
  



أبو عبدهللا حممد لقمان بن حممد بن ايسني بن سالمة هللا بن عبدالكرمي   :وكنيته  ولقبهامسه  
للدراسات بن ابز الصديقي السلفي، مؤّسس ورئيس جامعة اإلمام ابن تيمية ومركز العالمة ا

 . داإلسالمية ابهلن
 "مجبارن"مبديرية    "جندنبارة"م يف بلدة آابئه  1943عام  من    إبريل   23  يفالشيخ    ولد  والدته:

 .بشمال شرقي اهلند يف أسرة دينية حتب العلم والعلماء "بيهار"الشرقية يف والية 
لفية العلوم األمحدية الس  مث رحل إىل دار ،بتدائية يف قريتهالا: وقد درس الشيخ دراسته

، ومن هنا يف الطلب تهوأقرانه منذ بدااي ئه ا على زمال, وكان متفوق  اهلند " بيهار" بدربنجه بوالية 
ج فيها ملواصلة الدراسة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، فسافر إىل مت ترشيحه بعد التخر 

    . فمن شيوخه:ملشائخ آنذاكعلى كبار العلماء وا تلمذتالسعودية و 
 الشيخ عبد العزيز بن ابز.

 الشيخ حممد انصر الدين األلباين.
 الشيخ حممد األمني الشنقيطي.

 الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 
 الشيخ تقي الدين اهلاليل. 
 الشيخ عبد احملسن العباد.

 عالقته ابلشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا: 
أايم الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية، وامتدت   فصوهلا  ، بدأت طويلةم الشيخ ابن ابز مالزمة  الز 
انتقل الشيخ ابن ابز من اجلامعة اإلسالمية إىل حيث  ،م1967عام  هافيتخرج ال بعد  العالقة
ى جنليزية علكـ مرتجم للغة األردية واإل   رشحت د. حممد لقماناهليئة و  ؛هيئة كبار العلماءرائسة 

انتقل مع الشيخ ابن ، فرصانتة العلمية وأخالقه احلميدة إيعاز من مساحة املفيت العام ابلنظر إىل
 . كباحث ومرتجم ابللغة اإلجنليزية  ىل الرايض. وأصبح يعمل عندهإابز 

حتداث  –ال أرى أبسا  أن أذكر "و  ا عالقته معه:مبين   حياة الشيخ ابن ابز عنيف مقالته  يقول
فيما يراه النائم،  -رمحه هللا–نتماء إليه، وقد ابيعته أين أحد أولئك الذين يعتزون ابال -هللابنعمة 

وعرضت رؤايي على مساحته فبشرين ابخلري، وقد عربت تلك الرؤاي بنفسي أبين سأقوم بعمل  
دعوي امتدادا  لدعوة شيخي. وقد ظهر تعبريها يف صورة جامعة ابن تيمية ومجعية شيخ اإلسالم  



وقد  بن تيمية التعليمية اخلريية ومركز العالمة عبدالعزيز بن ابز للدراسات اإلسالمية يف اهلند. ا
درست عليه العقيدة الطحاوية يف اجلامعة وحضرت دروسه ومل أزل استقي من منهله الصايف 

مل تنقطع صليت به بعد خترجي وسفري إىل مدينة   املستمد من الكتاب والسنة حىت لقي ربه.
سافرت إىل مدينة الرايض بعد خترجي من كلية الشريعة ابجلامعة للبحث عن عمل يف ، ضالراي

جنليزي يف إدارة ردت، فحصلت على وظيفة املرتجم اإلجمال التدريس، ولكن هللا أراد يل خريا  مما أ
 ".الدعوة ابخلارج بدار اإلفتاء

 ،نشغال يف األمور الدعويةابال يرتك مواصلة الدراسة  مل:  التعليم يف الدراسات العليا  إكمال
للقضاء عام  عايلمن املعهد ال حصل على املاجستري يدرس ويواظب على الدراسة حىت بل ظل
ة اإلمام حممد بن سعود يف احلديث النبوي من كلية أصول الدين جبامع هوالدكتورا ،م1970

