش������دة ت����ع����ل����ق����ه ب�������وال�������دت�������ه يف
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امل�����دي�����ن�����ة ول����رغ����ب����ت����ه يف م����وا�����ص����ل����ة ال�����ت�����دري�����������س اجل����ام����ع����ي
بها تقدم بطلب العفائه من الإمامه بامل�سجد احلرام والعودة �إىل املدينة املنورة.
ف�����واف�����ق امل�������س���ئ���ول�ي�ن يف رئ����ا�����س����ة احل�����رم��ي��ن ع����ل����ى ط����ل����ب����ه .ويف
ال����ع����ام ن��ف�����س��ه اب��ت��ع��ث��ت��ه اجل���ام���ع���ة ل����درا�����س����ة ال���ل���غ���ة االجن���ل���ي���زي���ة
يف ك������ن������دا وم������ك������ث ف����ي����ه����ا ث�����م�����ان�����ي�����ة �أ�������ش������ه������ر وع������������اد �إىل
امل�����دي�����ن�����ة ل����ي����وا�����ص����ل ع����م����ل����ه حم�����ا������ض�����را يف ك����ل����ي����ة ال��ت�رب����ي����ة
يف ربيع الأول من عام 1404هـ .وكان ي�صلي بالنا�س يف رم�ضان يف بع�ض م�ساجد
املدينة.
يف ع��������ام 1405ه��������������ـ ت�����ق�����دم �إىل م����ع����ه����د ال����ق���������ض����اء ال����ع����ايل
ل��ت�����س��ج��ي��ل م���و����ض���وع���ه ل��ن��ي��ل درج������ة ال����دك����ت����وراه ف��ت��م��ت امل���واف���ق���ه
وبد�أ ال�شيخ حت�ضري ر�سالته بعنوان (فقه القا�سم بن حممد بن �أبي بكر موازنا
بفقه �أ�شهر املجتهدين).
يف عام 1406هـ مت تكليفه جمددا باالمامه ل�صالة الرتاويح يف رم�ضان.
ويف ع�������ام 1407ه�����������ـ ت���ل���ق���ى ال�������ش���ي���خ جم����������دد ًا دع��������وة ر���س��م��ي��ة
ل���ل���ت���ك���ل���ي���ف ب�����االم�����ام�����ة ب���امل�������س���ج���د احل�����������رام يف ����ش���ه���ر رم�������ض���ان
ويف ذلك ال�شهر ح�صل على درجة الدكتوراه مع مرتبة ال�شرف الأوىل يف الريا�ض.
بعد ح�صوله على الدكتوراه مت تعيينه ا�ستاذا للفقه املقارن بق�سم
الدرا�سات الإ�سالميةبكلية الآداب بجامعة امللك عبد العزيز بجدة.
وا�ستقر يف عمله بجدةخا�صة بعد وفاة والدته باملدينة.
جت������������ددت دع������������وة ال�����������ش�����ي�����خ ل���ل��ام������ام������ة يف امل�������س���ج���د
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احل�����������رام يف رم���������ض����ان يف ع�����ام�����ي 1408ه������������ـ و 1409ه���������ـ
حيث كان �آخر رم�ضان ت�صل �إىل ال�شيخ دعوة ر�سمية للتكليف بالإمامة
يف امل�سجد املكي ال�شريف.

وفاته

تويف م�ساء الأربعاء الثاين ع�شر من ذي القعدة عام 1426هـ املوافق
 13دي�سمرب  2005يف مدينة جدة بعد معاناة طويلة من املر�ض الذي
�أثر على �صحته مما ا�ستدعى ذلك مراجعته للم�ست�شفى �شهورا طويله
ودخوله مرار ًا غرفة العناية املركزة حتى تويف -رحمه اهلل-و�أ�سكنه
ف�سيح جناته.
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عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس

ه��و �أب���و عبدالعزيز عبدالرحمن ب��ن عبدالعزيز
ابن عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز بن حممد بن
عبداهلل(,امللقب بال�سدي�س)يرجع ن�سبه �إىل عنزة
القبيلة امل�شهورة .
من حمافظة البكريية مبنطقة الق�صيم.
ولد يف الريا�ض عام1382هـ .
حفظ القر�آن الكرمي يف �سن الثانية ع�شرة,حيث يرجع الف�ضل يف
ذلك بعد اهلل لوالديه,فقد �أحلقه وال��ده يف جماعة حتفيظ القر�آن
الكرمي بالريا�ض,ب�إ�شراف ف�ضيلة ال�شيخ عبدالرحمن بن عبداهلل �آل
من اهلل عليه
فريان,متابعة ال�شيخ املقرئ حممد عبداملاجد ذاكر,حتى ّ
بحفظ القر�آن الكرمي على يد عدد من املدر�سني يف اجلماعة كان �آخرهم
ال�شيخ حممد علي ح�سان.
ن�ش�أ يف الريا�ض والتحق مبدر�سة املثنى بن حارثة االبتدائية,ثم مبعهد
الريا�ض العلمي,كان من �أ�شهر م�شايخه فيه ال�شيخ عبداهلل املنيف,وال�شيخ
عبداهلل بن عبدالرحمن التويجري وغريهما.
تخرج من املعهد عام1399هـ,بتقدير امتياز .
ثم التحق بكلية ال�شريعة بالريا�ض وتخرج منها عام1403هـ
وكان من �أ�شهر م�شايخه يف الكلية-:
 -1ال�شيخ �صالح العلي النا�صر رحمه اهلل.
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 -2ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ.
 -3د.ال�شيخ �صالح بن عبدالرحمن الأطرم.
 -4د.ال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن بن جربين.
 -5ال�شيخ عبدالعزيز الداود.
 -6ال�شيخ فهد احلمني.
 -7ال�شيخ د�.صالح بن غامن ال�سدالن.
 -8ال�شيخ د.عبدالرحمن بن عبداهلل الدروي�ش.
 -9ال�شيخ د.عبداهلل بن علي الركبان.
 -10ال�شيخ د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة.
 -11ال�شيخ د�.أحمد بن علي �سري املباركي.
 -12ال�شيخ د�.أحمد عبدالرحمن ال�سدحان.
ع�ين معيد ًا يف كلية ال�شريعة بعد تخرجه منها يف ق�سم �أ�صول
الفقه,واجتاز املرحلة التمهيدية(املنهجية) بتقدير ممتاز .
وكان من �أ�شهر م�شايخه فيه العالمة ال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن
الغديان.
عمل �إمام ًا وخطيب ًا يف عدد من م�ساجد مدينة الريا�ض كان �آخرها
م�سجد(جامع)ال�شيخ العالمة عبدالرزاق العفيفي رحمه اهلل .
�إىل جانب حت�صيله العلمي النظامي يف الكلية قر�أ على عدد من امل�شايخ
يف امل�ساجد وا�ستفاد منهم يف مقدمتهم-:
• �سماحة العالمة ال�شيخ/عبدالعزيز بن باز.
• ال�شيخ العالمة/عبدالرزاق عفيفي رحمه اهلل.
• ال�شيخ د�.صالح الفوزان.
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•ال�شيخ/عبدالرحمن بن نا�صر الرباك.
• ال�شيخ عبدالعزيز عبداهلل الراجحي,وغريهم جزاهم اهلل خري
اجلزاء.
عمل �إ�ضافة �إىل الإعادة يف الكلية مدر�س ًا يف معهد �إمام الدعوة العلمي.
ويف ع��ام1404ه��ـ �صدر التوجيه الكرمي بتعيينه �إمام ًا وخطيب ًا يف
امل�سجد احلرام وقد با�شر عمله يف �شهر �شعبان من نف�س العام يوم الأحد
املوافق8/22يف �صالة الع�صر وكانت �أول خطبة له يف رم�ضان من العام
نف�سه بتاريخ.9/15
ويف عام1408هـ ح�صل على درجة املاج�ستري بتقدير ممتاز من كلية
ال�شريعة جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ق�سم �أ�صول الفقه عن
ر�سالته((امل�سائل الأ�صولية املتعلقة بالأدلة ال�شرعية التي خالف فيها
ابن قدامة الغزايل))وقد حظيت �أو ًال ب�أ�شراف ف�ضيلة ال�شيخ العالمة
عبدالرزاق عفيفي عليها,ونظر ًا لظروفه ال�صحية فقد �أمت الأ�شراف
ف�ضيلة ال�شيخ د.عبدالرحمن الدروي�ش.
انتقل للعمل بعد ذلك حما�ضر ًا يف ق�سم الق�ضاء بكلية ال�شريعة بجامعة
�أم القرى مبكة املكرمة.
ح�صل على درجة الدكتوراه من كلية ال�شريعة بجامعة �أم القرى بتقدير
ممتاز مع التو�صية بطبع الر�سالة عن ر�سالته املو�سومة((الوا�ضح يف
�أ�صول الفقه لأب��ي الوفاء بن عقيل اجلنبلي درا�سة وحتقيق))وكان
ذلك عام1416هـ وقد �أ�شرف على الر�سالة الأ�ستاذ د�.أحمد فهمي �أبو
�سنة,وناق�شها معايل ال�شيخ د.عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي,وزير
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق���اف والدعوة والإر�شاد,والدكتور علي بن
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عبا�س احلكمي رئي�س ق�سم الدرا�سات العليا ال�شرعية بجامعة �أم القرى.
عني بعدها �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف كلية ال�شريعة بجامعة �أم القرى .
يقوم مع عمله بالإمامة واخلطابة بالتدري�س يف امل�سجد احلرام,حيث
�صدر توجيه كرمي بذلك عام1416هـ ووقت التدري�س بعد �صالة املغرب
يف فنون العقيدة,والفقه,والتف�سري,واحلديث,مع م�شاركة يف الفتوى يف
موا�سم احلج وغريه.
قام بكثري من الرحالت الدعوية يف داخل اململكة وخارجها �شملت كث ً
ريا
من الدول العربية والأجنبية�,شارك يف عدد من امللتقيات وامل�ؤمترات
وافتتاح عدد من امل�ساجد واملراكز الإ�سالمية يف بقاع العامل ح�سب
توجيهات كرمية يف ذلك.
له ع�ضوية يف عدد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات العلمية والدعوية واخلريية .
ور�شحه �سماحة الوالد العالمة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز لع�ضوية
الهيئة ال�شرعية للإغاثة الإ�سالمية التابعة لرابطة العامل الإ�سالمي
وغريها.
له م�شاركات يف بع�ض و�سائل الإع�لام من خ�لال مقاالت و�أحاديث
متنوعة.
له ن�شاط دعوي عن طريق امل�شاركة يف املحا�ضرات والندوات يف الداخل
واخلارج.
له اهتمامات علمية عن طريق التدري�س والت�صنيف ي�شمل بع�ض
الأبحاث والدرا�سات والتحقيقات والر�سائل املتنوعة �سرتى النور قريب ًا
ب�إذن اهلل منها-:
• امل�سائل الأ�صولية املتعلقة بالأدلة ال�شرعية التي خالف فيها ابن
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قدامة الغزايل.
• الوا�ضح يف �أ�صول الفقه درا�سة وحتقيق.
• كوكبة اخلطب املنيفة من جوار الكعبة ال�شريفة.
• �إحتاف امل�شتاق بلمحات من منهج و�سرية ال�شيخ عبد الرزاق.
• �أهم املقومات يف �صالح املعلمني واملعلمات.
• دور العلماء يف تبليغ الأحكام ال�شرعية.
• ر�سالة �إىل املر�أة امل�سلمة.
• التعليق امل�أمول على ثالثة �أ�صول.
• الإي�ضاحات اجللية على القواعد اخلم�س الكلية.
عنده عدد من الأبحاث وامل�شروعات العلمية فيما يتعلق بتخ�ص�صه يف
�أ�صول الفقه ومنها-:
ال�شيخ عبدالرزاق عفيفي ومنهجه الأ�صويل.
كالم رب العاملني بني علماء �أ�صول الفقه و�أ�صول الدين.
معجم املفردات الأ�صولية,تعريف وتوثيق,وهو نواة مو�سوعة �أ�صولية
متكاملة �إن �شاء اهلل.
الفرق الأ�صولية,ا�ستقراء وتو�ضيح وتوثيق.
تهذيب بع�ض مو�ضوعات الأ�صول على منهج ال�سلف رحمهم اهلل.
العناية ب�إبراز الأ�صول احلنابلة رحمهم اهلل,وخدمة حتقيق بع�ض
كتب الرتاث يف ذلك.
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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سعود بن إبراهيم آل شريم

�سعود بن �إبراهيم بن حممد �آل �شرمي من احلراقي�ص من
بني زيد من ق�ضاعة قحطان وهي قبيلة مقرها مدينة
�شقراء بنجد.
ولد مبدينة الريا�ض عام1386هـ در�س املرحلة االبتدائية
مبدر�سة عرين ثم املتو�سطة يف املدر�سة النموذجية ثم
الثانوية يف الريموك ال�شاملة والتي تخرج منها عام1404هـ,ثم التحق
بكلية �أ�صول الدين بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض
بق�سم العقيدة وامل��ذاه��ب املعا�صرة,تخرج منها ع��ام1409ه��ـ,ث��م التحق
عام1410هـ,باملعهد العايل للق�ضاء ونال درجة املاج�ستري فيها عام1413هـ.
تلقى العلم م�شافهة عن عدد من امل�شايخ الأجالء من خالل ح�ضور حلقات
درو�سهم ما بني مقل له ومكرث منهم :
�سماحة مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية العالمة احلافظ عبدالعزيز
بن عبداهلل اب��ن ب��از يف ع��دة متون خ�لال درو���س الفجر باجلامع الكبري
بالريا�ض.
ال�شيخ العالمة عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين يف منار ال�سبيل يف الفقه
وكذا االعت�صام لل�شاطبي وملعة االعتقاد البن قدامة وكتاب التوحيد لل�شيخ
حممد بن عبدالوهاب,وفقه الأح��وال ال�شخ�صية باملعهد العايل للق�ضاء
�أثناء الدرا�سة.
ال�شيخ الفقيه عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل ع�ضو املجل�س الأعلى
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للق�ضاء �سابق ًا حيث قر�أ عليه يف حا�شية الرو�ض املربع يف الفقه احلنبلي
وكذا تف�سري ابن كثري.
كما تلقى العلم عن ال�شيخ عبدالرحمن الرباك يف الطحاوية والتدمرية
وال�شيخ عبدالعزيز الراجحي يف �شرح الطحاوية وال�شيخ فهد احلمني
يف �شرح الطحاوية وال�شيخ عبداهلل الغديان ع�ضو هيئة كبار العلماء يف
القواعد الفقهية وكتاب الفروق للقرايف �أثناء الدرا�سة يف املعهد العايل
للق�ضاء,وال�شيخ �صالح بن فوزان الفوزان ع�ضو هيئة كبار العلماء يف فقه
البيوع �أثناء الدرا�سة باملعهد العايل للق�ضاء,عني دار�س ًا باملعهد العايل
للق�ضاء عام1410هـ ثم يف عام1412هـ �صدر �أمر خادم احلرمني ال�شريفني
امللك فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل بتعيينه �إمام ًا وخطيب ًا
بامل�سجد احلرام ثم يف عام1413هـ ُعني ب�أمر ملكي قا�ضي ًا باملحكمة الكربى
مبكة املكرمة ويف عام1416هـ تفرغ لنيل درجة الدكتوراه بجامعة �أم القرى
مبكة املكرمة وهي بعنوان(:امل�سالك يف املنا�سك) خمطوط يف الفقه املقارن
للكرماين ،يف عام1414هـ �صدرت املوافقة ال�سامية بتكليفه بالتدري�س يف
امل�سجد احلرام.
له:
كيفية ثبوت الن�سب"خمطوط"كرامات الأولياء"خمطوط"املهدي املنتظر
عن��د �أه��ل ال�سن��ة واجلماعة"خمطوط"املنه��اج للمعتم��ر واحلاج,ومي���ض
م��ن احلرم"جمموع��ة خط��ب" خال���ص اجلم��ان تهذي��ب منا�س��ك احل��ج م��ن
�أ�ض��واء البيان�,أ�صول الفق��ه �س�ؤال وجواب"خمط��وط" التحفة املكية �شرح
حائي��ة اب��ن �أب��ي داود العقدية"جمل��د خمطوط"حا�شي��ة عل��ى المية ابن
القيم"خمطوط" .وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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عمر بن حممد السبيل (رمحه اهلل)

