




















سلأن —؛ ٤٥١  ٢٦عام الشهرمن ذات _ةن أيضا تنتهي ا وربصام  ٤٢٥
فقي, مؤن نمث من يقرب ما طيلة الشهر بهذا ارتبحلت ومس_يرته ا عالن

ورةالنالدنة ومجتمع ة بعاملامي الأيالجتمع الشهريكون هذا 
التهجدام والقيالتراؤيح صلوات ة ثيخنا مع موعد على بخاصة 

وصلبتهالعيد يوم فجر ومملأة القدر ليلة وموعفلة ن، ! ا١٣ختم ودعاء 

ار،والانكسوالتذلل والخشؤع دي، النالصوت مع د موع... 

الؤئرة.الحسنة والوعْلة الميادقة، والأبتهالأتوالدعوات 

:٠٠٥|وظ^وءومووأاو|وهْفءص 

تيالات الكتابمن بوفرة والأسلامي العري_ي تراث الحفل لقد 
يراأومأذاتية، سأرا لكانت سواء السهروالتؤاحم لكتب صمن تصنفا 

اإليهيرجع وأدبيه ة علميائة موهي يم، لل4ترمم أو شعبية، 
إلىالختلفة، م الملفؤؤع من العديد —قز التحميص—ون، ا منهؤيستفيد 

مجتمساؤه ذاته• حد ي ا وثقافيفدكريا ا أدبيا كيانا ؤكونهحاني، 

للأعلأم؛السيروالتهماحم ة بهكتابالع بام اهتماك هنأصبح العاصر 
بفضلهمالأع_تراف ها أقلليس حميدة ات وغاية نبيللأهداف، ا تحقيق

٠والمكروالأدب والعلم الدين خدمة _قن وجهودهم خدماتهم وتسجيل 
ؤإيض—احة، العلميارهم وأئ،آئرهم موتوثيق للمجتمع، ة العامة والخدم

فيها.نشآوا الش واليبنيه والتعليمية الاجتماعية الييثة 

للسيرةل، هوسجيارئ القيدي بين الذي اب الكتوموضوع 
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_قنولمل يصعب.حصرها فاك_ثيرة وغاياته الكتاب أه_الاف ا أم

:يلى ما مقاومتها 

حياته.من المخغتلفة الراحل عبر فضيلته بشخضيية ~  ١

وأخلاقه.وسجاياه مآئره على الوقوف ~ ٢ 

الأمةحلف بتأسى ضى والمبروالواقف الدروس من الاستفادة - ٢ 

الميالح.والعمل الرشاد أهل من العلماء من بسلمها 

الشرصالعلم حدمت التي الفذة ية الشخممهذه ذكرى تخليل -  ٤
ةبعاموالملكة الإسلامي الجتمع وخدمته اء. والتحمدعوه وال

بخاصة.ومجتمهها المنورة والماJيتة 

قدمهاتي الة الجليلال الأعماء لقالجليل الم العلمدا اء الوف- ٥
لأمته.

هومنشورا ممومسيرذه س_يرته عن وقيل كتب ا مححير — ٦ 

محييه.صد,ور _ةن هومحفوفل أومما مقالات، ومنثور_قن 

آليةبْلرى ورحلاته ومواعقله وتلأواته حطبه من اذج نمحفظ - ٧ 
حديثة.

لسبرالتالينا؛ من الوع هذا لمثل للتصدي القلم أصحاب حث - ٨ 
الللأجيالجيل هدا من اء وفومسيرتهم اء العلمسيرة أغوار 

صداهت والأمعاد الأعلام لة سلمعات حلقولتتصل ابقة، المس
بالأحداد،اد الأحفربط لتحقيق ببعمى بعضها ارك المبالوطن 
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وأخيراالعنين عبئ اللك ة بجامعألحمت نم اي—ارف وزارء ل
والشالقرى( أم لجامعة نواة لتصبح الشرو*ة كلية مع استقلت 

ة.بالجامعأستاذا ثم ا ميتعشاة الحيوارى-قن مش انْللق ا منه

مسسيكيىاء بن~_ةت الل4 "رحهه وعونه مساهمته أنسى لن كما 
إرة العلاجيرحلش الضاوير_ة، دوره ئم الكرم—ة، بمكة 

التنؤيهسوى به—ا يقصد لم فمط أمثلة وهذه النعلة، الولايات 

—الله -رحمه فضيلته من ا بهحفليت الش الضريم_4 بالرعاية 

يسولثراه. الله هليب وفاته حتى رضيعا ْلفلأ كنت أن منذ 

هذهمن ة يانعشرة إلا ارئ للقه أقدمذي الاب الضتهذا 

وبرهبه، أحاطتى الذي وكرمه حوله بحر من ونقملة ، الرعاية 
به.ْلوقنى الذي ومعروفه وإحسانه 

|وظاوء:هادة اسأ9وءعتهع 

مئةاب الكتبذا والوئائقية العلمية ادة المجمع استغؤق لقد 
يوايةإر ام  ٤٢٤ام عارك البرمضان شهر من بدءا كامل ام ع

كلوحرصت ام  ٤٢٥عام من ارك البشهررمضان غرة مقت الكتابة 

إرالآساس_ية الأولية ادر اL۵العلى الكتاب مائة تعتمد أن على الحرص 

ئانؤيةمصادر يعد مما التداولة السورة وغيره_ا والقالأت المراجع جانب 

الكتابادة ما عليهاعتمادت الش والمراجع اير المعتصنيف ؤيمكن 

-إلْابلىً 
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1ا0بةر،1لأول

اتله—وأسونهاثعودزب3،صالح—رحمه اثسيحعبدا موطن 
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حمدوناصربن حرمه، أهل من حسن وابن س—دير،  ٠٤- ة اليوض 

وابنحسن ابن الله لم فسدير، ال مبيت احب معالح مهابن 
ابمكرأح،لالتتاب|نناصربنكم. الثلاثة وقتل صالح، 

ام ٢٥٧رعام وسديالجمعة ال مت| بيتول صالح بن حمد 

المبيت تول ا كماه.  ٢٦٥ام ع~ الله ه رحم~ ونو—ق، 
بنالرحمن عيد بن ناصر أيضا الأسرة من وسدير المجمعة 

\ه.٢٦٦عام بعد الشيخ( حد ناصر) 

قامبالتحديد اه  ٢٣٦عام العنينوث عبئ الملك عهد بدايات شن ~  ٢
بإرالالسذ^ر الله عبد أميرهسا منتهم ممل و_قه ة المجمعالي أه

ذلك_ق وهو ~، الله رحمه العنيز عبد الملك على للسلام وفد 
عبدبن العنين عبد من مكونا الوفد وكان بؤي—دة، الوقت-قن 

بنوصالح ار، الجبعبئ بن محمل بن ان وعثمالعممكر، الله 
—(.الله رحمه — العنير عيد الشيخ )والد صمالح ابن ناصر 

الجمعةبلدة ِق يم اانعا_قغ بالرياد٥ الأسرة أفراد من عدد اشدتهر ~ ٣ 
بدايات_قن افتتح الذي ~ الله رحمه ~ الح المممحمد هؤلاء ومن 

تقعأهلية مدرسة الخيال الله عبد مع المجري عسير الرابع القرن 

الييخان ء^ا يكمة. المجمعاء أبنيم ل،عاحؤيرة سوق سغ 
ق- ا حد أ — الله رحمه " الصالح صالح بن الرحمن عيد 

ه١٣٣٦عام افتنمتها التي الأهلية انع الحيالح معبن أحمي. مدرسة 
الدرس—ةإل ل انتق~ الله رحمه ~ انع الحسأحمد اة وفوبعد 
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روادأب—ؤز —ا ٠١، -٥١٣٥٦عام اقتنعت الش الأول ة الحاكومي
نبناصر ن بعثم_ان يخ الشم والعفهة الجمع_ق، يم التعل

٤(رقم اللعق —ج ترجمته )انظر الله .يشغله الصالح الحسن عبد 
علىالجمعة ه مئة _U أهلية رسة مل ه ١ ٣ ٥ ٤ عام سقت اضتح الدى 
ةاثيابتد< مدرسة أول افتيحت دما وعنوالفصول، الحممسمى نظام 

وأصبحطلبته مع إليها انتقل — ٥١٣٥٦عام الجمعة _قت حكومية 
لنا.مويرأ ثم وكيلا 

~الله رحمه ~ العنيز عبد اللك ا قادهتي الارك العخضم _قت ~  ٤
أفرادمن عدد اشترك رايته تحت البلاد وتوحيد مليكه لتأسيس 

الك—ؤيمعبد ؛ نهم ومفتوحاته، _ق وشاركوا حيشه، _قن الأسرة 

الصالح،حمد أ بن محمد بن الله د وعيالصالح، أحمل ابن 
الص—الح،أحمد بن صالح بن وأحمد الح، الضمحمد بن وحمد 

أحمدبن وص—الح الح، المعالح معبن الرحمن عبد بن الح ومع
جميعا.الله رحمهم المعالح 

بنالمنير عيد للشيخ العطرة يرة الم4تسجيل ثنايا سقن ا لنسيظهر —  ٥

العشرينه عاميبلغ لم وهو تولى ه أن~ الله ه رحم~ الح م
الشيخمعلمه من بتكليسف الجامع السجد _قت والخطابة الإمامة 

تدليسعنه يتولى ضان ا كم— اطه ،، رحم— العنقري الله عيد 
الأمرهيئة إدارة بتولي ضلفه ضما غيابه. عند حلقته _ةت الطلبة 

يلبالتفممنتعرص وس ، ة الجمع_قت النكر عن والنهى العروفا ب

أئمةمن وعرفا الكتاب. من ا مكانه_قث ضيع الوا هده لكل 
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كم—ا~، الله رحمه — الح الحيالح مئبن الرحمن عبئ المساحي 
—الله رحمه — الصالح أحمد بن محمد بن الله عبر عن عرف 

المجمعة._قن والتقدير الجباية عمال قدامى من لكان أنه 

مدنمختلف _قن الأن الأسرة أفراد كبيرمن عدد ؤيستقر 

المنورةة والمدينالمكرمة ومضة وعبرة والرياض المجمعة مثل الملمكة 

يجالخلمدن ف استقربعضهم ا كم، اوغيجموالجبيل واليمام وحدة 

أفرادرق لتفونظرا ا. نييروغيجهوالوالبصرة كالكؤيت المربى 

للمالح الحيأسرة صندوق تأسيس تم فقد والمدن ار الأمضيبن بالأسرة 
ينبوالتواصل تلاحم والوالقربى الترابط أواصر ادة ونيالأسرة شمل 

وتماءات، لقعشرة الأن حتى بلغ سنوي اء لقللأسرة وأصبح أفرادها، 
تمكما الأنتربت، شبة ئ - وموقع الأسرة منتدى باسم نشرة إصدار 

الأسرة.شجرة إصدار 
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هوأ|لأانم40|ا

صحساميوتيصانحرساض
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أسوحمه |كإوزبيا هبه وا،أويج |لقوض؛1ية |اخ|وية |وقأعيإ0 

العزي_زطو عبالشيخ لفضيلة ة الذاتيالسيرة البعث هدا اول يتن
ودراستهالأولى أة والنشولادة والالنسب حيث من ّ الله حمه ر~ 

وأحفاده.وأنماله وزوجاته ونملأئه ومشايخه 

1سل1لأ9ل

ااا9لءء1اك~9ْ9وه09سوانم نسلءالشيو—وصء 

بنالرحمن س بن ناصر بن 

بدر،بن صالح بن محمد بن محمل بن حمد بن محمد بن ناصر 

اكم، صالح ابن الشيخ يدعى ا مكثيرا إذ والده إلى بنسبته واشتهر 

اثنايف ترحمته )انظر أكبرأولاده وهو الح صئابي بيكنى كان 
عامسدير قاعدة الجمعة ة مدين_قت ~ الله رحمه ~ الشيخ ولد البحث(. 

الرسميةالوثيقة _قت أما مرات، عده ه نفسيعن أحبربدلك، ا كم— ٥١ ٣٢٩

.١٣٣١عام ق أنه- على ممهجل مولده فإن )الحتيطة( 

يؤكدمن نهم فمولادته؛ انيخ ت_ق والمولفون اب، الكتواحتلض 

،٥١٣٢٧عام وقيل ، —  ٥١٣٣*عام أنه يثبت وبيضهم - ٥١ ٣٣٨عام أنه 
الدكراىهالم،ابقة ١٣٣١هو١٣٣٩حانب،أعوامإلى 

انوأعياء وحهأحد الح الميناصر بن هوصالح يخ الثهد وال

كلفهالذي الوفد أعضاء أحل. ضان أنه ا ذكرنأن وسبق الجمعة. 
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|سو|وث1في

9زماا9ْ9ه،أواض يواسه 

الصغيرةالأسرة هذه _ق الشاه، الأخؤين، أن، واضحا كان، لقد 

يماالله قدر فد الله ا المنيرر.حمهءعبد والشيخ عشان، الجد ا وهم
تيالالبسيطة اة الحيهده _قء اتهم ومهمقدراتهم حسب العمل، تقسيم 

اليي،سوع^سب تعهد وهوالأيثبرسنا ان، عثمفالجد الأسرة، عاشتها 

اتجهحي، —قت ٣( رقم: اللعؤ، —قز ترحمته )انفلر رة الأسلاعاشة والعمل، 
أيحلهحيث العلمم، بإا والتءتمدالدراسة الؤ، المنيز د عبالشيخ العم 

القران،حفظ حث — الله رحمه ~ انع الصممدرسة أو اب كثأحوه 
ةالقليلاأتور، وتعلم العاشرة، سر، تجاوزه ل، قبمبيكرة سن، _قت اليكحيم 

ادئ،البمي، وها إليهما وملاة الصّوآداب ة الثلاثطالأصا_ورا دين، ال-ق 

الدرسةبهذه والتعق، وحديث. ه فقمن، الشرعية وم العل_قن الأولؤ، 

الجمعةاء أبنمن، ضبيرجدا عدد  ٥١٣٣٦عام افتتحت الش الأهلية 
انعالميأحمد الشيخ جانب إلؤ، بها ييئس وكان، با، المجاورة والقرى، 
الحصمبن، رحمن، الوعبد السليمان،، ي محمسبن، الله عيد ؛ من كل 

اللهرحمهم الكري^_^م عيسي ن، بالله طي عبن، بوعثمان الح، المي
درعي؛ات بحلق— الله رحمه — الشيخ التحق، بلوغه د وبعحميعا—. 

بن،الله عيد يخ الثهن، البارنيتجد اء علموأحل. ر مديقاصم، 
ونهل،ة، طؤيلسنوات لازمه الدك، — الله رحمه — الءنش_ركإ المنير عبد 
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المؤيح.١انمنير عبل بن إبراهيم - ٦
الحقيل.إبراهيم حمل - ٧ 

■حمدينضلالمريل•~ ٨ 

جمهور■بن سليمان -  ٩

الركبان•١الميز عبل بن عتمان - •١ 
الجفن.الرحمن عبد -  ١١

نوح.بن الله عبد -  ١٢

الخليل•ليراهيم بن حمد -  ١٢

الثميري•محمد بن إبراهيم - ١ ٤ 

أحمدبزعبداسميرالملمان.-  ١٥

الربيعة•الرحمن عبد بن الميز عبد ~  ١٦

عتيق•بن الله عبد بن عثمان -  ١٧

حمدان.بن سليمان -  ١٨

التؤيجري•علي بن محمد -  ١٩

اميجري•الله ثبي بن حمود -  ٢٠

الضقري.المحسن عبد بن محمد -  ٢١

.حموان بن ناصر -  ٢٣

الصانع.الله عيد -  ٣٣
العزير١صري•عبد -  ٢٤

شبانبن الكؤيم عبد بن حمد -  ٣٥

الصانع.أحمد -  ٣٦
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سليمان.بن عثمان العنيربن عبد 

الباقي.عبد بن الرءوف عبئ 

النئرى.الله عيد العنيزبن عبئ 
الناصر.محمد بن الوحمن عبد 

النقري.الرحمن عبد بن محمد 

الث٠دري.عثمان بن الرحمن عيد 

الحرج.حمد أ بن ناصر 
أحمدبن عثمان بن إبراهيم 

الث٠ؤيرى٠الرحمن عبد العنيربن عيد 

عليهتتلمذ من ايخ المشهؤلاء بن ب من أن بالاكر والجدير 

نغل—_املأن ك وذل، ه يريى علدرس وبعضهم " ■الله رحمه ~ الشيخ 
تدؤيسالمتقدمون ينور أن بتقضى العنتّرى الشيخ ات حلق ٠٤الدرس-

رحمه— الخيال المحسن عيد بن محمد الشيخ كان لقد البندين• 
بداية_قن يويه على — الله رحمه ~ العنيز عيد الشيخ تتلمذ ممن ~ الله 

تلاميدبين ومن الله. رحمه العنقرى الشيخ دروس ات بحلقالتحاقه 

العنينعيد الشيخ يهم علتتلمذ الأين ~ الله رحمه ~ العنقري الشيخ 

،الله" "رحمه زاحم بن الوهاب عير بن الله عبئ الشيخ الأه~ "رحمه 
الشيخدروس ات الينيربحلقد عيالييخ اق التحة بداي ٠٤-وذلك 

العلمصالح ابن يخ الثهتلقى  ٠٤شكوك-اك هنكانت وإذا العنق—ري. 

منه فانزاحم، ابن على اورس الات حلقوصمن مياشرة الشرعي 

وانمكماء القضّمجال _قت ك.بيرة استفادة منه استفاد قد أنه الموكط- 
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امعمن العلمي طوان اليهذا —قن ه للملازمته وذلك ، وم الخحيين ب

زاحمابن الشيخ وفاة وحتى الؤياص إل أ حميعرحلوا عندما اه  ٣٦٣
نومة. القائمالْمم_ول -قت تقح|_ياله س__يأوي كم__ا . ٥١٣٧٤ع_ام 

عنهمأحد الأين ~ الله ه رحم~ العنين عبد الشيخ ومعلمي ايخ مق
وذلكالله، رحمه حميد بن الله عبد الشيخ والعربية الشرعية العلوم 
— ٥١ ٠٣٦ عام سدير قضاء _قت عين حميد ابن الشيخ لأن ؛ قصيرة لفترة 

اليي—اضإر ه انتقالحتى ~ الله رحمه ~ العنين عبد الشيخ عليه ودرس 
.٥١٣٦٣عام بداية 

ةالمدينإل ~ الله رحم—ه ~ ن اليقيد عبيخ الشوصول د وبع

بنحسن الشيخ على قرأ النبوي المسجد ة بامامه وتكليفورة الن

حفصبقراءة وأجازه التجؤيد علم — الله ه رحم— عر الشا إبراهيم 
قرأا كم(. ١ ; رقم ة الوثيق)انفلر  ٥١ ١٣٧ ام عوذلك عاصم عن 

مصرقراء شيخ على التجؤبمد علم — الله رحمه — العنين عبد الشيخ 
وأجازه~ الله رحمه ~ الحميري خليل معمول الشيخ زمانه _قن ومقارئها 

ر)انْلام  ٩٧٤الموافق  ٥١٣٩٣عام وذلك عاصم عن حفص بقراءة 
بنالحميليمان سبن الرحمن عيد يخ الشؤيدكر ( ٢ رقم: الوثيقة 

وعمل~ الله ه رحم~ الشيخ عاصر ممن وهو عمره- _قت الله أمل 
~الشيخ أن رحلاته كثيرمن ِئ ه ولازمة، 1ْويلفترة إدارته تعت 

٠٤مضمن-ارفا عة مكنيمدير الاضليلي ى علدرس — الله ه رحم
ممنغيمه دون الرحمن عيد الشيخ بها انفرد معلومة وهي القراءات، 

،٤٨١المجال.ضتب4نهدا 

-٥٣-











فلانة.محمد عمر ٣

أبوبكرفلألة.ل~  ٤

محموثانى.راا،-  ٥

،بعكرأبوزبم-أ " ٦ 

بكرقاضى.أبو ~ ٧ 

أحمدفايز.ص- ٨ 

الرهراس.حسبن بن سعل ~  ٩

ءدةّالم.'■'"

الصالح.عثمان بن محمد 

الصالح.عثمان بن صالح 

L—؛^,صالع مثاالكار الشيخ ألحال  -a ،ادالله—ومحم؛

،عبداشبنصالحبنسلاضاكالحال 
عبداشبنصاالحالأاصى.ل

رالراحم. محمد بن الوهاب عب،و 
اكبيب.آامالله -عبد 

(٣٢) ٠
ايوب.حمل، م -

الأخضر.براهيم إ -

—٤٠ —



طيالخذيض.ل؛م- •٢ 
عمرالجاسر.له'اأ-  ٢١

الخدسين.الرحض عبد ~  ٢٢

محماJح٠دLله.~  ٢٣

الأصرالزام.سإبراهيم -  ٢٤
،٢٩١اسم.إبراهيم -  ٣٥
-مربمالخلاب.ر'؛،ا'؟

اسد.لا؛،القادرس عبد -  ٣٧

اكله.رآ؛،الرسن عبد -  ٢٨

،٤٢١الخافظ.محمد -  ٢٩

عليالهنا.ر؛إا- •٣ 
حمدالخربي.رْ؛،-  ٣١
،٤٦مح٠راس.يبى.ر-٣٢
-رؤساءالدوائرواJقضاة.٣٣

لفترةمجلسه و_قن ات الحلقهلأ0 حضور على شخمييا داومت وقد 

امعالرو__اهس إل دراستى ال انتققيل نوات سخمس عن تنئي 

الاجازاتاء أئنمتقطعة لفترات ثم ، وبريطاند_ا وأمريك_ا ، — ٥١٣٧٩

.— الله ر-حمه ~ وفاته متى 

-١٤-



اتطنمع ومكانا زمانا متلازم فهو ام العالشيخ مجلس ا أم
حي—ث، اوانتظامأكثر كانت ة العاماته جلسأن إلا درس ال

اراي(اسصسعلى ؤيجيب مشاكلهم إلى ؤيستمع اس النا فيهيستقبل 
اءوالأدباء العلممجلسه إلى شل ويكان قضاياهم، الج ؤيعوأسثلتهم 

داخل_قت الدن من وغيره_ا المنورة المدينة وأعيان ووجهاء الفكر ورجال 

ةومناقشالأراء داول تات الجلسهده _قن تم ؤيا، وخارجهالمملكة 
والعامة.الخاصة القضايا 

الكثيرإن حتى ة المدينق - كبيرة شهرة المجلس ل|دا ضان وفد 

مناقشاتمن به يجرى وبما به أشادوا يهم إلالاستمارة إرسال تم ممن 

هذاقيل-ق ا ممات مقتنملضا هنوأورد ة، والحاميالعامة للقضايا وعلاج 
المجلس؛

4- وزوارء وسديه م العللطلاب ا درسبيته من يتخذ كان ظ  ٠
الحاجاتوذوى ان الأعيوكي—ار العلم ة ْللبمع فيه يجتمع بيته... 

•وكرم ظق وحسن رحب بصدر يستقبلهم وهو ائلين، والس

ةاللغ:قت ومرة الحديث تقت ومرة القرآن —ق، مرة يتدارسون ولكانوا 

ادوالإرشار والأحبلاح والإمماع والاجتماريخ للترض ؤيتمه والفق
المحكمةرئيس الخالد الرحيم عيد معمل د. الشيخ . ،■( والتوجيه 

سابقا.بالمدينة المسعجلة 

يجمعكان فنل الحرم بجوار بيته امرسقن الممجلسه أنسى ولا »  ٠

المملديةداخل من المسوولثن من وعجهم اء والعلمم العلة هللي

-٤٢-



عليه،والسلام نيارته على يحرص الجميع ك—1ن فقد ، ا وخارجه

والأدبم العالبين يجمع اهدته ش1س مجلأجمل مجلميه ود^_ان 
عليمحمد الشيح ه. ة المتزنوالسياممق ة الجميلااصد^ءاهة يض وبع

المنورة.بالمدينة \1ط؛ارى بالمحكمة قاصي سنان، آل سنان ابن 

yy والديه بغيتفيه يجل وكل الناس نافا أيييجمع ه ومجلسي

جليسهعلى يقبل وهو مرات، عليه تردد مرة زاره من أن لاحظته 

بحؤيةمجلسه -قت المواضيع وتناقش بحاله يليق ا بمكلأ ؤيحاطبه 

يسمعونمما الحاصرون ؤيستفيد با، محطحل هى يمحأنما وعفؤية 

بند.علي الشيخ أصدقائه((. بعض مع حويث اعات سه ول
اموإملامسلامية، ا ة بالجامعالأستاذ الحديفى، رحمن العبل 

الشريف.النبوي المسجد وخطيب 

yy  الكلامعدب كنمان وقد ه، منقاسمين مجلسه و،حضرت

اعلممنه الاستمالة من جلساؤه يحلو ولا حديثه، و بحليجدبك 

الأستاذعاشور هلال د. مؤور،ك. شيق بأسلوب ونمييحة وحكمة 

.سابقاالقرى أم بجامعة 

yy  طوالعليه حافظ ا دقيقا تنظيموقته ~ الله رحبمه — سم نحللقد

ميلاةوبعد مباشرة العحير مملاة فبعد سفره _قن حتى السنة أيام 
داخلمن النوار لاستقبال الوقتبمن هدين مس خميمباشرة المغرب 

راءالفقن مة الخاممالحاجات ولأصمحاب وخارجها، المملكة 

إلا أربابه-يلجأ لم مي انالأس—٢£^ القضايا حاب ولأصماكب؛ن والمس

-٣٤-



وروساءالدوائر ورؤس_اء الملم ومللاب وللأصدقاء الرسبمية، الجهات 

طلبمن حاجة ه لومن ، الأستذادة يحب ممن اس النوعامة القبائل 

وكانوالعامة، ة الغاميالحاجات من غيرذلك أو ومري_ف أو شخاعة 

وسمةما لملبكل معهم ؤيتعامل والانشراح بالترحاب ستتبلهم 

نصحهم لؤؤيبدل اتهم حاجؤيقحس اتهم لحللبؤيستمع ، صدر 

جبميعن مه ببمرتاديامر عدائما شمجلسه ه، وتوحيهاده وإرش

هحياتمن جزءا ذلك أصبح حتى وقنبن، الهدين ِئ اف، الأملي

يحلبلد فأي السفر، أو الحضر ف كان سواء اليومي وبرنامعه 
ادقالفنأحد ِمح سكنه كان فإذا زواره، لاستقبال نفسه يهيئ فيه 

بمغص—صبمكان بينها من يكون الغرف متعدد كبيرا حناحا حجز 

منهم العمير بعد مجلسه مرتادى أغلب، وط_ان نوار اللاستقبال 

اياوالقضاكين والسعراء الفقن مة الخاصات الحاجاب أرب

وروس—اءوولون السمرواده فاغلب المغرب صلاة بعد ا أم... الأس_رية 

ةوالعاموالمحبون قاء ل والأمم العلة وطلبالقبائل اء الدوائرورق
حولالاراء ادل تبالمنتدى هدا ه ؤيدور الاستقالة يرغب، ممن 

والمسلمينالإسلام تهم تي الالك_برى ايا والقحية العامالأحداث 
-قام التالأدب مع الفنون شتى ِق ة العلميائل المسعومناقشة وطرح 

اظرةوالمنالحوار آداب بوالالتزام ة والمناقشوالداحلة الطرح 

ةالمحكمقاضي ة، الكليالعنين عبد بن رحمن العبد يخ الثم
بمكةالتمييز ة معضبميس ورئابقا، سورة المنة بالمدينالكبرى 

؛٠١١.حالياالمكرمة 

-٤٤-







الحبيب.الله عيد بن حبيب  ٢٤

الؤحبيسليمان بن الرحص عبد ~  ٢٥

زاحم•بن محمد العنيزبن عبد "  ٢٦

خاشفءسمخ.المحسين عبد ~  ٢٧

السنقيليخ.محمل ~  ٣٨

ةالتابعالشرعية والواوائر المحاكم _قن القضاة جانب إلى هذا 
ة،لحنالكيوا و، الحسيمحلكمت ت ى وهورة المنة المدينة لمنطق

المسرعووادي وخيبر، ، وبدر والمهد، يص، والعوالعلا، والمؤيرفيه، 

ؤمحنبع.

-٤٧-







بنحمد بن الاه عبد بن حمد بن الاه عبد بنت حصة — ب

مننمى ا أبمنيرة ووالدتها تميم بتي من سمد بتي من العليان حسن 
عامالشيخ وتؤوجها ، — ٣٥١  ٤٨عام بالجمعة ولدت تميم، من المزاليع 
منه منوأنجبت ام، أيببضعة اض الؤيإلى ه انتقالوقبل - ٥١٣٦٣

،وأحمد الرحمن، وعيد ، ومحمد ، — الله رحمه — صالح : ذكور ال
-حفغلهنوسماد ، ونورة ، ة فاملماث: الإنومن ومنصور، ومساعد، 

حةبالحيا ومتعها عمره_قت الله ال أطاة الحيقيد على وهي الله—، 
والعافية.

معمدبن ان عثمبن الوماي، عيد بن الله عبد بنت ة •حمئ— ج 
وقدالبقوم من محمد آل من الرانيق من الراحم اب، الوهعيد ابن 

زاحمبن الله عيد الشيخ ا والدهترحمة ع مواضيإلى ارة الإثيسبقت، 
عنهمتلقى ذين الايخ الثموهوأحد الثاني، النمعل ق - — الله حمه ر— 

عنيل التفمممن منيدأ وسيأتي ، — الله رحمه — المنير عبد الشيخ 
آلمن النيئ من فهي والدتها ا أم، الكتاب، هذا نعايا بت به علاقته 
الشيخا وتنوجهالاثص_يم _قت ه  ١٣٥٦ام عدلت، وليم، تممن مفيد 

—الله رحمه ها ي، والوفاة بمد — ٥١ ٣٧٥عام — الله رحمه — المنير عيد 
،، والعافية—٠٠بالسعة ا ومتعهالله "حفخلها اة الحيقيد على وهي ام بع

وداد: اث الإنومن ادل، وع، الله عيد الذكور: من ه منأيجبت، وقل 
واسعة—,رحمة الله —رحمها 

ايركيقع ردك جدة، بمدية \ؤو. ٤ ٤ الثلألأ، ط، موذلك سلة، الك؛ام، للمع أياء محال رض م تريث 
جاهفح رأّكها راعا اف يب، ، ٠١ه الأدبما، يرم ادوثم،ض افأُد ي ءاء»ا الملأ؛ _• ض؛ 

رامعت.ر-ت، ورما 

—٥٠—



:والأحقاد |اابناع ٢- 

؛الذكور : أولا 

Iأ-  ts  :الدفةودرسف ة الجمعة مدينا/1/آ"أ"مأاه_قن 4 د ول]و
وأسسسالحر العمل _قت استغل دها بعانوى، يالأول المنة حتى 

،اه_ ٤ ١ ١/ا/ي ٣ ,مام توه حتى ضه_ا وصسل ؤية 

،اء الأبنمن ستة ه ولزاع، ال؛ شعبان بن حسن سهيربنت من تنوج 
وهم:واحد وولد بنات حمص 

ىعللة حاصاهرة، _قا'ا/\>/ه\''آاهبالقدت :ولادة غ١- 

وياالحموي، سالم بن معمد بن مازن من وتنوحت الثانؤية، 

:بن ولالنورة، ة بالدينم'آ/*ا/ا/اأاه 4 ولدت : شهد : بنتان 

النورة.بالدينة اه  ٤٢١/٢/١٢وللت4 

ىعللة حام،، اهرة بالقاه  4X\W/\/A دت ول: ْ—ووة 

ةالمرحل4 أستاذة ا حاليوتعمل الأjجليرية، ة اللغبكالوييوس 

بند وليمن وتنوحت ة، الاتجلينية اللغادة م4 التوسحلة 

4ولدت : لى واحدة: بنت ويا الراجح، سليمان بن الله عبد 

النورة.هبالدينة ١٤٢٤/١٠/٦

درسونالسورة، ة بالديناه ٤ ٠ • / ١ ["/ 4 دت ول: هفاء ٣" 

الاجتماع.علم بقسم ، العنيز عيد اللك بجامعة 

بكليةوندرس النورة، بالدين—ة اه ٤ * م/ه/ه 4 ولدت : منظه ٤— 

الاتجلينية.اللغة بقسم النورة، بالدينة التريية 

—٥١—



درسونوره، النة بالديناه ٤ ١ ٠ /ه/ ١ ٢ ف دت ول: ة دات٥— 

الثانؤية.بالموطة 

ؤيدرس-4النورة، ة بالدين— ٤٥١ ١  ٠Y/'\/Y -4 ولد اكإيا عبئ ٦— 
ااإتوسطة.اار.طة 

علىحاصل ورة، النة الدينِق اه_  ١٣٧ /U/ ١ 4 د ول; محمد — ب 

الملكجامعة من التياتية البينه 0حمدحرإ العلوم الماجس—نير-4 شهادة 
اء،الأحيقسم العلوم، بكلية محاصر ا حاليؤيعمل العنيز، عبد 

محمسيعسافا عتا بنأميرة من تنوج المنورة، ة بالمدينة طيبة بجامع
■وهم إناث وثلأيث، ذكور حمسة ، أبناء ٨ وله العواجى، 

ؤيدرسالمنورة، ة بالمدينه، ١٤•٢/٣/١٨ولد-4 سداكإيإ؛ ~  ١
حاسبات•علوم وأحمدضرإ طيبةI يجامعة 

وندرسورة، المنة باادين، . ٥١•٤ ٣٤/٥/١'-4 دت،؛وليسْ~  ٢

حاسبات•علوم تخصمن طيبة، بجامعة 

ةاكورة،وتدرسبادوين؛ولدت-4اا/ا/ب"أاه،^^^ت~ ٣ 
•إjجليزية لغة تخميص طيبة، بجامعة 

هاكورة،محدرص ة بالمدينآ/؟/؟ُأاه، ~  ٤

•الثانؤية المرحلة 

4ؤيدرس اكورة،ة بالمدينآمأ/ف/هاأاه، د-4 ل~  ٥

الابتدائية•المرحلة 

-٥٢—





وندرسورة، النة بالمدين- ٤٥١ •  i/V/YOث دت ول: ل |ْ- ٤

إ0حليرية.لغة تخحيص طيبة، بجامعة 

ؤيدرسالنورة، ة بالمدينث'ا/اا/آ"*ااه_ ولد : |كإوا سد -  ه

البيئة*تصاميم العزيربح^1ية عبل الملك بجامعة 

همحيدرس المنورة، ة بالمدين-، ٤٥١ /٨• ١ ١ / UU_قن ولد : هلهل - ٦ 

الثانؤيق.المرجاة 

 ٧ -ojL llJ  ; ث ولدتT/o/YT  فت- وندرس ورة، المنة بالديناه ٤ ١

المتوسطة.المرطة 

ثنؤيدرس ورة، المنة بالمديناه_ ٤ ١  o/Y/١ ٩ ِقن ول_او : 0 خاا- ٨ 
الاثوائية.المر.حلة 

يؤيدرس المنورة، ة بالدين- ٤٥١ ١ /٩ ١ / UUثن د ول; اس عبئ -  ٩

الابتدائية.الرحلة 

امرة.مباكu_ة١٤٢٥/٢/١٩ثن ولدت ال9ى; ~ *١ 

ةمرحلثن درس ورة، المنة المدين7ا/ا'/آ-/>'آاه4 ثن د ول; |حبمه - د 

ثنللعمل الدراسة إنه——اء قبل وتم—ؤغ بة المحاسثن الوريوس البدك
تنؤج، الأن حتى فيها يعمل التي التجارية الح معة موسممثن التجارة 

اناق، اء أبتستة ه ولزغيبي، الي محمسسعود عتا بناد اعتممن 
هم:إناث، وأربع ذيكور، 

لةحام،—ورة، المنبالمالين_-ة اه__ ٤ ٠ ١ / ١ / ١ ٦ ثن دت ول: هشاعل -  ١

-٥٤-



ةالضية كليمن ، ة الأ0>1يزية اللغ_ةن بكالوؤيوس ى عل

احاليوتعمل النوره، ة المدينفؤع العنيز عبئ الملك ة بجامع
الإنمليرية.اللخة 4 الابتدائية المرحلة أستاذة4 

^-بالولأي—اتاك—ادة4٥١٤٠٢/١٢/٢٤ د سا—سءل؛ول~ ٢

ادن،والمعلا-بترول فهد الملك ة جامع4 ؤيدرس الأمريكي_ة، 

ادايية'معلومات نقلم تخميمى 

دةالمتحات بالولايه، ١٤•٨/١٢/٤4اjيإ0؛وكتْ- ٣ 

الثانؤية.وندرسبالمرحلة الآمريكية، 

دةالمتحات بالولايه، ١٤١/•4٢/١■دت ول9ف: ن~  ٤
الثانؤية.بالموحلة وندرس الأمؤيكية، 

ورة،المنة بالمدين، اه 4 ولد ٣،: -  ٥

•المتوسحلة بالمرحلة ؤيدرس 

بالمدينةالمنورة.اه، Uo/y؛ولدت4\\/فما~ ٦ 

علىحاصل المنورة، ة المدين4 — ٥١ ٠٣٧٨/٨/١ د-4 ول: الله ءبْ ه- 

بجدة'المنير عبد الملك غ حامعمن العامة، الإدارة 4 بكالوريوس 
بنتنادية من تنوج بجدة، المدني يران الْلرئاسة 4 حاليا ؤيعمل 

وبنتذكور' ثلاثة اء، أبنأربعة ه ولالحاكاصي، صابن عبداض 
وهم:واحدة، 

كلية-4 ؤيدرس جدة، ة بمديناه ٤ • /٤ ١  4Y/YU ولد ؛ بئر ~  ١
العنير.عبد الملك بجامعة ^_،، 

—٥٥-



وياورسفحدة، هبماJب^ ٧/١٤•- ٢

.١]،،^^ عبد الملك بجامعة العلوم، كلية 

هنؤيدرس ' جدة ة بمدين- ٤٥٠١ ١ ٠ ه/؟/ ة د ول: فيضل ~  ١٢

الثانوية.المرحلة 

فدرص وتحد.ة، ة بمديناه ٤ ١  V/١/1 ٣ _قن لوت ول: ه رغ-  ٤

الابتدائية.المرحلة 

aclو- tUD  : ١ ٢ ث وفد /U/ىعلحامل ورة، المنة المدين_ق اف  ٣٨١

منإدايية، التا معلومم نقلتخميص ال، الأعمإدارة ماجستيرهن 

احاليؤيعمل ة، الأمؤيكيالمنعية ات، بالولايبورت، بردج ة حامع
ادالاقنمية بكلي، العنيربجدة د عبك، الملبجامعة را معامي

حسن،بو آل محمد بن المحسن عبد بنتا ا مهمن ت—نوج والإدارة، 
وهم:وئلأت،إنادثا، ذكور، ثلاثة ، أبناء ستة وله 

هنؤيدرس حدة، ة بمديناه ٤ ٠ /٧ ١ ١ A/ دهن ول; وو متض -  ١

الثانؤية.المرحلة 

٢  -cL jjJ ة، ة مدينه ١٤•٩/٢/٢٨هن دت :ولJهنوتاورس حا

الثانؤية.المرحلة 

ينوندرس حدة، ة بمديناه ٤ ١  Y/U/Yoهن اJت، ول: دى ن- ٣ 

المدوسطة٠المرحلة 

هنوشدرس حدة، ة بماليناه ٤ ١ /٥ ١ ٠ / Toِيج دت، ول: وو< او~  ٤

الابتدائية.المرحلة 

-٥٦-



اأاهسبمجالة،ودالرسث- ٥

الابتدائية.اب 

جدة.هبمدسة ١٤٢٤/٥/٨ث :ونم سمالإصا- ٦ 

ىعلحاصل ورة، المنة المدينا/ه/'آمآاه_قت ف ولد : جو ْنددز" 

ةبالمدينالإسلامية، ة الجامعمن الإسلامي، الت_اريخ ماجستيرق 

_قالدعوة ة بحكليلامي الإعوالت—اؤيخ النبؤية يرة ال،،دقسم المنورة، 
العبدمعمد العنيزبن عبد بتم، ندى من تنوج ، الإسلامية الجامعة 

وهما:، وبس، ابن ، الأولاد من اثنان وله الميبتي، الكريم 

ويدرسثاض،ةالريثآآ/'ا/ياأاهبمدين~ ~ ١

الابتدائية.المرحلة 

هبمدينةالرياض.١٤٢٢/١٢/٢٩ى:ولدت،ف-  ٢

ىعلحاصل ورة، اك ة المدينا/1/هم'ااه_قن ث د ول: ادل عح- 
بجدة،العنين د عبة حامعمن ة، العامالإدارة ا-قغ اليكالوريوس 

معيداا حالييعمل يس، التخممنفس الماحسيرث ا حاليؤيدرس 

تنوج، العنين عبئ لئ، الملة بجامعاد، الاقتميبكلية الإدارة م بتمه

واحدولد وله اللعليض،، العبد الرحمن عبد بن إبراهيم بسا نورة من 

٠

حدة.بمدينة اه  ٤٢١ولدث: |كإوزس -  ١

-٧٥-



اث:ث1تيأ:|ااإ

يلومعلى حاصلة ورة، النة بالدين، ا/7/م-آاا-ف1دش<ة:ولوتث 

ة،الآمريد^يات بالولايالمتؤسطة ة الكليمن عامة دراسة 

ةالضيبوزارة ال الأْلفلري_اض ة العامة الأمانِق حاليا وتعمل 

سليمانبن رحمن الد عببن محمد د. من متنوحة . يم والتعل
؛وهم بناتi وأربع واحد، ولد أبناء، حمسة ويا الحصبن، 

التحدةات بالولاي، ا/ها،-آاه ل/'ا ٤ دت-4 ول: ادى ين-  ١

ةلغتخصيص الورووس، البحكى عللة حاممة، الأمؤيكي

منمتنوجة سعود. الملك ة يجاممالأداب كلية من إتجلينية، 

بنتولم—ا الخيل' ا أبلله ١ عبد بن الح صمبن رحمن العبد 
الرياهس.بمدينة م، ٧١٤٢٣/١Y/ولدت_فت سارة واحدة: 

ىعلحاصلة اض، بالهمي، دت_ق\//1/ل«أله ;ولضان -  ٢

منالإدايية، وم العلكلية من الحاسبة _ق، الباكالوريوس 
خدماتالأهلي، بالبنك ا حاليوتعمل سعود، الملك ة حامع

إسلامية.مصرفية 

درسوناض، بالؤي، اوت_قنآ'آ/ي/أ'ئله :ولظ9د ~ ٣ 

الملكة بجامعالأياب، بع^لية الفنية ة التو3ي_قت اليذ^_الورووس 

ممعود.

٤  -OjL uj درسوناص، بالهمي، *أله 7/1دت_قنآ'ا/;ول

الثانؤية.بالرحلة 

—٨٥—



باترطةؤيدرس باليياض، ، - ٥١أ'ا/ه/'أا1 :ولدف طزإل - ٥

ىعللت حصورة، المنة بالمدين 9i^xwv/v/yد|ه:وفلت_قت —ت 

كالملة بجامعاب الأل ة د^لين مو__اريخ دس ذحم،بإدثءالورووس 

آلد محمبن الله عبد بن الرحمن عبد من تنوحن المنير، عبد 
ثلاثةويا ' ه م'ا/ا/*'آأل عام —ق، وJوفس، ، ~ الله رحمه — الشيخ 

وهم:وولد، بنتان ، أبناء 

دةالمتحات بالولاي، \':آ/'آ/ا'\'-آله دت4 ول: ار9ى -  ١

منة العامالإدارة الوريوس بحكى عللة حامية، الأمؤيكي

يجسدة.المنير د عبالملك ة حامعوالإدارة، اد الاقتص،ة تتكلي

بنتويا الدخيل، محماس بن حممبن بن الله عيد من متنوحة 
حدة.بمدينة ا"ل/آ"/ه'آ.؛له، _قن ت ولد : ود واحدة: 

دةالمتحات بالولاي، د_قتب/'ا/ل*أله :ولد محم-  ٢

منة العامالإدارة بكالوريوس ى علحامل الأمريكي_ة، 

بجدة.المنير عيد الملك، جامعة والإدارة، الاقتصماد يكلية 

درسونةحدة، بماّين، _قن؟ل/ا"/.أ*لمله ولدت دعC: إ- ٣ 

دارة بكليالجرافيكى، التمميم ضم ِقت البكالوريوس 

الحلكمة.

—٥٩—









9ألأط0اسسأيلأه

الخاصةوالآ.حوال الشخصية مات السالبح_سثا هدا اول يتن

حثمن — الله ه رحم— العزيز د عبالشيخ لفضيلة ة والاجتماعي

السكنحث من وكيلك ه، وشمائلة والخلقية الخلقيصفاته 

ةالعجالهده شن اعتمدت وقد ة، الخاصيات والاهتمامالمعيشية والأحوال 

معايشتهواف من للمؤلف الشخصسية ة الملاحغلعلى مبنية معلومات على 

ةعامات انهلباعى علوكدا ~~t الله ه رحم~~ لفضيلته ه وملازمت

اتمعلومى وعل— الله حفظه ~ ده والأحاديث من المؤلف استقاها 

شنة المدونات المعلومواقع من أو ه، أنجالا بهزودنى ة مضتوبأو شفؤية 
شناتهم بيانة وارد الالشخصيات ن معدد إل لة المرستمارات الامم

البعث.هدا هوامش من ذلك يلاحظ كما المقدمة، 
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ممكمةوعضو سابقا الباحة ة منطقاكم محيس رئعسل بن 

حاليا.الميكرمة بحكة المسير 

ذهموحكمارهم ووقاء العلمة سم— الله ه رحم— ه لان ك» 

تقهْنسسحنا ا هينالصدر واسع ويكان واصطيارهم، اتهم وأنوترؤيهم 

ااجتماعي1ريحي_ا وكان ا، عنهللماين المعلومة تئديم ِق الحديث 

العميل،سليمان بن الله عبد الشيخ عرفه من كل من ا محبوب

.الإسلامي العالم برابطة الماعد العام الأمبمن 

هلومشهودا ، ومعنؤيا ماديا يساعدهم العلم لطلاب أوى مكان ر) 

محمدبن ابر جيخ الثمال الأعموفضائل الأخلاق بمكارم 
.المكرمة بمكة الإسلامية للتوعية العام الأمبمن مدخلي، 

فاتوصي، ة دكريموفضائل 4 ة طيبة سمعذا الم العيخ النتكان )ؤ 

،الحازمي علمي بن عيسيى الشيخ ه. وصفها رء الم يستطيع لا خلاق وأ 

.المنفي٥ محاكم رئيس 

منما صيمتوا كبير، وحلم غنير علم من اء العلمأخلاق بيتحلمى و» 

عتيق،بن إبراهيم بن صالح الشيخ . ك، ابتدال ولا إسفاف غير 
سين.عدل كالم، 

المم،—اعداتمن خامحس حالم، ه لا عطوف~ اللمه ه يرحم— تنكان رؤ 

منالعديد م،،هاعدة إلى ~ الله ه يرحم— يميل وكان ، ة الحامي

كثيرمنالمترشن ح،_، — الله يرحمه — ي، منيت، تعلموقد اس، الم

ةالمحلكميس رئ، دي الرائالمحسن د عييخ المعاياه. القض

المنورة.بالمدينة المهاعد المتعجلة 
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سما،حتهعن ومالروف الخير با مليثالله ير.حبمه — وارو|خه وريثان 

محمدالشيخ العكم،ك. _ق ة والعدالالوجه وبشاشة الخلق من .ح

النبوي.المسجد وخطيب إمام أيوب 

حيثحسنة، ومزايا ،  eJjjjsخصائص — الله يرحمه — ه لان ك» 

الرحمنعبد الشيخ المؤثر،،. والخشوء القويم الخلي بيرحمه عرى 

المنورة.بالمدينة الأوقاف عام مدير الويلص' 

الوسطيةنهج موا حققالدين اء العلمأولئك من واحد و ه» 

فلسانهوإصلاح، حير بكل ة والحافلالمديدة اتهم حي_قن والاعتدال 

يتسعدرث، ومييكره، ا بملأحد التعرض عن أى ين— الله حمه ر— 
الأستاذحمدان عامهم د. ادره،،. يمعولا يهاجمه فلا الأحر رأى للم

.العزير عبد اللك بجامعة 

وكان، بالأمعواء يكون ا مأزهد — الله يرحمه — والري ان ك» 
حسنوكان ذلك، شابه ا ومالحيحفية اءات اللقعن بشدة يعتدر 

د^اناده، وأحقاء لأبنانوالإرشاد النممح دائم ، المعشر حلو ة المعامل
عزوفا~ الله اء يرحم~ تشان ، العواطف، رقيق ، القلب، ين لعطوفا 

يهينضموط^~~ان • ٠٠امحس للنا محية، الاحتماععبان المناسيحيتيور عن 

بنور منحهالأستاذ . ،، . ٠٠اوي،ن الأمور يرثن التقحهُ الله ه يرحم

الإسلامية.بالجامعة المحايثير صمالح، بن العزيز عيد 

امغنمهوذؤيه، لأولاده المحب، د الوالنعم — الله ه يرحم— ان ك» 
عبدبن الح مئالعواطغا،،. رفيق القلب،، ثن لعطوفا وكان ه. لدين

.— الله رحمه — صالح بن العنين 
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يشقاومعسرك، ح|ليثك _قت ا لطيفلضيفك، لقانك _قت يكريها ظ

ها محهابيكبيرا اس، النلخ^ل الخير تحب وحلكمك، بيرك تع-ق 

ونير، الشاعر حس—ن بن علي تاذ الأسمالي معكك.  ٠٠٣االنأعبتن 
والمشارفالميوانالأكى.ل؛الإعلامالسابق، 

دعنا محبوبوشيخا فاصلا رجلا ار تع~ الله ه يرحم~ كان )ر 
الحليمعبد د. الشيخ حميدة،(. طيبة ال حميمن به يتمتع ا تاص؛ الن
سابقا.بالقمييم التعليم مدير اللحليف، العبد إبراهيم بن 

yy  شخصيتهقوة يعرف والع^ل ... وشدته صرامته يعرف فالكل

والكبيرالشديل. ه حيرف يعوالكل الحق، نصرة -ق لابته وص—

لعملحيه ه عنيعرف والكل ب،بمن، الذات، إصِلاح على للخيروالعمل 

مديرالموالى، حس،__تي ه،،. موقعكان ا أيه إليوالسعى الخير 
م

سابقا.النورة التعليمبالدينة 

yy  للححيولمنصيه يستغل ولم اص، النعند ا ملتمتد يده تكن فلم

—قذيتعال ولم قليه، —ج لا حييه شت الدنيا ونشانمت، • ال مأو لقب، على 

اشعفقد ... ان بني_ق، اول يتيلمولم ، أومركب، مأكل أو يس مل

حياتهأحر سق اه فائا/هاا صالح فابن نهم مواحدا اس النبآن ب
■••،،.قاصيا ة الدينإر فيها م فد الدى ه  ١٣٦٤سنة الح صنمابن هو 

،المنورة ة بالمدينبيكلية الأستاذ راوي، الخملالعيد محمد . د 
سابقا.بالدينة الأدبي اكادي ورثيس حاليا( طيبة )حامعة 

وخالصالعقل وفرة من به يتمتع ا ملالأمر ولاة بثقة حفلي لقد )) 
المسممحمسي عطية الشيخ ،،. نفس الوتعذسّذّا المعتقد وصدق التمسح 

.— الله حمه ر— 
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منوكان حياته، من نمظة آخر حتى مصافحا حاليلأ ا عالم... رر 

باسانيةالجميع مع وينعامل ، إخلاصاوأكثرهم الرحال أ أكف
بالخيطةيتميز وكان بن، لينقمه لا وبحزم الوصفا، وق تف

دىلا محبوبرحلا وكان رعية، الهتهور للأمد الجيتفهم وال

المسجدوخحليي، إمام بيل، السمالله عبد بن محمل الشيخ الجميع،،. 
العلماء.لكبار هيثة وعضمو • الحرام 

لكلمحبته الكسره، ... ه وعلمه قلباوك_بير_قن الرحل ... رر 

ةالأموهموم المجتمع لمشاكل تيعابه اسيالضبدر_قن ّ . . اس الن
صدقاس النعرف، ولحلفه... وسماحته ومهابته وقاره الضبيرهن 

...المداية على للغيروحرصه محبته ومدى ، س—ريرت4 اء ونقنيته 

هلمحبتهم صدق ...حمعهم لخديثه والاستئناس ه لالألفة حمعتهم 
دعوةالِق النيوي نهج المذحلبيق ِق ~ الله ه يرحمرغبته وص—دق 
الشيخالج مهلابن الخقة المعرفة جمعهم ... والخل—الم المخللوم ونمعرة 

لؤيحاس، النكل يستوعب ذي الائل العوالقاصي الوقور 
القضاةوذكاء اء العلموتواضع لحاتي المدأدبحم، أسرهم اكل مثي

ورعاعالما بشيخهم ومعرفتهم يقينهم جمعهم ... المسووسمن ونزاهة 

ئ،_او العقيوشنمحيح الخير عاة د أكبر من اعية ود عيا جتما ا وميّعلخا 
الشيخصالح ابن بمعرفتهم جمعهم ... والده قصو يتيم لكل ا وأب

الالميغره لم الأي النخليثا والقلم، ة العفيفواليد اللسان صاحم، 
...الاجتماعي أو وخليفي المركزه خلال من الكسم، فرص ولا 

الذكيوالقاصي التقي الم العالنموذج لح المحيورع الشيخنا 
الأستاذات،. الخاجوذوى ام والأيتللأرامل بن الخحيركن وال

المعروف.الذ^.اتمج البلعهشي، دسالح محمّد 
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يقومطيب بيثلأم إلا يتفوه لا المعشر طيب الله رحمه لكان رأ 
...وتواضع وأدب برفق اس النيعامل الجميع، لدى محبوبا ، راعحل
وأخلاقوفضل نبل من الأنساب اني معتحمله ا مبكل ان إنإنه 

الأنصاري،حسن محمد اجى نالأستاذ كربمة«. وحصال حميدة 

يسقالمي -قن يم التعلاريخ )تاب ء^تصاحي، ، المعروف، ا نوالمول
المنورئ(.

وعدهِئ الله دق ممالمواقف، لكل رحلا ~ الله ه رحم~ كان رر 

 ،jJ—عنوجاهه ه بماليبخل ولم بعلمه وتفضل عملص أحلمص-ق ، وعه
شنفريدا وقاضيا يحا فضما وححليبادرا مقتا إمامتكان  ٠٠٠أحد 

امتههثن٠ حيكهسه شن ينيها ٠ ه رأيشت ا حليمرويته شت بعدا عصره 

احي،صملكل وداره ه وقلبه عقلفاتحا لغضيه، كاظما ه عمل-ق 

الامثكان ومكان، ان زمأي شء اب حجأو حاجب دون حاجة 
ومكارمالفضل شمائل جمع اوكريم_ة، للأخلاق الا مثضع، للتوا 

شمائلالفقيد ع جملقد ا حق... اس النمع ه تعاملشن الأخلاق 
أهلأصيح حتى اص النمع ه تعاملِق الأخلاق مكارم ث الفضل 

تعاملهمشز لمم وقدوة معهم، تعامله ش، مشرفا رمزا يعتبرونه المدينة 

الالأعمرجل بلمول، قام محمو ار مختالأستاذ الأخريزك،. مع 
المنورة.ينة بالمن. المعروفط 

ونييلضميره اء ونققلبه وصفاء له فحتيعن الكثير فعرفتا ... )) 

تخفيفا_قء ذة لؤيج،ل ، المعروف، إليه حبي، ، حاشيته ورفق خلمهه 

ةوجلالمنزلته سمو مع — الله رحمه ~ وكان ... الآخرين اة معان
عنوعزوفا عليه، اء الثنعن وأرغبهم ، مديح اس النأزهد قدره 
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نالتربيالات رجمن -حميدة محمد الأستاذ اهر،،. اأظ

ويالنببالمسجد ال والإرسه التوجيام عومدير ورة، المنة بالمدين
ابقا.سم ا

أثرواوممن الإسلامية أمته بقضايا الملتزم الم للمالا مثد^__ان )ؤ 
ينش—لمن لكل ا عونوكان الغرير، وعلمه المخي لجهده العلم 

اشتهرة جليله أعمالم العلييلملب من لكل ا ومعلمون. الع

التقوىبعرف ذي الورع الوهو ة، والإمامة والخطابة بالحكم

منهلقةمجلس عضو المشيمح، الرحمن عبد د. والنهيه. والميلاح 
المحيمم.

بشكلورة المنة المدينوأهل ا جميعاس النة محبكسب )) 

الله((.سبيل ِق والتيمدق اق الإنفللغيردائم ا محب...وكان خاص 

ةبمنحلقالمدني دفاع القائل ة، النزهغالب بن راهيم إبالعميد 

المصممم.

اوتأثرن، طؤيل زمن منذ اه عرفنرجلا والعلم القضا، فقد لقد )> 

والزهدوالصلاح التقوى بعرف وقل ، أخلافه وبمحاسن ه ب

الشؤونوزارة ومخيل ار، الطين العنيد عيالله د عبد. ورع((. وال
والإرشاد.والأوقافوالدعوة الإسلامية 

الكدير-قنبذل المعشر، طيب ا عالمتقيا — الله ه يرحمكان )) 
ويمحانالبثن، ذات إصهلاح وعن ، رهاوسملامية الإسالدعوة سبيل 

وهورأى، بتلجلج يلا ور الأم، ؛،سفا_عن يترفع — الله ه رحم
الكثير((.ه منا تعلمنولقد ، المواقف، _قز اس، الم،رأي الص_احب، 
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بهيقتدي الكثيرممن نرى أن ونرجو إليه، يلتفت قدوة كان )) 

اودري_ك،سعد الشيخ الحق«. على وثبوته وتقواه وزهده لأ.حه صث 

المعروف.الداعية 

علىيأتي لا مما أحواله صالح وخلال فقيدنا ال كمصفات إن ر) 
الحديثال هلما مهم، دة جري.-ج ال مقأو صحيفة هت ة يثلمه مثل

ةالداعيري، الجزائبكر و أبالشيخ الضلأمك،• اق نطواتسع 
الشريف.النبوي بالمسجد والمدرس المعروف والعالم 

yy  يجيدومعكانته، هيبته ه لشخصا العنين ئ. عبالشيخ يكان

...«.ولطيفا ا الشيخ.حليمكان ... مهابا وكان اع والإقناش النق
هينةوعضو النبوي، بالمسجد المدرس ، اقفل المحمحمد الشيخ 

سابقا.المورة بالمدينة الكبرى بالمحكمة تمييز 

أحدايؤذ لم الله بحمد أنه ~ الله رحؤه — يردد كان ا مثيرأ خم» 
والرجلالفذة، القوية ية الشخحمسماحته ث عرفت ... حياته ال طه 

للحقرا منتصعية، الشخصعقوي الجانب مهيب ان ود^i اليطيم 

يتملقوكان • شخص كل ه يرهبلائم، ة لومالله هن تاحده لا 
شخصيتهامتزجت حتى باعّْه ة المدينوتنطق ة المدينباسم 

تستْليعلا إنك ول تقرة ملأول ه رأيتإذا كنت ... يتها بشخصي

بنلمحبوبا ا لحلميفوحدته إليه وصلت فإذا لمهابته. إليه الوصول 

حتىالأح—ؤين أذية عن ويتورع كثيرا الله يخاف ضان ... الجانب 
بنحمل الشيخ . مما وتمكنه مقدرته مع إليه أساءوا لو 
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التمييزة هيئوعضو 1 ابقا سين—ت بالمال القاصى الحربي، دي -حم

حاليا.الوسحلى بالمنهئقة 

طيبوالسم، ،ددش الض|على يعطى ٥ ار للجْدالخير لحسب فهو رح 

راحالميحب الأسان، غضب ا مهمأمو على يحقد لا ، ب، القل

أحمدالشيخ وأحبوه((. اس النأحب لقد ... اليد عفيث والنكتة، 

المنورة.بالمدينة المستعجلة المحكمة رئيس الحيلمابى، او مءتم.

وصبراا، وحلمتواضعا ونقى، فقها زمانه اء علمأبرز من كان )ر 

عنفغير 4، - الحق ِهز قوة مع واطلاع. ميدر وسعة الشدائد. على 

الخضر،ق - ووضوح نهج، للموسلامة وميدق ، ضعن، غير _ق بن ول

سعدبن صالح الشيخ اس((. النينقع حير كل على وحرص 

الإسلامية.بالجامعة الدعوة كلية عميد السحيمى، 

نفسهالوقت، _قت أنه إلا شخصية وقوة هيبة من به يتمتع ا مم وم)) 
لئ،ذلحانب، وإلى • • • ه منزلف زرته إذا كريم وهو ... الحلق دمث، 

نبحسن الخؤي—ق ة((. البويهوسرعة ء ا بالينقيتييص و فه

شرط—توم—دير ام• العالأمن مدير مساس العرينس، الله عبد 
سابقا.ائوينة 

العلمالضثيرمن ا منها نهلنكبيرة مدرسة الشيخ ضان لخد )) 

امإمأيوب، اّ محهيخ الته((. الجم والأدب، الرفيع والخلق دين وال
.مميالم^ لأتدريى ا دبوى ا دااىل٠ اا 

yy  والاحسانالبر بؤيتصث وقوة ة هيبالمنير عبد للشيخ ويضانت

،~~ الله رحمه ~ الراحم محمد بن الله عيد الشيخ اأ_رحمك،. لة وهي









وإخلاصهوصدقه وفضله علمه غزارة على الكل ه لشهد ظ

ةولأئملم وممه عليالله صحي ولرس-_وله لله يحة النص،_قت ه وتفاني

مشاعرهرقة كبيره أئر يتيما لنشاته وتضان ن وعامتهم السلمثن 

لائم،لومت الله ه تأخذه لا قوى حازم ذلك مع وهو  ٠٠■وهدوئه 

ثاقبوفكر راجح عقل ذو سمح. كرم، صاحب الخلق، حسن 

ذبعل، الفلخفيف ~ الله ه رحم~ ان فيك- . غ. بليان ولس

ةلعذوبع الجميينحين م ييكلإذا المعسر، لطيف لوب، الأس
دهيس،بن الله د عببن الملك عبد الشيخ الي مع.ه ٠٠كلامه 
برىليكا الما>ذ^مت رئيس ونائب ات، البنلتعفم ام العالرئيص 

سريفتيالش_الءف_رماتي شؤون رئيس ب ونائالمكرمت، بمكة 

سابقا/ر"،

yy الحميدةال والخحيجايا المممن بلغ فقل وفضله سجاياه ا أم
هلوهب فقد اليكثيرسها، ه لوجمع الله وهبه فقل المعلى، القدح 

وقوةة والعزيموالشجاعة أني والترأي، الوسواد الحاد، ذكاء ال
ةوالبلاغاحة والفصالحق، ير لغوع الخضمدم وعية، الشخضه

والتواضعوالكرم، روءة والماء، والوفدق والميلاص والإخ

ه.لفدر ا بمالتام والرضا والقناعة نفس، الوعرة والعفة والزهد، 

نللخاصنموماله بجاهه ه يبذلوكان وأهله، الغير فعل إليه وحس، 

ولاحسد فلا ه، وأهلوالعصيان الضيق إليه كره ا كموالعامة. 

علىا حريمهفكان ، خيلاء ولا سمعة ولا ء ا نيولا حقد ولا غل 

...إليه اس النأقرب إلى حتى وصدقاته وحسناته عياداته اء إخن

كما٠ .٠ نةبالحسييثة المسة مقابلمن الله منحه ا مبه تميز ا ومم

-٩٧-



الجانبين ولبالتواضع ... ه ومحبيأصدقائه مع علاقاته زت لمي
وحبهتئديرء فتميكن ... اء والوقوالودة والاخاء ة والمحبوالعلك 

ومعروفهمستور لهم وعطارد لا وكيث صادقا، ا حبوبهم قلمن 

وحلمهمغمور عليه وحميرهم مفكور، فيهم وسميه مشهور بينهم 

نقيالسيرة، محمود عديم، وضرره كثير فنفعه مشهور، عليهم 

مأمونةمنه ءة والأسا مبذول ه منبر والمأمول منه فالخير المريرة، 

العنيرعبد بن رحمن العبد الشيخ .ا.كك. ة معدومه منة والمعاقب

,المع^رمة بمطط^ه لمسر ١ محلكمة رسس . الد^^له 

yy  والسماحةوالعقل الفتوى أصحاب من ا أديبعالما ا فقيهكان

د.الي معاءك(. الأدبة وحليالعلماء ار ووقالصلحاء بسمت ه يتمت

سمابقا.القرى أم جامعة مدير قاصي، حسن ابن سهيل 

yy  لة المويسه علميته رحمتبواسع الله تغمده يخ الش_ق، عرفتI
وقوةه، عقلورحاحة بديهته، وسرعة اد، الوقاليمنى وحضوره 

محبيه،ك.عن وسؤاله من__ازلام وإذرالام بجلسائه وعنايته شخصيته 

ةمنملقاكم محيس رئالحميد. صالح بن العزيز د عبالشيخ 
. , ,(٢٦)

لبوص

yy  وكاناهية، السللأخلاق الا مث— الله رحمه ~ الشيخ كان

إمرتهتحت يعمل ومن وطلابه العلم أهل عن الدفاع —قت الغيرة شديد 

وكانلائم، ة لومالله ف تأحذه لا وكان وغيرهم، القضاة من 

صلةعلى كان ومن يزوره من يكرم الحديث، حلو الأخلاق دمث 

الحمد،شيبة ادر القعيد الشيخ ا«. نزيها عفضان ا كمبه. 
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ويالنبجد باالمدرس والمد سابقا لامئة الأعة بالجامعتاذ الأس

المعروف.والداعية القرض 

والتانى.٠ الشخص—ية وهيبة التخلمر، بيعي العزيز عيد الشيخ يتسم )) 

,ظاهرة وبديهة .حافظة قوة ه ولانميكم وصرامة الجد ار ويميل 

عت—فغير من شديد فهو ... حالاته غالب _قغ الحق بجهر ذا وكان 

حكيمعاقل فهو ... واع جيل تصوير ه ولضث غير من لن 

الصغار.يداعب وكان ، أقاربه على رحيم بر عتلموف مجرب... 

فدرجل ام أمأنك إليك توحي متماسيعة رصينة ة مراعيليقنهسا 

ارالمستشدان، اللمحيعد سبن الح صعالشيح وب«. محبحبيب 

العدل.بوزارة العلمي للبحث العام والأماتي القضائي، 

عنقاصرة تبقى — الله رحمه — الشيخ عماحة يعن الكتابة ن إ» 

عرفتهفقد سماحته، عليه كان الذي الأخلاقي العلو إلى الوصول 
اةبالأناز يمتار، ووقة هيبذا تذذ^ير، الطويل، ية الشخصمادي ه

منجانب على كان ان، الجنقوي ان اللممضيح م. والحل

الملكيمو المماحب، هيالة،ك. الحميوالصفات، ة العظيمالأخلاق 

عسير.منطقة أمير الفيصل الأميرخالد 

yy  متواضعاالحق، _قغ صلبا ا مهابوقورا — الله رحمه — ك__ان

رفيقاؤيحبهم، العلم أهل يقدر وكان الجميع، من محبوبا ٠ ورعا 

،القلي، سليم ، الفقهاء ودعابة اء العلممرح فيه وإرشاده، وعظه ِشت 

الرأي،،.ثاقب، لماحا الأفق، واسع البديهة، حاضر الثقافة، متعدد 
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ةبالجامعالأستاذ الح، صئبن المنير سل بن وحمن ال.تبد د. 

