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 ندوة

 *خاص علمي لقاء

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

  ــال ــي  معــ ــدال ريم /الــــد ت   الشــ ــن عبــــداه بــــن عبــ  بــ

  .اخلضري محد بن لرمحنعبدا

  هر.1374 سن  ،ةبييد :الوال ة وتاري  مكان

  :العمل

 أصول كلي    وعلوم ا سن ال قس    التدري  هيئ  عضو

 ىلإ بالييررا  اإلسرالمي   سرعو   برن  حممرد  اإلمرام  جبامعر   الردين 

 .هر27/8/1424   امبكي  اتقاعد  دتقاع أن

 بتعرين  امللكي األمي صدر هر19/2/1430 السب  يوم و 

   متفيًغررا العلمرراء كبررار هيئرر    اعضررو   اهلل حفظرره) الشرري 

                                      
 نروفم  األول مرن   املوافرق  هرر 1436 حمريم الثرامن مرن    السرب   مسراء  أقيم  *

عبررردالكيي  برررن عبرررداهلل برررن  الررردكتور الشررري  معرررالي قررردم ا، م2014

 اللجنرر  وعضررو العلمرراء كبررار هيئر   عضررو ،اخلضررري محررد بررن اليمحنعبرد 

، وأ ارها سعا ة األسرتا  الردكتور عبردالع ي  برن     والفتوى للبحوث م الدا 

 إبياهي  الُعمي .
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 العلمراء  كبار هيئ  من املتفيغ  والفتوى للبحوث الدا م  اللجن 

 املمتازة. بامليتب 

  النظامي :  راسته

 ن سر  من را  ختري   ثر   ،هرر 1381 سرن   االبتدا ي  املدرس   خل

 سرررن  بييرررده   العلمررري املع رررد  خرررل ثيهررراإ علرررى ،هرررر1386

 الشرييع   بكلير   التحرق  ثر   هرر 1393 سرن   فيه وختي  هر1387

 امعيررد  عررن يهرراإث علررى ،هررر1397 سررن   ررامن وخترري  بالييررا 

 وترراب  واصررل ثرر  وعلوم ررا السررن  قسرر    الرردين صررولأ بكليرر 

 ،هررر1402 سررن  املاجسررتري  رجرر  علررى فحصررل العليررا  الدراسرر

 االحتجرا   وحكر   الضرعيف  احلردي  " :بعنوان رسالته وكان 

 شرررر ا ة علررررى حصررررل هررررر1407 سررررن     لررررك بعررررد ثرررر  ".برررره

 مرن  األول النصرف  حتقيرق " :بعنروان  رسرالته  وكان  الدكتوراه

 بررررن حممررررد للحرررراف  احلرررردي  لفيرررر أ بشرررريح املغيرررر  فررررت 

   امسرراعد  اأسررتا   ثيهرراإ علررى عررن ."السررخاو  عبررداليمحن

 اسررتا  أ ب ررا وعمررل ،الرردين صررولأ بكليرر  وعلوم ررا السررنه قسرر 

 .هررر27/8/1424   امبكرري  اتقاعررد  تقاعررد أن ىلإ امسرراعد 

 .سن  مخسن ابن وهو

 الشري   بتعرين  امللكي مياأل صدر هر19/2/1403 يوم و 

 العلماء. كبار هيئ    عضو ا اهلل  )حفظه

 



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  16

 للعل : طلبه

 امل رروع صرراح بررن حممررد الشرري  علررى قرريأ األوىل سررنينه  

 إىل املشرررري  ا آو األصررررول )ثالثرررر  العلرررروم مبررررا   )رحمهههه    

 املتررون مررن وغريهررا ،التوحيررد  وكتررا  املسررتقن  وزا  ،الصررالة

 .العل  أصول  

 محررردأ برررن صررراح الشررري   الفضررريل صررراح  والزم يأقررر ثررر 

 .وقته   القصي  حماك  ر ي  )رحم     اخلييصي

 بررررن اهللعبررررد الشرررري  علررررى فقرررريأ الييررررا  إىل انتقررررل ثرررر 

 والقواعرررد الفقررره أصرررول   )رحمههه     الغرررديان اليمحنعبرررد

 .الفق يه

 بررراز برررن اهللعبرررد برررن عبررردالع ي  الشررري  مساحررر  علرررىقررريأ و

 سررررنن و  كررررثري ابررررن تفسررررري و  )الفرررريا     )رحمهههه    

 املسرجد    عليره  وقيأ الزمه وقد .الكت  من وغريها الرتمي  

  .)رحم     بيته و 

 تفري   التم يدير   السن  و  الشييع  كلي  من ختيجه بعد ث 

 .مكنونات را  واسرتخيا   علي را  والتعليق وقياءت ا امل والت جلي 

 وكتررر  واحلررردي  التفسرررري  كتررر    اهلل حفظررره) قررريأ فقرررد

  .واأل   والتاري  الفقه كت    اأيض  قيأ وقد .العقا د

 )رحمه     األطريم  اليمحنعبد بن صاح الشي  على قيأ ث 

 .حجي بن للحاف  البخار  شيح أوا ل
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 فمرررن   بييرررده   العلمررري املع رررد   لشررريوخه بالنسرررب  وأمرررا