عمر بن حممد بن عبداهلل ال�سبيل �إم��ام وخطيب
امل�سجد احل��رام,ول��د يف البكريية مبنطقة الق�صيم
عام1378هـ.
ن�ش�أ يف بيئة دينية علمية يف كنف وال��ده ال�شيخ
احلافظ حممد بن عبداهلل ال�سبيل الرئي�س العام
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي وع�ضو هيئة كبار العلماء
والإمام واخلطيب يف امل�سجد احلرام.
وحفظ القر�آن الكرمي يف �سن اخلام�سة ع�شر يف امل�سجد احلرام,وقد
قر�أ على ال�شيخ احلافظ حممد �أكرب املدر�س بامل�سجد احلرام وح�صل
منه على �إجازة رواية حف�ص عن عا�صم,كما قر�أ على ال�شيخ �سعيد
حممد العبداهلل من من�سوبي جامعة �أم القرى وح�صل منه على
�إجازة يف قراءة عا�صم برواية حف�ص و�شعبة و�إجازة �أي�ض ًا بقراءة
ابن كثري املكي براوييه البزي وقنبل.
كما قر�أ على كل من امل�شايخ عبداهلل بن حميد و عبدالعزيز بن
عبداهلل بن باز و عبداهلل بن غديان يف علوم خمتلفة.
ويف امل�سجد احلرام در�س على يد والده ال�شيخ حممد ال�سبيل وعمه
ال�شيخ عبدالعزيز ال�سبيل»رحمه اهلل» املدر�س بامل�سجد احلرام,
ودر�س علم الفرائ�ض على يد ال�شيخ عبد الفتاح راوه وعلم النحو
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على يد ال�شيخ حممد �صالح حبيب,وعلم احلديث على يد ال�شيخ
حممد عبداهلل ال�صومايل.
ح�صل على �شهادة البكالوريو�س من جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية يف الريا�ض عام1402هـ ,من كلية ال�شريعة,ومت تعيينه
معيد ًا يف نف�س الكلية,ثم مت نقله معيد ًا يف جامعة �أم القرى حيث
وا�صل درا�سته وح�صل على درجة املاج�ستري عام1406هـ,وكان عنوان
الر�سالة»�أحكام اللقيط يف الإ�سالم»ثم وا�صل درا�سته وح�صل على
درجة العاملية «الدكتوراه»عام1412هـ وكان عنوان الر�سالة»حتقيق
ودرا�سة كتاب �إي�ضاح الدالئل يف الفرق بني امل�سائل» للعالمة عبد
الرحيم بن عبدالـله الزريـداين -احلنبلـي املتوفـى عام 741هـ.بعـد
تخرجـه تـم تعييـنه �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف كلية ال�شريعة بجامعة �أم
القرى,وقد توىل عدة منا�صب �إداري��ة منها,مدير مركز الدرا�سات
امل�سائية,وكيل كلية ال�شريعة,عميد كلية ال�شريعة�,صدر الأمر
ال�سامي بتعيينه �إمام ًا وخطيب ًا يف امل�سجد احلرام عام1413هـ.
تويف مب�ست�شفى الهدا يف يوم اجلمعة 1423/1/1ه��ـ و�صلي عليه
بامل�سجد احل��رام 1423/1/2ه���ـ و�صلى عليه وال��ده ف�ضيلة ال�شيخ
حممد ال�سبيل �إمام وخطيب امل�سجد احلرام ودفن يف مقابر العدل..
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن ي�سكنه ف�سيح جناته� ..آمني.
له :ديوان خطب امل�سجد احلرام حتت الطبع.
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أسامة بن عبداهلل خياط

هو ال�شيخ املحدث �أ�سامة بن عبداهلل خياط..
اال�سم و الن�سب :
�أ�سامة بن عبد اهلل بن عبد الغني بن حممد بن عبد
الغني بن �إبراهيم خياط  .ينتهي ن�سبه �إىل قبيلة "
َبلي" من ُق َ�ضاعة .

املولد و النشأة :

ولد يف "حي حارة الباب" املجاور للجبل املعروف "بجبل الكعبة" ببلد
اهلل احلرام مكة املكرمة يف اليوم الأول من �شهر رجب من عام خم�سة
و�سبعني و ثالثمائة و �ألف من الهجرة .
و ن�ش�أ بها و تلقى بها علومه الأولية و االبتدائية و املتو�سطة و الثانوية
واجلامعية  ،و ن�ش�أ يف كنف والده ف�ضيلة العالمة ال�شيخ عبد اهلل بن
عبد الغني خياط � ،إم��ام و خطيب امل�سجد احل��رام  ،ع�ضو هيئة كبار
العلماء  ،املولود يف مكة املكرمة عام 1326هـ  ،املتوفى بها يف ال�سابع من
�شهر �شعبان عام 1415هـ .

املؤهالت العلمية :

� -1شه��ادة البكالوريو���س يف ال�شريع��ة الإ�سالمي��ة م��ن ق�س��م ال�شريع��ة
الإ�سالمي��ة بكلي��ة ال�شريع��ة و الدرا�س��ات الإ�سالمية بجامع��ة �أم القرى
مبكة املكرمة عام 1397هـ .
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� -2شهادة " املاج�ستري يف ال�شريعة الإ�سالمية " �شعبة الكتاب و ال�سنة
من كلية ال�شريعة و الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة �أم القرى يف مكة
املكرمة عام 1402هـ .
� -3شهادة " الدكتوراه يف ال�شريعة الإ�سالمية " �شعبة الكتاب و ال�سنة
من كلية ال�شريعة و الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة �أم القرى يف مكة
املكرمة عام 1408هـ .
� -4إجازات يف الإ�سناد :
ح�صل على �إج��ازات �إ�سنادية لرواية الكتب ال�ستة و املوط�أ وم�سند
الإمام �أحمد و �سائر �أمهات ال�سنة الأخرى من جماعة من املُ ْ�س ِن ِد ْين من
�أهل احلديث بعد �أن قر�أ عليهم  ،ومن ه�ؤالء املُ ْ�س ِن ِد ْين :
حدثاملُ ْ�س ِندال�شيخ/عبيداهللاملباركفوري.رحمهاهلل
�أ-ف�ضيلةالعالمةاملُ ِ
ب -ف�ضيلة العالمة املُ َح ِّدث املُ ْ�س ِند املع َّمر � /أبو الفي�ض علم الدين يا�سني
بن حممد الفاداين املكي رحمه اهلل �أعلى �أهل ع�صره �إ�سناد ًا.
ج -ف�ضيلة العالمة املُحدث املُ ْ�س ِند ال�شيخ /حممد حياة ال�سنبهلي �شيخ
دار احلديث يف �سهارنفور.
د -كما ح�صل على �إج��ازة يف التجويد من ف�ضيلة ال�شيخ حممود عبد
الرحمن اليحيى بق�صر املنف�صل .
� -5إجازات علمية من والده :
 -1ح�صل على �إجازة من والده ف�ضيلة العالمة ال�شيخ عبد اهلل بن عبد
الغني خياط املكي بعد �أن حفظ عليه القر�آن جمود ًا برواية حف�ص عن
عا�صم .
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 -2ح�صل على �إج��ازة علمية من وال��ده بعد �أن الزمه مالزمة علمية
امتدت زهاء ع�شر �سنوات قر�أ عليه فيها طائفة من كتب �أهل العلم يف
خمتلف العلوم ال�شرعية :
 فقر�أ عليه كتاب " الرتغيب و الرتهيب من احلديث ال�شريف " كام ًالللحافظ املنذري رحمه اهلل.
 و قر�أ عليه كتاب " اجلامع " لأبي عي�سى حممد بن عي�سى الرتمذيرحمه اهلل من �أوله �إىل نهاية كتاب الأحكام .
 و قر�أ عليه كتاب " املنار املنيف يف ال�صحيح و ال�ضعيف « للإمام ابنالقيم رحمه اهلل
 و قر�أ عليه كتاب " اخت�صار علوم احلديث " للإمام احلافظ ابن كثريالقر�شي رحمه اهلل.
 و قر�أ عليه كتاب " الف�صول يف اخت�صار �سرية الر�سول « للإمام احلافظابن كثري �أي�ض ًا .
 و قر�أ عليه جمموعة من كتب العقيدة منها  " :العقيدة الوا�سطية "و " احلموية الكربى " و " التدمرية " و" الفرقان بني �أولياء الرحمن
و�أولياء ال�شيطان" و كلها ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية  ،و" الطحاوية "
للإمام �أبي جعفر الطحاوي رحمه اهلل .
 و قر�أ عليه كتاب " �أ�صول الفقه " للعالمة ال�شيخ عبد الوهاب َخ َّالفرحمه اهلل و بع�ض ًا من " رو�ضة الناظر " للإمام املوفق ابن قدامة رحمه
اهلل .
 و قر�أ عليه بع�ض ًا من كتاب " تف�سري القرطبي " و بع�ض ًا من كتاب "الإتقان يف علوم القر�آن " للإمام ال�سيوطي رحمه اهلل .
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شيوخه :

�أو ًال  :يف العقيدة :
 /1والده ال�شيخ عبد اهلل عبد الغني خياط رحمه اهلل كما تقدم .
� /2سماحة العالمة ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رحمه اهلل
(حيث ح�ضر درو�سه يف العقيدة التي كان يلقيها يف امل�سجد احلرام حني
يقدم مكة كل عام ).
 /3ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور عبد الفتاح بركة حفظه اهلل .
ثاني ًا  :يف التف�سري و علوم القر�آن :
 /4ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�صادق عرجون رحمه اهلل .
 /5ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد �أبو �شهبه رحمه اهلل .
 /6ف�ضيلة الأ�ستاذ ال�شيخ ال�سيد �سابق رحمه اهلل .
 /7ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور حممد بن عبد املنعم القيعي رحمه اهلل
/8ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد الرحمن ال�ضبع حفظه اهلل
 /9ف�ضيلة الأ�ستاذ ال�شيخ عبد الرحمن بن ح�سن حبنكة امليداين رحمه اهلل
ثالث ًا  :يف التجويد :
 /10ف�ضيلة الأ�ستاذ ال�شيخ �سليمان �إمام ال�صغري ع�ضو جلنة م�صحف
الأزهر ال�شريف .
 /11ف�ضيلة الأ�ستاذ ال�شيخ حممد �صديق �إمام اخلويل �أ�ستاذ علم
التجويد و القراءات بجامعة الأزهر
رابع ًا  :يف احلديث و علومه :
 /12ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن حممد نور �سيف هالل حفظه اهلل
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 /13ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور  /عبد املجيد حممود حفظه اهلل
 /14ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى التازي رحمه اهلل
 /15ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور عبد العظيم الغبا�شي رحمه اهلل
 /16ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور العجمي دمنهوري احلويج حفظه اهلل
خام�س ًا  :يف الفقه و �أ�صوله :
 /17ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور حممد مندور حفظه اهلل
 /18ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور حممد العرو�سي عبد القادر حفظه اهلل
 /19ف�ضيلة ال�شيخ العالمة عبد اهلل الب�سام رحمه اهلل (حيث ح�ضر
درو�سه التي كان يلقيها بعد �صالة املغرب يف امل�سجد احلرام )
 /20ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور نزيه بن كمال حماد حفظه اهلل
 /21ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور حامد �شمروخ حفظه اهلل
 /22ف�ضيلة ال�شيخ عبد الكرمي طربية حفظه اهلل
�ساد�س ًا  :يف النحو و ال�صرف و البالغة :
� /23سعادة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد مكي الأن�صاري حفظه اهلل
� /24سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد ها�شم عبد الدائم رحمه اهلل
�سابع ًا  :يف منهج البحث و التحقيق :

البحاثة امل�شهور رحمه اهلل
 /25ف�ضيلة الأ�ستاذ ال�شيخ ال�سيد �أحمد �صقر املحقق َّ

األعمال اليت أسندت إليه :

 -1ع�ين م��ع��ي��د ًا يف ق�����س��م ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة بكلية ال�شريعة
و ال����درا�����س����ات الإ����س�ل�ام���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة �أم ال���ق���رى ع����ام 1399ه�����ـ
 -2عني حما�ضر ًا يف ق�سم ال�شريعة الإ�سالمية يف الكلية نف�سها عام 1403هـ.
 -3عني �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف ق�سم الكتاب و ال�سنة بكلية الدعوة و �أ�صول
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الدين بجامعة �أم القرى عام 1409هـ.
 -4انتخب رئي�س ًا لق�سم الكتاب و ال�سنة بكلية الدعوة لثالث فرتات متتالية
 -5عني مدر�س ًا يف امل�سجد احل��رام مبوجب الأم��ر الكرمي ذي الرقم
( )6600يف  1410/4/29وقام بتدري�س ال�صحيحني و علوم احلديث ،
والعقيدة الوا�سطية و موط�أ الإمام مالك و املنتقى للإمام ابن اجلارود،
وتف�سري الإمام البغوي  ،و ما يزال م�ستمر ًا بحمد اهلل .
 -6اخ�����ت��ي��ر ع���������ض����و ًا يف جم���ل�������س ال�����������ش�����ورى يف دورت�������ه
الأوىل ع�����ام 1414ه���������ـ مب���وج���ب الأم��������ر امل���ل���ك���ي ذي ال���رق���م
�أ 16/بتاريخ 1414/ 3/3هـ .
 -7عني �إمام ًا و خطيب ًا لأحد امل�ساجد مبكة املكرمة مبوجب قرار معايل
وزير احلج و الأوقاف ال�شيخ عبد الوهاب بن �أحمد عبد الوا�سع .
 عني �إمام ًا و خطيب ًا للم�سجد احلرام مبوجب الأمر ال�سامي ذي الرقم/7ب 1599/يف 1418/2/3هـ .
 -9عني ع�ضو ًا يف املجل�س الت�أ�سي�سي لرابطة العامل الإ�سالمي مبكة
املكرمة عام 1418هـ بناء على تر�شيح �سماحة رئي�س املجل�س ال�شيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز و معايل الأمني العام لرابطة العامل الإ�سالمي
�آنذاك الدكتور عبد اهلل بن �صالح العبيد .
 -10عمل �أمين ًا عام ًا م�ساعد ًا لهيئة الإعجاز العلمي يف القر�آ ن و ال�سنة
برابطة العامل الإ�سالمي مدة تقارب العامني .