-آ(أ.~ الله رحمه ~ فضيلت، أناء وأحد الإسلامية، 

بعضعن السعودي المجتمع ات فئمن حمع شهادات هذه كانت 

هومناقب~~ اللمه ه رحمز العني .ثبي للس__|خ الشخحسة السمات 
امنهيرجى فلا ه، رحيلبعد كتبت ه وشمائلآثره وموفضائله، 

ومواقف،ات وقفمعها ا ولناق، والنفالتملق أو التزلف ا بهيراد ولا 

مواضعها.و_قت الكتاب هذا ثنايا _قن ونماذج وسواس 
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بالقلعةشبيها باكوذ—ه كيلك زل االنويتميز اني، الثالدور _ق، موجودة 

تكشثلا جرا صغيرة نوافذ عبر إلا الخارج على اطللألأت أي ه لليس 
حوليجرى ا ممعرفة الساكن يستحليع حبمن ه ، الخارح من زل المن

الموادعلى يحتوى الغالب فالأزل.ق ذلك جانب وإلى الداخل، من ايزل 

امكتفيه يجعلا مبم; وغيرث، وفود من الأخرى والاحتياجات العدائية 

وبثرلحيل أشجار على يحتوى المنزل أن خاصّة، أشهر، ة ولعي ا ذاتي

ورللمتمعات تود مسي ١ وعكي' روات، لخضي١ ة علزرا ة يكافياحة ومس

ويغذلكالملحة، واللمحوم ة المجففوالخضروات ع_، والحدلوب، والعب

.أنواعها يمختلف، للحيوانات زرائب، 

الانتقحبن اض الرية مدينِق فكان : اني الثالمسضن ا أم
حى-ق وكان ، - ٥١ ٣٦٣ام عمطلع _ق ا إليه— الله ه رحم— يخ الثي

ليسكنن الأولمن مهيأ وهو تركى، ام الأممأد،__جد من لخسة 
بنالله عيد وانمم ، الله— -حنفله الوالد : وهم ومرافقوه، الشيخ فيه 

القضاءمجلس فيه ؤيقام . — الله رحمه — الح الحيالله عيد ابن الح صس
أشهرنسمة من يقرب، ما يخ الفمفيه مكث، وقد الخمموم، ببن للحكم 

علىأشفا ولم نة، الهنفس نهاية ه ورة المنة المدينإلى ه انتقالقبل 

•وم،كوناته حجمه حيثج من ، المسمكن هدا حول إضافية معلومات 

الابنة-ق المجيلى اب بحي 4، فكان ; الثالث، المسكن ا أم

منوميبي ية، الارؤيثلارع ش4، وي النبجد الأمال مهمّويقع ورة المن

نةسهفيه ومكث، ، اه  ٤٣٦ عام مطلع ج سكناه 4< الحجروبدأ 
رتهأساك—كن 4ن اركه وشالأنة، 4ت ال حي ٢٥٠أجرة بواحدة، 

المنزلهذا 4ء ~ جوهرة — الأولى النوجة يت، توفيزوجتثن) من ة الميكون
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يزدىاب ببالرئيسي النرل بموصول وهو الثالثة، الزوجة فيه ستتكتت 

بهياسكن وقد i مقدمته _ق تقع تي الالواسعة الة الميأو الردهة إلى 
الحالحمالضان الح ميالشيخ العم الي معمنه الشيخ انتقال بعل اللعق 

Iأ jj  المنرلا أمسوات. خمس عن تزيد ترة لفة يتبالمد اسنقرارم ء

الثانية)الزوجة ~ الله رحمه ~ الشيخ أسرة يؤوي كان فقئ الكبير 
_ق؛مكونة الدار وهده ، الله- —حفظه الوالد أسرة وكد١ ، ا( وأبناءه

وةالقهوإعداد للخدم، وغرف كبيرة، الس مجمن الأول ا طابقه

ومخازنات والحيوانللدواجن مؤخرته كييرش وحوض بئر به ومطبخ 

اأمالأول، الدور من خاصة بمداخل ملاحق به أن ا ضمومستودعات، 

علىيفتح الذي الثالث الدور وضدا الأسر، غرف ففيه الثاني الدور 
اإليهأوي لتالخصوصية فيه تراعى متميزا تقسيما مة القسيالأسيلمح 
أيوبأبي زل مندار الوب جنإلى ع ويقالصيف،. _قن وم للنالأسر 

لهؤيفحي~ الله رحمه ~ الي بالغفور عبئ ه يقطنكان الذي اري الأنمي
قاضيبكر أبي الشيخ دار فيحده الشرق ث ا أمالحبس، زقاق ه عن

وأقيمأنيل اط، ربيحده الشمال وش الله—، ا رحمهم— د محمه وابن
-قالشيخ جيران من وكان الحكومية. للضيافة حديثؤ مبنى مكانه 

والشيخ، بري عمر الشيخ سابقا ا ذكرنمن جانب، إلى المنزل هدا 

تقع-هذوكلها عتا حكمعارفا ومكتبة الله— رحمهم — ريادي الصالح 
همنالرئيسي المجلس ئ -وزل المنهدا شهد وفل زاوي. الحماق زق

منالمثل ا بهصرب تي الوالاجتماعية ة العلميالشيخ وحلقات ات جلسي

ةالمديناء ووجهاء والأدباء العلمايخ المث،عدد وكثرة ا انتظامهحيث 
هبيانبق سا مما يرتادونهانوا لكالأين ة الدولوضيوف ، ا وأعيانه
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منزلانمنها ~ الله ريمه ~ الشيخ فيها عاش أخرى مساكن وهناك ... تقريبا 

الراحم()حصة الثالئة الشيخ زوجة أن وذلك بالتنابع إليهما انتقل حدة، .4، 

جامعةشذ الله عبد بنها ١ لدراسة نظرا ه ١ ٣ ٩ ٨ عام المدينة من حدة إلى انتقلت 

أبها4، منازل ثلاثة — الله رحمه ~ للشيخ كان كما بجدة العزيز عبد الملك 
بدأتوالتي الصميض فتره ق لأبها الموسمية نيارنه اء أثنعائلته مع بها ليستقر 

.٠٥١ ٤١٢عام حتى واستمرت اه ٣٩٨عام 
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أوالمحاكم_ت ه، للعمل هو وقته فغالب ، سفر أو مناسبة أو عمل طرأ 

سواءالست هت المسائي لسدمر ة الرسميالاجازات وه ٠ البيت 

الأخيرةالخمس السنوات وف آخر، مكان أي أو-ق، ة المدينف مخان 
اوأمالغرب، بعد وس الجلعلى واقتشر العصر بعد وس الجلترك 

.أسبوع كل من الخميس يوم ضعي لما يخصّص فكان الأسرة 

اأنهتجد الموزعة الأستبانة عن وردت تي الردود الوباستقراء 

أمربتنفرد ولا اليومي، النذئ_ام لمدا العريضة الخطويل مع تتفق 
نزهة،ف العحير بعل خروجه من بعض الذكره ا ما عل ا فيمجوهري 

الدكتوريخ المنمذلك ذكر فقل الجمعة بيوم خاص علمي حسيب ل—ا وذل
حيثالخالد الرحيم عبد معمد الدكتور والشيخ فلاته حسن عمر 

جهةإل اليوم عصر يخرج أن عادته من وكان ؛ يلي الأخيرما يذكر 
عبديخ الثيا إلينيعضر ا ما غالبوكان سيارته ف وأرافقه علي ار آب
دعبالشيخ ا أحيانا إلينيحضر وكان ... ده ووالالحصبن رحمن ال

النبويالمسجل ة إمامف اعل.ه ومممة المحيتثمق عده ا ممن حسمالمجيل 

النبويالمسجل. إلى العكاز ادر فنغرب الغوقت حتى الوقت ونقضي 
.المغرب أذان قبل نصل وكنا للناس لامامته 

ياسخحيا وخيرتهعاصرتها ه نفسإلى ة المحبوبادة العوهده 

أبنائهوبعض — افه ه حفغل— الوالد النزهة هذ.ه ِق يرافقه كان حيث 
اتالثمانينينحش إلى الميعينيأت ف عديدة لمنوات وذلك نهم ما وأن

ذكرتا كموكانت .( ٥١٣٨٥—  ١٢٧٠)الماضي المجري القرن من 

الشاياء احتسيحب وكان ، ة الجمعيوم عصر ف تكون ا ما غالب
الناوه; المكان صاحب ده بلكان الأي الحساوي بالنساع المخل—ومل 

رحمه~ لمماحدته الشخصية الجوانب إحسسدى عن الحد،يث< إلى ا يقودن
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ةوالؤوثانوالخلوة والبرحى تثالميكرى النخيل من لديه الفضلة 

هباهتمامدها وتعهالخضروات بلض وكذلك ، ا وغيره

علىوالتمر الرهلب أنواع أفضل تج تنأصبعت حتى ، اومتابعته

معإليه أوي يا متضانالاستراحة أصبحت وفل ة. المدينمستوى 
بععصا بهأقيمت ا كمللنرهة وأقريائ_ه وأحماله وأبنائه ة العائل

الاجتماعية.المناسبات 

حلالالخؤية أو ابوا أو الشفا _قن يوم طل عصر باكزهة قيامة - ٦ 
ةهيئاد يكانعقة الرسميات المهمض ائص الطة مدينؤ وجوده 

حادثةص لوقعت وقل الأعلى، القضاء مجلس أو اء العلمار كب

وكانالشفا -ق ات النزهتلك بأح_ال ه قيامحلال سيئة رور م

الج،الحسر الناصّان عثميخ التهم العالكبير المربى ه يرافق
اممالعسيثري ا ابد مستشفى حل وأد الكسور بعض لوتعرض 

وقوة OjjLuaعن الخدين، عند ث، البحثنايا _ق، إليه التيلمرق سيتم 

ةومقابلالله على ه توكلل، ذلوقبل بأسه وشدة ه ونمملإرادته 

التام.بالرضا الله قضاء 

ؤقزا أبهة م،وين—قن تقراره واسير عسة منعلقارة نيه.ق رغبت~ ٧ 

٥١٣٨٩ام عمن ابتا.اء ام عكل من يف، العيحلال وية المئ

أجواءأن ومعروف عائلاته، ا فيهلسكن ازل منة لعد وشراوت، 

والمحبة الحلاباظر والمنبرد والار الأمطخاصة د^ديرا 

والضباب.

للمربي~ الله رحمه ~ فضيلته ص كتبا مذلك على ة الأدلومن ~ ٨ 
بعلحالته ه لواصما الح الصمالناصر عثمان الشيخ العم الكبير 

-٩٤-



ال:قحيث — ٥١٣٨٦ام علبنان _ق ة اللازمالفحوصات إجراء 

قضيتهاكقط، آسبؤع هى التي القصسرة المدة أن فيه شك لا ومها 

أكثروممطر انم غوقت ق الجبل ث رحمن العيد والأخ ا أن
أورر الممعلى ونحن الصلاة أوقات إلا ساعاتنا وأد^ثر الأوقات 

النروبحكبيره أثر لجا كان الجميل الجو نشاهد لبلضونة اه 

«.النفس عن 

وحسنوأناقته، نظافته، ~ الله رحمه ~ الشيخ عن عرف ومما 
شخصيتهات مقوماحدي وهى للطيب، دائم التخدامه واسيهندامه، 

ابتدالأو إسراف غير من ذلك ه تميزه وكان ٠ والآيبة بالوقار المعروفة 

هاب مهه، حلقته حميل بأنه لكثير ا وصنه ني—اه، أو حيلاء أو 

همنبسط 1 اه محيه ور وقi وظاهره ه باطنه فا نفليه، طلعت

جانبإلى وهو i بعد عن ه لالميزة الطيب رائحة ه منتشم أساريره، 
منأو قيه فانية لا ا ماول تنمن يتحرز وشربه، ه أطله ذواق ذلك 

هيتناولفيما حاصة اختيارات ه ولالنزل، حارج من إليه المجلوب الطعام 
منه مكنا ممتناوما ه ه واعتدالوالشراب، ام الطعصنوف من 

ذلكجانب إلى وهو ة. المعتدلوقامته الممشوق وقوامه بصمحته الاحتفاظ 

طيبمن احرة الفوالأنواع بالأصّناق التامة ومعرفته بمهارته مشهور 
يناسبها مباختيار شخصيا هو ؤيقوم . والعسل والبخور والورد العود 

نستعرضالتالية ة العجاله ا ولعنأنواعها. من عليه يعرض مما ا منه

ذلك:قينه ما بعض 
ء

تواضعمع إسراف غير ث ملبسه —ق، ا أنيقالله"■ رحمه — ك_ان  ٠٠٠

ولمالتواضع، _قن مثالا ه منزلوكان الطيب، يحب وكان اء، العلم

اةحييعيش يطا بمسكان الث،... الأثأو السيكن برحرفا يهتم يكن 

—٩٥—



ةبجامعالأستاذ . عمر زياد محمد د. ؛ الوس_طيينءد الزهاد العلماء 
بجدة.المنير عبد الملك 

-قذلك يتمثل الأة، غيرمغمن بمظهره ام الاهتمس_ليل كان  ٠٠
يداوموكان ومشربه، ومطعمه ه ومركبومجلسه ومليسه جمده 

وكان، ه الرسول بسنة عملا الورد وببه ؤيتطيب العود بخور على 
عبدبن الله عبد د■ ْ الحليب،،. ا هي. من الممتازة الأنواع يعرف خبيرأ 

مجلسوعضو الأدبي، المنورة المدينة ائي نرئيس عسيلأن. الرحيم 
ابقا.سمالشورى 

ؤيزنملي—،—،ا ؤيخلمعلهمورد الودهن ، العود دهن الحليب من يعب  ٠٠

.العصبن سليمان رحمن الا> عيالشيخ ا . رب،، المغل؟ بعالبخور ب
وأح—لابقا سبالمدينة الكبرى الشرعية ة بالمحكمالإدارة دير م

المدينة.ووجهاء الشيخ رفقاء 

س،والهلياسن اللمبا* وحسة بالأناقيتمز الله رحمسه ان ئ^ءر 

الأستاذفلانة. ان عثمحسن بن عمر د. . اس،، اللبوالتنا،سقش، 

المنورة.بالمدينة حاليا( طيبة حامعة ) التريية بكلية 

علىيداوم ... وتنطع تطير غير من ومخلهره بهندامه تتى يع ٠٠

عيدبن .علمي د الشيخ ٠ بسخاء،، فيه وينفق أحواله يكل —قت الطيب 

والأسناذالشريض النبوي المسجد وحطيب ام إمالحديقي رحمن ال
الإسلامية.بالجامعة 

ومنكثيرا اْس الييلبس عليه— الله ة رحم— د الواليحب  ٠٠

الكثيرالكثير عليه ينفق وكان الطيب جدا لويه المنضلة الأمور 
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1الأصلي ى الكمبود العود دهن هو الوالد طيب وكان لاقتنائه، 

اخر،الفالعود بخشب يتطيب ثم لى الأصمالورد دهن ص* بقليل يخلحل 

يعرفوناس النوكان ، الجميع عند جدا مميزة رائحته فكانت 

يحب... ا دائمه منتفوح تي الالذكية الرائحة بتلك وذهابه مجيئه 
ينشطهالوقت نقص ؤق الجسم، يثقل لا الذي المفيد الأكل الوالد 

،وفائدته نظافته لضمان المنزل طبخ من إلا يأكل أن يحب لا فهو 
الفجرصلاة من ة مجيثبعل بام الحيئ - الفضل مشروبه وكان 

عصيرفحب ٠ )نسادكافه( القهوة من بقليل المخلوط اخن ماليالحليب 

ازجالطغير يشرب ولا ازج، اليلموالجزر ان والرماح والتفال البرتق
ومن، والزفر الدامة من الي الخام الطعيحب وكان . آبدا

الشواءؤيحب الأبيض، الأرز مع الحلوة الدباء لديه المفضل ام الطع
يحبضان الحلي ومن ، الصغير الدجاج أرجل خاصة جدا كثيرا 

إذايأكله ولا البيت _قغ يعمل ذلك وكل ، ضثيرأ اللوز بالكنافة 
وكانجدا كثيرا التمر يحب وكان ، المنزل خارج من به أتي 

ةوجب_قت المسل بر ويعتاع( جيه أهله فيتمر لا )بيت ا دائميقول 
هعنيبحث فتكان ري الفقعسل وخاصة جدا ضروري ار الافحن

بنمنصور الأستاذ الغش من لامنه وسهه لجودتودشتري^_^ه 

اءأبنوأحد الألدمئة بالجاممست المحاصر صالح بن العزيز عبد 

حياتهمن الأخيرة العشرين السنوات ة طيله لبآن الملازمالشيخ 
الله.رحمه 
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1ا0يتواالأ1لإ

واسطاماس 
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|اظط<9أك1هةهاإقاأ!ءالشيو9هع1هاإأه 

آثروالوالممات الخصاممس أهم إحدى البحث هدا سيتتبع 

الله~،"رحبمه صالح الاJريرين عبد الشيتب لفضبلة المميزة ية الخخصم

الذيالجانب وهو i والعامة الخاصة مع ه وتعاملبعلافاته يتعلق ما وهو 

هقلبث اس للنوتصويره ه حبتغلغل مدى ودفة صدق بحل يكض 

يكسفكما i ه لوتقديرهم اس النحب تغلغل مدى وطدا ومشاعره، 

ذلكوكل نفوسهم، ث ه لالتي والمكانة به، تجمعهم التي الحيلة عمق 

إمثيل يا يسبق لم صورة ق ه لجنازتالشيؤن حموع —قن انعكس 

إنائم. قمستقل ممث< ث ه عنالحديث سيأتي مما ، ة المديناريخ ت

قيلعما مندوحة بحيور يأتي قد والمعاملات العلاقات هده عن الحديث 

iسابقة فصول _قن عنها الحديث سبق الش الحلقية وصماته شمائله عن 

ستأتيتي الوالعملية العلمية ه ومناقبأثره ومأعماله عن سيقال عما أو 

أدعىمستقل مبحث ث والعلاقات املات المعهده إفراد وليكن ، ا لاحق

لكثيرعن والخيثمف ف لفضيلته المميزة الخاصية هذه على التريكيز إلى 

و_ق٠ هرة ل الحلالمدلية هذه سماء فت ا دومالمعألمة سخصسه رار أسهمن 

والمستقبل.والحاضر الماضي فن مسيكانها نفوس 





1سو1لأ9ل

ها1قاأهب9لأْااام>

ثقة— الله رحمه — المرين عسل الشيخ وجل عر الله وهب لقد 

الدينابن الميسر القالملوك !كانوا سواء ، الحبيبة ا مملكتنشت الأمر ولاة 

علىاقبوا تع الدين المنورة ة المدينأمراء كانوا أم ا قيادتهعلى يعاقبوا 

ورؤساءاطق المنوأمراء وزراء من العالية المناصب ذوى يك—انوا آم إمارتها 

علىمبنية ة حميمعلاقة وبينهم ه بينبحت صسوأ . وغيرهم ا بهالدوائر 

منعنه وأثر عرف ا ملحتمية نتيجة وهى ، ادل المتبوالتقدير الاحترام 

،والعمل القول ق - والاحلاص والتسدق ن ادقة المعة والحبوالغيرة النصح 

لحةالممعه فيا متحقيق وتحرى ، ولاء والاة والأنوالموصوعية والتجرد 

الحقب۶ والصد والعفة والنزاهة ، اد والعببلاد لللحيلاح وا والخير العامة 

هدا_قن كتب من بعض يذكر الأمور. سفاسص عن والترفع والعدل 
-الش1نةض: 

والاحلاصنالتامة، بالثقة البلاد هده أمر اء بأوليعلاقته اتسمت لإ إل ٠

المنيز،عبر الملك عهد سق بدأت والمسنة، اء والوفدق والصي

الملكعهد _ق رسوخا وزادت ٠ سعود الملك عهد —قء كثيرا وتوطين 

خادمعهد _ق وتعمقت د، خالالملك د عه-ق وتوثقت فيصل، 
فتارة، ا أميننامحيحا لؤم فكان فهد، الملك السرضن الخ—رمثن 

ود^ثيراومشورته، رأيه يطلبون وتارة ٠ ا بهادر ويبيحة بالمميبدأ 

منطقةبشنون يتعلق فيما وخاصة ونصستته، بمشورته ياخدون ما 

_قة الدينيالشئون _ق الرجع هو بر ويعتوأهلها، ورة المنة المدين



اياوالقضة ايامور الأم_قت ها يمثلذي الو وم، ورة المنة المدين
هذير أمولاة جميع من واحترام تقدير معل وكان الكبرى، 

هرأيدال من وتحققوا عرفوا ا مل~ راء وأم~.حضاما بلاد ال

اولموورعه، وعفته ونصحه وإخلاصه وصدقه وذكائه وضلنته 

الش_رع،مع يتفق ا بمور الأممعالجة ى عله قدرتمن عرفوا 
قليلور• الغبعيد فهو للأسرار، ه وكتمانة والروية وبالحكم

فصاروغيرهم، أمره وولاة ربه مع ه وأفعاله أعمالعن الحدث 
ذلكل- يعلم حتى بينهم العلاقات وتوطين وتقديرهم، ذمتهم معل 

دعبالشيخ خواصهم((. عن فضلا اس النة عامعلى ا خافي

المكرمة.بمكة التمييز محكمة رئيس الكلية الرحمان 

يغشهم،لا م لؤناصح فهو نحيح علاقة ر الأمولاة به علاقت)) 
لنفسهدعاء المع اللميل آخر _ق، بالعاد__ه يخصهم ه بأنحدثني 

الرأيكتب فيه للأستشارة أمر نهم مإليه أحيل وإذا ■ لمثن وللمسس
لهمد^تب عامة مصلحة فيه أمر اك هننطان وإذا ٠ بشأنه السديد 

با((أهل هو ثقة به يثقون الأمر وولاة مطاع ورأيه ، كلمهم أو 
النبويالمس—جد وخمليب ام إماوح_اذيفى الرحمن عبد بن على الشيخ 

الأسلامية.بالجامعة والأستاذ الشريف 

الأعممن يعملون ا معلى يشععهم بن الأمالناصح لؤم ضان )) 
طيهيرى ا فيمالنصح لمم ويبذل ، الغيب بفلهر لؤم ويدعو حسنة 

الداعية، العقلأ على بن فراج الشيخ الحق(( فول إلى يدعو ا م

بمكةالمنضر عن والنهى المعروف بالأمر ات هيئورنيص المعروف 

سابقا.المكرمة 



وكانالأبرار، عيسة تمميالح ابن الشيخ سبماحت اش علقد 
هرحم—~ عرفته فقل ، شخصميا فالبر ه الأثر |عالب العطرة لسيرته 

ثامي تنأ قربس4 ازددت وتكلما • عديدد سنثن كف_، عن ~ الله 
وصديقاوالدا لي وكان ، وتعاملا ا وخلقعلما ه لالإكبار خاطري 

الناسأولئك نعم وال الأحكل ق وكان ، را كبيوأخا 
االا-د^وي.الديوان رئيس النويصّر محمد الشيخ معالي ث جميعا 

منابتداء معهم صادقا الأمر، لولاه نصحه _قت مخلتسا ان خمظ 
~خالد الملك ثم فيصل الملك ثم سعود الملك ثم العنير عبد الملك 

٠ه ونائييالشرضن ٠رمني الحادم بخاء وانته- جميعا الله رحمهم 
عنهمال يس٠ ديهم لمميزة ة عاليمكانته حمل ذي الالأمر 

عندوالتمسح رأيه لسداد ثقتهم موضع وكان ه، عنويسألون 
اديالنيس رئعسيلأن رحيم الد عيالله عيد د. ه،ك مشورت

الشورى.مجلس وعضو المنورة، بالمدينة الأدبي 

4للغاية ممتازة الأمر بولأة ~ الله رحمه ~ الوالد علاقة يكانت أر 

اومحيلأ—م حا ناص——ان وط ادل، المتبوالتقدير الاحترام على قائمة 

فعرفوه، قدرهم من والتنثحس منهم النيل لأحل يسمح لا م لمؤ
غايةدون منهم وقربوه وه وأحلفقدروه ، وأحبوه فأحبهم ، وعرفهم 

وتكانليحبوه اده عبه لسحر دا عيأحب إذا فالله ، ل قحمميأو 

وأنه، به لمعرفتهم الأمر ولاة عند مسموعة كلمة ذا ااأهِ 'رحمه 
الأستاذة،،. الدنيويوالمقاصد ات الغايمن حه نحيشذ متجرد 

الإسلاميةة لجامعيا المحاصر الح ضيبن العزيز عيد بن منصور 

له.الملازمثن الفقيد أبناء وأحد 





لكانة الرعيمن ~ الله رحمه ~ مرضيا ا محبوبتكان ا وكم ٠٠ ٠

عبدالملك اء أبنامين الميالغر الكريم هدا رعاة من ا محبوب

يرحمهم~ د خالوالملك فيصل والملك سعود الملك ة جلالالعزيز 

وقداللمه~، ه رحم— فهد الملك الشرضن الحرمين وحائم الله— 
المبنىمدا أهمها من لعل كثيرة أشياء ة للمدينالحب هدا أشر 

مجمعأو ة، بالمدينالكبرى الشرعية المحطمة يمثل الذي الضخم 

يصرنراوى الخحلالعيد محمل دكتور ال. الشرعية اكم المح

ةبالمدينالتريي__ة ة بضليوالأستاذ ابقا سة بالمدينالأدبي ادي اك
ء

حاليا(.طيبة )حامعة 

وحالص، العمل وفرة من به يتمتع لما الأمر ولاة بثقة حخلى ولقد  ٠٠٠

ذلكيكل عن عبر ا كمنقص الوتعمق ، القصد وصدق ، النصسح 

الموالعه وذويه أبنائة تعزي_ق الشرينين رمين الحائم ح

القاضي~ الله رحمه — الم عمحمد عطية الشيخ . الأسلامي 
كثيرمنه-ق ورفيقالفقيد من المقربين وأحد ورة المنة بالمدين

أسفاره.

مدىتعكسن التي والنماذج والصور الشواهد بعفن يلي فيما ونورد 

التيالرفيعة ة المنزلوانزاله ، ه لوتقديرهم ومحبتهم الأمر ولاة ثقة 
منس—يأتي ا فيمتفصيلية وقفات معها لن—ا ستادعون والتي ، به تليق 

تذلك ومن العلمية ومسيرته أعماله حول قادمة معالجات 

العنق—ريالله عيد الشيخ زمانه ق سدتر منطقة قاضى ثيخه ثقة ~  ١

ةحلقهت ه لحلمليتاونيمن بالته ييكلفيك——ان حيد — الله ه حمر— 

•٧—



اطاليلايزال وهو الجامع، المسمجد _قت والحطابة والامامة ، درسه 

.بيانه سبق كما يافعا وشابا 

_ءقنعا قاضيووعدسه بميثلنسه ~~ الله ه رحم~~ لعنير ١ عبل الملك ة ثه~  ٢

لأسباباعتذر ~ الله ه رحم~ الشيخ ولكن والأريلماوية، ة المجمع
القائمة.الفصول _قء مكانها _قء إيرادها سيتم 

_قنقاصيا بالعمل بتد^ليفه ~ الله ه رحم— العزيز تسو الملك ة ثق~ ٣ 
عاممآا"-آام.الرياض 

شذقاضيا بالعمل بتد^لوفه ~ الله ه يرحمالعزيز~ عيد الملك ثقة ~  ٤

ةبالمدينالشرعية اكم المحرئيس لاعدا مسثم ، ورة المنة المدين

وحطيبام لإما ومساس ~ الله ه رحم~ زاحم الالله عد_اد الشيخ 
الله~،ه "رحمزغييى الصالح الشيخ الشريف النبوي المسجد 

الشيخوفاة بعل الث،ريف النبوي للمسجد ا وحملييا إمامتعيينه ثم 

صالح.

للممحكمةرئيسا ه بتعيينالعنين عيد الملك اء أبنالأمر ولاة ة ثق~  ٥

النبويللمسجد ا وححليبا وإمامة، الوينبهّنطفة الكبرى الشرعية 

وعضواة، بالمدينة الدينيالشئون على ا عامومشرفا السريقا، 

منذلك وعير الأعلى، القضاء ومجلس اء العلمار تشببيثة مؤسسيا 

الرسمية.المهمات 

الإسلامية.البلدان إر الدعؤية بالرحلأت بالقيام تكليفه - ٦ 

رحلات،المن العديد ِق وعلاجه سفره ات نفقر الأمولاة تولى ~ ٧ 

المتحدة.والولايات وبرييلمانيا ولبنان محمر إلى بها قام التي العلاجية 



باسمهترد لش ا والصمدقات المبرأت توزيع على بالأس—راف تدثليفه ٨

والمحتابمنالفقراء على لتوزيعها ؛ الأمر ولاة من 

ةالامامو_قن k ة المحطكم_قن اعده مست،ويان ث شفاعنته ول قب~  ٩

به.الماورسين تستي و—قت ، الشريف النبوي بالمسجد والمتلمابة 

منائف الوظ_قن للعمل يزكيهم من يثن تهق شفاعته ول قب~  ١

.والعامة الخاصة 

ةالدولنفقف وعلمى المملكة خارج العلاج طلب _قت شفاعته قبول ~  ١١

ذلك.يستحق ممن لكثير 

قرب.عن يعرفهم ممن السعودية الجسمية طلب -ق تركيته قبول ~  ١٢

ويالنبالمسجل أئمة مضافان ادة بزيه وطلبشفاعته ول قب~  ١٣

شخحسا.لؤا قبوله عدم مع الشريص 

مسمحتكنالسكون ؛ الحرم نائب دار يحس يحصمقء — طلبه تليعة سرعة ~  ١٤

الشريف.النبوي المسجد بجوار له 

مرضه.عند منزله وش الممتشقيات ش لنيارته مسارعتهم ~  ١٥

ؤيشهد, اد بالأعية للتهنئه منزلسمح بزيارته ة المطقء سرا م1 قيام ~  ١٦

ووجهائهاة المديناء علممن المهثن من يرة عف ا جموعمجلسه 

شوذلك مقدمتهم ش ة المنطقوأمراء ، الماسبة هده ش ا وأعيانه

مباشرة.العيد صملأة بعد الأعياد أيام أول 

،ه لجنازتالمشيمبمن رأس على البقيع ش ة المنطقير أم،حضور ~  ١٧

وفاته.ش والتعزية 

٩-







.خيراووعيد ، روعه من هدأ أن إلا سماثه من كان ا فم، البرقي_ت 

اءإبقوطلب ر( النفلات وجه_ق اختلاف من ا بينهمكان ا م)على 

الأمرولى إل برقية أعد حتى الليلة تلك سماحته يبت فلم لديه البرقيق 

جاءالصبا٢ ؤهذ ، المقام يقتضيه ما هو الأمير به قام ما أن فيها له بين 

هسماحتمواقف على ا فيهيثنى ر، الأمولى من ه سماحتإلى رد ال

...الأوان وات فل قبال الحتدراك واسر الأمان لبييتقرد ؤيش

امواقعههن ا إليهالاشارء ستتم يكثيرة المجال هذا هت اذح والتمة والأمثل

القادمة.الفصول من 



اسواكالي

الأبماء9الأضاد9مم1طنم0(بك 

"رحمهتربطه تي الالعلاقة هدئ نميوير —ق، الدتلمات ذشى لن 

تتعدىوتريي_ة i ه لحدود لا وعتك حانية أبوة ادي، وأحفبأبنائه ~ الله 
واهتماموأحو١لآم، لشؤونهم مستمرة دائمة وسابعة والتصمورن الوصث 

والأحروى،الدنيوي لمعاسهم املة شورعاية لأوصاعهم، نفلير المنقطع 
وأقوالمشاعر إلى ارئ القوأحيل ،  ٢٠٢١ا ولأمالبهم لطة فوريوتلبية 

_قنومسوولجن مدرسبن من صلت بهم لجم كان ومن وأحفاده أنجاله 

عنواصحة صورة تعطى ها لعل، السان هدا حول وعيرهم المدارس 

.*تعالى بقوله عملا التخن رى الأسلرابط وا ة العلاقهده ق عم

[.١٤;فاطر ] i ض نل يقك لا و) 
عنيبهت ، ه أبنائعلى ا عطوفا .حنون— الله ه رحم~ كان ) ر ٠

ينفقوكان عون كل بم ويقدم ، طها على ؤيعينهم ، مشاكلهم 

iيهم عليقصر ولم يحرمهم فلم الفقر، يخشى لا من اق إنفيهم عل

العتاد،من أكثر عليهم ينفق الأحيان كثيرمن كان.4، إنه بل 
وكان• ذلك عليه ينتمرون حلسائه من ه حولممن كثير وكان 

منوكل . المال؟ فانية ا فمحى ا وأنعليهلم أوسع لم إن عليهم يرد 

لحسنالى؛ يبولا — الله رحمه ~ يععلى الزيادة إلى أبنائه من يحتاج 
لفدمنهم، معرفة دون يم ومراقبته ، بهم ومعرفته ، بأبنائه ظنه 

يحبفكان أبنائه، من أكثر الوالا عسل اد الأحفة منزلكاث 

مستوىى علزول والن، معهم والتح—دث ، تهم وملأعبازحتهم مم





اسالنيرى ا •حينمة بالغسعادته ويكانت ، ا علينان الاطمتن 'ه

أيضاأولادي يرى أن يتمنى ~ الله يوحم—ه وكان" ، سعداء حميعا 

إرسبقت الله وإراد-ة ، يراهم أن قبل احتطفته القدر يد ولكن 
باسمه.منهم واحد طل ؤيذكر ا حميعينزكرهم وكان ذلك. 

للجلوسبهم ويئللمعهم واللعب المزاح دائم — الله ه يرحموكان- 

،(.معهم الأحاديث وتجاذب عبتهم ا ومل معه 

■'يلى ما الصدئ هذا ه أبنائه أحد ؤيقول 

والسلامعليه الدخول حبن بابناته يرحب — الله رحمِه — كان ) > ٠

احينمولكن .. ه وكلامأسلوبه حلال من ذلك ويقله—ر . عليه 

وبخيلا ~ اللص ه رحم— كان بب سلأي دنا أحن ميغضب 
لوباأسيتبع وليمحن .. ا( حد الكبيرة المواقث سقن إلا ) يعاتب ولا 

أحدناعليه يسلم ا حينمأنه وهو الشخص عن رضاه عدم يظهر 
ق- يوثر ا ممغريب شخص وكانص ، ا نهائيأهمية له يلقى لا كان 

الذنبويفكر-4، نفسه يراجع بالتالي ه يجعلوالذي الابن. شية 

اذاملت تسأله آن هى ة غلحلأيضر رود^ان ارتيضسه الذي الخطا أو 
....يسعدك لا ردا ستجد لأنك ٦( منى متضايق أنت 

رأيتهإذا ٠. الجانب مهاب .. الشخيميةقوى ~ الله رحمه — ان د^

اعطوفا لينولول-ا تجده تتكلم وحض هيبته، من تكلمه أن ِق تتردد 

•زح ومل- جبن بام تبتوازن ~ الله رحمه ~ ا يعاملنكان .. امزوح

ةالمائيواحي النحميع ن م~ الله ه رحم— ا رغباتنبم يشوكان 

—الله —رحمه صنفوه الكثير إن حتى أبدا أحد على يبخل لا والمعنؤية، 

يجبط^~~ان •• واحي النحميع من ا هنوالعط—اء .. العطاء ق مسرف أنه 



ناحيةمن ا أم، ~ الله ه رحم— ه حولومن شه على ة النعمار إئله
..يجذبهم كيث رف يعبم مدرسا كان ه فانال الأطفمع ه تعامل

ازحهميمكان .. مستواهم إلى بتقصيره زل ين~ الله ه رحم~ وكان 

وتجرازحهم ويمعبهم ا يد وهو إليه تنظر وبتضكيرهم.. بسنهم ويلاعبهم 

موضوع_قء يحدثلثا وهو الوقتا نفس ِئ إليه تنظر ثم براءة القمة فيه 

ويغضسا، نهائيا أحد من يسخر لا وكان ة.. ابيبقمة فيه فتعد أحر 

مجموعةه إن.. ينطق لم وإن ه منتتعلم .. حدود بلا ويعحلى لئا ذل من 

ا,أللمتي<<.وجميع واسعة رحمة — الله رحمه — رحل ق - رجال 

وفدثح الثالالميحثج .هت ترحمته سبقيتح ] الح صمالواد^ر ه ابنا أم

فيقول:ا بعامس بعده ~ الله رحمه ~ تو-4ن 

،ه وذويلأولاده المحس، الوالد م نع— الله ه رحمأبي" كان ) ر ٠
٠٠٠العواطف، رقيق ب، القللثن ا عطوفوكان ، ه لدينا مخلصم

~وكان . ا حميعا عنالموال دائم الأحيرء ترة الفهت وكان 
ك،.وأحوايم الأسرة بشمون يالإلمام دائما ينضمحني الله~ يرحمه 

دهبعالله ا رحمهيت، توفيوفد )وداد( ه بناتإح__دى اا.وث، وتتح
فتقول:المالثا الميحا .هت ترحمتهاوسبق سنوات بخميس 

تخطئعندما ة والفيلمنالذكاء فتعمل ، بيتلث، .هن امرنكنت، ر ر ٠

خوفاه معافس تتنلا أح،رنا أ أححلمإذا الي الغدي والا ييت، كن... 
المخطن)؛، ٠٣كفت، ولكن ، عليه وتنفعل وتغضس، نحتي أن من 

حتى، الموصوء هن تناقثه أو معه تتءت_دوتا أن بدون يومين أو ا يوم

به_لو،ه مناقشت.هن دأ تبا وهن، المماح لمثا منما ؤيْلليحضر 



عندماوتنكير ، لضرذيا تسعد كنت الي الغأبى يا ... الأعصاب 

سخياكريما حييي يا كنت ... زعل أو ضيق ق ا منأ.حد يكون 

دانماتوصينا كنت ... أحدنا بض تفرق لا بيتك وأهل نفسك على 

خدمةإلى يحتاج من وخدمة ، يحناح من على والععلف بالرحمة 

وإن، عملك _قن رارك أيحميع على ا محافحفاس النأعز يا كنت 

بضوافتراق تشتت من يحصل ا بمفقط فأنت وحدثتنا حدث 

افيمتلاحم والبالتقارب وتوصينا ، الأب موت بعد والإخوان الأسرة 

معك-قإخواني حميع يكون أن على تحرص طنت . . . ا بينن
كل-ق، نصك على تعتمد الفقيد ا حبيبنا يوكنت i مجلسك 

ه.منا أحد من المساعدة تطلب لا أمورك 

يشعرذي الون الحنالأب ... الحبيب الأب ر) : تقول أخر ال مقؤق 
نغيرهضعفا مع فقط رة بنغل... نتكلم أن قبل ا دواخلنسق ا بم

إلىاده أحفيداعب يكان الحبيب الأب , ,, ا وجوهن_قت ا ميستشث 

وقتعليه للسلام يتراكضون ط^انوا ... حياته من لحظة آخر 

قبلغ—يمه عن ويميزه به يداعبه اسما منهم لكل لأن : جلوسه 

يوم~ الله ه رحم~ الشيخ تؤق ] يس الخموهو سفرنا من يوم 
نيابعن وبحتا طلما ادة كالعمجلسه وث [ بعده ذي النض الائ

عشرة أربعوعمره الشيخ آل رحمن الد عبالمرحوم ابن ل معم
منيساله أن والده وفاة بعد سنوات ثلاث سن من عوده وقل ، عاما

...ا وأنالوالد فيرد ، العنين عيد ا بابا أنمحمتد ف—يمد ؟ أنت، 

مجلسهف الحديتا هذا لكان ... حمويي أنت ; محمل فيقول 

..والضحك. المرح من جوأ ق ليخلالموجودين ام أموسأله امر الع

-١١٧-



من.يا . ٠ بي مطلحممق من يا  ٠٠٠مسسقبلى 1سدس من يا الحنون أبى 

شيءكل عمل -قن ان والأمالسماح أعطاني من يا جانبي إلى وفض 
...ثمن الكان ا مهملى عزأ بل لى مضرا يكون ألا بشرط 
كانولكن أؤيد. ا بمفيفيدنى الأمور بعض _ق أستشيره كنت 

...بنفسك قرارك اتفذى . ينفعك.. ا بماعرف أنت يقول ا دائم

عملى_ق، ا مشيء من اشتكى عندما نفسى ِق ان الأمث يبعكان 

صعب،اك طريقأن تعرِق أن ؤيجب ابنتي يا الدنيا هده : لى ويمول 

أوتردد بدون يريد ا مإلى ويصل بثل يفكر من العاقل ولكن 

عملىأمور عن ويسألنى جانبه إلى بجلوسى يسمد كان ... خوفا 

ضلبعد لك أدعو أنني ابنتي يا نمى لي ؤيقول بالتوفيق لى ويدعو 
علىؤمجلس ه نوممن يستيقظ دما عندي والكان ... صلاة 

مجردولكن . ا إزعاجنعلى ه منخوفا ا منأ-حدا ءب، يْلللا مقعده 

وجههتعم الفرح اؤير أسترى غرفته ث ده عنا منأ-حل دخول 
_قنالتءت_اوث ا منيْلليا مم ، ا عنوسؤاله بجلوسنا ويسعل.. ، الطاهر 

جديدةأخبار أو عامت مواضيع 

بنل، معموهو ، اده أحفأحل، يقول ياق السذا هو.ق 

الإشارةابق السوداد ابنته ابن وهو الخيخ، آل الله عبد بن الرحمن عبد 
جدهموت قيل ~ الله رحمه ~ رحمن الل، عيوالاه فقل وقد ، ا إليه

;— الله رحمه ~~ الزير عيل، الشيخ لأمه 

الرحمنعبد ا بابفقدت لقد ... الثانية للمرة أتيتم ا أنهذا رر 

اوكلم... الموت معنى أفهم أكن ولم سنوات ثلايثا وعمرى الشيخ آل 

ؤيقول، ا بابعندي ا ما أنأفول وكنت ، الموت معنى عرفت كبرت 

-١١٨-



بنالعزيز عبد ا وبابالشيخ آل محمد بن الله عبد عند ا بابالأن الجميع 
—الله ه ر.حمالعزيرِ عيد ا بابكان ~ الأم من جدي وهو ~ صالح 
هأحيوكنت )٨٣( وعددنا اده أحفكل ؤيلاعب هيحب حتونا ■حبيبا 

يلاعبنىا دائموكان حده، ِق لدينا يحضر عندما وأفرح > كثيرأ 
،حسنا نباتا وأنبتك ولدى ا يالله أصلعك لى ؤيقول معي، ؤيضحك 

،والأب الأم سم تربى ف، وضي، ه ْلفولتعن ا دائمي لؤيحكي 

اللهرحمه وكان- ... فيه هو ا إلى وصل حتى واجتهل• جل وضث 
عنىويسأل مجلسه ِق معه أكون أن يحرص جده ِق يكون ندما ع~ 

ؤيسألمجلسه _قن معه أكون عندما — الله يرحمه ~ وكان ... دائما 
الشيخحدك أنت لي ون يقولدما عنأشعر يكن—ت ... —ا دائم عني 

.١أفتخر(، وساخلل أفتخر ولازلن بالفخر صالح بن العنيز عبد 

ححيصفد ~ الله رحمه " سماحته أن إر ا هنالإشارة وتجدر 
أبنائهمن واحل للكل يكييرا ا مبلغسنوات عشر من اد^ثر بوفاته قيل 

بهم.خاصة مساكن وبناء أراض لشراء وبناته؛ 

رحمه— الشيخ علاقة مجال —ق اده وأحفأبنائه غير ه قالا ومم

الله~بهممادى؛

لدراسةمتابعته ة بالدينة طيببثانوية ا وأنذكره يمكن ا وممر ر ٠

الطلابأمور اء أوليمن كان ث حي، المدارس مختلف ِق أبناثه 

،ومورسيهاا إدارتهمع اونبمن المتع، الدرسة مع اهما->ن التفالقلائل 

الشيخيس ولال0لالب ر أمولي صالح بن ر المريد عبفهو 

ة،،.بالدينرعية الشاكم الحيس رئالح صن المنيزبد عي



،ابقا سة طيببثانوية الدرس الخطراوى، العيد محمد دكتور ال

ةالضية بكليوالأستاذ > ابقا ة بالمدينالأدبي ائي النيص ورئ

حاليا(.طيبة )حامعة يتق بالمد 

منوهدء ، احكيما ومربيمثاليا ا أب— الله ه رحم— وكان )ر 
الموالكثير كان فقد . الرحال اء عهلممن احمن النات سم

مديراضنت دما فعن، الدراسي تحصيلهم ي يشق، ه أبنائعن 
ثلأثةعلي مر ه  ١٣٩٥~  ١٢٨٩عام ببن الحطاب بن عمر لمتوسحلة 

فك—ان، وماعد الله وعبد أحمد : التوالي علمى هم أبنائه من 

ويسأل، العلمي مستواهم على ييلممئن ا مكثيرا — الله ه "رحم

واحترامهم، ات بالواحبامهم واهتمحضورهم ومدى تحصيلهم عن 

العملة زحم-قن اههم تجه واجبنس يولم ، زملائهم ولبمن للمعلم

أحدالأنماري، حسن معمد اجي نالأستاذ المشاغل(،. وكثرة 
المنورة.المدينة ث والتعليم الترييق رحال 

ولكنفقحل، يستسيره أو يسأله ا وموجهلغيره ا مربييكن لم ر) 

أبنائهمن جعل التوجيه ا هي. أن إلا ا واجبضان وإن لأسرته حتى 

_ةاوالترييوالمعرفة م العلإلى والمعي الحلق ف واحدة روح كأنهم 
،قاسياولا وعرا يكن ولم النصح' سبيل —ج ة فاك-اهإر يميل 

شباباأبنائه من نعوكون على والنميح اة والأنايون بولكن 
امجانب إر . والعمل اة الحيأمور كل هن وعملا علما مذهلا 

رالناصيان عثمالأستاذ فضيلة ،،. الأخلاق من فيهم زرعه 

علىكثب عن بن المطلمعوأحد المعروف الضبير المربي المالح 
الكتاب.نهاية )٤( رقم الملحق له-4، الترجمة تم وقد ، حياته
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ةطيب)جامعة ة بالمدينبكلية الأستاذ ، فلاته ان عثمحسن 

حاليا(.

يمهموتعلوتربيتهم بأبنائه ~ الله رحمه — اهتمامه مياهر ومن 

لمسالذي ~ الله رحمه ~ الح معالبكر لابنه بذ.لآا التي الحثيثة حهوده 

همشهورة خاصة ة داخليبمدرة ه فألحقة بالمدينالدراسي أخره ت

،أسعد عمر الدكتور وهو المنورة ة المديناء أبنأحد يديرها ، اهرة الق

وهو. أنور الدكتور منهم السعودلأن الطلاب من صنوة بها المق وقد 

الشيخدرب رفيق — الله ه يرحمحيرتي- د المجيد عبالشيخ ابن 
،ومحبيه أصدقائه أفرب وأحد ومساعده ~ الله رحمه "■ العزيز عبد 

فيصلك المللمستسفى ذيا تنفيديرأ مالأن ور أندكتور الل ؤيعم
رحمه~ العنين عبد الشيخ من الخطوة هذه وكانت ... التخصيسي 

الخطوةهذه توت لم ا ولم، يم تعلمن فاته ما ه ابنلتعويض ~ الله 

إلىرعايته وعهد اْس، بالريالنموذجي العاصمة بمعهد ه ألحقا ئماره

مديرهوهو الله حفله الح الحياكاصر عثمان الشيخ العم الفاصل المربي 

الشيخام اهتمالمتتبع ؤيلمس ... والمربي الراعي نعم له فكان آنذاك، 
خلالمن ة الدراسبء بحته مسة ومتابعه ابنيم بتعل~ الله حمه ر~ 

كنناِئ ابنه وجود ان إبان عثمالشيخ وببن بينه تمت التي المراسلات 

يصلكمصالح ))الابن رسائله: إحطدى ق فيقول رعايته الأخيروتحت 
فوافقة، العطلوقت _ق ححيوصية دراسة على يوافق أن معه ا حاولنوقل 

مدرسعند الدراسة .A' البدء عند غيرأنه ، اح ارتيبكل ذلك على 

أنورأيت الماصي، ام الع—قأ معه حصل ى اللت. المرقص اوده يعابتدأ خالص 
هلالمرض اودة معمن خوفا ة العملل-A ادام مالأرامة ترك المستحسن 
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الوراسةة بمزاولالأن كاملا اسعدادا يبدي فإنه كل وعلى ظاهرا. 
خصوصيمدرسن جعل لمستحسمن من أنه رأيتم وإذا ، بنشاط —لد^م عت 

كهساالملحق ث تجدها خطية رسالة )من فنظركم،،. الأن من عنده 

ابنهالمرض عاود وقد ، ( الشأن بهيا تتعلق أخرى رسائل الملحق •4، تجد 

،تعليمه يتكمل أن قبل القاهرة مسنشمميات إحدى سقت وأدخل لح ا صم

ليعملالمدينة إر وعاد عريقة محيرية أسرة من تروج للشفاء تماثله وبعد 

الابنصالح تؤثت وقد ، ه لخلق لما ميسر مخلوق وضل التجارة،  'ه
-رحمبيامثن والده وفاة بعد ~ الله رحمه ~ الشيخ لسماحة البكر 

واسعة—.رحمة الجميع الله 
هيأبنائ— الله رحمه ~ الشيخ لعلاقة الأخرى الأبعاد ولتوصيح 

هأبنائأحد يحملها تي الذكريات والالمواقف بعض إلى القارئ أحيل 
حيثالإسلامية بالجامعة المحاصر منصور الأستاذ وهو ، هلالملازمبن 

رحمه~ الوالد اة حيمن تقريبا الأخيرة الفترة أدركت لقد رلإ أ يقول 
—الله رحمه — حياته من الأخيرة ستة العشسرين —قن هي تي وال~ الله 

أنهاإلا قصرها ورعم حاجاته لتلبية له ملازما جدا ه من_ا قريبفكنت 

:ومنها نسى لا التي المتنوعة بالمواقف مليثة 

صلاةبعد منى فطلب _ا تقريبعشر الحادية أو العاشرة سن -قت كنت ١" 

مسوولارة لنيه معللذهاب أتجهز أن بقليل العشاء وقبل المغرب 

والفرمالتجهيز بفبدأت ، ة للمدينزائرا يكان ة، الدولكبيرِهت 

مجيثهوبعد i المسجد _قن جماعة العشاء صلاة عن وتخلفت يغمرنى 

فقيل؟ لا أم المممجد ثن جماعة محيليت هل س_الت العشاء صيلأة من 

عنلتخلفي ه؛ معالذهاب من فحرميي البيت ثن صلاها بل ت ه ل
وعطوفا.حتوط طان كم عليه الله فرحمة الجماعة صلاة 
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المرهلةرجال من انتين مع لموقش تعرضت عشرة ة الثامتسمن —قت ٢" 
iالسبب أعرى ولم ، على ا منهمكل واحتد ، الحلريق ه انى أوقن

—اتالمعلوم جميع من تاكده فبعد بدلك، د الوالوأخبرت فعدت 
قبلمن معي تكلم والإيماِق يوجب ا مأقترف لم أنى وادراكه 

إلىإحضارهما ا عنهموول المسممن ~ الله ه رحم~ طلب الشرطة 

بها قاما م_قن سبب لا وأنه ، بدلك واعترف__ا حضرا وفعلا المنزل 

لم: الا فقذلك تكرار عدم ا منهموطلب ، هما عملعلى ا أدبهم
اسالناء أبن؛ وقال ، كثيراد الوالفغضب ابنك ه أننتوقع نكن 
تكراربعدم ووعدا فاعتذرا سيئا يفعلوا لم أنهم ا طالمسواء كلهم 

ذلك.

رحمه~ الوالد منى طلب العمر من والعش_رين الحادية بلوغى منذ ٣" 

يقرأيوم يتكل ان رمحتمشهر شغ حض المحيه عليأمسك أن ~ الله 
أراجعهآ حهلاك هنيكان فان ، ة الليلتلك بقراءة اصن الخالجزء 

—الله رحمه — معه لى حدث ا موأروع أجل من ذلك وكان فيه، 
حح،أصما وأنفقط قراءة تطن م فلجدا تكبيرة الفائدة فيكانت 

والفقهوالتوحيد اريخ والتوالتفسير ة اللغمن زأ كنكانت وإنما 
يغتنمفكان ، عليه' الله رحمة الكثير ه عنفأح_ذ,ت والفرائص، 

عنها,ؤيتحدث الايات فيها نزلت التي المناسبات ~ الله حمه ر~ 

حارجللعلاج ة والثانيالأولى سفرته -ق ~ الله ه رحم~ ه معكنم، 
منأروعه ا فم، بى حاجته وزادت ، ه بتعلقى فزاد ، الملكة 

حاجة.من أغلاها وما تعلق، 
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وفاتهقبل ائي أبنيرى لأتزوج أن ني ميطلب ~ الله ه ر-حم~ كان ٥
فحكان~ الله رحمه — ه بانشغالي بسبب ذلك ّشت ٠درددا ولكنت 

اتفمأسبق كان الله قدر ولكن ، أخيرا وافقت حتى ويلح يحلم 

واسعةرحمة عليه الله ة فرحما منهالي وأطفزوجتي يرى أن قبل 
هوا وإنمد^دير ذلك وغير ، قدير دكريم إنه حنانه فسيح وأسييكنه 

'فيض«.ُ؛ من غيض 
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بأبنائها حانيعطوكا ا رقيق~~ الله ه رحبم~ الشيخ يكان ا لتكم

كانمن ضل ذلك يمرق وأرحامه أقاربه مع كذلك كان ، وأحفاده
ؤسجاياهالشخصية وسماته صفاته ١^^٠ من ولمل ٠ به قربى صلة ه ل

إنحتى به، رحم صلة ه لومن وأفريائ_ه لذؤيه الداثمة النواصلة صلته 

هثفتراه ، ة والغاصيق العاموإرشاداته ه وحعلبمواعظه _قت انطبع ذلك 

نمأولا الله إلى تقربا الرحم صلة أهمية على ؤيوكد يشدد ذلك كل 

اراعتبعلى ، أفرادهبن بالعلاقات لأواصر وتقوية للمجتمع، إصلاحا 

اتالعلاقرة دائ_قن الأولى ة الحلقيثكلون ام الأرحوذوى اء الأقربأن 
فواعلعلى المجتمع اء بنكسان وصالبة قؤية لكانت ا مفمتى . الأنانية

الجمعحطب .محن ~~ الله يرحمه سماحته^ ا معمعنا ولحلاا!وراسخة ثابتة 

الشالفضائل حميع على يحن والخاصة للعامة ه مواعفلو—قت اد والأعي
اولطالم. الرحم صلة فضيلة ا ومنه، أرك.انه عم وتد ، المجتمع تقوى 

دعائمهوتهدم ، المجتمع تضث التي الرذائل حميع من يحذر اه سمعن

رحمه— العزيز عبد الشيخ اة حيإن ... والعللاق رحم الة قيليعا ومنه

والرقةوالعطش السخي دعم والة النبيلالمواقف بوزاحرة ة ملين~ الله 

_قنمحفورة وهى ، به رحم صلة ه لمن وكل ، وأقاربه لذويه ان والحن

منالجانب هذا مع ا ولن، تجاهه مشاعرهم _قت ومنمطسة ، ذاكرتهم 

اتالوقفبعض اله وأقضوسجاياه — الله ه رحم~ يخ الشصفات 
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رها-حميولأن ؛ الكل على تنبيها ا قلتهعلى فيها لعل اذج والنموالحيور 

ومع. الجانب هدا ث الوثائق ، Jjuمع خاصة عثة مصا جهود إلى يحتاج 

هدءبمثل البوح عدم من ~ الله ه رحم— الشيخ به يتصث كان ا م
الأكبربأخيه بعلافته فخاصة الأولى الوقفة أم—ا . حياته من الجوانب 

،يديه على وتربى كنته _ق، عاش الذي — الله رحمه ~ عثمان الجد 

وبالحديثi به ه تريملالش ة الحميمبالعلاقة ناصعة صفحات وهى 

غيروالأستس—ارات ، ه لالمستمر دعاء وال، عليه فضله عن المتكرر 

والاحترامدير وبالتق، والعامة الخاصة وره أملكثيرمن ة المنقحلع

تيالات والخيلمابائل الرسإ العلاقة هذه وتنجلي ادل المتبار والأكب

التيالمتتالية الزيارات و_قت اللعق( _قن ا منهاذج نم)تجد ا بينهمتنقحلع لا 

بعلاص اpيؤق ة الجمع_قت ه ل— الله رحمه — الشيخ ا بهيقوم كان 

إليها.انتقاله 

ابنتهندب من كان ا ما بينهمالحميمة العلاقة هذه صور ومن 

العنينعبد الشيخ لمرافقه الله( حفظه )الوالد الله عبد البطسر ه وابن
هرعايتوتعت كنته ِق، يش والعلمومته ة المدينإلى ~~ الله ه حمر~ 

لأ-حد~ الله ه رحم— الشيخ استقبال من طان ا وم، اتهم حيطوال 
همنزل—ق محمد( الدكتور العم )وهو ~ الله رحمه — ان عثمالجد اء أبن

استقبالهويشذا المنورة، بالل.ينة للثانوتة دراسته فترة ة طيلمعه والعيش 

العم)وهو ~ الله ه رحم— عثمان الجد اء أبنلأحل ~ الله ه حمر~ 

دبعة العمليمسيرته ة بداي 'إه منزله.ق معللعيس الح( مهالشيخ 

فضيلتهمن الجميع حفلي وقد ، بالريا3س الق_ريعة كلية من تخرجه 
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لمنزلا جميعوكانوا ، والدعم والععلف الحب بكل ~ الله رحمه ~
اولذ^نه، العاطفة قلم يسطرها ة مبالغليست وهزه ٠ أيكشر أو أبنائه 

الزمنمن ردم ة طيلوعايشها ا وواكبه، المؤلف شهدها تي الالحقيقة 

هوتربيت، ة الحانيأبوته ا فيهلمس فضيلته مع واحل سقص تحت 

انالمد^ي ه منصور على ناتى س ا ممالصادق ه وعحلف٠ الحة الصم

أبناءعلى والعحلض و الحنهذا يقتصر ولم المبحث■ هذا من المناسب 

هوا فهه، عنالبعيدين إلى امتد بل ، كنفه _ق، عاشوا ذين الالجد 

التيبالرسائل معه ويتواصل أحمد( )العم الصغار الجل اء أبنأحل يصل 

هنبعضها )تجد اعره مشوصدق ة العميقمحبته عن ا طياتهيرهن تع

تيالة العهليمومهماته ه وأعمالمشاغله من الرغم على وذلك ، الملحق( 

الشيخبن بالمن الكبيرهن ارق الفمن الرغم وعلى ، وقته جل —لن ناح 

التواصلهذا من ه يمنعلم ذلك أن إلا ، ه أحيوابن ~ الله حمه ر~ 

معه.

أحيهابن بوعلاقته له ونواميسيرته مع فهي الثانية الوقفة ا أم
اللهحفظه الح الصمان عثمبن الله عبد الميخ الجليل د الوالالاطبر 

واهتمامهبرعايته أحاطه . أسراره وكاتم ه وكاتبرفيقه فهو ورعاه 

ةالمدينإلى ثم ، الري_ا3س إلى الأول فره سهن ه رافق. ودعمه ه وعطن
واحسلسقفا تحت، رتئهما أيمع سويا وعاثا بيانه( سيأتي ا )كمالمنورة 

معيلتقيان يكانا المسكن ين افترق_ا عندما وحتى ، قرن ربع من لأكثر 
ةومحبمودة تهم حمع. واحد مجلس وهن واحدة مائدة على ا أبنائهم

اكان. ادل متبوتقدير واحترام ، تنفتسم لا ة قرابوعرى ، تنقطع لا 

اةالحيا تقاسم، واحد ما قالهن وأأدربن ، واحدة روح شن كجسالين 
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،الأخر بووجوده ا منهمواحد كل اسم وارتبط ، والضراء السراء —قن 
الشاJدكريات الأجمل ومن ، عمل أو فر سه إلا ط قوقدرقسا لم 

ابهيقوم كان تي الالمتضررة ارات النيتلك د الوالأسرة ها نحمل
_قتالآسرتتي تراق افد )بعالأسرة زل منإلى ~ الله ه رحم~ يخ الش

تلكث يحصل وما أحوالما وتفقد للتهنئة الأعياد -ق وخاصة ، السكن( 

أفرادلجميع ومداعباته ~ الله رحمه — الشيخ ملأملفات من الزيارات 
بهيجود لا بهيج عائلي جو _قن والوئام والود المحبة روح وإشاعة ، الأسرة 

وفضلهه جمائلمن د الوالأسرة ه تحملا وممام. الأيهذه ش ان الزم
زواجبتكاليما تكفل — الله رحمه — ه أنودعمه وسخائه ه وكرم
—الله فرحمه السملور هده كانس، فيهم بمن الوالد ات وبناء أبنجميع 

المقام.دار ِق بدله ما وعوضه المثوبة له وأجزل 

الوالدمعم لي كان فقد ، تجاهي مواققه شختسيا أنسى ولن 
،ابهوالهتم ، لأحوالي والتابع عم والدا والمرشو والوجه المربي ونعم 

امومحبته ووده ورقته وعطفه لحلقه من اتي وحبعنها الدائم والسؤال 

أمتيبأع—٣٥—، أن ا هنعلئ الواجم، من وأجد ليه، ميمن لأولاده ه يهب

هحق~ الله ه رحم~ الشيخ أو._ق أن بمقدوري يكون ولن أستهليع لا 
الغيسؤ،بظهر له الدعاء سوى تجاهي مواقفه على والتبجيل اء الثنمن 

،وجداني ؤق نفسي _ق مطانته تصؤير عن العجز ضل عاجز نني أ وب

ومسيرتهالعهلرة س_يرته عن الضتاب، ط؛ تأليئن، على إقدامي شأ ولعل 

وسوفحقه. يسيرمن بجزء ولو الوفاء به أستيليع ما المباركة الخيرة 

إيجازمع ، نموي ة النبيللمواقفه المشرفة اذج النمبعض بلي فيما أورد 
المتميزةمة السعن ة واقعييممورة ِاء لاعحل.' مخلا يكون ألا أرجو 
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وهى، رحم الصملة ال مجسقء ~~ الله ه رحم~ شخصيته —قت ة والفريد 

اأنهأحزم أكساد بل السطور، هده كانب ث ورة محصيليسعن نماذج 

تتعداهمبل ورحم، أسرية علاقة رابط معه له من حميع مع متكررة 

اكمومعارفه ائه حلسوإل ، ة وزمالهسداقة علاقة بهم ه لمن إلى 

القادم.الفصل بيانه-ق سياش 

حلالث ا بهسكنت تي الالشقق ف لي زياراته تكرر 

٠~ )٩٧ ام الأعمحبة بصسوكنت الجامعية دراستي  رغم( ٥١٣٨٤
يشغلهولم رفه يصيلم ذلك أن إلا ، امرر ا1ريه ومهماتاغله مش

همومومشاريكتنا ، اعنا أوصمعلى ان والاطمئن، ا أحوالنتفصد عن 

ةوالبهجالسرور ا علينؤيدحل ، والتحصيل والدراسة ة الغرب

ةلححثيما وتوجيهاته ، الأحاذ ولطفه ، العيب بحديثه والأنيس 

يشحدمما الذلريف_ة ه ومداعباتالعهودة اطغنه وبس، الرشيوة 

أزرنا.من ؤيشد ، نشاطنا ؤيجدد ، عزائمنا ويقوى ، هممنا 

٠ام عة المكرمبمكة الترييسة ة بطليمعيدا عينت دما عن٢"  ٥١٣٨٥

يرافقنيويثان س الله رحمه "" يلته فعنممن أحرى ارة بريحفليت 

والترييةريعة الش_يش كل_قت الحللأب الزملاء من عدد الممكن -قت 

ارةالزيهده عن انطباعاته أحدهم سجل وفد ة المدينأهل من 
بقوله;

طيببكلام إلا يتفوه لا ، المعشر طيب ~ الله رحمه وكان لإز 

وأدببرفق اس النيعامل ، الجميع لدى محبوبا را ععلوح يف

نبلمن الألمانية اني معه تحملا مبطل إضان ه إنوتواضع. 
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ا—جميعالله ا ر-حمهم— جبرتى حسن الجيل عبد الشيخ الصدوق 
الأبرار.رحمة 

كانأنه ومنها ، لذلك الداعي دعا ا كلموالمعنوي ادي المدعمه ٣" 
iدهّدثة ة التربيبكلية معيدا —يس تعي_ق، الله توفيق بعد السدس،ا 

_قلي مسكن أول اء ببنهممت دما عنمجز بمبلغ لي ه ودعم
أرقى_ق علاجي ث ة الدولدى لوالسعي ن ة المكرممكة 

_قتعتسروه زلاق انبى ألم دما عنالمتحدي ات بالولايالمسشميات 

مستسقيات_قن المتكررة اتي مراجعمعه ئجد لم ، الفلهر أسفل 
المثلىأيلمراق يصيب أن المرض اد وك—وجدة، ة المكرممكة 

اكهنأجروته_ا تي الة الجراحية العمليتدكللت وقد ف بالسلل 

الأعراض.كل الحمد ولله وزاك بالنجاح 

بمثابةا وأنوالدي بمثابة فهو المن فارق من بيننا كان ما وعلى 

أسرةمع كنفه ث قضيتها التي الفترة طول وعلى أبنائه، أحد 
تيأنبداكرتي تلتصق ولم ذكر أتلا الله— ه يحففلم— د الوال

ء>

أو، وزجر نهر ارات عبأو ، جارحا ا كلاماهي تجه منسمعت 

متىيحدث قو ا مرغم ، الشاعر يجرح ما أو ، أووعيد ، تهديد 
،الميعكرة ة الطفوللوك لميطبيعي اج نعهى المات ومضيموافقا من 

الثياب.ؤيعان حتى أو 

تيالاللحظات تلك، اتي حي.ق ها أحملتي الالذطريات أجمل ومن ٥" 
شهرشذ يكلفني عندما — الله رحمه — يلته فضممع أقضيها دكستا 

الشهرذلك، من يوم كل عصنمر وبعد سنوات ولعية ارك، البرمضان 

سيقرأه_ذ,ى الالجزء شذ لراحعته ، الصحفعليه أمسلث، أن الفضيل 
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الثانؤيةة الرحل-قن الفترة تلك _قت ود^نت ، ة الليللتلك التراويح _قغ 
تنسىلا ود^انت ه( ١  ٣٧٨،  ٧٧،  ٧٦أعوام  'ها )تقريب

فيهاوعرفت ، القرآن علوم الكثيرمن فيه—ا تعلمت لى بالسية 

حفلينأنني ا كم[أئره، وموصفاته سجاياه من كثيرا قرب عن 

الؤياضمن المجمعة إلى البرية المقرات إحدى ِق وحيدأ بمرافقته 
حديلني—ارة وذلك ، ة الجامعية المرحلا فيهأدرس يكنت دى الم

استمتعتا أوقاتويكانت ~~ الله ه رحم^ الأيك—بر ه أحيان عثم

المواقفبعخس لواستعراضه اعباته ومد ، المتع الشيق بحديثه فيها 

حياته._قن 

ِمحوأصالته ه وكرموجوده فضله تعكس تي الالصور ومن 

-قيسكن الخال ضان فقل الرميح، حمد ه بخالعلاقته الأرحام صلة 
امنقيلممالحال رقيق وكان الحرام، للمسجد مجاورا ة المكرممكة 

علما فلم، العمى درحة إلى ر البحيضعيض ، الجسم عليل ، الأل من 

بمح^ة،س—ددكناه مقر —قت بنيارنه ني يكلفه عليالمريس اة وللمباش—-تدال 

أوائلأذكره م—ا على ذلك وكان ورة، المنة المدينإر يلعابه وامم

همنزله الشيخ أاذ^ده وفل الماضى، اليجري القرن من الثمانين—ات 
بخدمتهيقوم من ه لوححيص بشؤونه، ام والاهتمبرعايته، وتكفل 

لهمعاملته وكانت النبوي، المجد إلى الذهاب عن المرض أقعده حتى 

الخروجعند غرفته ه ويزوره والرقة، واللحلف والرحمة الرأفة ه غاية 

وتدورؤيوالمه يلاْلفه غيرمنقعلع، بشكل إليه الدخول أو المنزل من 

وحتىادل، متبوتقدير ة ومحبوعحلمث مودة ها كلأحاديث ا بينهم

غرفةه لححيص للقبلة المواجه المبنى إلى وأسرته الشيخ انتقل عندما 
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ؤ—قتنأن إر ، سره نحلوتحت ه من—ا ليكونام العمجلمه بجوار 

فرحم، عميقا ا حرنلوفاته وحرن النسعينات، أواخر —قت " الله رحمه __ 
اته.حن فسيح وأسكنهم الجميع الله 

التيالعلاقة وصور اذج لنمموجزة لحان كانت فتلك وبمل 

يقحيللم ، رحمه وذوي ه بأقارب~ الله ه رحم~ الشيخ تربمل لكانت 

ليذلالواقعية الصورة ترسم مختارة ة عينهي ا مبصور ر الحميا منه

وحلمائهأصسلقائه مع تتكرر مشرفة وصور اذج نموهي ، العلاقة 

القادم.المصل سيوصحه كما ومعارفه 





اسو|او|بع

9أوْع1وفء9أوظأأأاع |اإهدقاع هع 9وع1هاع< 

الأصدقاءؤلاء هبعض ه كتبا مإلى ا هنارى القا.حيل مس

يرسما ما فيهلعل ، معهم ه وتعاملعلاقته حول ارف والمعوالجلساء 

وفاتهبعد نهم مصدرت ات كتابوهى العلاقة. د بن الواقعية الصورة 

ديقصسلا ة حيشهادات تسستشل مما سنوات. بعشر بعدها أو مباشرة 

هؤلاء:يقول الدنيوية الميلمامع أو التزلف منها 

٠yy الفضلوأهل اء العلمن مقاء بالأصل، امرا عه مجلسيان يث

ع—نهمال يسا مكثيرأ وكان والمريدين، والمعببمن قاء والأصل. 
ةإقامعلى اس النثا يحالد,ى ام الأم... نهم ماب غمن ويتفقد 

اءوالأقربرحم البد.وى ويوصى ع المجتمبن بالأسانية ات العلاق
فكيفالصلبن، جميع ى علوثر يا مموالأصدقاء والأهل 

للأخلاقال مثه إنوأصدقائه، وأقربائه ه أهلم مهو بمعاملاته 

حسنمحمي. احى نتاذ الأس. اJة({ الح٠ييرة والسالفاصلة 

.المنورةوالتعليمبالماّينة التربية رحالات أحي، الأنحياري، 

تسمام. ووئحب علاقة ال.قاثه وأصاحلماثه مم علاقته تكانت ) ) ٠

ةبعد.وبعتوهم ا معروفان ود^، الوحهوبشاشة نفّمن اليحكمسرم 

هعنأل ويسنهم، مالغائب يتفقد يس، الجلة وملاطفالح—دث 

مثلأخرى جهة إلى منهم انتقل من ؤيزور مريض_ا، كان إن ويعوده 

مريضا<<.كان ما عتل اض بالنيل، الجيل، عبيخ للشنيارنه 
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ورثيسالشورى مجلس عضو ، عسيلأن رحيم العبد الله عبد د. 

