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 ترجمة موجزة

 أبي عمار حممد بن عبد اهلل باموسى /لشيخنا املبارك
 

     
 

 .  (باموسىبـ) فان، الملقب وو صيخها أبو عمار محمد بن عبد اللي بن هاصر بن صل

 الحديدةالقائن على دار الحديث ومركز السالن الغلمي للغلون الصرعية باليمن ـ 

 مديرية بقت افػؼقف. ـ حماؾظة احلديدة ـ يف افقؿـ تؼريباً  (م7691) سهة:ولد 
، ثؿ اكتؼؾ بعدها بقت افػؼقفوتربك يف حجر أمف ، حقث تقيف وافده وهق صغر وذفؽ يف  ،افشقخ يتقمً كشل  هصأتي:
، ويْدرس يف وـان يعؿؾ يف افـفار زادها اهلل تؽريًم وتؼيػًا ، وضافت إؿامتف يف بالد احلرمغ ، ادؽرمة إػ مؽة 

 .افؾقؾ يف اددارس افـظامقة
بدأ افشقخ حقاتف افعؾؿقة يف ضؾب افعؾؿ يف بالد احلرمغ وذفؽ ابتداء يف اددارس افـظامقة حتك خترج مـ افثاكقية و

افعامة، وافتحؼ بجامعة أم افؼرى ؾؾؿ يقاؾؼف احلظ يف ادقاصؾة بسبب حصقل أزمة اخلؾقج، وـان يف خالل تؾؽ 
ادؽل افؼيػ ، حتك ؿدر اهلل خروجف إػ افقؿـ أيام  افػسة ـذفؽ يتؾؼك افعؾؿ ظذ يد بعض ادشايخ يف احلرم

حرب اخلؾقج )أزمة اخلؾقج( ، وأراد مقاصؾة افدراشة يف اجلامعة ؾؾم وجدها خمتؾطة اكرصف ظـفا وظؿؾ مدرشًا 
يف اددارس افـظامقة ددة شت شـقات ، مع ضؾبف فؾعؾؿ افؼظل وافدظقة إػ اهلل، ثؿ ترك افتدريس يف اددارس 

مقة ، وتػرغ فطؾب افعؾؿ افؼظل وتدريس إخقاكف مـ ضؾبة افعؾؿ ، وؿام برحؾة ظؾؿقة إػ حمدث افديار افـظا
افقؿـقة مؼبؾ بـ هادي افقادظل رمحف اهلل وفبث ظـده ؾسة ثؿ رجع إػ مديـة احلديدة والزم صقخف افشقخ حمؿد بـ 

ؼؾ يف مرـزه افعؾؿل مرـز افسالم ، وظؽػ ظذ ظبد افقهاب افقصايب افعبديل ؿرابة شبع شـقات أو أـثر ، ثؿ اشت
افتدريس وافتلفقػ وافدظقة إػ اهلل ، وفف يف ـؾ شـة رحؾة ظؾؿقة إػ بالد احلرمغ خالل اإلجازة افصقػقة 
)اددرشقة( يف افطائػة يف افدورة افعؾؿقة ادؼامة هـاك ـؾ شـة فتؾؼل افعؾؿ ظذ يدي هقئة ـبار افعؾمء يف ادؿؾؽة 

 .ة افسعقدية وأظضاء افؾجـة افدائؿة فإلؾتاءافعربق
تؾؼك افشقخ افعؾؿ افؼظل ظذ جمؿقظة مـ ـبار ظؾمء افدظقة افسؾػقة يف هذا افعرص مـ همالء  :تلقيي للغلن
 :افعؾمء األجالء