املؤلفات والبحوث :

( )1كتاب " خمتلف احلديث بني املحدثني و الأ�صوليني و الفقهاء "
درا�سة حديثيه �أ�صولية فقهية حتليلية .
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( )2كتاب « التقييد و الإي�ضاح ملا �أطلق و �أغلق من كتاب ابن ال�صالح "
للحافظ العراقي رحمه اهلل  « .درا�سة و حتقيق و �شرح «
( )3كتاب " التف�سري النبوي للقر�آن «
( )4كتاب « �شهر الرحمة و املغفرة " ثالثون لقاء ًا رم�ضاني ًا .
( )5كتاب " بناء ال�شخ�صية امل�سلمة حتت �أ�ضواء الكتاب و ال�سنة « .
( )6كتاب " املدخل �إىل درا�سة ال�صحيحني «
( )7كتاب « املدخل �إىل درا�سة ّ
املوط�أ « .
( )8كتاب " ال�سراب الأكرب " يف بيان تهافت الفكر املارك�سي .
( )9كتاب " دليل امل�سلم يف االعتقاد على �ضوء الكتاب و ال�سنة "(حتقيق
و تخريج ) .
( )10كتاب « اعتقاد ال�سلف " ( حتقيق و تخريج ) .
( )11جمموعة مقاالت ن�شرت يف (جمالت  :املنهل  ،الت�ضامن الإ�سالمي،
الرابطة  ،احلج ) و( ال�صحف  :عكاظ  ،املدينة  ،الندوة )و �أحاديث
�إذاعية �أذيعت عرب موجات �إذاعات ( :القر�آن الكرمي  ،نداء الإ�سالم ،
الربنامج الثاين.

املؤمترات و الرحالت :

ح�ضر طائفة من امل���ؤمت��رات و الندوات التي �أقيمت يف رب��وع اململكة
العربية ال�سعودية .
كما �سافر يف رحالت عمل و رحالت علمية و دعوية �إىل م�صر  ،و تون�س ،
و تركيا  ،و ماليزيا  ،و هولندا وبريطانيا .
وفقه اهلل ونفع به وبعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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25

الشيخ صاحل بن حممد آل طالب

م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ��� :ص��ال��ح ب���ن حم��م��د بن
�إبراهيم �آل طالب القا�ضي يف املحكمة العامة يف مكة
املكرمة �إم���ام وخطيب امل�سجد احل���رام مبكة املكرمة
ـ ال�شيخ من قبيلة الف�ضول من َط ّيء.
ـ �أ�صل عائلته من حوطة بني متيم  ,وقد تركها جده
قدمي ًا لطلب العلم يف مدينة الريا�ض ...
 -من �أ�سرة علم وق�ضاء ومن بيت �أمارة و�شعر ووفاء.

مولده ونشأته :

عائلة مييزها
ـ ولد ال�شيخ يف مدينة الريا�ض عام 1393 / 7/ 16هـ يف
ٍ
التدين وطلب العلم وحفظ كثري من �أفرادها القر�آن الكرمي قبل البلوغ ...
ـ والده ال�شيخ  :حممد بن �إبراهيم بن حممد �آل طالب ممن له ٌ
ف�ضل بعد
اهلل يف ت�أ�سي�س مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي التابعة لوزارة املعارف وله
م�شاركة يف ت�سيريها من عام 1393هـ حيث عمل بجانب ال�شيخ حممد بن
�سنان رحمه اهلل يعرف ذلك املهتمون بها  ,كما كان يقر�أ على بع�ض العلماء يف
�أمهات الكتب قبل عام 1400هـ وله م�شاركات دعوية داخل البالد وخارجها
وممن در�سوا على يديه وت�أثروا به  :ال�شيخ  :د .عبد العزيز القا�سم ...
القا�ضي باملحكمة الكربى بالريا�ض .ال�شيخ :د� .سعد احلم ّيد املحا�ضر
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بجامعة امللك �سعود .ال�شيخ  :د� .إبراهيم اخل�ضريي القا�ضي مبحكمة
التمييز بالريا�ض  .ال�شيخ حممد املحي�سني القارئ املعروف .وغريهم .
ـ جده ال�شيخ � :إبراهيم بن حممد بن نا�صر �آل طالب من طالب �سماحة
ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رحمه اهلل وقد بعثه ال�شيخ ب�أمر من
ويل العهد �آنذاك امللك �سعود طيب اهلل ثراه معلم ًا وموجه ًا يف بع�ض جهات
املنطقة ال�شرقية ق�ضى فيها قرابة الثالثني عام ًا قبل �أن يعود ملدينة
ب�صحة
الريا�ض ثم ي�ستقر يف مزرعته يف مدينة الدمل .وال يزال ممتع ًا
ٍ
وعافية وهو من العباد ال�صاحلني ...
ٍ
ـ حفظ ال�شيخ �صالح القر�آن الكرمي قبل البلوغ...
ـ كانت درا�سته االبتدائية واملتو�سطة والثانوية مبدار�س حتفيظ القر�آن
الكرمي بالريا�ض ...
ـ تخرج يف كلية ال�شريعة يف الريا�ض عام 1414هـ واختري فور تخرجه
للق�ضاء...
ـ التحق يف مرحلة املاج�ستري باملعهد العايل للق�ضاء ق�سم الفقه املقارن
وتخرج فيه عام1417هـ .

طلبه للعلم :

در�س على عدد من العلماء يف امل�ساجد ومن �شيوخه يف مدينة الريا�ض
وومن ا�ستفاد منهم :
ـ �سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رحمه اهلل
ـ ال�شيخ :عبد اهلل بن عبد الرحمن الـغديان حفظه اهلل
ـ ال�شيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جربين رحمه اهلل
ـ معايل ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ حفظه اهلل وزير ال�ش�ؤون
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الإ�سالمية
ـ معايل ال�شيخ عبد اهلل بن حممد �آل خنني ع�ضو هيئة كبار العلماء
ـ ال�شيخ عبد العزيز بن �إبراهيم بن قا�سم القا�ضي يف املحكمة الكربى يف
الريا�ض �سابقا.
ـ ال�شيخ د� .سعد احلميد رئي�س ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة امللك
�سعود �سابقا.
ـ ال�شيخ د .عبد العزيز بن حممد ال�سد حان املحا�ضر يف كلية ال�شريعة يف
الريا�ض
ـ بالإ�ضافة �إىل كبار العلماء وامل�شايخ الذين �أفاد منهم �أثناء الدرا�سة
النظامية يف كلية ال�شريعة واملعهد العايل للق�ضاء ك�سماحة ال�شيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية
وال�شيخ �صالح ال�سدالن وال�شيخ عبداهلل الغديان .
ـ كما �أتقن حفظ القر�آن تالوة وحفظا مع الدرا�سة العامة للقراءات
الع�شر على كثري من امل�شايخ منهم :
ف�ضيلة ال�شيخ املقرىء حممود عمر �سكر
ال�شيخ املقرىء �صابر ح�سن �أبو �سليمان
ال�شيخ املقرىء عبداحلليم �صابر عبدالرزاق
ثم �أعاد عر�ض القر�آن تالوة وحفظا و�إتقانا على ف�ضيلة ال�شيخ املقرىء
مبكة املكرمة عبداملالك �أبو حممد .

املسرية القضائية :

الزم ث�لاث �سنني باملحكمة الكربى وامل�ستعجلة بالريا�ض حيث الزم
ال�شيخ عبدالعزيز بن �إبراهيم القا�سم وال�شيخ عبدالإله بن عبدالعزيز
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الفريان رئي�س حماكم الطائف ومعايل ال�شيخ حممد بن فهد �آل عبداهلل
رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام وال�شيخ �سعود املعجب رئي�س حمكمة
ال�ضمان والأنكحة ..
و�أفاد منهم كثريا ثم عني قا�ضيا يف حمكمة حمافظة تربة عام  1418هـ
وعمل فيها �سنتني  ..ثم انتقل قا�ضيا ملحكمة حمافظة رابغ عام  1420هـ
وبقي فيها �سنتني ون�صف  ..ثم انتقل قا�ضيا باملحكمة الكربى مبكة املكرمة
والزال قا�ضيا مبكة حتى اليوم .
ويف فرتة ق�ضاءه برابغ عمل قا�ضيا باالنتداب مبحكمة بدر وحمكمة
خلي�ص عدة مرات لعدة �أ�شهر �أثناء غياب ق�ضاتها ..
_كما �سبق ندبه عدة م��رات لعدة �أ�شهر �إىل وزارة العدل مما �أثرى
جتربته العملية .
ـ تتميز �شخ�صية ال�شيخ بالهدوء واحلياء والرزانة والأخالق العالية...
ـ النباهة والذكاء �صفتان يلحظهما �سريع ًا من يجال�س ال�شيخ...
ـ لل�شيخ جهد دعوي م�شكور يف البالد التي يحل بها ,ففي مدينة رابغ �أ�س�س
ً
جمعية لتحفيظ القر�آن الكرمي ومكتب ًا لدعوة اجلاليات ومكتب �إفتاء
وتوجيه وقام هو بالعمل فيها.
كان يقيم عددا من الدرو�س واملحا�ضرات العامة الأ�سبوعية واملو�سمية .
ق�ضاة �آخرين للح�صول
�صدرت موافقة ويل العهد برت�شيحه مع ثالثة
ٍ
على درجة الدكتوراه يف القانون الدويل من بريطانيا حلاجة البلد �إىل
ق�ضاة يحملون مع ت�أهيلهم ال�شرعي ت�أهي ًال قانوني ًا لتمثيل البالد
وجود
ٍ
دولي ًا عند االقت�ضاء ...
ً
توج ِه ِه �صدر الأمر
ـ مت انتدابه ملجل�س ال��وزراء
تهيئة البتعاثه وقبل ُّ
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امللكي بتعيينه �إمام ًا وخطيب ًا بامل�سجد احلرام مبكة املكرمة ف�آثرها على
االبتعاث.
ـ �أم�ضى ما جمموعه ت�سعة �أ�شهر يف �إجنلرتا لدرا�سة اللغة الإجنليزية
وح�صل على ق��در ال ب�أ�س به من اللغة متكنه من �إلقاء كلمات باللغة
الإجنليزية للوفود الأجنبية الر�سمية وغري الر�سمية التي يكلف �أئمة
امل�سجد احلرام عادة بلقائهم والتحدث معهم ...

املناصب اليت تقلدها :

�إ�ضافة �إىل كونه �إماما وخطيبا للم�سجد احلرام ..
وقا�ضيا يف املحكمة العامة يف مكة املكرمة فهو �أي�ضا :
ـ ع�ضو فريق التحكيم ال�سعودي ..
_ نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية هدية خلدمة احلاج واملعتمر يف مكة
والتي ير�أ�سها معايل رئي�س �ش�ؤون احلرمني .
ـ رئي�س جمعية حتفيظ القر�آن الكرمي يف رابغ الذي قام ب�إن�شائها عام
 1420هـ.
ـ رئي�س جمعية قرى جنوب مكة الدعوية الذي �أن�ش�أها عام  1428هـ.
ـ رئي�س جلنة مكافحة التدخني يف مكة املكرمة.
ـ ع�ضو جمعية عناية الطبية التابعة لوزارة ال�صحة.
ـ كما �أنه رئي�س وع�ضو للعديد من اجلمعيات واللجان يف اململكة العربية
ال�سعودية ويف اخلارج
• �شارك يف عدد من امل�ؤمترات واللقاءات يف الداخل واخلارج ومنها :
ـ العمل الدعوي يف الواليات املتحدة الأمريكية عام  1415هـ
ـ امل�ؤمتر ال��دويل للتحكيم التجاري مبحكمة العدل الدولية يف الهاي
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بهولندا عام 1422هـ
ـ م�ؤمتر اجلوانب القانونية للتجارة االكرتونية بجامعة الدول العربية
بالقاهرة يف م�صر
ـ امللتقى الق�ضائي العربي الثاين مبركز القاهرة الإقليمي للتحكيم
التجاري الدويل يف م�صر
ـ امللتقى الق�ضائي العربي يف الرباط باملغرب العربي
ـ دورة يف التحكيم التجاري ال��دويل نال بها �شهادة من معهد القانون
الدويل بوا�شنطن
ـ در�س اللغة الإجنليزية ب�أك�سفورد بربيطانيا مددا تقارب ت�سعة �أ�شهر
ـ وم����ا�����س����ب����ق م�����ن ب�������اب م����ع����رف����ة م�����ال�����دى ال�����غ��ي��ر وع����ر�����ض
وف����ر�����ض م���ال���دي���ه م����ن خ��ي�ر ب�ل�اغ���ا ل��ل�����ش��ري��ع��ة ودف�����اع�����ا ع��ن��ه��ا
حي
ويف ح َّيه يف مدينة الريا�ض حيث كان �إمام م�سجد عل َّياء �آل ال�شيخ يف ّ
ال�سويدي قرب جامع �شيخ الإ�سالم املعروف منذ �أن كان عمره  17عاما ...
ـ بت�أري��خ 1423/8/28ه��ـ �ص��در الأم��ر ال�سام��ي بتعيين��ه �إمام��ا
وخطيب��ا للم�سج��د احل��رام و�أول فر���ض �أم ب��ه امل�صل�ين يف امل�سج��د
احل��رام ه��و �ص�لاة الع�ص��ر يف الي��وم الأول م��ن رم�ض��ان م��ن نف���س الع��ام
وقد �ألقى حتى عام 1430هـ �أكرث من مائة خطبة
 بت�أري��خ � 1430/8/ 20صدرت املوافق��ة ال�سامية بتكليفه بالتدري�س يفامل�سجد احلرام
• يتميز ال�شيخ �صالح �آل طالب ب�أ�سلوبه البليغ يف اخلطب والعمق يف
الطرح والفكرة ب�أ�سلوب �سهل ممتنع.
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املؤلفات :

الي���ح���ر����ص ال�����ش��ي��خ ك���ث�ي�را ع���ل���ى ط���ب���اع���ة ك���ت���اب���ات���ه ول���ك���ن ل��ه
ك��ت��اب م��ط��ب��وع ب��ع��ن��وان � :أث����ر امل�����س��ج��د احل�����رام يف ن�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة
وك�������ذل�������ك ل������دي������ه ب������ح������وث مل ت����ط����ب����ع م����ن����ه����ا  :ر�����س����ال����ة
امل���اج�������س���ت�ي�ر ب����ع����ن����وان � :أح�����ك�����ام ح����دي����ث ال���ع���ه���د ب����الإ�����س��ل�ام
وكذلك بحث يف االجتهاد والتقليد  .وبحث يف هبة الوالد  .وبحث يف
النفاق .
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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عبداهلل بن عواد الذبياني اجلهين ( إمام احلرمني )

ولد باملدينة املنورة عام  1396هـ  ،حفظ القر�آن
الكرمي �صغ ً
ريا حلر�ص والديه واهتمامهما به .
ح�صل على املركز الأول يف م�سابقه حلفظ القر�آن
الكرمي وعمره � 16سنة .
در���س اجلامعة بكلية ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي باجلامعة الإ�سالمية
باملدينة املنورة وتخرج منها  ،و�أ�صبح مدر�س ًا يف كلية املعلمني
باملدينة املنورة  ،ثم �أكمل درجة املاج�ستري مبكة املكرمة عام
 1430هـ  ،انتقل جلامعه �أم القرى معيد ًا بق�سم الكتاب وال�سنة ،
ثم ق�سم القراءات .
عني �إمام ًا مل�سجد قباء  ،ثم �إمام ًا للم�سجد النبوي عام  1419هـ �شارك يف �إمامة امل�صلني يف امل�سجد احلرام عام  1420هـ  ،يف عام 1428هـ �صدر قرار بتعيينه �إمام ًا للم�سجد احلرام .وما زال حتى
الآن.
�أجازه العديد من علماء القراءات املعروفني على م�ستوى العامل
و�أمتدحوا قراءته ,من ه���ؤالء امل�شائخ :ف�ضيلة ال�شيخ الزيات
رحمه اهلل ,وف�ضيلة ال�شيخ ابراهيم الأخ�ضر القيم �شيخ القراء
يف امل�سجد النبوي ال�شريف ,والدكتور على احلذيفي �أمام امل�سجد
النبوي ال�شريف باملدينة املنورة.
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يتمتع ال�شيخ ع��ب��داهلل بال�صوت اجلميل وال��ق��راءة املتقنة
واملجودة مع امتالكه جهورة ال�صوت.,
وقد ح�صل على املاج�ستري من جامعة �أم القرى يف مكة املكرمة
ويح�ضر الآن ر�سالة الدكتوراه دعا�ؤنا له بالتوفيق وال�سداد.
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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ماهر بن محد املعيقلي ( إمام احلرمني )

