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 ي  م  ـال  ـع  ال   ب  ر   ه  ـلَ ل   د  ـم  ح  ـل  ا  
َ  َع    م  ّل  السَ و   ة  ّل  ـالَص و   ِ  َع   و   د  ـمَ ا حم   ن  د  ـي     ين  ر  اه  الَط  ي  ب  ي  الَط  ه  ـب  ح  ص  و   ه  ـت  ي  ب    ل

ُ  َع   و     ن  م   ل  ـ 
 إ   ،اه  ـط  خ   ع  ـب  اتَ و   ،اه  د  ـه  ى ب  د  ـت  اه 

م   ىل  و   .اه  ـق  ل  ي   يـ 

  ؒ حمَمد بن علوي املاليك  مةفضيلة السيد العَّل ترمجة 
 :هـه وكنيتـسما  

ّلم يف بّلد احلرمي، َليل العـةة اببويـة  ،ثالعَّلمة املحد  السيد هو  َجة اإَل ح 
املـاليك  العزيـز عبـد بن عباس َيدي أبو أمحد حمَمد احلسن بن علوي بن ،الطاهرة

 .ؒ امليك   اإلدرييس احلسين
 :هـنسب

ـوِ اهلل  ؒ يعود نسـبه  تعـاىل مـن ةهـة اوب واوم إىل َـيدنا واورنـا َر
، فهو حمَمد احلسن بن علوي بن عباس بن عبد العزيز بـن عبـاس ☻

بن عريب بـن إبـراهيم بـن عمـر بـن عبـد  بن عبد العزيز بن حمَمد بن قاَم بن يلع
حمَمد بن حمَمد بن أمحـد أمحد بن  الرحيم بن الشيخ عبد العزيز ادَلبَاغ بن اسعود بن

بـن  بـن أ  القاَـم حمَمـد بن عبد الرمحن بن القاَم بن القاَم بن حمَمد بن أمحـد
بـن ةنون بن علـو   إبراهيم بن عمر بن عبد الرحيم بن عبد العزيز بن هارون بن

بـن عيىسـ  منديل بن عبد اهلل بن يلع بن عبد الرمحن بن عيىس بن أمحد بن حمَمد
ثََّن بـن م  احلسـن الــ بن عبد اهلل الاكاـل بـن اوكرب إدريس صرر بناو بن إدريس
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بن َيدنا اإلمام يلع واورتنا الطـاهرة فاممـة الزهـران بنـال اورنـا احلسن السبط 
وِ اهلل   .☻َر
 :دهـمول
 ،رويم ُمـا أقـَر هـو بن سـه 1948فق هجري املوا 1367تعاىل اعم  ؒ ودل 

، واكنال وردته بدارهم املعروفـة بمحلَـة أكرث اباسفاً ملا هو معروف عند وذلك خّل
 .ب باب السّلم من اَكة املكَرمةالقرارة قر
 :هـه ودراستـنشأت
وتلـ  اووحيـد ، الكـريم القـرلن عليـه فقرأ ،وادله ُنف تعاىل يف ؒ  أـنش
ة ، ثمواحلديث واو سري وابحو واملنطقال قه  ومبادئ ال ّلح بمَكـة  اوحق بمدَر
م لنـاا  ، وقد اكنـال تضـرعية يف العالمـأعظم املدارس الشواليت ت عد من  ،مةاملكرَ 

بة من العلماناوعّلم ة الصوويةُن   ،، وتردد بعد إتمامه املرحلة اإلعدادية َع املدَر
، ُمـا حـرأ أثنـان دراَـته وختَرج من ارحلة من اراحلهـا ،فاَت اد من علمائها

ية َع حضور دروس حتـال أروقـة  اوةّلن اذلين اكنال حلقاتهم نوراً العلمان  املدَر
ـة ال ـّلح أكمـل دراَـته ا امعيـة احلرم امليك  الرشيف ، وبعد خترُّةـه مـن مدَر

ـعية اامعـة  بكلية الرشيعة بمَكة املكَرمة إىل أن ختَرج منها فاوحق بكلية الرش
تـوراة يف احلـديث وع  رـاوزهر بمص لومـه بتقـدير إىل أن ختَرج حااًّل شـهادة ادُل