 حممررد شرري وال الضررال  علررى والشرري  السرركيي صرراح الشرري 

 حفظرره) املشرريق  حممررد بررن ف ررد والشرري   اهلل رمح رر ) الرريوق

  .وغريه   اهلل

 كليرر     يرردي    علررى  تتلمرري الرريين  لشرريوخه  بالنسررب   وأمررا

 عبردالع ي   والشري   احلمرن  ف رد  الشري   ن  مر  فنيكي الشييع 

 والشرررري  الفرررراح ي الع عبررررد والشرررري  اهلل  )رمح مررررا الررررداو 

 العلمررراء مرررن وغريهررر   اهلل احفظ مررر) حانالسرررد عبرررداليمحن

   .واملشا  

 مرن  العلر   طلر   على  اهلل حفظه) الشي  حيص يتجلى كما

 .واملخ وطرات  الكتر   بأصرنا   العامية العلمي  مكتبته خالل

  الباحثن. من لكثري ميجعا تعدو

  العلمي : مشاركاته

 علررى إشرريافه خررالل مررن كررثرية علميرره مشرراركات للشرري 

 قسرر    والرردكتوراه املاجسررتري رجرر   لنيررل املقدمرر  اليسررا ل

 مت الرري املتنوعرر  العلميرر  ه وراترر خررالل ومررن ،وعلوم ررا السررن 

 زا  مررن الصرريام كتررا  )شرريح  لررك ومررن .من ررا كررثري تسررجيل

 حرردي  وشرريح ،نفسرره الكتررا  مررن احلرر  وكتررا  ،املسررتقن 

 الورقرات  وشريح  ،ونظم را  الفكري  خنبر   وشريح  ،احلر     جابي

  احلمد. وهلل مسجل وأكثيها ،كثرية وشيوح ونظم ا 
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 أحنررراء مرررن كرررثري   علميررر   ورات   الشررري  شرررار  ولقرررد

 اململك .

 القرريآن إ اعرر    إ اعيرر  مشرراركات اأيض رر للشرري  أن كمررا

 وهي: الكيي 

 عررن في ررا حترردث الرردعوة موكرر    لقرراء الرر ام  هرريه أول -

 حممررد سررتا األ اللقرراء هرريا جرريىأ ،والعمليرر  العلميرر  حياترره

  هر.1420 سن   ي أ ،املشوح

 رمضرران   نشرري الصرريام فقرره   حلقرر  نثالثرر لرره أن كمررا -

 هر.1421 سن 

 شريح    نفسر ا  اإل اعر     اأسبوعي  ا رس  أيضا له أن كما -

  لل بيد . البخار  صحي  خمتصي

 أ ير   رمضران    النبرو   اهلرد     حلقر   نثالثر  لره  أن كما -

 هر.1423 سن 

 رمضران    أ ي  النبوي  لالشما    حلق  نثالث له أن كما -

  هر.1424 سن 

   البخررار  مرراماإل فقرره   حلقرر  عشررية ثررالث لرره أن كمررا -

  هر.1424 سن  احل  موس    أ ي  احل 

 طالرر  مكتبرر  حررول نفسر ا  اال اعرر    لقرراءات لرره أن كمرا  -

 العل .
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 ويبر   القريآن   اع إ   املستمعن سئل أ عن جيي  أنه كما -

  ا.صي ع اليابع    مجع  يوم كل

  روسه:

 أيرررام أكثررري   فررررتات علرررى متفيقررر  علميررره  رو  للشررري 

 مرن  كثري سابق   رو     اهلل حفظه) عليه قيأ وقد .األسبوع

 قرريأ مررا ومن ررا ،كرراماًل أمت مررا من ررا العلميرر  والشرريوح املتررون

  بإجياز: نيكيها بعض ا

 املنظومر   شريح    العن ير   القال رد  ،حلَّىللَم الورقات )شيح -

 العقيدة على السني  التعليقات ،الكالم خالص  ،يقوني الب

 خمتصررري ،خ  ررر  البررن  التوحيرررد ،سررعد   البرررن الواسرر ي  

 فررت  ،الرتمرري  علررل شرريح ،سررعد  البررن رجرر  ابررن قواعررد

 الباعرر  ،الفقرره أصررول   البلبررل ،احلرردي  ألفيرر  ،البررار 

 ،أمحررد اإلمررام مسررند ،املوطررأ ،السرركي قصرر  ،احلثيرر 

 تيسررري ،التوحيررد كتررا  ،اجمليررد فررت  ،تيميرر  ابررن املنتقررى

 أخصرري ،اآلجيومير   ،املوحردين  عيررون قرية  ،احلميرد  الع ير  

 ،للقريط   مسرل   صرحي   خمتصي شيح املف   ،املختصيات

 ثالثر   ،قدامر   البرن  الكرا   ،املغير   فرت   ،لليه  املوقظ 

 تفسرررررري  السرررررني ، الررررردرر النوويررررر ، األربعرررررن ،األصرررررول

 كثري . ابن تفسري ،اجلاللن
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  مؤلفاته:

  .)م بوع  به االحتجا  وحك  الضعيف احلدي  -

 .)م بوع  للسخاو  املغي  فت  من األول النصف حتقيق  -

  .)م بوع  النخب  شيح اليغب  حتقيق -

  .)خم و   السكي قص  شيح -

  .)خم و   الورقات شيح -

 الصرررررحي  اجلرررررام  ألحا يررررر  الصررررريي  التجييرررررد شررررريح  -

 .)خم و  

 مررن والشرريوح الكترر  أم ررات ىعلرر وتنبي ررات تعليقررات ولرره -

  وغريها. والعقيدة واحلدي  التفسري كت 

 

 

 

 

 

 

 

 