.النورة بالمدينة الأدبي النائي 

ؤيلأملفهمادثهم يح> زائريه مع لحليفا — الله ه رحم~ كان رر 
كان... عليه أحدا يجرئ لا إطار تقة ازحهم ويممعهم ؤيتيامط 

...غيابه سبب عن ويسأل منهم يغيب من يتفقد الله حمه ر~ 
وإخلاص،حب علاقة والأصدقاء اء الجلسمع ه علاقتكانت 
وح—رماتاعدات مسمن ه إلياحون يعنا متقديم على وحرص 

كثيرمنهايتجلى i كثيرة إنسانية مواقف له ... حاجات وقضاء 

رحمه~ توسيله حلال من ذلك يستحق من إفادة على حرصه ٍقء ِ

بنمحمد الشيخ أحيرن__ى فقد ، ة الدول_قن المسولمبمن دى ل~ الله 

ويالنبالمسجا_ ة إمام_قن الشيخ ساعد كان ذي الاني ثعلي 

ومنالأخضر إبراهيم وللشيخ ه لاستضدر فقد ه، منبتكليث 
اميالسام المقمن رآ أم المسجد ة إمام_قء الشيخ ساعد كان 

_قنيم أعحليت م ٥ • * ٥ • أرض كل ماحة أراض قيلمع بميحهم 

هرحم~ الشيخ توسط ... نهم مم علأو ْللب دون مناسبة مواقع 

لدىالكاش عيد اوي الحمأحمد الشيخ ألة مس_ق؛ ~ الى تعالله 
نتيجةتحملها تي الديونه سداد تولى حث ، ي حالالملك ة جلال

وتمة... يكييرا شيئا ا وقتهبر تعتود^.انت ، تجارة ش ار انحكس

قضيةلتثبيت الأسرة أفراد من عددا حضرنا ا أنوهو آحر موقف 

بكرل محمالأستاذ ال الخالحاصرين من وكان ، طلاق 

امأمالجلوس با لنأذن أن وبع—ل ' ا وأنام الأيتدار صدير ٠ اوى برن
الأخه لال فق، هود الشوعن دعوى الأطراف عن سأل سماحته 
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وعمراوى، بونبكر محمد ا همالشاهدان : اعد الكريم عبد 

قامأن إلا — الله ر-دمه ~ ه منكان ا فمن فلانة ان عثمحسن بن 
ضانحيث ، بالخال القديمة لمعرفته معه ا وأنالخال ليحيى واقفا 

بةالمناسومحل ، ام الأيتدارة إدارة مجلس يرأس ~ الله ه حمر~ 
مجلسث ذلك أن بيعتدر أو الجلسة ة نهايحتى ينتظر لم أنه 

ةالتربية بكليالأستاذ ، ة فلانحسن بن ر عم• د ٤ حاك__ممح. 
حاليا(.طيبة )حامعة بالمدينة 

علىيحافمل بل يقحلعهم، ولا يهم عليتغير لا ص—لقائه أ مع وفى لإلإ 
وأذكر.. . جليسه به ؤيأنس ويألفا نا يول... ؤيواصلمهم علاقتهم 

والشيخمرضه أواخر _ةن ~ الله ه رحم~ الشيخ أن مؤثرا ا موقف
منالأحر عن أحدهما انقطع الحرم ام إمحسن بن الجيد عيد 

زائرأبمشقة الجيد عبد الشيخ فجاء ا منهمضل لرض ارة الني
اصرغوالمجلس الفطر عيد يوم مغرب لو بيالمنير د عيللشيخ 

ولقيهففرح ، حاء الجيد عيد الشيخ هذا للشيخ فقيل > بالنائرين 

طلوبكى ا فتعانقاد المعتكرسيه على للجلوس طرية__ه وهوِق 

أثروت، الأخر يودع ا منهمكلأ وكأن بصوت للأخر ا منهم
كماحدا اضن التحيمن الشيخان وكان المشهد، من الحاضرون 

العديقى،رحمن العيد بن على دكتوو الالشيخ معلوم،،. هو 

ةبالجامعتاذ والأس، الث__رين_ا وي النبالمسجل. وخحليب ام إم
٠الإسلامية 

هبواحتمعت ، فرب عن ~ الله يرحمه فضيلته— عرفت ل. رروف

ةمعرف— الله ه يرحمدي— والبن وبه بينكانت طق__او ، رات م
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ديوالمع سافر أن — ٥١ ٣٧٥ع—ام حدود ق - أنه وأذكر وميحبة، 
يعلمحمد يخ الشت الفضيلة حاب أصسنهم مايخ المش—تض وبم 

عبيدبن يمان والشيخ عميل، بن الله عبد والشيخ الحركان، 
القط—اربواسحلة اض الرين مالشرقية ة المنهلقإلى ... وأخرون 

-قا إمامنفضيلته وكان ... بالأحساء ا منرلتإر والدي فدعاهم 
فضان، ا إليهأشرت تي الا رحلتنام أيخلال الخمس صلواتنا 

يرحمهوكان حيدة، وتلاوة عدب بصوت ~ الله رحمه ~ يتمير 

عدب، ل الخلحفيث فكان ، ا يمازحنا مكثيرا ~ الله 

ةلعذوبع الجميينصت م تد^لإذا ، العشر لطيض لوب، الأس
كانتوقد ، للحضور ات والأنمم، ه لالكلمة فدائما ، كلامه 

اكانفقل ات، المكاتببعض الله ا رحمهمدي والبن وبه بين

اللهعيد بن الملك عيد د. الي مع،آ. ويتزاوران يلتقيان ا مكثيرا 

سابقا.البنات لتعليم العام الرئيس دهيس، بن 

نحتيفم، إليه بيى وحبإلى ه فحيي، ه بحيالله أكرمني لقل لإلإ 
فعرفت، قليه لي وفتح . ه مناني وآلن• بودء وهلوقتي . صيداقته 

،حلقه ونيل ، نفسه اء ونق، ه قلبوصفاء 1 فضله عن الكثير 

داره—ق، ~ الله ه رحم~ زيارته من أكثر ضنم، ... حاشيته ورقة 
هبابفضان ، ر العصّد بعالنبوي المسجد بجوار كانت تي ال

أمورمن أمر  'همستنس، بن با مالحوائج اب وأرباد للقحيمفتوحا 

همنشفاعة _ق، امع وط، ه يديى علمصلحة قضا، وراج ه، دين

برا~ الله رحمه ~ وكان ... رفد وطالب ٠ حاجته به—ا تقضى 
،مرضوا إذا ؤيعودهم غابوا إن عنهم أل يسبهم ا حفيبأصدقائه 



هبالاتصال من أكثر وكنت للعلاج لجدة رحلاته إحدى و-ق 
الأسستاذبه اشالأتي إحدى _ق تجله أحبرنى عليه ان للاهلمثنهاتفيا 

حسينبن الجيد عبد الشيخ لؤي—ارء للريادس سافر قد بأنه الله عبد 
سهيلت اتصعلجدة عودته وبعد i عليه اشتدت قد المرض ة وطآ ن ألن 

تتيثلمانم للعلاج الستشسمِإ وتراحم مرJضر٠ أئن ت له وقلت ا هاتفي
أنو ول; لإ الله ه رحم~ لي ال فق؛؛ اض الريإلى المفر اء عن

والرفيقالصديق وهو حق ا علينوله ا علينعريز الجيل عبد السيخ 

أبرفما ؛؛ ؟ بنيارته نفسمى تطيب لا ثم مرصه شدة يبلغني فكيف 

أنبلا وماءي وفأعظم ا ومبأصدقائه؛ ~ الله ه رحم~ الشيخ 
والإرساله التوجيام عمدير ٠ حميدة محمل السيخ حلمه!،،. 
ةبالدينيم والتعلالترييق رحالات وأحد ، ابقاسالنبوي بالحرم 

.المنورة

كلللجميع مقدرا ، والأصدقاء الجلساء مع كريما ان كظ 
هولات، أزممن لم—م يقع ما -ق اعدا مس—، ومطانتهسنه حسب 

آلسنان بن علي بن محمد الشيخ اورحال(ك. عنها يعجز مواقف 

.المنورةبالمدينة الشرعية بالمحكمة القاصي سنان. 

الوجه،وبشاشة i نفيس اليكرم سمح الكرام صيوفك عرفك لقل ح) 

عنعرفت ل ولقيس الجلة وملاطفالح_اويت، وموانمة 

نقسهعن ث يحل منه سمعت ما مجمؤع الضثيرمن الشيء فضيلته 

سقتمخالطلتسه وطول سفره _قت مرافقته من شرفت ا وم، تهنشأ —قإ 

اديكسالأ م— الله رحمه ~ سماحته _قن وجدت وقد ... حضرد 

لمنالرفقة وحسن الألفة ودواعي الصلفة رفع من غيره من يوجد 



إلاشخصيته عطلمة ة أعرف.حقيقأكن لم حقا لأقول حتى ، معه 

القاضي، سالم د محمة عطيالشيخ ٠ فره الممالات ح-هت 

—الله رحمه ~~ سابقا اكورة بالديية الشرعية بالمحكمة 

طنتفقد أمثالي، وعلى علئ فضلك صل لنوا تعيش أن وتمنيت )) 
*

حضرتوكم يعرفك، لا ومن يعرفك لمن ا محبالشيخ سماحة يا 

علىالعلم بعلل—ب وتشرفت ، الأسلامية باليكريات العبق مجلسك 

ووالدابارأ أبا ااسلمين وعلى عئ فقيد أغلى يا يء كنولقد يدك، 
وتشرفتي نفسيعرفت أن متد ى علععلفك د امت، فوقا ش

ولمنلى تسوقها كنت الش وأحاديثك بحبك وأسرتنى بمقابلتك، 

وقرارةبى فل_قن رسخت تي والبمجلسك، بالحضور يتشرف؛ 

الشرعيالمستشار ، الخالد الرحيم عبد الح صعالشيخ ه. نفسي 

سابقا.المنورة بالمدينة القضاة وأحد بال۵لاJفا، 

ةغاي_قن ه ومعارفوأصدقائه ه وأقاربه وأهلأولاده مع أحلاقه رر 

ةالدعابإلى الأوقات طثيرمن ِق يميل ، بن واللوالدماثة العيلض، 

حمسعلى تريد ة هلؤيلسنوات لازمته وقد ... اللحلميفة والنصي، 

أنوأحاول ، ارج والخداحل الث ه معافرت وس، نة سوعشؤين 

،لن، ذلمن نعني يمه ولكنة خدمأي ب~ الله ه يرحمه" لأقوم 
رحمنالعبد الشيخ ( ١١...،،.)بنقه خدماته بجميع هو ويقوم 

الكبرىة بالمحكمالإدارة ام عسير الحعحن، ليمان سن اب

منه.والقريي١ن الشيخ أصدقاء وأحل ، سابقا المنورة بالمدينة 

معارفهوحميع بل ومحبيه، أصدقائه مع علاقاته تميزت كما رر 
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الجانببن ولبالتواضع وايستتدبن االوظفّتي من معه _اْااتي والم

حاجاتهميتحسس فكان ، والوفاء والمودة والإخاء والمحبة والعطث 

أوحاجته ه ليبدي أن أحدهم من ينتظر فلا ، أحوالمم عن ويسأل 
اجئهمويفادرهم يبفهو ، تلميحا ولا نشريحا لا وضعه ه ليشاكو 

فهو، منهم حسبان ولا ترقب غير من ادي والموي المعنبدعمهم 

بهاأن يرى ة قرصيولا مناسبة يترك فلا ، ورعايته بفحيله يسبقهم 

وبدلاستغلها إلا وقدراته مقامه قدر على كل منهم للواحد ا شم
٠

رحمهنمير~ ا كم... ام وسرتبصسممت تحقيقها _قن يستطع ما 

يبةمحيعليه تقع أو صيم ه بيحل أحل أي مع الوقوف ب~ الله 
معوجاهه ه بمالابه مصّمن والتخفيف مساعدته ة جهدد فيسعى 

وهذه، المحنة سرول وتالعمة تنجلي حتى ، ة الوجدانياركته مش

طt ه معاملن والعببن لمح وا الأصدقاء على تقتتسر لا الصمة 

أوسرا فعلا أو قولا أذى ه منه ونالإليه أساء ولو حتى ، للعموم 

الود^يف ، ادقا صيا حيقلوبهم من ه وحبتقديره فتمكن .1 ا علن

يهمفعيه وس، منشور بينهم ومعروفه ، مستور يم اره وعحلم

فنفعه، مشهور عليهم وحلمه ، مغفور عليه وخطوهم i مشكور 

همنفالخير ، السريرة نقى ، السيرة محمود ، عديم كثيروصرره 

منهوالمعاقين ، ة مأمونه منلإساءة وا i ميدول ه منبر والأمول م

ةبممكمالقاضى ، الكليه الرحمن عبد الشيخ ، ر ،٨ معدومة 
ؤيضيضالمكرمة. بمكة التميير محقشمة ورئسيس ، سابقا المدينة 

يخالشمواقف بعمى ذلك إلى ة أذ^ليا رحمن الد عيالشيخ 

:فيقول معه الشخصية 
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زميلوهو ماككه مع اوص والتفقرانه على فعزمت ، به مستعل 

القيمةعلى قانفقنا محضار، عقيل فضل الميل العدل وزاري بت 

البلغكامل —لي ل يوجد لا إنه له؛ وقلت نيال، ألف وثلاضانة ملمون 
علىوالباقي ال ؤيألض ة ثلاضانحاصر فلدى • تقسبمله وأطلب 

،استريت له فقلت ٠ للمبلغ ه حاجتلى فأبدى i نوات سثلاث 
صالحبن العريز عبد الشيخ سماحة من المبلغ قتريس سآ ولكن 

،دطا ال_همروتقبل النظر تعيد فلعلك ، سا_اوورة اطا أهسعه له وأدفع

المبلغلمك سيدفع العزيز عبد الشيخ سماحة أن ادام م؛ لمي فقال 
وتمبالتقسيط. البيع على موافق فإنني لمماحته يرا وشل وتقممهله 

قالأقساط تسديد وتوفيقه الله بحمد تم وفد ٠ ال الحثن الإفراغ 
الدرجات،أعلا ثن وجعله ورحمه حيرا سماحته الله فحزي ، ا اجال؛—

الشيخ.لمماحة وتقديره لموقفه خيرا البائع الله وجزى 

كغيرية الحاميلأحوالي متابعته وهو آخر ا موقفألمي لا ا لكم

شراءتم ما فثل يه، صلة أدنى له ومن وجلمائه وأقاربه محبيه من 

اني،الب4 الة ونبفيه تعديل إلى بحاجة أش وجدت المذكور زل المن
واستمره، ١ ٤ ٠ ٧ ام عرجب شهر ■هن ه لشرائى فور ذلك ثن وشرعت 

ةمحكمثن مضنيي ثن أنا ا فبينمi س1ماتي العارب تقلموة ه طيالعمل 

منيعبن الله عبد الشيخ الزميل فضيلة وعندي المكرمة بمكة التمييز 

ففتحته،ا مغلقظرفا اولنى ينالممتاز سل البريبموزع إذا القضايا نتدارس 

اللهرحمه ~ الح معبن العنيز عبد الشيخ سماحة من رسالة به وإذا 
بطيهلكم ريصم; نصيه ما رقيقة مقدمة بعل فيها يقول ~ الأبرار رحمة 

شويفيه ا بماش-تروا ة بالمدينالتجاري الأهلي البنك من محييق شيك 
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هدءلأن ؛ عود عندنا ا موا تقولولا فيه، ا تطيبونناكم جئنإذا طيب 

تائث-ق، ا مناركة مشا فاجعلوهودأ ع تجدوا لم فان ادتكم، ع
وتقديريشكري ولكم به ا علينتمنوا ما عليه جلسنا إذا منى البيت، 

ال/اا/م*إاه،ِفن رر ح, والله اني وامتنوإخلاصي 

يحملبه وإذا للشيك وبمطالعش ختم( 1 صالح بن العزيز عبد أخوكم 

لفضيلةوالشيك الخطاب فناولن أيي—ال( * )**'.'يي—ال ألف ائتي ممبلغ 

،عليه وأثنى الشيخ وشكر ا عيهاطلع فمنيع بن الله عبد الشيخ 
علىوإحسانه وأقضاله الخيرة ه أعمالمن قليل شيء هدا أن بفأخبرته 

بصمتذلك كل يعمل ، ه وأهله أقاربعن فضلا ، ومعارفه محبيه 

الخاصةوثائقي من وجعلته الخطاب بهيا احتفغلت وقد ، تامة وسرية 

ديريتقمعل فهو ، ا عليهة والمحافغلة العناينى متستوجب الش 

املبات، المناسه، م وغيرهاد والأحقالأولاد ه عليع وليحللزازي، وإع

،حسنت قدوة وليكون ولتلمضه ووفائه، الرجل هدا سيرة من عليه تشتمل 

_قناشتريته ما قيمة ححيرت أنني الغري،_ا ومن ، منه صورة لضم وأرفق 

ولاادة نيلا ال ؤين، ألائي ممبلغ فوجدته المنزل بذا ايث، أثمن وفته 
،والغلمروفه للأحوال ومنتابعته للواقع معايمننه يعحليك وهدا ، ان نقمي

١للأموره. يرث، تقد وحسمن والإدراك العقل بميزان ووزنها 

انيالإنسه تعاملمن أخرى ، موافقبح الشاء أبنأحل ؤيدضر 
فيقول؛

لأسبابأو ة رسميلأسباب سفره م بحيكتالله رحمه لكان رؤ 
بجميعلمتي غيرمس،أشخاص مع التعامل إلى يضحلر ا مكثيرأ صحية 
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4مرافقتى بحكم أذكر ولا انهم، وفنمستؤياتهم  هدهكثيرمن _ق 1 
ةوالبسانيامة الأبسيير بعالأسخاصرا هؤلاء ل كابه بأنقرهايء اليع

مودهويكسب ازحهم يبمكان زلأء ه-حتى .. دير والتقوالاحترام 
غيرولوأنهم منهم، محتاج هو من على دق ؤيتمييم، العفلوتقديرهم 

يكونلا من دى يهوكان ؤي—رحمهم يهم علؤيععك مس—لمثن، 
إذايهديه ا )طبعميسورا ائي الموضعه يكون أو صدقة إل محتاجا 

_هنالمدراء ار د^بمثل غ_يره أو الملبيب مثل ه معتعامل اك هنيكان 

وأذكر، أحدهم يستضيض أن ا نهائييتؤدد لا كان .. مثلا( ادق الفن

الكبدطبيب ديفيد الدكتور مثل بعضهم استضاف أنه مرة من أطثر 
عادلالأستاذ ؛ ،(. الفندق —ق، العشاء ام طععلى وزوجته هو بتسيرج _قء 

العزيز.عبد الملك بجامعة الأستاذ يسالح المزيزبن عيد ابن 

معه وتعامل~~ الله رحمه ~~ الشيخ علاقات الميحث، ا هن. اول تنلقد 

ادهوأحفازه وأبنر الأمولاة وهم المجتمع أفراد من كبيرة شريحة 
منأحرى شرائح وبقيت ، ه منوالمقربون ومعارفه وأصدقازه اوه وأقرب

ِهتا معهه وتعاملعلاقته حيث من ات وقفا معهلى سيكون المجتمع 
ريحةشمثل . ة القائمول الفصع—قث ث المباحشذ حيح الحعياقها س
ات،الحاجوأصحاب م، العلة وطلب، تخدبن والمي، وظفن الم

اس،النة وعامة، الحكوميدوائر الاء ورؤس، راء والفقاكبن والمس

ى_د,همثل ولأن اول؛ والتنة والمناقثمالطرح -A ة للازدواجيدرءأ وذلك 
تهاسميتفق المجتمع من ان والفنالشرائح لتلك املات والمعات العلاق
معوتعامله علاقته فمثلا والفحمول. المباحث تلك مواضيع مع ا وتناولؤ

عنوا تناولؤسي،تم الشرعية دوائر التأ رئاسته تحيته املبمن والعالقضاة 

ةبقيمع وهكذا ، القحنمسا، _ق ~ الله ه رحم— ه أعمالعن الحديش، 
والشرائح.الفئات 
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اساأااإ9ل

|لأوإشالنبوي اا><سده 9قي 1ا0ح0عة قي 9الذظابة |اإمامة 

لأّْسجدإمامته ~ الله رحمه ~ بالشيخ أنيط عمل أول كسان 
عاماعشر خمسة حيتذاك وعمرم التراؤيح صملأة _ق بالمجمعة الجامع 

الشطحسدير لم ا وعصي قا شيخه أن وذلك ٠ ١ ٢ ٤ W عام حوالي أي 
ينيانفقد المبيكر نبوغه لاحظ الله رحمه ~ ~لعنصري ا الJريز عبد 

اللهولكن ، ة والكتابالقراءة تعلم ه ليتيعسر اإدمدرولم صعيشا 

التححسيلعلى والحرص والمرم الذكاء وشدة الحاقظة بقوة عوضه 

بإمامهله شيخه تكليف من كان ما فكان والتميز، والشوق والنبوغ 

أنإر ذلك ّق تدرج ثم ، الجامع المسجل ف التراويح صعلأة _قن اكملجن 

لمشبابه أول —قن يزال لا وهو اليمجل ذلك —ق والحيلماش بالإمامة كلفه 

عندعنه نيابة حلقته سق بالتيمس تكليفه حانب إر ، السسرين يبلع 

المناش_رعن والنهى باليروف الأمر هيثة سج عصوا ه تعيين١ ود^ذ ، سفره 

حميعهاالأعمال هذه _قت استمر وقد ، بيانه سياتى ا كملمسا رئاسته ثم 

مجموعيكون ذلك وب ٠٥١٢٦٣عام _ق .ادس الريإر ه انتقالحتى 
سرونالعش_ة قرابة الجمعا ال الأعمهذه —ج قضاها الش السنوات 

٠

ةالمدينإل اءس الريمن ~~ الله ه رحم~ الشيخ انتقل دما وعن
الشيخمع ا بهالكبرى المحكمة شء قاصيأ للمعمل - ٥١٣٦٤عام المنورة 

اللهرحمهم ال الخيمحمل والشيخ الراحم اب الوهعبد ابن الله عبد 
فصلشن وأسبابه وظروفه ال الانتقهذا مع ات وقفا لن)سيكون حميعا 
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~الله ه رحم"" زغييي الالح ممالشيخ كان تمصيلي( وبشكل ائم ق

أنهإلا لرحمته( إلى الإشارة )سبقت النبوي المسجد وحعليب ام إمهو 

قد— الله ه رحم— صالح الشيخ صحة كانت — ٥١ ٣٦٧ام عبحلول 

يخالشام فق، المن —ق ه لتندم، راْس الأمه معرت وكثاعتلت 
الشؤونعن اللموول هو ان ود^الله رحمه ~~ راحم بن الله ر عب

الماحية وأئمعدل ة وكتابمحاكم من ورة النة المدينتقن ة الديني

ةبالإمامليقوم ~ الله ه رحم~ المنير د عبالشيخ يح بتري،فؤذنين والم

هرحم~ زغييى الالح صمللشيخ اعدا مسالنبوي المجل —ق، ة والخ۵لاب

أول_ق ه عملوباشر ذلك على — الله ه رحم"" الميخ فوافق ، ~ الله 

إلاالحصتءن. الرحمن عيد الشيخ لرواي4 ا وفقوذلك • ام^  ٣٦٨عام 

مسودةوهى الجانب هذا _قت ة مهمتفاصيل على تأتى ائق الوثأحد أن 

اللهعبد الواك بغط — الله رحمه — العنير عبد الميخ بعثه اب ححلم

يقولاه  ٣٧• / ١ ١ A/ ِق مؤرخ زاحم بن الله عبد الميخ إر الله ه حفخل
النبويالمجل ام إمعلى شق ا ملأنه فضيلتكم إلى أرفع فاني رر ؛ فيه 

الخمسالسلوان وأداء ة الجمعة بخطبام القيزغيبى الصالح الميخ 

أيل الله~ —حفخله الملك ة حلألأمر صدر اه  ٣٦٧سنة ث مرصه بسبب 

ه١٦٦٧/٩/٦وتاييخ  ٣٧٩•رقم برقيا [ ثراء الله ًلميب العزيز عبد الملك 
صدرالمشقة عليه استمرت ا ولموالإمامة بالخيلمابة عنه وضالة أقوم بأن 

ةجلالأمر على ائ بناه  ١/٣٦٩ ١ / ١ ٠ وتاريخ  ٠٣٤٦ برقم المامي الأمر 
يحفقموي، النبالمجد ام لإماعدا مسيني بتعيالله~ ه "حفحلالملك 

مياشرتهماار احتوالعشاء المعرب وقتى سوى للأمر الا امتثبالوخلمة 

ُك(.ُ ... معاونا تعييني عند 







فيهتتوفر ممن الحيلجن إمامة بمهمة القيام ومخلصا صادقا إليهم عهد 

اكيحيحةالقراءة من تميكنهم إر اصافة للسلاح، وا التقوى ات سم

العربيالا-ن الع_قن ااسلمتي قلوب فن الشرضن الح__رمين ة لمنرلوذلك 
حسن،الحيي عبد : الفضيلة أميحاب ايخ السمهؤلاء ومن —لامي، والأس 

الخربوشى،الله د وعبالعلمي، -رث واإشالجزائري ادر القد وعي
إلىإضافة الله—، رحمهم — زاحم ن بالله د وعياوي، الحيومحمد 

فتالله أمد لإ أيوب ومحمد . الآ-خصر وإبراهيم ثاني، محمد المشايخ: 
عيدالشيخ انتقال وعند ، ل٦حرية ا التسعينات بداية مع  ٠٠.ارهم"" أعم

لمنالشيخ احتاج اء لعلمتتكبارا ة هيئفن لعمله اؤض للريحسن المجيد 
ويثان— لكماحي علي السيد الشيخ له فديكروا الإمامة فت يساعده 
فطلبواحنترام أدب بكل الأمر ه عليفعرص ~ ة بالممحلكمقاضيا 
السببعن قساله معتذرا إليه عاد ثم أياما يمهله أن الكماحي الشيخ 

منزلتكزادت لقد ه لال وقالشيخ م فتيسي، اعتذاره سبب ه لفذيكر 

منالقراء من عدد على الأمر عرض أنه وأعلم علي، شيخ يا عندي 
،ورعا«.ُ أو تهيبا بعضهم فرفض الحلماهرة البلدة سلكان 

لم~ الله رحمه ~ الشيخ أن إل هنا الإشارة المناسب من ولعله 
غنالأحبار تواترت وكد النرثة، الجليلة المهمة بهذه لميامة أحرا آخ—د ي

والإرشادالتوجيه عام مدير حميدة محمد الشيخ هو ا فهالشأن هذا 
ةبالمدينيم والتعلالضية رحالات وأحد سابقا الشريف النبوي الحرم ب

يذكر— الله رحمه ~ بالشيخ وطيدة علاقة ه لط.انت وممن المنورة 
وزارةمن يتلقى ~ الله رحمه ّ الشيخ ))كان فيقول: ؤيوكده ذلك 

عنتقل الشريف النبوي بالمسجد الإمامة عن شهؤية ميكافاة الأوقاف 
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:قائلا به جاء الذي مع الشيك يرد به فإذا أحد، عنده وليس الخاص 
السببعن وسألته فتءوت_رأت مندصش وهو به فرجم الراتب هذا لا 

فقلتالله، لوجه شيئآ أعمل أن أؤيد : نورا يشع جوابه فكان رده، -ق 
فقلتبه، هم يتصدقون : ال فقلى، تما الله لوجه به وتصدق حده له 

:قائلا واجهته اك وهنمثلى. ليسوا لا : ال فقآحرين، تحرج إنك ه: ل
المسمد—ق الممل لترك__ك تمهيدا للشيك ردك هل : صراحة ألك أس

فكان؟ زام إلوجه عليه مم يعد لم بحث ه وإمامة حيلمابوي النب

النبويالمس—عد ت حدمعن أتخلى لا الله بعون فاني وكلأ لا ه: جواب
أخري_ات_ق، الله لوجه أرد_اوها ا وإنملألك، ة استطاعدي لادام م

'....٠٩« حياتي 
التمييزة مءتذ^مرئيس ، اليكلية رحمن العيد الشيخ هو ا وه

معهوالع__املان ~~ الله رحمه ~ الشيخ من الممرj؛؛j، أمد المضرمة بمكة 
:فيقول الموقف، هذا عن يحدثنا الزمن من فترة القضاء ِق 

ويالنبللمسجد وخدليب< ام إمه سماحتأن ا معلومك—ان لقد ) ) ٠
٠ ٠،

رفيصيكان قفل ، محتسبا قضاها ، ا عامخمسبن من لأكثر 

منامتقع وخدااوت4 إمامته مآن فترة مضى وبعد مكافأة، للأمام 

صضنسرهبن الحإدارة كانت ا مأيام من ذلك وكان ، أخذها 

لإدارةمستقلة ة رئاسأنست ا ولمساف، الح_جوالآوقلوزارة ة تابع

انمرمبمنلإدارة رنيس أول حاول ٠ عام ^^ريذس الجرمبن 
هلفارسل سما>حته، مع لراشل ١ صر نا بن حبمل الشيخ سماحة 

هرياشكا دلتمرار باسياد وأفمصدق، يك بشمغرل_أق أة مد^اآف

عدمه منوهللب امتناعه على أصير بقبويا عليه أل7 ا مل، فردها 
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رئيصكل ذلك عليه كرر وكد ، ا نهائيحسم فد أمر _ق، ة المحاول

لهلحل ولا حدا ضعيفة المائية حالته أن مع ه، رفنيقيئيي يتور 

موقوفاحدا متواضع عتا بيإ يسكن وكان القضاء. راتب سموي 

ه_،ك.١٣٨'عام ببنائه الدولة قاممت، الحرم إمام على 

ةالإمام_ق ه ومناقي~ الله رحمه — الشيخ آثر معن الحديش ان 
هعليوسلامه الله صلوالت، بن أحممالخلق سيد مسج،و _ق ة والخيلماب

بميسإلى الق—ارمحا أبل الصورة تتضح ولكي ؤيطول، بمل—ول ه آلوعلى 
;لفضله والع١رفين له المعاصرين من المآثر ه هي. _قت قيل ما 

لواتالصمفش الله ا ليعن— الله ه رحم— ه تلاوتيعانت ي. لقؤ ) ٠

آفاق-ق، بالمص—١٣٧ تحلق ام القيوصلاة التراويح صلاة وث ١^٥>^ 
الأذان،ه منتقبع لا ، شجيا معبرا نديا عذبا صوته وكان علوية، 
دعاؤهود^ان الله، ات تثلماني معمعه وتعيس i القلوب ه لوتتفتح 

_قغرمضان شهر من وع،ثرين سبع ة ليلف وبخاصة الخاقم الضارء 
رحمةيرجو الذي الوحل المؤمن دعاء القرآن ختم ليلة ؤق القنويت، 

ؤيبكي،ؤيبكي زلته ويرهم، ذنبه يبكى مغفرته، ف ويتلممع ربه 

ضارعة.خاشعة خلفه تصلى تي الالألوف، عشرات، ه معويبكى 

بنبوالخسوف، والكسوف اد والأعيالجمع  'إه خطييت، وضان
وبالقلإر تنفذ عت، فاط^ان، ء ا والرجوالخوف وا الترعيب، 

اتائيه ربإلى انح الجرد وتوتصلح تهذب وس، النفث وتتغلغل 
تفحنالمنأكثر ا فم، ه منفرط، ا معلى رأ متمعيا نادممستغفرا 

مديرحميدة، محمد الأستاذ ؛ك(. ه بمواعغلائبن والت؛ ه بخحلب

سابقا.النبوي بالمسجد والإرشاد التوجيه عام 
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رحمه~ صالح بن العزيز عبل الشيخ الفقيد مناقب أعظم من )) 
مسجدهف ه الله ول رسراب محث ة بالامامه قيام~ الله 

أربعبنقرابة من_بره على بالحطابة وقيامه ، المنورة ة بالمدينالشريف 

أثمقمن وقليل ، ؛ يم عفلام مق_قن مديد عمر من ه فيالعاما، 

محرابه.المدة هده مثل أمضى من النبوي المسحد 

ةالمدينبمنطقة المحاكم رئاسة _قت ة الثقيلثوكنه مممجانب إلى هدا 

النبوية.

ثوراحلته i خلابا وأداء حسنا صوتأ أوتى — الله رحمه — وكان 
سنةأيام من يوما حدثنى السامه؛ يا يرنا-ج سلسة، سهلمة القراءة 

عيدالشيخ المقري الملامة فضيلة وألف ة وثلاثائوسعس تسع 

دارءه وذلك "" الله رحمه ~ القاصى الغض د عبن بالفتاح 
حسنفديكر النبوي، المسجد من القرب ب، اء قباب ببة الكائن

:ه لفقلت قراءته؛ تأثير وقوة الح، ميبن العروسر عبد الشيخ صوت 

نيفعام ام أيمن يوما القارئ اح الفتعبد الشيخ دي والسمغت 
)لقدت يقول النبوي بالمسجد الفجر صلاة من عاد قد و؛ 

فتلهماة(. الجنمن يقرأ ه فكأنالرحمن سورة ام الإماليوم قرأ 

وهو، لح صما ابن الشمخ من وره السيهده ۶ لممبما القاصي الشيخ 

ذلك.وتحقق المحراب _قت يقروها 

لأداءينهيا بينما اليوم ذلك فجر و-ق ؛ مؤيضا القاضى الشيخ كان 
قارهضوي؛ النبالمسجد _قن ام تقبالصلاة إذا البيت; ث الصلاة 

الرحمن•بسورة لح ا صّابن ام الإميستصتح أن ا متمنيسمعه؛ الشيخ 

١٦١٠-



إرالقاصي الشيخ فأقبل الفادحة بيد ا بتلاوتهيس_رع ه بإذا ف
علىا متكنووقف ا ففتحهجد الييوجه ث هي تي الالنافذة 

تيستمع وهو يبكي وظل ، البكاء ه غلبئم ؛ يستمع ا حافته
عاونوء٠ إليه، يهرعون ه وأهله ابنوجاء ه، معكانه سقمل حتى 

منيقرأ إنه رحما يردد وهو أحرى؛ مرة رجليه على الوقوف على 

الجنة(.

منا يلقيهء^ان تي الالجمعة حطب ~ الله رحمه ~ ه مناقبومن 

ة.مرتجلا بأنهأولا از تمتكانت د ففوؤ الله رسول بر منى عل
ِقأثيرا تم أعفل~ ر وامكيبالتحضير ة العنايمع ~ والارتجال 

أوراقمن الخحلب قراءة فان المكتوبة؛ الخطب فراءة من الساممتي 

—از تمتوكانت حاء. الفميالعرب عادة من تطن لم ة مكتوب

الخحلب 'يلا ول يطل~ الله ه رحم~ يكن لم إذ أ رها بتحيثانيا 

ذلكمراعاة إل ماسة والحاجة المنة مقتضى ا وهذ| القراءة؛ —قأ ولا 

النيؤية.ة بالمدين; يف الصمفصل ِق الحر؛ وشدة ، الرحام شدة مع 

مشيثلأتاول تنثن الحكيم لوبها بأس— ثالثا ~ از تمتويكانت 

ك__انالأى ه الله رسول سنة متتضى ~ أيضا وه__ذ,ا المجتمع؛ 

الميخ٠ (. ؟ وضذ,ا ا طن. ; ون يقولأقوام ال با )م؛ لوبه أس
ةبالجامعالأستاذ ارئ، القاح الفتد عيالعنين د عيدكتور ال

المنورة.بالمدينة الإسلامية 

ملضةأوتي وقد ه الله رسول مس—جد —قء الش_ريف بر المنعرفه لإز 
اتالمعلميتخير ووضوحا، وسلاسة ة، وحلكمبلاعة وسجية، 
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وكان، الأئمة بقية على الأدوار ويوزع الإمامة على يحرص وكان 

دكتورال'الدبنة خارج كان و ولحتى ا بهؤيهتم ابع يت
ةبالمدينالأدبي النائي رئيس ، عس—يلان الرحيم عبد بن الله عبد 

الشورى.مجلس وعضو المنورة، 

ة،مقننة محكمريض الشوي النبالمسجد —ق، ه حطبكانت لإلإ 

مميزةتلاوة للشيخ وكان ، فوائدها شت وغريرة ، ا زمنهشء قصيرة 

هاينسلم ، الأداء ؤق د التجؤيؤق خل الحنث جودة ى علدل ت

تخرجأنها يحص قراءة لأنها ; القراء وقرة مع حتى حلفه لون الممي

وتصوراتاني معا أدائهمن ؤيدرك ، القلب ِمح فتستمر القلب من 

ِقوت القندعاء يدعو — الله ه يرحمكان ... القلوب لإ_ا تخشع 

دعاءوكان الليل أحر الوتر ق - يدعو الأواخر العشر ؤق الوتر. 

السجععن عريا ، الأداء ف التكلف عن بعيدا خاشعا جامعا 

حسنبن عمر د. عليه،،. حرص دون الدمع يس_ندر ، المتكلف 

ةطيبة )جامعالمنورة ة بالمدينالنريي_ة ة بكليالأستاذ فلانة، ان عثم

الشريف.النبوي بالمسجد والمدرس حاليا(، 

،وا_مح البالتؤسيل ~~ الله ه ر،حمأخ الشأب حطم تستظ 

الجوتع، ي العقلاع والإقن، ة الأدلى علاد والاعتموالوضوح، 

وهو، المميز الصوت ارة وجهة العاطفوحيوية ، النوازل مواضيع 

صلاةوحاصة لى المحمبسماعها يكذ رة, المؤثللقراءة د مجي

يخلولا لي المميعلى يثيق لا الذي المناسب القدر يتحرى ... الفجر 
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يتحرىالص—لأة _قن اره دع... القراءة يتكلف لا لأة الحيبتطفيف 

ؤيعجالوعاء مع عل وينقا دعاء الوع وينواردة الة الجامعالأدعية 

فضيلةك(. ه لدعائاس الناح ويرتالغنم  'هبالبكاء السعد 

،الأسلامية ة بالجامعالأستاذ الحديفي، على دضتور الالشيخ 

السريتت،النبوي المسمجد وخحليب 

يالعلموالتأص_يل ز تتميريف الشوي النبالمسجد ث ه خطب)) 

كلينسى ولا ة، الإطالعدم مع العصر وقضايا الواقم ومعايشة 

الفجر،لأة مممسقن وخاصة المميز رخيم الصوته ه خلفصلى من 

سورةلأخر ه فراءتذة لأنسى لا اطع المقبعض ار يختدما وعن
أنهوتعص ومبك مؤثر فهو وغيره،__ا التراويح شن لعاره ا أمالزمر، 
ولاة مثقلة إطاللا وستلمى نهج مام كامومنهجه ، ه قليمن يخرج 

رئيسالحميد، صالح بن العزيز عبد الشيخ . (( مخل تغنيت 
تبوك.منطقة محاكم 

yy  ،اسالننفوس سقن الغ بأثير ته لار، غيه ليشق لا مفوه خطيب

أكرمه•١• ه لاس الندعاء وسميهتثر بعيني لئ، ذلت، شاهد وكم 

أثيرته ل... أثير التوقوة ء ا الأي وحسن وت، الميبحسن لى ا تعالله 

صّلاةوهويدعو-قن صغرى _قن سمعته وفد اس. الننفوس _قن عظيم 

المْلرِ،باد والعببلاد اليغيث أن ربه على وألح رمضان شن ة الجمع
بغزارة'زل ينوالطر إلا اليوم نفس شن العصر صلاة بمد ث، لبا وم

لمسسماحتهؤيدعون ويشضرونه لى وتمسا ارك تبالله يحمدون اس والن

معي تواجل أناء بنفسي وسمعته رأيته وهد١ ، تعاأى~ الله حمه ر~ 
بالصفالشسسريذإ وي النبالمسجل شن الى تع— الله رحمه — ري وال
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Lوطلاوة حلاوة _هن السلسبيل تكالنهر نساب بر والمنالشريف القبر 

كتابخلقت حنجرته وكان ، تصؤيرها عن القلم يعجز 

الموقنان الزمويزيد المكان فيردان مميزا صوتا كان لقد الله، 

امالأمق ينحلملإن ا وم، الع_الماتي رب لوخشوعا ، وحلالا ة هيب

النبويالمسجد ان جنبترتج حتى بالدعاء ~ الله رحمه ~ الحسالج 
نيرانالمن والعتق المغفرة تسأله ربها اجى تن، الفقيد مع متجاوبة 

شهران رمحنيذكريات ارتبطت لقل ••• التصسوير يفوق مؤثر بحيوت 

_قالمصطفى مسجد زوار من وقاصديها طيبة أهل أذهان ق - القرآن 

دالفقيبصوت ام والقيالتراويح لاة مي—ق الك_ريم الشهر هذا 

اببد^تينرjم الفقيد يكان فقل ف مباشرا ونفسيا ا إيمانيارتباطا 

جهوريصوت ، فيه تصنع ولا نا تضللا رخيم عذب بصوت الله 
الفقيدشرلف وقد ... وخشوعا إيمانا ان والزمالمكان ه منيزيد 

حثنالآخيرنبن السنتبمن ف المصلمبمن جميع قلوب ِئ عاطفيا فراغا 

شنالمصلثن جمؤع أم حبمن الماصمى ام العشن إنه حتى ، المريض أقعده 
ارتج_داحتى القراءة ببدأ إن ا فم، أخيرة تسليمه شذ التهجد صلاة 

القصدصموت ماء لانرا يوالنحعب باليد^_اء النبوي السمجل ات جني

:والدعاء بالبكاء أجهض حين الأخير الوداع وكأنه . ثانية يمول 
عناعث فا العفو تحب عقوكريم إنك الله 

ورئاستهه الله رسول لمسجد ه إمامتمن أجل اك، هنوهل )ؤ 

اوملازممجاورا ، ا عامين أربعمن لأكثر المنورة ة المدينلمحاضم 
منأكثر ... نليم والتسلأة الحيأفضل ه عليالمصحلفى لمسجد 

الصلاةيودى ، والآخ_رين ين الأوليد معراب شذ ا عامين أربع
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السجدبر منيعتلى وهو أ عامأربع_اتي من أكثر ... ة الظتوب
بنوملأيالمص__اان لألأف وموجها ا مرتد ة جمعكل ث الش__ريف 

اللهبشؤع لؤم ومنبه—ا ومذكرا ، الدنيا اع بقكل —ق، له الس_تمابن 
ء

المص_اواتييتقدم وهو ا عامبن أربعمن أكثر ... ه رسوله وسنة 

يتقدموهو ا عامأربيبن من أكثر ... التراؤيح صلاة _ق بم ا إمام
٠. . يل التحيالشهر من الأخيرة العشر ث التهجد صلاة شن ة الأئم

الموقعهدا _قء الله إلى ويبتهل يلء وهويرفع عاما أربعبن من أكثر 
لاحوالممر والنميالعز باع البقشتى _قن للمسسلمبن ا داعيالشريف 

امعدير مالجوادى، طخى صميبن .حسالأستاذ . ك، والسؤدد 
سابقا.المنورة بالمدينة التعليم 

إماماأوتنبي سنة ٤ * النبوي بالمسجد اس النوجدان ف ارتبايلمه )) 
يرتبكولا قيه يلعن لا متميزا ارتجالا خعلبته يرتجل وختليبا، 

ٍ٠

صوتذا ا متقننا وقارنور، الأممن أمر ِق يشتيل ولا يهمب—لمثا ولا 
بتكلالقلوب ؤيملأ والخشية الحشؤع نقص المقت يبمث عى ش عدب 
أشرهلة—قت الختم ودعاء الرمضانية قراءاته وأشرهلة ان، الأيمنبرات 

حادثعليه حصل أنه وأذكر .. يتهادون وبه—ا اس النيتيادبا عريزة 
المستشفى_قت مرة ولبت ثق  ١٠٠١۵١ا_قت هلماى محيوهو عام ذات سيارة 

وصلى، وعاد الله شخاء ثم ، كبيرا ا حزنة المدينأهل لذلك فحزن 
منآمومان الممن أحد يبق فلم المغرب صلاة اس بالنلى مما مأول 

بعودةفرحة الضاتحة ان أيمع بالبكاء شهق وقد إلا ة المدينأهل 
الخيلمراوي،العيد معمد ُد. ُ ، « فيه الله لأنعم وشكرأ حبيبهم 
اديالنورئيس حاليا(، هلميبة )جامعة ة بالمدينالضية بكلية الأستاذ 

سابقا.بالمدينة الأدبي 
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يعداض. رسول مسجد ام إمصالح بن عب—داليزير والشيخ رر 
الخلال،سحرها رموز من ورمزا ، المنورة ة المدينأعلام من علما 

الوادعالزمن من ردحا الطيبة طيبة أرجاء -ئ الجميل بحيوته صدح 

النيوىالمسجد أريمحان فملأ ، لأنمتدى مميزة ه نعمي ، تيء الؤ

،فواحا عبيرا الصوت ذلك فد^ان .. الطرقات ش وتساب السروفا 

دىبنزوج مماء ونق، والى المأزاهير بزوج ممر عيلمه كأنأو 

ةالمتعحلشالأرواح نصر وي، نة الوساعر المشز يه، يعس الأحاس
للهوالنور الطهر عبق من لتنهل مرقدها من فيبعثها ، الله لديكر 

كمأنت لأه .. الله بذكر الأذان شنفت كم صالح ا أبا يأنت 

سورةوخواتيم الرحمن وسورة الغاشية وسورة الأعلى بسورة غردت 

الشيوخيشد الرائع ان البيبذلك سعداء ا كنوكم 1 الكهف، 

الرمضانيةالى والاياد والأعيالجمع 4 اء والمال والأطفوالشبان 

أملت،وإذا ' ا بكينذنوب الخشية بيكيت، وإذا ، أمثادعوت فإذا 

استشرف،رة المغفيحص بفاستثرضت، وإذا ، اأملنالله ة رحمسقت 

اعامبن حمميمدار على امتدت صحية ا وأيمصحية .. لمثامعنفوسنا 

موالمعلوالأخ الأب ت، فكنت انمبوبة المدينأهل صحبة .. فاوني
المعروف،الكاتم، ريادي. الحسن د حامالأستاذ ' ُ والموح__هه. 

المنورة.بالمدينة والتعليم التريية رحالات وأحر 

وياليالمس__جد مِ، وحطيام إمو وه، ~ الله ه رحم~ ان يك)) 
ةطريق_قت ٠ ة الخطابث ا ن. فريطرازا عهره، من دهرا ، الثريف

ء

عاليةمقدرة أوتى والمجتمع، ة الأمقضايا من الج يعوفيما أدائه 
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الخطابأسلوب وتنويع ، والارتجال والبداهة البديع الترسل على 
اتهمفئؤع وتنالسامعين مستويات تفاوت ه فييراعى كان الدى 

ويعيى٠ الممتعة 4 ا1متنعوالمهولة اليساطة إر فيعمي اتهم، واهتمام

ريضتعالش ة الحيؤيالموضوعات تلمس به وأحاديثه خطيهت 

..ة اليومياة الحيائع وقات ممارسمن ه فينجم يا ومللمجتمع 

يشدمترابط معكم وأسلوب ، راقية لة سلميلغة ين ويعظ فيدطر 

هنأثير والتاع والإقنالإبلاغ هز مقاصده ويحقق ، امعيه ساه انتب
علىربيت وقد القلب هت حتما يقم . القلب عن يصدر ا فمد نقص ال

ركتا كم• ورة المنة المديناء أبنمن ال أجيه وتوجيهاته أدب

اليمعا«.ُ إليهالوافدين من خطبه امعي سهن مؤثرة انطياعات 
القرىأم جامعة مدير قاضى حسن بن سهيل دكتور الالأستاين 

بقا.سما 

ينلين المدسليوم الحضور ة دفى علالشديد بحرصه عرف )) 

•~ الله ه رحم~ ه أيامر أواخهن حتى ه الله ول رسراب مح

ينالتهجد وصلاة التراؤيح صلاة هن كثيرا ه نفيجهد وكان 

لمخ—ارجصابطأ تلاوة الحلو الحففل قوى الكريم، رمضان شهر 
ديوالعلى رف تعد. التجويأحكام ى علا حريصالحروف؛، 

الوقق—اأحكام هن د الواله لا أبداهة ملأحملمن الله رحمهما 

—ب؛ فرغوثر:اا بلالكآلكوئر أعهلتننلئ> إثا ر ورة س-4، 
مدىعلى أراد ا مه لوكان . القرأن عليه يجود أن ~ الله رحمه 

وةبقفه يتممي~ الله ه يرحمأبى" سمعت د ولق٠ نوات سمنلأث 

هنعنه وقال البصيرة، ونور التلاوة ان وإتقالحفظ؛ وجودة الذاكرة 
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نسوتهوحلاوة تهّيزه سقغ كرا__ال سلالدرير عد_الشيخ اته: حلميإحدى 

راسووه(م.أنوار بثم الله برصاء حظي أنه ولاشك ه، تلاوتوأداء 
واالستشارسابقا الأعلام ونير ٠ الشاعر حسن على تاذ الأميمعالي 

الملكي.بالييواز 

علىتدل تي الالبيضاء بعباءته ( ~ الله رحمه )~ الأن به أني كظ 
وتلكالحب وذلك ا عليهناح اللون الوهبية الجوانب وتلك سريرته 

أمامالححلى يروتاك يس_( ~ الله ه رحم)~ تتوجه تي الالأخلاق 
ؤيتشرف، المحيطمى الحبيب ثقلثن ل—١ سيد بر بق٠رورا لثن المحي

سقتوثى عنهما الله رصي احييه صّى وعلعليه بالسلام 

اي)الرحمن( ... لله الحمد أكبر، الله ، عندلواا .. )استووا المحراب 

أنتشتهي كانت التي السورة وتلك ؟ ي قلببئرك من  cjrإي-
الأنيكون أن الله ال أسالأفنية ا معهوتنممهر الأذان ه منتسمعها 

ياي،آلجنثن محنْى إسهمف بذ كلإآا يرّي ئثا ال ن م
معنىالمسهبة — ا كلامالمؤجرة ة الحطيوتلك [ ٥٤ت رحمن ]ال

برالقبين النسمات تلك أستنشق زلت ا مإني ٠. العيد وصلاة 

انيالإيموالعمق الحيوت ودفء ة عذوبمن لكريم ا لمنبر وا الشرث 

الشسريفالمكان هدا ث أوقفه لما الله يحيه لم و لرجل تلاوة -هن 
اللهومملم، عليه الله اى ص_الحبيب رسموله مسمجد بامامة وشرفه 

النمحاتوتلك ، ان رممي-هن الك-ريم القرآن تحتيم ة ليلعلى أكسير 

داغوالأتمميات للوجنتشتاق تي الارة الحدموع الوتلك ، ة الروحاني
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الحياة،بزائث غير|آبهة ونطإ_ق كيما اليوم هذا ولمثل ، واللعى 

لإمامهعاد ثم فتوة لمرضه انقطع عندما الشيخ أتذكر ا هنإني 

الشجنوذلك الوعاء بذلك ة الليلتلك وختم رمضان شن المحد_لين 

المسجدلمقدمه انيللمقت وقد المص1لين قلوب ورأيت الجميع هز الزى 

«.'ملتهبأ دمعا تقطر وهى فرحا الشريف 

ةالبليغه واليكلمالجهوري وت الصمذلك ة الطيبة طيبدعت وظ 

فرننمث فرابة أرحائها ِق تجلجل كانت التي ادقة الحيوالدعوة 

صموتهيسمع لأينال المنورة المدينة ش، بيت وكل ودعته ... الرمان من 

١يصغى تي الوطلأوته بحلاوته الط__ريم القرأن ات بآيالندى  ٦١
ةمنعمعلوية أفاق _قء ا معهوتعيش ، القلوب ا لبوتتفتح ، اع الأسم

فردوكل بني يا ودعته ... الأحد الواحل. ادة وعبوالصّلاح بالإيمان 
الموجهكان صالح بن عبدالمنيز أن يحص الخيرة البلدة هذه ِق 

إلىالمحببة ، القلوب من القريبة حطبه حلال من لأسرته معه الأول 

اةحيايا وقضمالمجتمع هموم لأخر وقت ببن اقش تنتي ال، اكفوص 

٠٠مشكلأنها وتباين وحوهها مختلف _قت اكاص 

yy  الث_ريفوي النبالمسجد بر منعلى من ص ححلميحميع كانت

أحلمن المسلم اة حيعليه تكون أن يجب ا ملمتكاملا منهجا 

اتحبا ط^أذهسهلة سلسلة ا عباراتهشذ لة متسهلسمانين، د السعادة 

شفاءفيه ن—لي زهر من شهد أو بديع، منتظم طد عقش، أصيل لولو 
وتضمدالقلوب مجمع مناسبة كل شز حيلمبه كانت ا كمورحمة، 

العقول،وتنير اكقوس، ِق الأمل وتشيع اب الممموتواسي الجراح، 
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تحرقولا وتجمع ، تهدم ولا تبنى ، تنفر ولا وترقب ، ايمم وتحفر 

أصبححتى بالمحكمة والدعوة نة الحسموالموعظة ة الطيبباللكلمة 

اللسانبليغ كان المرض، النبوي للمسجد رمرا "" الله حمه ر~ 

ارحميإليها يحن ة محبببرة ون، جهوري صوت ذا ، ان الجنحاصر 

النبويالسجد زوار 

حلفهالصّلاة د^.انت فقد غيابه عند الصلاة سج نفتقده ا طن

التهجدليالي غع الفجر مشارف إلى امتدت وإن وممتعة ا طالت وإن حفينة 

المبارك.رمضان شهر من 

تالمنورة ة بالمدينمنوها ا حعليبويقوم إلا مناسبة يترك لا كان 

،لجامهاالقيامبه المسيلمثن على يجب وما ، والتاريحية الدينية وباههيتها 

مرقداه.بالبقيع له فطوبى فاحيته طيبة أحب 

yy  مفل، كثيراآلمني ثدييا نفسي على الحبر وقع كان ولقد

_اريحالتذلك أستعرض ا وأناء اليكسّمن نفسى أتمالك أن أقدر 
الساميةرسالته أداء أثناء ؤيجول يصول وهو لفضيلته الحافل 

_قعء سوا النفوس الحاصى._يم وقعه ه لبحيوت يمتاز ا إمامالشريفة 

_جأم ، المتميزةونيرانه الصّحل، وته بصمة الكريمالتلاوة ال مج

تالمؤثرة يخيلمبه الشريف المسجد أرحاء يهز وهو الحطابة مجال 

صدادأن أشك لا ا وثيقارتباطا النبوي بالمجد صوته ارنيحل حيث 

اليالليتلك سج الأخص وبالحاصر، ا وقتنحتى يذكر لايرال 

وسجام والقيح التراؤيصلاة سيج الفضيل الشهر من المبارطسسة 

كلمتهاس الناعتاد عندما رمضان آحرشيجر سج الموفقة مداخلاته 
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النبويالحراب إر ويتجه جبري_ل اب بمن المسجد يدخل وكان )) 

هتلي فسيورمضان الحج موسمي ه إلا السنة ام أيطوال ة للإمام
ايكنإذ الصوت جهوري ~ الله رحمه ~ ولكان اني, العثمالمحراب 

اأمبوضوح. الممون ميكبرات دخول قبل يحطب وهو ممونه سمع 
ليلوصوته بسمماع فها نسستمتع ا د^نفقل ولياليه ان رممهأيام خلال 

قاربوكلما وموثو. صاف قوى بصوت به ؤيتغنى ، الله كتاب 

خلفه،المعلاة على اس النتلهنا ازداد الانتهاء على رمضان شهر 

المدورأنين اع سمويبدأ ، القرأن ختم ة وليلالقدر ة ليلوخاصة 
,الله يكناب من الأخير الجسرء هت اليدء مند بالبيكاء تجهمس وهى 
القرأنختم دعاء تلاوة هن بدأ ا موإدتا ازلي، التنالعد يبدأ حيئ، 

تتصورأن ولكآ ، الألاق بوهم المصسلثن من الخاشع اليذ^_اء 4تا سمع
بالدموعملفوف بصوت دعائه على نومن وهي المؤلفة الألوف هذه 

وأن، ذنوبهم لؤم الله يغفر أن وجل عر الله من والرجاء والخوف 
بهوكأني ار. النمن ابهم رقيعتق وأن ، امهم وقيصيامهم يتقبل 

الفجرصلاة ركعتي هن الرحمن سورة يقرأ وهو "" الله رحمه ي~ 

حراتأصدائه مع تتجاوب اق الأفهن يجلجل ر الفحلعيد يوم أو 
.رصولأباتها« المدينة 

،المربي الفاصل والشيخ الحز الم للعمثالا — الله رحمه — كان )) 

اإمامفضيلته وصدق بحق ك—ان لقد ، الواعي الحمليب، ام والأم

اعسمأحما ت، كنكم كبيرا ا ومعلمفديرا ا ومربيواعظا 

مؤثرةجميلة نيرة لموته كان فقل الفجر ا بنيصلى وهو قراءته 

الحديث،فيها ا خعلبكدللث، خطبه وكانت ، ا وبحلأوتهبخشوعها 
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بكاءنشيج ْن4 الناس سمع وربما .. حلو شجي وبصوت ، الحالق الله إلى 
ويبدثون(ك.ماو4 فينشجون وسلح؛لان4 بعفلمته المقر ، بالله المؤمن 

الحممبن عبدالعنير الشيخ الكبير الإسلامي العلامة يكن لم رر 
تيالالإسلامية الأمة عن فقيدا' يعتبر بل ه، ومجتمعأمته فقيد 

_قتمؤثرة وقوة ، النبوي المسجد -قت بارعا ححلميبا تسمعه أن تعودت 
مميزاإسلاميا حطيا كان فقل اني، والوحل الإنس—اني ان الكي
ثلون المصّإليها ينجذب التي الإسلامية الخهلمابة ات أدبيفن يجيد 

بهقرأمى ونغم جمعل، بصوت الله ا0 حبفقد التبوى، سجد مل١ 

ا.فيهيجهر تي الالصلوات أداء ث ها يرتلتي الالكريمة ات الأي
صلاةطيه يودي كان الذي الضحيم رمضان شهر -ق حصوصا 

النبويالمسجد إلى يفدون الذين المسلين بها ويوم والتهجد التراؤبح 
شهره ام الختلحضور الإسلامي، الم العاء أنحجميع من 

ذلكفيها يتجلى ضان التي الدعوات سماع ق - والمشارطة رمضان، 
فكانفيها نصيب امه من ه لوالأي الصالح ام والإمالخيليم، 

البذ^_اءه يغلبالش دعوات البتلك أثر التسديد ~ الله ه رحمي~ 

ذلكف يتبعه وكان ، التهجد تختيم نهاية -قز ا يرفعهعندما ا فيه

ووجدانهماعرهم مشتستأثر حيث، ، يومهم الدين المم،—لثن ضل 

وخشوعتجلي ة -حال_قن الله إلى روحاني بشكل المتجهة وعواطفهم 
لائمكنلحذل__ات وِفز ، ه علييعلى لا ام مقٍقت ِوهي •• لا كيف .. 

