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 ندوة

 * "التوحيد وتوحيد الكلمة"

 

 السرية الذاتية للمحاضر: 

  فضيلة الخيب/ عبدالعزيز بن مرزوق الّطريفي.

  ررررر 1396ع  احليرررة  مرررن مواليرررد

 م.1976افوافق 

 ري  مرن كليرة    د امعتي وُمح  ،

اليررييعة   تامعررة اامررام  مررد   

بن سعون ااسرالمية، عمرل لفر ة    ا

  و يفرررة باحررر  هررريع  بررروصارة  

اليؤون ااسالمية واألوةا  والردعوة واارهران، لرا مرديي ا     

انارة البحوا والدراساف   ميك  البحوا والدراسراف،  

 لا باحق ا علمي ا   اانارة نفس ا.  

                                      
 فلايري  13ررر افوافرق   1437 ى األوىلالياب  من عران السبت  أةيمت مسات *

وأنارررا   ،عبدالع ي  برن مريصق الاَّي ْيِفر    ةدم ا سعانة الدكتور  ،م2016

 .يوسف بن سليمان اااتي  األستاع
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     اليري  أن يتفرريغ ن اإلي را لالرب العلرا والتعلرريا     بعرد علر  ةرير

 ةًنبامفو ررراف   السُّررر ترررهعنايوالبحررر  وااللرررال . ُعررري  ي ب 

لره  النبوية اليييفة؛ حف  افتون العلميرة   سرن مبكرية، و   

 ،والتررررأليف، التصررررنيف ف:إسرررر اماف متنوعررررة    رررراال  

 .الدعوة   ميانين هتىبالاب   ال و، التعلياو

 دالع ي  الاييف  على يد عاعة مرن العلمرات   اليي  عب تتلمي

 وافياي ، من ا: 

 .~عبدالع ي  بن باص   احة اامام العالمة -

 الع ي  بن عقيل.عبداهلل بن عبد العالمة الفقيه -

 فضيلة اليي   مد بن احلسن الينقيا . -

 اليمحن بن ناصي الًلاك.عبد فضيلة اليي  -

    الكييا ا ضه.  عبد فضيلة اليي  امدا -

 .~اهلل الصومال   مد عبد فضيلة اليي  -

 فضيلة اليي  النحو  احلسن االيوب . -

وغهررا   .~فضيلة اليري  صرف  الريمحن افبراركفور       -

 من أرل العلا.

 :رحالته العلمية

لليررري  رحرررالف علميرررة متعررردنة   بلررردان كرررقهة، كرررر:      

مصرري، وافغرريب، وتررونس، واانررد، اسررتفان من ررا كررقه ا حيرر   

 العلا وامد ل    تل  البلدان.تالس أرل 
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 :   إتاصاته العلمية

له إتاصاف علمية   اليواية ال بأس ب ا من لدن عاعة مرن  

 افياي  العلمات، من ا على سبيل افقال:  

 فضيلة اليي  اِفحد ا  مد افنتصي الكتان  افغيب . -

 العالمة  مد بن إ اعيل العميان  آمف  اليمن . -

 دكتور  مد لقمان األع م  الندو .فضيلة ال -

 فضيلة اليي   مد اللن  ااند . -

    :فلليررري  نروس علميرررة   وعرررن نروسررره العلميرررة وبقررره للعلرررا

 متنوعة باليياث، ُتنقل عل موة  الب  ااسالم .

   كمررا أن لليرري  الّاييفرر   موعررة مررن الكتررب وافؤلفرراف

 قال:   من ا على سبيل اف ،العلمية افابوعة وغه افابوعة

  مررن األحانيرر  واآللررار    ةرري التحييررل    ررييو مرراا يُ  -

 .إروات الغليل

صواإلد سنن أب  ناون على الصحيح ، والكرالم علرى علرل     -

 .بعا حديقه

 .   هي  حدي  تابي الاويل   صفة حية الن  -

 .ااعرالم بيي  نواةا ااسالم -

  .رسالة صغهةآ توحيد الكلمة على كلمة التوحيد -

 .وافيقاق العلمات -

 .الغنات   افي ان -
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 .افعت لة   القديا واحلدي  -

 .أسانيد التفسه -

 .صفة صالة الن   -

      ولليررررري  موةررررر  علرررررى اليررررربكة العنكبوتيرررررة بعنررررروان: 

 Altarefe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


