ترمجة د.عبدهللا بن صاحل بن حممد العبيد
 االسم :عبد هللا بن صاحل بن حممد بن عبدهللا العب يد التميمي امليالد سنة  1386ه 1966م مدينة الرايض اململكة العربية السعودية اجلنسية سعودي املذهب  :حنبلي احلياة العملية  :متقاعد من وزارة التعليم ومدرس ابملسجد النبوي واملشرف العام على مؤسسةالقرآن الوقفية (قرآن) يف الرايض
 املدرسة األم  :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جمال العمل  :مدرس للعلوم الشرعية كعلم القراءات والتفسري وعلوم السنة وعلم الفقه وأصولهوعلوم اللغة العربية وغريها
 -املوقع www.isnad.info :

نسبه ومولده :
هو عبدهللا بن صاحل بن حممد بن عبدهللا بن عبيد بن رشيد بن رشود آل سلمي التميمي
ولد يف مدينة الرايض سنة  1386ه 1966م
 سكنه:يسكن الشيخ مشال مدينة الرايض ابململكة العربية السعودية يف حي الصحافة
 -حياته املهنية واألكادميية:
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درس يف معهد إمام الدعوة العلمي مث يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابململكة
العربية السعودية يف مدينة الرايض وخترج منها يف مرحلة البكالوريوس سنة  1410ه وحصل على
املاجستري  :من اجلامعة األمريكية كلية الدراسات اإلسالمية  :يف واشنطن  DCبقسم الفقه وأصوله
وعنوان األطروحة (( الدالالت عند األصوليني  :دراسة مقارنة بني منهج الفقهاء واملتكلمني )) مث حصل
على الدكتوراه  :من جامعة صنعاء  :يف كلية اآلداب  :قسم الدراسات اإلسالمية شعبة الفقه وأصوله :
وعنوان األطروحة (( حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم )) حتقيق ودراسة للعالمة الفقيه بدر الدين
حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين الشافعي (ت733ه )
وعمل يف وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية وألّف أكثر من ثالثني مقرراً دراسياً للوزارة يف قسم املناهج يف
القرآن والقراءات وعلوم القرآن.

وقد تقاعد من العمل فيها وهو حالياً متفرغ للتدريس يف املسجد النبوي وعدة بلدان وهو كذلك املشرف
العام على مؤسسة القرآن الوقفية (قرآن) مبدينة الرايض ابململكة العربية السعودية
رحالته العلمية:
سافر إىل كثري من األقطار وقرأ على كثري من العلماء يف علوم القرآن والقراءات وعلوم احلديث والفقه
وأصوله وعلوم اللغة العربية  ،ومن تلك األماكن اليت رحل إليها وأخذ عن علمائها ّأما داخل اململكة

ابإلضافة إىل أخذه عن علماء الرايض رحل إىل مكة واملدينة والقصيم والطائف وجدة واألحساء و ّأما

خارجها فقد رحل إىل الشام ولبنان واليمن ومصر واملغرب وتونس واهلند والباكستان ونيبال  ،ومسع
املطوالت يف ذلك وأخذ الكثري من اإلجازات يف علوم متنوعة  ،ومنها إجازات يف القراءات العشر

الصغرى والكربى واألربع الزوائد فقد رحل إىل مصر والشام واملغرب وقرأ على بعض علمائها املتخصصني
يف القرآن والقراءات وله عناية هبا .
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ومن مشاخية:
مطولة وموجزة وهم قسمان :
قرأ على علماء كثريين رمحهم هللا ،مابني قراءة ّ
 )1شيوخ القراءة  :وهم كثريون مثل :
 -1مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز
 -2مساحة الشيخ عبد هللا بن محيد
 -3العالمة الشيخ حممد بن عثيمني
 -4العالمة الشيخ عبدهللا بن جربين
 -5الشيخ الفقيه حسن بن مانع
 -6الشيخ عبدالرزاق عفيفي
 -7الشيخ عبدهللا بن قعود
وقد قرأ عليهم كتباً كثرية كاألمهات الست  ،ويف التوحيد والسرية النبوية والفقه واحلديث والتفسري واألصول وعلوم العربية
وغريها .