تتمالكأن ة الميتافينيقيأو انية الإنالترتٍىدة أو يوح الأو للقالب 

،ومصرفهاا ومالضها حالتههو ذي اللله وعهإ ححي-ؤز تتياجع أو 
ورناوصأصورنا نفخ.قز ذي الالخالق بذا متعبدون عبيد فذ^لأ__ا 
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وسخرواكوه، الجس_اوه والمتعة نعم المن ا ووهبنتصوير، أحسن 

هه لاكرين شعابدين نكن ألم .. حدسا ش، المكون هدا ا لن

ذع__يسنى الما عمونات لحفلممن ة نمغلكل و_ق، ا ودعواتنصلواتنا 

—اء البقوللمه — الأبدي الأحر الم العه ه باء اللقيتم أن إلى ا فيه

ورحلارع البوالغحليب الإسلامي المقصر ذلك إلى عدنا وإذا 

ةوالأحلاقيانية الإنسالمواقث من ه لا لرأيناكم والمعالقضاء 

أنهالمشترك قاسمها عبة صّة معادل_ق متكاملا يجعله ا موالأدبية، 

والاجتماعيةالإنسانية القضايا بن ب—م الجم حطب ِق يجمع ضان 

يشيعطان ذي الالجتمع ق ا إيجابأو سليا مريرة كانت نى الم
علىتطلعه ة بالمدينالشرعية للمحتكمة رئاسته لكانت فقد فيه، 

علىتظهر يكانت المش الاجتماعية والظواهر القضايا يكثيرمن 

اياقضبن بن مار يختأن إلى الي بالتأدى ا مذا وهالمطح، 
نىالمالسلييات كل فيه الج يعالجمعة ة لخطبموضوعا المحاكم 

علىيقوم ا خلافيضان فيعضها القضايا، تلك رحم من تخرج 

وأخرى،أسرة بن بدائرة كانت خلافات أو رة، بأسحلت مشكلة 

بشكليعرضها فكان ة، إجراميأو ة جنائيايا قضور ظهأو 

طي،الة الاجيماع^السرايح يكل ا يفهمهسلسد__لة وبلعسسة i مبسمل 

نهجميتخذ ضان ه أنكما ، ة الجمعصلاة تودي كانت 

وعفلالمعلى يقوم لا ذي الالمباشر غير الإيحائي الأسلوب علاجها 
ضانذي الوالأثر الواقع حقيقة مع يصطدم لا ذي وال، المباشر 

أوالسياسية أو ة الاجتماعيأو الأس—يية ات الخلافوجود تقذ بيا س

الذياع الإقنأسلوب على قادرا كان أنه ا هنوأعنى ، ادية الاقتمي
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ومعالجةالمشاكل واء وا.حتالأفكار طرم _قن بالموصوعية يرتبط 

وفعال«.إيجابي بشكل الأمور 

ةخدم_ق، يقث ا عامخمسين مدى وعلى — الله يرحمه فكان- ر) 
المصطفىييجد وححليبا إماما الإسلامية والسريعة الحنيف الدين 

أمتعا وطالمزاهدا ورعا ~ الله يرحمه كان- ار، غبه ليشق اله 
_قتوأبكاهم الكريم رآن للقوتلاوته صلاته _قن انمن المسؤخ حم

اتآيفيهم ؤيقرأ ا امحس النوم لوهو صوته ة لرحامالوقت نصس 

حلال~ الله يرحمه ~ ضان ... الع__الماتي رب اب كتمن ان بين
ريغفالمديران ى العلالله إلى يتض__رع الكريم ان رمضهر ش

هلتطرب شجي بصوت ، ات والمؤمنوالمومنين والمسلمات للمسلمين 

الىتعالله احتار لقد العيون، وتبكى ، القلوب وتخشع ، النفوس 

صلىالمحيللمفى نبيه لمسنمجد ا وحطيبا إمامليكون يم العفلشيخنا 

اممه_ق ونجح ، المنممب ا بهي. جديرا وكان ، وسلم ه عليالله 

الشيخ٤ ه، اد العبضم_ة و_قن القضاء أو الإمامة ث واء ||وظيفته 
ةالما_ينبمنعلقة احد والمسهالأوقاف عام مدير على بن عد_اوالرحمن 

سابقا.المنورة 

منيكون أن إرادته وشاءت وحل عز الله حكمة اقتينما وفد رلإ 
ميراثبحمل وحل عز الله شرفهم الأين الأعلام الأئمة أولئك ببن 

اللهصلى الله رسول عن والتبليغ ، الله إل بالدعوة ليقوم ١■ ه نبي
الفاصلام والإمالجليل الم المذلك الله بي ند بل4، - وسلم ه علي

اللهاب كتة حفخلا^ه٠ين والقضاة املبمن الماء العلمأح_اد الشهيد 
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بمجسابالمدب بصموته يأخل ااده1ر وأتلراف الأيل اء آنه لسالجن الت

وبالقلإن فوس، النفجوامح ز المتميه بأدائويرشق ٠ وب القل
والفيوصاتi رة منهموالأعين ، ية خاش_الة والأفن_منيكسرة، 

بجنابصوتعلقوا ، ببابه لاذوا وقف عب—اده إلى الله ينظر ة متنرلالألمية 
،شعكوره ور عف ه إنفضله من طلصأ ويزي-، أجورهم فيوفيهم 

اجدالمسام!حد وإمالشرعي أذون المالشافعي عبدالله الشيخ 
المقدسة.بالعايسمة 

إرار معمنهم واحل صسالح بن المنير عبد الشيخ فضيلة هاهو رح 

ةمدينث المسلمين أبكى الذي الشيخ رحل لقل . ٠ ٠ يعود لا منزل 
اركالمبان رمحيشهر —ق، الدموع ذرفت م فيتتت.. ه الله رسول 
فقدنالقد ... ريف الش_الحيحض ختم _ق اس بالنيدعو لكان عندما 

الدعوة_قت الأثر أيكبر له ان د^.ن جليلا وشيخا يكبيرا ا عالمبفقده 

ارقيفلم ه أنإلا السن _قن تقدمه ورغم .. ا بهوالتمسك الإسلامية 

وخطبهالقيمة ائحه نص_عن يتوقف ولم بل الشريف النبوي المسجد 

خليلعدنان الديكتتور ؛٤ -•-ه، اتجمعة خحلب خلال من العفليما 

والتعليمللتربية الإسلامي الم الملرابطة المام الأمين اعد مسيباشا 
العالمية.الإسلامية الإغاثة هيئة ورئيس سابقا 

ومسووليةكبير، شرف ا كليهمأو أحدهما الحرميان إمامة لإلإ 

أوة خطابأو ة إماما إليهيرقى لا ولدا عالية، ة ومكان,، ة عفليم

والعلمالتقى عنهم عرق ممن الرجال، من العزم أولو إلا -ا تاوريس-

فلاكبيرة، ة الأمى علأثيرهم تأن ذلك الله، اب كتوحفظ 
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ويومونلأة الحييودون ممن بهم المحيطس اس النعلى يقتصر 

اليوم،صوتهم إن بل شحسب، وي، النبوالسمي الحرام المسجد 

وزادالمسؤولية عظمت ولذا كله، الم العر ا تصل صورتهم، وريما 

ممنتعالى، — الله رحمه ~ لح، هيا بن عبدانمريز الامام والشيخ 
التيالعظيمة المسئولية مسوى على كان وممن الضبير، الثهرف هذا نال 

علىو-حافظا تتطاع، اممبما فقام غيرقصيير، زمن منذ عاتقه على ألقييت، 

بعلعزها أ هو بل تعالى، الله بيوت، عز 1 من هو تعالى، لله ١ بيوت، من بيت، 

٠والخيلمابة الإمامة على ~ الله ر|دبمه ~ مهمته تقتصر فلم الحرام، البيت 
يرحمه~ وكان الدروس، وكانته المتابعة وكانت، الرعاية، كانت، بل 

رسولهومسجد الله بيت، يخدم أن يري-د لمن يحتذي مثالا لى تعا ~ الله 
والاهتمامالإداؤية والمتابعة والفقه بالعلم وسلم، عليه الله صلى محمد 

مجلسعضو النملة، إبراهيم بن على الدكتور الي مع٤ ، اليتمر،، 

٠ممابما الاجتماعية والشؤون العمل وونير الشورى، 

رحمه~ زغيبى الصالح للشيخ أ مساعد — الله يرحمه — عبن و» 
ونجح، المحكمة عمل إلى إضافة النبوي المسجد إمامة -ق ~ الله 

٠

ةالبليغه وححليقراءته من م1،درورين اس النوصار ، عذليم_انجاحا 

لبمن،بالمصّوي المبالمسجل زدحم يخاصة ان رمضق ِو، المؤثرة 

دنالممن رمضان شن يون يححنمبل ة، عجيبة مواظبون ؤيواظي

رورامعاس النر ؤيمه، الشيخ يلة فحنعمع التراويح لصعلأة الأحرى 
يخاليثمولكان ، رة المؤثة الجميليخ المهقراءة باستماعهم ا عفليم
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ةمحبايثسبه ا مم، وإلقاءايه ه خطب_قت عطيما ~ الله ه رحم

العالمبلاد _قن عفليبمة شهرة وأخذ وخارجها الدفق ث ه لاس الن
ويالنببالسجد المدرس الحافظ د معمالشيخ ه، الإسلامي 

يرحمهسابقا— المنورة ة بالمدينالكبرى بالمحضمست التمييز وقاضى 

.- الله 

إنهبفقيدهم، يأتسوا أن ربهم الله بيوت _قت المحارب أئمة وأدعو وؤ 
هإناحي؟ المسأى ؤث ٠ سنة خمسين ة قرابار والنهالليل اص النأم 

فضلتالتي ة الثلأنالمساجد أحد ء الله رسول جد مسع

_قنا أوقاتهكل _قء ~ الله ه رحمى— لاته ميفيثانت I اجل المس

ك_انتإذ ان، نقحيولا ادة بري لأتتبدل هي هي ا وبردها حرف

الىتع— الله يرحمه ه— مناثتساء السواء من فردي-ا نسلاته أريقان 

صلاتهكانت الص-حابيت فيها قال التي ه الله رسول بصلاة 
نوديا موعليهم عليه وملام وتوفيقا هداية الله رادهم السواء من 

iلجراثري ا بيكر أبو الشيخ ٠ ، المسامثن،، ث وأقيمت ، للصلاة 
الشريف.النبوي بالمسيجل المدرس 

yy  حازهاقد ا الله يرحمه شيخنا— أن أحسب الصمات تلك طل

كتابتلاوة _قن المميز الصموت ذلك ا، إليهيضاف ، منهاوأكثر 

إمامة_قن اها قممتي الالطويلة السنين من ذلك يتضح وجل. عز الله 
أوة المفروصيت لصلوا ا لف ذل '٤ء سوا ا ريتتالساوى لنبا جد المس-

حسنلى ا وتعارك تبالله ه وهبوفد رمضان ام.ق والقيالتهجد 
قراءتهيسمع ومن الصوت، ف جلال مع _ر التركيوقوة ، الألاء 
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ةالجمعمقإ الوثره الحطب بتلك عرف كما لأيسحمحت، أن يتمنى 

أوضاعا فيهيعالج الناسبات. من وغيرذلك والأستسقاء والعيدض 

وسنةالله يكتاب من الشرعية النص|وصري على ا فيهؤيعول المجتمع 

راْلالإفعن بعيدا الح الحيالسمك نهج مق وفوله رس

عميدالميحيمي، سعد بن الح ميالدكتور الشيخ ، والتف_ريحل(، 

العمدة.وأستاذ الإسلامية بالجامهة الدعوق كلية 

الحمحيبن لينير ا عبد الشيخ الممكن فقيل نص الميهدا ومن )) 

بأنوأكرمه وجل عر ربه شرفه الذي النبوي السمجد وحطيب إمام 
ثنولان، الزممن قرن نصفق زهاء ، النبوي المممحد لإمامه اجتباه 

لهعليه— الله رحمت — فانه الفقيد الشيخ عن يكتب أن لمثلى يثان 
للمسجلإمامته ت ا أولهثلاث: عرفت فيما أبرزها لعل ة يل عل مناقب 

وهىالزمان من عمر وهو عاما وأربعبن خمسة من أكثر النبوي 

لأدائه—ان ك ولقد المحبمن، الصيمن القليل إلا ا بهيحخلى لا أثرة م

صلاة—قم عة الخاشوصراعته الض_ريم ران القتلاوة _قن المجون 

و—قمارك المبرمضان من والمشرين المابع ليلة _قم ولاسيما التراؤيح 

الممكن،نفوس —ق، عميقا أثرا رمصان أخر _قم القرآن ختم ليلة 

عنينفك لا خاص عبق وابتهالاته الفقيد لتلاوة ضان لقد حتى 

قدالثرى كان ولثن قرون، أربعة من لأكثر وتراثها ة المدينتانيخ 
عالقا، وب القل_قن ا حيمازال القرآن ترتيله فان جسده وارى 

ثرتأ ملا اني ثالمستمعون، إليه استمع ا كلمالله بيدطر ٠ الأذان ب
المدةهذى الا ارتجء نبي المنبر على — الله ه يرحمه— خطابت
هذهعلى وتثقف تربى ولقد ان، الركببخطيه سمارت حتى ة الطويل



بلادالأكثر _قن جيل ه خطببها تزخر كانت الش العلمية المائة 

ق-والحج موسم -ق النبوي المسجد إر الوفود طريق عن الإسلامية 
دكتورال٤ i كك ة والمرئيالمسموعة الإعلام ائل وسعبر أو رمضان 

والج.اممةدعوة البكلية المساعد الأستاذ الدين، نواب عبدالرب 

المنورة.بالمدينة الإسلامية 

المنورةة والمدينالسعودية العربية والملكة الإسلامي الم العقد فظ 

سماحةهو ، الإسلامية والشريعة الدين أعلام من ا علمخاصة 

هلوعفل_ان د^فقد ~ الله يرحمه الح~ صدبن -ز الوريد عبالشيح 

الحيلأةأفضل عليه الخلق منبرأشرف فوق من وتوحيهه وإرشاده 

لمين،للمسيالفيل أثره عاما، ين وأربعة أربعة طيلالتسليم وأزكى 

وحدهقائما عاما عشرين من أكثر ~ الله يرحمص وكان 
سقنالناس وكسان ، مساعد ه ليكون أن قبل ة والخطاببالإمامة 

والتهجدالتراؤيح لميلاة المنورة ة المدينعلى يتوافدون رمضان شهر 

دى،النوت الصمبدلك رآن القه بقراءتهلهم ينثموك——ان ه، خلف

راءالفقيواسى وط_ان i ذلك إلى ويشدهم القنوت ين ه وبدعائ

أوأحرا يآخد لا وكان ، غيره وين رمضان شهر ين اجين المن

إلىمتى أكثر الأجر إلى حاجة ين أنا يقول: الإمامة، على راتبا 

عاممدير الحصين سليمان ابن عيدالرحمن الشيخ ٠ ه الأجرة 

المقرينالأصدقاء وأحد سابقا ة بالمدينالكبرى بالمحكمة الإدارة 

رحلاته.يإ لص والمرافقحن له الملازمين للشيخ 





٠صعالح بن عبدانمزخ ... الهيب الرجل مات )) 

ه..النبي مسجد محراب  Atالح-دل-ني يوم وهو •• عاما وأربعون خمسة 

..الدينة صعباحان تعانق المميز ممونه نبرات .٠ المثال رانية تجربة كان 

..رمضان باتي وعندما يوم•• كل ولادة بالسايح فجرها تملأ 
بخشوعوراءه الجميع وينصت .. الرمان بقدسية السيخ صموت يمتلئ 

..التهجد ميلاة مقت طوال لساعات 

..الحرم بفضاء صعالح ابن امتزج 

٠اسمان كل ذاكرة مقت وتجسده 

..الوقور الشيخ لبدا .. معادلين .. والزمن الاسمان معار حتى 
..مميزة صوته تفاصيل كانت .. 

..والطمأنينة ٠. والوقار •• بانماطفة طاشحة الجياشة نبراته ويكانت .. 

القرآننية بنورا معطرة .. عروقه —قت لجذرت سني ..الالحلمجاسة تلك .. 

٠٠٢اوكريم<<.'
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|وفهو|وث1في

|وةذد|عضي  ojjLo9 —cllj||وشيج—وعتهه اعه1ل 

ةالإمام 'ه— الله ه ر.حم— الشيخ سأثر مابق السالفصل اول تن
العملأثيرهدا تإل وتطرق السرث، وي النببالمسجد ة والحطاب

قدوةك_ان ه أنوكيف ، أ ومنهجلوكا ساس النوب قل_قن الجليل 
أن}تحلوايجب تي الوالميجايا الصفات من يكثير ق اء والحطبللأئمة 

أعم—المن المشرق الأخر الوجه على التعرفا سيتم الفحيل هذا و._قن ، بها 
ةالمدينسطكّان حياة شن وأعمقه الأثر أبلغ ا لؤد^ان والتي ومآثره الشيخ 

البأعمالمتعلق د_، الجانوهو ، ا منهأوسع رة دائث وربما . ة النبؤي
جوهرتمس اثر والمال الأعمهذه أن ك، ذل، القضاء _ق آثره ومالشيخ 

أفرادبحقوق مرتبطة هي إذ نيفي، أو حضرى مجتمع أي ِق اة الحي
ةومتعلقاتهم، وعلاقوماتهم وححياكلهم ومشاعهم وأوضع المجتم

ةياد وسموامسيبابه، ن الأمفل وحفالخمس، الضيورات يثل بحف

علىبالعمل المجتمع أركان وتثبيت ة، والعدالة والطمأنينالاستقرار 

التعرف،أن ولاشك، أقرائه. بن بة والمحبالقربى أواصر وتقؤية الإصلاح 
خلالمن سيكون ومآثره الشيخ أعمال من المضيء الجانب هذا على 
القضاياشن والحكم الخحموم ببن والمحيل القضاء شن الشيخ منهج تتبع 
وكذا، ( ٥١٤١٤—  ١١٢٦٣)ا عامحمساءث عن تزيد ترة لفورة المنذل

ةالمدينة بمنطقة الشرعيواثر وال ة المحط^مإدارة شن ه منهج

إليهايضاف، —( ٤٥١ ١ ٤ — ١  ٣٧)٤ عاما أربعبن عن ي تنئلفترة ورة المن

الشرعيةدوائر والة المحكمرئيس لاعدا ما فيهعمل نوات ستسع 

رالمدلنة.
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بأسرةة وثيقصلة على زاحم ابن الشيخ ك__ان كط ، إليه الق__روين 
•~ الله رحمه ~ عثمان الأكبر أحوه وحاصة ، ة المجمعث الشيخ 

سليمانبن رحمن العبئ الشيخ ه عنثنا فيعد ذلك بعد حدث ا ما أم

_قتومرافقه زاحم ابن الشيخ كاتب وكان — الله —حفظه الحصبن 

اعاممديرا بعد ا فيمليصبح . ة المدينثم الرياض إر رحلته وِق المغيم 

:يلى ما فيقول المدينة _قن الكبرى للمممكمة 

ابموأح-يره وأتى علميه فدل زاحم بن الله عبد الشيخ عن أل س» 

لكالله سيجعل ; الشيخ ه لال فقة الجمعلقضاء ترشيحه من جرى 

للاستعدادالؤياض إلى حميد بن الله عبد الشيخ سافر ومخرجا. فرحا 

مجلسيحضر حم زا بن الله عبد الشيخ وك_ان القصيم، إر للسفر 

قاليوم وذات لديه، قضايا بنغير مشغولا كان إذا إلا العزيز عبد الملك 

بقضاءصالح بن المنيز عبد الشيخ ملزمتي أنتم العزيز عبد للمملك 

،اه وعينلك، لذ حميد بن الله . يعبالشيخ رشحه نعم ; قال ة، المجمع

ةحمولإن ؛ قال ؟ اذا ولم؛ الملك قال باليات، للْجمعة يصلح لا إنه ; قال 

افيهولبم ' سيول ارى ومجتحيل ض ارات وعقأراض لبم صالح أل 

منفسيأتي المجمعة ث قاضيا عثأن وإذا ، اس النوبثن نهم بيقضايا 

لمفهو أخرى جهة ومن جهة من هذا عنهم، ه نقلييلملبون اس أنأهلها 

امعناض الييوه-ق تجعلأن رأيتم ان فعاليه، يتمرن ولم القضاء يتول 

آخرمض—ان أي ق ه تعيينفبامكانضم تمرن وإذا ال، الخيالشيخ ومع 

بنالشيخ أن العهد ولى على وأمر . هذا الرأي نعم ; قال المجمعة. غير 
مثلأرزاق ه لوصرفا وفرش ببيت ه لفأمر . سنعوه صلكم وا الح صم
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الملكلوالوه ا .خلف، الخيكم دة سه اعتلائبع—_،ل ة للمدينّ الله 

منكتبي نور محمد الشيخ هلملب حيث ~ نراه طيب ~ العزيز عبد 
أنتذكر أخرى مصادر اك وهنالتقاعد. على إحالته سعود الملك 

نورمحمد الشيخ تقاعد أثر -٥١ ٣٦٥عام كان كمساعد ه تعيين

ص-الحبن المرير عبو الشيخ أن المصادر بعض لاطر ا ضمطتبى. 
شنعملهما ة بدايمع زاحم بن الله د عبللشيخ ا ثانيا معاونعين 

ثنزاحم بن الله عبد الشيخ اة وفد وبع.. ٥١٣٦٤ام عالمعكمة 

U/U / ةبْنحلمقالشرعية دوائر والاكم المحرناة 4 - ه خلف- ٤٥١٣٧
اه_ّر ٤١٤عام تقاعده حتى الجليل العمل هد.ا واستمرث، المنورة المدينة 

أنمن أحل فهي القضاء ثن ومواقفه وسجاياه اله وخحيمآثره ا أم

منلفيف بعضها سجل وقل وتعصى، فد أن من وأكبر ، توصنا

ه،بأثروا تدين الم العلوطلاب اء والعلم، همععملوا لن.ين الالقضاة 

بصورةه أحوالعلى وقفوا ذين الورة المنة المدينسكان من وكثير 

التسجيلا ل؛, همن عليه وقنت ا مبعض إلى ارى القوأحيل , مباشرة

;الوثائقي 

٠yy  "اوإماما خطيبة طويلفترة ا ظهرانينبن ب~ الله ه يرحمعاص

وقدالمنورة. ة المدينمنملقة لمحاكم كرئيس ا لنوموجها وقاضيا 

هذهطوال رئاسته تحت وعملت اسنة ٤ حوالي الفقيد عاصرت 

دعوةالال مجثن للجميع وموجها ؤدا قانا خلابكان ٠ ترة الف
يلالخاصة توجيهاته — الله ه يرحم~ ه لوكانت الإسلامية. 

الخاصة،الجلسات أوثن ر، المختميثن دنلك لمحان سواء يا شخصس

اب-اتف،طريق عن أو حضورا اراش ائتفسى عليجيب وكان 
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والقضاياالقميص من كشرا يروون الح ميبن الورو__ز عبد 

اؤيحتؤيهشخميى، بشكل طها —ق ارك يشكان تي الالأنسانية 

_قنيساعد فضان . الحاكم سجل ِق ا رسميا واقعتكون أن قبل 

—جقضايا على واكازعين التخامم_مان بن بات الخلافوأد 

التي الالقضايا من غيره__ا أوث ة، الزوجيالخلافات أو_قء يراث ال
ويصبحا دائرتهتتوسع لا لطي ا؛ فيهاكم المحدخول إل اج تحت

يتعامل~ الله يرحمه وكان مستحيل، شبه ا فيهالحل أو البت 
وسلوكحميدة أخلاق بكل والإلا القضاة من مرؤوسه مع 

الأس—_رئظل تعيش والإداري_4 القضائية الإدارة فضّانت • حضاري 
شرفاه يحكم، نفلم ماعي اجتمنسيج ِق المتماس_كة دئ الواح 

المم،—الحأصحاب ة خدماعر بمشاس والإحسدق والممة الكلم

خدماسبيل _قء العمل _قن ومرووس رئيس بين فرق فلا ، والقضايا 

تكونأن إر أدى ا موهذا اس، النحاجة وقضاء ة المهنشرف 

قضاياأخير وتالعمل تعطيل عدم ا اعتبارهق أخذة ة المحكم

يحترمكان ه أنالفاضل شيخنا يميز كان ا موأهم اس، الن
،الثرع،ة ايا القخية معرفالمستنيره والشتكسر رأي الأصسسحاب 

تخدمأفك——ار من ه يقدمونا مضل _ق، ؤيوازرهم ؤيعاضدهم 
معل—قت صول وأ ونوابت أممس على وتستند ، الش——رعية القضايا 

يحكمذي الالنزيه القاضي ه قليإر أقربهم وكان ، الش—-ريعة 

تنسيهتي الالأخرى وازع والغ، العواطفتأخذه ولا ، الله بسريعة 
بشيخنايرتبيلم، من ضل أن ا رأينفلذلك والمنممف. ادل العالحكم 

زىالوالشرعى القضائي العمل _ق وفلسفته فضره من سخة 

الشرعي،الحكم وجهة ث والمساواة والميل الحكم ة بعداليتميز 
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اموكثيرا رحب، بصدر القضاة اقش وين، ه بنشالجلمة ؤي—رأس 

ِقنيظنن أن بعد ة الدينخارج من نشاطه ام أيقضايا ه لأحيلت 
كتلشن اليطر  'با موفقان ود^ر الأمولاء ه وأ*حب٠ ا محاد^مه

الجميعة محبمعل وكان . املات المععلى ويكتب القضايا. 

راءالفقر ا نا محس— الله ه يرحم— ان ك. م واحترامه

نوادرمن فهو ا. حل. كريمة بصورة المحتاجثن وبماعد والمحتاجنن 

اءالعلماحترام له وكان ، الكثيرة اكل المشيحل الرحال، 

لرث—لان ذ^~~ ه حنانيح فسؤيسئيه الله ورح4س_ه الأحلا 
بابأسعن أل ويسالقاضى عنسل القضية احرت نإذا اة القض

درسالم، — انله ه رحم— افظ، الحمحمد يخ الش((. أحر الت
ةبالمديناوض_برى بالمحكمة التمييز وقاضى ابقا النبوي بالمسجد 

المنورة.

امنص_ئفين واحترام أدب ِؤن أدعو مثال له ليس الذي العجز ولميا رر 
هإللا راية ها تفللملتي الالمقدسة ار الديهذه _ق الساكمبمن نمن 

رس—ولإلا ابع يتولا ، الله إلا يعير لا حث الله رول محهسر الله إلا 

الأحوالصالح وخلال ال الكمصفات صاحب بموت . ه الله 
ظرفأدعو-ق ، احد المسم_ق ة والأئماكم المح_قن القضاة ا وهمي

حلسالدهي بالفقيد الائتساء إل المحاكم أصحاب ومتذرا ولطف 
حافا فمأكثر أو سنة وأربعين حمس قرابة القضاء كرسى على 

المولا حاه الجور أو الحيض على ه يحملولم حار، ولا ، ضائه قث 
عاصملا إذ سلطانه وعظم ه حلالحل الله بعصمة وم الممصيه كان

والسج، به اء الاثتسّإل أدعوهم ، عصو_مه من والمعصيوم ، هو إلا 
ربهالله بمستعيمثن أحلكامهم وإصدار ، قضائهم ثقغ ه منوالعلى 
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بحرو أبالشيح السعان<(. ير وخين العم نعه فإنوربهم 
المعروف.والداعية الشريف، النبوي بالمسيجد المدؤس جرانري، لا 

_قغه لعبرصحياحبش صالح بن العرير عبد الشيخ سماحة عرفت رلإ 

جدأأ قريبخلابا كنت ا عامثلاثين من أكثر خلال المحكمة 
ءء

هاح^«هلسعخا س^حٍي^ردارا ى ١ عو سهسبع يث عهالوهد ٠ ؛قه سها ْم^ 

منبحضير إلى يفضى ولكان ، والحقوقية المشتركة القضايا شن 

هيرحم— كان ا موكثيرا برحمته" الله تغمده ~ الخاصة أموره 

حلالومن حياته، طوال أحدا يؤذ لم إذ الله يحمد أنه يردد — الله

الفذةالقؤية ية الشخحيسماحته شن عرفت ة الطؤيلاحبة المميهذه 

منتصراية الشخليقوى الجانب مهيب وكان العظيم. والرحل 

وكان. شخص ضل ه يرهبلائم، ة لومالله شن تأخذه لا للعق 

شخصيتهامترحت حتى باسمه ة المدينوتنطق ة المدينباسم ينملق 

تطيعتسلا إنك ول تقرة ملأول ه رأيتإذا طنت i بشخصيانها 
بنلا محبوبا لمليفوحدته إليه وصلت شاذا لمهابته إليه الوصول 

حتىالأخرين أذية عن ويتورع ، كثيرا الله يخافا كان يبا، الجان
كثيرامنه استفدت يريد، مما وتمكنه مقدرته مع إليه أساءوا لو 

لنكلمدرسة فهو غيرى ه مناستفاد ا تكم• الوظيفية اتي حيشن 

وتحترم، ،، ^_Iاب تهالممضهة يتا كانالعمل، شن صاحبه من 

واسعة—،رحمة الله يرحمه عليها— واضحة سماته يت، وكان، لقوته 

ابريالجحمدي بن حمل الشيخ ه. يته شخحية جهمن فهذا 

ةوعضوهين، سابقاة بالمدينالكبرى ة بالمحكمقاضى الحربي، 

الوسملى.بالمنملقة التميير بمحاضمق التمييز 





العادلوالقاضي ، القوى الإداري فهو ، -حرج ولا فحدث ة المدين
محمرال أ.حميخ الشلاث—ممح.ر لومه الله ِق ذه تأخلا ذي ال

المنورة.بالمدينة المستمجلة الحكمة رئيس الخدتلماس، 

يديهى علتم بشيء فرح ~ الله ه رحم~ الشيخ آن م أعلا ومرر 
علىتطل تي الاحق السث الشرعية المحاكم مجمع اء ببنفرحه 

السعي_قء وألح وسعى ، بنفسه الموقع ار احتلقد النبوي، المسجد 
الموقع—ق لينائه الش__ريئّين —رمبن الح بخادم واتصل ~ الله حمه ر~ 

تأثيثهوتم ، حميل فريد طراز على الجمع اء بنوتم ، أراد ذي ال
ءء

تحفةوأصبح ، الشريفثن الحرْاتي حائم أمر با فغمتأثيثا 
ء

وموظفوالقضاة ار وصم، عليه يطل الذي لمايع ١ على الا حمأصنت 
،وي النبالمسجد _ق لون ويصّ، اس النبن بيقضون اكم المح

قويصلون ، قضاياهم يباشرون المصالح اب وأربالخصوم وأصبح 
وحرصعذليم__ا فرحا تم ا بمفرحه كان ولألك ، النبوي الحرم 

ِقباقتناحه الش_ريقين اوح_رماتي حائم يتفضل أن على الحرص أقد 
'ُ؛ «. مهيب حفل 

:الأتي القضاء مجال _ق، ~ الله رحمه ~~ الشيخ ماثر أهم من )) 
القضاء.مجال _قن للعمل العلم أهل من الأكفاء لبعض شجيعه ت~ 

القمعاء,_قت وأسلوبه بمنهجه القضاة من ^ ٨٠١١أثر ت~ 

المجمعاء بنعلى ة الموافقعلى الحصول ق - المشكور هده ج~ 
ويالنبالمسجد ن مالقرب برعيق الشاكم للمحالي الح

فجراه، المدني للمجتهع تنسى لا تي الهديته فهو الش_ريف، 

ء.الجزا حير والمسلمين الإسلام عن اث، 
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ِقخبرته هدى على تدل كثيرة قضائية مواقف للشيخ وكان 
اللهر-حمه ~ يته شخميوقوة وحزمه وفراسته وذكائه القضاء 

يسمعأن قبل القضائية مجالسه أحد الشهود أحد _ق، شك فقد 
صرفثم بتركي_ر ة الجلخلال الثاهو إلى الشيخ فنظر i أقواله 
صرفثم ثانية، الشيخ إليه نظر الزمن من فترة وبعد عنه، نفلره 

نهضالثالثة المرة ث إليه النظر الشيخ اد أعا فلهعه، اكثلر 

وخرجشيءا ولا شهادة عندي ما ا أنشيخ يا )خلاصي قائلا الشاهد 
ثاس،محمد بن علي بن معمد ^يخ «.٠ القضاء مجلس من 

يموالتعلالتربية رجالات وأحد الث_ريف، النبوي بالمسجد المدرس 

المنورة.المدينة شن 

بنولالقوة بض يجمع ، ه أمثالشن ادرا ن~ الله ه رحم~ كان )) 

أوهيبته شن ن مالقضاة شن أر لم ف والتواضع ة والمهاب٠ الجانب 

الشرعياكم الحبحق كان فقد . ار— تعالله ه رحم~ ا ربعه

وحدإلا حاجة صاحب إليه التجأ وما ، ونيادة مركزه يملأ الذي 
ظالمهيثان مهما عنه الذلالم رف إلا مظلوم ولا به، ب يهليما لديه 

اللهشن تاخده لا ~ الله رحمه ~ ك_ان د فق، صغيرا أو كبيرا 
دىلة وهيباحترام موضع عهدم شن القضاء وكان . لائم لومة 

النالوالد بمثابة نعده ا وكن~ المستعان والله الله رحمه ~ الجميع 
،وأهله اء للقضّعزأ لى— ا تمالله رحمه — كان فقد ة وبالجمل... 

عواثلمن لكثير الزوجية ايا القينيمعظم أن أعرفه الذي أن كم—ا 
يحصلا موكدا ، أحد بقا يشعر أن دون من يده على تحل ة المدين

الحمعشن مواقف ه لأن كم_ا . ة عائليات وخلافازع تنمن نهم بي
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محمدالشيخ النظاره. ال بإهمسب والضاثعق ثرة اكو الأوقاف 
ةواال،وينالكبرى ة بالمحكمالقاصي سنان، آل سنان ابن على بن 

المنورة.

القضاءسلك ِق التحاقي عن_ال ا بهالله أكرسي تي الالأمور من رر 
صالحبن العزيز عب—ل الشيخ دنا والن سماحى علتعرفت أن 

_قسواء له لة المتواممنياراتي خلال من قرب عن عرفته الح، الحس
الأعلىالقضاء مجلس _قء جلسة د تعقدما عنالهمي—اْس أو ة المدين

يهلأبالابن ة معاملاملنى يعوهو به معرفتي ومني الدائم—ت، بهيئته 

قومرقيا ا موجهلي فكان ه[ لأبنالوالد ة معامليقصد ا بمر] 
رحمته"بواسع الله تغمدي ~ الشيخ عرفت القضائية مسيرتي 

ه،بديهتوسرعة ، اد الوقذهني الوحضس_وره ، لة الموميه علميت

الشيخسماحة أن المعلوم ومن ... يته شخميوقوة ، ه عقلورجاحة 

الحرمام وإمة المدينمنطقة محاكم رئيس صالح بن العزيز عبد 
العربيةالمهلكة قضاء ش ار الكبالأعلام من يعد ابقا سالنبوي 

علىعاما عثر أربعة مرور مع عمله بداية تزامن وقل اليودية، 
منالأول الرعيل من فهو ة، الموديالعربية الملكة توحيد 

الشيخاة حييدرس ومن . ~ الله رحمه ~ العنين عبد الملك قضاة 

ةحافلها أنيجد ورة المنة المدينإلى ه انتقالبعد خاصة القضائية 

علىة المدينة منزلتخفى لا فضما ة. مهم__ة تاري|خية بحقب

اكياسية.والناحية التاريخية الناحية من والعلام الحيلأة ساكنها 

قضاءهرم على ك__ان أن بلاد اللا—ذ.ه الله توفيق من ضان وقد 

فواجه، الحض__اريت بنهضتها رورا مالمملضة توحيد ل بعة المدين

-٢٠٩-



أو، ا وأهميتهاف الأوق_قن سواء كثيرة قضايا الشيخ ة سماح
،فيها للفممل وبصيرة بصر قوة إل نحتاج الش القضايا من غيرهسا 

قضاء_قن يسيروا آن القضاة من عاونه من مع استطاع فقر ذلك ومع 

الله—يحفظهم ~~ الأمر ولاة تجطد وليدا المطلوب، أفضل إر ة المدين

فسيحالله أستكنه الأجل وافاء حتى كبيرة م1شانة الشيخ أنزلوا 
—.جناته

—يكان فمل ، اة الممية وه|بالمحء^مة اوة ه،الهذدسائ|ة انره مومن 

لىرؤيت تي الالأمور ومن ا. مهيبللقضاء يجلس وهو — الله رحمه 

أطءالشيخ لدى جلسا ما وضؤ ، ة نفق_قن ه ابناشتكى والدا أن 
مجلس_قت صربه أن إلا ه منكان ا فم، ه أبيمع الأدب الابن 

رأةامأن واذكر وة. الأبحق على حفاظا ذلك كان ، القضاء 

اأباهوأن . صالح رجل من ا ابنتهينوج أن ة طالبه إليتقدمت 

هوإفهامالأب ار لإحضه سماحتى لفكتب ، وك تب—ق يسكن 

عنالبحث وتم البنت، بتزويج ستقوم المحكمة فان وإلا بالحضور 

علئفرد بدلك سماحته فأسيري، الأمر بداية ر-هت يحضمولم الأب 

الأباستدعاء وتم ، الحق هن سماحته قوة أظهر حدا قوي بخطاب 

التزؤيجرقص الأب حضر دما وعنالمخنضة، ات الجهبواسطة 
وقام، الأب جواب إلى يتلفم، ولم بد,للئ، سماحته فاشعرت ، وتوعد 

هنقوته على يدل أسلضت، ضما وهذا فيها، بالراغب البنت بتزويج 

كثير.ذلك وأمثال الحق، 

دوةنعقل إلى دعوا الذين من ه أن~ الله رحمه ~ آثره مومن 



هطر.حبقوة وتميزت ، نروة أول -ق، ارك وش، الكم المحلرؤس_اء 

واختصار، العمل تسهيل الايجابي.A الأثر يا لكان تي الوإدارته 
اللهاه أعحلما معلى والش__اهد ارزة البآثري مومن الإجراءات. بعض 

بحقيعتبر والذي الموحد، الشرعية الدواثر مجمع إنشاء قبول من 

الموافقةأخذ رأيه وحسن بحكمته استيئاع وفد أنشئ، ا مأفضل 
والحديث،الله— ه رحم— فهد الملك الش__رضن الح—رْبن حائم من 

الشيخ' ٢٧.؛واسعة—« ة رحمالله رحمه — آثره معن ؤيعلول ول بحل
تبوك.منطقة محالكم رثيس الحميل، صمالح بن العزيز عبد 

yy ِقائية القضه أحيكامدد وتع، هخبرتول بهلاء القضرى أث

لهنقض قد أنه أعلم ولا للحق، وتحريه فيها حيكم التي القضايا 

بهيتمتع ا ملالخحيوم بها يقنع فيها يحكم التي والقضية i حلكم 

القضاء_ق ومنهجه ٠,. قضائه مدة طوال حسنة ة وسمعنزاهة من 

ولا، اورةمشإلى اج يحتا فيماور ويشالأحكام يتحرى-ق ص أن
وهيبتهالإدارة، ؤيحممن يرأسهم ذين الالقضاة شؤون شن يتدخل 

مصالحونيظيم ال_وفكين. بعض عند نقص من يحصل ا ملعحلي 

امإمالحذيقي; الرحمن عيد بن علي الدكتور الشيخ الن_اسك(. 

الإسلامية.بالجامعة والأستاذ النبوي، المسمجد وخطس، 

حيتضيالقضائي ه عمل_قن — الله ه رحم— يخ الثيلموافض، اظر الن)) 
سمعةعلى المحافظة ث ارزا بدورا الى" تعالل، رحمه — للشيخ أن له 

تخامع. ورة المنة بالمرينرعية الثياكم المحة ومحكان، اء القحتي

أداءمن وتمكنهم وتوحيههم القضاة ار اختي_قن أثره ظهر ث، حي

معاونيهمإلى امتد بل ، القضاة على يقتممر لم هذا إن بل ايم، أعم







:أثداء له ليص الذي الشيخ )) 

المشهورة:اللامية قمميدته _قن الودي ابن قال 

عدلإن هدا الآ-حاكام وليإ >♦♦<>♦ لمن أعداء الناس نصف إن 

بحفيصسالتخاتسمض أحد على يعكم أن لابد القاصي أن يريد 
قاضياليس الاحتكام ولي صالح بن العزيز عبد والشيخ ه، لعدوا 

أكثرشهدته وقد المنورة، ة المدينلقضاة ورئيس قاض بل فقط، 

أوال بالانتقالقضاة لأحد موضوع ِق يتكلم من على يرد مرة من 
الحقبؤيدافع ، يقوله ما تميحيح إر يسارء الشيخ ان فلق، نحول 

منة المدينآهل من أسمع لم ذلك ومع القاصي. عن يعلمه الذي 
يتكلمأو فيه يقع يكان أو ، الحكم _قن عليه حار الشيخ أن ذكر 
الشيخبقاء رغم وهدا ٠ ذلك ه منيشتم حديثا ولا غيابه -ئ أو عليه 

عارف_افا منحماقلا عه لد^وووذلك طورل_ة، نين سالقضاء شأ 

للشيخووصفنا الحصمثن، ة معاملوبيكيفية ، وأحذ^امه اء بالقضي
العلماءمن بأنه القول إلى ا يجرنعاقل بأنه الح مبن المنير عبد 

بنوبالث__ريف الشرع بأحضسام م العلبن بحمعوا دين الالقلائل 
لذ^بيرلاسيما والقاضي للمحالكم لازمة هي التي بالسياسة الأحن. 

امالعالأمان العبودي، ناصر بن محمل الشيخ الي معالقضاة،،• 
الإسلامي.العالم لرابْلة المساعد 

الله_ق ظح_نه لا الحق ِق قوته — الله ه رحم~ ه بز ذميا وممرر 
القويتسلط، أو الله محارم انتهيكت إذا غضبه يشتل  ٠٠٠لائم ة لوم 
الصغيروعرفه__ا الحق نصرة غن مواقث ه ولالضعينا، ى عل

الأسرةتماسك على ة بالمحاقملالعناية ثديي وكان والكبير، 
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._قنبجلاء ذلك ظهر ، إليها يسيء شيء كل من وحبمايتها ، لمة المس—

والتي، لمحادكم__ة ا ه عليه تعرصن تي الالأسيرية للقضايا معالجته 
ا.ر ...كاملة وسرية دائما يبمحيحلها كان 

منشهدها قضائية مواقف إلى ا هنالكريم ارئ القوأ-حيل 
ةا،لخذ^م_قن رئاسد4 تحت عمل أو ، ريفة الشة االهنهذه شن ه زامل

التحليلالتفسيرأو عن نى تغشهادات وهى ورة، المنة بالمدينالكبرى 

أوات ملأ.حذلأى عن مصادرها من نصها إيراد بوتكفى ، الإض—ا_قت 

،متقد وذك__اء ، حادة فراسة على الناصع دليل اللتميم ؛ إضافات 

منكل من شهادات هى ... طيارة يشوبه لا وعدل متراكمة وتجربة 

ارنين،البالمنورة ة المدينقضاة أحد — الله رحمه — سالم عطية الشيخ 

قبلعمل وفد ، رية، السمالنبوى المسجد _ق المرموف^ن المدرسبن ح—ل وأ 

يخالثممن المق_رباتي أحد ضدلك، وهو ، الإسلامية بالجامعة أستاذا ذلك، 
سليمانبن الرحمن عبد يخ والتمرحلاته، ِق ومرافقيه — الله حمه ر— 

ةالمحكم-ف ة طؤيلنوات لسل عمذي ال~ الله ه "حفخلبن الححي

منوهو يا ا أمينثم ا عامم—ديرا ورة المنة بالمدينرعية، الثيوالدوائر 

ِقحتى ه لبن والملازمالمق_ربين وأحاِ ~ الله ه رحم~ يخ السمحواص 
اليكليهالرحمن عبد الشيخ فضيلة فهو الأحير ا أمالخارحية، رحلاته 

التمييزة محكمورئيس ، سابقاة بالمدينالكبرى بالمحكمة القاضى 

إلىارة الإشيقت، سد وفالله—، —حفظه ا حالية المكرمبمكة 

—اللم، ه رحم— الشيخ مع شخصية مواقف، من أورده ا مممقتطفات 

بينهما.كانمت، التي الروابيل، عمق تبلن 
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ةمبادلمع المتهم ال وعقغترة سليمان بس ولسليمان وغترة كوت 

منفردين،بادخاوآم_ا اش رحمي ~ أمر ثم جلوسهما. ٍقن ِالمكان 
الجلسهةدسالور ذي الوهو السح أله سا الأول الساهد حضر ا ولم

للشاهدمعرفته عن سأله الأول ام التخلمعلى القضاة جميع بحضور 
إرفأسار • الحاص_رين من ه تعيينأله فس. ه فأجاب، طم ومني 

ماعث واستمر ملأحفله، أي الشيخ له يفلهر ولم اللحم. سليمان 

الشاهداستوعى ثم المتهم. أقارب بعض بحضور وذلك ، عنده ما 

اعماله فسمفعلا تتهم المإلى فأسار الأول سأل ا تشماله فمماني الث
معحرفيا فحففل ، له كتب من سرد الكلام يسرد فأحد لديه، 
وعن، له مولود وآخر ، زواجه عن فسأله ، والتواريخ الأيام ذكر 
بقولهفواجهه الحادث بعد وكان ّ يندطر يكن فلم ، ذلك تاريخ 

يخصكلا وأمر ، تذكرها فلم حياتك —ق يا وتهننم تغصك أمور 

اليومباسم ننيضره عنها سؤالك تتوقع الأيام من يوم -ق، تكن ولم 
قدوكان اء. الموتللب وغص الرجل فشرق الشهر، من وتاريخه 

دمشق.محكمة رئيس منه سورى قضائي وفد الجلسة تلك حضر 

ورقةسقن سموالا فيكتب اري يمهع٠ن وهو الشيخ ار نمهعلى وذ^نس، 

قرأتها فلم، تهم المليواجه الشيخ إلى لأفومه إلى وقدمه صغيرة 
و_قنقليل د وبعة. الهايإلى ر انتفل: ه لوقلت بالورقة أمسضت 

يري-دكان الذي الموال عبءث إليه الشيخ وجه الشاهد مناقشة 

الجلسةاء انتهوبعل عليه. الورقة ت فأعل تقديمه، الوفد رئيس 

الشرعيالقضاء أن نغلمن أبدا ا كنا مبق_ولرم: الوفو تعليق كان 

ّ(■، ونقاشا واستقحياء دفة المكانة بهذه 
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يخالشموافث بعض الخدسين رحمن الد عبيخ الشذكر وي

يلي:ما المختييرة ترحمت4 _قن القضاب — الله رحمه — المنير عبد 

yy  منغيره عن المتغاصمبن مع معاملته _ق، عنه المتحدث يختلف لا

حادة.فراسة أعطاه الله ولكن المسلمثن قضاة 

وعشرينبمبلغ الثاني على أحدهما ادعى رحلان عنده ترافع 

ةبد.مه لأن ادعى الأول ، أسمائهم—الدكر داعي ولا ري__ال ألف 

ة،البينالمدعى وأحضر عليه، المدعى وأنتقر المبلغ، هدا الثاني 

قدمثم عليه. المحكوم واعترهس اليلغ بله وحكم وعدلت وسمعت 

فأدركله، المحكوم بذمة أنه المبلغ بنقص دعوى عليه المحكوم 

يسعهلا اض كقه ولكنكيدية، القضية هذه أن بفراسته الشيخ 

منة البينوطلب ه لديان الحلرفوحضر فسمعها، ا سماعهإلا 

الثالثةالجلسة وٍقت ة ثانيثم حلسة وحضرت فاستمهل، المدعى، 

ك—ذااليوم من كطذا اعة الس_ق أنه سهل. واحدا شاهدا أحضر 

ذيالالمكان ث فلأن حيه ا ومماقلعي الرحل هذا مع حضرت 

ينااقي البففلهر ، ابينهمحساب على وتحاسبا ، اس المسه عين

;يال.ألف وعقرون ان اثنوقدره ، به المدعى المبلغ المدعى الرحل 

وأمرالمدعى رأس على يقنا أن الشرطة من جنديا الشيخ أمر ف

أنت: قال شهادته وسجل سمع أن بعل الفسخ ام أميقف أن اهد بالثم

أرني: قال أعرفه، نعم : قال ، عليه شهدت الأي الثمخص تمرق 
أعرفهضنت قال: ثم وارتبك فالتفت ، الجلوس هؤلاء ببن من إياه 

إدارةإلى خذه : للشرطي ال فقعلى اشتبه المدة طول مع ه ولكن

أعدنىقال: المحكمة اب بومعوله وعند . زور شاهد فانه الشرطة 
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أتذكرا معلى نقودأ جيبه من وأخرج إليه فأعاده ، القاضي إلى 
الرجلهذا إن وقال: الوقت، ذلك ه' كثيرة وهى لأ JJ—1ثلاثبن إنها 

هدتثيا منتى ولقا إياهأعطاني أحضره ذي الالمدعي إلى وأثار 
علىبه طينا ثم أثره على حبس محضر له فعمل تائيا وإنني ' به 

خيرا1 له المشهود ا أم. فاحتنبوؤ، زور شاهد هدا يقال البلد ار-ؤذ حم

دهبلإلى افر وسة المحكممن خرج فقد ابقا سه عليالمحكوم 

'١ ه• يعد ولم الجزائر 

:فيقول التشهير م الستروعل محبته عن الحميين الشيخ ؤيضيفا 

ابنتيباتصل الفلاني اب الشأن بوأح__بره شخمر اءه حإذا لإ إل ٠

،اد بالأحسثم الكلام باتصال ا بينهموحمل الزواج با وأغراه
أننريدك الشيطان من نزوة هذه إن ؤيقول ، ؤيقرره المتهم ييللما 

يوفقا ما وغالبمنها الزواج بألزمه اعترفا فإذا منك بدر عما تتوبا 
«.ر'الشيخ منزل تقن هذا ؤيحميل الرواج هذا 

—لله ١ رحمه ~ للشيخ خر آ قضائيا ا موقفالحصين الشيخ ؤيورد 

فيقول؛

الأخرأحدهما فقتل ة قبيلمن رحل كل ، رحلان اختصم ظ  ٠

القاتله فيزى الد البلمحع^مة شن رت نفلقد ئة القميدت، وتكان

افنقلوهة، المدينة محكمإلى ها بنقلر أمصدر ثم ، والمقتول 

المقتولولكان المحتكمة قضاة من قاض_ياتي مع العزيز عبد الشيخ 

اص،القمياستيفاء _قن المقتول عم وكلت، قد والأم ' وعم أم ه ل
،ات جلسعدة القضية ونغلمرت ، القصو__اصل المقتول عم وطلؤ 
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وف. القضية اء إنهعلى جدا الدعي.حريص المقتول عم ولكن 

المدعى-حرص ف أرى إني ت للقض.اه الشيخ قال ات الجلسمن جلسة 
أنالمهد أمير إلى نكتب أن ترون ألا ورائه يخفيه شيئا المقتول عم 

١لا أم أولاد ه ولزوج متول المقتل هة خاميفة بصيبهت 
f ٠

اأخفاهمصغيرا وولدا زوجة ه لآن بالرد وجاء ذلك، نوا فاستعي

وأحيلالعم، يل ٤ فسقط، الابن واسم الزوجة اسم ء وجا ، العم 

ت،وأجل، تحقه يسا بمعليه يحكم لتعجلة المسة المحكمإلى 

(٢٥).٠« يريد ما ويطلب، الطفل يبلغ أن إر القضية 

الشيخا عنهثنا فيحي، أمهم إل الصغار الأولاد رد ف ْلريقته أم—ا 
:فيقول الححي؛ن 

وذهبت،تقاضيا فإذا ، زوجبن البن بحلاف، يححيل ا مكثيرا )) 

فتأتي، الأولاد أخذ من ا زوجها منعهغاضبة ها أهلدار إل النوجة 
أوالعكس أو المسجد إر بيته من ْلريقه ف الشيخ إل تكي وتثي
المفتوح اب، البلأن ; المغرب بعل أو ر العصيبعل الخاص ه جلسهمق 

ةبكتابا فيأمره، وت>_بره ة المحكمف تأتيه أو ، أص ه عنيرد 

وقتإالجلسات وفت، ة المحكمإر تحضر وأن ، ض—ل ا بمعريض_ت 

محلف ار بالانتظا وأمرهمعروضها أخذ حضرت إذا فدوام، ال

أمريثم ، إليه وإعادته معروضها بقيد أمر ؤي، ء ا النسار انتْلم

طيبمفورا ؤيحضره زوج الإل يذهب، أن ة المحكمثرطة صسسابهل، 

:قالت، ؟ زوجلث، هذا وقال حصيرها أ حضير فإذا ، م،هيكنه معرفة 

وفلانفلأن ، وهم م نع; ول فتق؟ أولاد ا بينكموهل ، م نع

أخذمن ا منعتهاذا مل: نوح لليقول ثم زوج الؤييسوقها وتمدهم، 
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أنا إم: فيقول ، بهم أحق ا وأنأولادي إنهم : فيقول ؟ ا أولاده
جنالممإل أونرسلك ا هنإل الشرطة مع وتحضرهم الأن تذهب 

:ول فيق، الأولاد فيحضر . للشرطة وصورة ارة الأمإل اب بخط

ويحتضنوبام أمهإل ذهبون وي، م نع؛ ول فتق، أولادك ؤلاء ه

أنال الأطفوالد الزوج ويفهم ، أنت حيث إر خذيهم : يا فيقول 
وهىالحضانة سن ق الأن لأنهم ؛ إليه ردهم —قن الدعوى إقامة ه ل

٠٦٦٠.« بهم أور 
للشيخمواقف عدة أورد فقل الكليه الرحمن عبد الشيخ —ا أم 

:يلي ما منها نقتطف — الله رحمه — العنيز عبد 

بالذيكاءالمث_هورين القلائل القضاة من — الله ه رحم~~ كان )ر 

بنواللعنث، غير من والعزم والحزم، والقوة والفراسة ة، والفحلن

ةقياد المنورة ة المدينبمنطقة القضاء قاد ، ضعف، عسير من والنواضع 

والعفةوالنراهق، والأمانة والعدل القوة يسودها متوازنة، ة حكيم

يأخذحتى ضعين، القوي فلائم، ة لوميخاف، لا الحق، بوالصم—دع 

اسالناجتمع فه، لالحق يأخذ حتى قوى عيضه والعننمه، منالحق 
انيونالأل والحتخام اة فالقضوأحذ^امه، ه بأراثووثقوا ه حول

يستسيرونهرت، أميهم علبس التا وماكلهم، مثنمه علييعرضون 

يمسذل ، ومساندا ا وعونمرحعا يم كان برأيه، ويستنيرون 
علىالأمر يقتصمر ولم عنهم، دفع والنقعهم سق ،و ؤيجتهحه، نصم

نهمديور أم_قت يره وتستسهه إليترجع ة فالعامالخ—والس، هؤلاء 

منفيصيرون إليه، فيهرعون ، لة معميأو يكلة ممهأي اهم ودني

بأمانتهبن وايق، برأيه مقتنمن وحكمته، حلمه عهم وسيفد عندث، 
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علىوالإجلال الريب_ة أصفى ه، وعدله وقوتوبفراسته حه ونمي

والخداعوالكر الحيل أهل عنها د وأبعة، النملقاكم مح

النولمن ؤيخشون يهابونه فكانوا الكيدية، والدعاوى والماهللة 

اخفا)ؤينضح ، الملتؤية  ٢٠٥ا)وايس|ط^سض أنه لعلمه_هأ ، ه تيل بس 

وأغراض—همآافهم؛ طل أهمن كثيرا يهم؛ علويفوت الريضة، نفوس__همإ 

حكمتهتظهر متعددة، ومواقف كثيرة وقائع معهم؛ ه ولالمعوجة، 

زوجتهومعه رجل لديه حضر أنه فمنها i وقوته وذكاؤه وفراسته 

اليكاح،د عقإجراء بالإذن ه منط_اابين وشهود وخاطب وبنته 

مكةسكان من كلهم؛ أنهمإ له فتاJين الأولية الإجراءات -ق فاتخذ 

مكةمن ا جميعحضورهم؛ نظره ولفت ذهنه _قء فانقدح المكرمة، 

الإجراءاف بإيقفأمر عادى، غير شينا أمرهم؛ أن.ق بة المدينإلى 

اياوالقضراجعا-ن، المة مقابلى ينهى حتبالأنتذ|ل__ار رهم؛ وأم

امإنهاء ِق منهمك هو فبينما ، ؛ ٠٦١١ليتم—ؤغ يديه ببن التي والمعاملات 

أنتتضمن ة المكرممكة من ة عاجلة برقيه إليوردت إذ لديه 

همعومن دها والوأن بعصمته، زال تولا برجل متروجة البنت 

كانا فمآخر، لرجل عليها النضاح عقد لقصد ة للمدينتوجهوا 

ة،الحقيقوكشض ه توفيقى علالله ل حمأن إلا ه سماحتمن 

٠البرقية تضمنته ا مصحة فتبن ، ونافسه البنت والد فاستدعى 

ومنالمرا من اهدين للمنهعبرة صار بليغا ا أدبالمجلس بفأدبه 

اجميععليهم؛ القبمى بوأمرهم؛ الشرطة واستدعى غيره_ما، من بلغه 

المكرمة،،.مكة إلى مخفوؤين وأرسلهم؛ 

الأوقافببعمى تتعلق ة معاملإليه ورد أنه ائية القضّمواقفه ومن )ر 
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المولمع يتفق لا مسارها أن ت—بتن ما وبدراسيه النورة، بالدقة 
إليهالت ف1عي، .حيايا نظره وجهة مبديا ل|جهنه_1 عادها شأ والأمانة، 

اله وأننظره وجهة طى إصراره مبديا ا فأعاده، التنفيذ بطلب 

الأمرولى _ان ود^i الحادكمست ات باخحياصّيتعلق ما تنفيذ يستطيع 

منأفضل ة المقابلأن فأدرك . سماحنه يراه لا الذي الجانب يرجح 

نظرهوجهة له وشرح وقابله الأمر ولى إلى فسمافر ، الميكاتية إعادة 
سماحتهقول ة المقابلهذه ث دار مما ولكان د ئة القميوملأبسمات 

خلعه،وباستطاعتحيم القضاء ائس لبألبسنمونا تم أنالأمر، لولي 
قائمينولا صمانمثن عير رأيتمونا ما متى لذلك استعداد على ونحن 

لأضاف،وا لاع_الل ومحققا ترضونه، ذي اله الوجى عله ب

وايصماياا عنهدفع وال، والخاصة الهامة الخقوق على ة والخاففل

فهوالقضية، هذه على اتخذ مما الله إلى أبرأ ني وإن، أهلهاإلى 

الرضاولا تنفيذه أتسخلميع لا ا وأنالحقوق، على وتعد وحيث ظلم 
الموقفهذا على سماحته شكر أن إلا الأمر ولى من لكان فما به• 

القضاةيتل يجعل أن لى ا وتعسبحانه الله ودعا والصحيح، سعاع لا 

وطلب، والأمانة والممدق لصراحة وا الشجاعة من النحو هدا على 

الأمرر وممل أيام فمممت ، لدراستها لديه المعاملة إبقاء الشيخ من 

—ا توفيوقد — الجميع الله فرحم الشيخ، رآه ا بمالموضوع اء بانته

وأحده قبلالأمر وولى ، الخق مع وقف فالشيخ الموقف، هذا على 
ؤيدافعوامعه، ؤيققوا الخق يقولوا أن القضاة جميع من وتمنى سه، ب

وصراحة.ُشجاعة بكل عنه 

المواقفحس بعطرح سقن الكلية رحمن الد عبالشيخ ويستطرد 
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قوةنشيت حث من — الله رحمه — العزيز عيد للشيخ القضائية 
والآحائ__امالإحلال يوجب ا محس ورف٠ تقلافته واساء القض

العقلسان : ة الغاليبالآدذ__ا ر-ق الأمولاة واحترام ، انية القض

والعدلالأمن دعانم وتثبيت الاستقرار _ق ذلك وأثر ، معه والوقوف 
:فضيلته فيقول المجتمع شذ 

امعقبل أي آنذاك، ة الداخليونير مع حنته لسما آخر موقنا رر 
بميضحول ا نظرهموحهة احتلمت فقر وآلف، وثلايماثق انين الثم

يصرنا عليهأطلع وأخيرا ات، مكاتبا بينهموصارت المواضيع 
رحمهالمرير عبد بن فيمل الملكا ة جلالآنذاك الوزراء مجلس 

ةالداخليوزير لال فقحناته" قس—يء7 وأسذ^نه واسعة ة رحمالله 

أمرثم I له( المنترحم سماحة به )يعتى الرحل هذا عن أخبرتك، لمد 
منتهيا.الموضوع باعتبار 

كتبإذ المنورة ة المدينمنطقة أمراء أحد مع آخر موقنا اك هننم 
بعضى علالتعقيم، إلى ه يرفييشا( )مموضوع —قز لسماحننه 

لحظةومن ، اللهجة ابش_ليد ب،نملسماحته 

_قنسماحته إلى وتوجه فوره من الأميرقام يد ق سماحته رد وقوع 

حصل.عما اعتذاره وأبدى ، بينته 

ابعلماثهعودية السة اليريالممليثة تنخر المواقف، ذه هوبمثل 

الأمر،كلفه ا مهموغايته منهجه العق جعل فالجميع ، وأمرائها 
بكلوينفذ.وذه يقبلونه والأمراء ، معه ؤيقفون الحق يبينون فالعلماء 

ادتوس، اليكلمه واجنتمعت، ، نتقرار والأسالأمن فنتحقق اح، ارتي
الجميع.بين والمحبة الألضة 
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بسماحتهالمنورة ه يناالو منطقة أمير بعمل القائم اتصل : أخر موفث 

قدبالأمن تعلق لم-ا قضية وجود ه لمبديا الأعوام أحد حج موسم _ق، 

أحضرواوفد البعثات، إحدى من ة مقدم، والزوار بالحجا:7 نضو 

بقصدمعهم تواطوه تحقق قل مواطن ضد بلادهم من مءت_امان ا له

فدو ، القضاء إلى إحالتهم على اليلرفان أصر وقد ، الأمني الخلل 

ورأىبهم، طلة لاحابه ارتياحعدم الأمير ل بعمائم القدى أب

اجالحجأمن با لتعلقه؛ ا حيرهوتآ اء القضدون ن ما معالجته

،القضاء إلى التهم وإحبهم طلة إحابرأى ه سماحتأن إلا زوار، وال

نولوالخاصة، ة العاموالخصومات الدعاوى لجميع المرجع فهو 

بححتث—مإلا ات والمراقعات والمحنالبوالشيكاوى ات المراجعتنقطع 

إلىإحالتهم فتمت أهله، إلى الحق ويعيد المعتدى يسيكتت قضائي 
يجلسةالقضية وانتهت ، القصاء دى لان الطرفوحضر القضاء 

علىوحاز الحقوق، وحففد والزوار للعجاج الأمن حقق بما > واحدة 

العقدبموجب لمواحدتهما ّْتي المتخاْدالطرفاِن من ة التامالقناعة 

،أمرهاادئ بتقز -ومهدها —ق، ة الفتنار نوأطفئت ، ابينهمجرى الزى 

وتشغلوالقاصي داني اليمسا وشرار —ب ٢١ا لميكون أن قبل 

علىة والمنالحمد ه فللالقضية اظر نا أنويتتنت ا العليالمراجع 

وتسديده«توفيقه 

تمكعىالتي المواقف بعض الكلية الرحمن عيد الشيخ ؤيضيقا 
ق_وء القضا ِق واسلوبه ~ الله رحمه — المنيز عيد الشيخ طؤيفة 
ثفيقول الحذ^مة ي القضاة الفضألة أصمحاب مع التعامل 
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الالزوجة دا والوكان زوجبن، بن بشديد نزاع اك هنكان رلإ 

بنبار ومسلديه فحصروا الزوجة، على أثرا وقد ، الزوج بان يرغب

تلفخلالإلى زوج الاصحلر ا ممثديي، ال وانفعزاع نالحل 

مغشياسقحلت لاق الحلالنوجة سمعت فلما ثلاث، الالطلاق ب

هدأت،ا فلمحايا، رأى ا مله عليمنشئا زوج الإ وئييه، اعليه

اهموالديها ولكن ، ازوجهتريد ا بأنهالزوجة أضيحمتا ا وابمحأ 

الطلاقأن با فاقتاهمالطلاق، بالملالب_ة على ا أطرهاهذان الل

يخ،الثيمجلس _ق زوجته زوج الفراجع ة، الراجعزوج وللذ واحد 

الزوجةوالدي وتوعد وهدئ الح_ال، _قن لمنزله ميه ندهب، أن فأمرها 

منيتا وقأي ِق اره باحي؛.>^، ٢١م وأفها، بمرض التعدم بع

بالخير.إلا بينهما تدخلا متى الضتب، أو المنرل —ق، س،واء الأوقات، 

مها كلمبسماحتته ة النوجدي والددان يهزوحان الإن فقيل 

،ة طؤيلمئة هنية رميية عيثة النوجان اش فعبالتدحل، الوالدان 

والأحقادالأولاد أنجبوا 

بعضب—بن ر نحلات وجهواحتلاف، إشكال ل ححيإذا كان )) 

رأرق ص1__احبا هو ه وسماحتا( )مموضوع يلة الفمعحال_، أصاا

يجمعحتى ابتداء فيه القرار يصفدر أن يحب، لا كان فيه، النحيل 

بالموضؤعؤيقعرهم ، لمحع^م_ة ا  'قاة المصعالفضميلة أصا_ءتاب جميع 

غيرأنمن فيه الرأي إبداء منهم ؤيطلم، حة، را وصيوضوح بكل 

قراره،يصمدر ة الجلوإنهاء المداولة نهاية وعند نحل—ره، وجهة يبري 
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اريباعتب، وقناعة وانشراح ترحاب بكل صده ر المحيل فستقبله 

القضاةه حولاحتمع المعالجة هذه وبمثل اعى، حمقرار شبه 

المعاملات،وترديد الحلافات بينهم وقلت نفلير، المنقحلع اجتماعا 

افيهه لكان وإن المواضيع بعض ؤيتقبل ليتحمل البعض إن حشي 

سلبية.بنتيجة فيخرج الموصؤع، طرح من حوفا نظر وحهة 

هلبالنسبة ه منود لممصّا لمس سلذ^ه الدى لوب الأسمهذا إن 

وتطييبللنموس معالجة هو ا مبقدر ، تعانة والاسالاستظهار 

آلفالتيرى ممن فهو ي صافية وب القلاء بقوحب اطر، للخ

لحةالمحيلخدمة اني المتفالمتهاون الواحد، سالفروق بوالعمل ارب والتق

٠الخلاف لمجرد ط_ان إذا وحاصسة منه، ؤينفر الخلاف ؤينبز العامة 

(٤١واحترامهم(،,) تقديرهم محل وصيار الجميع ساد المنهج وبهذا 

القضائيةالمواقف بمعس ~ الله رحمه ~ الشيخ ساء آبنأحد وددد^ر 

ا.حيكاهيكما ه عملق الواك عن ا —أذذ^ره التي القحيمر من رر 

;الله رحمه ~ لنا 

اوقتهوك_ان ة طؤيلفترة أخذت نى المالقتل قضايا إحدى -ق ~  ١

دوعنالمحذ^مت، رئيس لاعدا مس~ الله رحمه ~ الواك 

المسابقةالمرات _قن وكعادته الشرطة ضابحل مع المتهم حضور 

هوبأنه الاعتراف على أحبرته الشرطة أن على المتهم أصر 
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ذكرياتهالخالل الرحيم عبد بن محمد الشيخ ا لنيسرد وأخيرا 
ثومآثره وأسلوبه الله~ رحمه المنير- عبد بالشيخ الأول لقائه عن وانطياعاته 

همجليعلى المترددين بثن من كان كما رئاسته. تحت عمل وقل ، القضاء 

:معمد الشيخ يقول ... ْلويلة لسنوات ~ الله حمه ر~ 

سماحةيوحد حث الكبرى ة المحكمإلى طريس_ا أحدنا ئم ) ر ٠

وفعلااك هنإلى لنا ووصس، صالح بن المريز عبد الشيخ رئيسها 

وحلستحلق ودماثة رحب بصدر ~ الله رحمه ~ الشيخ استقبلنا 

اضنوقد . حدقا — الله رحمه — وكان الحديث ادل نتببجانبه 

والتاؤيخوالحديث كالفقه العلوم من بعضا الوقت ذلك ِق نتداول 

ذلكشن أدريكت وقد ة، الفقهيئلة والأساع والاجتم—لأمي الأمس 
ةمهدبة بهلنيقسؤال ام أمشن وضعتي فل ه سماحتأن الوقت 

بلباقةذلك طل افتى ثقومدى اتي معلوممدى ا منهيضتشث 

نممركزه شن ا محبوبالله— -رحمه وكان ... ق حلوحسن 

،وم_وذلمين قضاة ومن ة المحكمشن ه معاملبمن العمن الجميع 

المرفوعةمكانته ه ولوإخلاص بجد حقوقهم وعن عنهم يدافع 

دوائرالع حمين ما ومحبوب، اس النة كافع مة والمحترم

المحكمةمراحعى أن ني بلغحتى وم_وذلفين رؤساء من الحكومية 

هلوشهدوا دعون والمدعاوى الأصحاب فشكره بفضله ون يثن

عيها ومسالمحترم_ة ه وتوحأهاتاستقيالميم ن وحسيق الخلبحممسن 

اكتسبحتى ، الأسر وببن يثن الذات وإصلاح الصلح شن الحميدة 
لهاس الندعاء أسمع ضنت حتى ، اس النقلوب شن حاصة معضانة 

الحميدة،اعيه ومسة الكريمه لمواقفالله من ة والمثوبالتوفيق ب
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9اانءب9أة9الأحنهاس 9ااانسانية 

عرةوميييرة سي٤٠ هحيسة خري أ لب جوا المبعث هذا سييناول 

سجاياهمن يكثيرا تتكسث وهى ~ الله "رحمه العنيز عبد الشيخ 
ؤيتميز، سماحته ا بهينفرد تي الالشخميية وسماته وفضائله وشمائله 

وهي، عنها الحديث سبق تي الالعملية ومآثره ه أعمالإطار خارج بها 
تييمفتالش والمزايا الصممات تلك مع اغم ونتنتتلافى دلك جانب إل 

ومعاملاته.علاقاته عن الحديث عند لنا 
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امنهوت—بمح، ' ابقة الي—ث الباح _قء ا عنهالحدث سبق وقد امر، الع

الدينتلاميده بعتض وعددنا ٠ الدروس هده من استفاد من عدد د^ثرة 

فيها.لازموه 

خيربر منعلى من ا يلقيهكان تي الومواعظه ه خبطب٢— 

اإموهي • ة طؤيلترة لف— لم وسه عليالله صلى — معمد البشره 

ىعلمسجلة أو الأنترن__ت شبكة ى علأومسجلة كتب منثورة.هن 

النبوي،المسجل ة ميكتب_هن أو الأسواق ث ومتوفرة يكاسيت، أشرطة 

ارىالق يجد ولالملضة، وولفري__ون إدناع__ت ه، ومحفوظة مسجلة أو 

الكتاب.بهيا الخاصة الملاحق .هن منها نماذج 

مسجلةوهي ، والنهج—ل. التراؤيح هن للقرآن وتلأواته قراءاته ٣— 

التسجيلاتمحلات هن متداول هو ا ما منهكثيرة ة أوعيهن ض_اذلك 

وقد' المملكة وتلفنيون إذاعة محفوظ.هن هو ا ما ومنه، الصوتية 

يخالشاء وأبني. الوالنهم وممص__ور ن رمأكثأحبرن___ى 

تلاوةالبتسجيل للأ ب~ الله رحمه ~ الشيخ سماحة أن االه~ ~حفظهم 
عثرةمن ولأكثر ، أشهر اا_ئ لمورة المنة بالمدينالإذاعة المجود 

عدةالمولنا حاول وفد ، الأجراء بقية يكمل ولم توقنا أنه إلا ، أجراء 
لميساأنه إلا ، الإعلام وزارة من التسجيل ال.ا هعلى للعصول محاولات 

_قمسوول من أكثر حاول حيث ا عليهالحصول ه ليتسن لم لأخر أو 

بالفشل.باءت المحاولات جميه أن إلا التسجيل هده عن البحث الوزارة 

القرآن،وحتم التهجد و.هن التراؤيح وترِهن الِهن المؤثر دعاؤه 

الصوتية،جيلات التسلات محة.هن ومتلءاولجلة مسا أيين،ي وه
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ِقا منهاذج نمارئ القوسيجد ، المملخكة وتلفزيون إذاعة -ق ة ومحفوفل

الملاحق.

