
 ترجمة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه اهلل
 

أبو ظؿر بازمول السؾػي ادؽي الرحايب. أمحد بن ظؿر بن شامل بن أمحد بن ظبود 

 وبازمول قبقؾة يرجع كسبفا إىل كـدة

 

 اددرس بادسجد احلرام

هـ، وهبا كشل، وضؾب العؾم ظذ يد ظؾامئفا، 1/5/1391ولد ذم مؽة ادؽرمة ذم 

فلخذ ظن أخقه الشؼقق الشقخ حمؿد بن ظؿر بازمول، والزمه مالزمة تامة، وبه خترج، 

وقد درس لديه العديد من الؽتب، مثل كتاب التوحقد لشقخ اإلشالم حمؿد بن 

ر، والورقات لؾجويـي والعديد من ظبدالوهاب وكتاب بؾوغ ادرام لؾحافظ ابن حج

رشائل صقخ اإلشالم حمؿد بن ظبدالوهاب ذم التوحقد، وغرها من الؽتب، ودرس 

مؼدمة ذم أصول التػسر لشقخ اإلشالم ابن تقؿقة، كام درس لديه ذم مباحث من 

 .هاإلتؼان ذم ظؾوم الؼرآن وغرها من الؽتب والرشائل. وأجازه بجؿقع مرويات

 

لشقخ الدكتور ويص اهلل ظباس، درس ظـده كزهة الـظر، وحرض كثرًا ومن صقوخه ا

من دروشه ذم ظؿدة األحؽام ودرس ذم مرحؾة اداجستر التخريج ودراشة األشاكقد 

 .كوغر ذل

 



أجازه مجاظة من العؾامء بالتدريس والرواية، وقد جاوز ظدد صقوخه ذم الرواية أكثر 

بالد اإلشالمقة، وله ثبت ذكر فقه معجم من مائة صقخ من أماكن خمتؾػة من ال

 .مصقوخه، وتػاصقل الرواية ظـف

 

أثـى ظؾقه مجاظة من أهل العؾم، وكتبوا له توصقات ظؾؿقة تدل ظذ أهؾقته لؾتدريس، 

فؼد قال ظـه الشقخ حمؿد بن ظبد اهلل السبقل إمام وخطقب ادسجد احلرام ذم تاريخ 

ظؿر بن شامل بازمول، أحد ضؾبة العؾم  هـ )إن األخ الشقخ أمحد بن20/10/1423

اخلرين، وحاصل ظذ صفادة اداجستر من جامعة أم الؼرى، وله جفود مباركة ذم 

الدظوة إىل اهلل، وتبصر الـاس بلمور ديـفم، وقد ظرفـاه بحسن معتؼده، وشره ظذ 

 .(ءمـفج أهل السـة واجلامظة، حمذرًا من أهل البدع واألهوا

 

هـ )إن الطالب األخ أمحد 17/4/1415قخ ويص اهلل ظباس ذم تاريخ وقال ظـه الش

بن ظؿر بازمول، أحد ضالب كؾقة الدظوة، قد خترج فقفا، والتحق اآلن بالدراشات 

العؾقا قسم الؽتاب والسـة، قد ظرفته مـذ ظدة شـوات، درشته ذم الؽؾقة بعض مواد 

 .مالؼس

 

خؾق حسن، وشؾوك مريض،  وهو ظذ ما ظرفته ضالب ظؾم جمد وجمتفد، ذو

واضالظه ذم ختصصه واشع بالـسبة دستواه الدراد، حسب ما طفر يل، كرجو مـه 

 .هاالشتؿرار ذم الطؾب والتحصقل، وكدظو اهلل أن يـػع ب



وقد ضؾب مـي هذه الؽؾامت لغرض تؼديؿفا مع ضؾب وطقػة معقد ذم اجلامعة، 

 .(ااهلل جدير هلكتؿـى أن حيؼق اهلل له ما أراد فنكه إن صاء 

 

وقرظ معايل الشقخ الدكتور صالح الػوزان ظضو جلـة اإلفتاء لؽتابه اددارج ذم 

هـ قال فقفا )احلؿد هلل وبعد: فؼد قرأت هذا الؽتاب الذي هو من 7/3/1425

تللقف األخ ذم اهلل: أمحد بن ظؿر بن شامل بازمول، ذم موضوع كشف صبفات 

ذم موضوظه ذم رد صبفات هذه الػرقة ادارقة  اخلوارج فوجدته بحؿد اهلل وافقاً 

ادػسدة ...فجزى اهلل ادملف هلذا الؽتاب خر اجلزاء ففو إشفام مـه جقد مـه ذم دفع 

 .(ءخطر همالء، وإبطال صبفاهتم، كػع اهلل هبذا الؽتاب، ورد به كقد األظدا

 