، ُما تلـ  وأخـا عـن رزم العديد من علمائها اوعّلم ، وأثنان دراَته بمرصازممت
، ورحـل لطلـا العلـم َاُنها أفضل الصّلة وأزىك السّلمعلمان املدينة املنَورة َع 

ـ: وجمالسة العلمان وزيارة املكتبات واإلمّلع َع املخطومات للعديد من ادلوِ ُـ
نيسـيا وريريهـا س وا زائر واملررب وكينيا واهلند وباُستان وأندوَوريا وتركيا وتون
ّلمية  .من ادلوِ اإَل
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 :هوخـشي
ر ممن رزمهم العلمان اوعّلم واوئمة الكبار تعاىل عن ث لَة  من ؒ تل   ، نُا
 :هم واَت اد منهم تربيًة وتعليماً وأخا عن

 1327) ؒ  املـاليكوادله العَّلمة الشيخ علوي بن عباس بن عبد العزيز ( 1
 :(1)ه( 1391 -

 - 1315) ؒ  بـن اتلََبـاا اازايـري املـيِك  العَّلمة الشيخ حمَمـد العـري( 2
 .ه( 1390

 ؒ مة الشيخ حسن بن سعيد مماا امليِك املعرو  بالشاف ي الصـر  العَّل ( 3
 .(2)ه( 1391 -1312)

 .ه( 1387 - 1312) ؒ  العَّلمة الشيخ حمَمد حيىي أمان الُكُتيب امليِك ( 4
-1324) ؒ  العَّلمة الشيخ حمَمد نور بن سيف بن هّلل املهـ ي املـيِك ( 5

 .(3)ه(1403
   .(4)ه( 1410 -1343) ؒ  العَّلمة الشيخ عبد اهلل بن سعيد اللحيج( 6
 ؒ  العَّلمة الشيخ حسنني بن حمَمد حسنني خملو  مفيت ادلمار املرصيَة( 7
 .(5)ه( 1411 -1307)

                                           
ماع، أ: 1)  .384( العَّلمة الشيخ حممود َعيد ممدوح: تشنيف اَو
 اليك رمحه اهلل تعاىل ُتبها خبط  يده.من ترمجة للسي د حمَمد بن علوي امل (2)

ريات للسيد حمَمد علوي املاليك، ع: (3)  .هجري 1425ربيع اووِ  13762،12ةريدة عاكظ: حديث اذُل
ف: تتمة اوعّلم للزريلك، الطبعة  (4)  .6 ، أ:2ج: ،2002اثلانية، دار ابن حزم، بريوت حمَمد خري راضان يَو
ف: املصدر السابق، ج: (5)  .140 ، أ:1 حمَمد خري راضان يَو
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 1328) ؒ  ريـصالح بن حمَمد بن صالح ااعفـري املصـالعَّلمة الشيخ ( 8
 .ه( 1399-

ــد العَّلمــة( 9 ــن حمَم ــاك املــيِك  الشــيخ حســن ب -1317) ؒ  املَشــاا املن
 .ه(1399
 ي املـيِك ـاألندونيسـى الفـاداا ـالعَّلمة الشيخ حمَمد ماسني بن حمَمد عيس( 10
 ه(. 1335-1410) ؒ 

ي الشـاف ي ـاإلندونيسـ د اهلل دردومـد عبـة الشيخ عبد اهلل بن أمحـالعَّلم( 11
 ه(. 1407 -1335) ؒ  امليِك 

 ؒ  ريـة الشيخ حمَمد احلافظ بن عبد اللطيـف اتلياـاا املصــالعَّلم (12
 ه(. 1398 - 1315)

 .ؒ  إبراهيم أبو العيون اخللويت املرصيالعَّلمة الشيخ حمَمد ( 13
 :هـه ووظايفـمناصب
ـاً احلرام منا شبابه رعية يف املسجدـتعاىل العلوم الش ؒ درَس  َر د  ، وعـي م 