 اال�س��م  :ه��و ف�ضيل��ة ال�شي��خ  /ماه��ر ب��ن حمد بن
حممد املعيقلي.
من مواليد املدينة النبوية.
الناحية العلمية :
 در�س ف�ضيلته املراحل الأوىل من التعليم يفاملدينة النبوية.
 وق��د حفظ ال�شيخ القر�آن الكرمي يف امل�سجد النبوي ال�شريف علىف�ضيل��ة ال�شيخ  :طلعت بري املدر�س بامل�سجد النبوي وح�صل منه على
�إجازة برواية حف�ص عن عا�صم.
 ح�صل على الباكلوريو�س �سنة  1412هـ. ح�ص��ل عل��ى املاج�ستري من جامعة �أم الق��رى ،كلية ال�شريعة  ،ق�سمالفق��ه � ،سنة 1425ه��ـ وكانت الر�سالة بعن��وان :م�سائل الإمام �أحمد
ابن حنبل الفقهية برواي��ة امليموين ((جمع ودرا�سة)) وح�صل فيها
على تقدير ممتاز.
 ر�سال��ة الدكتوراة من جامعة �أم الق��رى �سنة 1432هـ وهي حتقيقكتاب  :حتفة النبيه �شرح التنبيه ((يف احلدود والأق�ضية)) للإمام
ال�شريازي – يف الفقه ال�شافعي.
وقد در�س ف�ضيلة ال�شيخ ماهر بن حمد املعيقلي يف هذه املراحل على
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بع�ض من �أ�صحاب الف�ضيلة  ،منهم:
 ال�شيخ الدكتور  :جابر بن علي الطيب رحمه اهلل  ،املدر�س بامل�سجداحلرام وقا�ضي حمكمة التمييز املتقاعد.
 الأ�ست��اذ الدكت��ور  :ن��زار بن عبدالك��رمي احلم��داين رحمه اهلل ،ا�ستاذ الدرا�سات العليا بجامعة �أم القرى .
 ال�شي��خ الدكتور � :سليمان بن وايل التويجري حفظه اهلل  ،املدر�سبامل�سجد احلرام و�أ�ستاذ الدرا�سات العليا ال�شرعية بجامعة �أم القرى.
 الأ�ست��اذ الدكت��ور  :نا�صر ب��ن عبد اهلل امليم��ان حفظه اهلل ،ع�ضوجمل���س ال�شورى  ،و�أ�ستاذ الدرا�س��ات العليا ال�شرعية �سابق ًا يف جامعة
�أم القرى.
 الأ�ست��اذ الدكت��ور � :أحم��د بن عبد ال��رزاق الكبي�س��ي حفظه اهلل ،ا�ست��اذ الدرا�س��ات العليا بجامع��ة �أم القرى وهو امل�ش��رف على ر�سالة
املاج�ستري لف�ضيلة ال�شيخ.
 الأ�ست��اذ الدكت��ور :يا�س�ين بن نا�ص��ر اخلطيب حفظ��ه اهلل ،ا�ستاذالدرا�سات العليا بجامعة �أم القرى  ،وهو امل�شرف على ر�سالة الدكتوراة
لف�ضيلة ال�شيخ.
وق��د كان ال�شيخ ماهر املعيقلي مدة �إقامت��ه يف املدينة النبوية ممن
يح�ضر درو�س كل من :
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 ف�ضيل��ة ال�شي��خ عطي��ة حمم��د �سامل رحم��ه اهلل املدر���س بامل�سجدالنبوي والقا�ضي باملحكمة الكربى باملدينة .
 وف�ضيل��ة ال�شي��خ الأ�ست��اذ الدكتور عب��د اهلل بن حمم��د الغنيماناملدر���س بامل�سجد النبوي ال�شريف و�أ�ست��اذ الدرا�سات العليا باجلامعة
الإ�سالمية.
وبع��د �إنتقاله �إىل مكة كان ممن يح�ض��ر درو�س ف�ضيلة ال�شيخ حممد
ابن �صالح العثيمني يف امل�سجد احلرام يف �شهر رم�ضان املبارك.
الناحية العملية:
 ع�ض��و هيئ��ة التدري���س يف جامع��ة �أم القرى  ،كلي��ة الق�ضاء  ،ق�سمالق�ضاء.
 توىل �إمامة وخطابة جامع ابن �سعدي مبكة املكرمة �سنة  1418هـ. مت تكليف��ه بالإمام��ة يف احل��رم النب��وي ال�شريف يف �شه��ر رم�ضاناملبارك لعامني متتاليني  1427 – 1426 :هـ
 مت تعيينه ر�سمي ًا �إمام ًا للم�سجد احلرام يف �شهر رجب عام  1428هـ. يق��وم ال�شي��خ حالي�� ًا بت�سجيل امل�صح��ف مرت ًال برواي��ة حف�ص عنعا�ص��م يف جمم��ع املل��ك فه��د لطباع��ة امل�صح��ف ال�شري��ف باملدين��ة
النبوية.
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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عادل بن سامل الكلباني

يحدثنا عن نف�سه وذل��ك يف موقعه االلكرتوين على
ال�شبكة العاملية فيقول :
ول���دت يف مدينة ال��ري��ا���ض احلبيبة  ،ي��وم اجلمعة
 1378/9/25هـ  .ون�ش�أت ن�ش�أة عادية مثل كثريين غريي
من �أترابي  ،و�أقراين .
در�ست االبتدائية يف مدر�سة ( جربة ) التي غري ا�سمها فيما بعد �إىل�سعيد بن جبري  ،ودر�ست املتو�سطة يف متو�سطة ابن زيدون  ،والثانوية يف
اليمامة الثانوية  ،وتخرجت من الق�سم العلمي عام  ، 1398ثم در�ست ف�صال
يف كلية العلوم بجامعة امللك �سعود  ،ثم تركت الدرا�سة للعمل يف اخلطوط
ال�سعودية  ،وعملت يف مطار الريا�ض  ،حتى انتقل �إىل مطار امللك خالد  ،عام
 ، 1403وتركت العمل يف املطار عام . 1404
·كان من �أ�سباب تركي العمل يف املطار �أين ب��د�أت يف عام  1402حياتي
اجلديدة  ،بعد �أن تزوجت  ،فقد �أ�صبحت م�ؤذنا يف م�سجد يف حي اليمامة
وانتقلت منه �إىل جامع �صالح الدين بحي �صالح الدين �إماما وخطيبا  ،يف
�آخر �سنة  ، 1403ونقلت �إىل جامع مطار امللك خالد يف منت�صف  ، 1404حتى
منت�صف  ، 1405حيث �أ�صر جماعة جامع �صالح الدين على عودتي  ،فعدت
�إليه  ،ومكثت فيه �إىل �شعبان  ، 1408حيث انتقلت �إىل جامع امللك خالد ب�أم
احلمام  ،وا�ستمر بي احلال �إىل رم�ضان  ، 1429وبالتحديد يف يوم اخلمي�س
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الرابع منه  ،حيث مت تكليفي بامل�شاركة يف �إمامة امل�صلني يف �صالة الرتاويح
يف امل�سجد احل��رام � ،سافرت �إىل بريطانيا و�سرييالنكا وم�صر والكويت
والإمارات �أدعو �إىل اهلل  ،وكنت يف تلك الأثناء �أبحث عن م�سجد �أوا�صل
فيه حياتي �إماما  ،حتى قي�ض اهلل يل م�سجد ال�شيخ عبداملح�سن املحي�سن يف
حي �أ�شبيلية  ،بالريا�ض  ،فع�شت معه يف �أواخر مراحل البناء حتى افتتح
يف يوم الثالثاء  ، 1430/6/30و�أنا الآن �أوا�صل امل�سرية  ،راجيا �أن يوفقني
اهلل  ،و�أن يطيل عمري على طاعته  ،ويرزقني الإخال�ص يف القول والعمل .

مشاخيي :

بد�أت حفظ القر�آن يف  ، 1405/10/ 10و�أمتمت حفظه يف �أواخر جمادى
الآخرة عام  ، 1406ثم عر�ضته على �شيخنا ال�شيخ �أحمد بن م�صطفى
�أبو ح�سن  ،رحمه اهلل  ،و�أج��ازين برواية حف�ص عن عا�صم من طريق
ال�شاطبية  ،يف . 1407/9/29
ثم قر�أته – يف �شهر  -على �شيخنا ال�شيخ حممد نبهان بن ح�سني م�صري ،
و�أجازين بقراءة عا�صم براوييه � ،شعبة وحف�ص  ،من طريق ال�شاطبية ،
يف . 1415/3/17
ثم قر�أته بق�صر املنف�صل – من طريق الطيبة – على �شيخنا ال�شيخ
حممد عبداحلميد �أبو روا�ش يف املدينة النبوية  -قر�أته يف ت�سعة �أيام –
ف�أجازين يف . 1417/8/12
وقر�أته على �شيخنا حممد عبداحلميد خليل  ،برواية قالون من طريق
ال�شاطبية  ،ف�أجازين يف . 1422 /4 / 13
85

 1343ــ  1432هـ

وقر�أته على �شيختنا ال�شيخة �أم ال�سعد  ،بقراءة �أبي عمرو الب�صري ،
لكني مل �أمته  ،فقد �سافرت وانقطع اللقاء بها حتى توفيت رحمها اهلل
وغفر لها  ،قر�أت عليها �سورة البقرة .
وقر�أته برواية ال�سو�سي عن �أبي عمرو من طريق ال�شاطبية  ،على �شيخنا
ال�شيخ ح�سني ع�شي�ش  ،و�أجازين  ،وكنت قد �أخذت مبادئ التجويد  ،على
�شيخنا ال�شيخ �أحمد املع�صراوي  ،وكان �إذ ذاك مدر�سا يف الكلية املتو�سطة ،
التي غري ا�سمها �إىل كلية املعلمني  ،وكان ذلك يف عام  ، 1403وقر�أت �أي�ضا
على �شيخنا حممود �سكر  ،حني كان يف جامع م�ست�شفى امللك في�صل  ،يف عام
� 1406أو قريبا منه  ،ال �أذكر متاما .
�أما م�شايخي يف غري القر�آن فقد قر�أت �أول ما قر�أت على �شيخنا ح�سن
الغامن  ،قر�أت عليه ك�شف ال�شبهات والأ�صول الثالثة  ،و�شيئا من �صحيح
البخاري  ،و�سنن الرتمذي .
وقر�أت على �شيخنا ال�شيخ عبداهلل بن جربين رحمه اهلل � ،آخر التدمرية
والو�صيتني ال�صغرى والكربى ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية  ،وكتاب التوحيد
من �صحيح البخاري  ،والإميان من �صحيح م�سلم – ومل �أكمله _ .
وقر�أت على �شيخنا م�صطفى م�سلم يف تف�سري البي�ضاوي  ،و�أخذت منه
الفرائ�ض .
وعندي �إجازات يف بع�ض الكتب فقهية وحديثية  ،ويف بع�ض امل�ؤلفات يف
التجويد
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خالد بن علي بن عبداهلل األبلجي الغامدي (إمام احلرمني)

ولد مبكة املكرمة  ،ودر�س املرحلتني املتو�سطة والثانوية
باملعهد العلمي مبكة املكرمة .
ح�صل على �شهادة البكالريو�س من ق�سم الكتاب وال�سنة
بجامعة �أم القرى من كليه �أ�صول الدين .
ثم درجة املاج�ستري من نف�س الكلية بق�سم القراءات ثم
ح�صل على درجة الدكتوراة يف التف�سري من نف�س اجلامعة يف عام  1422هـ .
عني �إمام ًا مل�سجد اخليف عام  1423هـ .
عني �إمام ًا للم�سجد احلرام عام  1428هـ .
عمل رئي�س ًا لق�سم القراءات بجامعه �أم القرى يعمل الآن وكي ًال لكلية
�أ�صول الدين باجلامعة .
وقد �أم امل�صلني بامل�سجد النبوي ال�شريف يف �صالة الرتاويح لعام 1431هـ .

مولده ونشأته التعليمية

ال�شيخ من مواليد مكة املكرمة ،وبها تلقى جميع مراحل التعليم ماقبل
اجلامعي ،كان ن�صيب املعهد العلمي منها املرحلتني املتو�سطة والثانوية ،قبل
�أن يلتحق بجامعة �أم القرى عام 1406هـ

مؤهالته العلمية

1410هـ ح�صل ال�شيخ خالد على درجة البكالوريو�س بتقدير ممتاز من
جامعة �أم القرى ،ق�سم الكتاب وال�سنه بكلية الدعوة و�أ�صول الدين.
1412هـ عمل ؛ نتيجة لتفوقه ؛ معيد ًالدى نف�س اجلامعة ،بق�سم القراء�آت
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التابعه لنف�س الكلية.
1416ه��ـ ح�صل على درجة املاج�ستري بتقدير ممتاز من كلية القرء�آن
الكرمي وعلومه بجامعة �أم القرى ،ق�سم القراء�آت ،وكان بحثه يف جامع
البيان يف القراء�آت ال�سبع – اللداين (حتقيق ودرا�سة الق�سم الرابع).
1421ه��ـ ح�صل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية القرء�آن
الكرمي وعلومه بجامعة �أم القرى ،ق�سم قراء�آت وعلوم القرء�آن الكرمي،
وكان عنوان الر�ساله  :تف�سري الثعلبي – (حتقيق ودرا�سة الق�سم الرابع).

أعماله ومناصبه

1422هـ عمل �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا – ق�سم القراء�آت  -يف كلية الدعوة و�أ�صول
الدين بجامعة �أم القرى ،ومت تعيينه بنف�س العام رئي�س ًا لق�سم القراء�آت
حتى منت�صف عام  1424هـ
1423ه���ـ بتوجيه م��ن وزي��ر ال�����ش���ؤون الإ�سالمية واالوق���اف وال��دع��وة
واالر�شاد ،عني ال�شيخ خالد �إمام ًا مب�سجد اخليف مبنى.
1426هـ عني وكي ًال لكلية الدعوة و�أ�صول الدين ،وهو املن�صب الذي ي�شغله
حالي ًا يف حقل التعليم.
1428/11/25هـ وبتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
ابن عبد العزيز �آل �سعود� ،صدر قرار ملكي بتعيني ال�شيخ خالد بن علي
ابن عبدان الأبلجي الغامدي ،وال�شيخ في�صل جميل ح�سن غزاوي ،لإمامة
احلرم املكي ال�شريف.
با�شر ال�شيخ �إمامة احلرم املكي ال�شريف غرة عام 1429هـ.