 شمحة افشقخ افعالمة اإلمام ظبد افعزيز بـ باز رمحف اهلل مػتل افديار افسعقدية. 
 فػؼقف األصقيل ادػرس حمؿد بـ صافح افعثقؿغ رمحف اهلل تعاػؾضقؾة افشقخ افعالمة ا. 
  ًؾضقؾة افشقخ افعالمة ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل آل افشقخ مػتل افديار افسعقدية حافقا. 
 وظضق افؾجـة افدائؿة ؾضقؾة افشقخ افعالمة صافح بـ ؾقزان افػقزان حػظف اهلل ظضق هقئة ـبار افعؾمء. 
 ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ افغديان رمحف اهللضقؾة افشقخ افعالمة ؾ. 
 ـبار افعؾمء  ؾضقؾة افشقخ افعالمة شعد بـ كارص بـ ظبد افعزيز افشثري حػظف اهلل ظضق هقئة 



 األظذ وإمام احلرم  ؾضقؾة افشقخ افعالمة صافح بـ ظبد اهلل بـ محقد حػظف اهلل رئقس جمؾس افؼضاء
 .ادؽل

 دان حػظف اهلل رئقس جمؾس افؼضاء األظذ شابؼاً ؾضقؾة افشقخ افعالمة صافح افؾحق 

 افشقخ حمؿد بـ حسـ آل افشقخ ظضق هقئة ـبار افعؾمء وظضق افؾجـة افدائؿة 

 افشقخ افعالمة ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل افراجحل حػظف اهلل تعاػ 

 ؾضقؾة افشقخ افعالمة ظبد ادحسـ افعباد حػظف اهلل حرض فف ظدة جمافس ظؾؿقة 

 ؾضقؾة افشقخ افعالمة حمؿد بـ آدم األتققيب حرض فف ظدة جمافس ظؾؿقة 

 قؾة افشقخ افعالمة أمحد بـ حيقك افـجؿل رمحف اهلل مػتل جـقب ادؿؾؽة افعربقة افسعقديةؾض 

 ظؾؿقة  ؾضقؾة افشقخ افعالمة ربقع بـ هادي اددخع حػظف اهلل فف بف ظدة فؼاءات ، وفف معف ظدة شماالت
 .ومـفجقة

  قؾة افشقخ افعالمة مؼبؾ بـ هادي افقادظل رمحف اهللؾض. 
 ؾضقؾة افشقخ افعالمة حمؿد بـ ظبد افقهاب افقصايب حػظف اهلل 

 ؾضقؾة افشقخ افعالمة افػريض ظبد افصؿد افؽاتب ، فف معف ظدة شماالت ظؾؿقة مسجؾة 

 ؾضقؾة افشقخ ظبد افرمحـ افعجالن اددرس يف احلرم ادؽل 

 هلـدي اددرس يف احلرم ادؽلافشقخ افعالمة حيقك ا 

  ويص اهلل ظباس فف معف ظدة شماالت ظؾؿقةافعالمة ادحدث افشقخ 

 الغلماء الذين أجازوا الصيخ:إجازاتي الغلمية: 

 من علماء اليمن:

 شقخ افعالمة ادحدث مؼبؾ بـ هادي افقادظل رمحف اهلل.اف 

 رمحف اهلل. افشقخ افعالمة ادحدث حمؿد بـ ظبد افقهاب افقصايب 

 .افشقخ افعالمة افؼايض حمؿد بـ إشمظقؾ افعؿراين حػظف اهلل 

 .افشقخ افعالمة هادي بـ أمحد اخلؿقيس اهلجقـل حػظف اهلل 

 من علماء بالد الحرمين:

  افعالمة ادحدث أمحد بـ حيقك افـجؿل رمحف اهلل.افشقخ 

  اهلل بـ ظبد افؽريؿ افعؼقؾ رمحف اهلل.صقخ احلـابؾة افعالمة افػؼقف ظبد اهلل بـ ظبد افعزيز بـ ظبد 