 . اإلسالمية
 :ومن املناصب اليت توالها

 .مبكتب مساحة املفيت العام ابململكة العربية السعوديةمدير إدارة الرتمجة  -
 .باحثني مبكتب مساحة املفيت العامالكبري   -
 يف اهلند. مام ابن تيمية جامعة اإل ورئيس  مؤسس -
  اهلند.يف  املشرف على مركز العالمة ابن ابز -
 .ة واملركزاليت هي وقف على اجلامع ،ابلرايض "الداعي للنشر والتوزيعاملشرف على "دار -

 آاثره العلمية:
 :ومن هذه اآلاثر ،الشرعي جمال العلميف  ورسوخ قدمه مية تشهد على نبوغهاثره العلوآ
 يف جمال التأليف: -أ

)ترمجة وتفسري ابللغة األردية، طبع مثاين طبعات خالل عدة تيسري الرمحن لبيان القرآن.    -1
 .سنوات(
  اين.األحكام. لإلمام حممد بن علي الشوكفيوض العالم على تفسري آايت  -2
)رسالة مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي ودحض مزاعم املنكرين وامللحدين  -3

 .املاجستري(
شرقني وأتباعهم )رسالة ا ودحض مزاعم املستا ومتن  اهتمام احملدثني بنقد احلديث سند   -4



 .(1)(هالدكتورا
 .شرح بلوغ املرامكرام حتفة ال -5
 .رش الربد شرح األدب املفرد )ابلعربية واألردية( -6
 السعي احلثيث إىل فقه أهل احلديث. ويقع يف ثالثة جملدات. -7
 . لني، ابللغتني العربية واألردية()يف سرية سيد املرس الصادق األمني -8
 . واألرديةراسي( ابللغتني العربية سيد املرسلني )أِعدَّ هذا الكتاب ملنهج اجلامعة الد -9

 . لعربيةمنهج متكامل لتعليم اللغة اوهو ( كتااب    12السلسلة الذهبية للقراءة العربية ) -10
 يف جمال التحقيق والرتمجة:  -ب
  (2)مريكية من الكفر إىل االسالم ومراسلتها مع الشيخ املودوديرحلة مرمي مجيلة األ- 11

    )ترمجة من اإلجنليزية(.
طيب التربيزي يف مشكاة وردها احملدث اخلأحاديث الصحيحني اليت  أهدي الثقلني يف    -12
    .حتقيق(و  ترتيبو  مجع) .املصابيح
صوله واستخراج أشراف على تصحيح )إ .ق حسن خانيفتح العالم لإلمام صد -13

 منه(.   حكام الفقهيةاأل
 وفاته: 
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، ويدل على علم جم ملؤلفه أاثبه هللا، ويف أوله تزكية علمية بقلم أ. د. حممد أديب الصاحل رئيس قسم متميزوالكتاب  (1)

السنة وعلومها جبامعة اإلمام حممد بن سعود، زكى فيها الشيخ حممد أاثبه هللا، ووصفه بـ ))سالمة العقيدة واستقامة 
جرد وإخالص(( وقال الشيخ أديب الصاحل أنه ملس يف  السلوك، والتحلي أبخالق العلماء، وأدب طالب املعرفة، بت

: ))نفاذ يف الرأي، ودقة يف فهم النصوص، وأمانة يف التعامل مع املصادر، وتوثيق ما -أاثهبما هللا مجيع ا-الشيخ حممد 
 يؤخذ منها أبمانة ابلغة واحلمد هلل، انهيك عن الغرية الصادقة على السنة((.

وهي مرمي مجيلة   م سيدة أمريكية من بيت يهودي يف نيويورك هاجرت بدينها إىل ابكستان،يتناول الكتاب قصة إسال (2)
من أروع ما صدر من الكتب ملناقشة الشبه اليت تثار حول اإلسالم من قبل الغربيني  و"مارجريت ماركوس"، وه

حلق يف الدين ، ويبني أوجه اواملستشرقني ومن بعض املنتسبني إىل اإلسالم، وهو يقارن اإلسالم أبداين أهل الكتاب
 .اف والضالل يف املعتقدات األخرىحنر اإلسالمي ونواحي اال



 