مؤلفات الشيخ وحبوثه

القراءات ال�شاذة-مفهومها و�أحكامها( .بحث لدورية كلية البنات بطنطا)
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العنا�صر امل�شرتكة بني �سور �ألـ حم وتفرداتها( .بحث لدورية كلية �أ�صول
الدين بالأزهر)
جامع البيان يف القراء�آت ال�سبع( .بحث لدورية جامعة ال�شارقة)
القرا�آت التف�سريية مفهومها و�أنواعها( .حتت الطبع)
املقا�صد امل�شرتكة بني �سور �آل حم( .حتت الطبع)
مقدم القر�آن وم�ؤخره( .حتت الطبع)
القرا�آت ال�شاذة مفهومها و�أحكامها( .حتت الطبع)
عناية �شيخ الإ�سالم بالقراء�آت( .خمطوط)
التغني بالقر�آن مفهومه و�آدابه( .خمطوط)
ولل�شيخ خالد ابو �إياد ع�ضويات يف بع�ض اللجان منها :
جلنة الت�أديب اخلا�صة بالطالب.جلنة مكافحة التدخني باجلامعة.اللجنة العلمية بالكلية.جلنة مراجعة منهج مادة الثقافة بالكلية.اجلمعية العلمية ال�سعودية للقر�آن الكرمي.و�ش��ارك ف�ضيلت��ه بتوعي��ة احلج��اج ب��وزارة ال�ش���ؤون الإ�سالمي��ة من عام
1416هـ حتى عام 1428هـ.
اللجنة اال�ست�شارية بفرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبكة املكرمة.من مهام ال�شيخ يف جامعة �أم القرى
الإ�شراف على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه.حتكيم البحوث يف جمالت علمية حمكمةوفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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فيصل بن مجيل بن حسن الغزاوي

الوالدة  :عام  1385هـ مبكة .
الدرا�سة  :املراحل الثالث ( االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية ) مبدار�س مكة .
امل�ؤهالت العلمية :
 – 1درجة البكالوريو�س يف القراءات عام  1409هـ من
جامعة �أم القرى .
 – 2درجة املاج�ستري يف الكتاب وال�سنة عام  1417هـ وكانت الر�سالة
حتقـيق ًا جلـزء من كـتـاب
( التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح ) البن امللقن املتوفى �سنة  804هـ
 – 3درج��ة الدكتوراه ع��ام  1423هـ وك��ان عنوان الر�سالة ( منهج
الإمام ابن عطية يف القراءات و�أثر ذلك يف تف�سريه ) وكال الدرجتني
(املاج�ستري والدكتوراه ) ح�صل عليها من جامعة �أم القرى .
 -4احل�صول على درجة �أ�ستاذ م�شارك عام 1432هـ
الأعمال العلمية والدعوية :
� – 1إمامة امل�صلني يف عدد من م�ساجد مكة منذ عام  1404هـ وكان �آخرها
الإمـامـة واخلطابـة يف جامع الهدى بالر�صيفة منذ عام 1411وحتى عام
1428هـ .
 – 2الإ�شراف على الأن�شطة الثقافية بكلية الدعوة و�أ�صول الدين منذ
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عام 1424هـ ملدة �سنتني .
 – 3م�����ش��ارك��ات علمية ودع��وي��ة خمتلفة داخ���ل م��ك��ة وخ��ارج��ه��ا
(جوالت،دورات ،حما�ضرات  ،كلمات  ،درو�س ) ..
 – 4ت�سجيل �سل�سلة برامج دينـية يف �إذاعة نداء الإ�سالم .
املنا�صب الإدارية :
 – 1مدير مندوبية الدعوة والإر�شاد بالر�صيفة منذ عام  1419هـ
وحتى  1428هـ
 – 2رئي�س جلنة الأئمة وامل�ساجد باملكتب التعاوين للدعوة منذ عام
 1424هـ وحتى 1428هـ .
 – 3رئي�س ق�سم القراءات منذ عام  1426هـ .
 – 4وكيل كلية الدعوة ل�ش�ؤون الطالب 1431هـ
 – 5وكيل كلية الدعوة للدرا�سات العليا 1432هـ وحتى الآن .
 – 6ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية ل�ش�ؤون امل�ساجد والدعوة والإر�شاد بفرع
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبكة

إمامة املسجد احلرام

مت تكليفه ب�إمامة امل�صلني يف امل�سجد احلرام بقرار ملكي رقم /10267م
ب وتاريخ  1428/11/25هـ
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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صاحل بن عبد اهلل الزغييب

(رمحه اهلل)

ولد يف الق�صيم ،ون�ش�أ يف طلب العلم ،حيث حفظ القر�آن الكرمي ،وظل يرتقى �إىل
�أن �أكرمه اهلل تعاىل ب�إمامة احلرم النبوي ال�شريف منفرد ًا ،يف حوايل عام 1345هـ
فمكث فيها ما يقرب من خم�س وع�شرين �سنة.
كان -رحمه اهلل� -صاحل ًا ،عابد ًا ،ال يفرت عن تالوة القر�آن الكرمي ،حري�ص ًا على
الإمامة واجلماعة مل يتخلف عن �صالة قط �إال ملر�ض ،ومل يخرج من املدينة املنورة
�إال مرة واحدة للحج.
وله يف ذلك غرائب ونوادر ،فمن ذلك� :أنه دخل يف ال�صالة مرة ،فاحتاج للو�ضوء
ف�أ�شار للنا�س �أن مكانكم ،ثم ذهب فتطهر وعاد لل�صالة ومل ي�ستخلف؛ لأنه كان حري�ص ًا
�أن ال تفوته جماعة احلرم النبوي ما دام باملدينة.
وكان �إمام احلرم املكي يف وقته رمبا يطلق على نف�سه� :إمام احلرمني ،وقد حاول
جاهد ًا �أن ي�صلي بامل�سجد النبوي ولو مرة واحدة حتى يتحقق بهذا اللقب فلم ميكنه
ال�شيخ من ذلك.
ومن عجائب ما وقع له �أنه ا�ستيقظ مرة ل�صالة الفجر ،وبعد �أن تو�ض�أ و�أراد لب�س
احلذاء لدغته عقرب يف قدمه ،ومل يجد من ي�سعفه �أو يخرب نائبه ،فتجلد ونزل �إىل
احلرم كعادته ،وانتظر موعد الإقامة ـ وهي بعد ثلث �ساعة من الأذان ـ ومل يقدمها
حر�ص ًا على �إدراك النا�س للجماعة ـ وكل ذلك ومل يعلم بحالته �أحد ـ وبعد االنتهاء
من ال�صالة �أخرب بع�ض احلا�ضرين فقر�أ عليه بع�ضهم و�سارعوا يف �إ�سعافه.
وكان  -رحمه اهلل�-إذا �أتى ل�صالة الع�صر ال يخرج حتى ي�صلي الع�شاء ،و�إذا �أتى
ل�صالة الفجر ال يخرج حتى تطلع ال�شم�س.
وملا ثقل يف �آخر عمره �صار ينيب عنه ال�شيخ عبد العزيز ين �صالح (انظر ترجمته)،
يف اجلهرية واجلمعة والرتاويح.
تويف �صاحب الرتجمة �سنة 1370هـ عن عمر يناهز الثمانني ،ودفن بالبقيع -رحمه
اهلل -تعاىل.
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2

عبد العزيز بن صاحل

(رمحه اهلل)

هو ال�شيخ عبدالعزيز بن �صالح بن نا�صر بن عبدالرحمن �آل �صالح  ,ويرجع ن�سبه �إىل
قبيلة عنزه امل�شهورة .
ولد يف بلدة املجمعة يف جند  ,عام 1329هـ  ,وتويف والداه وهو �صغري  ,فاعتنى به
�أخوه عثمان وحر�ص على تعليمه  ,حتى حفظ القر�آن وهو �صغري ثم �أخذ يقر�أ على
م�شايخ بلده  ,والزم ال�شيخ عبداهلل العنقري ودر�س عليه يف التوحيد والفقه والتف�سري
واحلديث والفرائ�ض والنحو .
وقد �آن�س منه �شيخه التح�صيل واجلد يف العلم  ,فعينه �إمام ًا وخطيب ًا بجامع املجمعة
وهو مل يتجاوز الع�شرين من عمره  ,كما عينه رئي�س ًا لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر  ,وكان ينوب عن �شيخه يف تدري�س الطالب حال غيابه  ,كما �أنه ُر ّ�شح للق�ضاء
لكنه اعتذر ف�أُعفي منه .ثم ُطلب مرة �أخرى للق�ضاء و�أُلزم به فالتزم قا�ضي ًا يف املدينة
النبوية  ,وملا تويف ال�شيخ ابن زاحم رئي�س املحكمة ُ ,عينِّ مكانه  ,وا�ستقل برئا�سة
الدوائر ال�شرعية يف املدينة و�صار هو املرجع يف ال�ش�ؤون الدينية يف عموم املنطقة ,
و�صاحب الكلمة املطلقة هناك � ,إ�ضافة �إىل �أنه �أ�صبح �إمام ًا يف امل�سجد النبوي قرابة
خم�سني عام ًا  ,وقد كان ميتاز ب�سال�سة القراءة وعذوبة اللفظ والتجويد قال ال�شيخ
عبداهلل الب�سام  :كان يل معه جمال�س ومناق�شات  ,ولدي خربة جيدة به  ,فهو بحكم
�شخ�صيته القوية  ,وبحكم منا�صبه الرفيعة  ,يعترب من ُوجهاء العلماء  ,ومن ذوي
النفوذ والكلمة امل�سموعة  ,والإ�شارة النافذة  ,مما جعل والة الأمر ُي ِج ّلونه ويحرتمونه
ويثقون الثقة التامة بتوجيهاته و�آرائه .
وقد كان  -رحمه اهلل-ع�ضو ًا يف هيئة كبار العلماء  ,وع�ضو ًا يف جمل�س الق�ضاء الأعلى
وكان ُيدَ ِّر�س بامل�سجد النبوي ال�شريف .
تويف  -رحمه اهلل-يف يوم الإثنني 1415/2/17هـ يف مدينة جدة  ,ونقل �إىل املدينة
و�صلي عليه يف امل�سجد النبوي بعد �صالة املغرب  ,ودفن بالبقيع  ,وقد كانت جنازته
ُ
جنازة م�شهودة حيث �شيعه جمو ٌع من املواطنني  ,وح�صل زحام �شديد  ,وكان م�شهد ًا
عظيم ًا  ,جتلى فيه تقدير النا�س وحمبتهم له  -رحمه اهلل.-
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َّ
الش ْيخ عبد اجمليد حسن اجلربتي

(رمحه اهلل)

العلوي ن�سب ًا،
هو عبد املجيد بن ح�سن بن �أحمد بن م�صطفى اجلربتي
ُّ
من قبيلة �أدكبريي من مقاطعة جمة يف احلب�شة ،املد ُّ
ين جماور ًةُ ،و ِلدَ
�سنة  1332هـ يف احلب�شة ،وهناك �أعمامه و�أخواله ،ودر�س القر�آن
الكرمي بوا�سطة اللوح والطبا�شريُ ،ث َّم انتقل �إىل مكـَّة املك َّرمة عـام
 1345هـ ،ف�أقام بها ثالث �سنوات ،ودر�س على َّ
ال�ش ْيخ جمال املالكي،
َّ
وال�ش ْيخ عبد العزيز املالكيُ ،ث َّم انتقل �إىل املدينة املن َّورة ودر�س
وال�ش ْيخ عبد الر�ؤوفَّ ،
ال�ش ْيخ عبد الرحمن الأن�صاريَّ ،
على َّ
وال�ش ْيخ
�أمني مر�شد ،ودخل مدر�سة العلوم ال�شرعية عام  1352هـُ ،ث َّم ُعينّ
مدر�س ًا يف مدر�سة النجاحُ ،ث َّم ُعينّ مد ّر�س ًا يف دار الأيتامُ ،ث َّم � َّأ�س�س
مدر�سة �شقرا وكان مدير ًا لهاُ .ث َّم ُعينّ قا�ضي ًا يف رابغ �سنة 1366
هـُ ،ث َّم ُن ِق َل قا�ضي ًا �إىل املدينة املن َّورة �سنة  1371هـُ ،ث َّم ُعينّ َ �إمام ًا
وخطيب ًا للم�سجد النبوي ال�شريف �سنة  1372هـُ ،ث َّم ُر ّقي �إىل قا�ضي
متييز يف حمكمة التمييز الكربى يف الريا�ضُ ،ث َّم ُر ّقي �إىل رئي�س
متييزُ ،ث َّم ُعينّ َ يف جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وهيئة كبار العلماءُ ،ث َّم
بناء على طلبه �سنة  1402هـ ،وبقي ع�ضو ًا يف هيئة
�أُ ْع ِف َي من من�صبه ً
كبار العلماء حتى �سنة  1412هـُ ،ث َّم �إنَّ َّ
ال�ش ْيخ عبد اهلل بن حم َّمد
بن زاحم طلب �إعادته �إىل الإمامة واخلطابة يف امل�سجد النبوي
ال�شريف فعاد.
96

تالميـذه:
�صدقة ح�سن خا�شقجي ،و�إبراهيم غالم ،وعبد العزيز الربيع،
الوهاب فقيه ،وعبد اهلل بن منيع ،و�صالح بن �إبراهيم
وعبد َّ
احل�صني ،وغريهم من العلماء الأفا�ضل.
توفى ال�شيخ عبد املجيد اجلربتي يوم ال�سبت 1418/10/17هـ -
رحمه اهلل تعاىل وا�سكنه ف�سيح جناته
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عبداهلل بن حممد بن زاحم

(رمحه اهلل)

هو ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب بن عثمان بن زاحم من �أزد
قحطانيف اليمن،هاجر�أجداده�إىلجندوا�ستقروافيهامنذ امدطويل.
ولد �صاحب الرتجمة يف قرية الق�صب من قرى اليمامة يف الو�شم يف
�سنة 1350هـ وكان �أبوه �إمام ًا مل�سجد الق�صب فاهتم بتحفيظه القر�آن
الكرمي ،وتلقينه مبادئ العلوم الأ�سا�سية ،وملا تويف والده  -وكان له
اثنا ع�شر عام ًا  -انتقل �إىل رعاية عمه ال�شيخ عبداهلل بن عبدالوهاب
يف الريا�ض الذي كان رئي�س ًا للمحكمة ال�شرعية الكربى هناك .ويف
عام 1363هـ انتقل عمه ال�شيخ عبداهلل �إىل املدينة املنورة مع �أ�سرته
فكان يف معيته ،فقدموا املدينة املنورة بعد �أداء فري�ضة احلج ،وهي
املرة الأوىل التي يزور فيها مكة واملدينة ،والتحق بعد ا�ستقرارهم
باملدينة باملدر�سة النا�صرية االبتدائية ،وبعد تخرجه منها عمل
م�ساء ينهل
بوظيفة م�ساعد كاتب �ضبط يف املحكمة باملدينة ،ثم راح ً
من علوم امل�شايخ �آنذاك ،كال�شيخ حممد اخليال ،وال�شيخ عبدالعزيز
بن �صالح ،وال�شيخ عبدالرحمن الإفريقي ،وغريهم.
وملا افتتح املعهد العلمي بالريا�ض �سنة 1371هـ ،ترك ال�شيخ وظيفته
يف املحكمة والتحق به لال�ستزادة من العلم ،وكان يح�ضر درو�س ال�شيخ
حممد بن �إبراهيم ،وال�شيخ بن ُعودان وعبدالرزاق عفيفي ،وال�شيخ
عبدالعزيز بن باز ،وكان يف فرتات الإجازة يعود �إىل املدينة املنورة
98