 .افشقخ افعالمة ادحدث ربقع بـ هادي اددخؾ حػظف اهلل 

 .افشقخ افعالمة حيقك بـ افشقخ ظثمن بـ احلسغ ظظقؿ أبادي اددرس باحلرم ادؽل افؼيػ 

 .افشقخ افعالمة ادحدث حمؿد بـ افشقخ ظع بـ آدم بـ مقشك اإلتققيب 

  ويص اهلل بـ ظباس. افعالمة ادحدثافشقخ 



 .افشقخ افعالمة افؼايض ظع بـ ؿاشؿ بـ شؾمن آل ضارش افػقػل 

 .افشقخ ادسـد ظبد افقـقؾ بـ افعالمة ظبد احلؼ اهلاصؿل 

 من علماء الغراق:

 .افشقخ افعالمة ادحدث محدي بـ ظبد ادجقد افعراؿل افسؾػل رمحف اهلل 

 من علماء البحرين:

 بـ صافح يعؼقيب افعباد افشاؾعل افبحريـل. افشقخ ادسـد كظام بـ حمؿد 

 من علماء أول الحديث في الىهد:

 .افشقخ افعالمة حاؾظ ثـاء اهلل افزاهدي 

 .افشقخ ادسـد ادحدث أمحد بـ حسـ افطقكؽل 

 .افشقخ ادسـد طفر افديـ ادبارـػقري 

 .افعالمة ادسـد صالح بـ مؼبقل أمحد 

 فـؽري.افشقخ ادسـد ظبد افسالم بـ مظػر ا 

 .افشقخ ادسـد ادؼرئ حمؿد أصغر بـ احلاج احلاؾظ حمؿد شعقد افؽـؽقهل 

 .افشقخ ادسـد ادحدث ذيػ بـ أمحد ظبد افغػقر 

 .افشقخ ادسـد ادحدث كسقؿ أمحد افغازي ادظاهري 

 .افشقخ ادسـد ادحدث ظبد اهلل بـ جقمل افعؿري 

 .افشقخ ادسـد ادحدث حمؿد رياض أمحد افؼاشؿل 
 الصيخ حفظي اللي لي مؤلفاتي عدة مهىا:مؤلفاتي: 

  (مطبقع يف جمؾديـ)، إشعاف األخقار بم اصتفر ومل يصح مـ األحاديث واآلثار وافؼصص واألصعار. 
 (مطبقع يف جمؾد)افسـة وافؽتاب،  رسظة افعؼاب دـ خافػ. 
  ، (جمؾد فطقػيف  مطبقع)ادؾخص افـػقس ادقرس يف مصطؾح احلديث واألثر. 
  ،)الف(ؽ مطبقع)افـبذ ادختارة مـ أحؽام افبحر وافبحارة )شمال وجقاب 

 )جمؾد( احلقاة ؾرص )معد فؾطبع( 

 )جمؾد( افسطقر افذهبقة يف بقان ثمر دور احلديث افسؾػقة )معد فؾطبع( 

 .)افقصقل إػ ظؾؿ األصقل )مؾزمة 

 )ذح افؼقاظد افػؼفقة اخلؿس افؽزى )خمطقط 

 افػؼفقة ذح افدرر افبفقة )ـتاب افطفارة( )ُمعد فؾطبع، جمؾد(. ادـخؾة 

 الف()مطبقع، ؽ تسفقؾ افػريضة يف افػؼف وافعؼقدة 

 وؽرها مـ افؽتب افتل حتت افدراشة وادراجعة .



 فؾشقخ حػظف اهلل ظدة ردود ظؾؿقة ظذ أهؾ األهقاء وافبدع ، وأصحاب افغؾق وافتؽػر وافتػجر ، و
صبؽة ظؾمء افقؿـ افسؾػقة وؽرها وهل مـشقرة يف افـت يف ؽرها ، وأصحاب ادظاهرات واالكؼالبات و

 مـ ادقاؿع.