 )2شيوخ القراءة واإلجازة  :وهم كثريون جداً مثل :
أ -أمحد مصطفى أبو حسن  :قرأ عليه القرآن مخس ختمات  :ختمة حلفص وختمة لقالون وختمة لورش وختمة
الدرة .وحفظ عليه الشاطبية والدرة .
حلمزة وختمة للقراءات العشر من طريق الشاطبية و ّ

ب-

حممد عبد احلميد اإلسكندري  :قرأ عليه القراءات العشر من طريق الطيبة ختمتني .وحفظ عليه نظم

الطيبة البن اجلزري وقرأ عليه حتريرات شيخه اخلليجي وشرحها له واأللفية اخلليجية وغريها .
ج-عبد الباسط هاشم  :قرأ عليه القراءات العشر من طريق الطيبة وختمة أخرى لألربع الشواذ .وقرأ عليه الطيبة
والشاطبية والدرة والتحريرات وعزو الطرق والفوائد املعتربة للمتويل والناظمة والعقيلة والنشر يف القراءات العشر
وإحتاف فضالء البشر وغريها .
د -أم السعد اإلسكندرية  :قرأ عليها القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة .
ه -مصباح إبراهيم الدسوقي  :قرأ عليه القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة .
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ومجاعة آخرون يزيدون على املائة من علماء القراءات  ،وقرأ عليهم كتباً كثرية يف علوم القرآن والقراءات تقارب
املائيت كتاب ( مجعهم يف الوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز ابلكتاب العزيز ) كالنشر البن اجلزري واملصاحف البن أيب
داود وألفية الداين املسماة ( القصيدة املنبهة ) والتحديد له  ،وقصيدة اخلاقاين والسخاوي وابن اجلزري يف
التجويد .
و -عبد العزيز بن صاحل بن مرشد  :قرأ عليه  :اللمعة البن قدامة  ،والطحاوية  ،وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية
وابن القيم و اإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب  ،وبلوغ املرام  ،وعمدة األحكام وغريها .
ز -عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل  :قرأ عليه  :البخاري ومسند اإلمام أمحد والبلوغ والعمدة واحملرر البن
عبداهلادي  .وما يزيد على مخسني جملداً من كتب مذهب اإلمام أمحد يف الفقه وأصوله كاخلرقي والزاد
والدليل والعمدة وشرحها اهلداية ومنتهى اإلرادات والروض املربع وغري ذلك .
كما قرأ عليه أكثر من مائة جملد من الكتب يف عدة علوم .
ح حممد بن عبدالرمحن بن إسحاق آل الشيخ  :قرأ عليه كتبا كثرية يف عدة علوم  ،كزاد املستقنع وكتب
شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم واإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب ككتاب التوحيد وكشف الشبهات
وكتب أئمة الدعوة واللمعة وغريها .
ط سليمان األهدل  :قرأ عليه الصحيحني والسنن األربع واملنهاج للنووي والتحرير لشيخ اإلسالم زكراي ومنت
أيب شجاع ونظم الزبد وتفسري اجلاللني وغريها.
ي إبراهيم حسن هند  :قرأ عليه السنن أليب داود والدارمي والدارقطين والصحيح البن حبان والشمائل
للرتمذي والسرية البن هشام والشفاء لعياض وعلوم احلديث البن الصالح والرحبية ومجع اجلوامع ونظم
الورقات ونظم القواعد الفقهية البن أيب القاسم ومقامات احلريري وغريها.
ك حممد بن علي اآلنسي  :قرأ عليه املصنف لعبدالرزاق ومسند الطيالسي والكتاب لسيبويه ومغين اللبيب
واحلماسة أليب متام والكامل للمربد وغريها.
ل عبدالقادر بن عبدهللا شرف الدين  :قرأت عليه البخاري والرتمذي وعلل الرتمذي واألوائل السنبلية
وغريها  .وهو أعلى من يروي األمهات مساعا يف العامل اإلسالمي .
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السردحي  :قرأ عليه الصحيح البن خزمية ومسند أيب يعلى واملنتقى البن اجلارود ومصنف
م سامل بن علي ُّ
ابن أيب شيبة والفصول البن كثري والتبيان للنووي وحترير األحكام البن مجاعة وغريها .
ن أمحد قاسم البحر  :قرأ عليه األم لإلمام الشافعي ومسنده ومنت أيب شجاع وألفية ابن مالك وقصيدة
ابنت سعاد ومائة املعاين البن الشحنة ونظم القواعد للشرباوي وآداب البحث للعضد ومنظومة آداب البحث
واملناظرة لطاش كربي زاده والرامزة يف العروض والقافية للخزرجي والسلم يف املنطق والربدة للبوصريي وغريها.
س حممد بن حسني فقريه السندي  :قرأ عليه مسانيد اإلمام أيب حنيفة كلها وهي سبعة عشر مسندا،
واآلاثر أليب يوسف وحملمد بن احلسن والكتاب للقدوري وغريها .
ع حممد بن عبداهلادي الب ّقايل  :قرأ عليه املوط أ لإلمام م ال ك والرسال ة البن أيب زيد ومسلسالت ابن عقيلة
واألوائل السنبلية والعجلونية وغريها.
ف علماء احلديث يف اهلند وغريها  :قرأ عليهم كتبا كثرية جدا كاألمهات الست مرارا واملوطأ برواية حيىي بن
حيىي وحممد بن احلسن واألدب املفرد للبخاري واملنتقى للمجد بن تيمية ومشكاة املصابيح والبلوغ والعمدة
وشرحه إحكام األحكام البن دقيق العيد واحملرر ومسلسالت الويل الدهلوي وكتب املصطلح كعلوم احلديث
البن الصالح وألفية العراقي والسيوطي والنخبة والنزهة والعلل للرتمذي والرحلة للخطيب وتذكرة السامع
واملتكلم البن مجاعة وخمتصر القدوري والكافية والشافية البن احلاجب .وغريها .
ومجيع هذه الكتب قرأها من فاحتتها إىل خامتتها حبمد هللا وفضله ال حبوله وقوته.
وسرد مشاخيه رمحهم هللا ومجيع مقروءاته عليهم استوعبها يف ( املشيخة ) و ( ديوان املسموعات ) .
وطالبه الذين قرأوا عليه يف العلوم الشرعية والعربية ،والذين قرأوا عليه القراءات العشر الصغرى والكربى واألربع
الزائدة كثريون حول العامل.

