السرية الذاتية
األستاذ الدكتور :سعود بن إبراهيم بن حممد آل شرمي ،إمام وخطيب احلرم املكي.
من احلراقيص من بين زيد من قضاعة قحطان ،وهي قبيلة مقرها مدينة شقراء بنجد.
 ولد مبدينة الرايض عام 1386هـ. درس املرحلة اإلبتدائية مبدرسة عرين. مث املتوسطة يف املدرسة النموذجية. مث الثانوية يف الريموك الشاملة ،واليت خترج منها عام 1404هـ. مث التحق بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض بقسم العقيدةواملذاهب املعاصرة.
 خترج منها عام 1409هـ ،مث التحق عام 1410هـ ابملعهد العايل للقضاء ،وانل درجة املاجستري فيهاعام 1413هـ.
 تلقى العلم مشافهة عن عدد من املشائخ األجالء من خالل حضور حلقات دروسهم ما بني مقل لهومكثر  ..منهم مساحة الشيخ العالمة عبدالعزيز بن ابز – رمحه هللا تعاىل – يف عدة متون خالل دروس
الفجر ابجلامع الكبري ابلرايض ،والشيخ العالمة عبدهللا بن اجلربين يف منار السبيل يف الفقه ،وكذا
االعتصام للشاطيب ،وملعة االعتقاد البن قدامة ،وكتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب ،وفقه
األحوال ابملعهد العاملي للقضاء أثناء الدراسة  ..والشيخ الفقيه عبدهللا بن عبد العزيز بن عقيل عضو
اجمللس األعلى للقضاء سابقاً ،حيث قرأ عليه يف حاشية الروض املربع يف الفقه احلنبلي ،وكذا تفسري ابن
كثري  ..كما تلقى العلم عن الشيخ عبدالرمحن الرباك يف الطحاوية والتدمرية  ..والشيخ عبدالعزيز
الراجحي يف شرح الطحاوية  ..والشيخ فهد احلمني يف شرح الطحاوية  ..والشيخ عبدهللا الغداين عضو
هيئة كبار الع لماء يف القواعد الفقهية ،وكتاب الفروق للقرايف أثناء الدراسة يف املعهد العايل للقضاء ..
والشيخ صاحل بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء يف فقه البيوع أثناء الدراسة ابملعهد العايل للقضاء
عام 1410هـ.
يف عام 1412هـ ،صدر أمر خادم احلرمني الشريفني بتعيينه إماماً وخطيباً ابملسجد احلرام.
ويف عام 1413هـ ،عني أبمر ملكي قاضياً ابحملكمة الكربى مبكة املكرمة.
ويف عام 1416هـ ،تفرغ لنيل درجة الدكتوراه جبامعة أم القرى  ..وقد انل الشهادة بتقدير (امتياز)،
وكانت بعنوان (املسالك يف املناسك) خمطوط يف الفقه املقارن للكرماين  ..وكان املشرف على رسالته
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ املفيت العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
يف عام 1414هـ ،صدرت املوافقة السامية بتكليفة ابلتدريس يف املسجد احلرام.

وقفات من حياة الشيخ سعود الشرمي:
 )1يعترب الشيخ سعود من القراء املتقنني للقرآن الكرمي  ..ويلحظ هذا كل من صلى خلفه – حفظه هللا
تعاىل – ويروي عن نفسه :أنه كلن يستغل وقته يف مرحلة شبابه يف حفظ القرآن الكرمي حىت أنه حفظ
سورة النساء عند إشارات السيارات يف فرتة االنتظار!!.
 )2يقعد الشيخ بعد صالة الظهر يف غرفته املباركة يف احلرم املكي ،حيث جييب على أسئلة املستفتني -
وهذه الطريقة من أيسر الطرق للوصول للشيخ والدخول عليه وطلب أي شيء منه-

من مؤلفاته:

– كيفية ثبوت النسب (خمطوط).
– كرامات األولياء ( خمطوط ).
– املهدي املنتظر عند أهل السنة واجلماعة (خمطوط).
– املنهاج للمعتمر واحلاج.
وميض من احلرم (جمموعة خطب).
–
ٌ

اجلمان هتذيب مناسك احلج من أضواء البيان.
– خالص ّ
– أصول الفقه سؤال وجواب (خمطوط).
– التحفة املكية شرح حائية ابن أيب داود العقدية (جملد خمطوط).
– حاشية على المية ابن القيم (خمطوط).