ملالزمة علمائها ،فقر�أ على ال�شيخ حممد الأمني ال�شنقيطي وغريه،
وبعد تخرجه من املعهد ،التحق بكلية ال�شريعة يف الريا�ض ،وتخرج
فيها عام 1378هـ ،فعني م�ساعد ًا لرئي�س حمكمة حائل ،فلما تقاعد
رئي�سها �صار رئي�س ًا لها عام 1380هـ يف حائل.
ويف �سنة 1390هـ عاد �إىل املدينة املنورة م�ساعد ًا لرئي�س املحكمة
فيها ،ثم عني �إمام ًا وخطيب ًا يف امل�سجد النبوي ال�شريف �أواخر عام
1391هـ.
وعينّ رئي�س ًا ملحاكم منطقة املدينة املنورة عام 1416هـ بعد وفاة
رئي�سها ال�سابق ال�شيخ عبد العزيز بن �صالح ،وبعد �سنة طلب �إحالته
على التقاعد ف�أجيب �إىل طلبه يف �أواخر �سنة 1417هـ.
له عدد من الكتب والر�سائل املطبوعة ،وهي خمتارات من اخلطب
التي �ألقاها من منرب امل�سجد النبوي ،وله ن�شاطات يف و�سائل الإعالم
املقروءة وامل�سموعة.
وافاه �أجله املحتوم يف الثالث من ذي القعدة عام 1423هـ.
وحزن النا�س لفقده- ،رحمه اهلل -رحمة وا�سعة.
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حممد علي حممد ثاني

(رمحه اهلل)

ول��د يف املدين��ة املن��ورة يف اململك��ة العربي��ة
ال�سعودية عام 1339هـ يف فرتة حكم الأ�شراف
للحجاز.در���س يف ُك ّت��اب ال�شي��خ حمم��د �س��امل.
والتحق مبدر�سة العل��وم ال�شرعية التي �أن�ش�أها
ال�سي��د �أحم��د الفي���ض �أب��ادي .ح�ص��ل عل��ي
ال�شهادة العالي��ة عام1360عـ.و من �شيوخه يف
ه��ذه املدر�سة ال�شيخ ح�سن تاج الدين وال�شيخ حممود�أبو بكر الفالين
وال�شيخ عمر توفيق وال�شيخ �أحمد التون�سي وال�شيخ عمر الطرابل�سي.
وحفظ القر�آن الكرمي مع ال�شيخ علي ال�سمان.در�س يف امل�سجد النبوي
ال�شري��ف علي امل�شابخ ال�شيخ حممد الطي��ب الأن�صاري وال�شيخ حممد
تك��ر وال�شي��خ حممد احلركان ومنح��ه ال�شيخ احل��ركان �إجازة علمية
لتدري�س احلديث والتف�سري يف عام 1393هـ.
حياته العملية بد�أ ال�شيخ حممد عمله معلما يف املدر�سة ال�سعودية
التي �أن�ش�أها امللك عبد العزيز �آل �سعود يف مدينة �شقراء يف جند ما
بني عام  1362حت عام 1364ه��ـ.و كان قبل ذلك مدر�سا يف العلوم
ال�شرعية.كمادر�س يف مدر�سة دار الأي��ت��ام واملدر�سة املن�صورية
ومدر�سة طيبة الثانوية وتقاعد يف عام 1399ه��ـ .التكرمي :و مت
تكرميه علي خدمته الطويلة يف الرتبية والتعليم من قبل وزير
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الرتبية والتعليم الدكتور حممد الر�شيد يف .1416/7/28و يف عام
1421هـ قدم له النادي الأدبي يف املدينة املنورة �شهادة تكرمي ودرع
جلهوده يف خدمة العلم والتعليم.وكان ال�شيخ معلما للمواد الدينية.
التدري�س يف امل�سجد النبوي در�س ال�شيخ حممد يف امل�سجد النبوي
ال�شريف بداية من عام 1373هـ ملدة تقرب من اخلم�سني عاما .يف
عام 1497ه��ـ بد�أ العمل �إماما حمت�سبايف امل�سجد النبوي ال�شريف
حتي عام 1414هـ.و ا�شتهر ال�شيخ ب�أدائه املميز ل�صالة ال�شفع والوتر
ودعاء القنوت يف ليايل �شهر رم�ضان.و �أكرث ما كان ي�ؤم امل�صلني يف
�صالة الع�صر.
وفاته  :كانت وفاة ال�شيخ حممد ثاين عند ال�ساعة احلادية ع�شر
من �صباح يوم الأحد العا�شر من �شهر اهلل املحرم عام 1431هـ.
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6

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

ول��د �سنة 1366ه���ـ بقرية ال��ق��رن امل�ستقيم
بجنوب مكة  ,ون�ش�أ بها  ,وطلب العلم وهو
�صغري ,فقر�أ القر�آن ،وحفظ بع�ض �أجرائه يف
قريته على ال�شيخ حممد احلذيفي  ,ثم التحق
باملدر�سة ال�سلفية ثم باملعهد العلمي مبحافظة
بلجر�شي  ,وتخرج يف املعهد �سنة 1392ه��ـ ثم
التحق بكلية ال�شريعة بالريا�ض  ,وتخرج �سنة 1388ه��ـ ثم عني
مدر�س ًا باملعهد العلمي يف بلجر�شي  ,فدر�س التوحيد والتف�سري والنحو
وغري ذلك  ,وكان �إمام ًا وخطيب ًا يف �أحد جوامع حمافظة بلجر�شي
الأعلى  ,ثم انتقل �إىل املدينة �سنة 1379هـ  ،وتعني مدر�س ًا باجلامعة
الإ�سالمية يف كلية ال�شريعة  ,ثم ح�صل على درج��ة املاج�ستري
والدكتوراه من جامعة الأزهر يف الفقه الإ�سالمي  ,و�أثناء وجوده
باملدينة قر�أ القر�آن الكرمي على ال�شيخ عبد الفتاح القا�ضي  ,وقر�أ
بالع�شر من طريق ال�شاطبية وال��درة على ال�شيخ �أحمد الزيات ,
و�أجازه ال�شيخ حماد الأن�صاري برواية احلديث ,كما �أجازه عدد من
القراء بالقراءات الع�شرية  ,ودر�س باجلامعة الإ�سالمية يف كليتي
ال�شريعة والدعوة  ,وله م�شاركات علمية ودعوية يف عدد من اللجان
والأن�شطة داخل اململكة وخارجها  ,وله م�ؤلفات منها :طرائق احلكم
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 ,املختلف يف ال�شريعة الإ�سالمية  ,ولل�شيخ ت�سجيل �صوتي للقر�آن
الكرمي بقراءتي حف�ص عن عا�صم  ,وقالون عن نافع من طريق
ال�شاطبية .
�صلى �إمام ًا للرتاويح بامل�سجد احل��رام عدة �سنوات  ,وويل �إمامة
وخطابة امل�سجد النبوي �سنة 1402هـ  ,وعني رئي�س ًا للجنة العلمية
ملراجعة م�صحف املدينة .
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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7

حممد علي احلركان (رمحه اهلل)

ولد يف املدينة املنورة عام 1333ه��ـ ،وتلقى
ال��ع��ل��وم الدينية واللغوية وع��ل��وم التف�سري
واحلديث على �أي��دي طائفة من كبار العلماء
بامل�سجد النبوي ال�شريف.
مدر�سا بامل�سجد النبوي عام 1352هـ ،ثم
عمل
ً
رئي�سا للمحكمة
تدرج يف الق�ضاء حتى �أ�صبح ً
وزي��را للعدل ع��ام 1391ه��ـ
الكربى بجدة ع��ام 1378ه���ـ ،ثم عني
ً
يف عهد امللك في�صل رحمه اهلل ،فكان �أول وزي��ر لهذا املن�صب.
تر�أ�س امل�ؤمتر الإ�سالمي العاملي للمنظمات الإ�سالمية الذي ُعقد يف
مكة املكرمة عام 1394هـ ،ان ُتخب �أمي ًنا عا ًّما لرابطة العامل الإ�سالمي
عام 1396هـ ،وظل يف هذا املن�صب حتى وفاته.
ً
إ�ضافة �إىل املنا�صب املذكورة؛ كان ال�شيخ احلركان ع�ض ًوا يف هيئة
و�
كبار العلماء ،ويف جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وع�ض ًوا بهيئة جائزة
امللك في�صل العاملية بالريا�ض ،كما كان نائ ًبا لرئي�س املجمع الفقهي
برابطة العامل الإ�سالمي.
قام  -رحمه اهلل  -بزيارة الكثري من الدول الإ�سالمية والأقليات
امل�سلمة يف �أن��ح��اء ال��ع��امل؛ من �أج��ل تفقد �أح���وال امل�سلمني فيها،
ومنا�صرة ق�ضاياهم ،وافتتح عد ًدا من امل�ساجد واملراكز الإ�سالمية
104

هناك ،و�أبلى بالء ح�س ًنا يف ن�شر الدعوة الإ�سالمية يف �أنحاء العامل.
من م�ؤلفاته:
 �أحكام اجلنائز يف الإ�سالم. تعليم ال�صالة (للبنني). تعليم ال�صالة (للبنات).تويف ال�شيخ حممد علي احلركان -رحمه اهلل -يف اليوم الثامن من
رم�ضان عام 1403هـ.
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8

بكر عبداهلل أبو زيد

(رمحه اهلل)

بكر بن عبد اهلل �أبو زيد بن حممد بن عبداهلل 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 زيد بن حرام بن �سويد بن زيد
الق�ضاعي ,من قبيلة بني زيد الق�ضاعية امل�شهورة
يف حا�ضرة الو�شم ,وعالية جند ,وفيها ولد عام
 1365هـ.

حياته العلمية

در�س يف الكتاب حتى ال�سنة الثانية االبتدائي ,ثم انتقل �إىل الريا�ض عام 1375
هـ ,وفيه وا�صل درا�سته االبتدائية ,ثم املعهد العلمي ,ثم كلية ال�شريعة,
حتى تخرج عام  87هـ 88 /هـ من كلية ال�شريعة بالريا�ض منت�سبا ,وكان
ترتيبه الأول.ويف عام  1384هـ انتقل �إىل املدينة املنورة فعمل �أمينا
للمكتبة العامة باجلامعة الإ�سالميةوكان بجانب درا�سته النظامية
يالزم حلق عدد من امل�شايخ يف الريا�ض ومكة املكرمة واملدينة املنورة
ففي الريا�ض �أخ��ذ علم امليقات من ال�شيخ القا�ضي �صالح بن مطلق,
وقر�أ عليه خم�سا وع�شرين مقامة من مقامات احلريري ,وكان -رحمه
اهلل  -يحفظها ,ويف الفقه :زاد امل�ستقنع للحجاوي ,كتاب البيوع فقط
ويف مكة قر�أ على �سماحة �شيخه ,ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز كتاب
احلج ,من (املنتقى) للمجد ابن تيمية ,يف حج عام  1385هـ بامل�سجد احلرام
وا�ستجازاملدر�سبامل�سجداحلرامال�شيخ�:سليمانبنعبدالرحمنبنحمدان,
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ف�أجازه �إجازة مكتوبة بخطه جلميع كتب ال�سنة ,و�إجازة يف املد النبوي
يف املدينة قر�أ على �سماحة �شيخه ال�شيخ ابن باز يف (فتح الباري) و (بلوغ
املرام) وعددا من الر�سائل يف الفقه والتوحيد واحلديث يف بيته� ,إذ الزمه
نحو �سنتني و�أجازه.
والزم �سماحة �شيخه ال�شيخ حممد الأم�ي�ن ال�شنقيطي نحو ع�شر
�سنني ,منذ انتقل �إىل املدينة امل��ن��ورة ,حتى ت��ويف ال�شيخ يف حج عام
 1393هـ-رحمه اهلل تعاىل -فقر�أ عليه يف تف�سريه ( �أ�ضواء البيان),
ور�سالته ( �آداب البحث واملناظرة) ,وانفرد ب�أخذ علم الن�سب عنه,
ف��ق��ر�أ عليه ( الق�صد والأمم) الب��ن عبد ال�ب�ر ,وبع�ض ( الإن��ب��اه)
الب��ن عبد ال�بر �أي�ضا ,وق��ر�أ عليه بع�ض الر�سائل ,ول��ه معه مباحثات
وا�ستفادات ولديه نحو ع�شرين �إج��ازة من علماء احلرمني والريا�ض
واملغرب وال�شام والهند و�إفريقيا وغريها ,وقد جمعها يف ثبت م�ستقل
ويف عام  1399هـ 1400 /هـ ,در�س يف املعهد العايل للق�ضاء منت�سبا ,فنال
�شهادة العاملية (املاج�ستري) ,ويف عام 1403هـ حت�صل على �شهادة العاملية
العالية (الدكتوراه).

حياته العملية

ويف عام  1387هـ 1388/هـ ملا تخرج من كلية ال�شريعة اختري للق�ضاء
يف مدينة النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -ف�صدر �أمر ملكي كرمي بتعيينه
يف الق�ضاء يف املدينة املنورة ,فا�ستمر يف ق�ضائها حتى عام  1400هـ.
ويف عام  1390هـ عني مدر�سا يف امل�سجد النبوي ال�شريف ,فا�ستمر حتى
عام  1400هـ.
ويف عام  1391هـ �صدر �أمر ملكي بتعيينه �إماما وخطيبا يف امل�سجد النبوي
ال�شريف ,فا�ستمر حتى مطلع عام  1396هـ.
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ويف عام  1400هـ اختري وكيال عاما لوزارة العدل ,ف�صدر قرار جمل�س
الوزراء بذلك ,وا�ستمر حتى نهاية عام  1412هـ ,وفيه �صدر �أمر ملكي كرمي
بتعيينه باملرتبة املمتازة ,ع�ضوا يف جلنة الفتوى ,وهيئة كبار العلماء.
ويف عام 1405هـ �صدر �أمر ملكي كرمي بتعيينه ممثال للمملكة يف جممع الفقه
الإ�سالميالدويل,املنبثقعنمنظمةامل�ؤمترالإ�سالمي,واختريرئي�ساللمجمع
ويف عام 1406هـ عني ع�ضوا يف املجمع الفقهي برابطة العامل الإ�سالمي,
وكانت له يف �أثناء ذلك م�شاركة يف عدد من اللجان وامل���ؤمت��رات داخل
اململكة وخارجها ,ودر�س يف املعهد العايل للق�ضاء ويف الدرا�سات العليا يف
كلية ال�شريعة بالريا�ض.