بقوس، ورة المنة المدينق - الكبرى للممعكمة ته رئاسه~ 

رئاسته.تحت والعاLْاrن القضاة _ق وتأثيره . فيها ماثره عن المديث 

ةيمحنابا ومنه، ورة المنة بالمدينالشرعية يواثر للرئاسته ٦" 

ةهينق ِو، ا فيهالمسموعة ة المكلمه ملوك.1ذت ، ال الموبيت العدل 

.وغيره_ا الأيتام ودار المكر عن والنهى بالمعروف الأمر 

٠عام تأسيها مند اء العلمار د^دهيئة شغ عضويته ٧"  ٥١٣٨٩

دورات.عدة _ق الأينة رثاسة تولى وفل ، — الله رحمه — وفاته وحتى 

امعتأسيسه مند الأعلى اء القضّمجلس _قت ه عضويت٨— 
.— الله رحمه س وفاته وحتى  ٠٥١٣٨٦

ويالنببالمسجد ة الدينيالشؤون ى علالباشر رافه إش٩" 
ةوالأئموالمؤذنين المءرسبن تع_يين ام بمهيضيلملع كان ففد ، الشريقا 

أدائهم.ومتابعة ، به 

iمنرلتهم وإنراليم ، بة الحسّوآهل م العلبطلاب اء ^الاحتف١ ٠ 

اماديوتشجيعهم ، البهم وميلمحاجاتهم اء وقض، أحوا د وتفق

ومعنويا.

ر،الأمولاة ن مبتكليث ارج الخإلى ة الدعويه رحلات— ١١
امنهاستفاد ، والخحلب والمواعفل اوروس الخلايا يلقى طان حيت 

الإسلام،_قت هم مثليحول _قء سببا وكانت ، المس—لهبن من الألأف ات مئ
قائمة.فصول _قن ومفحيل مستقل بحث موضوع وستكون 
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))دعوتامج برنمنها ة وإذاعية تلنزيونيبرامج -A المشاركت — ١٢
الإسلام((اليم تع_قت ))الأسرة امج وبرن. ة(( الثقافال ))رجو الحق(( 
ِقا علمائتبعض وتردد السعودى، التلمنيون بث بداية ِق ذلك وكان 

الحمدشيبة القادر عبئ الشيخ ذلك ذكر ا كممجه برا —ق، المشاركة 

المجد،اة قن_قن بمشواره الخاصة ة الحلقوخاصة ة التلمزيونيلقاءاته —خ 

يلادلبرامج التلك _قت — الله رحمه — المرير عبئ الشيخ مشاركة وتعد 
ِهنوالمسسموعة المرئية الإعلام وسائل بأهمية وافتناعه ، رء نفلبعد على 

اذجنمالض ارئ القوسيجد . والدعوة والتوعية الشرعي العلم نشر 

الملاحق..ق المشار>قات تلك من 

الإسلاميةق الجامعدتها عقتي الدورات السق اشتراكه — ١٣

للخريجن.القضاء على التدريب دورة وخاصة 

والأقن مهادات وشواهد شة التالية العجالسقن نعرْس وس

اكابقة;الفقرات _قن ورد ما لبعض معاصيريه 

علىالدائم وحرصه اده واجتهبجده معروفا كان ه لالمغفور إن ) ) •

للحرما إمامعاما أربعسبن من أكثر قضى ث حي، والعلم الخير 

وفاتهوجاءت ... ذكر الات حلقيقيم م للعلا يلمالبوخلل النبوي، 

المنورةة بالمدينوالعلم الخين أعلام من ا علملكونه للمسلمين حزنا 

مفتن٠ الشيخ آل الله عيسسد بن العنير عيد الشعخ سماحة ،ك. ... 

وإدارةالعلمسساء ار كبهيئة ورئيس السعودية، العربية الملكة عام 

والإفناء.العلمية البحوت 
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دخيلالتركى الأستاذ عن نقلا سماحته يقول آخر موقع و-ق 
iJljjm  المسلمون:

yy ويالنبجد للممسيإمامته ~ اللمه ه ير،حمالفقيد" عن يم_رف ه إن
اطوالنشالجد ه عنوعرف ا، عامخمسبن خلال القضاء وتوليه 

—الله يرحمه يكان- لقد ... إليه يوكل الدى بالعمل والعناية 

علىحروصس_ا ه لا محبيبه، والله.حسيتحسسه ، هعمل ٥٤ا مخلحي

ارتكبهينة ات جالس ٥٤معه املدي معخلال من لمسمت وقال الخير، 

ه،دينعلى غيورا ، بلادهلا محب. للجد مثالا كان أنه اء العلم
٠—،،.الله يرحمه الكلمة— وحمع الحيل۶ رأب على ا حريص_ ٠

وفقدته، اء العلمار كبومن الأعلام من علما كان الفقيد ررإن ٠
تقلبقرن، نمث من أكثر للقضاء خدمته وامتدت ، ابلادن

منحلمقةمحايثم رناسة ا آخره، انيةقتنممناصب عدة  ٥٤ا خلالؤ

اليس__امرحمن العبد بن الله عبد الشيخ فضيلة ... ورة المنة المدين

سابقا.الغربية بالمنطقة التمييز معشمة رثيس ، ~ الله حمه ر" 

عنِ الله ه رحمام اليسهيخ السفضيلة اب وط^ت ٥٤جاء ا ومم

:يلى ما ~ الله رحمه ~ صالح بن العنيز عيد الشيخ مآثر 

yy  ،لمحأكمةا رئيسهحم زا بن الله عبد يخ لث،١ عين ه  ١٣٦٤٣عاو_ق

،افيهقاضيين ال الخيمحمل والشيخ المترجم وعين المنورة ة المدين

نقلثم مناصبهم، ام العلف ذل ٥٤الترموا فلف ذل ٥٤يهم علوأك،و 
بنالله عيد الشيخ وتؤهه ، الاحسيساء اء لقحنعال الخيمحمد الشيخ 
برئاسةه لالمترجم استقل اريخ التذلك ومن اه.  ٢٧٤عام زاحم 

ارومس، افيهالشرعية والدوائر ورة المنة بالمدينالكبرى المحكمة 
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صاحبوصار ، ة المنطقعموم _ق ة الوينيوون الثي_قت المرجع هو 

ارفصعالنبوي المسجد إمامة إليه أس—ند ثم اك، هنالمطلقة الذ^لمق 

هأعمالارن فضعأحرى ال أعمإليه وأصيفت  ٠٠٠فيه الأول ام الإم

بلى؛كما 

٠المنورة المدينة منطقة محالكم رئاسة ~  ١

والأعياد.بالجمع وخطابته الشريذا النبوي المسجد إمامة ~  ٢

المنورة.المدينة —ق الدينية الشؤون على الأشراف ~ ٣ 

بالدورالمجلس رناة له وتكون ، اء العلمار كبهيئة عضو ~  ٤

الأعضاء.كبار من .خمسة مم 

١لشريذا.النبوي المسيجد —قذ مدرس ~  ٥

الأعلى.القضاء مجلس _قن عضو ~ ٦ 

،أدائهاعن وعجز ، المرض أقعده حتى الأعمال هده -ق واستمر 

هيئةمحلس ف زاملته وقد : قلت اه.  ٤١٤عام التقاعد على فأحيل 

جيدةخبرة وثمى ، ومناقضات مجالس معه لى وصار اء العلمكبار 

منفانه الرفيعة مناصبه وبحكم القوية ينه شخميبحكم فانه به، 

،النافدة والإشارة المسموعة والكلمة النفوذ ذوى ومن ، اء العلموجهاء 

بتوجيهاتهة التامة الثقؤيثقون ويحترمونه يجلونه الأمر ولاة جعل ا مم

لما ما.حيه لميكبير أثر ذا يكون لا فر وحده العلم إن وحقا وآراثه 

أجلمن يفقد لم ه لوالمترجم حميدة. وأثار مفيدة ال أعميصاحبه 
فيهمانقع ام ومقجاه ذو أنه من فقد ولكنه ، وحده العلمي محصوله 

...ك،ُُّ"كبيرا شرا بهما ودفع ، يكبيرا نفعا 
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طلاب■" الله رحمه ~ الع-نيز عد__ال الشيخ من استماد وشل رر 
امعمن اريف الق_وي النبالمسجل ث يدرس كان فشل كثيرون 

اضم~ فيها متميرا ولكان الفرائتض يدرس وكان ا تقريب—  ٥١ ٤٣٦

هأنلي وذكر ~ القاصي ان عثمبن محمد الشيخ بدلك حدسي 
آثاري ٠٠٠الحنبلي الفقه ه منزل—قم يدرس كان ا كم، عنده حصر 

موجودةوهي ، الصيوتية الأشرطة على المسحلة حطبه منها العلمية 
ومورحة،ة معنونشرJطا )٣٣( وعددها النبوي المسجد ة مكتب—قم 

له،والقيام التراؤيح صملأة من مسجل كامل مصعحض يوحد كما 

١)ث يقع الجبرتي حسن المجبل عبر الشيخ ومعه  سجلأشرطة ( ٠

دىلموجود و هما غير ا هد ه ١ ٤ ٠ ٧ و ه  ١٤٠٦امي ع
ةمليئهى ، ة النبوية المدين—قم وحاصمة الصوتية الزسجيلأت 

والقيامالتراؤيح صعلأة سقم تلاوته من مختارات تحوي التي باشرطته 

...القرآن حتم ودعاء ه حطببعض تحوي ا كم، الفجر وصلاة 

_قنالأسرة اسمه الإسلام نداء إذاعة ف يلقيه امج برنله كان كما 
.(٩)«ُأ'... الإسلام لم نما 

بنالمرير عب—ل الشيخ بمكتب العمل بدأت — ٥١٣٩٤عام و_قء )) 

من~~ بالجميل العرفان اب بومن ~ الرجل هدا الله، رحمه الح م

عشرة حميبالعمل لازمته فقد ، القضاء يديرون الدين القلائل 

كثرةرغم العزيز عبد فالشيخ ... هيبة صاحب رحل وهو ، ا عام

متماسكاتجده ~ ان الجنائي~ ع الخل~ اءات الأنه_ق اكل المش

الحادبااد>شاء يتميز كما ثقة. بكل حكمه ؤيصدر ، مستوعبا 

يمسكتجده عية هيقضية ه عليعرضت وإذا ' ة البديهوسرعة 
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ضصعب I يس ول، ه حكميصدر ثم ، بيديه نظارته راف آْل

والأخركذا ه لهذا يقول سكون بعد فتجده ، الإرث تقسيم 

امأن تجد حاسة ة بآليقول ا متتبعت فلو ، كزا والثالث كذا 

.ك، الله مه اللهرحمه يه علالله اء شا م/ ا ٠ ٠ ا صمحيحه قال

كتابأحد سميد بن ساعد بن إبراهيم بن الكريم عبد يخ الش
سابقا.الكبرى المحكمة —ق، الضبحل 

اركبة هيئأعضاء ونملأئه إحوانه عند متكانته عظمت —،و لق رر 

مجلسأعضاء الفضيلة أيممعاب د عنرت ظهكما ، اء العلم

القضاء.

و_قن، ا برحمليبالمنعلى المجالات تلك ضل _ق، مض.انته ظهرت لقد 

٠القضساء ومجلس اء العلمار يكبهيئة عضوية وست ، ا إمامالحراب 

الرحال.عظماء إلا آحادها إر يصل لا جميعها وهى 

وخالصالعقل، وفرة من به يتمتع لما ، الأمر ولاة بثقة حفلي ولفو 
كلعبرعن ا ضمنفس، ال، وتعفن، د المقممق ل ومم، النييح 

الموالعه وذؤيه أبنائة تمنيق رينبمن الشالح__رمين حائم ذلك 

الإسلامي...

رئاسةهو تور ~ اللص رحمه ~ زاحم بن الله عب—د الشيخ تو-ق ا ولم
ثمكلها؟ الشرعية الل.وائر رثاسة معها وكان ، ة بالمدينالمحاكم 

الزغيبىالح صيالشيخ ة فضيلمع النبوي المسجاد إمامة —قن شارك 

يساعدهوكان ا، بهمانفرد ثم ، ة الخ۵لاب_قن ثم ~ الله ه حمر~ 
هومتعره عمه الله ال أطحسن ل، المجيد عييخ الثيفضيلة 
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اس،النيذكر علم طالب الغبوي السجل سواري من سارية كل 
مجموعةأول وكانت اء. علميكونوا أن قبل عقلاء د أؤي ولكنى 

العلميالجانب ا أم... الحج موسم ِق الحجاج إرشاد -ق شاركت 
اوم، مدركة وملكة ث نافي. بصيرة ~ الله رحمه ~ له كانت فمل 

ثم، راجح رأى له يكان إلا نص فيها يعلم لا خلافية مسألة بحئت 
إليه.ذهب لما موافقا الأمة لملف قول وجود ذلك بعد ضن 

اهسموقل. الماوين_ن زار الأمور ولاة بعض أن ه منسممت ا مذلك من 

ّهنارهم فاستث٠ م العلة طلبمن مرافقثن من ه معوكان • لي 
دعنولم ه عليالله صلى الله رسول ى علوالملأم ة الموادع

العنينعبد الميخ أل سا فانم، ذلك يستحسنوا م فلادرة، المغ
،نيكم موخاصة ذلك لأستحسن إني ه لال ق~ الله حمه ر~ 

قاله.يما وعمل فوافقه 

عنالدروس ات حلق_قن سمعت كنت أني — الله رحمه ~ فأخبرته 
ويسلماكفر عند يسلم ، ذلك يفعل ضان أنه عمر بن الله عبد 
سنةمن أكثر وبعد المحيدر، منى فطلب المفر، من القدوم عند 

بنمحمل برواية ، مالك موطأ _قت عليه ا منميوصّوحدته ة يكامل

بدلك.ففرح فأخبرته ~~ الله رحمهما ~ حنيفة أبي حب صما الحسن 

بثحرى المحكمة قضاة الفضيلة أمسحاب حضور ق ِوذلك ومن 

تلكتد^تنث عوامل ة عي. ولكان_ت ، بأبيه طفل لمب اق إلحتق، -

الجمهورعن والمشهور النسيب، ا۶ عصمم وعد المسر أهمّها ٠ المحنسة 
مترددآوكنت ، الإلحاق عدم الجميع رأى فكان إلحافه، عدم 

والإيجاب.اللب بثن الحكم لدوران 
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دونحال ة، المدينهدئ _قن ا منيعسدا ~ الله ه "رحمكان ))فلمي 

~~الله رحمه كان فلقد العزيزة، ة المدينهدء مجتمع إر الإساءة 
رقيبةواعية ا عينويكان ، ة المدينهده إ* الحسبة لأهل قويا سندا 

الأحدوضرورة ~ لم وسعليه الله صلى ~ الله رسول جد سف 
أوبها الأحد يراد وضلالة بدعة كل ومحاربة فيه الشرعية اب يالأي 

الالمجث ة الكري4المواقث من ه لا عمفضلا ه. فينشرها 

الأعلىالمجلس _قت عضوا — الله ه رحم— كان حيث ، القضائي 
_قحميدة ار أثالمجلس مجالس _ق، ه لضان ، ة طؤيلمدة للقضاء 

السلكأعضاء وشؤون يشوونه والعناية ، بالقضاء ام الاهتمسبيل 
المنيع،سليمان بن الله عبد يخ السمفضيلة ••■،ك ه فيالقضائي 

وعض—وi سابقا ة الميكرميمتكة التمييز ة محيكمورئسس عضو 

العلماء.لكبار هسة 

وبشوونبالقضاء يتعلق ا فيمالمنورة ت المدين_قن متميزة ْذ^انة له رر 

حل_قن المتميز وبالاسهام ، فيه التدريس على وبالاشراف، ، الحرم 
لمسا ع~ الله ه ■رحم"فهو ورة المنة المدين_هت ة الاجتماعيالمسايكل 

لدىلكلمته واحترام ملكانته له وزعيم ، المدينة علماء من مرموق 

هينةمجلس ؤهت i الرسمية المجالات —قن ولاسيما ، ام والعالحاصن 

—الله -رحمه ه ول، ار واعتبثقل وكلمته لرأيه ، اء العلمار كب

حسابعلى ذلك يكون أن دون ه أرائالتيس—يرف ف ارز باه اتج

لىهيمحمد ~ الله رسول بمنهج اقتداء وذلك ت الشرعية التمعويس 
لمسا مأيسرهما سار احتإلا أمشين ين بحير ا فم، وسلم~ ه عليالله 

بعدورة المنة المدينف مجالسه بعض حضرت وقد . إشا يكسن 

ظهروقد ، الشيعة علماء ين وبه بينمناظرات وحضرت ، المغرب 



الاستحواذعلى وقورته ، حجته قوة ومناخلراته محاوراته من لي 

اللهعبد الشيخ فضيلة ' قشة والمن! ة المجادل-ق خصمه على 
بمكةالتمييز محكمة يس عضوورئالمنيع، بن س—ليمان بن 

العلماء.يكبار هيثة وعضو ، مسابقااللخترمة 

عرفوهالدين ء والقضا العلم وجالات من د^ثير عليه أثنى وفد لإلإ 

الابنتلاميذه من أكانوا سواء • منزلته وأنزلوه ، فدره وقدروه 

أوه معوا عملالأين ه زملائمن أم ، فرب عن وعرفوه جالسوه 

الشيخحرص فقد ... عنهم تلقى الايان شيوخه من أم ' بهم التقى 
لهشهد وفد ، العلم ات حلقوصل على ~ الله رحمه ~ النيز عبد 

_قنه وتفانيوإخلاصه وصدقه وفضله ه علمغزارة على الكل 

لمبمنالمسة ولأئملم وسه عليالله صلى ولرسوله لله يحة النمي

بنالله د عببن الملك عبو الأكتور الي مع* ...«؛ امتهم وع
نائبالكبرى، بمكة الكبرى ة المحكميس رئنائب دهيس، 

سابقا.البنات لتعليم العامة الرئاسة ورئيس الحرمين، شؤون رئيس 

اأننإلا ~ الله رحمه به ا تجمعنالش اءات اللققلة مع ونحن لإلإ 

إلىمجيئه عند أو ، ة الابن_ق، ه لا نيارتنخلال من فضيلته نعرف 

أهلمن — الله يرحمه عليه— الك_ثيرين اء ثننسمع ا ضم. مض—ت

المسجلوالخطيب.ق ام الأمفهو وغيرهم، العلم أهل ومن ة الأين
يمرصىا ضممتميزا ، الله ليكناب أدائه ق متميزا الش_ريذ_< النبوي 

المصطفىماويت__ق اء وجهوأبرز الأمة اء علمأح_،د وهو خطبته، —ق 
شناء القضالات رجرز أبن وملم- وسه عليالله لى عم— 

كماه لاينا مخلمي، امهابا فؤيه عمل—ق' ا حازمالممليكة، 
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تعددمع بهم لة ميعلى اس النمن ا محبوب— الله يرحمه — كان 

المحي—ملقىة مدينلأهل مرحعا ~~ الله ه رحم— وكان ، اتجاهاتهم 
سديدالحق، بادعا صع1 الاجتماعية أو الدينية أمورهم كثيرمن —ق، 

أحبوهحننى اء العلممن عدد على تتلمذ ة، الكلمنافذ ، النفلر 

من~ الله رحمه ~ وكان التامة، اءء والكفالمداد فيه وتفرسوا 

هعينالذي العنقري العنين عبد بن الله عبد الميخ تلاميذ أحمقي 
المعروف،ربالأمبيئة ا رئيسثم أ وحطييا إمامة المجمعجامع -ق 

لتميزها أحيانالت_الريس عنه يتولى ا كم، فيها المنكر عن والنهى 
ءء

رئيسفهو ، عديدة منامس، — الله رحمه — تولى وقد وعقلا، ا علم

،اء العلمار طية هيئوعضوي' ، ورة المنة المدينة ميهلقمعاكم 

عضوثه أنا طْ، اوب، بالتنة الميثيرأسون ذين الأحد وكان 

راف،الاثممكتب، على الأشراف تولى وقد الأعلى، القضاء مجلس 

علىالأشراف تولى ا كمالنبوي، الحرم  'هالدينية الشؤون على 
وغير، المنورة ة المدين—ه المنكر عن والنهى المعروف بالأمر هيئة 

سماحةا فيهددا مسُوكان ا تولاهتي الال الأعممن ك، ذل
الحرام،المجد وححليبط ام إمالمبيل، الله عبد بن محمد السيخ 
العلماء.ضبار هينة وعضو 

ينببيته —ق، عامة حلمة الح صمبن العزيز عيد للشيخ وحييت، رر 

،القوم ة عليمن عدد ا إليهيححنم ، اء والعشرب، الغلأتى مه

مجلس-ق، فوحدلت، وغيرهم، المحكمة اء أعلنيالمايخ من ق وبخاحي

بنالعنين عيد فالشيخ أبتغيه، ا مالح حهبن العنين عبئ الشيخ 

ِقللأح_،واوث، ذكى متابع وهو ة، وحكمعقلا ملئ رحل الح حي
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فكان، بالملكة ذلك من يتعلق ا بمومعنى ، الإسلامي الم الع
تبلالشيخ ومجلس ... نهما مسدماا با وكان لبقا، فيها يتعدث 

ولكمه، العلم رياض من روضة ~ الله رحمه ~ صالح بن العني—ز 

العلومبا خاصعيس ول، العلمية ون الفند^.افة على مشتمل الم ع

،الحاليث_ة العلوم على أيضا مشتملا يكان بل ة، الشويمارف والع

الأحايين_قن ترد التي المشكلات عن العدث ه منأسمع فكنت 

،القدماء العرب وأحوال اريخ التحتى أو القرآنية والتفاسير النبوية 

ذلكمن وبخاصة ، ة القديمة الفقهيائل المبعض جانب إلى 

المسائليص ولبالفعل حدثت تي الالفقهية المسائل وهي ، النوازل 

والمسائلوازل النذكروا ~ الله رحمهم ~ اء الفقهلأن ؛ الافتراضية 

وحتىكذا ، ا حكمهكان وحدثت نزلت إذا تي الالافتراضية 
يتكلممن ويقيد ، ا طيهالحديث، يح—ب الشيخ كان ة واللغالنحو 

فنصالح بن العزيز عبد الشيخ تبعر ذكر إلى ...ونعود لشا ذلف، 

موسوعيةوهي )الموسوعي( بلسا يلق—يا أن يصح حتى العلم فنون 
ذلكاهر مقلممن إن : فأقول منهم وأنا ، جالسه من ضل بها يعرفه 

ايكتابه لذكفرت إذا متا فتتظن، المختلفة الفنون فن للد^تم، محبته 

فنود^نت ه مننسخة على لحصول ١ طل، ، اب بفن ا وجيد متميزا 

قد— عثر الرابع القرن من التاسع العقد هو الذي ~ الوقت، ذلك، 

أنهفعرفت، ا منهمب كننا ضل من نسخة فأهديته ، كتاب؛ن ألفت، 

للشيخووصفنا ... ه فياء جا مبعض بذكرني ه لأنا قرأه
اءالعلممن بأنه القول إلى ا يجرنعاقل بأنه صالح بن العنين عبد 

بنوبالش__ريذ_ا الشؤع بأحكام م العلبن بجمعوا ذين الالقلائل 
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لاسيما، والقاصي اكم للحة لازمهى تي الة بالسياسالأخذ 
الشيخإن ت هؤلاء عن المدث أفول فكنت ، القضاة لكبير 

سماحةيذكر عندما الأمر هزا بزكر—ق الح صئبن العرين عبد 
بنالله عبد الشيخ وشيخنا الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ 
وقدالقحييم، من يتبعها ا ومبريده قضاة رئيس حميد بن محمد 

العربيةالمملكة _بم للقضاء الأعلى المجلس رئيس ذلك بعد أصبء7 

اسةوسمه، اء العلمم علالثلاثة هؤلاء سج أحد فع^نت ، عودية الس

منبينهم يسمود أن ينبغى وما ، اس النأحوال بوالمعرفة ، الحكام 

بنالأم العيودي، ر ناصهبن محمد الشيخ الي معُ ك، ... علاقات 
الإسلامي.العالم لرابْلمة الساعد العام 

أحوالبا ملمكان ه أنه عنتمرق كانت تي الالأشياء ومن )) 
يلأتوالتحلار الأحبلنشرات متابعته حلال من لبن والمسمالعرب 
،ة ثاقبيلات تحله لوكانت ، المختلفة الإعلام وسائل _ق، ية الممياسم

شنة والعالمية والإقليمية المحليداث للأحة عميقيرات وتفس

والدقةالتحري على يد الثمل حرصه ييذلك ذلك ومن ... مجالمه 

يبثهكان ذي ال(( الحق دعوة )) امج برن_قن ارك ش... فتواه _قن 
وسيلةبأنه ه مناقتناعا وذلك ، سنوات لعدة نشأته أول شن از التلف

رغمواسع، نحلماق على الإسسلامية الثقافة ونثر الدعوة لتبليغ مهمة 
ضما، المعارضبن بعض من وقتمز از التلفإر المعارضة رة النفل

—الله ه -رحميلتقي كان ا كم... الإذاعة رامج بشن ارك ش
علىيحرممون وها أعضا ط_ان التي الرسمية الحج بعثات مع سنويا 

اورتهملمحانحة سفرص_ق يجدها ولكان . ه باع والاجتمنيارته 
وأهلالعلم لحللبة عونا ضان كما ومواعنله، بتوجيهاته وترويدهم 
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الشؤونبجانب النبوي المسجد شؤون على رقيبة ا وعين، الحسبة 

العلوم_ؤء واسعة ،حصيلة احب ميكان ... المنورة المدين—ت ق الدينية 
مثلالذ^ووية العلوم بعيض لعلمه بجانسا هدا ٠ والشرعقة ءيسة الل

نعسيلأن الرحيم عبد بن الله عبد • د ■ أ ؛ . وغيرد الفلك علم 
الأدبي.المدينة نائي ورئيس لامية، الأيبالجامعة الأستاذ 

دعوةالبرامج بالمعنية ات والميئاللجان من عددا رأس أنه ا كمرر 

بلالنيوى، المسجد _ق دروس العلى والإشراف والتوجيه والتوعية 

المسجل_قت اكر،ا-ن ترشيح يا شخمييتولى ~ الله ه رحم~ ضان 

إنهحيث ؛ ثاني بن عالي ْحمل. الشيخ بذلك أفادني ا كمالنبوي 
محمدالشيخ سماحة لدى النبوي المسجد اء علممن وعددا رشحه 

كانه أنذلك إلى يضاف، ضمانته، على الشيخ آل إبراهيم بن 

بمختلفالمنورة ة المدينيزورون الذي الإسلامية ادوول اء علميسنهبل 

المناسب،ه التوجيؤيوحههم ، اتهم وتوجهوذاهيهم ياتهم جنس

حلالمن النفع بالإسلامية ة الأمى علود يعا فيمهم ؤيناقثي
هرحم— اركته مشإن بل ... ه منزلشن وفر الممجلسه حضورهم 

شناء العلمار يكبة وهيئالأعلى القضاء مجلس عضوية شن ~ الله 

الالأعميم وتنفلتطؤير ف واضحات بصمات تركت، المملكة 
ه،فلاتان عثم.حسن بن عمر دكتور الفضيلة القضائية 

الشريذس،,النبوي بالمسجد والمدنس هليية بجامعة الأستاذ 

;يلي فيما أجملها وسجايا مرايا هسالح بن العزيز عيد للشيخ )ر 

به.يتيحمر وعلما 1 به يعنضم دينا الله تاه آ— 

ورة،المثيشن والصواب العقل برجاحة ~ الله ه رحم_■ تسم ي~ 
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yy  المضاءسلك  'هالتحاقي عند ا بهالله أكرمني تي الالأمور من
الحصبن العنير د عبالشيخ دنا والسماحة ى علتعرفت أن 

ِقسواء ه لائتواصلة نياراتي خلال من قرب عن عرفته الح، الحي

...الأعلى القضاء مجلس _قن حلمة تعقد عندما الرو_اص أو ة المدين

لةالموْيه علميت~ هرحمتبواسع الله ده تغم— يخ الشه عرفت 
وقوة، هعقلورجاحة ، بديهتهوسرعة ، الوقادالذهني وحضوره 

محبيهعن وسؤاله ازلمم، منوإننالبم بجالمائه وعنايته ، شخصيته

لديه،الوحيد أنك ؤاله وسبحديثه يخصك وهو لك ليخيل حتى 

يحل—ولأن تتمنى علمية مسائل من يدار ا ممجلمه _قء يأسرك كما 

عرف... نقاش من يدور وما ييلرح ا مللأنشدادك المجلس ِق ذلك 

رأيهوله ، الدائمةبهيئته الأعلى القضاء مجلس ِق قوته الميخ عن 
كسبهاالقرارات من وطم ، قوةبكل عنه يدافع الذي المتقل 

منكثيرا تجد وبذا شخصيته، وقوة حجته بقوة — الله "وحمه 

رحمه~ فيه القوية الصنة يذه ؤيقدرونه يجلونه وقته ث القضاة 

_قتارك شمن أوائل من ه أنة الاجتماعيماثرح ومن  ١١١الله— 

نغلرءبعد على يدل ا مهلذا هادف، اعي اجتمامج برنث التلفنيون 

رحمه~ مآثره ومن المجتمع... أفراد على وتأثيره الأعلام أهمية _ق 

اكم،المحاء لرو،دوة ند عقإلى دعوا ذين المن ه أن— الله 

ياضان تي الوإدارته يلمرحه بقوة وتميزت ، ندوةأول ِق وشارك 

الإجراءاتيص بعار واحشيالعمل هيل تسه ابي الإيجر الأث
يسرئالحميد، صالح بن العنين د عبالشيخ فضيلة ' ٠ ...« 

تبوك.منيلقة محاكم 



المضاءطمن مجله اء العلملكبار ست رهييهن بالمجلسووته عص|أما رؤ 

فهمه لتهم ومحب، ه لالجميع بنشدير يتمتع كان فقد الأعلى( 

غريرالعالم واسع ... علمه وسعة سريرمم وصفا، إخلاصه يعرفون 

ةْللبمع ذعامله ي حضيم . اته ومناقشْلرءده ث دقيق ، المعرفة 
م،العلة وهللباء للعلموسندا ، ه وأهلللقضاء عزا ك—ان . . . العلم 

منعلى شديدا ، ه ؤيحبونياح_بهم ا. عمومة المدينلأهل وسندا 
ء

وسوجههمحة بصّرا ينتقدهم ، ها وأهلرلة للLJنمدمبغما i ينتقصيهم 

—واسعة رحمة الله ه رحم— الجميع حب اكتسب لدلك للغير، 

القاصىi سنان آل سنان بن على بن محمد الشيخ فضيلة •••،، 
.المنورة بالمدينة الكبرى بالمحكمة 

٠عام ق كتب فقئ العلم لطلاب ا محبالشيخ كسان لإلإ  ٥١٣٧٨

بتعيثن— الله رحمه — إبراهيم بن محمل الشيخ سماحة إلى تقريبا 
سالممحمد بن عطية والشيخ فلاته محمل بن عمر الشيخ من طل 

محمدوالشيخ السلفية اليكتبة صاحب اليماني محمل والشيخ 

سماحةووافق ، الشريف وي النبالسجد  ٥٤-للتسلريعس اني ثعلي 

بالتيالمشايخ يقوم أن على إبراهيم بن محمل الشيخ المفتى 
اللهرحمهم إشرافه وتحت ، المرير د عبالشيخ مسؤولية على 

عليبن محمل الشيخ فضيلة حناته فسيح وأسكنهم 
ومدرسإمام ، المنورة ة المدين_قن والتعليم رحالات أحد ، ثاني 

الشريف.النبوي بالمميجد 

العصيرمقت المنورة ة المدينة الطيبالبلدة تانيخ يكتب أن بمكن لا رر 
صالحبن سر العريعبد الشيخ لفضيلة ه فيويئكون إلا الحديث 
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المامةشخصبته من والستمد المام الوقع ذلك — الله ه رحم—
مهابةشخصية وكانت إن فهي ٠ عدة مقومات \ yiتجمعت تي وال

٠الصعبة الواقث ق وتغلهر تبدى ، إنسانية جوانب ذات ا أنهإلا 

ياتشخحطعليه تطوى ا عمحقيقة تكشف التي المواقف وهى 

جلسات!كانت ... بن، ولورفق وسمامحة رحمة من الريافن العلماء 

،والأدب الشكر يشوون يتصل ا محميع اول نتندار الأعلى _ق 
معدار الأسفل -ق منعقدا~ الله رحمه — مجلسه يكون بينما 

عبدالشيح فضيلة دنا والمق_اومتهم _ق أتي وي، اء العلممن ة حمل

"الح الميناصر ور الدكتالي معوالد لح الحسا عثمان بن الأه 
دمحم٠ الم سة عطيت والمشايخ ، رى" القأم ة حامعدير م

انيالثد محمدة، حميل محمزاحم، بن الله د عبافظ، الح

الفكربرجال أيضا يزدان رمضان ث مجلسه وكان وغيرهم، 

انيتكد فلق، _اهرة الطدة البللريارة دمون يقوالدين والأدب 

وأحملالأضارى، القدوس وعيد ، حافحو ان وعثمعلى ت الأساتدة 

إليه.والجلوس نيارته على يحرصون عطار النفور عبد 

نماحة السث يطرح ا بمتم يه~ الله ه رحم~~ يخ الشوكان 

ملحقصشحات وعلى الهجرية السعينيات _هت طرم فلقد أفعكار، 

يعقوبمحمد دكتور الا زميلنه علييشرف كسان والدي التراث 

حفللمحيالعئمانى الرممم موضوع أنداك طرح ~~ ترييستاني 
اللهعبد المشايخ القضية ه هن. شت ارك شممن ود^،ان i شريض لا 

المنتصروالسيد لبى، شاح الفتوعيد جمال، د حموأ اط، خي

اقفلح ان عثمللأستاذ ة مقالالبداية ويكانت وغيرهم ، الكتاني 
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المحيحضة كتابِقغ الحديث الإملائي الرسم ء لاحندا ا فيهيدعو 
ةبالكتابالتصلن القواعد أن ورأيت ه عليرددت فالش__ريف، 

ضلنضطرف فلا ، التغيير ؤيدخلها ، تتبدل أن يمكن الإملائية 

ةلغعلى يتلمرآ ا ممع ليتناسب الإملائي الرسم تغيير إلى ة حقب
هداين بة القائملة الحيإر إضافة ديل، ييروتبتغمن ة الكتاب

معرفة|ريد وكنت المشهورة، ة القرآنيالقراءات وقواعد الرسم 

وقلىحدة فأحدته ، العلمية القضية هده _قن ~ الله رحمه رأيه 

الرحمنعيد الدكتور أحي وكان ، تغييرالرسم إر إ1( أميأش 
وذهبت. بالصمت قلدت ، الدار مدخل على بجانبي يقف الصالح 

حدث.ا يمحميدة ل. معمأستاذنا وأبلغت ، الش__ريفا . السجلإلى 

إليهفذهب ، إليه اس النأفرب من — عمره ث الله أمد ~ وكان 

يؤيده.بل الإجماع عن يخرج لا وأنه ، القميئة من بموقفي وأحبرت، 

مجلسه_قن أزوره أن ب،وة حميالأستاذ من ~ الله ه رحم~ فطلب 

اماء^دظ، مجلسه ويكان ، مباسرة ر العصمملأة ل. يعحلت ل. ف

من— الله ه رحم— ام قدخلت دها وعنوالمصل، م العلبأهل 
صفداهاأجد لازلت ات بكلموحياني ، بحرارة علي لم وميه، مجلمه

منالمنيد لهللب، دفعتني تي الات الكلممن وكانت ، نفسيي -ق 
،الشخمسة هده عفلمة عن نفسه الوقت _ق لى فت ودكسه، العلم 

والعريض، الطول حطوط عن يتحدث ا" يومه~ ه سمعتولقسي 

اموهو والفلك، ا الجغرافيعلمي 4، - حل تل أحرى علمية وقضايا 
هدهب.، جوانتطبع لكانت، تي الالموسوعية مة الممعلى يؤكد 

ثوغيرهم الط_اهر الجوار أهل ا حيهعلى اجتمع تي الالشخصية 
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"رحمهالشيخ ولكان . . . والأس—لأمي العربي الم العألحاء جميع 
نيأنوأزعم ، أ خحننهم مرأى ا مإذا الرمحق باس النياخذ ~ الله 

يتعرضا مه منسمع 1 م فلا عامئلاثبن من لأكثر ءه ورا ليذ صي
لصغاريرسى ذلك ؤهت بالشرك، يهم رمأو دهم عقائشن للماسن 

حيثوالفسيق، النبيئ موجات وراء ينجرفون الدين العلم طلاب 
المميلمؤنيعقانر الفلن حسن على الأسيلامية السردعة مقاصد حثت 

—الله رحمه — استشرف ولقد ٠ الأحتشام إطلاق شن الس|رع وعدم 
بلادالأمن وعرضت ~ أحيرا ~ التشدد عن نتجت التي الأحداث 

حطبفلقد ، واكماء والأطفال الشيوخ اء دمواستباحت ٠ للخطر 
ومؤترةقؤية ة حطبالزمن من عقدين من أشل قبل ~ الله "رحمه 

بعيضبفقط واهتمامهم ، الشباب يض بعتنطع عن ا ضهتحدت 

والجتمع.للأمة وأنفع وأجدى أهم هو ما تاركين الذلاهرية السام 

الله،ب يكنا بحفظة يحتمي ~ ~الله ~رحمه صالح ابن الشيخ يكان 
داره،شن زوره وي، الشاعر حسن المرحوم يخه شمقدمتهم وشن 

الوحيدكان الذي العلمي الش،رث الشيخ على عحلوفا كان كما 

وم،.سلىوهو i لشيخ ١ ه ينبييكيفة يعرف ممن الحمظة بءان من 

لأداءيقدمه ويكان ، سهو ه منحدت ا مإذا المحراب شن اس بالن

الشيختقدم بعد ~ الأمر أسند ثم ، رمضان شهر شن الوتر ميلاة 

عهرهشن الله أسد ~ اني الثمحمد الشيخ إل ~ السن شن العلمي 

والحاففلالمؤذن وتكان الحيبح لأة ص—شن سهي أن مرة ذات وحدث 
بالتكييرخلفهيقوم من هو بحاري المثار عبد الشيخ الله لكتاب 

وبعل، الصوت مضير حلال من عليه فرد ~ ة الفريصعتلك أداء عند 
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امطلقعليه يقسو أو يعنفه ولم صالح ابن الشيخ اسدعاه الحيلأة 

يحدثوت انميمكبر خلال من التنبيه آن بذكره لكن و~ 

اريبغعبادالمتار افظ والحالمؤذن بهذا دثنى ح وقد ، ا تشؤيش

الحرممؤذني أشهر من بخارى حسبن ورفيقه هو وكان ه، نضي

إلىالأشراف ة حقبمن الأذان أداء _قت واستمرا i الث__ريذ، وي النب

بخارىحسبن اعتزل فلقد ٠ الزاهر السعودي العهد من متأخر وقت 

الأستادتمر امما بينم، الإجري^_^ق ات الثمانينيمنمث بعد اء الحي

ابترية،لتسعينات ١ منتصض بعد ا مإ1ى الأذان أداء —قت الستار عبد 

ومشجعا، المسجد مولني على ا عطوفصالح ابن الشيخ وكان 

أخبرنيفلقد الشريفة، الهنة طذه هأداء -ق، الاستمرار على ائهم لأبن

،ا بهيدلى شهادة —ق، ة المحكمإلى مرة ذهب ه بأنديولى طلعت 

السعودأبو ~ المعروف المؤذن ابن هو هل ت أل ساسمه رأى فلمسا 

ثللأذان تتقدم لا اذا مل; ه لابنقال ذلك من تأكد ا فلم~ ديولي 
النبويالمسجد 

تتوفرممن الشريف النبوي المسجد للامامة.ق يختار ضان ولقد 

وعندما^£-؛ ٩٥٢١١التسعينيات مطلع ث أنه وأتذكر ، اءة الكففيهم 

الشيخوكان الرياض، إلى حس_ان المجيد عبد الشيخ فضيلة غادر 

>المسجد ث ة بالامامعهده بداية _ق — الله رحمه ~ زاحم الله عبإ 

اسالنبامامة يقوم صالح ابن الشيخ أى ~ الله رحمه ~ كان أنه 
iد والتهجالتراويح صلاتي أداء إلى ة إضافالأوقات م معفل-ه 

ابنالشيخ وكان ، العالية ايمم أصحاب، إلا عليه يقوى لا أمر وهو 
ء^بر.وحلد عالمة همة حب صما ممالح 

•-٢٦-



ةالأئمأة مكافلرفع عى سذي الهو — الله ه رحم— ه أنومع 
منوذلك ، لنفسه أخذها رفض أنه إلا الشؤيث، النبوي بالمسجد 

يتعجلولا الشرعية الأحكام ق يتثبت وكان والتقوى. الورع اب ب
نضهالوقت ه ه أنإلا ه تهاباس النيعانت ثن ول, صدارها إه 

ولا، ا حيفيخشون لا اس الند^_ان فلقد ، ه وتحبه تجليعانت 

أوالقاصى هو الح ميابن الشيخ ان يكا مإذا ذلملم_ا ون يتوقع

البين-قذات إصلاح إلى يبميل ~ الله ه رحم~ ضان ولقد المصلح، 

أفعالمن ترالقييح دي|~ الله رحمه ~ ك_ان ا كمالأمور يكثيرمن 
اسالنأعراض بيتصل ا فيموخصوصا لأحد ولا ، اس الن

وقد، ه قلبامع بمجآخذا ة المدينحب كان ولقد وعوراتهم، 

الأجازةلقضاء ذهب إذا كان بأنه ~ محمد — الزميل ه ابنأخبرنى 

هعلياكنها وسة يلميبإلى الحنبمن أخذه أبها ِق الصيض أشهر _قت 

هابأكملة المدينودعته ولقد سريعا، فيعود وسلامه الله صلاة 

وترحم، خدورهن ق - الساء وبكته . الله ة رحمإلى انتقل عندما 

فأصبحواالكريم الجوار أهل من الأمس بالا أملقكانوا من عليه 

ؤيزمهماس بالنيصلى ا عامأربعبن عن تنئي لمدة قلل فلقد رحالا، 

يقسوأو مشاعر، يؤذي أو نفسا يجرح أن دون ، ويعغلهم وينصحهم 

تهلبيقلبن تجمع التي القلة من كان فلقد ؤيفسق، يبدع أو ؤيجنو 

أوالواقعة تقتضيه ا موحسب ا مواقعهث وإهزالإ__ا الله شرع أحذ^ام 

انمادتة
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والخصالالحميدة فان الصّمن الله منحه ا بمتميز سماّيته إن ر) 

العلممن منح فقئ العلمية الناحية ففي ات، المقامشتى ة الجليل

هبفقتميز وقد الكثير، يء الثيوالادرالئ، ه والفقالأيلملاع وسعة 

يتحققحتى حكما فيها بمدر لا تقع -حادثة أو نازلة فأي ، الواقع 

منوالأنار نة والقييالكتاب، من الدليل ا; أوبّ: هامثن أمؤين من 

ادوالاجتهوالامامة العلم أهل من بعدهم ومن والت_ابعين المهحابة 

اوفلروفهة النازلة حقيقة معرف: ا ثانيهمد، المقيأو ق المملل

افيه—ادر المم الحضم ور وتمي، وأا،،__بابها وأحوارر__ا اتها وملأبسه

بعيدالنفلر دقيق فكان ة والحاميالعامة على ضرره أو نفعه ومدى 

ويعوع—الم بارع فهوفقيه ، الميواب، نمري على ا تفكيرحريد،سال

العف1—يمانالوص—iu_ بهيين بلث، وحسس، والورع الفقه بن بجمع فقد 

'كثيرا وأجرا ا عظيمرفا ممحاز فقد ا بهفا اتم،من يلبن الجل

هلالمترجم سماحسة بن بوكان ... اء يثنممن يؤتيه الله فضل وذلك، 

،—القه صم ودة ومة وثيقعلاقة اة القحنعيس ورئالقش وسهماحة 

معجبا منهمطل وكان اور، والسعوالتقدير الاحترام يتبادلان 

اتحتلن— وقلما ، أراوهم تتفق ما را فكثيالأحر، ار وأفكء ارا ب
محمديخ الثمسهماحة المفتى من طل—<—، ا ولمالجميع، — الله رحم ف— 

اركبهيئة ه وا عمميكون أن لح يمعمن يح ترثهإبراهيم ابن 

ويةلعميسهماحته ح رسمممن ه لالمترجم سهماحة لكان ، اء العلم

آلإبراهيم بن محمد يخ الته—ماحة سم الفتى تؤه، ا ولمالمجلس، 

اءبانثهامى السهالأمر ومهدر ، ه ١ ٣ ٨ ٩ عام ~ الله رحمه ~ يخ الثه
فيهعضوا ه لالمترجم سهماحة كان ، اء العلمار كبهيئة مجلس 
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أنغير ، سرير لقضاء رشحه قد حميد بن الله عبد الشيخ ْامحة وي
نقلنم ير سل من بدلا الؤياض _قء ه تعيينوتم ذلك رقص سماحته 

المجلسرئاة نول ثم إليه، الاشارة مرت يكما المنورئ ة المدينإر 

العدل،وزير الشيخ آل إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشيخ سماح—ة 

صداقتهمن جذورها ممتدة ة ومتينقوية علاقة به علاقته وكانت 

•إبراهيم بن معمد الشيخ القضاة ورنيس المفتى ماحة لوالده 

ار،بالاعتبوأفكاره آراءه خد ويا ، كثيرا ه ؤيجلدره يققطان 

العدل،جبيرونير بن إبراهيم بن محمد الشيخ الي معبعده ومن 

بلدمن ا وهمبعيد زمن مند والاحترام التقدير ادلان يتبا وكان

بنمعمد الشيخ الي معوكان ارف،، تعا وبينهم)المجمعة( واحل 

ولاالمناسبات، _ق، يقدمه وكّان ، كثيرا ووحترمه< الشيخ جبيريقدر 

للمجلسجبير ابن يخ الثمسماحة رئاسة أيام أحر و_قء عليه، يتقدم 

تورثم الحضور، _قن اركة المثعلى يقدر م فلسماحته مرتض 

ولازالاللحيدان، محمد بن الح صيالشيخ ماحق المجلس رناسة 

بحالشسماحة يقدر وكان الدراسة، هده إعداد حتى ا رنيس،

لمنوخاصة ، للغير ه وحيالشجاعة ه مواقفه لويقدر وو|حترم_ه 

هعى وس،ا ؤيغتنمهإلا فرصة يترك فلا ، عمل علاقة به ه ترسل

نهمعدفاع المن يستليع ا مذل يبه أنا كميم، ا تحقيقه

هذانتزامل وفد ك،، ذله آمضنا مبم والاعتذار ، وحمايتهم 

،ائهما إنشذ منالقضاء ومجلس اء العلمار كبة هيئ—ق، الشيخان 

يقدره لالمترحم سماحة وكان الأحر، قدر ا منهمضل وعرف، 

همواقفه لذكر ويعور الشل، ؤيبادل، ويحترم_ه صالح يخ الثي
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القاصياوكاي_ه، رحمن التمسل الشيخ كحطسيلة ك،. الشجاعة 

محكمتيس ورئابقا، سورة المنة بالمدينالد__برى -ة بالمحاكم_

المكرمة.بمكة اانميير 
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منيعرضم وكان ، وتحريضا مباشرة المستارء أو الصسحة بأسمائهم 

أذاهموتحمل ذلك على فصبر وكتاباتهم، م ٦Jأفعاوأسلوب قويم لص 
*

،معاتبنهم حتى أو معاقبتهم _ق يفعكر فلم ، لله محتسيا القدرة مع 
تستويولا ر : تعالى قوله تذكر عليه يرد وهم أذى ناله وكلما 

وبينهبينك الءي فإذا أحسس هشي بامحى ادفع السيئة ولا الحسنثة 
ذيثرهاْن ييكثر فتكان [، ٢٤ت فصلت ] حميم.,.؛ وبى يكاثه عداوة 

يحسنقيان النبوي، الحرم ِق الجهرية الميلأة —ق، حتى وترددج،ها 

أوملة أى منهم واحل باي وقع متى عنهم ويذب عدهم، وبما إليهم 
حميم،ولى كأنه الله وليف كما حساده ألد أصبح حتى مصيبة، 

عظيم؛حظ، دو ]لا يلقاها وما صبروا الذين إلا يلماها وما ؤ الله فصدق 
العفومنه ؤيحللب له يعترف منهم الواحد فحثان ، [ ٢٥صلت: ف ]

فذلكمنه، به الأذى وقوع ■حن وصفح عقى فد بأنه فيجيبه والصفح، 
ُُ العخليم. الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل 

المع__روفالإسلامي والفكر الكاتب، يقول دد المما هن. وِق 
المجذوب،:معمله 

خدمة_قن فرن ذ، نمأقيمي الذي الفقيد هذا مثل أن وْلبيعي ر ر ٠
أنيتوقع لا ه، أهلة رعايو_ق، وي النبالمسجد ة إمامو-ؤت القضاء 

اللهر قل، وقد ، والطاعن المآخذ له يختلق اقم نأو حامد من بم—لم 

أحدهموقض، يوم إح،واها وكانت، المحاولات،، هذه بمص أسهل، أن 
بيثلاع الأسمليقرع لوات الييإحدى ب، عقي الأعوان( ة ل، رسعلى 

عنبعيلؤ غير والشيخ ، واللمز الغمر على فدرة من يملمكه ا م
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تلكيعر لم ولكن أذنه، عن بيسر ممونه يس ولالرجل، موضع 

ابأعقه كلوأيمضى بل . اهتمامه من شينا بتراء الة الخطي

الرواتب،من ه عليتبقى ا مليودى ة القريبدارئ إلى ات الجماع

المسهدفالشيخ يه نسما كماللغو، من سمعوا ا ملون المحيونسى 

همنارة إشلكانت اء ولوش—لبئري ت أي صاحبه لحو يتخذ م فل

ننسى:فرارة 4 - الأن لأساءل وإني وبمضح، يريح لأن كافية 
يعيب؟كان رجل أي ليرى الشيح مشيعي ببن )المفوه( ذلك أكان 

'« ينحلح؟ كان جبل وأي 

_قتوالمميرة فة والصيالسيمة بود عديدة د^ديرة ارات إشاك وهن

اءالعلممن ة ثلد^تبها ~ الله ه رحم~ العرير د عبالشيخ انية إنس

حضالحي_قن نشرت والس ٠ للشيخ ريائهم إطار —قم وعيرهم اء والأدب
نشرتتي الالتراجم سقن أو إليهم أرسلت تي الالأستمارات —ق، أو المحلية 

اليشتاب.هدا الأحيرمن اليحث —قم منها حملة القارئ سيجد عنه، 

بموالبدل والأرامل، ام والأيتوالمسس_اطاتي راء الفقإر ان الاحس٢" 
منإنفاق المال ينفق كريما )) ~ الله رحمه ~ كان فقد ، بسخاء 

ةومساعد الخير أوحه —ق، ه مالمن كثيرا ينفق i الفقر يحشى لا 

الكثيريمرق ولم ، وأبنائه بيته أهل عن حتى ، تامة بسرية اس الن

الأنسانيةانممة هده ذكر تردد وقد آآ وفاته بعد إلا ذلك من 

العديدات كتاب—قت ~ الله رحمه ~ العنبر عيد الشيخ شخحيية ئم 
بنحمد الشيخ هؤلاء ومن ٠ وفاته بعد اه رثأو ه لترحم ممن 

،سابقا المنورة ة بالمدينالطبري بالمحكمة القاصى الحربي حمدي 

الأنؤيعمل ، كماحته أ حايسسكرتيرا ذلك قبل يعمل وكان 
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إبراهيموللشيخ ه لاستصدر كقل ه، مندتد^ليث النبوئ المسجد 

امالمقمن أمرا المسجد إمامة ث الشيح اعل يييكسان ومن الأخضر 

أعطيت•0،ُ*0م أرض كل احة مسأراض قطع نحهم بمامي الس

أشرتقد وكنت ... نهم معلم أو طلب دون مناسبة مواقع _قن يم 

أحمسيالشيخ ألة مسش ال تع~ الله ه ر.حم~ الشيخ يل توميإر 
سدادتولى حيث ، خالد الملك ة جلاللدى الكاخن عب—ل اوى الحي

تعتبروقتها —قء ويكانت تجارة _قت انيكساو نتيجة تحملها التي ديونه 

منكثيرا أن )الشنتبحلى( الشيخ كاتب لي وذيكر يكبيرأ. شيئا 
همكتبف يخ الشيقصدون راء والفقل الأرامن ماجبمن المحت

اتهمطلبيم بى يل~ الله رحمه ~ والشيخ حاجاتهم، عليه ويعرضون 

ه،. Xajم فلحاجة تطلب رأة امه جاءتأن ادى فضمويعطيهم، 

المبلغقلة على ادم نوهومتململ يا فوقعها ريال مائتي إلا محفظته 

باليحقق أطير مبلغ عن—له كان لو أن متمنيا يا، دفعه الأى 
بالمعمجيهالدرس فلاته ان عثمحسمن بن عمر د. فضيلة ه  ١٠اطلبه

طيبه.بجامعة والأستاذ الشرش، النبوي 

أوثه هجلممإليه أتوا ء سوا يم ويبد.ل المسايكبن على يعطن، )ؤ 

ق- الحاجات أصحاب اعل، ويسمح—ايم، عرفا إذا يم يرسل أو بيته، 

أو—ة المحاض.م ايا قضهأوشن الشفاعة طؤيق عن اتهم حاجقضاء 

إمامالحديفي الرحمن عيد بن علي د. فضيلة يراه.ا«ُى من توسيحل، 
الأس—لأمية.بالجامعة والأميناذ الشرين< النبوي الممهجد وخطس—١ 
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،وقدالمرضى ؤيرور والأرامل، اجبمن والمحتالفقراء يساعد كان )ح 

امبلغ~ الله ه رحم— لمه فسالشيخ اعدة مساس النأحد طلب 

العلمطلاب أحد بمرض — الله رحمه — وعلم ، ال الممن كبيرا 
فضيلةكاويرة(آ مالية عدة مسا المشايخ أحد بواسطة إليه فأرسل 

ةبالمدينيم والتعلالتربية رحالات أحد ثاني عالي بن محمد الشيخ 

ا,الثرد2ثالنبوي بالمسجد والمدرسبن الأئمة وأحد 

منأحبرذي والمحناحن. الفقراء مع لاسيما سخيا ا كريم))كان 

اررجري_ةات الثمانينة بدايشذ ه زواجبن حه أنه بق أئ

_قتإليه حضو راء الفقجيرانه من وكان تقريب__ا .( ٥١٣٨٥أو )٤٨ 

ومنحه، لظروفه له عندر فا ، عرسه لحضور ودعاه عليه وسلم بيته 

المذكوروأحبؤني ام الأيلئ، تل_ق، كبير مبلغ وهو ييال آلاف ثلاثة 

وفاتهبعد أنه به أثق من أحبرن_ى كما ، بدلك فرحته كانت كم 

لهابحيضان تي الالبيوت من كثير ظهرت لى ا تع~ الله حمه ر~ 

ذكر4< الأسترسال عن يعجز م القلفان ة وبالجمل، قاتهي بحي

بنمحمد الشيخ يلة فينعخلمه., ود^_ريم ه ونبلله وفحنمفاته حي

المنورة.بالمدينة الكبرى بالمح.طمة القاضى سنان آل سنان بن على 

ةللخامموماله بجاهه يبدله وثكان ، وأهلهالخير فعل إليه ))وحبب 

غلولا حسد فلا وأهله والعصيان الفسق إليه كره ضما والعامة، 

اءإخفعلى .ا حريصافض_ان ، ء حيلا ولا ة سمعولا ؤياء ولا حقد ولا 

زوجاتمن إليه اس النأقرب إلى حتى وصدقاته وحسناته عياداته 
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لماوفاته  Juuإلا ذلك التكتيرس ه عنيعلم ولم ، وأيسرقاء وأولاد 

ومسورةال ومجاه بذل من ه معيفعله كان عما ضد تحدث 

يهمإليحسمن كان بكثيرممن عائلته فوجئت ا كمونصيحة، 

.حرج_ق أوقعهم ،مما والدهم من ادوه اعتا مبهم وطلبمراجعتهم 

عنأل ؤيمم.حاجاتهم يتحسس فكان ... أيديهم ثن ما ة لقلسديد 

لهيشكو أو حاجته ه ليبدي آن أحدهم من ينتظر فلا أحوالمم، 

بدعمهماجنهم ؤيفادرهم فهويبا، تلميحولا تصريحا لا وصعه 

يسبقهمفهو ٠ نهم محسبان ولا غيرترقب من والمادي وي المعن

للواحدوفع.ا بهسا أن يرى قرصية ولا بة مناس—يترك فلا ورعايته بفضله 

ثنيستتسمع ما وبدل استغلها إلا وقدراته مقامه قدر على كل متهم 

بلادالهده ر أمولاة أدرك وقد ام.... توسر بصمت ا تحقيقه

ةماليمواقف من ه بيمر ا وموأسبابها ظروفه ~ الله فقهم و~ 

املوالطبقات اف، الآطيمحتلمف من قاصديه تجاه وحاصة صعبة، 

،اجتماعية ة ميكانمن يحتل ا وم، وسحاء لكرم من به يتصث 

هحالة حقيقون يجهلوهم i والمساعدة العون ه منيامل فالكل 

عامثن ه لوا فخصمصعردهم يستحلعع لا ه وليكنi المالي ووصعه 

هلتصرف سعودى ؤيال ملأيون ة حمسيمبلغ ى— ١  ٤٠٢أو اه  ٤٠١

الخيرسبيل ثن وينفقه__ا ، ا يوزعهان قطّ، نؤيا سواحدة ة دفع

ةالدائمالحاجات ذوي من وغيرهف-م والسانكثن والضعفاء للفقراء 

الدينمن وفحكت ، ذ^ثيرة أسر لكنفه ثن فعاشت ، ة لطارئوا 
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حسابه،على ارج والخخل دا الِق مرصى الج وعة، عديل اب رق

العمورةأنماء ِق والدعوة المساحي إنشاء ث ارك وقوأعمر 

الكبرىالمحكمة قضاة أحد الكليه الرحمن عبئ الشيخ فضيلة 
*

المكرمة.مضة شن التمييز معكمت ورنيس ابقا المنورة بالمدينة 

ابالكتا هن. الأحيرمن افث —قن الض_ريم ارى الق يجد وسس
اللهرحمه ِ العزيز عيد الشيخ سمات من السمة ل|ذتر ال|ة عل1إشارات 

وغيرد.السعودى المجتمع من مختلفة فئات من رثانه شن 

عفوالتجريح عدم مع بن واللالرفق بالمستخدمين مع معاملته ~ ٣ 

المزاحة مداوممع ومهماته، ه أعمالشن أحدهم من فصور حصول 

الأستاذيقول ومكانته. ووقاره هيبته يجرح لا ا بممعهم اعبة والمد 

الملازمينأحل و وه~ الله رحمه — يخ الشاء أبنأحل منصور 

منالعث_رية السنوات يلوال حدمنه على ائمين والقه لرافقين والم 

ةكمعاملحدمه يعامل من اس النمن قلة )) — الله رحمه ~ حياته 

أوانتهم باهمح يلا ، ه لإخوة ة بمثابده عنفهم لخدمه، د الوال

أنهمعلى يهم إلر النفتأحد يستنمليع فلا انهم، شمن التقليل 

وكانذلك. يمنع ا مالريب_ة من لمم كانت بل فقحل مستخدمون 

،ادة ونية كاملحقوقهم ائهم إعيلمى عل— الله ه رحم— يحرص 

ازحتهمبمموم يقا كمالث__اوائال، د عناتهم بمواسوم ؤيق

...(كوالأخوة والكرامة بالعزة 1 ليشعرهم معهم ف والتلاْل

تيالالاستمارة على ة الاحابنهم موردت من حميع اتفق وقد 
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لعبالشيخ هو ا فهمتحطور الأستاذ د^لأم سج جاء ا ميهم إلأرس—لت 
بنالمستحل مع مزحه كثرة لاحظت :))ومل يقول الحمد شيبة القادر 

هيبتهممع الشرطة، رجال من مرافقيه أو المنزل، ّج معه يعملون الذين 
عليهما ))عطوف: سنان آل سنان على بن محمل الشيخ ؤيقول ه،ك ل

يحدثناا كم، نهم،، ماج للمحننا محسة، المهابحدود -ج يمازحهم 

رريرفقفيقول؛ ذلك عن الحديفي رحمن الد عببن طي د• الشيخ 
،ويألفونهيهم، إلؤيحسن يطيقون، لا ا ميكلمهم ولا بالمستخدبن 

الخادمتكان أو ، بدايجد لم إذا إلا الدة طول مع خدامه يرف يغولا 
ه;فلاتحسن ن بر عمد. يخ الشول ويق، ه برغبته مدتتنتهي 

ولابه اط الارتبعلى يحرص معه عمل من إن حتى ياللطف املتهم ررمع

عسيلأنالرحيم عيد بن الله عبد الدكتور الأستاذ ؤيضيث ، يتركه،، 
أكثرهم-ا وم— من المستحل مع علاقاته ررطانت : ه بقولذلك إل 

دستطوعونلا ا بمامرهم يولا أهم، علوالعطث بهم اللحلف ا علعهيغلب 

١؛١ اسفاف،، دون معهم مرحا طاقتهم فوق ويكون ، به القيام 

عنهكتب من كل عليها أجمع التي الأحرى الأنسانية مطآثره ومن ~  ٤
إروالاستماع ات، والمعللقوالأرامل بالصعقة ه رفقه لترحم أو 

أشكاللكل ه مقتا ومنهاتهم، معانوتخفيث شكواهم، 

وأتراحهم،أفراحهم ط، ورة المنة المدينأهل اركته ومشرط، العنحم

ةالمحيروح اعة لاشاثه حلسممع رح والمة والدعابت بالنكته وتحلي

ذلكومن ، ومكانته ووقاره بهيبته اظ الاحتفمع ، بينهم والألفة 
انلكسواء ا أوتلميحريحا لمموالمديع للإطراء ه كرها أيين،

ؤيطولمجلسه. هوِؤت ممن أواغ--يره ~ الله رحمه "" لفضيلته موجها 
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ذلكح على د^.ل الأنسانية الماثر هده ا تتبعنلو _ويث الحا بن

—الله ه رحم— الشيخ نقص سق تقرت اسالأ حصي JULJا لأنه
وقراراتهرفاته تصميشل و وتعامله علاقاته كل _قن وانعكست 

الجرء أصبحت حتى ه وآحاسيممه قلب_محذ وتعمقت ، طيكناته ومم

اثرالمهده إلى أشار وقد وفضائله. وسجاياه صفاته من يتجرأ 

فضبلتهعن كتب من طل بها وأشاد متفردة أو مجتمعة الأنسانية 

طرفاارئ القسيجد مما ، ورثاه نعاه أو له ترجم أو — الله حمه ر— 

الكتاب.هدا الأحيرمن البحث ه منها 
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|وهعجوة؛الشيخ أأوضءية ا9اإ؛ 

ةالداعيصفة ~ الله ه رجم~ يخ الشى علق ييللأن يملكن 
منهجالنفسه احتط فقد . مضى من ة الكلمهذه ه تحملا مبكل 

_قالحسنة ة والوعغلة وبالحكمبصيرة على الله إلى دعوة ال-ق فريدا

ومناْلراتهومحاوارته متاقشاته _ق .. ومواعظه ه خحلبمقت ه، أحوالتتكل 

_قناركاته ومشه ندوات_قن المجتمع.. اك أهليجميع ع مه تعامل-قن .. 
العلمات وحلقدروسه شن .. والعامة الخاصة حلماته —قن الأعلام.. وسائل 

كله عنوعرفه ذلك لمس .. وسفرهحضره شن وإشرافه.. إدارته شن .. 

