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احللقة

يلقي خطبة اجلمعة من املسجد احلرام

إعداد:

وليد سماحة

عبدالرحمن السديس
ال � � � � �س� � � � ��دي� � � � ��س :ال � � � ��رئ� � � � �ي � � � ��س ال� � � � � �ع � � � � ��ام ل � � � �ش� � � ��ؤون
امل� � �س� � �ج� � ��دي� � ��ن احل� � � � � � � ��رام وال� � � �ن� � � �ب � � ��وي ال � �ش� ��ري � �ف� ي��ن

ح � �ص � ��ل ع � �ل � ��ى ج � � ��ائ � � ��زة ال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ة اإلس �ل ��ام � �ي � ��ة
ال �ع ��امل �ي ��ة م ��ن ج ��ائ ��زة دب� ��ي ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ق ��رآن ال �ك ��رمي

السديس يسلم نسخة نادرة من املصحف الشريف ملكتبة املسجد النبوي

ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��د العزيز
ب��ن عبد الله ب��ن محمد السديس امللقب بـ
السديس الرئيس ال��ع��ام ل��ش��ؤون املسجد
احلرام واملسجد النبوي ،وإمام احلرم املكي
الشريف .يرجع نسبه إلى قبيلة عنزة.
ولد في البكيرية عام  1379هـ وهو من
محافظة البكيرية مبنطقة القصيم.
هو الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام
واملسجد النبوي وإم���ام وخطيب املسجد
احل���رام مبكة امل��ك��رم��ة ،وم��ن أشهر مرتلي
ال��ق��رآن الكرمي في العالم .متكن من حفظ
القرآن ولم يكن يبلغ من العمر اثني عشر
سنة.
ف��ي سنة  1979حصل ال��س��دي��س على
شهادة من املعهد العلمي الرياض بتقدير
ممتاز .بعد ذلك في سنة  1983أمت السديس
دراسته العليا باجلامعة حيث حصل على
شهادة في الشريعة ،ثم بعدها على اإلجازة
م��ن اجلامعة اإلس�لام��ي��ة محمد ب��ن سعود
سنة  .1987ون��ال بعد ذل��ك الدكتوراه في
الشريعة اإلسالمية سنة  1995من جامعة
أم القرى .عرف عبد الرحمن السديس بالنبرة
اخلاصة في صوته التي تخشع معها األفئدة
وجتويده املمتاز للقرآن الكرمي .نال السديس
ج��ائ��زة الشخصية اإلس�لام��ي��ة للسنة في

alwasat.com.kw

أشهر مرتلي القرآن الكرمي في العالم

15
يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة ،هؤالء
العلماء ذاع صيتهم قدميا ً ،وتبارى كل منهم في
إثراء احلياة بعلمه واكتشافاته التي مازالت مؤثرة
وذات بصمة واضحة منذ مئات السنني حتى اليوم.
ونحن ب��دورن��ا في «ال��وس��ط» نحاول إلقاء الضوء على
مسيرة عدد من هؤالء العلماء واملفكرين والدعاة  ،سواء على
املستوى احمللي أو العربي واإلسالمي ،محاولني مجددا ً منحهم
القدر اليسير من حقهم علينا  ،وليتواصل اجليل احلالي مع
ذكراهم العطرة .فعلى مدى الشهر الكرمي سنبحر في ذكريات
رموزنا ،لننهل من علمهم الوفير ،ونتعلم كيف
برع كل منهم في مجاله ،آملني التوفيق في عرض
مسيرتهم.
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الدورة التاسعة جلائزة دبي الدولية للقرآن
الكرمي سنة .1995
ش��غ��ل ال��س��دي��س ع���دة م��ن��اص��ب أب��رزه��ا
تعيينه إماماً وخطيباً في املسجد احل��رام
بأمر في عام  1404هـ ،وباشر عمله في شهر
شعبان من العام نفسه يوم األح��د املوافق
 1404/8/22هـ في صالة العصر ،وكانت
أول خطبة له في رمضان من العام نفسه
بتاريخ .9/15
حصل على درج��ة ال��دك��ت��وراه م��ن كلية
الشريعة بجامعة أم القرى بتقدير ممتاز
مع التوصية بطبع الرسالة عن رسالته
املوسومة (ال��واض��ح في أص��ول الفقه ألبي
الوفاء بن عقيل احلنبلي :دراسة وحتقيق)
وكان ذلك عام  1416هـ ،أشرف على الرسالة
األستاذ أحمد فهمي أبو سنة ،وناقشها الشيخ
عبد الله بن عبد احملسن التركي ،األمني العام
لرابطة العالم اإلسالمي ،والدكتور علي بن
عباس احلكمي ،رئيس قسم الدراسات العليا
الشرعية بجامعة أم القرى آنذاك.
ن��ش��أ ال��س��دي��س ف��ي ال��ري��اض والتحق
مبدرسة املثنى بن حارثة االبتدائية ،ثم
مبعهد الرياض العلمي ،استطاع السديس
حفظ القرآن في سن الثانية عشرة ،حيث
درس��ه ف��ي جماعة حتفيظ ال��ق��رآن الكرمي