 ترجمة موجزة عن
 دار الحديث ومركز السالن الغلمي للغلون الصرعية بالحديدة

     
 

شـة  بافقؿـ ـ حماؾظة احلديدة لشست دار احلديث  )مرـز افسالم افعؾؿل فؾعؾقم افؼظقة(ت التأسيش:
 هـ( ظذ يد صقخفا ادبارك أيب ظمر حمؿد بـ ظبد اهلل بامقشك وؾؼف اهلل.7171)

مرـز افسالم افعؾؿل يف مديـة احلديدة مديرية احلقك حل افربصة ظذ صارع  تؼع دار احلديث و الموقػ:
 األربعغ ظذ خط جامعة احلديدة بافؼرب مـ شاحؾ افبحر األمحر

وادؽان ادعد فؾصالة  ،م تؼريباً 1444حقايل  ابجؿقع مراؾؼف فؾدارتبؾغ ادساحة اإلمجافقة  مساحة الدار:
مؽقن مـ دوريـ باإلضاؾة إػ مصذ افـساء يتسع خلؿسة آالف مصٍؾ ، م1714تبؾغ مساحتف اإلمجافقة 

 .تؼريباً 

يساوح ظدد افطالب افساــغ يف ادرـز ضقال افعام إػ مائتل ضافب تؼريبًا،  الدار:عدد الطالب في  
تضاظػ افعدد خالل اإلجازة افصقػقة إػ أربعمئة ضافب تؼريبًا، يػدون إػ ادرـز مـ أكحاء افبالد وي

وبافـسبة فؾطالب ؽر افساــغ يف ادرـز ويػدون ظذ ادرـز مـ أجؾ حتػقظ افؼرآن افؽريؿ،  ،وخارجفا
فب تؼريبًا ثؿ يعقدون إػ ضا أربعمئةوتؾؼل افعؾؿ افؼظل يف افػسة افصباحقة وادسائقة يصؾ ظددهؿ إػ 

وهؽذا يػد ظذ ادرـز مجؾة مـ ضالب افعؾؿ افؽبار فتؾؼل افعؾقم افؼظقة يف مجقع افػسات ثؿ  ،بققهتؿ
وـذفؽ احلال يف ؿسؿ افـساء يساوح ظدد ضافبات حتػقظ افؼرآن افؽريؿ وبؼقة افعؾقم  ،يعقدون إػ بققهتؿ

مـ أربعمئة إػ مخسمئة ضافبة تؼريبًا ، وهلـ كشاط وجفد ـبر يف افتحػقظ يف افػسة افصباحقة وادسائقة 
وافدروس وادحارضات يف أوشاضفـ داخؾ ادرـز وخارجف.وباجلؿؾة ؾعدد افطالب افذيـ يدرشقن يف 
ادرـز مـ افساــغ ؾقف وؽر افساـقـغ يف ؿسؿل افرجال وافـساء يصؾ إػ أفػ ضافب وضافبة تؼريبًا. وؿد 

واخلطباء  رج مـ ادرـز أظداد ـثرة جدًا ال حت ى مـ حػاظ افؼرآن افؽريؿ وافدظاة إػ اهلل تعاػخت
 .واددرشغ وكػع اهلل هبؿ يف أماــ صتك

س يف  :الدارعدد المدرسين في  يف افػستغ افصباحقة وادسائقة يف صػقف افرجال أـثر مـ افدار ُيدرِّ
شة ثالثغ مدرشًا . ويف صػقف افـساء  .يف افػستغ افصباحقة وادسائقة مخسة وثالثقن ُمدرِّ

 الهصاط داخل الدار:
يبدأ افـشاط افعؾؿل داخؾ ادرـز مـ بعد صالة افػجر مباذة ، ؾبعد أداء افصالة وؿراءة أذـارها يتقجف 

ار احلػظ مجقع افطالب افذيـ يسؽـقن يف ادرـز إػ حؾؼات تؾؼغ افؼرآن افؽريؿ ، حقث يتؿ تؾؼقـفؿ مؼد



يـرصف افطالب  عرص ، وبعد االكتفاء مـ افتؾؼغادؼرر ظؾقفؿ ، ويؼقمقن بستؿقع ما حػظقه بعد صالة اف
صباحًا ، وبعدها يبدأ وؿت  افثامـةبعد ذفؽ فالشتعداد فإلؾطار ، ثؿ يلخذون اشساحة خػقػة حتك افساظة 