أوحالمه أو ه مععمل أو به اتصل أو ه معتحدث أو إليه استمع من 

قوادهمن ونمضنت ، نفسه شن تغلغلت وسجية صفة فهي • ه رافق

رحمنالعبد الشيخ فضيلة ه د^لذلك ويلخمى ومشاعره، ه وأحاسيسم
إرالاشارة سبق وقد المكرمة بمكة التمييز ة محكمرئيس الكلية 

هبعلاقته ة ومتان— الله ه رحم— العزيز عبد الشيخ دى له محكانت

فيقول••

أسندتفقد وفصسساحته، وذد^ائسه ونباهته ة العلميلنثاته نفلرا ؤ ر ٠

صئهشن والارشاد الدعوة ة رئاسيثم وعضوية ة والخ۵لابالإمامة إليه 

شن)يقصد مبكرة سن شن ، المنكر عن والنهى المعروف بر الأم
منومد^نته ة، العمليه وتجاربة العلهيححسيلته زاد ا ممة( المجمع

الدعوةأمور شن القضايا معالجة على ودربته الخفايا، على الاطلاع 

الخيروالدعوةحب ه نفشن وعرست ، وغيره_ا والإرشاد والتوجيه 

ورةالمنة اكينإلى انتقل ا فلمنة. الحسة والوعقلة بالحكمه إلي

ومسوولأومشرفا ومدرسا ا وخطيبا إمامالدعوى، مشواره وامل 
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مواقفله وكانت ٠ للقس إثارة فيه ؤيرى الديني، التطرف يحسارب 

،المتطرفة ة الويتيالحركسات وصد دعوي المنهجه -ق ة حاسم

ساندوقد ، الجمعة صلاة _قت خطبه -قن دائما ذلك يشيرإر وكان 

،اء والافتالدعوة مجال ؤق والغلو. التطرف من ا موقفهمقن الدولة 

رياراتهوه المملكة داخل الدعوة مجال ه متساْحّا سمحا يمحان 

ولاةدى لدال والاعتللوسطية مرجعا ضان وليلك ، ة الخارجي

بجميعوالميياسّى ديتى الوالتطرف والغلو العنف ينبد الأمر، 
يبمحلقد سا ملالأستشرافية ة الثاقبنطرته تبدو هدا وه أشيكاله، 

أدعياءبعمى به اتسم سيئ الوالتطرف العلو جراء من والعباد بالبلاد 

والدينية.السياسية المشاكل والعباد بلاد العلى جر ا ممالدعوة، 

المستقبليقرأ ود^;أده المسقيلية، له ~ الله رحمه ~ ويكان 

االديتيك(.أ الجال ه والتطرف الغلو نتيجة يخيئه وما 

مائرهمن ه تعكسا ومباليات القضية هده وصمن 

ادرالقد عيالشيخ يحدقا و والغلالتطرف ة محاربإ َ الله حمه ر~ 

،سابقا المنورة ة بالمدينالأسلامية بالجامعة سس المدرسأحل الحمد شيبة 

فيقول:المعروف والداعية الشريف، النبوي بالمسجد المدرسبن وأحد 

الأسلاميةالجادة عن انحرفوا الدين صد اص النأشد —ان ٠

هؤلاءمخالفات كشص ه معه أكسون وطنت ، المدينة ي ولاسيما 

إلىالأمر بهم انتهى الذين المغاضن المنعرفين ه—ولاء لردع درع أقوى 
كثير— الله رحمه ~ وكان الحرام، المسجد ه الظهور ة حادث

،اء العلمار طيهيئة ه أمرهم استفحال قبل أخطارهم إر التنبيه 
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اءالعلمار كبة هيئث عاصروه ذين اله بهد يشر أمذا وه

وغيرهم«'م

مةاليهذه عن وغيرهم اء والعلمالكتاب ذكره ا ما تتبعنولو 

ولكنام، المقا بنال لملم~ الله ه رحم~ الشيخ مات من ارزة الب
عليه:للولألة ذلك من جزءا نقتيلمف 

iيلمريقته _قغ حيكيمسا لى، ا تمالله لى ا ا عيا د ~ الله ه رحيم~ يكان ) ؤ ٠

هوللمم. وموجها مرشدأ ، اوخارجهالمملضة داخل للدعاة مدعما 
الحليبالأثر يا ان وطنأشرت، وقد الم، العِق دعؤية رحلات عدة 

اتالجاليرؤساء حرص من ذلك على أدل ولا • المسلمبمن نفوس 

مواسمه-ق عليوالسلام نيارته على ا علمائهار وكبالإسلامية 

بنعلى بن محمد الشيخ .٠؛ ك، وإرشاداته بتوجيهاته والتزود الحج، 
المنورة.بالمدينة الكبرى بالمحكمة القاتئيى سنان آل سنان 

،ا النبوئ المسجد شت خملي4 عؤية الد الشيخ مآثر عفلمم I من ح ) ٠

بجميعيقوم ارك، البجد المسيا هن. ِق ا وإماما خحلمييكان فقل 

الإعلامي،البث مع الشيخ خعلب وتزامنت ة، جمعتكل الخطي، 

،الإعلام ائل بروسعمكان كل إلى نمل ه خحلميكطاس، 

علىد. يخ الثميلة فحثعان،ك مع^يثل ش لمون المسعا منهتقيد ويسم

الثدريه_،.النبوي المسجد وخحليب، إمام يفي الحي, الرحمن عيد بن 

هوهبر ا تعالله وإن كثيرة، اثر ومعديدة فضائل للفقيد إن ) ) •

النوائدتقديم خلايا من اسه__تهلاع ة، رحيا وآفاقواسعا علمسسا 

وئالنبجد بالمس،ه خعلميطن ه إلييسيسستمم لمن ة والجمة اليضيف
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الفرعيالعلم لعللأب يتمحالوالل — الله رحمه — وكان .. الشرث 

اتذتالأسكبيرمن عدد ه مناستفاد لقد .. ورة المنة المدينهت 

بهذافهو الشقيقة، الامملامية والدول المملاك__ت اء أبنمن دعاة وال

تياللامية الاّوللميعوة . كلها لامية الأمللأمة فقدا يعتيرففود 
أجلمن وسعه هت ا مضل وبذل ، خدمتهاهن حياته كل أمضى 

بهديهاالأرض ألحاء طل ين المسلحن اع وانتف، وتقدمها نهضتها 
أقدسمن واحد ه ~ اللص ه رحم~ ة القيمه لخطبكان لقد ... 

مجالسه؛وعلى عليه دعاة التوافد الذ^_بيرإن الأثر دiلك ابر المن

الدكتورالي معوإرشاده..ك، ونحيعه الغرير علمه من للأسقاية 

رابطةبن وأمالعنين عبد الملك ة حامعمدير على محمل أحمل 

للتنمية.الإسلامي البنك ورئيس سابقأ الإسلامي العالم 

بغاوش فاضلا إماما المميضة بل ورة المنة المدينافتقدت لقد )) 

صالحبن المنير عبد الشيخ كان لقد ا، وواعفيا وححليبعائلا 
يناس النأم ه أنعرفت حث ة، للأمحسنة فدوة — الله حمه ر— 

ة،المحبببقراءته تميز حث ا عام٤ * ارب يقا موى النيالحرم 

أسبوعكل نهاية هب أل! كنت ولقل الوعغل.١ ين الفريد وأسلوبه 

وكانه خحلبتإلى لأستمع ؛ ورة المنة بالمدينوي النبالمسجد إلى 
قصيرةه ححليتوكانت ، التج__ريح عن د يبتع— الله ه حمر— 

الن—أخ.،ك  ١١التطؤيل عن ا فهؤييتعد اليكبر، المعنى متضمنة 

التعليمالضبيرومدير الجامع ام إماني الزلبحمود الرحمن عبئ 
سيابقا.بينبع 

وإماما، زا مميا واعظللخير، ا داعي~ الله ه رحم))تكان 
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صه فيا ملكثرة نمل؛ بخلية أشبه المسجد وكان النبوي، 
صلاةبعد ا مإر الت_اوريس ينقطع يعتكاد فلا والتلاميذ. اء العلم

هدهيرعى ~ الله ه رحم~ صالح ابن يخ الشوكان ، العشاء 

أنهأذكر ومازلت واحترام. تأييد طل لونه من وتجد ات. الحلق

لمه لارض ومعمريد يبن المشايخ وكان التلفزيوني البث بدأ حين 

الوسيلةعدرهد.ه ودروس اءات لقه لييكون أن عن الشيخ احر ين

كانأنه ة المهمالأعلام بوسائل اهتمامه ومن المهمة، ة الاعلامي

الأستاذانى ميلميقازن مد. الجمعة.ك، خطبة عبر النحيح يا يبدل 
طيبة.بجامعة 

وإنكارهاده وإرشه وعقل_قن اس بالنرفيقا — الله رحمه — ))كان 

اليحنبن الللوب الأيمستعملا والتنفير، ة العلخلعن بعيدا للمنيثر 

منمجالسه يكثر-ئ كان وقد أحمس، هي التي بدعوة وال
كانأنه مميزاته ومن ١ ايرعوق ه الأسلوب هذا على التاكير 

منيخرجهم فل. ا مإلى نسبنهم أو اس النمصادمة إلى ارع يسلا 
"رحمهوكان كثير... خلق المجال هذا _قت به انتتفع وقل الدين. 

التلفنيونوظيفة مبكرا أدركوا الدين القلائل اء العلممن — الله 

ذمنمجه برا —قأ ننرلئ، فاشلله، ١ إلى عوة د والالتثقيض _ق ه وأهْيت

لكماالحق( )دعوة ه اسمسنة، من لأذ^ثر دام امج ببر.ذظهوره 
يلت. الالثقافة( زرحال امج برنشن حلقة من أيكنر ث معه اثتردكت 

لمسالالرجل فضان الناكا، أنه يموتقل عداده با أقوم كنت 

العلمأهل يقدر وكان النفوس. _ق، المؤثر المتملق، الواضح ال، المق
أهله،ببن نس، العلم أن ويكرر وأجناسهم سنهم عن النفلمر بغض 
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إلة روتينيحاجة دون الشهادة ولى مقببالمحاكم_ت ده عنوكانوا 

زلتا وم. علمهم ~ الله رحمه عنده يزكيهم كان إذ تزكية، 

العيدد محمد. وع..(ك النهدا من كثيرة موافث ه لأذكر 

طيبة.بجامعة الأستاذ الخطراوى 

والمش—اعرالنفوس واهتزت وب، القلكل ه بفض. أوجع وفد )ر 

وأمته،دينه لخدمة نفسه ذد.ر الز.ى الرجل ذلك لفقد والأحاسيس؛ 

والعمل> ة الكلموشرف ادق، ميوإخلاص وتواضع مت بحي

الموالعالسعودية ة العربية المنكست فشو فقد يس. المخلالوءوب 

اوخطيبوالمسلمتي، الإسلام علماء من ارزأ با علمبأسره الإسلامي 
منالندى ونه مممعون يكانوا ارنين، اليالعلم رواد من رائدأ 
اللهصلى يلمفى الممة بمدينالشرث النبوي المسجد بر منخلال 
نكاحي، ومحاضرا ومرشدا ا وموجها وداعيا خهليبوسلم عليه 

ابارعا وإماملمؤان، والم1الإسلام لاد ب_قن م والعلالفكر رواد 
الأستاذما""ااهلأ.لأ،، عام ند مالوين ونضمرة الحق ان ببيوقائما 

—قيم والتعلالتريي__ة رجالات أحل. ارى الأنميحسن معم_او اجى ن

المنورة.المدينة 

—الله رحمه — الح م،بن المنيز د عبالشيخ اة وفتطن لم )) 

كانتبل فحسب، المملكة داخل والعلّْاء العلم لحللأب ارة خسس

حبهعنه عرف كهميم فالرجل والإسلامي، العربي للع_المين خسارة 

كانتوفد ، الحسنة والموعظة ة بالحكمالله إر والدعوة للغ-ير 
إلىاذ النفوطرية_ة البحسث بحسن تتميز الجمع أيام وخحلبه ه يروم
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الرعوةاء علمأبرز من يكان صال7 بن العنبر عبئ الشيح إن رؤ 
الجميعليم شهد ذين الاء العلممن وكان ، الملكة ق - الإسلامية 

الإسلامإلى دعوْ الكانت حث يرن البميوحسن والإخلاص التقوى ب
صموته ليكسان ا لكمبها, عمل تي النوات السميلوال غله وشا همه هي 

افوأضة. الممليكارج وحداخل والشكرين اء العلمدى لصموع 
إلىدعوة فيه الأيكابر العلماء هؤلاء مثل اة وفأن فرحة أبو الدد^تور 

الحليبا ومثالؤة الأمدوة ف لأنهم ■' بأعم—المم والتمثل ، نهجهم انته—اج 
السنوات_قن الدعوة ال أجيبه تعتزى الا مثليكون الله؛ يزرعه ذي ال

القادمق..«.

العلوم:دار بكلية الأستاذ شاهثن الصبور عبد الدكتور ويقول 

دعوتهم،_قن الموثوق الحلي_بين اء العلممن كان صالح ابن الشيخ ررإن 

يجعلا مالدعوة مجال _ق4 والنشاْلات الجهود من ه لا عالمكان فقد 

ضانأنه ويكفى الرحل. هذا اة حييقدرون ا ومفضريهة الأماء علم

هعليالله لي حيالله رسول مممجل ة بامامالله شرفهم الذ!ن اء العلممن 

ةالعلميومكانته الرجل اءة كفعلى ودليل يرشاهد خ وهذا وسلم، 

وأن، برحمته الفقيد الله ينعم_د أن ش_اهين دكتور الودعا لامية. والإي

لىا وتعسبحانه لوجهه خالصة لكلها ه أعماليجعل وان جناته ادكنه يس

الحساب..يوم ذخرا له تكون حتى 

ىالأعلالمجلس عضو الحلؤيل رزق يد سدكتور الؤيضيث 

علما،من كسان بانه الح حالعنيزبن عبد ررالشيخ ؛ الإسلامية للشؤون 
لأمالإماتق لحقالمتبحير والفهم والتقوى بالميلاح لؤم المشهود الدعوة 

همتشانته لا وعالم، ا بارعا وخحليب، ا ورعا عالموذ^سسان ، ة المختلف
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كلأمضى حث الإسلامي، الم والعالمملكة اء علمدى لالكبيرة 

وسألالإسلامية، أمته وهموم الإسلام، إل الدعوة لواء حاملا حياته 
(i(والمغفرة.. بالرحمة يتغمال.ه أن الله 

بالماهرة.عكاقلّ مندوب الفتاح عبد صمالح عن 

آثرالمعن ويثتب يشر ا ممة قل|لات مقتطفئ^ادت تلك 

اتتبعنولو ~ الله —رحمه الح هيبن العنين طي عبللشيخ الدعؤية والمواقث 

بعضالإلى ارات إشا ولكنهام، المقا بنال ليلمذلك _قن قيل ا محميع 

طلعنإضافية ات وقفا معها لنوستكون الكل، إلى ه تنبيا وفيه

ونكملالله. رحمه وفاته ان إبالشيخ _قت قيلت، التي المرائي عن اوء_اويشا 
رحلاتهشأ المختلفة الوعؤية الشيخ حياة معور من أحرى ميورة يلي فيما 

البلدانالإسلامية.إلى 

|ل،أهجهوة:أك]بية |1><0ااط< حاوو |كع9وة وحاإإأ< ثانيا؛ 

الحصئن بز العزي،. عييخ الشفات صانٌضست.، د لق

ابقنمهة-ق الدعؤيوسماته له وفضيه وشمائلة الخلقي— الله ه "رحم

عوبها،بشاء والألتقا، لنيارتهه عونل؛ الإسلامية دول الحكومات 

كالمدارسمنشأتها من العديد اح افتتأو الأساس حجر ووضع 
ثيستقيل ويكان ، وععره-اة الل.عودوالموممسات ات والجمع،وااس_احال. 

الرسميالمستوى على حافلا استقبالا رحلات والارات الرمهده د^ل 

ؤينتهز، معهم ويتحاور ، دعاة والوالقضاة العلماء ؤيزور والشيبي، 

محاسنبرز ويالعقائد، يييحح ا وححلميبواعذل_ا فا ليقة قوميكل 

كروين. لامية، الإسسالشعوب امن وتفيوح_اوة على ؤيوكد الإسلام، 
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اخلاليوتم ، ان بالسود ان درموأم الخرطوم إلى قصيرة ارة بريوبدأت 

وزاؤياوكسنا كانو ا; منها ذيجيريبجمهورد_ة وفرى مدن عدة نيارة 

ومدن؛ان البريوفيها ' ووزرائه عجب وزراء رئيس مقر وهما ا وكادون

ادانوابوايلورين وبله وبكرو وجوس ؤيلوى ا وكرلبوغرنو سوكوتو 

ارةبرية الرحلهدد خلال قام وقئ ، العاصمة لاجوس ة مدينوأخيرا 

والجوامعوالمس——اجل الخيرية والموممسات ات والجامعالمدارس من العديل 

—ق،فودي ان عثمالشيخ مسجد ا منه، مساجد عدة وافتتح ، انع والمحي

امعالجوالمسجد ، كدونا _ق، امع الجوالمسجل وكوتو، س ة مدين

حجرووضع ادان، ابة مدينِق امع الجوالمسجد جوس، ■4، الجديد 

وغيرهاالمناسبات هده لكل وهت ، ا بهالإسلام أنص—ار لجمعية س الأط 

الخيلبعدد بلغ وفل ، ا وموجهومرشدأ ا وواعفلمحعليبا يقث كان 
ةخطيعشرين ة قراب— الله ه رحبم— فضيلته ا ألقاهتي الات واليكلم

المسويعلى افلا حاستقبالا حل ا أينميستقبل وكان ، ة وموعفل

ةطريقيشق ه موكبضان كثيرة ان أحيؤه، والشعبي، الرسمي 

الشعبيةالمناسبات هن رى والقالمدن ثن به تنقلاء أثنه بالغعوبة بصي

الملاحق.هت المثبتة الصور بعض توضحه كما الرسمية، 

رحلته~.هن الله ه رحم— الشيخ مرافقي أن كره ئ! يجدر ا ومم

انالعثمالح ميوالعم الحصين، سليمان بن رحمن العيد يخ الثيهم 

رحمه— العنير عيد بن صالح يخ التهوتجل — الله حخخلهم ~ الصالح 
الله-.
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ماوى:او\ى |ووحاة 

رئيسالبرئاسة الي مة حعتكوممن ة كريمدعوة على اء بن

اءالأربعيوم هن ابتداء ة الرحلذي بهام القيرر تقراورى تموص 

١/٢٨/١٣٩i ادعحيث ، يومأ  ٢٥•ك'/مآ/-لأا'امواستغرقت الموافق ه
الموافقه ٢/١٣٩٤/,r٣يوم ورة المنة المدينإل - الله ه -رحمفضيلته 

ثماييعس فيبيروت ثم حدة إل بالسفر ة الرحلبدأت وقئ م ١٩٧٠/٣/١٧

اليمجمهوؤية داخل رحلته ق ة محللأول وهي الي، معاصمة اكو بام
تملتوقد ، آ/'آ/فا"آاه الأحد يوم ومرافقوه فضيلته وصلها تي ال

وبتى،ومارون، ق؛ ا منهرى والقدن الممن العديد ارة زية الرحل

،وسيكو ، ان وس، ه وحث، الله ل وحماو وف، وتمبضتو دام، وحن

ةمدينطريق عن العودة ة رحلومخافت ، وسيضاسو وكاى، وسايجو 

ةالمدينثم اهره فالقطرابلس ثم فتونس الجرائر، ة فمديننواكشوط، 

٢٥من أد^ثر السع ا زارهتي الاحي المسعدد بلغ وقد هدا المنورة. 

المواقعهده د^ل وفى ، مدرسة ١ ٥ حوالي المدارس وعدد ، مسجدا 

يخالشدوم بقالا احتفام تقتي الوالسعيية ة الرسميبات المناسوسغ 

علىا حاثا وموجهوناصحا ومرنيا ا واعذليقث ضان الله ه ■رحم

اومبينامنهم، وتضلمبمن المسبوحدة دكرا ومال، والأعمالفضائل 

إلالدعوة أهمية على ومؤكدأ الصحيحة. العقيدة وأصول قواعد 
والسنة.الكتاب أقرها التي الثوابت وفق الله 
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واثأأدااا|اإسإإهية:أتْد9ووة الى |وءظة د- 

باكستانة حكوممن دعوة على اء بنة الرحلهذه حاءت 

ازينيكوئر السيد والأوقاف الدينية الشؤون ونير ث ممثلة الإسلامية 

الرحمنعبد الشيخ من كل فيه—ا ~ عليه الله رحمة — الشيخ ومرافقو 
يوممن وامتدت الح، الحيان العثمالح صنموالعم بن الححمسليمان بن 

بتالسوم يى وحتام  ٢٩٧٦/٢/١ الموافق ١ ٢ يس الخم

x\-\/r/rA ^ الموافقUl/r/YA'\ بعةستغرقت اسة الرحلأن أي \م

اد،أبوإسلام يي، وروالبنضرانشى، مدن؛ نيارة فيها وتم ا يومعشر 

،ابينهمة الواقعالقرى من وكشر هور، ولا بكوتل، ل ولتاور وبش

افيهأم تي الوالواقع احي المسمن العديد ارة زية الرحلشملت ا كم

اد،آبلأم إسممسجد سقت الجمع لوات ميوخاصة لثن، المصيحموع الشيخ 

اموقضرانشى، -ق، امع الجوالمسجل ور، لاهث اهى بادشومسجد 

ارةنية الرحلشملت ا كم، ا وموجهومرشدا ا ووا.عذلا حطييفيهم 

إسلامش الإسلامية البحوث ومجمع تان، بايكسشذ ا العلية المحف^م

ةوالجامع• دي روالبن-ق الط_ريم رآن القيخل لتحفوم العلودار اد آب

،لاهور —ج ا وجميعهاب بنجة وجامعة، اليعيمية والجامعالأشرفئة، 

العلماءوجمعية > ور لاه_قن اء العلمة وأيكاديمي، اء القضودار 

~الله ه رحم~ يخ الشام وقد^راتشى، شت وم العلودار الإسلامية، 

•نهم ومبلاد الان وأعيوالوزراء اء والعلمالدين لرجال د^_ثيرة اران بني

على،يعقوب محمد اة القحورئيس ويز. البوتو على وزراء الرئييس 

الرسميةالحفلات عدا هدا الحق، فضل الحديث أهل عق جما وأمير 
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لبيضهاوحضر — الله رحهه — الشيم شرق على أقيمت تي الوالشعسة 

الشقيق.البائنمساز الشعب أفراد من الألأف منان 

اكراق:الى ه-|ووظة 

إلاالرظة هدئ عن تفحسلية ات معلومعلى الححيول يتسن لم 

،الجريرة جريرة -ق الصالح اكاصر ان عثمالشيخ العم ذكره ا م

ذكرها—السابق الاربعت ه رحلاتذيكر أن بعد ~ نمه ما فال حيث 

بغدادف وأستقبل ا، لنيارتهراق العحكومة يس رثاه دعا كمرر 

افوط، اووحهائها وعلمانهرومانها من افلا حاستقبالا مة العامع

ابعلمائهم واحتم• وغيرهم_ا رة والبحيكالوصل ا وولاياتها بأرجائه

ةحامعا ححلبا فيهوألقى ، ا حوامعه-ق صلى ا كممعهم، ونباحك 

والتضامنالتكاتض _ق وقوة وعرة مجد من للمسلمين ا متصمنت 

...والقوه والمنعة الملام هو الذي الإسلام ونقر 
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|سواااابج

الاحفْاس9اانءب9اة jL[0ه9أقفه9>

مالحبن اليريز عبر للشيخ والتريوية الاجتماعية اثر المتعتبر 

الم—ماتإحدى و شغصيته _قت ة الرئيسالم العإحدى ~~ الله ه "رحم
اغمتن_بم تتلاقى ومواقث مآثر وهى وصفاته. وشمائله حلقه ِق اررء الب

اكغصيةلتشكيل آثر ممن اه تناولنا مبقية مع وتحامل وتداحل 

والمجتمعة المدينأهل بها عرفه تي الوالقدوة والنميرة ة ابوالجذ المؤثرة 
ةالعجال-ق آثر المهذه اس بعتعراض اسويمكن ة. قايلبالمعودى 

التالية:-

ِقه ملتهم معيتمكنت حتى ، ة المدينولأهل ة للمدينه حب١— 

لدىء سوا ، الحهم لمحيللمعي يستيليع ا مضل يبذل قطان ، قلوبهم 

بعضهملدى أو شفاعاته، أو لملئالبه يستجيبون كانوا الذين الم_وولين 

مثانيعة وبخامم، ة يتبالملل ة المختلفالمثد_اريع يتابع يكان ا د^مبعض ال

هذهآثار من وكان ، مراحلهاحميع _ق الشريف النبوي المجد توسعه 

اريالمعمالمعلم ذلك ، ة بالمدينالشرعية الدواتر معمم اء لبنسعيه المحبة 

دنلمن مباشر ودعم وبمبارضة ه، طلبعلى اء بنأتجز ذي الالرائع 
الله—.رحمه — فهر الملك — اكريقاrن ١^^٣^ حائم 

وحبوحيها برها منحته آن بوأهلها ة يربالمدينالهزا وانمكسس 

صورةِق نجارته المش__يعتي من الجموع ذلك على شاهد وحير ، ها أهل

بعد•من تتضرر ولم قيل، من المدينة تعهدها لم 

بينوالمودة ة المحبأواصر تعميق على الدائم وحرصه سعيه ٢— 
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أتوقعكنت : ~~ عليه الله رحمة ~~ ال فقالجميع، فتعجب للف بق الوالد 

وبدونبحق اس النعلى يتجرءون بدوا العلم ة هللبمن فئة وهده ذلك، 

صمحيحا.نوحيها ١لوحه عير واندفاعهم حماسهم ذللف إلى بدفعهم حق، 
ةمعلومإليه يوصل أن أراد بل ، اب الشيعنف لم ا هند قالوال

للبرذلاعتاب الشأن إلا شانه، ن مل ؤيقلمشاعره يجرح أن دون 
فتط_اولمعه الوالد به تحرث الزى التري_وى الأطوب يفهم ولم ضعفا، 

والحاضرين.العلماء أحد على 

،رحم اللة وصبر الجانب ِئ ~ الله ه رحم— كان ا كم

وكان، ة الحاميومجالسه ه حطب_قت باستمرار ا عليهميحث طعكان 

عقوققضايا _قن — الله رحمه وك__ان ذلك، يخالف من بشدة نا يعن

قضيةأي أن درحة إلى ، أبدالف ذل—ق، يتسامح ولا ، حداشريدا الوالدين 

_قند الولبتاديب يقوم باحدهما أو بوالديه د الولعقوق شن إليه ترفع 

فيطلبمتتكتبه، شن فوريا العقاب فكان إل.غيره( يحيلها ولا الحال، 

،ابالعميضربه شز ؤيباءون أرضا اق انمذلك يهلرحوا أن حره من 

منأحداث اك وهن، ذلك إلى يعود أن ؤيحرم ه، نململويمتمف يقر حتى 

الأستاذأ — الله رحمه ه مكتبحصلت.شن جرا د^ثيرة وع النهدا 
ةبالمدينالأسلامية ة بالجامعالمحاضر صالح انمنيز عبد بن منصور 

المنورة.

~الله ه رحم" الشيخ سلمخه ذي الالمسلك لؤدا تآد^يل وشن 
الأستاذيقول ه مجتمعاء ولأبنه لأبنائالمباشر عير ه والتوجيالتؤيي—ة 

يسورئالأسلأمئة، ة بالجامعالأسناذ عسيلأن، الله د عبدئ—تور ل١ 

ند،ده:ما الأدبي المدينة نادي 
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عنه حولفيمن يوثر ، ا مطبوعا مربي~ الله رحمه ~ كان رر 

ومجالسيه.دارسيه على لينعحيس السوي، والسلوك القدوة طريق 

الخسة،ة الموعظطريق عن يربى ~ الله ه رحم~ وكان 
عاليهيعرض ا ممعالجة ث الخاص ألوبه له وك_ان ، ديل الوالتوجيه 

مشيكلةلخثل يصث ه يجعلا مالفراة من د0 وعناصكذ، مشمن 

.التقييم بعد التقويم هدا ؤيكون الناحح، العلاج 

وإناس، النمن يكثير ان لسعلى نروى ترال لا حادثة وهياك 
والشفاءالرحمة فيه باطنه أن إلا قسوة ظاهره شت ا لعلاجهوصنه يكسان 

كبيرأب إليه أتى حيث بوالديه، اق العالابن حادثة هى هده والخادثة 

توفيرا دائممنه ويتللب يضربه ابنه لأن ؛ الشيخ عند ابنه وشيكي السن 
الرحلثم نفقته، لنفسه ؤيوفر يعمل أن ويسستطيع قوى أنه مع له نفقة 
ابالتسهذا باستدعاء ر المريعبئ الشيخ أمر شيكايته، قدم أن بعد 

هأماماب الشمثل أن وبعد طيعا. الأب حضور عدم ث أمامه والمثول 
هداان باقتنع العزيز عبد الشيخ أن إلا ، أحرى ؤيونيه مرة يعظه أحد 

فولتمثل ا وهن، بتأنيب يرعوى ن ولبموعظة، م ينتقن لاب الث،

الشاعر:

يرحممن على أحيانا قليقس حازما يلف ومن ليزدحروا فقسى 

يريدها ما منهقهما اءة إيمالشسرطيثن إلى الشيخ أ أوما وهن

منال ونالخيزران. من عصا ه معا منهمكل وكان الشيخ. 

نالهالذي هذا فان يستقم لم إذا أنه وعرف وألمه، أوحعه ما الشرطيبن 
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نموسلوكه ير وتغده واليستمع ه منزلإلى ذهب ثم بتيكرر، س— 
والديه.

فله ابنأمور أن بليءت_دره الشيخ إلى د الوالذهب اسبوع وبعل 
،كيكان بما الشأخ فأ.خدره لهسبعب ١ عن وسأله ، دغدر0 

سبق)وقل الخحيبمن سليمان بن الرحمن عبد الشيخ ؤيح—دشا 

عنأسفاره( _ق ه لومرافقته — الله "رحمه ■بالشيخ علاقته إر الإشارة 
تنصه ما ضقول التربويه مواقفه من واحد 

يشترلم إذا بالضرب يه—،.له ه ابنأن ة المدينأهل أ-حل اشتكى رر 
٠أتلفها ولد^نه ، أشهر بضين قبل سيارة له اشترى أنه رغم ، سيارة له 

ه،بنضالاعتداد شديد الولد وكان والديه مع الابن الشيخ قاس—تدعى 

أنوأمر السجن، إلى الولد ل وأرسبالانحيراف، الوالدين الشيخ أمر ف
أسبوعمن أكثر الأمر يستدع ولم ' السجن مراحيض بنفلافة نا يكل
رشدهإلى الولد يثوب حتى 

طيبةبجامعة الأستاذ فلاته ان عثمحسن بن عمر ئ. الث|خ ا أم
فيقول;~ الله "رحمه العنيز عيد الشيخ مه شخصيا موقفا لنا فيسري 

للمعلمبنأ الدائمنوحيهاته حلال من الواففا هذه ظهرت رر 

 ،lلمداالجمعة حهلب، بعض ه تخصيصسمن التعليم بعلاقة له ومن وال—^؟
اتالمؤسسبعض إدارة الس مجِق اركاته مشأن ا كم• أن الش

علىوالاطلاع نشأتها عند الشرعية والعلوم — ام الأيتطيار الضؤية• 
النبويبالمسجد التدري،س سير علمي الإشراف، وطدللث٠ ، اسيربرامجه

ترلئالئا ذلكل ، التعليم عن للممسوسمن المباشر وغير المياشر والتوجيه 
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كنتحيث ; مثلا لذلك وأضرب التربوي، اء التوحي_قن ة طيببصمات 

متطلب)تدريس ت الطليررات مقمن وكان التربية. ة لكليعميدأ 
أبىحطبسة ة دراسموضوعاته ومن i ة العربية اللغت باسم ة( للجامع

انلعثم~ الخارجي حمزة أبو فيها تعرض خطبة وهى ن الخارجي حمزة 

هداص_مان ندرس الخطية هدد أن وبلغه . ه عنالله رصي ان عفابن 
وطلب، اتليفونيبى اتصل أن إلا ~ الله ر-حمه ه منكان ا فم، المقرر 

رحب~ الله ه -رحملقيته أن وبعد زل، المنِق مجلسة ق أزوره أن ني م

الجالسونيحس أن دون ذاج_اذي ثم محادثتي، 4< وتلطف وآنسني بي 
عثمانعلى جرأة من ا فيها ومارجي الخحمزة أبى ة خطببقضية 

أىمن خلت الخطبة إن بل وسلم، عليه الله صلى الله رسول وأميعاب 
أنلحك -4 غني ونمى ، تيئس—هايوجب بلاغي أو أدبي أو علمي بمد 

—الله ه -رحمه إجابتوتم ، ابغيرهستبديا وأن رر، المقمن تحذفها 
بذئوعنايته لاهتمامه — الله -رحمه ه لندعو زال نلا وتعن لدللن،. 
بعيداالخطسأ معالجة _ؤت الطيب الأسلوب وليلك الخيلية، اهج لمنالمتابعة 

٠٠٠.والتشنيعوالتشهير الإثارة عن 

الأخرىالمواقث بعض رد 4، عمر الدكتور الشيخ ويستحلرد 

الشكاحعقد بالمأذونية.4 ترخيص على لت، ))ححي; فيقول فضيلته مع 

غيرأحدهما كان أجريته عقد أول أن ادف، وهي ٤٥١ ' ٣ عام 

أكثرأو امين عمضى وبعد سماحته، من ححلساب بموجيا سعودى 

الشيخمكتب، يستفسر ة التربية كليإدارة بيتصل اتف، بالؤفوجئت، 

تلقىفقد بالكلية أكن لم إني وحيك عني، صالح بن العنيز عبد 

عنىالبحث، خلال من ألة المميوهولوا اليكلية 4، المسولين الخيربعض 
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يبحشصالح بن العرير عبد الشيخ ان ب، الذ^لية هذ^ادب مختلض _قت 

الخبر،بإبلاغي وبعد ال. احتمكل اس النوتوجس فلانة، عمر عن 

ثم، يدرى لا إنه لي• فمال ال، الانحيسبب عن الة الرسيتسلم من آلت سم

عبدمحمد الشيخ الأخ يديره ويكان ، الشيخ سماحة يميكتب اتصلت 
عنر تستضارة الأممن وردت ة معاملان براحم. الاب الوه

الرسمية.ات الجهمن إذن دون عودى س غير طرفيه احد عقد ء إحرا 

ابالخيلممعي أحمل ا وأنالشانئ اليوم _قت سماحته مكتب إلى فتوحهت 
عليهالدخول وبعد المقل إحراء بالإذن بسماحته بختم إلي أرسل الذي 

هعليعرضت ثم بي ا مرحبلى— ا تعالله ه رحموقف لأم، وال

الولو ة، ااالJنمنحلقة ارة إممن ا حطابتلفى إنه لى: ال فقالموضوع، 

دونالعقد ياحرام ا أنقمت وهل ، الموضؤع عن ر واستفيممبنى هللما لئ، ذل

سماحته،بتوقيع بموحع_ا تم ،. العقء إحرا أن به فاحبتإذن؟ 

وأسفهاعتدارء أبدى الخطاب عليه قرى أن وبعد ، الخطاب وامته 

ساعدالكريم عيد الأخ هو مضنيه —ق، ا موخلفنائي ثم ، إزعاجي على 
رهوأم، تثبت دون تصوفه ى علش__ليدا ا لومه ولام~ الله ه يرحم

المحكمة.من بإذن العقد وأن نذل١مى الإجراء بأن الإمارة إلى بالكتابة 

لتثبيترة الأمحأفراد من عددا حضرنا وهوأنه أحر موقف ويمة 

بضرمحمد تاذ/ الأسال الخالحاص__رين وكان ، طلاق قضية 

امأمالجلوس با لنأذن أن د وبعا، وأنام الأيتدار دير م~ اوى برن
عيدالأخ ه لفقال ، الثهود وعن الدعوى، أطراف عن سأل سماحته 
ان.عثمحمس بن وعمر اوى برنبيكر محمد اهاوان الأثهس—اعد، الضريم 

معها وأنالخال يحيي ا واقفقام أن إلا ~ الله رحمه ~ ه منكان ا فم



إدارةمجلس يرأس ~ الله كازّبرحمه حيث بالحال، القديمة لمعرفته 

يتعذرأو ,، الجلية نهاية حتى ينتظر لم أنه المياسة ومعل ل الأيتام دار 
،٦١ه. حكم مجلس -ق، ذلك بأن 

الأستاذالمنورة بالمدينة يم والتعلرجالات أحد ا لنؤي—ورد 
—الله -رحمه الشيخ مآثر من بعضا اري الأنحيحسمن محمل اجى ن

نصيه:ما فيقول التريوية 

اوتربؤي، حيكيما ا ومربيi ا مثاليا أب~ الله رحمه ان د^رؤ 

هحطبإلى فبالاضافة الرحال. عفلماء من الن__اححاتي سمات وهذه ، فدا

ةالتعليميالعملية على والمائمبن واا_تعلمتي المعلمين ه نوحي—ق، المميزة 

أبنائه.وعلى نفسه على وأسلوبا منهجا ذلك يطبق كان ، واميوية 

وعنعنهم ويسأل يتفقدهم أبنائه عن الموال كثير كان فقل 
ساتللواجي^إ وأداوهد_لويكهم، وسالدراسي، يلهم وتحتسمسمتواهم 

اميعبن بالحطاب بن عمر لمنتوسطة مديرا يكنن دما فعنا، وعيره
_وعوالشيخ اء أبنمن ثلاثة الحللأب ة جملمن كان — ٥١٣٩٥~  ١٣٨٩

فضانومساعد، ، الله د وعب، أحمد : التوالي على كانوا العزيز 
يلهمتحميعن ويسأل i مستواهم على يطمين ا مدك_ثيرا ~ الله "رحمه 

للمعلبنم واحترامه، ات بالواجباتهم اهتمامدى ومي الدراس

رةوكثالعمل ة زحم_ق ه أبنائتجاه ه واجبنس يولم ، ولرملائهم 

المشاغل.

النواحيبه اهتمام_ق فضسسيلنته مع يا شخصمته عثمال مثهذا 
(٧)ك(التربوي 



ةكليد عميفر  ٧۵إسماعيل د معمدكتور الالأستاذ ا أم

هداهن فيقول سابقا ورة المنة بالمدينالعنير عيد الملك ة بجامعالضية 

الصدد:

بواطنإلى ه خطبيشيرين ا مكثيرا ~ الله ه يرحم~ كان زلإ 
على:يركز كّان عندما التريوية المشيتلأت 

بأيسره.المجيمع  '٤الميلويكية المسددك.لأل " " ١

ىعلا وأثرهااروجان بن ب ولاسيما الأسرية المشكلات ~  ٢

الأبناء.

منة المنبثقالمواقف بعض يلغص — الله يرحمه ~ كان ~  ٣

عليه.تعريس لكانت التي القضايا بعضر 

للأخوةاياء وص— الله ه يرحم~ ه لأذكره ا مم أهن وم

امعطل ة ب،ل,ايهن ه لأقدمهم كنت دما عنوالمعلم—بن اتذة الأس
يكادست: أولا_ا ة متتالمسنوات ثلأث استمرن خاصة نيارات شن دراسي، 

القديم،المحكمة مبنى ين الأول الدور شن كانت التي اء اشقيقاعة شن 

العبارات:هذه — الله يرحمه ~ له وأذكر 

ك،.العلم طلب، هن ورغبوهم بالرفق، الكلية طلاب )رعاملوا ~  ١

والمراجع،ب الكتعلى ول الحصيهم علهلوا سلإلإ ~  ٢

علؤأيقرأ كان عندما ذلك من أعانى ضنت لأنني بحكمة؛ واختاروها 
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كانالذي عتمان محمد الدكتور يقصد وكان ، ض—ان أض ابن 
«.السعودي العهد -ق زميلا 

الدراسةأبواب على ون يزاللا وهم طلابكم نج لا )ر ~  ٣

.عمله،( يطيقون لا ما على تجبروهم لا ~ الجامعية 

الأخوةنفوس الكييرث الأشر ات اوضانم_هدء لوقسائع كان وقد 

صعيرالسعودلأن<، من جلهم كان وقد التلريس، هيئة أعضاء 

موفضعن ظافر إسماعيل محمد ديكتور الالأممتاذ ؤيحدقا 

فيقول•*آخر شخصي 

منكل مع اليطر وجهات تقريب على يعمل لكان عندما مآثره ))تجلت 

منمرة إليه شكوت عندما معي ذلك حدث به خاص لموقف مجلسه يرتاد 

المشكلات..بعض ؤيثير العمل، علي-ق لقسه فرض على يعمل كان مسئول 

منىوطلب ، مطJالب أي هؤلاء من لأحد ألبي بالا نصحنى أن إلا منه ضان فما 
التيهي المسئولة الجهات تشانت إذا إلا التريية لكلية عميدا محلى —قت البقاء 

الله—يرحمه ~ أراني وقد طلب•■• كما أمامه الأسنقالة ومزقت نحللب... 
منه،أشيكو لكنت من ومنهم الناسي، من ء~ثير بشعتتثاوى مملوءا د^يس-ا 

٠الأسانية نظره بوجهة فاقتنعت المغلق، الكيس ذلك ~ الله يرحمه ~ وأراني 
فهوعلاه، ث جل ربنا يريد وكما أعنتها من تجرى الأمور كل تاركا 

الإنسانيالموقف هدا لولا أنه الله ويعلم الناس... بنوايا العالم وتعالى سبحانه 
مدتثنالتريية كلية _قن بقيت ما ذلك لولا ~ غالية نصيحة فيه إلي أسدى الدى 

آ.آخرين**ك،ر بعامثن ويعدها بناؤها تم حتى متتاليتثن 
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1<ف_اا99ه هائي

،اب كثأجل لتنلن ؤ التنزيل: معكم ِئ ار وتمسبحانه ال ف
لالأس-اءي النون ذائقة ئقس كل ؤ : قائل من عز وقال ، [ ٢٨: ]الوعد 

أن~ الله رحمه ~ يسالح بن العزيز عدس_او الشيح اة لحيكان نعم [ ٣٥:

_قتسنته وتلك ، وقاورد الله قضاء فذلك بارئها, إلى روحه وتعود تنتهي 

سيرتهولكن تتوقفا، أن البارك—ة الشيخ لسيرة ان لكنعم ه.. حلق

السيرةوستفلل ، المكان حدود تحجبها ولا ، ان الرمعبر تفوح العيلرة 

رقراقاافيا صموينبوعا ، بهايتاسى وقدوة ا، بهيهتدي نبراسا والسيرة 

والأخلاق٠ ة النبيلوالمواقف ة، الجميلانى المعكل منه نغترف 

المبحثهدا ه الفاصلة.. والشمائل والصمات مان والمياأذ^.ردمق. 

حياتهأواخر ف الشيخ مرض إلى التطرق سيتم الكتاب بدا امي الخت

مثواهإلى ه ودفنجنازته لتشييع ووصسافا ووفاته، ة، الملاحيه ورحلات

وشمرا٠نثرا رثائه ف قيل ما ثم ، الأخير 
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|افءو|لأ9و

هاوف99ه مرض

الشيخأن بنحإيكر أن الفحيل هذا ميس—نهل —ق، المناسب من لعل 

رهعممصبل _قت يثضحية ات نيكسعدة لعريس تعكد الله رحمه 

بروالامساب،وبالحيال، الرجة بعزيما واجههحياته، سني وخلال 

بصرهأفقده ه عينيث لمرض جدا الماواك_ارة طفولته _ق تعرض فقد 

واأذ^تابةالقراءة تعلم له يتيسر ولم ، البحير صعيفا نسأ ولأسلا ث ا تقريب

أواحرؤق والحمطثل، التلقي عن ها كلدراسته تكانت ل ب ،

باليدرسغه ث غائر لجرح تعرمحس الماضي —ري امج القرن من السبعينات 

علىبالعا أثيرا تيوثر أن الخاطئ الجراحي التدخل كاد اليممرى، 

لأملاصّميسر إل ارات نيالأمر وتطلب ، ابها وأعصعأصئابعها حركة 

ا.محد إل إيجابية السانج وكانت ، اليسري باليد لحق الذي الحلل 

بجدهالصون ه ة المتخصيحيادات العيلأحل نيارات هناك لكانت ثم 

تعرضكما جيدة. استفادة ~ الله رحمه ~ الشيخ ا منهاستفاد 

الشفاطرJق  ٥٤نيع شروري مادث حإلى ّ فالله رحمه ~ ~يخ الش

علىأيحل ، الماضي المعري القرن من عينات التسيأواخر —قن بالطسائف 

الحوصى،_ق تكسر لاشتباه بالمدا لحة المس-الموات مستشفى إثرها 

الشيخجسم أنهك ذي الرض الما أمالجسم. اء بأنحورضوض 

عاماكتشف الذي الكبد مرض فهو 4 حياته أواخر ~ف ~الله حمه ر~ 

٢١٩٠-



عامالمرض عاوده ثم ٠ الممدة الولايات إلى اثره على —افر وس —  ٤٥١ ٠ ٩

لمه ،حالتأن إلا ، الممدة ات الولايإلى أخرى مرة فسافر - ٥١ ٤١١

الرصأشفيه حتى تتLلهور الحيحية حالته وأحيت ، ذلك بمل تسمر 

النبويبالمسجد ا إمامفيها صسلى ميلاء آخر وكان ، أعماله أداء عن 

سبقوفد اف،ُ  ٤١٣عام رمصان شهر من ليلة آخر ف الوتر صلاة هي 
بذهالمؤثرة الحيورة وإيضاح ، ذلك يل تقص—اب الكتهذا فصيول —قع 

مودع.ودعاء صلاة وكأنها ، الحيلبمن حمؤع مع فيها ودعائه ن الصلاة 

امع-د التقاعإل أحيل فصد لظروفه اة ومراعصحته دهور لت—ونظرا 

~الشيخ ا فيهلى معصلاة آخر أن إل لإشارة ا تجدر ا كماه.  ٤١٤

الجما_ةلاة صهى ا مأموموي النبجاد الس"-ق، الله ه رحم
 ١ ٤/0/Y  ١ 1 قالموافد الأحاء مسوف ١^٣٠  ٩٩٤/٧/٢٢ق الموافاه

ب__الاد اشمت_سه مجفم_قإت 

روحهأسلمت حيث ٠ المستشنى إل ونقل ، المنورة ة بالمدينالمغرب صلاة 

قالموافنين الاثفم-ري_وم قب-لأذان ا بارئهإل 

والثمانين.رمالخامسة يناهز 

وفته أنى ه، الأولى بحميم—تثن ^^^|كير يجب ا وهن

التراحمبعض ف ورد ا محلاف على ورة المنة بالمدين~ الله ه حمر~ 

فيهأورد الذي فرون( شانئة حلال تجد اء )علمكتاب مثل عنه المنشورة 

ةبمدينيكانت وفاته أن ~ الله رحمه ~ ام البسالله عبد الشيخ مؤلفه 

—للشيخ ترحمته ث المقرن معمد الأستاذ فيه وقع الوهم ونفس حده. 
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الحشودوتلك انى، الايمالوكب بهيا اللعاق إلى انمنبمن هزه الغرب، 

ياتالشخصيوتلك ، العرقي بقيع وشرفات سور أقدامها تحت أن تي ال

الأميرالملمكى السمو صاحب وأسهم وعلى ، اوخارجهالمدينة داخل من 

المنورة.المدينة أميرمنتلقة العنين عبد بن المجيد عبد 

انهوسيرته، علمه ينطفئ فلن جسده أ انطفوإن رجل إنه ا حق

الحادثات.تتذكره أن لابد أغمد إن كالسيف 

أمواتالأحياء ببمن وهم اس أنوعاش صك—ارمهم ماتت ا وماس أنومات 

والأمةخاصة، بصنة ة المدينأمل أجر الله عفلم ; قائلا أعود 

.ُعامةبصنة الأسلامية 

تاذالأسارى الق اح الفتد عبالمنير ن؟ عبدّ يخ الشول ويق

نحيه;ما النورة بالمدينة الإسلامية بالجامعة 

نهاليام^ا ح^هر ين ٧٢٠ر ع^نابم الههر يالأيرح 

فضيلةنوش ة النيويابجرة من فا وألة أربعمائبع—ل عشرة الخامسة 
ء

بمس__جلالمسلمهن جموع عليه وصلى صالح، بن العزيز د عيالشيخ 

ببقيعدفن نم المغرب، صلاة بعل لم ومسه عليالله صلى الله رسول 

لمحتى ة المؤلفالألأف فيها اجتمع مشهودة، ازة جنوكانت، الغرقد، 

أحمدالإمام بقولة ضر ين. ا مهيبمنفلرا وكان حوله، وما البقيع ي|دءهم 

المسلمونيشعر الم العوفاة عند لأنه ائز(; الجنوبينهم ا )بيننالمشهورة: 

هم،أحاسيسيولفوامن اعرهم مسهفق وتتل ة، جهمن الخسارة ة بندام

'.٠٨أخرى« جهة من وتقدير محبة من قلوبهم ق وما 
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المشهدهذا لت—ا يصور البليهشي صالح محمر الأستاذ هو ا وه
تضقول الصشحات مثات عن تغنى وليكنها ، قل|لة يكلمات سخ' 

فضيلةوالسلام الصملأة ه عليالكريم نبي الاجر مهودعت )> 

ى"الشريف النبوي المسجد وخطيب ام إمصالح بن العزيز عيد الشيخ 

•المنورة المدينة تق، بيت كل هر أثر لوفاته كان الذي ~ الله رحمه 

ة،والرحمالمغفرة به لالله وتدعو عليه، تبكى وهى ودعته.. 
يعقلونالذين المص_احين، الحين الحساده عببه يجزي ما حير يجنيه وأن 

حفوة،ولا ة غلغلبلا أحسمن، هى بالتي اس النويدعون ، الحسن بالقول 

القلوب.سخ' الضياء وجوانب النفوس، سخ' الحيلاح مواطن ووتءتسد|سون 

مغرببعد اء الثلاثة ليلة المدينحرجت لكيف ني با يأرأيت 

هم'اللالرجل ذلك على تصلي ، بابهاوششيبها ها بطاملنين الاث

الحملاةعليه ا!٢^^ حير مسجد سخ' الحكبير، والصلح المفوه، والححليب 

ودموع؟.وتحكبير دعاء وكلها ، والسلام 

الكبيروعلمه.. قلبه الضبير-قء الرجل ذلك على لي تحمحرجت 

وهمومالمجتمع لمشاضل استيعابه الكبيرتقن اس.. النلطل محبته سخ 

فولالضبيرث ... ولطفه وسماحته ومهابته وقاره اليكبيرِق ة.. الأم

الأراملاكل لمشاستيعابه الدكبير_ق، هء. مرارتكانت ا مهمالعق 

وكيفاس النحرج كيف بني ا يأرأيت ثم الحاجات.. وذوي ام والأيت
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صاحبيتق_المهم i ورة المنة المدينه اإش__ريف النبوي المسجد ر ا أتوا 

ةالمدينمنيلمة أسر العزيز عبر بن المجيد عبد الأمير المليك—ي مو ال

ئم، رب الغصلاة لأداء الق—ريف وي النبالمسجد إر أتوا ورة•• المن
وبوقلتدمع، عيون هم وكل— الله ه يرحم~ الفقي_ال على الصلاة 

راجعون(.إليه وإنا للمه )إنا مرددين ، تخشع 

منبالمص_لين سعته على النبوي المسجل، ازدحم كيف أرأيت 

الحصن بز العزيد عيلأن اذا؟.. ملع المجتمات فئكل 
منا ردحعايشها وفد ات، الفئتلك كل يمثل ~ الله ه رحمي~ 

يرمنى علوحطلب__4 ومواعظه ه قراءات—ق ه نغماتمم، وارت،،يزمن، ال

اسالنيثان ولدبلكا قلوبهم، سويداء وسلم عليه الله صلى المصطفى 

مثيليا يق يمملم بصمورة الغرقل، بقيع إلى ا يحملونهوهم حنازته حول 

واسترجاعا..ودعاء وتعلقا ازدحاما الحديث لعصر اث 

وأدوارهوساحاته النبوي جد المسماط__تظ ا كينتي بيا أرأيت، 

ماليقيحات ا ملك ود^_ل اليقيع، حهة إلى به المحيطة والطرقات ة المختلف

ؤيدعونشيخهم يودعون ا حميعأتوا ، وصفها يمكن لا بصورة اس بالن

العقيدةويصحح الاعوجاج يقوم الزمن من ردحا معهم عاش لأنه ه. ل

٠نيته صدق اس النعرف سبيلا.. إليه اسحلاع ا مالإصلاح إل ويدعو 

فتريع، اية اI^،. على وحرصه للغير، محبته ومدى سريرته، اء ونق

ودروسه..وحطبه مواعظه حلال من بيوتهم داخل معهم وعاش قلوبهم 

وعار-لنمحييه طثيرمن أتى بل ة.. الم،وينأهل على الحضور ر يقتتمميلم 
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فيهاعلن الذي الوقت ضيق من الرغم على إذ خارجها من وورعه فضله 

الكثيرأن إلا ، البقيع به دفنووقت صالح( )ابن الشيخ اة وفأ نب

الحساباتمصاعب حطموا وفضله فيرم ه لعرفوا واليمحثيرممن 

_قتإخوانهم اركوا وشورة، المنة المدينإل وأتوا افات، والمسلسنر اإ 

ودفنه..— اللمه يرحمه ~ عليه الحملأة حضيور 

ةالمدينداخل من البشر من المائل الكم ذلك يجتمع لم بني: أى 

ولاi سلملة من لخوف يجتمعوا لم مودعينّ. داعبن مصلبن ا وخارجه

ذلكمحبة جمعتهم بل وتزلف، وسمعة رياء —ق ة رغبولا دنيوي، نم لمغ

نهجالمننملبيق _قن — الله رحمه رغبته- ق وصن، لح والمحيالجليل الم الع

وال۵لالم..المظلوم ونصرة الدعوة هت - النبوي 

والقاصيالوقور، الشيخ صالح( رلابن ة الحفالمعرفة جمعهم 

يحبأسرهم اكل مشؤيحل ، اس النكل يستوعب ذي الائل، الع

المسيولثن..ونزاهة القضاة وذكاء العلماء وتواضع الصلع؛ن 

_قنصالح بن العزيز عبئ الشيخ اس النبكى د لقتي: بأي 
المبق ي،،،لم بصورة الث_روف النبوي المسجد إلى وأتوا ورة. المنة المدين

بهموغممت ه لدعاء والجنازته لتشييع الحاضر: رنا عصمش مثيل 

بل، وخاصنه أهله هم أنفس،يعتبرون وكلهم البقيع، وامتلأ الْلمرفات، 
وجللفقده ارة بخسمون يحمسوجميعهم ه.ب طيالعراء ادلون يتبيعهم جم

علىالله— اء شإن خير— اهد ش— لن، ثدون ب— ك، وذل، ابه محم

الماثلالطم بهذا جميعهم وأتوا ، بها اس النأحس التي العليبة أعماله 
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العددبهذا ا إليهاص النه__رع ازة القصيرجنعمرى مل—وال أر لم ذي ال

واجبأداء وى سيثا شيرجون لا الوصث، وق يفي ن البير اليك

ةالإمامأعلام من م وعل، جليل عالم ازة لجنوالتشييع • اركة الق

وسيلم..عليه الله صلى المختار مدينة قذ والقضاء والخ۵لابة 

،وأ|حده—ا ة بالمدينالح صهبن العنين عيد الشيخ بر لقد ت بتى أي 

اياديبر منعلى ه خطب_قن المميزة، ا سماتهأمل وصار ، به—ا وارتبط 

بمنخمسيطيلة إمامته اء أثنالجهرية قراءاته وشت لام، والالمهلات ه علع

وخمر، أهلها و|دب ا حبهومنحته ، ة الحبيبة المدينفيرنه > ا تقرييا عام

بقيعهاشن احتضنته ذلك يكل وفوق ٠ جنازته تشييع ليلة ار صيما شاهد 

—أمنياته من غالية أمنية وتلك ا، فيهنفسه فاضت، أن بعل الغرقيي، 

اليليشن اس بالنوتهجده ه قنوتشت ا دعا طالمتي وال— الله ه يرحم

يسلا إماما بهيقوم كان تي الالتراؤيح صلوات وشن الكريمة رمضان 

والتهجد..التراؤيح من كثير شن اعده يآخر معه 

لان.ّالمص،من خلفه ولمن ه ليتمناها كان غالية أمنية بتي: أي 

لأهلتي الالله- اء شإن ~~ الخاصة بالشفاعة ليحفلى ه لالله ا فحققه

ويعالشيخنا الله فليرحم يثته.. ومس،الى تمله بنحينهم موهو اليقيع 

بنالحم، ركن وال، ا1بكى الوالقاضي ، التقى الم العالنموذج لح المحي

من، الحاجات وذوي والأيتام للأرامل ا عامخمسبمن ة المدينعرفته الدّي 
لإمامهكذّلكأ وإخلاصه ولأمته، ه لدينوإخلاصه ه وعملص تعاملخلال 

وسلم..عليه الئه صلى الميحلفى ولمدينة 
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ةالمدينثن أعمال من فدم ا مء جرا الأبرار ر>حمّة اللمه ل|ردم_ه 

ةالمدينتذكره وسوف الأغر، ! منبرهوعلى العظيم. مسجدها وثن 

اءللعلمفريد كنموذج القائمة ال للأجيالمجيد ا تاريخهسجل ثن ورة المن

يعلمون(.يكانوا لو لؤم خير )والمدينة الدابها-ن والقضاة اليسلعبمن، 

شيعواأن يوم اس النكل ومع معي كنت أنك أعرف بتي؛ أي 

أسبابولغيرك لك أوضح أن أردت ولضنتي ، الكبير شيغنا ان جثم
قاضياصالح بن العنين عبد ة معيعلى اس النضل اس.. الناع إجم

هدهثن كانوا ا أينمونه مممع اس النيش يعا وإمامومصلحا وعالما 

ُوتاريخها«ّ وعبنها وروحانيتها ة الدينأجواء ، ة الواسعالدنيا 

فيقول؛المعروف الإسلامي الكاتم، الجيوب محمد الشيخ ا أم

وسلمعليه اللمه صلى المممطفى ة مدينشيعت، ، ه غربم» 

عنالح صمبن العنين عبد الشيخ قضاتها وكبير النبوي، المسجد شيخ 

بالمش—^٠^تضيق كثيرأ الزحام وكان التسمبمن، ارب يقارك مبعمر 
اسالنأكثر اضطر حتى البقيع، داخل إلى الموصل الممر بل احات، المس

ديلوليح أتوق—د وراءه. ا مإلى الوصول لاستحالة ه، دونالتوقف، إلى 

تدرقإليه المسابقة الجموع اهد شحث البقيع مدخل على الإْللأل 

جلالمسإر وافد كل ثن ترك ذي الالراحل ذلك على الحار الدمع 

يمحى.لا أثرا ومقيم مجاور وكل المهرف 

لث،تفة، الحياعر بالشاض الفيهد المش^ا ذكرني ل ولق

-٣٢٨-



منإساءة بلنته يتكلما كان إذ المسلف، أئمة احد عن المروية الكلمة 

أنوالحق امx الجننهم وبيا بينن) القول: عن يريد لا وم الخميأحد 

عوبالشمائر ص ه بسجل المدى الفصل العدكم هى ائر اجن

منتعو تدحره ذي الالكره أو الحب من ، العذأيم__ة ا مكنوناته

القهر.ضغوط تحت اهّربم_ودتهم التذلإلى تضحلر ومن يعق. تودعهم 

بانقطاعالمذ^روه يكابوس رفع شاذا التظاهري بذلك اع الانتفبدافع أو 

اباأالحمساهعر يحيرفي على لف ذلدعدثأس ١ ه؛ عرينعن هوهل، المهأو أجله 

وإيجابا.

بيرتعالح صيالعريربن عبر الشيخ ازة جنلكانت وهيكاذ.ا 

فمنتصنع، أو ة كلثيطل من بريء الالنقي مضمونها عن القلوب 

وهوإليه الوداع نغلرة اء بإلقنعم البقيع فضاء إر الوصول ه لفيض 

والبكاءالأسى غمرة _قن ينكفئ ثم الله. رحمة الأحير.ق مقره يوارى 
تصورالتي الصادقة ارة العبتلك لقيه من مع ادل وينيi آله ليواسي 

'٠أجرك(ُ الله )عذلم الشتركة بالفاجعة الجميع شعور 
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|سو|وتافمح

Lo  قى قيلcuIjj نثراوسعرا

كبير،أسس ة رنووفاته ~ الله رحمه ~ الشيخ لفقد صار 

علىوالخارج الداخل ف اادس-لمتي نفوس ف الغ بوصدى ، عميق وحزن 
وطلبتهه محبياعر مشوفاته نبأ وهز ومشاربهم، اتهم طبقاختلافا 

عليهالصلاة شهدت التي يرة الغق الخمؤع جانب فار له. فض—وعار-قت 

انهالتد فق، نشؤيره سيق مشهد شن ، ير الأخواي مثإر وتشييعه 

داشخص_والخحيور الؤاتفية الأت والاتصئة ا لمواسموا العزاء ات برقي

منالعزاء برقيات مقدمتهم وشن ~ الله ه رحمه منزلشن وفاته شن 

النائبوسمو ، ين الأمعهده ولي وسمو ، الشريتين الخرمخمن ادم خ
وتسابقتة، الدولال ورج، والوزراء الأمراء السمو ،وأصحاب الثاني 

انوأعيوالمسيولجن العلم وطلبة العلماء اعر مشسرصد شن الحلية صمحض لا 

الشالرثاء الات ومقات ويكلمارات بعبوامتلأت الشعب، وأفراد بلاد ال

٠به وتعلقهم ٠ ه ليمهم وتعفل، إياه ومحبتهم اس النتقدير _ت ضدكمد

هوسماتوفضائله نه محاسموعددت بينت ا يكم، وبهم قلشن ومك.انت_ه 

شننشر ا مجمع شن الله د عبالأستاذ ه ابنأحسن وقد ه. وشمائل
ومنه مناقتطف ، خامى ملف شن ومقالات راث م من المحلية الصّحف 

العنيزعيد الشيخ رثاء شن قيل مما نماذج القائمة الصفحات شن عيره 

ماالنماذج هده من القليل إيراد شن ولعل شعرا أو نشرا — الله حمه ر~ 

صةحا ، الأسيقصاء ولسس بالأسمتشهاد هى برة والعالد^ل. عن ينس 
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ومواقفهوسجاياه وفضله — الله رحمه — الشيخ مناقب _قن قيل ا موأن 

الكتاب.هدا من كثيرة مواضع _قغ إليه الإشارة تم قد 

علىالدائم وحرصه اده، واجتهبجده معروفا كان ه لالغفور )إن ) ٠

للحرمإماما عاما بن أربعمن أكثر فضى حيث، م، والعلير الخ

احزنوفاته وحاءي، الاكر.. ات، حلقيقيم للعلم طالبا وقلل النبوي، 

لأن; النورة ة بالمدينوالعلم الدين أعلام من علما بكونه لمين للمس،

ينتزع—هولكن انتزاعا، اد العبمن أوينتزعه العلم بض يقلا الله 

الله)إن ~ لم ،وأعليه الله صلى نبي القال كما ~ العلماء بض بق
بموت،يقبضه ولكن ، اد العبمن انتزاعا ينتزعه م العلبض يقلا 

يس،—يمحهوأن رة والمغفعة الواسهة الرحمه للله ا أل ونساء( العلم

مفتىالشيخ آل الله عبد بن العزيز عب—،و الشيخ سماحة ' .٠ حناته« 
.العلماء كبار هينة ورئيس الملكة عام 

العزيزعبو شيخ اللة فضياة بوفالإسلامي الم العر ح،،ع)لشو ) ٠

وكانحياته من لحخية أحر حتى مكافحا حليلأ آ عالالح صمابن 
بانانيةالجميع مع يتعامل i إحلاصا وأكثرهم الرحال أ أكفمن 

يويهعلى المس—لمون تعلم لقد بن.. له ينقميلا وبحزم الوصقا، تفوق 

كانفقد والأحرة، دنيا ال_ق، نفعهم تتي الور الأممن الكثير 

ولكان، شرعية الللأمور الجيل والتفهم بالحنكة يتميز فضيلته 

هيثيبأن وحل عز ور الالله سال . من ا محبوبرحلا 

إنهورضوانه ورحمته بمغنرته ١ئزين الفمن يجعله وأن أعماله، على 
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السبيلالله، د عببن محمد الثيح ماحن س. مجيب سْدع 

الشريفالمبوي وايسجل الحرام السجد لشئون ام العرئيس ال

العلماء.تنكبار هيئة وعضو الحرام المسمجل وححليب إمام ، سائما 

وفقدتهاك، العلمار كبومن i الأعلام من ا علمكان الفقيد إن )) 

تقلبقرن نصث من أيكثر للقضاء خدمنه امتدت ولقد ، ا بلادن

محاكمرئاسة آحرها ولكان ، قضائية مناصب عدة —ق، خلايا 

،ساته حتيو يفسوأممد^نه الفقيل الله رحم i وره النة الدينة ميحلق

سميعإنه والسلوان لصبر ا ذؤيه وألمم ، خيرا ه عنالمس—لمثن وعوتس 

رحمه— البسام الرحمن عيد بن الله عيد الشيخ فضيلة . مجيب،، 

يكبيارهيئة وعحنعو ، لغربة ا بالمنطمة اليهيير هسة يس رئعi ~ ~الله 
ء

ةوافيترجمة ثجل اء علمعن مؤلفه أورد وشد ، ابقا ساء العلم

.٠؛*— الله رحمه — العزيز عبد الشيخ سماحة عن 

بنالمنيز عبل الشيخ الجليل الشيخ سماحة اة بوقا فوجئنلقد دؤ 

هعليالله لى صالله رسول لمسجد الأول ام الإمالح الحيالح ص

اللهال أسابقا ة المدينة منطقحاكم مبس ورنلم، وس

منروضة قبره يجعل وأن ، جناته فسيح يسكنه أن لى ا وتمسبحانه 

رسولة مدينخدمة —ق ة الجليلمواقفه عن يجزيه وأن ة الجنايس ري

يكانفلمي المنورة,. ,رسة االارالهليسة ة طيبلم وسيه علمالله صلى الله 

إلىاءة الإسدون ال حة المدينهذه ث ا منيعأ س__و — الله ه ~رحه
قؤياأ سند ~ الله رحمه — ضان فلقد المنيزة ة المدينهذى مجتمع 



مسجد—ق، ة رقيبواعية عينا وكان ة، الدينهده هن الحسبة لأهل 

الشرعيةالأداب بالأخذ وضرورة وسلم، عليه الله لي ميالله رسول 

،فيه نشرها أو ا بهالأخذ يراد وضلالة بدعئ كل ومحاربة ، فيه 

حيثائى، القض المجال هن الكريمة المواقف من ه لا عمفضلا 

ةطويلمدة للقضاء الأعلى المجلس ين عضوا — الله رحمه ~ تكان 

بالقضاءالاهتمام سبيل هن حميدة آثار المجلس مجالس هن له كان 

وأرجوأنه.. فياثى القض لك السأعضاء وشثون بشثونه والعناية 

ادةالإشمن ستحقه ا مثيغنا لأوهن أوسع مجال اك هنيكون 

اللبهل|ام العالح اكّسبيل ين ددة المتعه ومواقفه، ومقامبفضله 

فسيحوأس،خنه واسعة رحمة الله فرحمه ا وحكّامهوأهلها بلاد ال

أحرهيعفلم أن الى تعالله وأسأل راجعون(.. إليه ا وإنلله ا )إنحناته 

خيرهم يجعلوأن فيه، عزاءهم يحسن وأن ه، وآلوأهله أولاده وأحر 

اللهبإلا قوة ولا حول ولا والمستعان اقي البوالله لخ_يرس_لض، خلف 
حابهوألمه آلى وعلمحمل. ا ونبينيدنا سى علالله وصلى 

قاضيالمنيع، سليمان بن الله عيد يخ الشفضيلة ' معين«ُ أح
اركبهيئة وعينمو سابقا المكرمة بمكة التمييز محكمة ورئيس 

العلماء.