براجمه العلمية والدعوية:
أقام عدة برامج علمية ودعوية يف اململكة العربية السعودية والكويت والبحرين واإلمارات وقطر ومصر
واألردن واليمن وتركيا واهلند وجنوب أفريقيا ومشاهلا وشرق آسيا وأمريكا وبريطانيا وأورواب زار فيها عدة
بلدان منها إسبانيا وفرنسا وأملانيا وصربيا والبوسنة واهلرسك وغريها من الدول وله مشروع قرآين سنوي
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يقرئ فيه رواية حفص والقراءات العشر الصغرى والكربى واألربع الزائدة عليها مع تعليم التجويد والرسم
وعد آي القرآن يف عدة بلدان،كما يقام له دروس يف احلرم النبوي وأقام كذلك عدة حماضرات ودروساً
وأقرأ كتباً يف عدة جامعات يف العامل منها اجلامعة السلفية يف بنارس واجلامعة اإلسالمية يف والية مينسوات
يف أمريكا واجلامعة اإلسالمية يف ماليزاي وجامعة الكويت وجامعة دهلي وجامعة عمر أابد يف مدراس
كم كذلك يف مسابقة الكويت الدولية للقرآن فرعي احلفظ والقراءات (دورهتا الثامنة)1438ه2017-م
وح ّ