كتبه وآثاره العلمية:

اوال-:الفقه وعلومه
( )15 -1فقه الق�ضايا املعا�صرة:فقه النوازل ثالثة جملدات فيها
خم�س ع�شرة ق�ضية فقهية م�ستجدة يف خم�س ع�شرة ر�سالة:
 -1التقنني والإلزام.
-2املوا�ضعة يف اال�صطالح].
�-3أجهزة الإنعا�ش وعالمة الوفاة].
-4طفل الأنابيب].
-5خطاب ال�ضمان البنكي].
-6احل�ساب الفلكي].
-7البو�صلة].
-8الت�أمني].
-9الت�شريع وزراعة الأع�ضاء].
-10تغريب الألقاب العلمية].
-11بطاقة االئتمان].
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-12بطاقة التخفي�ض].
-13اليوبيل].
-14املثامنة يف العقار].
-15التمثيل].
-16التقريب لعلوم ابن القيم( جملد).
-17احلدود والتعزيرات( جملد).
-18اجلناية على النف�س وما دونها( جملد).
-19اختيارات ابن تيمية للربهان ابن القيم ،حتقيق.
-20حكم االنتماء �إىل الفرق والأحزاب واجلماعات الإ�سالمية(
جملد).
-21معجم املناهي اللفظية( جملد).
-22ال جديد يف �أحكام ال�صالة].
-23ت�صنيف النا�س بني الظن واليقني].
-24التعامل].
-25حلية طالب العلم].
�-26آداب طالب احلديث من اجلامع للخطيب].
-27الرقابة على الرتاث].
-28ت�سمية املولود].
�-29أدب الهاتف].
-30الفرق بني حد الثوب والأزرة].
�-31أذكار طريف النهار].
-32املدخل املف�صل �إىل مذهب الإمام �أحمد بن حنبل( جملدان).
-33البلغة يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل للفخر ابن تيمية ( ،جملد) ،حتقيق.
-34فتوى ال�سن ،عن مهمات امل�سائل.
ثانيا -يف احلديث وعلومه:
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-35الت�أ�صيل لأ�صول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل .ثالثة جملدات،
طبع منها الأول.
-36معرفة الن�سخ وال�صحف احلديثة.
-37التحديث مبا ال ي�صح فيه حديث.
-38اجلد احلثيث يف معرفة ما لي�س بحديث للغزي ،حتقيق.
()43 -39الأجزاء احلديثية (جملد) ،فيه خم�س ر�سائل هي:
-39مرويات دعاء ختم القر�آن الكرمي] جزء.
-40ن�صو�ص احلوالة] جزء.
-41زيارة الن�ساء للقبور] جزء.
-42م�سح الوجه باليدين بعد رفعهما بالدعاء] جزء.
�-43ضعف حديث العجن جزء.
ثالثا -يف املعارف العامة:
(-)47 - 44النظائر ( جملد) ،ويحتوي على �أربع ر�سائل:
-44العزاب من العلماء وغريهم].
-45التحول املذهبي.
-46الرتاجم الذاتية.
-47لطائف الكلم يف العلم.
-48طبقات الن�سابني ( جملد).
-49ابن القيم :حياته� ،آثاره ،موارده(جملد).
(- )54 - 50الردود (جملد) ،ويحتوي على خم�س ر�سائل هي:
-50الرد على املخالف.
-51حتريف الن�صو�ص.
-52براءة �أهل ال�سنة من الوقيعة يف علماء الأمة.
-53عقيدة ابن �أبي زيد القريواين وعبث بع�ض املعا�صرين بها.
-54التحذير من خمت�صرات ال�صابوين يف التف�سري.
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-55بدع القراء ر�سالة.
-56خ�صائ�ص جزيرة العرب.
-57ال�سحب الوابلة على �ضرائح احلنابلة 3 ،جملدات ،لل�شيخ حممد بن
عبد اهلل بن حميد مفتي احلنابلة مبكة ت �سنة  1296هـ -رحمه اهلل
تعاىل -حتقيق باال�شرتاك.
-58ت�سهيل ال�سابلة �إىل معرفة علماء احلنابلة لل�شيخ � /صالح بن عبد
العزيز بن عثيمني املكي -رحمه اهلل تعاىل -حتقيق يف جملدين.
-59علماء احلنابلة من الإمام �أحمد �إىل وفيات القرن اخلام�س ع�شر
الهجري ،جملد على طريقة:الأعالم للزركلي.
-60دعاء القنوت.
-61فتح اهلل احلميد املجيد يف �شرح كتاب التوحيد لل�شيخ حامد بن
حممد ال�شارقي -رحمه اهلل تعاىل -جملد ،حتقيق.
-62نظرية اخللط بني الإ�سالم وغريه من الأديان.
-63تقريب �آداب البحث واملناظرة.
-64جبل �إالل بعرفات ،حتقيقات تاريخية و�شرعية.
-65مدينة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أي العني.
-66قبة ال�صخرة ،حتقيقات يف تاريخ عمارتها وترميمها].
يف ظهر يوم الثالثاء الثامن والع�شرين من �شهر اهلل املحرم لعام �ألف
و�أربعمائة وت�سعة وع�شرين فجعت الأمة الإ�سالمية بفقد هذا العلم
رحمه اهلل رحمة وا�سعة ،وجزاه عن الإ�سالم وامل�سلمني خري اجلزاء.
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9

إبراهيم األخضر بن علي القيّم

( إمام احلرمني )

ول��د �سن��ة  1364هـ باملدين��ة املن��ورة ون�ش�أ بها
وطل��ب العل��م وهو �صغري فحفظ الق��ر�آن الكرمي
وج��وده التحق باملعهد العلم��ي باملدينة املنورة ،
ث��م باملدر�سة ال�صناعية الثانوية باملدينة  ،قر�أ
ال�شاطبية وتعلم القراءات  ،واملقدمة اجلزرية،
وق��ر�أ العقي��دة و الفق��ه واللغ��ة  ،وع�ين مدر�س ًا
مبدر�س��ة �أب��ي بن كعب لتحفيظ الق��ر�آن الكرمي باملدين��ة  ،ثم بكلية
الق��ر�آن الكرمي باجلامعة الإ�سالمي��ة  ،ثم باملعهد العايل للدعوة فرع
جامع��ه الإمام حممد بن �سعود باملدينة ويعترب �شيخ القراء باملدينة
املن��ورة  ،ويل �إمام��ة امل�سج��د احل��رام �سنة  1401هـ ث��م ويل �إمامة
امل�سجد النبوي ال�شريف �سنه  1406هـ .
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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عبد البارئ بن عواض الثبييت العتييب

( إمام احلرمني )

هو الدكتور عبد الباري بن عوا�ض بن علي الثبيتي من
قبيلة عتيبة � ،إمام احلرم املكي �سابقا واحلرم النبوي حاليا
 ،ول��د يف مكة املكرمة ع��ام 1380ه��ـ املوافق  1960ن�ش�أ بها
وتلقى تعليمه الأويل والثانوي يف مدار�سها ،ثم تابع درا�سته
اجلامعية والعليا ،فح�صل على بكالوريو�س علوم من جامعة
��ال يف
امللك عبد العزيز بجدة عام 1405ه��ـ وعلى دبلوم ع ٍ
ال�شريعة بتقدير ممتاز من جامعة �أم القرى مبكة املكرمة عام 1409هـ ،ثم على
ماج�ستري من كلية ال�شريعة بنف�س اجلامعة بتقدير ممتاز عام 1415هـ .
عمل مدر�س ًا لتحفيظ القر�آن مبكة املكرمة يف الفرتة امل�سائية وهو يف �سن مبكرة
وهو مل يتجاوز التا�سعة من عمره ،و�أ�شرف على بع�ض حلقات حتفيظ القر�آن الكرمي
مبدينة جدة.
ابتعث عام 1397هـ من قبل جماعة حتفيظ القر�آن الكرمي مبكة املكرمة لإمامة
امل�سلمني يف �صالة الرتاويح ل�شهر رم�ضان يف �أحد املراكز الإ�سالمية بربيطانيا .
ح�صل على املركز الأول يف امل�سابقة الدولية لتحفيظ القر�آن وتالوته وجتويده
يف عامها الأول التي �أقيمت مبكة املكرمة عام 1399هـ  ..ويف عام 1410هـ عني
�إماما وخطيبا باحلرم املكي و�صلى الرتاويح يامل�صلني ومنذ �أواخر عام 1414هـ ،وهو
ي�شارك يف �إمامة ال�صلوات ال�سرية امل�سجد النبوي ال�شريف باملدينة املنورة وذلك
لعار�ض �صحي �أمل به طوي ًال منذ عدة �سنوات ،عل ًما ب�أنه متوقف عن �إمامة امل�صلني
يف �صالتي الرتاويح والقيام منذ عام 1429هـ..

وفقه اهلل ونفع به وبعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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حممد أيوب بن حممد يوسف بن سليمان عمر

ولد يف مكة املكرمة عام 1372ه��ـ .وبها ن�ش�أ وتلقى تعليمه
الأويل ،حيث حفظ القر�آن الكرمي على يد ال�شيخ /خليل بن
عبد الرحمن القارئ يف م�سجد بن الدن التابع جلماعة حتفيظ
القر�آن عام 1385ه��ـ ،وح�صل على ال�شهادة االبتدائية من
مدر�سة حتفيظ القر�آن التابعة لوزارة املعارف عام 1386هـ ،ثم
انتقل �إىل املدينة املنورة ودر�س املرحلتني املتو�سطة والثانوية
يف معهد املدينة العلمي ،وتخرج فيه عام 1392هـ.
التحق باجلامعة الإ�سالمية وتخرج يف كلية ال�شريعة عام 1396هـ ،ثم تخ�ص�ص
يف التف�سري وعلوم القر�آن ،فح�صل على درجة املاج�ستري من كلية القر�آن ،وكان
مو�ضوع الر�سالة ((�سعيد بن جبري ومروياته يف التف�سري من �أول القر�آن �إىل �آخر
�سورة التوبة)).
وح�صل على درجة الدكتوراه من الكلية نف�سها عام 1408هـ ،وكان مو�ضوع الر�سالة:
((مرويات �سعيد بن جبري يف التف�سري من �أول �سورة يون�س �إىل �آخر القر�آن)).
عمل بعد تخرجه يف املرحلة اجلامعية الأوىل معيد ًا بكلية القر�آن من  1397ـ
1398ه��ـ ،وكلف ب�أمانة امتحانات الكلية ملدة ع�شر �سنوات ،و�أ�صبح ع�ضو هيئة
التدري�س يف ق�سم التف�سري منذ ح�صوله على الدكتوراه ،وما زال يف هذه الوظيفة
حتى تاريخ �إعداد هذه الرتجمة �سنة 1418هـ.
و�إ�ضافة �إىل عمله اجلامعي فهو ع�ضو يف اللجنة العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف.
كما توىل الإمامة واخلطابة يف عدد من م�ساجد املدينة ،ومنها:
�إمام متعاون يف امل�سجد النبوي منذ عام 1410هـ�إمام يف م�سجد قباء ل�صالتي الرتاويح والقيام.114

�إمام م�سجد العنابية من عام  1394ـ 1403هـ�إمام م�سجد عبد اهلل احل�سيني من 1403هـ ـ حتى تاريخ �إعداد هذه الرتجمةيعمل خطيب ًا يف م�سجد �أحمد بن حنبل باحلرة ال�شرقية و�إ�ضافة �إىل درا�سته
يف املدار�س احلكومية واجلامعة فقد تتلمذ على العديد من امل�شايخ والعلماء يف
املدينة ودر�س عليهم �ألوان ًا من العلوم ال�شرعية ،ومنها التف�سري وعلومه ،الفقه على
املذاهب الأربعة ،احلديث وعلومه وم�صطلحه ،التف�سري و�أ�صول الفقه ،وغري ذلك
وكان من �شيوخه :ال�شيخ عبد العزيز حممد عثمان ـ ال�شيخ حممد �سيد طنطاوي
ـ ال�شيخ �أكرم �ضياء العمري ـ ال�شيخ حممد الأمني ال�شنقيطي ـ ال�شيخ عبد املح�سن
العباد ـ ال�شيخ عبد اهلل حممد الغنيمان ـ ال�شيخ �أب��و بكر اجلزائري ـ وغريهم
ح�صل على عدد من الإجازات يف القراءات ومنها:
�إج���ازة ب��رواي��ة حف�ص م��ن �شيخ ق��راء املدينة ح�سن ب��ن �إب��راه��ي��م ال�شاعر،ومن ال�شيخ �أحمد عبد العزيز الزيات ،وال�شيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ
�شارك يف عدد من الندوات وامل�ؤمترات ،ومنها:
دوة ال�شباب يف مدينة كامبي�س يف الربازيل مع وفد من اجلامعة الإ�سالميةدورات لتعليم اللغة العربية يف عدد من ال��دول الإ�سالمية :باك�ستان ،تركيا،
ال�سنغال ،ماليزيا.
�إم��ام��ة �صالة ال�تراوي��ح يف م�سجد برمنجهام بربيطانيا بتكليف من اجلامعةالإ�سالمية.
يعد ال�شيخ حممد �أيوب من القراء امل�شهورين يف اململكة والعامل الإ�سالمي ،وله
ت�سجيالت قر�آنية يف الإذاعة والتلفزيون ،وقد �سجل له جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف القر�آن كام ًال ،حيث يتم بثه من �إذاعة القر�آن الكرمي ،و�سجلت له
�أي�ض ًا قراءات �صالة الرتاويح والقيام يف امل�سجد النبوي ال�شريف ،وهي تن�شر كذلك
تباع ًا يف الإذاعة.
له مقالة بعنوان�( :ألي�س للعلماء حق كغريهم) وهي عن حياة ال�شيخ احلافظ
اجلامع حممود �سيبويه  -رحمه اهلل -
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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حسني بن عبد العزيز آل الشيخ

هو ح�سني بن عبد العزيز بن ح�سني �آل ال�شيخ،
ن�ش�أ يف طلب العلم �صغ ً
ريا ،وبعد �أن در�س املتو�سطة
والثانوية ،التحق بكلية ال�شريعة (بالريا�ض)،
وتخرج فيها بتقدير ممتاز ،ثم التحق باملعهد العايل
للق�ضاء ون��ال فيه درج��ة املاج�ستري بتقدير ممتاز
�أي�ض ًا ،وكانت الأطروحة بعنوان (�أحكام الإحداد يف
الفقه الإ�سالمي) وال يزال ينتظر مناق�شة �أطروحة
الدكتوراه املقدمة بعنوان (القواعد الفقهية للدعوى).
تتلمذ على عدد من امل�شايخ ،ف�أخذ التوحيد وزاد املعاد عن ال�شيخ فهد
احلميد ،والفقه واحلديث عن ال�شيخ عبد اهلل اجلربين ،والفقه �أي�ض ًا عن
ال�شيخ ،عبد العزيز الداود ،كما �أخذ عن ال�شيخ عبد اهلل الغديان قواعد
الفقه وبع�ض الدرو�س الأخرى ،وح�ضر درو�س ال�شيخ عبد العزيز بن باز.
وقام ب�إلقاء العديد من الدرو�س العلمية يف الفقه والتوحيد واحلديث
والقواعد ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املحا�ضرات يف اجلامع الكبري وغريه بالريا�ض.
وعني مالزم ًا ق�ضائي ًا عام 1406هـ ثم قا�ضي ًا عام 1411هـ يف املحكمة الكربى
بنجران ،ويف عام 1412هـ مت نقله �إىل املحكمة الكربى بالريا�ض ،ومكث فيها
�إىل �أن انتقل يف 1418/8/25هـ �إىل املحكمة الكربى باملدينة املنورة.
�صدر بعدها الأمر ال�سامي بتعيينه �إمام ًا وخطيب ًا للم�سجد النبوي ال�شريف
1419هـ .
له بع�ض البحوث العلمية التي مل تن�شر ومنها بحوث ق�ضائية وجنائية
ور�سالة كبرية يف �أحكام ال�سالم ،و�أحكام يوم عا�شوراء.
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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عبد احملسن بن حممد القاسم