ها1اهاء علممن كان فقئ ، الح ميبن العرين عي—٠٠ يخ الثهالله ))رحم 

ةأمانبكل وموا — خ إل!ين القضاتها ار طيومن بن، المخلحيبلاد ال

والان4جاعالعلم ر سنلن ة فعالمسساهمة ا اهمو وسم، وإخلاصر ويراهة 
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هبعلماس النه بالله نفع ممن ~ الله رحمه ~ كان فق—و ه، علي
بشكلالمنورة المالين__ة أو ام عبشكل المملكة ق - سواء وثقافته، 

المشفقالحنون والوالد المتواضع، الورع الم للعمثالا وكان خاص. 

مواقعِق الحازم للرحل مثالٌ ~ الله رحمه ~ أنه ا كمأبنائه، على 
شرفلى ويكان كثب، عن سماحته عوقت ولقد ، ومواطنها الجد 

—كان فقد عملى، ال مجِق المديدة ه توجيهاتعلى التتلمذ 

اعونود^__ان ، بلاد الهذه شن اة القحنمم أجميأبا ~ اللمه ه رحم
ءء

ةببمهنيتعلق ا مويكل أمورهم، متابعة على وحريصما بم، وناتسحا 

منا علمفشونا قد الصمالح الرجل هدا بوفاة ا أننشك ولا ، القضاة 

بيضاءصشحات التارلخ لهم سجل الدين ، الأفيال الرجال أعلام 
الحرمإمامة ث أو القضاء مجال سقن سواء الجليلة أعماله من ناصعة 

ولىوسمو الوق_رضتي الحرما-ن لخادم نتقدم أن إلا يسعنا ولا النبوي. 

الخليلالم العهدا _قث العزاء الحس بخاني الثالنائب وسمو عهدي 

عزالمولى س_ائلين الوطن، لهدا ة وجليلعظيمة صمحات قدم الذي 

الجميعيلهم وأن انه، وإحسوفضله رحمته بواسع يتغمده آن وجل 

ولا، لخيرسك حيرحلض أبنائه من يجعل وأن المسروالملوان، 

راجعون(كك«ُ^إليه وإنا لله )إنا الصابرون• يقول كما إلا نقول 

تلاوةّهت الرحيم بعيونه اهرا وموقاضيا ا علميفقده بلاد الححفقدت 

برهادىمنفوق من ة البليغجالية الارتوحطبه التك_ريم، القرآن 

بتلاوتهواستمتعتا عدظ س وكم لم، وسه عليالله صلى اليشرط 

القضاء_قت مواقفه ه عناص النعرف ا وكميوم، كل فجر للقرآن 
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وعقل، بالأحكام ومعرفة الله دين ِق الغ به فقعن نم تتي وال
فراحالسعخ فضيلة . ك، حناته فسيح يسادعنه أن الله وسعال راحح 

عنوالنهى المعروى بالأمر لريث_ات ام العرئيس الالعقلأ على بن 
سابما.المنصرمة ملكه بمنطمة االسد^ر 

هوهبتع—الى الله وإن كثيرة، وماثر عديدة، فضائل للنعقيد )رإن 

الكثيفةالفوائد تقديم حلابا من استطاء رحبة وأفاقا واسعا علما 

وكان■ الشريف النبوي بالمسجد حطبه _قن إليه يستمم لمن والجمة 

ورة..المنة الما،ينتقن الشرعي م العللعلملأب د كالوال~ الله ه حمر~ 

المملكةاء أبنمن والدعاة الأساتذة كبيرمن عدد منه استفاد لقد 

ةللأمدا فقبرفقده يعت ا بهي. فهو الشقيقة لامية الأيال.ول وال

شنحياته كل أمضى تي الالأسلامية وليدعوْ ها كلالإسلامية 

وانتفاع، وتقدمهانهضتها أحل من وسعه ِقن ما كل وبدل حدمتها، 

ةالقيمه لخحلبكان ل. لقبه—ديها.. الأرض أنحاء ضل شن المس__لمتي 

الضبيرشنالأثر ذلك ابر المنأقدس من واحد شن — الله ه "رحم

الغزير،ه علممن للأستتعادة مجالسه وعلى عليه دعاة التوافد 

يخالثمفضيلة يرحم أن لى ونيا سبعانه الله أدعو وإرشاده.. ونتمميعه 

وذويهه أهلهم يلوأن ' ه حناتيح فميسكنه وأن ' واسعة ة رحم

اليمعه. راجعون( إليه ا وإنلله ا )إنوالسلوان الصبر والمس_لمان 

سابقالامي الإعالم العلرابطة ين الأمعلي محمو أحمد الدكتور 

للتنمية.الإسلامي البنلئ، ورئيس 
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،وسلوكه أخلاقه _ق، كدا تتكان صالح العريربن عبد الشيخ إن ط ٠

المميزوأسلوبه علمه غزارة حيث من الملف علماء بقايا من ويعتبر 

لتوخطابته ، الشرعية المحا سقت بها قضمي المش ه أحلكاملن 

ماديااعلهم وس_العلمم لطلاب أوي يوكان النبوي، المسجل 

الأسال.. الأعمائل وقضيالأخلاق بمكارم ه لومشهودا ومعنويأ، 
يثنالتبمع حنانه فسيح يسكنه وأن ٠ والرحمة المغفرة ه لالله 

للتوعيةالعام الأمبن مدخلي محمل بن حابر الشيخ والصدضن((. 

المكرمة.بميكة الإسلامية 

الشيحاة وفبة بمناسقيلت التي المرائي حميع ا تتبعنو ول

ولملأت، ام المها بنال لطالممحف لن نشرت تي وال~ الله ه رحم"" 

ةالفياضسالمشاعر هده حانب إلى بأنه القول ؤيبنى . الميفحات مئات 

اللهرحمه ~ ~وفاته عقب الصمحفا تصدرت 1نى الالجياشة والأحاسيس 

أبنائهحانب إر ة الدولورحال والمثقفين العلماء من عدد انبرى قد ف~ 

بهدهة الخاصيالات المقمن العديد ة بكتاب، فضله ارلن وعه ومحيي

الخير..عبد ام )الإمبعنوان عمر ان نيمحمل د. ة مقالا منهالمناسبة 

وانبعنالثمبانه الله د عبأحمد ة ومقالوي(, النبجد المسيفقيد 

دالعيل معماا_اوكتور ة ومقالالح(. صما أبا يالله ريرحمك 

الشيخة ومقالالحيآن(. المعاء العلمعيشة اش رعبعنوان راوي الخعل

إريم العفلالرحل رذهب بعنوان ~ الله ه رحم~ الم سمحمل ة عطي

فضائلعددت التي المقالات وأفضل أطول من ومي رحيم(. رب حوار 
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انية.والإنسوالقضائية ة العلميه مواقفمن د^ثيرا وأوصحت الشيخ، 

لم)رائل بعنوان البليهشى صالح محمر الأستاذ ة مقالالات المقومن 

بعنوانارى الأنحيحسن محمل اجى نالأستاذ ة ومقال٤ البري-ل(• يحملها 

عبئالدكتور ة ومقالالندى(. الصوت بروصاحب، النفارس )ورحل 

الححمبن العنين د عب)الشيخ نوان بعارى الق اح الفتد عيالمنير 

دهحميمحملر الأستاذ ة ومقالومنافب(.أأاُ مواقف ; — الله ه حمرِ 
ةومقال؛ اثره(.ُ ومحياته صالح; بن العزيز عبد الشيخ )فضيلة بضوان 

ببنصالح بن العنين عبد بعنوان)الثيخ الله عوض نين غازي الدكتور 
الحالحمان عثمالشيخ ة ومقالالح(.ُ الحدوالعمل الإسلامي الفكر 
الأحكام(.؛_قء ق وصل. رأي ال_قن دفة : الح ص—بن العزيز )عبد بعنوان؛ 

عبرالشيخ )فضيلة وان: بعنالأولى توان، حم عاصم دكتور الالتى ومق

'اه_(ّر  ٤١٥"١  ٣٢٨مبارطة اة وحيمشرق اؤيخ تصالح؛ المنيربن 
العلممسيرة ِق وأحرون صالح بن المنير عبد )الشيخ بعنوان؛ والثانية 

الثريف(.رالنبوي بالمسجد 

تيالة الوافئات والمعلومأأس والأحاسعر ا المشجايب لى ١ هدا 

والمفذ^_روناء والأدبوالقضاة اء العلمالفضيلة ألسحاب ات إجابتضمإء-ا 

ابهي. يهم إلأرسلت تي الالاستمارة على والمحبن ارب والأقالتري_ولأن 
الكتاب.بهيا الخاص الملحق شز بأسمائهم بيانا تجل والتي الخمموص. 

تقالالات المقبعيس لنحيوصا أورد الفحسل دا هام ختوش 

يخالشاء رثش قيلت ة شعريات وأبيل وقص،ائلسحابها أ حلوها س
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اتطيِق نشر مما فقحل نماذج لتبمثل — الله ه رحم— العزيز د عب
وسجاياء.وشمائله فضله ببعض تذكيرا والكتب؛ والمجلات الميحما 

اللهرحاب إل الراحل والدنا الجليل شيخنا إر » ٠

—الله يرحمه — صالح بن العنير عبد الشيخ الإمام سماحة إر 

اللهوطيب الله رسول مسجد وخطيب ام إما يعليك لام ال

ماك.

اللهرسول محراب الله آيات من تلوت ا معدد عليك السلام 
مثواك.الله وأكرم 

_قنوصلاتك دعائك _ق، الله ذكرت ا ماّد ععليك الملام 
يداك.مت قل. بما لك وبشرى وخشوع خضوع 

أراكألا ؤيحزننى ، اعنرحيلك ني وآلموفاتك، أ نبهزني لمد 
يفك،لخيلقائك ق ا يكرلمأراك، قيل من ء^نت يثها المسوم بعل 

الخيرتعب ، لث، وحطمييرك تع_ق ا دقيقومعترك، ح__اليثك ِث ا لطيف

الناس•كل أعم -ق مهابا كبيرا الناس، لذ^ل 

دوبع' ة طيبإلى وصولي فور زيارتك إلى ادر أبأن اعشين 

خادمعن سؤالك به اني تلقحديث أول وتشان ٠ النبوي للمس—جئ زيارتي 
إليكبها حظيت نيارة آخر عند لي وقلت الله: أعزه المرضن. ال>_رمني 

اكعروقت 4، والتأييد ر بالنميه لأدعو أنى شهور.. منذ ة الوين_قن 

امكثيرأ وكثيرا ة. الأمانوباغ__تا الة الرسنقلت، وقد . ك، ذله فأبلغ
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والتقديرعليك، اء الق— الله ه أدام— فهد الملك مولاي من يت، سمع

كثيرأحزن وفاتك أ نبعلم وعندما وقدرك، ولعلمك لشغصك العميق 
خيرعنا وجزاك عنك الله فجراه والغفران ة الرحملك الله أل وسي

الجزاء.

اعريمشا بهأترحم كلمات، بعض ،_، لآكتم القلأم،سكت 
ادقمسمن يب، القلعليه أملى ا كمالقرطاس على المداد فجرى تحوك، 

الاحس،اس.

يصلكان ا مل~ الله ا رحمكم— أبى فيل، أرى ت، كنلقد 

وقدلا تشيضط لله، ١ لوحه المخلمصة ة الخالحيالحبة أواصر من ا بينيكم

وتدارسه، كلماتوتجويد ، ه، أياتترتيل _قء رأن الق بينكما جمع 

أشمرلث، له وحبه لحبك، مدى أعرف، ولأني ابهاته. ومتتعه أحكام

بهجسك، يوم أسمى طلن يت، سئئن ول، بوفاتلث، مجددآ أفتقده أنى اليوم 
عيت،وسمعليه وصليت، أنت، ضضيته الأخير مثواه إل راحلا لمحراب، اك 

القرأن.فقيد _قن وأبنائي لمواساتى البقيع إلى 

وكلكمالقرآن، أهل من سبقك، وبمن بأحبابك، تلحق واليوم 
وحاصته.الله أهل 

;— الله رحمه — الساطيى الأمام يقول 
والحلأاج التمن أنوار ملابص عليهم__ا تداك والمريث_ا هنيئ__ا 

الملأفوة والحيالله أهل لئ، أولئه، جزائعند بالنجل ظنكم ا فم

مفم،لأالقرأن جاء بها حلاهم بروالأمي وانمموالإحسان البر أولي 
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رآن،القأهل من ، 1^^، ث ارك، يأن مLكاف 

لحيرسيلنا.خلنا خير يعكولوا 

عليهالله صلى الله ول رسييقول اس.. النخير ا يلث، ت،ليالملام 
وعلمه(.القرآن تعلم من )خيركم وسلم: 

تتلوا عامبن خمسهاء زهقضيعت، وشل الجليل شيخنا يا كتتتيلم، 

منالملأيبن ات، مئإلى الأثير عبر يأهمري وصوتلتم.، ا__، ونوم القرآن، 

ونمن~ الملأيبن لك فتدعو ، عام كل من رمضان شهر طوال لمين المس

خيرا عنلئا ؤيجريلثا ملويغمر والفواو_ا، الأجر الله يجزل أن بمعهم- 

الجراء.

هإليا وإنلله ا رإنهّّ وبركاتالله ة وراحْك، عليالملام 
الإعلامونير الماعر ن -حسمبن علي الأستاذ الي مع' .ر راجعون(،، 

الملكي.يواز يالد والمسمار المابق 

وهوألا ، الأجلاء ا علمائنمن عالم ا ودعنالماضي الاثنين يوم )ث ) ٠

ةرحمالله يرحمه صالحس بن العنير عبد د الوالالميخ فضيلة 

ود^—انالوطأة، يد شو ا لنبالنسة وفاته أ نبيحان ولقد ، واسعة" 

ول،العقه منويلماشس، ، اد الأجسماقشعرت، ، جداا معزنخيرا 

،مض—اجعناخبرأفض المؤير والحزن لاسيما النفوس بوعصم، 

ؤيال-مة، الحيلمول ا ي، اوأفزعن، عيشناوكدر ، أشناوأوحش 

الحزنليحزن لم المسإن ، الخيلس، لفداحق ا وييية.. المحيلعظم 
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رجلا— ة الطيبة طيبولاسيما ~ والأسلأمى العربي الم الع))فصد ٠

الشيخيلة فضهو الأبرار، والأئمة الأعلام، رج—^المإ محيرة من 
النبويالمسجل وخطيب ام إمالح الميصالح ن بالعزيز عبل 

هرحم— ورة المنالماليت_ا منطقة احاكم ام الهرئيس والالشرث، 

ويثانالستينات أواخر _قع المنورة  UJju^Uفضيلته أتى لقد . ~ اف 

الشرJفالنبوي المسجو إمام الزغيبى صالح الشيخ فضيلة ذاك آن 

توفىحتى صسالح بن العنير عيد الشيخ فضيلة يساعده معه فسار 

~الله ه يرحم~ الرغييى الح صعيخ الشفضيلة الله ة رحمر إ 

للمسمجلا وخطيبإماما لح ا صيبن العزيز عبد الشيخ فضيلة صبح فا 

طيبةاء أبنك_ان لقد عاما. خمسثن على تزيد لمدة الشريف النبوي 

يوممنى ينحرون الشريف النبوي المسجد لزيارة أتى ومن الطيبة 

.— لله ا يرحمه ~ لا7 ص—ا بن لعنيز ا عبد يخ لش١ فضيلة لبمن صمملا 

سواءصلاة أي أو الجمع أو ارك المبرمضان شهر ئ - للتراويح سواء 

صوتهة لعدوبالمباركبن. العيدين —قذ ولمحيلك —رية مأ أو ة جهري

النبويالمسجد يهز فضيلته ان ويكالصملأة _ق وخشوعه الطيب 

٠~ الله يرحمه ~ ~تلاوته وحلاوة الطيب، بصوته الشريف 

مجلسهكان لقل رار. الأبة رحمالح ميا أبا يالله رحمك 

إنسان.لكل المرشدة الطيبة ونحسائحه بكلامه يحلو الطيب 

كيفرأيت لقد وه. أحبوهم ة الطيبة طيبالي أهأحب لقد 
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الأستييوم مغرب صلاة بعد النبوي السجد من جنازته خرجت 

أسكنهلمفارقته، ويبكون اقهم، أعنفوق ه يحملونوهم الماضي قبل 

اره.الاخيوالمتقثن الأبرار والشهداء الصدضن مع ان الجنفسيح الله 

العمري.حجار أسيعد محجوب الأستاذ 

يركضمن يا فجأة.. فقدته من يا الي.. الغأبي الحبيب.. )والدي ) ٠

اكرتي••ذ4 

ا..ك—يرأعمارنمن ابالرغم تركتنا.. عنغاب وقل ا.. ظلنطيفك 

قطراتدم..نبضيكاطفالباشتياق..ودموعنا 

نا..رؤؤس_ق تحوم مازلت ا٠. قلوبنووجع ا جروحنمن الرغم ب

أرواحنا._قت ط.المطر وتنساب أوردتنا.. —ق، تسري ومازلت 

بنبة واهيا أرواحنأن بنا أحسسا عنغبت أن ذ منولكن 

رب(.يا بك أمنت إني ومكذب)اللهم مصدق 

عملك—قز وهيبتك القؤية يتك بشخضيطنت من يا الحبيب.• أبى 

ةوالفعلمنالز.كاء تستعمل بيتك ِهز مرنا ضنت الجميع.. به يحنن.ي مثالا 

نخطن.عنل.ما 

منخوفا معه اقش تتنلا أمونا أ أححلمإذا الي الغوالدي يا ضنت 

أوا يومالمخطئ تتؤك يت كنولكن عليه.. وتنفعل وتغضب نحتي أن 

ويطلبيحضر حتى الموضوع.. —قز أوتناقشه معه تتح—دث أن با.ون يومين 

الأعحياب.بهدوء مناقسته —قز تبدأ وهنا اح.. هأالمنك 
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عندماوتنكير وسعادتنا.. لمرحسا تسعد كنت الغالي.. أبي يا 

زعل..أو ضيق -ق متا أحد يكون 
ءء

iبيتك وأهل نفسك على سخيا ا كريهّيبي حبا يطنت 

منعلى والعطف بالرحمة دائما توصينا طنت ا.. منأحد بين تفرق لا 

لىيمكن فلا إخوتي اعذرونى خدمة•• إلى يحتاج من وخدمت ، يحتاج 

إننوابه س1اشون ولذ^ن ، النايس عامة مع ته محاممعن قصمى ذد^ر 

وتعالى.سبحانه الله عند الله شاء 

iعملك _مح أسرارك جميع على محافظا اس النأعر ا ييكنت 

بينوافتراق تشتت من يحصل بما فقحل ا تخيرنفأنت وحدثتنا —دث ح وإن 

افيمتلاحم والارب بالتقوتوصينا الأب.. موت بعد والأحوان الأسرة 
بيننا.

مجلمكسقن معك إخواني حميع ينكسون أن تحرص طنت 

Iورك أمد^ل _قت نفسك ى علتعتمل د الفقيا حبيبنيا ت وطن

منا.أحد من المسي-اعدة تطلب لا 

تنهداتيأضع ذاكرة.. الإلى أرطمى ا هنا أنالحبيب.. دي وال
أرتميذطراك.. أحضان _قن أيامي تصبح حتى أقتحمها فيها.. ودموعي 

مجردهي يحيدق.. وأكتب لك شوقي وأغرق-هت ، شوق بطل فيها 
يحسنأن بلك ودعاني وشوقي.. حنيني ضل أحرفها ثن أضع كلمات 

عبدوداد . حناته..ه. فسيح ؤيدحلك لك.. ا دعاءنؤيتقبل مثواك.. الله 

الله~.رحمها ~ الح الصّالعنير 
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1لمن الرحعيد ا بابفقدت لقد انية.. الثللمرة آئيئم ا أنا هن. )ر ٠
ولكنالموت، معنى أفهم أكن ولم سنواتء. ثلاث وعمري الشيخ 

الى،وتعسبحانه الله ع،_او إنه عته: أسال عندما لى يقولون كانوا 

كنتيلا قلطبرت ما وعقل اده، عبمن يحب من ياخز الله وإن 

تعملأنت ما ؤيمرف يراك نعم، لى: فتقول يرانا بابا هل ماما أسأل 

كبرتوكلما ه.. لدائما وأدع الحليب، الحسن العمل فاعمل 

الجميعؤيقول ، ابابعندي ما ا أنأقول وضنت الموت، معنى عرفت 

بنالعنين عبد ا وبابالشيخ آل محمد بن الله - عي—، ا بابالأن عندك 

اللهرحمه — المنيز عيد ا بابكان الأم- من جدى وهو ~ صالح 
وكنت ٣٨وعددنا اده أحفطل ويلاعب ؤيحب ، احنونحيييا ~~ 

ادائمولكان ح—دة.. _قز ينا ل. يحضر عنسدما وأفرح ، كييؤاه أحب

وأنينكدي وليا الله أصلحك لى: ؤيقول معي، ؤيضحك يلاعبتى 

يتيمتربى وكينا ، ْلفولته عن ا دائملى ؤيحضى ، حسنا نباتا 

~وكان فيهّ. هو ا مإلى وممل حتى واجتهد حد وكيف والأب الأم 
ه-قمعأكون أن يحرص ح__اوة _ق يكون دما عن— الله ه يرحم

دائما.عنى ؤيسمال مجلسه. 

العزيزعبد الشيخ حل،ك أنت ٠• لى يقولون عندما أشعر طنت 

أفتخر.وسأظل أفتخر زلتا ولا بالفخر صالح بن 

مثلعشرة الأربع ي عمر سنوات ث حزنا بكيت أنتي أذكر لا 

وتالمأحاقا ابقا ست كنن.. العنيلو عيا بابى علبكيت ا م
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ابابتوفى ما ثقل لكن ميت، فيها غرفة دخول أستطيع أنني أتوقع ولا 

اجالسد^نت . ه. وتد^صنتغسيله بع_،و ة المدينإلى ووص—لنا ز العزيل عب

الذ^فنأفك لو وأتهنى ، وأقبله عليه أسلم رأسه عند الوقت معفلم 

ويجليه-ويلبه وجهه وأقبل 

ار..البقيمن أخساف ة للمدينأذهب وعندما ابر. المثأخاف يكنت 

ةلرحمبا ه لعو د وأ يوم، لكل قسوره زور أ صطيعت أ ا حبيبنا فند ما وبعل 

اوماموأخواتي ا أنالحبيب ا بابا يفراقك على الله ا أعاننوالمغفرة.. 

يحفسوأدخلك الله رحمك ائهم.. وأبنوخالاتي أخوالي وجميع وجدتى 
الشيخل، حفيالشيخ آل الله عبد بن رحمن العبد بن محمل جناته. 

صالح.بن العزيز عبد 

وبالمحبد الوالالماضي الشهر ورة المنة المدينأهل وودع شيع ر ر ٠

الحصّن زبالعنيد عبيخ الش، ة المدينل أهع لجمي

جليل.وموكب مهيب، مشهد الأخير-ؤذ مثواه إر ~ الله ه ~رحم

تغمدهلفقدانه.. السديد والأسى العميق. الحزن الجميع على خيم 

جزاو . الدعاء سميع إنه جناته فسيح وأسكنه I رحمت بواسع الله 

ءالجزا خير ة المدينأهل جميع ع—،ن الفاصل والمربي د الوالالله 
والثواب.

الس_ريف،النبوي للمسجد ام إممجرد الجليل الشيخ يضن لم 

علىا حنونا أبكان بل المنورة، ة المدين—ق، الشرعية للمحاكم ورنيص 
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كانبالجميل، والعرفان الحب ا جميعت الدينأهل 4 لياك،ن ، الجميع 

ووعده،ده عهِق الله صدق المواقث لكل رجلا — الله ه حمر~ 

أحد.عن ه وجاهه بماليبخل ولم • ه بعلموتفضل ه عمل—ق، أحلص 

عصره،_ق شرد__دا وقاضيا ، فصيحا ا وححليب، مقتدراا إمامكان 

علمه،—ق، ا متمكنحكمه، —ق، ا ننيهرأيه، ِق ا حليمرويته، —قن بحسرا 

دونحاجة احب هيلكل ودارء ه وقلبه عقلا فاتحلغضبه، ا ض.اظم

الامثللتواضع، الا مثتكان ومكان، ان زمأي _ق، حجاب، أو حاجب 

عمه تعامل_قء والضارم الفضل شمائل جمع الكريم_ق، للأحلأى 
ورويته،برأيه بستانسون ه، حولالمدينة أهل جمع ام التحتى اس، الن

هحكمؤيرتضون ، بحكمته ويستندرون علمه، بن معمن ويغترفون 

،الله إلى دعوته _قء لامي الإسن للياعيالا مثكان ه، قولويستحيوبون 
المهلكةداخل  'هذلك ألكان سواء وأسلوبه، دلريقت_ه  'إعخليْا ومربيا 

الدولوبعض وآسيا إفريةد_ا إلى العديدة رحلاته حلال من ا خارجهأو 

ارةمنعهده -ق المنورة ة المدينغدت حتى الواسعة، الله أرص من الأحرى 

والاستئناسعليه، للتعرف، مشاربهم؛ ، فمختلعلى الوفود فيها تقصده 

علمه.من والاستفادة برأيه، 

الش_ريذ—اوي النبالمسجد بر منعلى من ه ححليجميع لكانت، 

سعادةأجل من لم المسماة حيعليه تكون أن يجب، ا ملمتكاملا منهجا 

لولوحي_ات، ا نهيثأ هلة، سيلة سهلسي، اعيارايه٤ مدس_لس،__لة ايئن، اّ. ال

ورحمة،شفاء فيه ندى زهر من شهد أو بديع، من—تقلم عقل -٤٠ أصيل 

الجراح،مي وتيتيالقلوب، تجمع مناسبة ضل —ق حيليه لكانت، ا ضم
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روتحفول، نيرانمقوتوتسيعالآملثاكوس، المصاب، وتواسى 

ةبالكلمتفرق، ولا وتجمع تهدم، ولا بنى تتنفر، ولا وتدغب النمم، 

رحمه— أصبح حتى ة بالحكمدعوة والالحسنة، ة والوعملة، الطيب

حاصر، ان اللمسبليغ تتكان الشرث، وي النبللمسجد رمرا ~ الله 

المسجلزوار حميع ا إليهيحن ة محبببرة ونجهوري، صوت ذا ان. الجن

٠ا  ا

4خلف الصملأة يكانت فقد ، غيابه عند الميلأة سقن ا كن

اليليالفج_رإن ارف مشإر امنين وإن ة وسميعطالت، وإن ة خفيف

البارك.رمضان شهر من التهجد 

ءء

ورةالمنة بالمدينا منوها حطيبويقوم إلا مناسبة يترك لا ان يك

اتجاههبه ام القيالمسلمثن على يجب ا وموالتاريأخية، الدينية وبأهميتها 

الفقيدجمع لقد حقا مرقدا.. بالبقيار له فطوبى فاحبته، طيبة حب أ. 

أصبححتى اص، النمع ه تعاملِق الأخلاق، مكارم  'هالفضل شمائل 

_قيم وفدوة معهم، ه تعامل-4، مشرفازأ رمه يعتبرونة المدينأهل 
وذضراث،اثلا، محيا الك__ريم شخصه وس__يذالل الآخ_رين.. مع هم تعامل

دائماله تدعو ، المدينةأهل من يكثيرة ال أحأقلوب شغ راسخة العحلرة 

امورة المنة للمدينالمعاصر اريخ التس—يخلد ا كموالغفران، ة بالرحم

امصا.قوا ذين ال، ا؛( الأوفيالرحال سجل -4، الجليل الشيخ با فدمه 

نهمدي— وحبا واقتدار _،وق ص_بكل ~ وخدموا ه، عليالله عاسوا 

وشعبهم.ومليضهم 

٩٤٣--



الجليل،اويروانم_الم اوك__ى المريبرحيل النورة ة المدينفقدت نعم 

أوعالمنبراسا، وعانمأ أ، منيعركنا صمالح بن الينيز عبد الشيخ 
والدعاق.الملم قمم من شامخة وقمة ، فاصلا 

أملاهاعفوية فعل وردود متدكمة، وجدانية ارات عبتلك ك-انتا 

سماععند عيرذلك تكون أن يالامك—ان يطن ولم القلم، على القلب 

وحقه. l_4!فللقلب ربه... جوار إلى الفاصل شيخنا رحيل 

جميعا.لنا المواساة مشاعر وأنسيق التعازي وأحر 

بلول.قاسم محمل مختار ا ُ الهوإاإليهراجعون(...((.)إدا

حبروفاةسمعى إلى نقل عندما الوطن خارج أكون أن كثيرا على وعز و ٠
الشريف،النبوي المسمد وخطيب إمام صالح العنيربن عبطي الشيخ فضيلة 

اءأبنبها أشارك حيمه —قت كلمة أكتب أن ذلك جراء من أتمكن فلم 

،بلدهم أعلام من علما يفقدون وهم الأليم، محيابهم ف المنورة المدينة 

وقعك-ان ولقل عاما.. حمسين لمرة النبوي المسجل أثمة من متميزا وإماما 

مننفسى أتمالك أن أقدر فلم ، كثيرا آلمني قديدا نفسيي على الخبر 

الحافللفضيلتهوهويصمولؤيجولأسينعريضذلكالبك—اءوأنا 

الحاميوقعه له يمسون يمتار إماما الشريفة، السامية رسالته أداء أساء 

المتميزةونياراته الصمحل، بصوته اليكتريمه التلاوة مجال ٤ ممواء النقومس، 

حيثالمؤثرة، بخطبه الشريف المسجد أرجاء يهز وهو الحط-ابة مجال ف أم 

يزاللا معداه أن أشك لا وثيقا ارتباطا النبوي بالمسجد ممونه ارتبحل 
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—قزيعرينا الذي فإن الحقيقة و.ق عاقل. سامع كل يلمسه ، منفيها 

أوعزيز فقد آلمه ومن نفس، كل على مكتوب الموت أن الأليم محيابنا 

مملىمعمد ومJياJهم نبيهم _قن المسلمان محياب فليتذكر صديق أو حبيب 

الحليقبلك من لبشر جعلنا وما ر له تعالى لله ا قال الذي وسلم عليه الله 
..[ ٣٥. ٢٤:لالأjبياء الموت، ذاثقة نقص كئ الءثالدون«بم فهم مف أفان 

حففلمأالله كتاب يحتضن وهو ربه إلى ذهب أنه أيضا ا يعرينوالن,ي 
ةملئي ل. فقيالله م فرحم. عغليشأنهم القرآن ة وحملكاملا. 

أهلهورزق رحمته، شابيب عليه وأغدق المثوبة، له وأجزل بة، الطي

محمدالمؤمن عبد راجعون(.(،. إليه وإنا للمه )إنا والسلوان.. الصبر وذويه 

النعمان.

،المنورة ة المدينعالم حبروفاة الإجازة من عودتى بعد هزني  Jl)لق ) ٠

اءالعلمار كبة هيئوعضو ا، محاكمهورئيس ، مسجدهاام وإم

ألالح ممبن المنيز عب—د الشيخ بالممااك__ت الأعلى القضاء ومجلس 
الله—.رحمة عليه — صالح. 

ثبدأ عندما الأجلأرية، المتينان العريز_ق، ن. عيالميخ عرفت 
_قنذ.ا تاميا وقتهوكنت الش_ريف، النبوي المجد _قن الص__لين ة إمام

الله—رحمة عليه — زغيبى الالح حيالميخ وكان الابتدائية، ة الرحل

اكنالمجد. إمامة العنين عبل. الشيخ تولى قيل نعهده الأي الإمام هو 

اضنكثب. عن رم الحأحداث نرقب غارا صذ تلاميا وقته

هم،دروسات حلق—قغ الجلوس با إمايخ بالمشك وتحتذاكر ن
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زالعزيد عبالشيخ أرى ت وكنم، ورواحهدوهم غة مراقبأو 

هزميلومعه السلام، باب من المعرب أذان قبيل يدحل ~ الله رحمه ي~ 

المحكمةقضاة أحد وهو — الله رحمة عليه — ال الخيمعبمد الشيخ 

ولاi ويتهامسان بر، المنفرب ويحلمان i أنداك المنورة بالدية الشرعية 

وسلم.عليه الله لى صماللص رسول مسجد سقن ا فهم٠ صوت يما بممم 

ءفرا شيخ عر الشا حسن لشيخ ا بجانب يجلس حيانا أ ه را أ د^نت ا د^م

بالشيخوإذا شهور ومرت ، العصير صلاة بعد لقرآن ا ن كرا يندا ، ة المدين

لأةصعد بعالبقيع ، رحهسة إلى ينتقل رعيبى الالح صئ

نبضيرهيب موكب -قن ا أبيهبضرة عن ة المدينفنخرح . المغرب 

بن-ر العريعيد الشيخ وأصبح والرضوان، القبول به لوتدعو i ا إمامه

٠سنة ل7 ا صم المدينةنسيج من حزءا يكان لف لمسالأصميل الخلف  ٥١٣٦٧

العلميالمعهد إلى الابتدائية ة المرحلمن وانتقلت، الأيام ومرت وكيانها. 

أنعثمبن محمد بزميلي التقيت، اك وهن٠ —^ ٥١٣٧١نة سالمعودى 

إلىة المجمعمن تقلا منحاء الذي الح( الصممحمد )الدكتور لح النسا 

تنعقد فا ، صمالح بن العزيز عيد الشيخ أخ ابن وهو ، ورة المنالمدينة 

الأنوحتى ا بريطانع_ؤقن الماهرة ض تمرت امم4 ة متعنصداقة وبينه يني ب

ولكل~ الصمداقة هده من الايجابية الجوانب أهم من ونمل الحمل. ولله 

أد^ثرالشيخ عن أعرفا أصبحتا ني أنإيجابية" الحمل وللمه جوانبها 
شنطر ا ند لح لصا ا محمل وزميلي كستا . قبلني عرفه أ كنت ا مم

صلاةوحتى نمصر ا صلاة بعد من ا بيوتنشن اء الكهربم ا لانعد ت الحرم 

علىا بيوتنشن المشترطة المذاكرة تستمر الامتحان قرب وعند 4 العشاء 
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ذاكرتنا.مال لإكمالفجر صلاة -ق الحرم -ق نلتقي ثم ، السراج 

عنه، يتمعن نشأته، عن الكثير: الشيء الشيخ عن أسمع وبدأت 

عنالعنقري، الله د عبالشيخ و_او على دراسته عن للقرآن، ه ■حففل

نيشملوقد ، إليه وأستمع الشيخ من أقترب فبدأت البضر. نبوغه 

الشيخابن ني أنعلم دما عنوخاصة — الله ه رحم~ ورعايته بعطفه 

الآنص.ارى.الحليب معمد 

أوه الفقموضوعات الق مغيض بعا علمنعبت صأا مإذا ا يكن

داره،—قت إليه نذهب المعهد ش ها ندرسيتي الالفقه ول أصمأو رايحس الف

اتمامالمسألة استوعبنا ا أننإلى ييلممئن حتى ا يتركنولا ، لن—افيشرحها 

وتتضحا أذهاننمن لتقرب طوة؛ عديوصور كثيرة، اذج بنمأتي يأن بعل 

ىن. الالمنزل وهو الحرم، شيخ بيت يسكن — الله رحمه — كان ا. لن

رقىش الحجر بفرش رقا يمكان ا مة القبلرواق بن وبه بينيفصل 

المحرابإلى ؤيتجه ، حيريل اب بمن المسجد وكان.يدحل المسجل، 

فيصليورمضان الحج موسمي _قت إلا السنة، أيام طوال للامامة النبوي 

اكنإذ وت الصمجهوري ~ الله ه رحم— وكان اني. العثملمحراب اث 
اأمبوضوح. الصوت مكبرات لحول قبل يخطب، وهو صوته نسمع 

يتلوصّوته بسماع ا فيهستمتع ا كنففد ولياليه ان رمينمأيام حلال 

شهرقارب ا وكلموموئر، اقط معقوى بصوت به ويتغنى الله، كتاب 

ليلةة وحاصعحلفه، الصملأة على اس النتلهف ازداد الانتهاء على رمضان 

تجهسوهي ور ل الحيأنير اع سمدأ ويب، القرآن حتم ة وليلالمسير 
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العديبدأ ،حث الله كتاب الأخيرمن الجزء _ق، البدء ،سد بالبكاء 

الغاثمعالبكاء سمعي، القران ختم دعاء تلاوة -ق بدأ ا موإذا ازلي، التن

وهىالمؤلمة الألوف ور،،_ذه تتصفأن لئ، ولب_الآلأف، وهم المصء_لين من 

—الق، من والرجاء والخوف بالدمؤع ملفوف بصوت دعايلء على نومن 

وأن، امهم وقيهيئامهم يتقبل وأن ، ذنوبهم بم الله يغفر أن — وجل عر 
سورةيقرأ وهو — الق، يرحمه — به وكانى ار. النمن رقابهم يعتق 

فيجلجل ، الفطر عيد يوم أو الفجر، ميلاة تي ركعق رحمن ال

ولاباتها.المدينة حرات أم،داى، مع سعاوب، الأفاق، 

وسلم،عف، الله لى صعالل، رسول مسجل، ام إما يلك الله ليغفر 

أمنواا موبقدر ، دموع من لون المميذرف ا مبمدد حسنات الله لثا وليثيب

نة،المسفيه سيرت قرن ، نذم،طوال حلقك، لوا ميمن وبعدد ، دعاء على 

إل،لا د^لمة إلى ، الموحيد حقيقة إلى ا فيهودعوت البدع، فيه مت، وحارب

الق،—ث،__اء إن — يم النعات حن_ق، ك، لطوبى الق،. رسول ،و محمالق، إلا 
لث،وأبنائك، ولأهلوالم،__الحين، هلاء والتمضن ، والحط؛اكو__يا-ن ع م

حولولا راحمون(.. إليه ا وإنلله ا )إنالأوفى العزاء ومحبيك، وتلأميد.ل، 

الأنماري.الطيب الرحمن عبد أ.د. باللا،«.ر"*ّ إلا قوة ولا 

وحطس،ام إمالح معبن العنين د عبيخ/ الثليلة فصمورحل أ ر ٠
اهتوفورة. المنة ينبالله ة المحكمورئيس القريق،، النبوي الميجو 

الأخيرة.المهنوات _ق، للممريس تعريظ، يعل، وحل عز الق، 

هأهلؤيلهم ، حناته صيح ؤسمكنه واسعة، ة رحمالله يرحمه 

الحعيروالمملوان.



المسجدِق مميز ون ممذا العزيز عيد الشيخ فضيلة كان لقد 

ةوالطمأنينالنفوس ِق الخشوع بث ث ا أثرهلقراءته وكان ن النبوي 

دماعنوالتعب بالضيق عر يشللمه- ه ير.حم— يضن ولم وب. القل-ق 

والتراؤيحالعشاء صلاة _قن رمضان شهر خلال المصاخن يوم كان 

الأخيرة.الأيام العشرة ش والتهجد 

والجود.والكرم للتواضع مثالا — الله يرحمه كان- لقل 

الشريفالنبوي المسجي. فهت لون المميافتقد الأخيرة السنوات و—قت 

أننامل ذّى والال، العضرض للممتمسرض أن ل بع٠ فضيلته صوت 

عليهالله صلى الرسول أخيربذللث، ا كم; ه لارة كفذلك ث يكون 

اللهيلاقي حتى ه وماله وأهلنفسه ق المؤمن بيزال لا بلاء الآن ولم 

صوتا، وباختفوالمملأم. الصلاة عليه قال كما أو 1 ذنب عليه يس ول

الصوتذلك لون المحيافتقد ا وغيرهالجمع _قن ة الامامعن فضيلته 

الرفيقإلى انتقل أن إلى ، الخشوع على ثهم يحكان ذي الالشجي 
اتجنمن ة جنقبره وجعل ، رحمته بواسم فضيلته الله تغمد , الأعلى 

ةالأمتئفد أن مؤلم هو وكم . عليه ادر والقذلك ولي ه إنالنعيم، 
عيضةك،. صالح بن العزيز عبد الشيخ/ مثل يلا جلا عالمالإسلامية 

حمدان.

امإمالح الحيصالح بن العنين عيد الجليل الشيخ اة لوفركان ر ٠

ةبالمدينالميرعية الكم المحيس ورئريص; الشوي النبالمسجاو 

كّانتوإن ~ الوفاة ليذه كان العلهاء.. ار كبهينة وعضو ، المنورة 
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اوأمالله، وجه إلا يبقى ن ،فلالخلق جميع على دورا مقفدرا 

كللدى عقل—يمبن وحزن أسى ة رنفوائدهس ها كلاته المخلوق

انلكل قلقه. وعلمواه وتقله فضارث وعه عارفي

برمنالنبوي.. الجد بر منعلى وفن، من أبلغ من — الله ر-حمه ي~ 

منالبليغ بيتدفق كان ه، عليوسلامه الله صلوات الله رسول 

وتلالوا-حدة ات الءذلويرسل والوجدان، والأفكار المؤثر، القول 

أثرالتوإلا دامع.. المانعدار إلا امعوز الملث، يملا فمرى، الأخ

اأفواهنبملء ول نقأن وستهلميع ّ ا والحنايالأفكار _ق المتغلغل 

•ا. موهوبمتبحرا فدأ كان الرجل هدا إن ا: وأفلكارناعرنا ومش
ونقكرقنتاثر ، الجمعة اب خحلمه مننسمع ا يكنأسبوع يكل ففي 

~يك—اد فلا ا منجدي. ه_ذ.ا ويكان وآياته.. الله ملكوت 

التكرارا هي. ه كان إذا إلا مرنثن الموضوع يتكرر ~~ الله يرحمه 

اللهاب بيكتلت، التمسإلى الآم_م ويستحث، الأفكار، يشحن. ا م
الحضحةبدوام ه لدعاء بالاس المفيضج لكريم، ١ رسوله وسنة 

وكان، وهاجا سراجا كان لأنه لئ، ذلالعمر.' وبهلول والتوفيق. 

عامرقلبا من ا موفقيدا رثعالا إرسموالحذ^م والعير الواعظ يرسل 

والمسامان.للإسلام الخير وحب، ، والمقوي بالأيمان 

القليله إلا ه يمثلالزمن يجود لا ، مستنيرايكبيرا داعية يكان 

•مؤثر• عميق. عميق صدى ه عقلولموا ه لخعلميكان زللئ، ول; ادر الن

مؤثر••
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رانالقرأ يقالث|_روف وي النببالمسجد اس النأم إذا وكان 

اسالنسمع وربما حلو•■ فجي وت وبصّيخسوعوانم_اهإراضالخ_الق، 
همعفينسجون وسلطانه بعظمته المقر i الله بالمؤمن بذ^اء نشيج ه من

القضاء_قن ولملالته ة الدينيمواهبه وضميرمن هذا لكل ؤيبضون.. 

الع_ارفيناء لعلمارا كبمن إخوانه بن يالفائقة ولمكانته اص، النبن ب

إرة القممن اس النبن بة رفيعق منزله لكان واه.. وتقبفضله 

منلقي وقد ، سعود آل وك ملبين ة منزله لضان ن، فلقالقاعدة، 

•حفلوةاء.. والعلمللعلم ورعايته توفيقه الله أدام الشرينبن الحريبن خادم 

الق__ريذ_ا،النبوي المسيجر يزور -حينم_ا أعينهم، باس النا يراهكبرى 

هذاقام أن منذ ، كله الت_اريخ أ.حاد بها يقم لم توسعة وسعه الذي 

اللهرضوان الضرام وأممسحابه العظيم الرسول يدي ى علالمسجل. 

وتقديره،يخ الثيتضريم _ق، الغ يبالله ال.ه أيه فيروناليوم.. إر يهم، عل

ثمعليه وسلامه الله صلوات الله رسول على لم ليممه معيمشى وهو 

الظل،ة ملازمه يلازم~ الله ه يرحم~ والميخ والنقل الفرض يصلى 

عظمى،مكانة الأضارم ا ورحالؤالقمة عليا فيما يخ للسيكان ا كم

وراءه،لأة بالصمالعقل أسعدهم ممن اس؛ النجميع دى لث،—ديل. وحم، 

الوضيثةالجمعة ولخطبة ، ي. اصيللقرآن الاستماع ثرف، يم قنمكان 

المتميزة.

الحسروالسلوان،الكرام ه ألوألمم الكبير. الفقيد الله رحم 

والرضوان،ة الرحمابس، شحدثه على ر وأمللم، ك، ذلمعهم ا وأبن

—الله رحمه — فقي حمين محمد الأستاذ . الجنان،، فمميح وأسيكنه 
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المنورةة والمدينالسعودية العربية والمملكة لامي الأيالم الع))فقد ٠

سماحةهو ، الإسلامية ريعة وال|شدين الأعلام من ا علمحاصة 

لوعغلهكان فقئ — الله ه يوحم— صالح بن العنين عبر الشيخ 

الصملأةأفضل عليه الحلق برأشرك منفوق من وتوجيهه وإرشادي 

للمسملمثن.المفيد ألرد ، عاما وأربعبن أربعة هليلة التساليم وأزتكى 

وحدهi قائم— ا عامعسرين من أء^ثر ~ الله ه يرحم~ ويكسان 
شهرق اس النوكان .. مساعد له يكون ان قبل ، والخطابة ة بالإمام

حلفه،والتهجد التراؤيح لصلاة ورة المنة المدينعلى يتوافدون رمضان 

تقه عانوبل ، دى النون العيدلك بالقرآن ه ءتبقرا ينشطهم وتكان 

شهرق - احبمءث والممنالفقراء يواسى وكان ذلك، إلى ويشدهم وت، القن

ؤيقول؛ة الإمامعلى ا راتبأو أجرا يأخذ لا وكان غيره، ؤق رمض،—ان 

الأحرة(.إلى منى أكثر الأحر إلى حاجة ِق )أنا 

ساءمن تفتاءات اسون التلف—ق ى يتلقا مكثيرا وكان 

ولااثضن باسمبرنتى تخلا : لمن ول ؤيقاة، الحياكل لمشيتعرضن 

أحسن،ؤيوجههن، إليه—ا، ؤيرشدهن، المناسبة، الحلول لمن ؤيجد ة، بالعانل

الؤياضتق نولاه حث ا عامبن حمس،أمحيى فقل القضا،  'ها أمتوجيل،. 

مواقفاه ولم  ١٣٦٤محرم شهر _ق ة المدينإلى واننقل ، ه  ١٣٦٢٣عاِق 

~فهو ا، الخبايواستخراج لخلر، وبعل القضائية، ة اليايه عجيبة 

هالمالوقا رونبن العن يبعد ٠ الحرم أشل فيه حازم ~ الله ه يرحم

ليم،مجا ه ليث، ويكاي. ك، ذلمثل يتهللب، ان د^ا ما خصيوصس، بعضها 
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تيالائلأت، والعالأسر بيض اكل مشلحل ه؛ منزلف سرية خاصة 

وخاصةرق-ن، للحلمرضية سليمة بحلريمة ها وو|حالللاختلاف، تتعرض 

امووئام تبرصا ده عنمن ؤيصدرون ، أصهارا أو ارب أقكانوا إذا 

كامل.

احينمبخصمه، الإصرار يريد دعوى يقدم ذي الوالشخص 

نصيبهاويكون ا، يتركهصالح بن العنيز د عبالشيخ إلى ال نح

والحفظ.الإهمال 

ويمحصهاا فيهيسير ه فاناس النبن بالمألوفة القضايا ا أم

،ا فيهأنى يتفانه الحدود قضايا ماعدا بسرعة، ا وينهيها فيهويدقق 

عند بعي مكان -قن وقمت، قتل قضية ذلك، من فيها. ويرقى ويمحصها 

للمقتولوكان ة، المدينمحكمة إلى القضية وأحيلت، ، ورة المنة ايوين

صلث،-قن وذكرا لنا ذلا أخفيوأمه المقتول عم ولكن صغير، وابن زوجة 

علىوأوثكت، القضية، ارت وسفقط. ه وعمأمه الورثة أن الوراثة 

رالنفلة لجنيرأس الد.ى العزيز عيد الشيخ شيخنا ولكن ، اء الانته

منالجهة لئ، تلإلى يرممل أن نفلره بثاقم، رأى قضاة ثلاثة من المكونة 

متزوجالخبربأنه فجاء ؟ لا أم متزوج المقتول وهل ، ة الحقيقيتحرى 

وأحيلالقاصر، بلوغ حبن إلى القصية تأحلت، وهاشد.ا صغير، ابن وله 

أشهر.عدة بالسجن عليه وحطم المستعجلة، المحكمة إلى المقتول عم 

ةغايه ومعارفه وأصدقائه ه وأقاربه وأهلأولاده مع أخلاقه 
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ةالدعابإلى ات الأوقمن كثير ف لر بميوالا__ين، ة والدماثاللطث 

اللطيفة,والنيكت 

نة،سوعشرين خمس على تزيد ة طويلسنوات ه لازمتوقد 

—الله يرجمه — ه لأقوم أن وأحاول ، والخارج الداخل _ق معه وسافرت 
بنضه.خدماته بجميع هو ؤيقوم ذلك، من يمتعنى ولكنه . خدمة ي أب 

ابمامرة العالجالس تلك وفقدنا العزيز، عبر سيخنا يا فقدناك لقد 

ابالنعن يب تغيولن مغرب، وكل ر عصيكل صلاة بعل اس النينفع 

اللهيجزيك ان بذكرك؛ مر كلما الدعاء خالص ا منولك . اوذاكرتن

وأسأل. وأمتهم لدينهم بن المخلحماملين العالعلماء به يجازى ا مأحسن 

_قغل يجعوأن ' والاحتاب المسر وأولادك لئ، أهلويس يمأن السور 

بك-قا يجمعنوأن ، منهجك ؤينهج خطواتك، على يسير من أبنائك 

ليمانبن الرحمن عبد . فدير،، ثميء ضل على إنه النعيم، ات حن

الحصبن.

أحدة الأمفقدت الماضي ام العمن ا تقريبالوقت، هدا مثل )_قن ) ٠
اللهعبد الشيخ فضيلة الشرين، المضسى الحرم ام إمالأعلام، الأئمة 

جناته.فسيح وأسادكنه ~ الله رحمه ~ الخليفى 

عالماتبكى أن الأمة قدر كان واحل، عام من أقل مرور وبعل 
ؤيخعل،يعقل قرن نصف، من يقرب، ا مقضى ، مفوها ا وخطيب، آخر 

الناس.بن ويحكم 
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الحرمأروقة جعل ذي الصالح بن المرير عبد الشيخ رحل 

التيالذكر حلق حلال من الله، بذكر وتصدح تلهج الشرث النبوي 

•فيها ودرس عليها أشرف 

والشيخالش_ريف النبوي المسجد ان، متلازمان الاسمد^ان لقد 

الفراق.أصعب فما معالح، ابن 

مناسبةبه حممتنى وقد سنوات، عشر من أكثر قبل أذكر 

الأولاء اللقكان — الله رحمه — الح الحسعثمان الشيخ أحيه نزل مإ 

وهوالشريف النبوي الحرم صورة عينيه أرى ضنت فيه، رأيته الذي 

الحيكيمبأسلوبه اياه وقضالمجتمع مسطكلأت اقش وينويوجه، يعقل 

والخوف، اللفخل _قن الصدق صوته يران نمن تستشض الذي ، رزين ال

عليهالله صلى الله رسول بر منعلى وكأنه تخيله فأ الأمة، اء أبنعلى 
ةالضافيول الحلواضعا اتهم، جراحؤيتلمس انمن، المسقل يعلم وس

ال١موم.تلك على للقضاء 

عى،ا جتما عوى د حس ذا الله ه رحم~ فضيلته ضان لقد 

ةعناياعي، الاجتمالمم إل ة الخحلمابوجه فمد بر، المني يعتلوهو 

الضمائرإلى الخعلب تلك لتنقذ ا؛ وتوجيهة ونوعيا وعلاجا وتمعبحه

وطمأنينة.حشوعا القلوب لما فتهتر 

قول—ق لب، الضمالجانب، اب المهالحكيم يخ الثهلث، ذلرحل 

موضعها.ف اكن انين الحق، 
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الخادم خدى لسعى ذي الادل العالقاضي ذلك رحل 

هرعية الشا المحم مجهلتش_بيال ~ الله ه يحفظ~ السس_رشني 

الشريض!النبوي الحرم هن موقعه من ا قريبلييكون ٠ ورة المنة المدين

الحرم._قت الصّلاة تفوتهم أن دون قضاياهم متابعت الناس على ليتيسر 

أعضاءالحسبة لأهل سندا كان الأي صالح ابن الشيخ رحل 
الشيخذلك ذكر ا كم~ المنكر عن والنهى المعروف بالأمر هيئة 

منعضاودر_ق، أثر ذا تكان فقد ~~ عذ^اظ لصحيفة منيع بن الله عبد 

وضلالات.بدع من الّهيى بالتأثير العقيدة على يعود شيء أي 

آثرالممن ا عظيمزادأ وراءه خك وفد ، الح الميالشيخ رحل 
دىمى علامين المسصدور -ق هأ نتشتي ال، ة والعلمية الخلقي

لأمته.والتوجيه والنصح والإصلاح والميناء للبدل سخرها عاما  ٤٥

حقه،ّش ها أقالا ومi ات الكلمهذه نسجل أن ا بنلحري انه 

لحياتهترجمة باعداد ام القيالآح_رين قيل بأبنائه أيضا حري هو وكم 
همناقبه بوتسجل ائقي، وثاب كت_قت تكن ل؛ ة والدعوية العلمي

لجيلنيؤاس—ا لتحكون ت عقله وموا وحطبه لدروسه استعرامن مع وصفاته 
ء

المسلمون.به ينتفع وزادا ، العصر 

أفربمن صادرا يكون أن أهمه ا وم) تراث الهذا أهم ا فم

ذلكجمع على ادؤين للقأيضا— ة عامدعوة وهى ل وذويه معارفه 

بعدالمسالمون به ينتفع د١ي ارالعلم ليد^ون ا علينتبخلوا فلا تراث.. ال

حياته..ق وعمله لعلمه امتدادا شيخنا رحيل 
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جناتهفسيح وآسلكنه واسعة، رحمة صالح الشيخ الله رحم 

البعكران.فهد ' راجعون(«.ر إليه وإنا لله )إنا 

يسالحبن العزيز عبد العلامة الشيخ فضيلة ا عنغاب الأمس.. ربر ٠

ةمنيلقاكم محيس ورئالش__ريف، النبوي المسجد وححليب ام إم

والعملة حافلعاما.. ذم_انث<ن دامت حياة اّ بعالمنورة.. ة المدين

ةحيلمابالشريف.. النبوي الحرم ربوع ِق والعيش والقضاء.. والدعوة 

الله.سبيل _ق وكله يمل.ا ولا يكل لا وعملا ودريا 

تيالالخملب تلك يتذكر ا وكلنالفاضل.. الشيخ ا عنرحل 

امأمالجميع مر يتالنفوس.. -ق، وقع ه لان ولكفضيلته.. ها يرتجل

تسمى..أن حال بأي يملكن لا الش الخحلب هده ليتابع التلفّاز؛ 

-قّودرس صغرهلأّ -ق القرآن حفظ الفاصل.. وشيخنا 

ريالعنقالله د عبهير الشة العلاميخ الشد يى علة المجمع
عصيره..علماء ابرز أحد العنقرى ؤيعد .. ~ الله رحمه ي~ 

الجليلالشيخ يد على ورة المنة المدينؤ التجؤيد ة درايوأتم 
أصبححتى ة الوراأق - ندرج ثم .. ~ الله يرحمه ~ اعر الشحسن 
'هوحمليبا ا وإماملنبوغه.. نغلمرا صغره. مند القضاء ه فعبمن ، مدرسا 

وتدرججد.. المس_قن المدرسبمن رز أبوأح__او الشريقا.. وي القبالسجل. 

ةهين 'هوعضوا المنورة، ة المدينة منطقاضم لمحا رئيأصبح أن إر 

حضورهه لويكان ّ الأعلى. القضاء مجلس ف وعضوا ، اء العلمار كب
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نسألأقعده.. الذي الأخير مرضه حني الجميع يدركها التي ومكانته 
عبد' جناته،(, فسيح حثنه يسسوأن والرضوان، الرحمة ه لار تمالله 

الممارى.الرحمن 

الثرى..الطاهرة النفس عانقت » ٠

التراب..-ق دّومأ~ ~ التوصئ الجسد وغاص 

المهيب..الرحل مات .. 

الرحل.مات .. 

صالح.بن العزيز عبل •• 

نبيالمسجد محراب المحيلجن-4، يوم وهو عاما.. وأربعون حمس—ة 

وسلم..عليه الله صلى 

صياحاتانق تعالميز صوته برات نال.. المثة رائعة تجربكان 

كليوم..بالتسابيحوولادة فجرها تملأ المدينة.. 

يأتيرمضان..وعندما 

وراءهالجميع ؤينحمت ان.. الزمبقال.سية الشيخ صوت بمتلى 
التهجد..صلاة هن طوال لساعات بخشوع 

الحرم..بفضاء صالح ابن امتزج 

إضان..كل اكرة لن هن وتجسد 

الوقور..الشيخ لمدا معاداين٠. الألمانوالزمن.. ميار حتى 

مميزة..صوته تفاصيل تكانت 
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ار..والوقة.. بالعاطفة طافحة الجياشه نبراتت وكان

والطمأنينة..

القرآنبنورانية معطرة عروقه.. ه تجذرت تي الة.. الطمأنينتلك 

الكريم..

الألأف..وبكى مئالح.. بن العزيز عبل، رحل 

وآطامهاء.وتخيلها١. اللينة.. بكت 

الحرم..حمام بكى 

أكثرالروحّ. بت—واوة المغسول ائي.. الملصوت ا ألص.. اانى.٠ الذلك 
بقيعفؤت اك.. هن ١٠حنارنه وتشييع عليه للحيلأة اصطموا ألف,. مائتي من 

الغرقي٠١

وهيبته..التاريخ.. مع 

الدبيسي.إبراهيم محمد صعالح(،. ابن الشيخ يرفل 

إلىدعا فاض—لا رحلا اة لحا١ّ |سنق وهذه الموت عيب الآمسبى ؤؤب

ولرسمسجد —ق، قرن نحث فرابة الحسنة ة والموعفلبالحكمة ربه 

عبئالشيخ وفضيلة تقريب_ا ا عامخمسون وسلم. عليه الله صلى الله 

ؤهن، ة المد^توبلوات الص_مح صوته ينقطع لا الح ضعن بر العري

التراؤيحصلاتي شت ارك، البرمضان شهر ة طيلة الجمعم، حيل

تلكوالمعراج الإسراء ة ليلححلبة شن القرآن. حتم دعاء شن . والتهجد 

لتد^ونالدارجة باللهجة ~ الله رحمست عليه — ا يلقيهتي الالخطبة 

وطفلرجل من سمعه—ا من كل ا وليفهمهالنفوس، إر أقرب 

-٣٦٦-



بسببهذي ال، وعدوناعدوه من ؤيحذر الله، إلى يدعو وامرأة. 
الجنة.من آدم أبونا خرح 

أهلبه يدعوه ا مهدا و_ق صالح ابن الس_1ح صموت أصبح 

اوبلغنا وترعرعنولدنا فلقد ، ة المدينالم معمن ومعلما مميزا ة المدين
•ء

الله.بكتاب نديا إلينا يصل حمموته نسمع ونمن 

الزمن.من قرن نصلف معه وعشنا الصموت، هدا معنا فعاش 

فلو-المحثن، الحياده عبمن لعبد ا أرائهالله من مكرمة ولعلها 

رسولقبر بقرب اهر الحلمالضان هدا ث الله أبقاه لما كيلك تكن لم 

خمسبنمن لأكثر الشرJفة روضته ووسحل وسلم، عليه الله لى صمالله 

عاماً.

بالملإلى تصل ~~ الله .ه لرحم.القصد ة موعظيت يكائ

؟يديه على الله هداه متهاون من —م فع^ . القلب مصدرها لأن مباشرة 

ه؟عليالله فرد الشيخ .خلض الله اب كتسمع انس عن مويثم 

لمومكان. ان زمكل ق - وتحكى ، كثيرة ك ذل-قن والقحسص 

مصمادرمن آخر محطدرا الله رزقه فتي ذلك، على الشيخ ماثر تقتصسر 
نفسالمنورة ة المديناكم لحتروسه خلال من ٠ الخير وعمل اء العمن

تقريبا.فنترة لا 

ليبس٠ الأسرية الثماكل آلاف وحل ، البن ذات باصملاح ام فق

الة جليلخدمات قدم المملطة. مدن معظم سقن بل فحسب ة المدينتقن 
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وستروالثكلى، اص واليتالأرامل ء بالقسا يتعلق ا فيمخاصة تحصى 

الحنيف.ديننا تعالم حسب ، بأيكملها أسر عورات 

جولاتهحميع ِئ الله— ه —.ممغلالشرضن الح_رمتي حائم رافق 

ص—بعتأ تي الالتوسعة وبعد اء وأثنقبل النبوي السجل مش—اؤيع على 

تماما.انتهائها  JUIJااسلمتي ملأيم حديث 

وذويهأهله وألبم حنانه، فسيح وأسكنه الح صمابن الله رحم 

الجللك(٠ابنا محم_ق، ا وأحرنلوان، الحسروالمية المدينأهل وتحن 

الأحمدى.سمالم 

عدوابتخحيك شاب غإن ن. للأبيثا شيت ررأبق

سدالجوى يطه لكنردى اللم العييلموى لا 

لأحد أحكم ديثوحلا رتموت تلفلطم 

دالمسن وماطر فن مدى صممى س ق - ازال م

دالولان كا وحميعنا لنا أبت وضنورع 

جدسقد حلمك لله ع حاشج__بتي ن مكم 

عمدلا بماء السق حلم_اذ.ى للعمرك دت فرص 

وردد فك حولل والكحلمى الحيوض حووردت 

دالجلالله ن مإلا ى -4ضوكلأنرتج
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ىوالتقة طيبك سكي

زرعكمبمكث الأرض -قن 

اعلمتنذي الوى وس

يختاشزي يجالله 

بنعكل آدمي فالخطب 

الة أمني نعيكم ف

االقضرد ا مالحزن ف

دفقن ميبكى م والعل

دحصبكم دى اقتن وم

دكالزبي ويمضرض ع

^_^هدالص_رد الفو ها عن

دالبل4 شبر ل ك

دوالفهطرا لام إس

رد«صبلا فدعاء الا أم

عمرالأمين.١^٠٢حامد عيد 

ايداةالنجب وطن مة بطيبات المكرمام إما يرثيتك 

داةالغت وق_ق، الله اب أجهم شوأي ز، العزيد عبا أي

دعاةيرللسراج.خت وضنفجر بوقت ام الأمكنت لقد 

اةبالأندوما اس لنا توم فخر بكل ام الأمطنت وقد 

العصاةوالزمر الشرك ع لقمعضال معز ه الشهم وكنت 

اتالزاطيب—الزهور مح تفوردٍ ضغمين القضاة من وكنت 

اةوالقضة للأئمنيرا مسراجا ادي الؤمسيجد وذ^نت 

لاةالفوسط _قت اء المين كعا حقاس للناؤكم دعوكان 
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اتللترهم__دًهب لاحك صا دومثكئى بصالح وكنت 

لاةالص_قغ ا مطمثنا تجيبا إمامه بكنت الليل ام قي

اتثب-ق ك قلبل مثاض بيوي_ادا ة-4، المدينادرن فغ

الوعاقوالئجب ق الخلير لخجوار ؤه، ع البقيإلى وصرت 

اةالوفد بعير موحلكن ا دومه رحمتالله الت س

أوائداة ة خيرالأئمى عللم منثم صن اد ربا أي

المدنيالJرييليئم الدمشمي كرنبه محمد صلاح 

يوحيتيعاد ا مالبوح بوالشعر تشفيش الأحزان ولا يشجي الدمع لا 

فنزهوولا لا الفجر، مطلع -4، ينديه حاد ا مللنهر والقطر 

المحنادح فولكن.. تطرب، صوادحها غنت إن البلابل ولا 

سكنبلا صارت بلد على نبضي ييحا أوتاره ميلت إن والغصن 

الوحنعلى ذرفت كم طيبة وسماء مورقة باتت بعد ة مقل

يتمعلمي أمست حفاداإئرضم ١ عدم ال.طم ب،ومن أباصالح~ إنا 
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المنعمفنعم بكث جاز مسديلاوراء عدلا، المكم قاضى يا 

بهاحوت أرض فبر ونهنى ضيغم مودعا البلاد نواسى بتنا 

الصالح.خلود 

منإلا اس النكل اس النأحب قلب من نبعت ات الأبيهذه رر 
لمأم علموا وأحزانهم أفراحهم اس النشاْلر قلب وعمله، فوله استثناه 
بعدالح.. الحيحلود الأخت ات أبيعلى ا بهأعلى ات الأبيوهذه يعلموا.. 
رحمهس صالح بن العزيز عب—،- الشيخ حة سما ء رثا —ق، لشعرها قرائتى 

واسعةرحمة الله 

يشجينىالشعر فيشان شهرا قرأت 

حرنولا رؤع لا الشعر تقياحب يا 

لكمليس لللشل أب العنين عبد 

شرفش بانمل فضى القضاة شيخ 

أجمعهمالخلي حير مسجل إمام 

اأسمعنفيه وترا أذكر زلت ما 

فاسكتالبيت إمام الخليفى مات 

ذرفتقد بالدمع هليبة ثرها إش 

يغمرهاوالحزن صالح أبا نبضي 

سكنهموالله يرحمهم الله ف

يبكيساليوم ظل الشعر احب ومم

ودس_مدزيسيسيصعثم د^أس فانلوت 

دينوالالله _ق، أخ كل ه يبكي

لينللمتسا إمامفرن ونتقث 

والحبنالحبن بثن اس النوواعخل 

يشجيتىالصوت وكان الوداع صوت 

ضبنالأرا كل بل مكة دموع 

طاليلضمع بال. ا تربهوصيرت 

والدينالعلم اء سمشء اللحى بدر 

ويسلينى،كويسليكم حلي حنات 

المنورة.المدينة الشامانى— شلوة العنيزبن عبئ 
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ةطيباكنى وسه وزاتريرث الشوي النبالمجل د فقيإر 

وجعلثراه الله طيب الح. صمآل صالح بن العزيز عبئ الشيخ ة الحليب
_قنوداد الأخت ابنته د^تبته ا مر ا ارة أثدة القصيؤش مثواه. ة الجن

اه.٤ ١  o/U/rrساريخ الغراء الدينة صحيفة 

والخطبالوعظ عليه برمن ومنومعتتكمة محراب ك لنقل بحكي 

الحقببك طالت فئ الخير روضة ي أجمعه العمر عثت حفلك حسن من 

،دبدحوار الخمجد مسيِقن توم ا }فارقهامعاما خمسان زهاء 

تنتحبالأسحار ِفن الله مآن خوفا مؤمنة وآلاف تدعو كنت ق—،_ 

تلتهباس والأنفاس، النوتوعظ تحفظه الله كتاب يهم علتتلو 

يقتربالصوت( بعد )رغم صوتكم من صيدي رن شيخ يا سمعنا -ق مازال 

وترتهبتخشى ا مربك وقاك عمل من فدمت ما الله مة ذف 

تربديغلابتانس مسوكل ومجتمع بيت ث ربعك آنست 

تلبيسبمن والحأجل ا يطويوافدة للكون أتت نفس وكل 

تحتجبالأنظار عن مسيرأ غدت ة راحلاى للنشيخنا يا ركبت 

بتختيثيبالومع ه إلاووجنتبفميكم شخص ياشيخنامادرى 

فنكتئباب بأحبحبمن كل _ةن ا يفجعنوالموت نأيكم على •حزنا 

أبوأنت ترعاه البيت أسرة عن ه تجهلعنك حديثا وداد قالت 
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والأدبوالأخلاق التلحك ه فيتعرفه اليوم رجال بيض ليت يا 

اليكثببه أنبا ما القول وأصدق صلة وعن قرب عن عنك حديثها 

الطلبيبتغى فمنه ربى ثاء إن موعدنا الخلد ان جن—ق، شيخنا يا 

٠آ( يرتقب بات حيا قلل من وأن مرتحل الكل أن فيك ا عناؤن

التورة.~ النعمان محمد خالد 

الكتابجنح نمت السير مدلج اب الخطجهوري الأي مشرق 

اب()الأحبع مهجد عنرالروضة( إل فانحاز الروض عشق 

الثيابوعنا كانتا مد اليدين عنا الثم__انتي رش عى تخحلفد 

الثوابجزل ، دعاء السميع ولأء لإلا الج—_بتي ان أها م

الشهابضياء يكما سامت! قد روحا الشيخ ا آبهالله قدس 

اب{(تتالغبت رحمآبيب شالله من العني—ز( رعبي وتلقت 

المشعانسعد محمد 
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الأملأتحرق ارا نالقلب وأشعل نزلا قد الدمع منه الفجيية وقع 

وبلاعبرة بأيدي وصارقيدي حدث فاسرسامن بالنيى سمعت 

وجلاه توديعمن القلب وأودع ا ودعنالمحبوب صالح( )ابن إن 

رحلاقد اثشيخ إن صباح يباكرها حطب من الدبنة سكي 

الجلا حادثه رأتقد ا فإنهحبر حاءها أن من مكة نبطيه 

بللاروى فد حزنا السهل ومحجر محترق الحرن فقلب نجد تبكيه 

قملافد الشيخ وفضل الجميع على أثر ذو الشيخ فان يبكى والطل 

فضلامسجد ِق يرددها صدى ة شجومرتل_قن تلاوة الأين 

مرتجلاوالأحكام المواعظ يلقي جمع و_ق، عيد الحطابة-ئ أين 

مبتهلاللرحمن الملأيبن يبكى رجل من الله كتاب حتم أين بل 

نهلاقد كان مما اس النوأنهل محتسيا بالعلم عمره قضى وقئ 

عدلاقد حيرالخلق شريعة به أمرت بما يقضى عمره فضى ومن 

والعللأالداء عانى الفضيلة من صعد ه الشيخ قضاه عمر وبعد 

رحلامن رطب _ق راكب ا وكلنه منيتى يلقأن الله در وق

ألاسا مرحمن اليبلعه أن بمغفرة الرحمن من جريتم فادعوا 
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1لأ9ل1اْبد؛ث د9اماش 

:يلي ما والمقالات والموث الكتب هذه ْن ( ١ر 

•الأ_داق، حمد بن محمد 

محمدالأمام جامعة الاجتماعية. العلوم ضلية الجغرافا، قسم ماجستير. رسالة 

-.٥١ ٤٠٧الرياض• i الإسلامية سعود ابن 

السنةسن^إل^إدة■ والحاضر الغابر ثن بة الجمعالحقيل، حمد بن الله عبد 

.١٨٢- ١٧٠ص ^٠ ٥١٤٠٢الثاني. العدد المابعة. 