وافؼراءة وافؽتابة  وأصقفف افعؼقدة وافػؼفظؾقم افؼرآن  واحلديث ومصطؾحف وافدروس ادؼررة ظؾقفؿ يف 
وؽرها حسب مستقياهتؿ افعؾؿقة ، ؾؿـفؿ ادبتدئ ومـفؿ ادستػقد ، وتستؿر هذه افدروس حتك افساظة 

، ثؿ يبدأ درس األدب وتعؾقؿ اخلطابة حتك ؿبقؾ ، ثؿ يلخذون راحة ؿرابة كصػ شاظةوافـصػافعاذة 
رضون افدرس افعام بعد صالة افظفر ، ثؿ بعدها يذهبقن فتـاول أذان افظفر بدؿائؼ ثؿ يمدون افصالة وحي

وجبة افغداء ، ثؿ يلخذون راحة حتك صالة افعرص ، وبعد أداء افصالة وؿراءة أذـارها يتقجفقن إػ 
حؾؼات افؼرآن افؽريؿ فتسؿقع ما تؿ تؾؼقـفؿ إياه بعد صالة افػجر ، وتستؿر حؾؼات افؼرآن افؽريؿ حتك 

رب ، ثؿ يذهبقن فؾتجفز فؾقضقء وؿراءة أذـار ادساء ، ثؿ يمدون صالة ادغرب ، وجيؾسقن ؿبقؾ صالة ادغ
، وبعد ذفؽ يتقجفقن إػ افـقم مباذة ، ويـامقن حتك يمذن ادمذن  افدرس افعام حتك صالة افعشاءيف

دمذن األذان األذان األول فصالة افػجر ، ثؿ يستقؼظ مجقع افطالب ألداء صالة افقتر ، ومـ ثؿ ُيمذن ا
 .افثاين فصالة افػجر ؾقمدون افصالة ، وهؽذا يػعؾقن ـم ؾعؾقا يف افققم األول

هذا بافـسبة فؾجدول افعام جلؿقع افطالب افساــقغ داخؾ ادرـز ، وهـاك بعض افدروس اخلاصة فطالب 
عؼقدة وافػؼف افعؾؿ ادستػقديـ يف صتك افعؾقم ظذ حسب مستقياهتؿ بافتدرج ادـفجل افعؾؿل يف اف

وأصقفف وؿقاظده واحلديث ومصطؾحف وافؾغة وافػرائض وافتػسر وؽرها مـ افعؾقم افؼظقة، وهذه 
افدروس ختتؾػ مـ وؿت آلخر ظذ حسب احتقاجات افطالب وؿدراهتؿ افعؾؿقة . وهـاك بعض احلؾؼات 

ت خمصصة ثؿ يعقدون إػ وافدروس افعؾؿقة تؼام داخؾ ادرـز فؾطالب افذيـ يػدون ظذ ادرـز يف أوؿا
بققهتؿ ، ؾبعد صالة افعرص حيرض ظدد ـبر مـ افطالب مـ أجؾ حتػقظ افؼرآن افؽريؿ ثؿ يـرصؾقن ؿبقؾ 

مشغقل بافـفار إػ ادرـز  ادغرب ، وهؽذا بعد صالة افعشاء حيرض ظدد ـبر مـ ضالب افعؾؿ ، وممـ هق
 .وهلؿ حؾؼة حتػظ ؿرآن واشعة

  الدار:الهصاط خارج 
ـؾ يقم مجعة إػ ظدة مـاضؼ فؾدظقة إػ اهلل تعاػ وكؼ  خيرج مـ افدار اخلطباء وافدظاة إػ اهلل تعاػ

افتقحقد وافسـة، وحماربة افؼك وافبدع واخلراؾات. ويف بعض األوؿات يؽقن اخلروج افدظقي ألـثر مـ 
 يقم بحسب احلاجة فذفؽ. 

 

 