وكذلك له مسامهات علمية يف اإلعالم فقد أقام عدة برامج علمية وبرامج يف اإلفتاء يف عدة قنوات منها
قناة دليل ،وقناة الرسالة  ،وقناة الشارقة فقد سجل فيها  30حلقة يف الربامج الدينية
املؤلفات واألحباث والتحقيقات منها :
 .1اإلمتاع بذكر بعض كتب السماع  .ط
 .2الدرر البهية يف املسائل الفقهية للشوكاين  .حتقيق وتعليق .ط
 .3اجملاز يف ذكر اجملاز .ط
 .4اإلتقان يف جتويد القرآن .ط
 .5قراءة محزة و رد االعرتاضات الواردة عليها .ط
 .6أخذ األجر على إقراء القرآن .ط
 .7الدالالت عند األصوليني .ط
 .8كتاب األربعني يف فضائل آل البيت الطاهرين .ط
 .9كتاب األربعني يف فضائل الصحابة .ط
.10

نظم اخلالصة يف التجويد .ط

.11

حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم البن مجاعة (حتقيق ودراسة)ط

.12

مقدمة يف علم القراءات ط

.13

حاشية على رسالة التجويد للشيخ عبدهللا أاب بطني  .ط

.14

املسانيد املئة  .ط
6

.15

حاشية على خمتصر اإلتقان يف علوم القرآن .

.16

شرح سنن ابن ماجه

.17

شرح خمتصر ابن اللحام يف أصول الفقه

.18

املدخل إىل علوم القرآن عند أهل السنة واجلماعة

.19

ابن العريب وكتابه أحكام القرآن دراسة وحتليل .

.20

الرقية الشرعية ووسائلها هل هي اجتهادية أو توقيفية

.21

أحكام املسح دراسة مقارنة

.22

أحكام اخللع دراسة مقارنة .

.23

أحكام حد احلرابة دراسة مقارنة .

.24

حل املشكالت يف جتويد اآلايت .

.25

رسالة التفخيم

.26

تنبيه احلفاظ على اخلطأ يف قراءة أشرف األلفاظ

.27

جزء يف الرواية عن املبتدع

.28

شرح ملعة االعتقاد.

.29

شرح منهج السالكني يف الفقه البن سعدي

.30

السماع (سرية السلف يف الرحلة ومساع الكتاب والسنة).

.31

رحلة الشتاء والصيف .

.32

ديوان املسموعات ودليل األثبات واملشيخات واملسلسالت .

.33

الوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز ابلكتاب العزيز .

.34

معجم الشيوخ .

.35

كتاب األربعني الدعوية .

.36

املسلسالت (يف السنة النبوية).

.37

شرح اجلزرية .
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.38

شرح بيان العيوب اليت جيب أن جيتنبها القراء البن البنا احلنبلي

.39

شرح الواسطية.

.40

شرح حتفة األطفال.

.41

شرح منظومة األصول والقواعد لشيخنا ابن عثيمني .

.42

شرح نظم قواعد العربية للشرباوي .

.43

شرح نظم العروض للشرباوي .

.44

حاشية على علوم احلديث البن الصالح .

.45

حاشية على خنبة الفكر .

.46

حاشية على النشر يف القراءات العشر البن اجلزري

.47

حاشية على قصيدة اخلاقاين يف التجويد.

.48

شرح التحديد يف صنعة اإلتقان والتجويد للداين .

.49

شرح الورقات أليب املعايل اجلويين .

.50

رعاية املوهوبني يف العلوم الشرعية .

.51

أدب الطلب .

.52

ذيل غاية النهاية البن اجلزري .

.53

حاشية على صحيح البخاري .

.54

حاشية على صحيح مسلم .

.55

شرح مقدمة الصحيح ملسلم .

.56

حاشية على املوطأ .

.57

حاشية على مسند الشافعي .

.58

حاشية على سنن أيب داود .

.59

حاشية على سنن الرتمذي .

.60

حاشية على سنن النسائي .
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.61

حاشية على عمدة األحكام لعبدالغين املقدسي.

 ألّف أكثر من ثالثني مقرراً دراسياً لوزارة التعليم ابململكة العربية السعودية يف قسم املناهج يف القرآن
والقراءات وعلوم القرآن.
مفصلة على مواقعه على الشبكة.
 له دروس وبرامج علمية ّ
الرايض  .وزارة التعليم سابقا
املوقع اإللكرتوين www.isnad.info:
الربيد اإللكرتوين quran.waqf@gmail.com :
تويرت @benobaid:
يوتيوب DAbdullahAlobaid :
تليجرام @alobaid1:
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