هجـري  1390بكلية الرشيعة اامعة امللك عبد العزيز بمَكـة املكَرمـة مـن اعم 
ي   1391، وبعد وفاة وادله اعم هجري 1399حىت اعم  ـاً باملسـجد هجري ع  درَ  م 

، ُمـا عية تـااع عـرب اإلذااعت املحلَيـةاحلرام، واكنال هل حمارضات وأحاديث أَـبو
اعم انتخا لرئاَة  نة اوحكيم ادلويلة ملسابقة القرلن الكريم بمَكة املكَرمة مـن 

ـّلميةهجـري 1401هجري حىت اعم  1399  ،، وعـي عضـواً برابطـة العـالم اإَل
َند إيله افتتاح 

 
م اثلقايف للرابطـة مـن اعم وأ  1402هجـري حـىت اعم  1391املَو

ك اذلي اكن ي عقـد َـنوياً ، وترأس ةلسـات متعـددة يف اـرتمر اإلمـام مالـهجري
ّلمية واملرتمرات العاملية ، ُالك شار  يف العديد من ابدواتباملررب  ارص يف اإَل
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نرافورة ومالزييا وأندونيسيا وتونس وا زائر واملررب  وكنـدا وابيجـر تانوباُس َو
ي  وبريطانيا ـّلمية ا امعـة يف زائراً  أَتاذاً  ، وع   اومـان دار بقـدح احلكوميـة اإَل

، واكن يقوم باإلرشاف َع املدارس واملعاهـد واملسـاةد هجري 1416 الزييا اعمـبم
يا اليت أنشأها يف العديد من  .دوِ العالم وخاصًة دوِ رشق َل

 :هـمؤلفات
 :اـمنه ،واملخطوط املطبوع ُتاب بي املائة ما يزيد عن ؒ هل 
 .إمام دار اهلجرة مالك بن أنس( 1
 .كدراَات مقارنة عن روايات اومأ اإلمام مال( 2
انيد العلوَية العقود( 3  .اللرلرية يف اَو
انيد اوثبات من املخترص ال ريد العقد( 4  .واَو
انيد الطالع السعيد( 5  .املنتخا من املسلسّلت واَو
 .َية برفع أَانيد وادلي السنَيةإحتاف ذوي اهلمم العل( 6
ال( 7 انيد الشيوخ فهَر  .تعاىل ؒ  املاليك علوي السي د لإلمام واَو
 .القرلن علوم يف اإلتقان زبدة( 8
 .ال قه أصوِ يف الورقات منظومة رشح( 9

 .الرشيف احلديث أصوِ يف اللطيف املنهل( 10
 .الاكال اإلنسان ♀ حمَمد( 11
 .واوطبيق ابظرية بي ابصوأ فهم يف السلف منهج( 12
ّلمية الرشيعة يف واوجديد اوطور م هوم( 13  .اإَل
 .والعصبية اإلنصاف بي املسترشقون( 14
 .ت صَحح أن جيا م اهيم( 15
 .واإلنصاف الرلو بي اببوي املدح( 16
رى ابليان واوعريف( 17  .الرشيف اببوي املودل بُا
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 .اوعماِ من امليال ين ع فيما اآلماِ حتقيق( 18
 .باوك ري املجازفة من اوحاير( 19
 .شعبان؟ يف ماذا( 20
ّلم أدب( 21  .اورسة نظام يف اإَل
 .ال رج أبواب( 22
 .اببوية واوحواِ احلوادث تاريخ( 23
 :هـاتـوف
يناير  29املوافق  ،هجري 1425راضان  15 ا معة يوم فجر اىلـتع ؒ  تويف
ّل  ،املكَرمة ةـبمكَ  رويم 2004 ، وقد احلرام باملسجد العشان صّلة عقا عليه وص 
ـ عّّل  بمقربة ود فن ،ه اورف من املحبي وملبة العلمـشَيع  السي د وادله اوار ةامل
 الكربى خدجية السي دة املرمني أم قرب وأمام تعاىل ؒ  املاليك عباس بن علوي
 .وأرضاها تعاىل عنها اهلل ريض