يؤم املصلني في املسجد النبوي الشريف

ح �ف��ظ ال� �ق ��رآن ال �ك ��رمي ف ��ي ع �م��ر ال �ث��ان �ي��ة ع�ش��رة
بالرياض ويرجع الفضل في ذلك لوالديه فقد
أحلقه والده في جماعة حتفيظ القرآن الكرمي
بالرياض ،بإشراف الشيخ عبد الرحمن بن
عبد الله آل فريان ،ومتابعة الشيخ املقرىء
محمد عبد املاجد ذاك��ر ،حتى حفظ القرآن
الكرمي على يد عدد من املدرسني في اجلماعة،
كان آخرهم الشيخ محمد علي حسان.فتخرج
يتلو القرآن الكرمي على رواي��ة حفص عن
عاصم الكوفي في املعهد عام  1399هـ بتقدير
(مم��ت��از) وم��ن ث��م التحق بكلية الشريعة
بالرياض وتخرج فيها عام 1403هـ.
ف��ي ع���ام  1408ه��ـ ح��ص��ل ع��ل��ى درج��ة
املاجستير بتقدير ممتاز من كلية الشريعة
بجامعة اإلم��ام محمد بن سعود اإلسالمية
(قسم أصول الفقه) عن رسالته .حصل على
درجة (الدكتوراه) من كلية الشريعة بجامعة
أم القرى بتقدير (ممتاز) مع التوصية بطبع
الرسالة عن رسالته املوسومة (الواضح في
أصول الفقه ألبي الوفاء بن عقيل احلنبلي:
دراس���ة وحتقيق) وك���ان ذل��ك ع��ام 1416
هـ ،وقد أشرف على الرسالة األستاذ أحمد

فهمي أبو سنة ،وناقشها د .عبد الله بن عبد
احملسن التركي ،األمني العام لرابطة العالم
اإلسالمي ،والدكتور علي بن عباس احلكمي،
رئ��ي��س قسم ال��دراس��ات العليا الشرعية
بجامعة أم القرى ـ آنذاك( .املسائل األصولية
املتعلقة باألدلة الشرعية التي خالف فيها
ابن قدامة العزالي) ،كما حصل مؤخرا ً على
درجة األستاذية في تخصص أصول الفقه
من جامعة أم القرى.
في ع��ام  1404هـ ص��در توجيه بتعيني
السديس إماماً وخطيباً في املسجد احلرام
وباشر عمله في شهر شعبان من العام نفسه
ي��وم األح��د امل��واف��ق  1404/8/22ه��ـ في
صالة العصر وكانت أول خطبة له في شهر
رمضان من العام نفسه ،بتاريخ .9/15
ثم انتقل للعمل بعد ذلك محاضرا ً في قسم
القضاء بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
مبكة املكرمة .نّعُ �ّي� بعدها أس��ت��اذا ً مساعدا ً
في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ،وأنشأ
كرسي بحث باسمه ل��دراس��ة أص��ول الفقه
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

يلقي محاضرة

يعمل السديس اآلن رئيساً عاماً لشؤون
املسجد احلرام واملسجد النبوي  -ولقد عني
في ي��وم الثالثاء  1433-06-17للهجرة
رئيسا ً عاما ً لشؤون املسجد احلرام واملسجد
النبوي  -خلفا للشيخ صالح بن عبد الرحمن
احلصني مبرسوم ملكي من امللك عبد الله بن
عبد العزيز وأستاذا ً بقسم الشريعة بكلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة أم
القرى مبكة املكرمة ،وهو املشرف العام على
مجمع إمام الدعوة العلمي الدعوي التعاوني
اخليري مبكة املكرمة ،ويعمل مديرا ً جلامعة
املعرفة العاملية (التعليم عن بُعد).
صدر أمر ملكي في يوم الثالثاء املوافق
 17جمادي الثانية 1433هـ بتعيينه رسميًا
باملنصب مبرتبة وزير ليكون خلفًا للشيخ
صالح بن عبد الرحمن احلصني الذي أعتذر
عن املنصب بسبب ظروفه الصحية وقد كان
األمر امللكي فيما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ  - 129 /التاريخ 1433/6/17
هـ .بعون الله نحن عبد الله بن عبد العزيز
آل سعود ملك اململكة العربية السعودية
بعد االطالع على املادة الثامنة واخلمسني من
النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي
رقم أ 90/بتاريخ  1412/8/27هـ .وبعد

االط�لاع على نظام ال��وزراء ون��واب ال��وزراء
وموظفي املرتبة املمتازة الصادر باملرسوم
امللكي رق��م م 10/بتاريخ 1391/3/18
ه��ـ .وب��ع��د االط�ل�اع على األم���ر امللكي رقم
أ 188/وت��اري��خ  1430/12/7ه��ـ .وبعد
االطالع على األمر امللكي رقم أ 14/بتاريخ
 1414/3/3هـ .وبعد االطالع على ما رفعه
لنا معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن
احل��ص�ين الرئيس ال��ع��ام ل��ش��ؤون املسجد
احلرام واملسجد النبوي عن طلبه إعفاءه من
منصبه لظروفه الصحية .أمرنا مبا هو آت
أوالً املوافقة على طلب معالي الشيخ صالح
ب��ن عبد الرحمن احلصني الرئيس العام
لشؤون املسجد احل��رام واملسجد النبوي
إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية .ثانياً
يعني فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد
العزيز السديس رئيسا ً عاما ً لشؤون املسجد
احلرام واملسجد النبوي مبرتبة وزير .ثالثاً
يبلغ أمرنا هذا للجهات املختصة العتماده
وتنفيذه.

اجلوائز واأللقاب

نال السديس جائزة الشخصية اإلسالمية
العاملية املمنوحـة له من جائزة دبي الدولية
للقرآن الكرمي (عام  1426هـ)