 .زهـ بتؼدير ممتا1415حصل ظذ البؽالوريوس ظام 

هـ بتؼدير ممتاز، وكاكت بعـوان )احلديث 1419ستر ظام وحصل ظذ اداج

 .(عادضطرب دراشة وتطبقق ظذ السـن األرب

هـ بتؼدير ممتاز مع مرتبة الرشف األوىل، وكاكت 1427وحصل ظذ الدكتوراه ظام 

بعـوان )ختريج األحاديث واآلثار ادتعؾؼة بالتػسر من ادعجم األوشط لؾطزاين من 

 .(نإىل آخر الؼرآشورة ادائدة 

س ذم العديد من ادعاهد العؾؿقة؛ فؼد درس ذم معفد احلرم ادؽي الرشيف ظام  درَّ

هـ حقث تم قبوله بعد اجتقازه امتحان ادؼابؾة العؾؿقة وكاكت ذم الؼرآن 1418

ودمويده، وذم العؼقدة والتػسر وظؾومه واحلديث وظؾومه والػؼه وأصوله، وذم 



والبالغة لدى الشقخ حيقى بن ظثامن اددرس والشقخ شقد صادق ادواريث وذم الـحو 

األكصاري والشقخ موشى السؽر والشقخ ظبد اهلل التـبؽتي والشقخ إكرام اهلل إمداد 

احلق، وقد وافؼت الؾجـة ظذ ترصقحه وقبوله وأهؾقته لذلك، وبؼي مدرشًا ذم ادعفد 

باحثًا فقفا حلاجة ادؽتبة لباحث  هـ، حقث اكتؼل إىل مؽتبة احلرم ادؽي1422إىل ظام 

متؿقز مثؾه حسب خطاب الرئقس العام لشئون ادسجد احلرام وادسجد الـبوي 

هـ وفقه : كظرًا 19/6/1423/د( بتاريخ 567/5الشقخ صالح احلصني رقم )

حلاجة مؽتبة احلرم ادؽي لباحث متؿقز، وحقث أن لديؽم التلهقل واخلزة الؽافقني 

اجة لذا اظتؿدوا اكتؼالؽم من معفد احلرم ادؽي الرشيف، ومباذة لؾوفاء هبذه احل

 .ىمفام ظؿؾؽم اجلديد باحثًا بؿؽتبة احلرم ادؽي الرشيف اكتف

 

س ذم معفد مـابر السعداء وادعفد العؾؿي الـسوي بجدة مادة التػسر  كام درَّ

 .جواحلديث وادصطؾح والتخري

 

س بجامعة الطائف متعاوكًا مادة أحاديث األحؽام، والػؼه، وادواريث، وقواظد  ودرَّ

 .لأصولقة، وختريج الػروع ظذ األصو

 

 .موقدم بركاجمًا إذاظقًا ذم إذاظة الؼرآن الؽريم بعـوان ما ال يصح ذم الصقا

 

 ةوقدم بركاجمًا إذاظقًا ذم إذاظة كداء اإلشالم بعـوان ادـة ذم كرش السـ



 

س فقفا ادواريث وأصول التػسر والـحو  وصارك ذم ظدة دورات ظؾؿقة درَّ

  .دوالتخريج ودراشة األشاكق

 

 .دوصارك ذم إلؼاء ظدة حمارضات ظؾؿقة ذم ادساج

 

وهو اآلن أشتاذ مساظد بجامعة أم الؼرى كؾقة ادعؾؿني قسم الدراشات اإلشالمقة. 

 .ةوالشئون اإلشالمقكام أكه خطقب احتقاضي بوزاة األوقاف 

 

له ظدة مملػات : مـفا رشالة ظؿر بن اخلطاب إىل أيب موشى األصعري ذم الؼضاء 

وآدابه رواية ودراية، وادؼسب ذم بقان ادضطرب، واددارج ذم كشف صبفات 

اخلوارج، والسـة فقام يتعؾق بويل األمة، والدرر السـقة ذم ثـاء العؾامء ظذ ادؿؾؽة 

دية، ودولة ا لتوحقد والسـة، حتػة األدعي بؿعرفة حدود ادسعى العربقة السعو

وأحؽام السعي، وحجقة األحاديث الـبوية الواردة ذم الطب والعالج، وخطورة كؼد 

احلديث، والـجم البادي ذم ترمجة الشقخ العالمة حيقى بن ظثامن ظظقم آبادي 

 .لالسؾػي، وله غر ذلك من الؽتب والرشائ

 

اب ))اددرشون بادسجد احلرام(( لألشتاذ مـصور الـؼقب وهو ققد مـؼولة من كت

 الطبع بنذن اهلل تعاىل


