
 

 

 مقدمة بحث عن الشيخ عبد هللا بن حميد

يجب على المسلمين احترام أهل العلم والشيوخ الذين قدموا وبذلوا جهدهم في سبيل الدين اإلسالمّي وكلمة الحق، وتقدير عملهم  

وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم، وأْفنَوا حياتهم في  -عز وجل-القيّم في نشر الضوابط واألحكام الشرعية بما يرضي هللا 

الى، وموضوع هذا البحث عن الشيخ الفاضل عبد هللا بن حميد، الذي قضى حياته في البحث العلمي خدمة الدين وطاعة هللا تع

 .وإعالء الدين القيّم

 بحث عن الشيخ عبدهللا بن حميد 

ذين يعتبر الشيخ عبدهللا بن حميد رحمه هللا من أهل العلم والمشايخ الكبار الذين حملوا راية الشريعة اإلسالميّة، ومن المشايخ ال

لم ينطلقوا إال بشرع هللا وسنّة رسوله الكريم، وكان مّمن يذّك الناس بطاعة هللا واتّباع أوامره، واالبتعاد عن المعاصي  

 .واجتنابها، ونظراً ألعمال الشيخ عبد هللا بن حميد الّسامية ومكانته المرموقة بين أهل العلم، سيتّم ذكر بحث كامل عنه

 ميد من هو الشيخ عبد هللا بن ح 

هو عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن حميد، من بني خالد، المكنى أبو صالح، والمشهور باسم ابن 

 .م في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية1911للهجرة، الموافق لعام  1329حميد، ولد في رمضان من عام

 نشأة الشيخ عبدهللا بن حميد 

هـ، ونشأ الشيخ عبد هللا بن حميد في معكال، وهي بلدة ضمن الرياض في المملكة العربية السعودية، 1329ولد الشيخ في سنة 

وعندما كان عمره سنتان توفي والده، وفي سنته الثالثة عانى من مرض الجدري، مما أدى إلى فقدان البصر عنده، وفي عمر  

 .توفيت والدته، وتولت عمته رعايته واالهتمام به، والتي أدخلته حلقات العلم والشريعة اإلسالميّةالسادسة 

 الحياة العلمية للشيخ عبدهللا بن حميد 

لم يكن فقدانه لبصره رادعاً لرغبته في العلم، فقد حفظ القرآن الكريم في سّنٍّ مبّكرة، وقد تعلّم أحكام التجويد وعلوم القرآن على  

مام المسجد الحرام عبد الظاهر أبو السمح، وقد تتلمذ على يد الكثير من العلماء في عصره، وتعلّم الكثير من العلوم الدينيّة يد إ

 .واإلسالميّة واللغة العربيّة، وقد حّصل علماً كبيراً في حياته

 أبناء الشيخ عبدهللا بن حميد 

ـ، وهو الشيخ صالح بن حميد، الذي نشأ وترعرع في أحضان العلم  ه 1369أنجب الشيخ عبد هللا بن حميد ابناً واحداً عام 

ودراسة أحكام الدين والشريعة اإلسالمية، كما شغل الشيخ صالح عدة مناصب في القضاء، كعضو في هيئة كبار العلماء،  

 .ورئيس مجلس الشورى، ورئيس للمجلس األعلى للقضاء، ومستشار الديوان الملكي

 بن حميد   مؤلفات الشيخ عبد هللا

 : يوجد عدد كبير من المؤلّفات التي تركها الشيخ كالكنز الثمين بعد موته، وإّن من أشهر هذه المؤلفات ما يأتي

 .الرسائل الحسان •

 .توجيهات إسالمية •

 .ح الهدي قبل وقت نحرهإيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تحويزه ذب •

 .تبيان األدلّة في إثبات األدلّة •

 .رسالة في كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر •



 

 

 .فتاوى فقهية مخطوطة •

 .هداية الناسك إلى أحكام المناسك •

 متى توفي الشيخ عبدهللا بن حميد رحمه هللا 

م، وكان عمره  1982هـ/1402لعشرين من شهر ذي الحجة عام توفي الشيخ عبد هللا بن حميد رحمه هللا في يوم األربعاء في ا

 .سنة، وقد صلوا عليه صالة الميت في المسجد الحرام 71

 خاتمة بحث عن الشيخ عبد هللا بن حميد

وهنا ينتهي هذا البحث عن الشيخ عبدهللا بن حميد، والحديث عن سيرته العطرة وما قدمه للدين اإلسالمي وطاعة هللا تعالى، 

أبرز األعمال العلمية والدينية التي أنجزها خالل حياته، لذلك يجب تقدير هذا الشيخ الجليل وأعماله وإنجازاته، فقد أفنى  وذكر 

 .حياته في خدمة الدين وطاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم

  

 