هو ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبد املح�سن بن حممد بن
عبد الرحمن القا�سم ينتهي ن�سبه اىل عا�صم جد القبيلة
ال�شهرية بنجد من قحطان .
ولد ال�شيخ مبكة املكرمة عام 1388من الهجرة.
ن�ش�أ ال�شيخ يف بيت علم ودين فجده ووالده هما من جمع
فتاوى �شيخ اال���س�لام اب��ن تيمية وف��ت��اوى ائمة الدعوة
النجدية وب��د�أ ال�شيخ يف طلب العلم منذ نعومة اظفاره
فحفظ القران والزم عددا من �أهل العلم من �أبرزهم :
ال�شيخ عبد اهلل بن حميد رحمه اهللال�شيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللال�شيخ �صالح بن علي النا�صر رحمه اهللوال�شيخ املحدث عبد اهلل ال�سعدوغريهم من اهل العلم..
كما ان ال�شيخ قد اجيز يف عدة ق��راءات من القراءات الع�شر وممن قر�أ عليهم
ال�شيخ احمد الزيات رحمه اهللال�شيخ علي احلذيفيال�شيخ ابراهيم االخ�ضرال�شيخ حممد الطرهوين وغريهمتخرج ال�شيخ من كلية ال�شريعة بالريا�ض عام 1410هـ
ثم وا�صل يف املعهد العايل للق�ضاء وح�صل على املاج�ستري عام 1413هـ
عني بعد ذلك مالزما ق�ضائيا يف الريا�ض ثم عني قا�ضيا يف منطقة تبوك يف حمكمة
البدع،ثم عني ال�شيخ اماما للم�سجد النبوي عام 1418هـ ونقل اىل حمكمة املدينة
النبوية.
وال�شيخ له عدة م�ؤلفات منها اخلطب املنربية  ،تي�سري الو�صول �شرح ثالثة
اال�صول،وامل�سبوك حا�شية حتفة امللوك (يف الفقه احلنفي) وغريها.
وال�شيخ له در�س يف امل�سجد النبوي بعد �صالة الع�شاء يف التو�سعة ال�شرقية من
امل�سجد .وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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صالح بن حممد البدير ( إمام احلرمني )

وكنيته � :أبو عبد الرحمن
• من مواليد مدينة الهفوف �أحدى مدن
حمافظة االح�ساء باملنطقة ال�شرقية.
"•تلقى تعليمه يف مدينة الهفوف
• هو االبن االكرب ثم يليه �أخيه ال�شيخ نبيل
وبينها �شبه كبري يف ال�صوت وال�شكل قليال
• بد�أ يف امامة النا�س وهو يف املرحلة
الثانوية تقريبا يف عام  1406هـ وكان ي�صلي بالتناوب مع �شيخه
ال�شيخ �أحمد ال�سلمي من م�شائخ حمافظة االح�ساء.
• تلقى تعليمه اجلامعي يف جامعة االم حممد بن �سعود اال�سالمية
يف ق�سم ال�شريعة فرع االح�ساء
• ثم املعهد العايل للق�ضاء.

تنقالته يف اإلمامة

مت تعيينه بادئ الأمر يف مدينةالدمام ثم انتقل اىل مدينةالريا�ض
ثم مت نقله اىلاملدينة املنورة�،إماما للم�سجد النبوي ال�شريف والآن
يعمل  :قا�ضيا باملحكمة الكربى باملدينة النبوية

صفاته :

يتميز برحابة �صدره وهدوئه العجيب الذي ي�أ�سرك من غري �أن
118

ت�شعر وقراءته م�ؤثرة وهوكثري اخل�شوع
وقد مت تعيينه �إمام ًا م�ساعد ًا للحرم عام  1419هـ  ،وثبت عام
1420هـ ك�إمام فرو�ض و�أول �صالة له كانت هي �صالة املغرب و �شارك
ال�شيخ يف تروايح احلرم املدين منذ 1419هـ با�ستثناء 1426هـ
و1427هـ كانت باحلرم املكي

وله مؤلفات منها :

ح�صول امل�سرة بت�سهيل المية الأفعال بزيادة بحرق واالحمرار
والطرة .
وقد �أ ّم ال�شيخ  -يف امل�سجد احلرام  -ك�إمام م�ساعد لعامني متاليني
1426هـ و  1427هـ .
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.

119

 1343ــ  1432هـ

15

سعد بن سعيد الغامدي

هو ال�شيخ القارئ �سعد بن �سعيد بن �سعد الغامدي ،ولد بتاريخ
1387/5/19هـ املوافق عام 1967م ،وهو من مواليد مدينة
الدمام يف اململكة العربية ال�سعودية .

الدرا�سة :

تخرج ال�شيخ من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
بالأح�ساء (كلية ال�شريعة تخ�ص�ص �أ�صول الدين) عام 1410هـ
و قد �أمت ال�شيخ حفظ كتاب اهلل عام 1415ه و ح�صل على
�إجازة الإ�سناد برواية حف�ص عن عا�صم يف عام 1417ه.

العمل :

 -1عمل يف حقل التدري�س من عام 1411ه �إىل عام  1415ه
 -2عمل م�شرف ًا تربوي ًا ملادة الرتبية الإ�سالمية من عام 1416ه �إىل عام 1423ه
 -3حالي ًا يعمل مدير ًا ملدار�س حممد الفاحت الأهلية بالدمام.

�أعمال و م�شاركات:

 -1امل�شرف العام على مركز الإمام ال�شاطبي للقر�آن الكرمي بالدمام.
 -2امل�شرف العام على مركز منار الهدى للدورات ال�شرعية و الرتوبية.
� -3إم���������ام و خ���ط���ي���ب ج����ام����ع ي���و����س���ف ب�����ن �أح�����م�����د ك����ان����و ب���ال���دم���ام
 -4ع�ضو ال��ل��ج��ن��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��دم��ام ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����ش���ؤون الإج��ت��م��اع��ي��ة
و غري ذلك من امل�شاركات املحلية و اخلارجية.

الإ�صدارات:

 -1امل�صحف املرتل للقر�آن الكرمي � ....صدر يف عام 1417ه.
 -2نظم هداية املرتاب يف مت�شابه الكتاب للإمام ال�سخاوي -رحمه اهلل-
 -3نظم �ألفية العراقي للحافظ العراقي.
 -4ر�سالة (�إىل �أهل القر�آن).
 -5الأذكار.
 -6الرقية ال�شرعية .وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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عماد بن زهري بن عبد القادر حافظ

تاريخ امليالد 1382 :هـ املدينة املنورة.
الدرجة العلمية� :أ�ستاذ كر�سي يف ق�سم التف�سري
كلية القر�آن الكرمي باجلامعة الإ�سالمية.
امل�ؤهالت العلمية:
بكالوريو�س يف الدرا�سات الإ�سالمية من جامعة امللك
عبد العزيز بجدة 1404هـ.
ماج�ستري يف الكتاب وال�سنة من جامعة �أم القرى مبكة املكرمة 1408هـ.
دكتوراه يف التف�سري من اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة 1412هـ.
الإنتاج العلمي:
-1منهج القر�آن الكرمي يف رعاية �ضعفاء املجتمع»ر�سالة الدكتوراه».
-2الق�ص�ص القر�آين بني الآباء والأبناء.
-3ت�أمالت يف �سورة الواقعة.
-4ق�صة املائدة حقائق وفوائد.
-5ت�سبيح اهلل ذاته يف �آيات القر�آن.
-6الف�صل والبيان يف �أعظم �آية يف القر�آن.
املنا�صب الإدارية:
••ع�ضو جمل�س كلية القر�آن الكرمي باجلامعة الإ�سالمية.
••ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية العلمية للقر�آن الكرمي.
••عميد �ش�ؤون املكتبات باجلامعة الإ�سالمية حال ًيا.
وفقه اهلل ونفع بعلمه الإ�سالم وامل�سلمني.
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امللك �سعود بن عبد العزيز �آل �سعود
ال�شيخ حممد بن �سامل اجلزائري العقبي ( من اجلزائر )
ال�شيخ حممد �أحمد �صقر
ال�شيخ �سليمان بن عبد الرحمن العمري ( عنيزة )
ال�شيخ عمر برى ( من املدينة املنورة )
ال�شيخ عبد العزيز بن علي ال�شبل ( من عنيزة )
ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل الفالح ( من الزلفي )
ال�شيخ حممد الطيب ( من مايل)
ال�شيخ �أبو بكر جابر اجلزائري

122

الخاتمة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�صالة وال�سالم
على نبينا حممد و�آله و�صحبه ومن تبعه ب�إح�سان �إىل يوم
وبعد،،
		
الدين
ي�سر اهلل جمعه وترتيبه من �س ٍري خمت�صرة لأئمة
فهذا ما ّ
احلرمني ال�شريفني� ..أرجو �أن ُتفيد كل من ّ
يطلع عليها.
و�أمتنى من كل من لديه معلومة لإ�ضافتها يف طبعات قادمة
ً
وخا�صة من �أبناء و�أحفاد �أولئك الأئمة الأعالم رحمهم اهلل
جمي ًعا ،وبارك يف الأحياء.
و�إنني �إذ �أ�شكر كل من �ساهم يف خروج هذا العمل� ،أمتنى �أن
�ألقى املالحظات الهادفة والبناءة.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني،،
حمبكم
عبد اهلل بن أمحد العالف الغامدي
الطائف ــ �ص.ب2579 :

E-mail: al-alaf@hotmail.com

متت بحمد اهلل املراجعة والإعداد للطباعة
يف امل�سجد النبوي ليلة الثالثاء  23رم�ضان 1432هـ
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أهم املراجع
1

كتاب مر�آة احلرمني ــ لإبراهيم رفعت با�شا (رحمه اهلل) ــ الطبعة الأوىل ــ من مكتبة
ريا.
ال�شيخ� /أحمد بن عبد الرحمن اجلري�سي جزاه اهلل خ ً

2

تاريخ الكعبة املعظمة لل�شيخ ح�سن عبد اهلل با�سالمة ــ رحمه اهلل

3

تاريخ عمارة امل�سجد احلرام لل�شيخ ح�سن عبد اهلل با�سالمة ــ رحمه اهلل

4

التاريخ القومي ملكة وبيت اهلل الكرمي
لل�شيخ حممد طاهر الكردي املكي اخلطاط ــ رحمه اهلل

5

اململكة العربية ال�سعودية يف عيون �أوائل امل�صورين ــ وليام في�سي
طبعة خا�صة مبنا�سبة مرور مائة عام على ت�أ�سي�س اململكة

6

ق�صة التو�سعة الكربى ــ حامد عبا�س.

7

ك�سوة الكعبة يف عهد امللك عبدالعزيز �أ.د .نا�صر بن علي احلارثي ــ رحمه اهلل

8

و�سام الكرم يف تراجم �أئمة وخطباء احلرم
مل�ؤلفه ال�شيخ يو�سف بن حممد داخل ال�صبحي

9

�أئمة امل�سجد احلرام وم�ؤذنوه يف العهد ال�سعودي
مل�ؤلفه الأ�ستاذ الفا�ضل عبد اهلل بن �سعيد الزهراين

10

الرتوايح �أكرث من �ألف عام يف امل�سجد النبوي لل�شيخ عطية
حممد �سامل  -رحمه اهلل -
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املراجع الإلكرتونية
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
11
http://moia.gov.sa
موقع الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي
12
http://gph.gov.sa
موقع م�شروع تعظيم البلد احلرام
13
http://makkah.org.sa
موقع قبلة الدنيا ( مكة املكرمة ) مكّاوي»�ساب ًقا»
14
http://makkawi.com
موقع ملتقى �أهل احلديث
15
http://ahlalhdeeth.com
موقع �ساحات وادي العلي
16
http://sahat-wadialali.com
موقع منتدى وادي العلي
17
http://wadialali.com/vb
�شبكة قراء طيبة
18
http://qurrataiba.com
�شبكة الألوكة
19
http://alukah.net
موقع رابطة العامل الإ�سالمي
20
http://themwl.org

125

 1343ــ  1432هـ

الفهرس
العنوان

رقم
ال�صفحة

مقدمة

7

�أئمة امل�سجد احلرام

9

(  ) 1حممد نور الكتبي

10

(  ) 2حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن �آل ال�شيخ

17

(  ) 3عبد اهلل بن ح�سن بن ح�سني بن علي �آل ال�شيخ

18

(  ) 4ح�سن بن حممد بن عمر بن عبد اهلل فدعق ال�شافعي

20

(  ) 5عبد العزيز بن عبد اهلل بن ح�سن بن ح�سني �آل ال�شيخ

21

(  ) 6ح�سن بن عبد اهلل بن ح�سن بن ح�سني �آل ال�شيخ

22

(  ) 7عبد الظاهر �أبو ال�سمح

23

(  ) 8حممد بن عمر بن عبد الهادي ال�شايقي ال�سوداين

24

(  ) 9حممد بن عبدالرزاق حمزة

25

(  ) 10عبد اهلل بن عبد الغني خياط

27

(  ) 11عبد املهيمن بن حممد �أبو ال�سمح

33

(  ) 12عبد اهلل بن عبد الرحمن بن �صالح بن حمد الب�سام

34

(  ) 13عبدالرحمن بن حممد بن عبد اهلل ال�شعالن

41
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( � ) 14سعيد بن عبد العزيز اجلندول

42

(  ) 15يحيى بن عثمان بن احل�سني املدر�س املكي احلنبلي

43

(  ) 16عبد اهلل بن حممد اخلليفي

44

(  ) 17حممد بن عبداهلل ال�سبيل

45

(  ) 18حممد بن �صالح بن حممد بن عثيمني احلنبلي

47

( � ) 19صالح بن عبداهلل بن حممد بن حميد

49

(  ) 20علي بن عبداهلل جابر

51

(  ) 21عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س

56

( � ) 22سعود بن �إبراهيم �آل �شرمي

61

(  ) 23عمر بن حممد ال�سبيل

63

( � ) 24أ�سامة بن عبداهلل خياط

65

(  ) 25ال�شيخ �صالح بن حممد �آل طالب

72

(  ) 26عبداهلل بن عواد الذبياين اجلهني ( �إمام احلرمني )

79

(  ) 27ماهر بن حمد املعيقلي البلوي ( �إمام احلرمني )

81

(  ) 28عادل بن �سامل الكلباين

84

(  ) 29خالد بن علي الأبلجي الغامدي ( �إمام احلرمني )

87

(  ) 30في�صل بن جميل بن ح�سن الغزاوي

90

�أئمة امل�سجد النبوي

93

( � ) 1صالح الزغيبي

94
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(  ) 2عبد العزيز بن �صالح

95

( َّ ) 3
ال�ش ْيخ عبد املجيد ح�سن اجلربتي

96

(  ) 4عبداهلل بن حممد بن زاحم

98

(  ) 5حممد علي حممد ثاين

100

(  ) 6علي بن عبدالرحمن بن علي احلذيفي ( �إمام احلرمني )

102

(  ) 7حممد علي احلركان

104

(  ) 8بكر عبداهلل �أبو زيد ( رحمه اهلل )

106

( � ) 9إبراهيم الأخ�ضر بن علي الق ّيم ( �إمام احلرمني )

112

( )10عبد البارئ بن عوا�ض الثبيتي العتيبي ( �إمام احلرمني )

113

(  ) 11حممد �أيوب بن حممد يو�سف بن �سليمان عمر

114

(  ) 12ح�سني بن عبد العزيز �آل ال�شيخ

116

(  ) 13عبد املح�سن بن حممد القا�سم

117

( � ) 14صالح بن حممد البدير ( �إمام احلرمني )

118

( � ) 15سعد بن �سعيد الغامدي

120

(  ) 16عماد بن زهري بن عبد القادر حافظ

121

م�شايخ كان لهم �شرف الإمامة يف امل�سجد النبوي

122

اخلامتة

123

�أهم املراجع
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الفهر�س
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