ابعميلماض. الريالأول' الطبعة الحقيلأ د حمن بالكريم د عب
الفرزدق،آ.أاه.

الحقيل،إبراهيم بن العزير عبد 

.٠٥١٤٢٢الريادش;محلابعالحميضي. الأول. الطبعة الخ^ض^ء، 

اارياْس؛المليان، شاملة ونيحسة متواصل عطاء المجمعة؛ مدينة ١لتحرير، هينة 

ربيع• الس—سابعة السنة والعشرون، امن الثالعدد • والقروية البلدية الشؤون وزارة 
٠١٧-١ ٠ ص اى ٤ ١ ٣ الأخرة. وجمادى الأول جمادى الأخر، 

;الح ^داميزبنصانيآلصّالصالح، عبدالعنيز بن الرحمن عيد )٣( 
١٠ ص , مخطوط ه  ١٤١٠—  ١٣٣٩

ةاليمامدار الري-اْس• • إلأس^فإد^^^^سرزث_ك^^^و ^^سسكااالجاسر. حمد )٣( 
-٧٨٧،  ٢٢٣، ٨٦٣-  ٠٨٦ ، ٣٨٠-  ٣٧٩ص ، اه_ ٤ ٠ ١ سر والنشة والترجملابعث 

٤١٣ ٠٦٠٨ ٠٧٦٧-٧٦٦.  ٣٧٤،  ٩٦١، ٨٣. ٧٧٠،  ٨٨٣ ٠٧٩٨.

الثالثة،الطبعة ، ^^وسإسوس^^^للأدل، الحقيل. إبراهيم بن حمد كيلك: انظر 
-.٧.هد،ص١٣٩٣٠٤

سيدج_حهضيثنكسو، العسكر محمد بن حمد بن الله عبد )٤( 
.٣١- ٣٠ص الأول، الطيعة . ^ ١٤٣٣التكنولهحيا. :مطابع المياض . السثد 

٣٧٧٠-



^ضإت_س^ورإلأسانعيسى، بن صالح بن إبراهيم )٥( 
الرJاض.*الجامسر، حمد تحقيق ، ^^ثثمزكإلإلآ]لى 

.-٢٢٥٢ص ه، ١٣٨٦الأول. الملمة والنشر. والترجمة للبحث ألممامة دار 

.٣١—  ٢٨ص اك^^د_الطمق. )٦( 

 )V(2 بشر بن الله اد عببن ان عثم iزلزتتذثالم^ش
٠.٤ ٥ — ٤ ٠ ٤ ص ، ؛ ٠٥٣ ٠ ٢ — اه  ٤٣٣المنيرالمامة، عبد الملك مصبة 

.٦١ص س^^دسطيق الحقيل. اJكريم عيد )٨( 

.٦١من الم^ددنفس^٠ )٩( 

٠٥٤—  ٥٣،ص اك^^رنسه ( ١٠)

مى؛بم,، إلم^^^ريضس^ ( ١١)

نخمتيظ_تاددجالتعفيمظالمارق. وزارة ~~ السعودية انفلرث كيلك ٠  ٩٤ص . ( ١٣)

المجلد. — ٥١ ٤٣٣الم-ارف وزارة الرو_امىت . الم^^^يةلنىوط_الس^^دطقطلأ_طم( 

.٥٤مل الخام>سف 

٠المارق وزارة ~~ السعودية انظر; كيلك  ٠٩٥صمم^^دسادق، الحقيل. الكريم عيد ( ١٣)

ينممطيد_. aLj^Ljالأدبي ادادى طدلك وانظ٠ر ،  ٣٢٤—  ٣٢٣ص سم^^ءرسيايق• 

.١٤٣١ا'لآدصبالرياض، ائي الماض: الريشثثمح^لدوثخص^^ت. 

.٣٩- ٣١ص

ا.الحقيل،سم^^رشيق،منما( ١٤)

.٦٣ص . الم^^دشط ( ١٥)

-٣٧٨-



الأولاسل اوث1في/ الخبيث خ9اهس 

.ص١ ، مص^دسطوق_ ، الرحمزاكالح عبد )١( 

)٢(

مكةقإلعسإلس^وتق_ل. الزهرانى. عايص بن محمد بن الله عبد 

.١٩ص الرابع. الجلد ، ٠٥١٤١٨بهادر. :مطابع الحرمة 

ا؛سدك_شلطلخ،ظيطتك؛الححيبمن، سليمان بن الر.حمن عيد 

١.ص مخطوط. 

صالحآل يمالح بن المنيز سو الشيخ القضاء: أعلام من القرن. الله سو بن محمد 
شوال،الثانية، السنة النامن، العدد ، سكافط؛ل ٠ اه ٤ ١ ٥ — ١  ٢٢٨: الله( )رحمه 

.١٦٩ش،ص١٤٢١

للتونيع.السعودية الشركة : جدة ^^_وذكيردهنالآحية، مرشد، صالح أمبن أحمد 
.٢٢٢ص الثاني، الجزء ،؛، ١٩٩٥-  ٠٥١ ٤١٦الأول، الملبعة 

المدينة^^]ثك،للخايكزإزم، زاحم. بن محمد بن الله عيد 

.٨٣مش .  ٠٥١٤١٨والخد^م. الملوم مكتبة النور!: 

مطتب.ةالةاهرث: ^^انإلئغ؛ن، الساواوى، محمود دن حلمي 

.١ ٠ مر . ٣٢٠٠١" ٠٥١٤٢٢واكونع، للنشر الموادي 

دارالمكرمة: مكة كم^ضإلسئقلإل؛ثاوج، على' جعفر بن الإسلام نور 
.٣٨ص الثانية، المجموعة ، 7الا.د الأول، الجزء للطباعة، الثقافة 

الماصمة،دار الؤياض; ط£ينمطلئلشإس_سون، بسام، الرحمن عبد بن الله عيد 
.٣٩٦ص الثالث، لجز، ا-. ٥١٤١٩الثانية، الطيعة 

 Jفضيط^إلفتيع^^إتىيرئثصانيالسليم، الزامل المنيز عبئ فري^^

مره.، ٠٥١٤١٨الأول، الحليعة ، ايسلم دار ١لرJامري: اإص^لجختىنحسم^_مممحرئ، 

الثلاث—اء'إلخذنمطٍث' معالح بن الخزير عيد الشيخ حياة من لمحات، ٠ لح المعا عثبمان 
.٧٩٧٨المدد ، ٠٥١٤١٥صفر.  ٣٥

-٣٧٩-



.٤٠ص ممدو_سطوق. العممكر، الله عبد )٢( 

الوالدمن مشافهة مسماة )٢( رقم فكل وشت الفقرة هده شن الواردة المعلومات جل )٤( 

الله..حفحله الله عبد 

؛شن ترجمته انظر )٥( 

ررحخوم^_ىنة_الس^^رلل^^هلى_الحقيل، الله الJزمدن١براصمبنعيد عيد 
ص٩*١.، 'آ'آ1اه الخبميضى، مطابع الرياض: المصرإو؛ضفث. 

.٨٨ص الرابع، المجلد مصيلقظق، المعارف، وزارة 

;شن ترجمته انظر )٦( 

^٠١٤٠٣٠ الثانية الطبعسة زقض^لنىينىٍأهمأثرخلم^خيح^^. القاضي. عش،ان محمد 

.١ ٤ — ٩ ص . _ l_I؛ايجرن 

سممثطظققصهI القربان الرحمن عبد بن الوليد 

اه. ٤١٩الفوائل، عالم دار : الؤياض الأولى، الطيعة وفتاقا£. 

.٢٧٩—  ٢٦٥يس الرابع. الجرء مم^^دساوق، اليس.ام. الله عيد 

.٤٣—  ٤٣ص . مصنييطيق الحقيل، الكريم 

اللهعبد بن تحقيق'ئلحهي_ك^تىوددإلحنادلة، ، حمدان بن الرحمن عيد بن سلميمان 
■ ١١٩~"١١٤ه، ١٤٣'الأولى، الطيعة ، الجوزي ابن دار : اليمام ، نيئ. أبو 

٠٤٨٢~  ٤٧٦ص ، الثاني الجلد ممودرساوى، الرهرانىا الله عيد 

-٣٨٠"



|وو|فياسل |ود1لي/ |وْدحث خ9أهش 

الححمبمن،اور.حمن عبد ؛ انظر كذلك ■ ١ ص ، مص_درسايق ، الصالح الرحمن عبد )١( 

•١ صر ، سم^دزسايق 

حولالمعلومات من مريد على وللتمرف . ص؛٩ مميييسظق، الخقيل. ا!ح_روم عبد )٢( 

اللأف_عددائءدزالديب، الدين وبدر أبوراس سعيد بن الله عبد انظرت ونفلامه_ا المدرسة 
افء، ٤٠٧الأولى، ة الحلبعوالنشر، للطباعة السكان شركة اض: الري، والتد^^آ 

.٧٨- ٧٧ص

١.نص سم^^رمايق، الصالح، الرحمن عبد )٣( 

.٢٧٢—  ٣٧٠ءس ١^١^، الجرن ، مم^^ديياوق . البسام الله عبد )٤( 

:ث ترجمته انفلر )٥( 

.١٩"١ 1 ص . الثانى الج٠زء قص^رسايق، ، ، -،.٠^٠٠

^^عيظلؤهطسينالراحم، الله عبد الرحمن عبد 
.٠٥١٤٢٣البيان، أضواء مطابع نلمحإ، 

.٢٠٢—٣٩٨هس ٠ الراب* الجزء مم^^رسادقم. ٠ ام البيالله عبد 

.١ ٨ — ١ ٢ ص ، الرابع الجلد مم^^رئادقِ. ، الرهرانى الله عبد 

.٥٢—  ٤٥ص ، الأول ا،لجلد مم^^رمالور، ، زاحم بن الله عبد 

.١٢٨— ١٣٦ص سم^^رساوق_، ، حمدان بن سليمان 

;ث ترجمته انظر )٦( 

٠٢٤٣~  ٢٤١ص . الثالث الجرء > مم^^رسايق . القاصى محمد 

.٢٦٥—  ٣٥٨ص . السائس الجزء ' سم^^يرسايك ' البسام 

١٠ ١ ٠ — ١  ٠٧ص . الأول المجلد سم^^رسائق_، . زاحم بن الله عيد 

ت_قت ترحمته انظر )٧( 

-٣٨١-



.١٠٤— ١٠٢ص ، ا1ثادى الجزء س^^دسطئى، ، القاصى محمد 

,٦٩~  ٦٦من الخامس. الجزء ٠ ْحطنرمالق_ ٠ البمعام 

.٢٨٢—  ٣٧٨من ٠ الأول المجلد ٠ سم^^رسائق ، ١^^١^ الله عبد 

:_ئ ترجمته انظر )٨( 

.٣٢٧-  ٣٢٥من . ايثايى الجز، س^درسادق٠ ٠ القاصي محمد 

• ٣٣٠" ٣٣٦من السادءس• الجزء • , السام 

.٣١٣—  ٠٣١ من . الرابع ائجلد . مم^ورسالق ، الزهرانى الله عبد 

•ترجمته-ق انظر • الدهسن عثمان بن الرحمن عيد أنه والحيحيح )٩( 

,١ ١ ٦ — ١ ١ ٥ من ، سم^^وعايى لخقيل، از 

.٣٣٦~  ٣٣٤من . الأول الجزء سم^^دطيى_، ، البسام : _قت ترجمته انظر ( ١٠)

.٥٣" ٥١مى i الأول الجزء سم^^دسائرر، ، القاصي محمد 

•١ ٣ ~ ٥ ص ٠ قمحيييتظك لحقيل، ا حمل ت  'إترجمجته انظر ( ١١)

قح^دلمسدءث؛كااسلم، بن سعيد 
.٤٣٤ -  ٣٤٣من ، الأول اتجز، -, ٥١٤١٣،الأدبي ايوينة نادي ; ب 

تثت ترجمته انظر ( ١٣)

■١ ١ ٥ " ١ ١ ٣ ص ، الثاني الجزء . مصدر_أسادق . البسام 

•١ ٩ ~ ١ ٧ ص ، الثاني المجلد . مص^ئريطوق . الزهراني الله عيد 

• ٣٨٦~  ٣٨٣من ، الثاني الجزء ، مم^^واسادى , البسام ; ث ترجمته انفلر ( ١٣)

.٨٨~  ٨٧من ، الخامس الجز، . ، السام ت سقن ترجمته انظر ( ١٤)

.٩٧"  ٩٦من ٠ الثاني الجزء ، القاصي محمد 

ترجمته-على أعثر لم ( ١٥)

يميييييطيى، البسام ت ترجمته-هن انظر ، نوح بن الله عبد بن إبراهيم أنه والحيحيح ( ١٦)
.٣٧٨- ٣٧٧.ص الأول الجز، 

-٣٨٢-



الفمعل.هدا من ١ ٧ رقم المامس ق - إليه الإشارت سبقت • الحقيل إبراهيم حمد لعله ( ١٧)

ترحبمته.على أعثر لم ( ١٨)

ف:ترجمته انظر ( ١٩)

اسمهأن الفريان الوليد وذكر . ٤٨١—  ٤٧٩ص ، الأول الجزء i مصييسطئى . البسام 
أيدينا.، jyjالض الصادر أغلب -ق الصحيح وهو . سليمان بن أحمد 

.٢٧٩-٢٢٦ص ، الأول الجلد ، صفسخق . الزهرانى الله عبد : ف ترجمته انظر ( ٣٠)

,٤ ١ ٧ ~ ٤ ١ ٠ صن ، الدالأv الجزء ، ، البسام 

١٢٩٠٠. الثالث الجزء ، س^^^رسادو، ، القامحنجيي محمد  ٠۶١٤١" ٥ •

.٣٦٤~  ٣٦٣صن ، الرابع الجلد ٠ ئصدرساوقإ ، الزهرانى الله عبد ت خن ترجمته انفلر ( ٣١ر

:خت ترجمته انظر ( ٣٣)

• ٠٣٠ ~  ٣٩٥صن ، الثاني الجزث . . المسام 

ك٠ثلنىJكخخنى٠، العلمي الرحمن عبد بن الله عبد 

.٣٩٤من . الأول الجزء ، اهف  ٤٢١الفرقان، مؤسسة ; دة ج، 

• ٣٠٥" ٣٠صرخ • المادس الجزء • سم^^^ر؛لميق، ، المسام I خن ترجمته انظر ( ٣٣)

,١ ٤ ٥ — ١ ٤ ١ من . الثاني الجز، . ممسرساديى ، البسام ; خن ترجمته انحلر ( ٣٤)

الفريان.ذكره ضما لأمه العنقري الشيخ أخو وهو ترجمة، على له أعثر لم ( ٣٥)

٠٤٧٦— ٤٧١ص . السادص الجزء . مص^ريطدى • المسام ؛ خن ترجمته انظلر ( ٣٦)

.١٣٣مى ، س^^رمايى ، الحقيل العزيز عبد •' خن ترجمته انظر ( ٢٧)

• ٥٢٦~  ٥٢٥من ، الخامس الجلد ٠ مصدJسLيى . الزهراني الله عيد شن: ترجمته انظر ( ٣٨)

•سم^^^رسائق . الحقيل ^^ ٠١١عيد ؛ خن ترجمته انفلر ٠ شبانة بن الله عيد س حمد لعله ( ٣٩)

.ترجمته إل الإشارة سبقت ( ٣٠)

."٩٣٩ * من i الثالث الجز، ، مم^^أرسايو_، ، المسام ; شن ترجمته انظر ٣( )١ 

شنترجمته انفنر ( ٣٣)

-٣٨٢-





اللهرحمه زاحم بن الله عبد للشيخ ترحم ممن بعضا أن ملاحظة مع . ٢١١نس الميادسة، 
تمحابهؤ البسام مثل تلاميدي بتن من كان الله رحمه العنير عبد الشيخ أن إلى يشر لم 

.السعودية العربية الملد^تة سق ان والمحقاء القضسعن النهرايى أو لحد علماث عن 

.منه الستقاة المعلومات حملة سقن الوالد يؤيده ما وهو 

~ا1. ٥٥ص i الثاني الجزء مصييسلميق، ، القاصي معمد : _ق ترحمته انفلر ( ٤٦)

٢،٤، عدد سكافتإوة، ٠ حميد بن محمد بن الله عبد حميد، بن الله عيد بن صالح 
٠، على جعفر نور ٠ ٩ ٠ ~ ٤ ٥ من - —٥١٤١٩. والعثرون الرابعة المنة 

-٩.مزق الجز،الأول، 

,٤٤٥—  ٤٢١ص ، الرابع الجرء ، مصييسطيق ، البسام 

.٢٢٤-  ٣٣١من الأول، الجلد ■ سساتى . الزهرانى الله عبد 

:-A ترحمته انظر ( ٤٧)

تانفلر د^دلك ،  ٦٠—- ٥٧من الأول، الجزء • س^^^ديياثى موشي، 

للطباعةالبلاد دار ; حدة أعإصقنإدميىلكتية^ الحسش، الكتبى إبراهيم يعقوب أسن 
.٩٢- ٨٧من الثاني، الجز، . ٣١٩٩٤- اق  ٤١٥والشر. 

.اليه أرسلت الش الأسعار' ف الواردة المعلومات من مقتبس (  ٤٨)

-٣٨٥-



|وواوثاكهل / |لوألى |وْدحث خ9أهأش 

عثصاناكاسم.س^^دعكق.١( 

■٢ ص غ س^^^رس-ادى . الصالح اور.حمن وعبد ٧، ص ، هم^^دسادق السليم، فريد ٢( 
.١٧٢ص ، مصدر_ماوق القرن، محمد 

،مم؛-ددثسائه_؛ ، يم السلوقريال .  ٢٢—  ٣١ص ; ْمظنىسإقق ، الزهرانى الله عبد ٢( 

,١٧٢— ١٧٢من ، سم^^يزسادى , القرن ومحمد "٨.  ٧٠٠٣

.١ ٦ ٤ ~ ١  ٦٢مى ، الأول المجلد ، س^^^رساوى ، الرهرانى ت سق ترجميه انحلمر ( ٤ 

الراحم،محمد بن الله عبد للشيخ الشقيق الأخ وهو ، سابقا بالمدينة المحاكم إدارة مدير ٥( 
الله.رحبمهم بالمدينة الكبرى المحكمة رئيس 

.٣٤~ ٩ مر . الأول المجلد ٠ س^^^دسالور ، الراحم الله عبد ؛ شن ترجمته انظر ٦( 

)٣(.رقم هامش ،  ٢١ص ; الرابع المجلد ، مم^^دسطئق ، الزهرانى : ث ترجمته انفلر ٧( 

ترجمته.على أعثر لم ٨( 

(.)ا رقم هامس . ٢ ١ ص ٠ الرابع المجلد . سم^^دسطئق ، الرهرانى : سقن ترجمته انظر ٩( 

التجارة._ق؛ الاه رحمه يعمل وكان الشيخ جيران من وهو ترجمته على أعثر لم ( ١٠

رقمهامش ،  ٢٢~  ٢١من I الرابع الجلد ، مصييسطيق ، الزهرانى : سقن ترجمته انظر ( ١١

.٣٧-  ٣٢ص ، الثالث الجر، . مصسطثق المرشد، ، )٨( 

ترجمته.على أعثر لم ( ١٢

ترجمته.على أعثر لم ( ١٣

ترجمته.على أعثر لم ( ١٤

.٩١—  ٩٠من الأول، المجلد . سم^درئطدق • زاحم بن الله •عبد خن ترجمته انفلر ( ١٥

سعودالملك جامعة مدير ، الضييب أحمل الدكتور معالي والد وهو > ترجمته على أعثر لم ( ١٦
الشورى.مجلس وعضو ، أددابقا

٣٨٦٠-



وكيلك. ٤٠١ص ٠ الخامس الجلد . مص^^إرسالق ، المارق وزارة ت ف ترجمته انفلر ( ١٧)

الجزء. ٣١٩٩٢. اثواف دار الرياض: . الجيوب. محمد 

ا.الثاك،صاها-أا"

ترجمة.على له أعثر لم ( ١٨)

،١ ٠ ٢ من ، الميادس الجلد ، س^ددسايق • العارف وزارة ت ئن ترجمته انظر ( ١٩)

١,٦ ~ ٦ ٠ ص ، الأول لجلد ا ، مم^^دسادءق ، حم زا بن الله عيد ت مقت ترجمته انظر ( ٢٠)

وانفلر، ثن حس—الأستاذ ووالد الله رحمه الشيخ جيران أحد وهو ، ترجمته على أعثر لم ( ٣١)
.١٤١—  ١٣٥.من الثالش اسمرء . . الرشد سقت الأخير ترجمة 

بالعروقالأمر هينة _قن عضوا وعمل الوالد أصدقاء أحد وهو . ترجمته على آعنر لم ( ٣٣)
بالمدينة.

بالمعروفالأمر هينة -هت عضوا وعمل الوالد أصيدقاء أحد وهو < ترجمته على أعثر لم ( ٣٢)
بالدينة.

،٩٣" ٩٣صر ، الأول المجلد ، هم^^^دس^ديى ، زاحم بن الله عيد •' ه ترجمته انفلر ( ٣٤)
،الجيوب محمد وكيلك . ١ ٣ — ٩ ص ، الرابع الجلد . حصدرسايق ، الزهرانى 

• ٣٢ا ~  ١٣٠ من * الثاني الجزء ٠ م^^^رسايق 

معالح.بن عثمان الوالد ترجمة صمن الملحق _قت ترجمته سناني ( ٣٥)

معالح.بن عثمان الوالد ترجمة صمن الملحق ث ترجمته ستأتي ( ٣٦)

القادم.المحيل ستاشترجمتهم_هن ( ٣٧)

عام١لرياص إر الله رحمه الشيخ مرافقي أحد وهو ه، لكاملة ترجمة على أعثر لم ( ٣٨)
بالمدينة.بالمعروف الأمر هيتة هن - عضوا وعمل . ه ١٣٦٣

عضواوعمل . الله رحمه الشيخ من المة_ردان أحد وهو ٠ ه لكاملة ترجمة على أعثر لم ( ٣٩)
بالمدينة.بالمعروف الأمر هيئة -هت 

الحكمةرئيس زاحم بن الله عيد الشيخ أحو وهو ه، لكاملة ترجمة على أعثر لم ( ٣٠)
بالمدينة.بالمعروف الأمر هيئة ,هن عضواوعمل . بالمدينة 

٠٢٨٧٠



بالدينة.باليروف الأمر هيثة ثن عضوا وعمل ه، لياملة ترجمة على أعثر لم ٣( ١ ر

التراؤيحصعلأة ثن الشريف النبوي المسجد أثمة آحد وهو ، له ئاملة ترجمة على أعثر لم ( ٣٢)

التراويحمعلأة ثن النبوي المسجد أئمة أحد وهز ، ه لعاملة ترجمة على أعثر لم ( ٢٢)

وأستاتتحالبا السرش، النبوي المسجد أئمة أحد وهو . له ئ.اماة ترجمة على أعثر لم ٣( )٤ 
الأسلامية.بالجامعة 

أخيراوعبن الممكمة ثن الله رحمه الشيخ لأزم وفد • ه لعاملة ترجمة على أعثر لم ( ٣٥)
تقاعد.ثم المكرمة بمكة التمييز لمحكمة أمينا 

رحلاتهوثن المحكمة ثن الله رحمه الشيخ لأزم وقد ■ ه لكاملة ترجمة على أعثر لم ( ٣٦)
المه-رويرنسه.واحد 

.٢١٦" ٢٠٩ص ، الثالث الجرء ، سم^^وساتى ، مرشد : ثإ ترجمته انظر ( ٣٧)

ترجمته.على أعثر لم ( ٣٨)

ترجمته.على أعثر لم ( ٣٩)

ترجمته.على أعثر لم ( ٤٠)

درسحلئة وله ٠ سابقا الإسلامية الجامعة أسانده أحد وهو • كاملة ترجمته على أعثر لم ( ٤١)

ال،دروف.النبوي الهّعجد ثن 

.٩٨—  ٩٦ص . الأول المجلد مم^^ديضدقث . زاحم بن الله عبد ■' ثن ترجمته انظر ( ٤٣)

١٠ ١ ٤ — ١ ١ ٣ ص ٠ الأول المجلد . ْم^ورمايق ، زاحم بن الله عبد ت ثن ترجمته انملر ( ٤٣)

t■٥٩ ٩ ٤ ص ، الأول المجلد ، س^^^رسايق ، زاحم بن الله عبد ت ثن ترجمته انفلر ( ٤٤)
.٥٩~  ٥٦ص ، زلخ^^_ابيادخ . الوهرانى 

،"٥٦ ٦٤ص ■ الأول الجلد • س^^^دئسايق ■ زاحم بن الله عبد ت ثن ترجمته انملر ( ٤٥)
.-٩٢ ٣٨ص . إلحلدإّ ، الزهرانى 

-٣٨٨-



١١٧ص ، الأول د الجل، سم^^^دس^ئى i زاحم بن الله عبد ت ثن ترجمته اثر ( ٤ )ا 
.٥١- ٥٠ص ، ^ككيبيخ الزهرانى، 

٠إليه المرسلة لأتمارء ا ف الواردة المعلومات من مقتبس (  ٤٧)

إليه.المرسلة الاستمارة ثن الواردت المعلومات من مقتبس )٨!( 

إليه،المرسلة الاستمارة ثن الواردة المعلومات من مقتبس ( ٤٩)

إليه.المرسلة الاستمارة ثن الواردة المعلومإت من متتبس ( ٥٠)

إليه.المرسلة الاستمارة ف اردة الة المعلومات من متتبس ، ٥١)

Iثن ترجمتهم انحلر ( ٥٢)

,١١٧" ٥٧من ، الأول الجلد ، مصييييطيق i زاحم بن الله عبد 

.١٤٠"٤ ص الرائع، المجلد ، ، الرهرانى الله عيد 

-٣٨٩-







اكالىالخهل |ووأاث/ |ومودث ه9أهس 

ئٍدقضانضايثإكدنالحيارى. ياسم أحمد ياسأن )١( 

للم1احافةسث الم،ويتموسعية ٠ الطبعة ^^إبيح^قٍئوحنى،إلخ^^_الثكنظ^^، 

اف ٤١٥، العلم( )دار 

:سقن ذلك تفصميل انظر )٢( 

.١٠٠- ٩٦ص . مصيئطيق الحيارى، 

^^^أضوإقا،اكنتاتىدئالحسثن، الرحمن عيد محمد 

٠٩١—  ٣٧ص ، آه  ٤١٢،الرابع الجدو ، إك^دقوإكفطدط س^قإ

أبناءمن ولد ممن آن الظن وأغلب ،  ٢٢٢هس الثاني. الجزء ف ئ^^^زسطلى مرشد، أحمد )٣( 

الذيالنزل _قن ولد فقد الرحمن عبد أما وفاطمة، ومحمد صعالح هم ائنزل هدا _قت الشيخ 

ذلك.بعد الشيخ إليه انتقل 

_قت،ترجمته انفلر )٤( 

.١  ٩٥" ١٩٠مى الثالث، الجزء ، س^^^ررطيى د مرشد 

;_قت ترجمته انظر )٥( 

.٣٠٦—  ١٨٧ص الثاني، الجزء مم^تديطيق. الحسني، اليتبي إبراهيم يعقوب أنس 
اءأبنول؛ما الله، رحمهما زاكور قاسم والشيخ حمزة، الشيخ : الأخوان منهم أذكر )٦( 

بالمدينة.الإذاعة مدير زاكور أسامة منهم والتجارة الحكومية الدواثر ثن الأن يعملون 
.١٩٠من • النالث الجزء ، سم^^^دسايق ، مرشد )٧( 

إخوته.مع وحاوربالمدينة بعنيزد' العريقة الماضي أسرة من أنه إلا له ترجمة على أعثر لم )٨( 
كبيراهتمام ويم ' بالمدينة بالمعروف الأمر يينة رئيسا يعمل ضان الذي محمل- ومنهم 

يعملوكان المنورة. المدينة أعيان أحد الله حفمله الله عبد الشيخ أبنائه ومن • بالزراعة 
رحمهاإعزيز عبد الشيخ أبناء أحد تزوج وقد ٠ تقاعده قبل بالمدينة بالمعروف الأمر بهيئة 

بيانه.سبق ء؛ما بناته احدن ( الله )عبد الله 

:سقت ترجمته انظر )٩( 

.٥٥٩~  ٥٥٥مى الثالث، الجزء البسام 

-٣٩٢-



اكالثاكهل |وو1اث/ |وهودث دجاه1ش 

-٥ ص ٠ مستيطيق الصالح. الرحمن عبد ١( 

.إليه المرسلة الاستمارة _ق الواردة المعلومات من ^تبعس ٢( 

الوثائق.ملحق ه تجدها ام  ٠UA'y/'x/x ث حررت خطية رسالة من ٣( 

إليه.المرسلة الاستمارة _مح الواردة المعلومات من مقنسن ٤( 

إليه.المرسلة الاستمارة ؤ الواردة المعلومات من مقتبس ٥( 

إليه-المرسلة الاستمارة ف الواردة المعلومات من مقتبس ٦( 

إليه.المرسلة الاستمارة _مح الواردة المعلومات من مقتبس ٧( 

إليه.المرسلة الاستمارة ف الواردة المعلومات من مقتبس ٨( 

إليه.المرسلة الاستمارة سقت الواردة المعلومات من مقسس ٩( 

-٣٩١٢-



1اإ9لاسل البحث

إليه.الممسلة الاستمارة ف الواردة المعلومات من مقتبس ( ١ ر 

إليه.المرمألة الأست4.ارة _ق الواردة المعلومات ْن مقتبس )٢( 

إليه.المرسلة الاستمارة _قت الواردة المعلومات من مقتبص )٣( 

الملحق._قت تجدها بها خيسس خهلية رسالة من مقتبس ( ٤ ر 

 )o( إليه.المرسلة الاستمارة ,هت الواردة المعلومات من مقشس

إليه.المرسلة الأستهارت هن الواردة المعلومات من مقتبس )٦( 

م•١٩٩٤يولهدالواش١٤١٥٠٢صمر٢٢v^^ت)٧( 

ام. ٩٩٤يوليو  ٢٦الموافق اد ٤ ١ ٥ صفر  ١٨اكلأثا، صيقصف )٨( 

.1١٠١٩٩٤ضطس ١ ٠ الموافق اف  ٥٤١ الأول ربيع ٢ الأربعا، صدقإلمس )٩( 

إليه.المرسلة الاستمارة ين الواردة المعلومات من مقتبس ( ١ ' ) 

.٥١٢دس٩*٥~الثاني- الجزء س^دريطئق_رث_ ام، الم4-؛انظرتربتهإت( ١١)

.١٨ا —  ١٨٤ص الأول، الجزء • مم^.رسطيق القاصي، 

(.١ ر رقم هامس  ٢٠محس الرابع. الجلد ، . الزهراني 

المعيةمحلمفللحيج، وماثرد حياته ت صالح بن العزيز عبد الشيخ فضيلة ، حميدة محمد ( ١ )٢ 
-،٥١٤٢١ورمضان وشعبان رحب ، والثاك والثاني الأول الجزء والخمسون. السادسة 

.١٦٣ص . ٠١٥٢٠ ٠ آصوبرونوفمبروديسمير 

فضيلته.من الواردة المعلومات من بتحLءرفا مقتيص ( ١٣)

فضيالته.من الواردة المعلومات من مقنبص ( ١٤)

-١٢٩٤-



cSsjUJIاسل إا}ابع/ او0بحث خ9اهاش 

.إليه المرسلة الاستمارة —قن الواردة المعلومات من مقتبس ( ١

.إليه المرسلة الاستمارة _ق الواردة المعلومات من مقتبس ٢( 

.إليه المرسلة الاستمارة _مح الواردة المعلومات من مقتبس ٣( 

ام. ٩٩٤يوليو  ٢٦الموافق ، اى ٤ ١ ٥ صفر  ١٨الثلاثاء - محظشلسة  ٢٤

ّ^درنضط.٥( 

ام. ٤٩٩ اغسملس ٢ الموافق ، اهف ٤ ١ ٥ صفر  ٢٦الأربعاء ~ حئيهلكط ٦( 

ام. ٩٩٤يوليو ٣ ١ الموافق ، اه ٤ ١ ٥ صقر  ٢٣الأحد - صيسقم ٧( 

آم. ٤٩٩ أغسطس ١ ٠ الموافق ، آه  ٤١٥الأول ربيع ٣ الأربعاء ~ ضثيئلمحث  ٢٨

)٩

اإمحطءد_دضط• ٢١'

ام. ٤٩٩ سبتمبر ٧ الموافق ، آه  ٤١٥الثاني ؟ربيع الأربعاء ~ حشتة_إإئؤيرة ( ١ ١ 

.إليه المرسلة الاستمارة _قن الواردة المعلومات من مقتبس ( ١٣

.إليه المرسلة الاستمارة _قت الواردة المعلومات من مقتبس ( ١٣

.إلمه المرسلة الاستمارة ق الواردة المعلومات من مقتبيس ( ١٤

-٣٩٥-





ااإ9ل|سو / اكاهس البيث خواهش 

ذلك:انظر )١( 

-١.٢ ص مميدوسايق، ، صالح بن العزيز عبد بن الرحمن عبد 

٢.— ١ ص سم^^دسطوق، الخصّا؛ن4 الرحمن عبد 

١•٠ ص هصدرسإئق> . المليم فريد 

الموافق- ٥١ ٤١٥مشر  ٢٥الثلأناء ، حشيطة_إلخذدنىئ لح. الحسا النايمر عثمان 
الموافقاهف  ٤١٥الثاني ربيع ٢ اء الأربع، حدئية_الخشنمرة ام،  ٩٩٤أغسطس ١ ٢ 

لإّتبر؛؟؟ام.

-٥.٦ ص سم^^رسإيق4 الحصن. الرحمن عبد )٢( 

اللهرحمهما زاحم بن الله عبد الشيخ إلى المرير عيد الشيخ من حطاب مسودة )٢( 

(.١ ٢ رقم )وثيقة بالوثائق الخاص الملحق ق تجدها تعال، 

انظرمثلأ:)٤( 

.٨٥يس ٠ الأول المجلد ' ، راحم بن الله عيد 
■١ ٢ ص ٠ الثاjية الجموعة مصدد_مايق» ، ارداوى حلمى 

٦■ص سم^^رساوق4 . الخسءن الرحمآن عيد 

٢.ص 4 مميدر_مائى 4 لح صما بن الرحمن عيد 

.١٣٥ص الثالث، المجلد سمددرسطيى4 4 القاصي محمد 
.١ ٥ يس فربدالممليم،مصدرولموى، 

الملحق.سقن المالية وزير إلى القضاة رئيس من الموجه الخحلماب صورة _قت ذلك انظر ر0( 

"٥.٦ ص سم^^|رسائى• . صالح بن الرحم١ن عبد )٦( 

بالمسجدالعلم مسيرة -قن وآخرون صالح بن المرير عيد الشيخ حمدان عاصم )٧( 
ش.١٤٢٥/٢/١٦الثلأثاء، ١٤٩٥٨اكJد . حييئسة. الشرس'النبوي 

الجمعةحيثقلنمية• صالح بن المرير عبد الشيخ الله رحم حميدة. محمد )٨( 
ام. ٩٩٤أغسطس ١ ٩ الموافق اى. ٤ ١ 0 الأول ربيع ا٢ 

"-٣٩٧-



من• ، ه(  ١٤٢١)حميدة محمد ؛ ف منشورة ها نضيوالرواية 

١٦٤- ١٦٣.

iحشيينسئ ، رحيم رب جوار إلى العظيم الرجل ذهب ، سالم محمد عملية )٩( 

ام.٩٩٤أغسطس ١ ٠ ائوافق اى،  ٥٤١ الأول ربيع ٣ الأربعاء 

١١)

١٢)

١٢)

١٤)

١٥)

١٦)

١٧)

١٨)

١٩)

٢٠)

٢١)

٢٢)

٣٣)

٣٤)

٢٥)

٣٦)

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتبس 

.١ ٦ —٣  ١٦١من ٠ س^دريطيق ٠ هف( ١ ٤ ٢ ١ ) ة حميد محمد 

-الله -رحمه صالح بن العزيز عبد الشيخ القارئ. الفتاح عبد العزيز عبد 
١١ الموافق ، — ٥١ ٤١٥الأول ربيع ٤ الخميسن . محظث_للدئظ ، ومناقب ومواقف 
.٣١٩٩٤أغسحلمن 

.سم^درئفيى ، لم سا عحلية 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتبس 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا سيادته من الواردة المعلومات من مقتبسن 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتسن 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا معالمه من الواردة المعلومات من مقتبس 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا سعادته من الواردة المعلومات من مقتبس 

إلمه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتبس 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتبس 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتبس 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتبس 

إلمه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتبس 

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا فضيلته من الواردة المعلومات من مقتبس 

٧.— ٦ صن سم^^ثرسيادق، ٠ الرحمن عبد 

.٣١٩٩٤يوليو  ٣٦الموافق -، ٥١٤١٥صفر  ١٨اتلأتاء ٠ صسس' 

-٣٩٨-



،حيدلق_سنة ، النبوي السمر فقيد العزيز عبد الإمام ، عمر زيان محمد ( ٢٧)
..٥١٤١٥صشر  ٢٠الخميس 

أغسطس١ ٠ الوافق > اه  ٤١٥'آربيع اء الأربع. اء الأربعملعق إكذ_ه؛_ حئثة( ٢٨)
٣١٩٩٤.

أغسطس ١٠الموافق ه، ١ ٤ ١ ٥ آربيع ء ا لأربعا ، اء الأربعملحق * محثطق_إكييتة ( ٣٩)
٣١٩٩٤.

أغسملس١ ٠ الموافق اى،  ٤١٥"اربيع اء الأربعi اء الأربعملعق محدديت£_إكدنط، ( ٢٠)
٣١٩٩٤.

إليه.المرسلة الاستمارة على جوابا مماليه من الواردة المعلومات من مشتبس ٣( ١ ) 

بالوثاثق.الخاص الملحق —قت تجدها معاليه بها حصتي رسالة من مقتبس ( ٢٢)

حيثقلكنة،, جمعاء الإسلامية الأمة أجر الله عفلم : الخريري أنور طارق )٣٣( 
.٣١ ٩٩٤أضطس ١ ٠ الموافق i اهف  ٤١٥الأول ربيع ٣ ، الأربعاء 

ربيع٣ الأربعاء. حشدة_إكنة، . ١^^ يحملها لم رسائل : البليهس تسالح محمد ( )٤٣
.٣١٩٩٤أغسطس ١ ٠ الموافق ، اى ٤ ١ ٥ الأول 

ربيعه الخمعة، ، صالح الشيخ الله رحم بلول: قاسم محمل مختار ( ٣٥)
.٣١٩٩٤أغسيلص  ١٢الموافق اى،  ٤١٥الأول 

الأولربيع ٨ الأدتان، المدينة، جريالة ، حرى دمعة العمان: محمد المزمن عبد )٦٣( 
٥١٤١٥ - i ٠٣١ ٤٩٩ أغسطس ١ ٥ الموافق

ئئقة، وؤ نبي المحراب ث عاما خمسون : الأضارى الطيب الرحمن عبد ( ٣٧)

.٣١٩٩٤غسحلس أ ٢ ٥ فق لموا ا i - ٥١٤١٥لأول ا ربيع ١ ٨ لخميس ا يليط، 

.٣١ ٤٩٩ سبتمبر ١ ٤ الموافق ، - ٥١ ٤١٥الثاني ربيع ٩ الأربعاء حييلتفيكيظ، )٨٣( 
الأربعاء■ ثييينلللثظ ' لح ا ميالمرير عيد الشيخ صوت وغاب : حمدان عيضة ( )٩٣

.٣١ ٩٩٤يوليو  ٢٨الموافق .  ١٠٥ ٤ ١ ٥ صمر ٣ ٠ 

ئحدددقإسدخ-_الله يرحمه الرحال من فريدا نمطا كان : فمي حسن معمد ( ٤٠)

.٣١٩٩٤يوليو  ٣٨الموافق ، اى ٤ ١ ٥ صفر  ٢٤الاشن 

-٣٩٩-





الثالى|اْدددء|ك1مأس/|سل خ9امس 

ارلهِ.حفظه الوالد من مباشرة مسسقاء السابقة المعلومات ( ١ ر 

٢.ص سم^^و_سطئق، i ١لحمستي الرحمن عبر )٢( 

0.ص . مم^^دسايور )٣( 

:_قن ترجهّته انفلمر )ف( 

.٢٠٦—١  ٩٨ص ١لجرثالأانى، ٠ مم؛-ددسايق أنسال>سى، 

.١ ١ ٢ — ١ ١ ١ ص الأول، المجلال ٠ ^^يطيق • زاحم بن الله عبد 

الرسائلالوثائقي الملحق ق وانفلر .  ٩٦ص مصإساوى. زاحم- بن الرحمن عبد ره، 
ذلك.حول زاحم ابن الشبح إلى الملك جلالة نائب من الموجهة 

:كيلك انظر ، ٢٠٣ص اني، الثالجرء i مص-ديئسطيق الحسي. سس ان)٦( 
_0.مصيلسليق، ، الححيثن الرحمن عبد 

٣.ص مص^رسطوقي المعالح، الرحمن عبد )٧( 

.١١١ص  ٠٨٤ص الأول، المجلد سدرّطوق. زاحم، بن الله عبد 

,١٣٥صى الثالث، الجرء ٍ؛، سم^^^رسطدواالقاصي، محمد )٨( 

.٨٤ص الأول، المجلد مص^دسادق. زاحم■ بن الله عيد 

.٣٩٨-  ٣٩٧ص الثالث، الجزء مصسطيق، البسام، الله عبد )٩( 

,دسأ سم^در_ييائق، ، المأال7 الرحمن عبد 

.٨٥ص الأول، المجلد س^-رسادق، زاحم' بن الله عيد 

.١٣٦— ١٣٥ص الثالث، الجزء مم^^اوسايى. القاصي، محمد 

,٣١٩٩٤يوليو  ٣٦الموافق ٠ ه ١٤١٥صمر ١٨الثلأثاء. إكسة حددة( ١٠)



(١ ام. ٩٩٤أغسطس ١ ٠ الوافق ، اه  ٤١٥الأول ربيع ٢ الأربعاء حئينلكض، ( ١

سم^^رمطوق.بيهسس، ( ١٢)

سم^درسايق,الله، عوض ( ١٣)

٠٢١٩٩٤يوليو  ٢٨الموافق . اه  ٤١٥صفر ٢ ٠ الخميس حويدة_رلنموة. ( ١٤)

إامتيدش^ه.( ١٥)

الصدروفسه.( ١٦)

.٢١٩٩٤أغسطس ١ ٢ الموافق ، اهف  ٤١٥الأول ربيع ٥ الجمعة ، إلم^ىون حئدة( ١٧)

إك^^رشسه.( ١٨)

إنم^^ر_وسمه.( ١٩)

.سظٍللك^^ر.( ٢٠)

سم^^دسإئق.السكران، ( ٢١)

حييية، الأحكام -قت وصدق الرأي ف دفة •* صالح بن العزيز عبل انمعالح عثمان ( ٣٢)
.٢١ ٩٩٤سسبر ٧ الموافق ، اهف  ٤١٥الثاني ربيع ٣ الأربعاء • للخنييق 

.٢١ ٤٩٩ أغسطس ١ ٣ الموافق ، اهف  ٤١٥الأول ربيع ٥ الجمعة حءدشإلمقد^ن، ( ٣٣)

.١٦٤ص._مص^دسإو؛ق، حميدة ( ٣٤)

إليه.المرسلة الأستمارء  'يالواردة المعلومات من مقتبس ( ٣٥)

إليه.المرسلة الاستمارة ث الواردة المعلومات من مقتبس ( ٣٦)

إليه.المرسلة الاستمارة فن الواردة المعلومات من مقتبس ( ٣٧)

إليه.المرسلة الاستمارة —قت الواردة المعلومات من مقتبس ( ٢٨)

إليه.المرسلة الاستمارة فن الواردة المعلومات من مقتبس ( ٣٩)

إليه,المرسيلة الأستهّارة فن الواردة المعلومات من مقتيعس ٣( * ) 

 Y_٠٤٠





ااإ9ل|وسادس/اوفءل اوْبدث خ9اهش 

الأول،الطبعة ىت_مشامرعسسل، ٠ السؤيعر سعد بن محمد ; مثلا انظر ١( ،

كيلك، ٢٢٠- ٢٨ص ، ١ ، ٢١الأدبي الطاثف نائي الطاتف: 
."٧٧ ٧٦ص م^^ترسإيق. حميد، بن صالح : انفلر 

صالرابع. الجزء ، ٤٤٢ ٠٢٦٨ص الخامس. الجزء مصدر_سطدق. البسام، 

٤٤٠- ١٠٥ .٤١٤ ، ١٠٦.

مكة، ^^سن_إطتكوصوقه الفريان، الرحمن عبد بن الوليد 

.٦١هس اهد.  ٤٣٦. ٩ رقم الرواد تكريم سلسلة القرى، أم حامعة المكرمة: 

ام. ٩٩٤يوليو  ٣٦ا1وافق ، اه ٤ ١ ٥ صفر  ١٨الثلأتا، . محيييقصة ٢( 

.٣١٩٩٤يوليو  ٣٩الموافق ، - ٥١٤١٥صفر  ٢١الجمعة ، محريدة_ك؛ش^ن ٣( 

ام. ٩٩٤يوليو  ٢٦الموافق ٠ ام  ٤١٥صفر  ١٨الثلاثاء ٠ حش؛دِةاكئ ٤( 

.٠٤٠ —  ٢٩٧ص ، الثالن، الجزء ، س^درئكيق البسام. ٥( 

.١ * ~ ٧ ص ، ، ^ليم ٦( 

٠٣٢٤- ٢٣٢ص الثالث، الجز، ٠ مسيقطيق مرشد، ٧( 

•سم^^ريياوق.سالم عطية ٨( 

.٣١ ٩٩٤يوليو  ٣٧الموافق ، اهف  ٤١٥صفر ١ ٩ الأربعاء ، ;قيضنلكيظ ٩( 

فضيلته.بها حصمتى رسيالة من مقسس ( ١٠

الوثائق.ملحق _قن تجدها معاليه. بها حصعنى رسالة من مقتبس ( ١١

الوثائق.ملحق .هت تجدها ل سماحته بها حصمتى رسمالة من مقتبس ( ١٣

معاليه.بها حصيى رسالة من مقسس ( ١٢

-٤٠٤-



إليه,المرسلة الأستهارة على إجابته -ق الواردة المعلومات من مقتبس ( ١٤

إليه.المرسيلة الاستمارة على إجابته ة الواردة المعلومات من مقتبس ( ١ ك 

إليه.المرسلة الاستمارة على إجابته —قت الواردة المعلومات من مقتبس ( ١٦

إليه.المرسلة الاستمارة على إجابته الواردة المعلومات من مقتبس ( ١١

إليه.المرسلة الاستمارة على إجابته ث الواردة المعلومات من مقتبس ( ١ ر 

اليه.المرسلة الاستمارة على إجابته -هت الواردة المعلومات من مقتبس ( ١٠

وحياةمشرق داريخ : صالح بن العزيز عبد الشيخ ))فضيلة حمدان، عاصم ( ٢٠
محرم)٣( العدد ّ  ٢٨المنة -(( ٥١ ٤١٥" ١٣٣٨مباركة 

.٣٠--،مارسئ.'؟م،صخا ٥١٤٢٥

إليه.المرسلة الاستمارة على إجابته بن الواردة المعلومات من مقتبس ( ١٢ 



|لوافي|ل،أادوس/|وهحأل الييث خ9أهأش 

.إليه المرطة الاستمارة على إجابته الواردة المعلومات من مقنسرأ )١( 

أغسطس١ ٢ الموافق اهف■  ٤١٥الأول ربيع ه ة الجمعi محدنم^ئة_ادس^^^ون )٢( 
١٠١٩٩٤.

٤.ص ، حص^ديطيق ، الصمالح الرحمن عبد )٣( 

•ام  ٤٩٩ أغسحلس ١ ٢ الموافق ٠ ه ١ ٤ ١ ٥ الأول ربيع ٥ الجمعة ، حيييقكطمقن )٤( 

.١٦٣" ١٦٢ص ، سم^^رسإوى حبميرة، محمد )٥( 

.إليه المرسلة الاستمارة على إجابته _ئ الواردة المعلومات من مقتبس )٦( 

.إليه المرسلة الاستمارة على إجابته سف الواردة المعلومات من مقتبس )٧( 

.إليه المرسلة الاستمارة على إجابته _قت الواردة المعلومات من مقتبس )٨( 

.إليه المرسلة الاستمارة على إجابته ّف الواردة المعلومات من مقتبس )٩( 

•إليه المرسلة الاستمارة على إجابته _ف الواردة المعلومات من مقتبس ( ١ ■ ) 

.إليه المرسلة الاستمارة على إجابته ق الواردة المعلومات من مقتبس ( ١١)

■إليه المرسلة الاستمارة على إجابته ه الواردة المعلومات من مقتبس ( ١٢)

.إليهم المرسلة الاستمارة على إجابتهم _قت وردت السابقة الاقتياسات جميع ( ١٣)

-٤٠٦-



|وو1لذء|ل،وادوس/|سو |وْددث خ9أهش 

.فضيلته إل المؤسلة الاستمارة على إجابته  'يالواردة المعلومات من مقسس ( ١ 

.إليه المرسلة الاستمارة على إجابته ف الواردة المعلومات من مقتبس ٢( 

.فضيلته إل المرسلة الاستمارة على إجابته ه الواردة المعلومات من مقتبس ٢( 

.فضيلته إل المرسلة الاستمارة على إجابته ه الواردة المعلومات من مقتبس ٤( 

.فضيلته إل المرمسلة الاستمارة على إجابته —قت الواردة المعلومات من مقتبس ٥( 

ام. ٩٩٤يوليو  ٢٦الموافق اه  ٤١٥صفر  ١٨الثلاثاء ، حشييعلكئ ٦( 
)٧

لكيدارنضس^ث٨( 

إلم؛صدرشطت٩( 

لامحمحييثفسك، ١٠

٢١١

١٢)

إكادد_شس^ث( ١٢

١٤)

ال^^^يرشس^ث( ١٥

١٦)

يميلكيير( ١٧

ام. ٤٩٩ يوليو  ٢٨الموافق اه  ٤١٥صفر ٢ ٠ الحميس ، البلاد جريدة ( ١٨

المصدرنفسهئ( ١٩

۴١٩٩٤يوليو ٢٦الموافق ، ١٤١٥صفر  ١٨الثلاثاء ، _حشدقعذ^ظ ( ٣٠

ام. ٩٩٤يوليو  ٣٧الموافق ، اه  ٤١٥صفر ١ ٩ الأربعاء ، حديدلة^ظ ٢( ١
^^ردنمم؛إتيورالحصبزف سليمان الرحمن عبد انظر: ( ٣٣

مخطوط.، تيصروإطمئا/آلكٍ 

-٤٠٧-



،-٥١٣٩٤^^_ْانىسرلأطإك^_عام 

مخطوط,

الس^^إكقىإدي^^_وخ^^^؛

مخطوط.^رعنيعاثآلِزه، 

عامئوخٍاكس^ضإلأس^إدس^. 

مخطوط.- ٥١٢٩٦

حئد£الأحكام وصدق-ق، الرأي دفة.هن : ميالح بن العزير عبد ٠ الصالح عثمان ( ٢٣١

ام. ٩٩٤سبتمبر ٧ الموافق اهف،  ٤١٥الثاني ربيع ٢ لأربعاء ا ،

دونالرحلة هده ذكر الرحمن عبد الدكتور الله رحمه الشيح ابن أن ويلاحظ 
لوالده.ترحمته _قن تفاصيل 

ص٥.سم^^دسادق. ال۵دالح. الرحمن عبر : ١نذلر 

-٤٠٨-



|ول|وع/|وفهو او،أوادوس اا0بحث خ9أهأش 

إليه.الرسا|ة الاستمارة على منه المرسملة المعلومات من مقسس ( ١ ر 

إليه.المرمملة الاستمارة على منه المرسلة المعلومات من مقنبس )٢( 

إليه.الرسيلة الاستمارة على منه المرسلة المعلومات من مقتبس )٣( 

إليه.المرسلة الاستمارة على منه المرسيلة المعلومات من مقتبس )٤( 

إليه,المرسلة الاستمارة على منه المرسلة المعلومات من مقتبس )٥( 

إليه.المرسيلة الاستمارة عن منه المرسلت المعلومات من مقتبس ا را 

إليه.المرسلة الاستمارة على منه المرسلة المعلومات من مقتبس )٧( 

إليه,المرسلة الأسمارة عن منه المرمملة المعلومات من مقتبس )٨( 

إليه,المرسلة الاستمارة عن منه المرسلة المعلومات من متتبس )٩( 

-!٠٩-



|اإ9واسل / اكيابع _ aol|د9ا0ش 

صره—٦.سم^^رسايق، ، الحمالح الوحمن عبد ( ١ ) 
•ص٦ * للصييشط )٢( 

الص^رشظ.صآُ.)٣( 

هسا*ا'آ.الثالث، الجزء مصدر_ساتىور، السام، )٤( 
القرن.مص^وطئق.صميا.)ه( 

،إف^ك حلي—دة_داهية دموع تكتبها ائق حق، الح هيبن المزيز عبد وداد )٦( 
أ\\\م.يوليو  ٣١الوافق اى  ٤١٥صفر  ٢٣الأحد 

س^^ريثيق،الحريري، ( ١) 

الله:رحمه صالح بن العزيز عبد الشيخ القارئ، الفتاح عبد العزيز عبد )٨( 
الموافق— ٥١ ٤١٥الأول ربيع ٤ يس الخمحئطتهلكفة. ، ومناقب، مواقف 

۴١٩٩٤ااأغسطس 

البليهشى،روا 
(١ أضحلس١ ٢ الموافق ، اه  ٤١٥الأول ع ربي٥ ة الجمعحيي—^ة_للم^^^^ن، ( ٠

۴١٩٩٤

-٤١ ٠-



|اخحواا|ووافي|ل||اوع/ |وْبدث خج|ه1ش 

٣

ام. ٩٩٤يوليو  ٢٦الوافي اه ٤ ١ 0 صفر  ١٨الثلاثاء حسقسنة، ١( 

الماض.الصدر ٢( 

السابق.الصدر ٣^ 

صا"بم'آ—ه>غٍال!اك. الجزء البسام. ؛( 
١م. ٩٩٤يوليو  ٢٧الموافق - ٥١٤١٥صفر ١ ٩ الأربعاء محودة_إكط. ٥( 
ام. ٩٩٤أغسطس ١ ٠ الموافق اه ٤ ١ ٥ الأول ربيع ٣ الأرماء ٦( 
ام. ٩٩٤يوليو ٢٦الموافق اه ٤ ١ ٥ صفر  ١٨الثلاثاء صدطاست. ٧( 
اك^ءدشط.٨( 

ولخسرنفسه.٩( 

مصلرساوق,عمر، زيان محمد ( ١ ٠

ام. ٩٩٤أغسطس ٦ الموافق -  ٥١ ٤١٥صّقر  ٣٩السبت ، (١١
.٣١٩٩٤أغسطس ١ ٠ الموافق  ٠٥١٤١٥الأول ربيع ٣ الأربعاء صييسينة، ( ٢١ 

سمسدسايق.عحليةسالم. 

سم^^^رسايوإ.البليهشى. 

مميددسايق.الأنمعاري، 

هم^^رسادى.القارئ، 

مم^^دسايو_إ.حميده، ( ١٧

هص^ترساوق.i الله عوض ( ١٨

لح4س^^ئحايى.المعا عثمان ( ١٩
محددر_سادق.اهف(  ٤٣٥)محرم حمدان عاصم ( ٠٢ 

(٠٥١ ٤٢٥رصفر حمدان عاصم ( ٢١
السبتحشس^ق_اكئيضي، الوداع عمي، قلب نبضات الشاعر، حسن بن علي ا ٢٢

.٣١٩٩٤يوليو  ٣٠الموافق اى  ٤١٥صفر  ٢٢



(٢٣

(٢٥

(٢٦

(٢٧

(٢٨

(٢٩

(٣•

(٣١

(٣٢

(٣٣

(٣٤

(٣٠

اءالثلائييييئسضة، الاسسلأب الأث قفر اهمى، الفعم—ر بن أحمد 
ام. ٩٩٤أتسمطس ٢ الموافق اهف  ٤١٥صمر  ٢٥

٢٦اء الآرب٠حئ-طثإلمدسظ، ة طيبفقيل العمري. حجار آسمل محجوب 

ام. ٩٩٤أغسيطس ٢ الموافق اى  ٤١٥صفر 

٢٦اء الأربع- حشس^ة_للدسط أبي إر رسمالة سالح، الصسالعرير د عبوداد 
ام. ٩٩٤أ.ضمطس ٣ الموافق اى ٤ ١ ٥ صمر 

صيطقسغف•جده ينعى الشيخ حفيد الشيخ. آل الرحمن عبد محمد 
ام. ٩٩٤أغسطس ١ ٠ الموافق اه ٤ ١ ٥ الأول ربيع ٣ الأربعاء 

،ثحقيطتْإمحيثء^ الصالح الشيخ الله رحم بلول، قاسم محمد ،ار مخت
ام. ٩٩٤أغسطس ١ ٢ الموافق اه  ٤١٥الأول ربيع ٥ الجمعة 

ربيع١ ٢ ة الجمعحديطقا1سة، حرى دمعة العمان، محمد المزمن عيد 

ام. ٩٩٤أغسطس ١ ٩ الموافق اى ٤ ١ ٥ الأول 

حيليقنبي المحراب ف ا عامحمسون اري، الأنضيالطيب الرحمن د عب
ام. ٩٩٤أغسطلس  ٢٥الموافق الأول ربيع  ١٨الحهيس لليية، 
٠تقيييئللطك صالح بن العزيز عبد الشيخ صوت وغاب حمدان. عيضه 

ام. ٩٩٤يولمو  ١٨الموافق اه  ٤١٥صفر ٣ " الخميس 

حيييةالله يرحمه الرجال■■ من فريدا نمطأ كان فقي، حسن محمد 
ام. ٩٩٤أغسحلس ١ الموافق  ٠٥١ ٤١٥صمر  ٢٤الاقين ٠ لهك 

الجمعةئويدغ|لداك، شيخما يا فقدناك ثن، الحميسليمان الرحمن عبد 

ام. ٤٩٩ أغسحلس ١ ٢ الموافلق اهف  ٤١٥الأول بيع ر٥ 
معفر ٢١ة الجمعمحليطشللخشلخيق؛ النبوي الحرم فقيد البكران، فهد 

م.١٩٩٤يوليو ٣٩-الموافق ٥١٤١٥

ص—فر ٣٣الأحد الحرمرق، حشيدة_مستعجل السماري، سيد الرحمن عبد 
ام.٩٩٤يوليو  ٣١الموافق -٥١٤١٥

الجمعةحليييتفللحنمشة، لح ا ص—بن العرين عيد ؤب، الدبيس—إبراهيم محمد 
ام. ٩٩٤أغسطس ٥ الموافق اهف  ٤١٥صمر  ٣٨

-٤١٢-









^ّينزيلث؛طلجإكطلجسليهان بن الرحمن عبد الءم|تي، ~ ١ •
مخطوط.لأوخطئ^سظنإلأيطخس^ٍعايذثلزى، 

الطبعة^^؛قمئهلقف، )■اا''آاه(. إبراهيم بن حمد الحئيل، - ١ ١ 
الثالثة.

لخم؛طوهثمحثتظدإإسمحدام(يم  ٤٢٢)إبراهيم المنيربن عب—؛و الحتيل، ~  ١٢

الخميضي.مطابع الؤياض: الأول، الطبعة نى_إرإلم^^؛وإلحكير، 

اليئاض•الأول، الطبية إلخ^^ة، اه(. ٤ ' )٢ حمي. بن الكريم عبد "الحقيل،  ١٢
الفرزدّق.مطابع 

ذكشكٌنإيلة،عبئ بن سليمان -حمدان،  ١٤

الجوزى.ابن دار اليمام: نيئ، أبو الله عبد بن بكر 

ّ^طة_الأحتمكدة_والدوتخه(١ ١٤١٥)، jyiuياأحمال ياسبن الخيارى، ~  ١٥

الطبعةتيدرىدحنىيإس^تإلظمذدسه' 

العلم(.)دار اامدحافة المدينة مؤسسة حده: الثانية، 

مكتبة>؛_: l£p؛حكار_ات؛دحال، اه(.  ٤٢٤)الله عبد بن نياد _)_؛، UjJ؛~  ١٦
العبيكان.

^^لشيفيعضلضاه(.  ٤٣٢)الله عيد بن الرحمن عيد الزاحم، -  ١٧
البيان.أضواء مطابع الرياض: ^^دد_للظضزينزنما، 

^^عتامأت؛تذنتتاه(.  ٤١٨)محمد بن الله الراحم، -  ١٨
والحكم.العلوم مكتبة المنورة: المدينة كلفلى، 

^لةضكدللقضاشقاه(. ٤ ١ )٨ عايض بن محمد بن الله عيد الزهراني، -  ١٩
بهادرءمحلمابع : المكرمة مكة للئدإلس^دى، 

-٤١٦-



^-نإلم^دددثردحادل ٢٠

الأدبي-الدينة نائي الدينة: ستنعبيذ 

^^إلسحد_لليقفدفضطة—(. ٥١ ٤١٨)الزامل العزيز عبد فريد السليم، ~  ٢١
السلم•دار الؤياض؛ موجزة، ترجمة ^^زدذثطلج_إكداإتي؛ 

^ضلخ؛إلخ=ئظ،—(. ٥١ ٤٢٢)معمول بن حلمي الس_اواوي، -  ٢٢
•والتونيح للنشر الموالي مكتبة الماهرة: إلثئٍاضزل، 

ادينالطائنا■ م^نرمثطهدرططئط.. (٠ ١ ٤ ٣ ١ ر سعد بن محمد ~السوياور،  ٣٢

الأدبي.الطائف 

ئينموثطلج_إلثطتيالمنير. عبد بن الرحمن عبد انميالح، ~  ٣٤
سمممئوط.تؤلتعلغل، 

كسنق_للص^^:اهثدفاةالعزيز. ع؛د بن الله عبد الحيالح، ~  ٢٥
مغطوط.، - تصمكإلأه ^كمللتي

^^سائإثثم؛اةاه(.  ٤٣٢)حمد بن حميد بن الله عبر العسكر، -  ٣٦

مط—ابعاليي—اض؛ الأول، ة الطبع^صسرإلع؛سثر، 
,التد^ثاولوجيا 

ئغتمنإكلم؛ك"علي،  ٢٧
•للطباعة الثقافة دار االذ^رمةت ذ^ة ْ، 

ظقاسةئ_غد-(. ٥١٣٨٦)صالح بن إبراهيم العيسى، ~  ٢٨

وااتر*جمةللبحث اليمامة دار الريادست الأولى، الطبية الجاسر، تحقيق،حمد 
والنسر.

٤١٧٠-



^عدٍقاوكدثعيداهف(.  ٤١٩)عبد بن د الوليالفريان، "  ٢٩
المواتي.عالم دار الؤياض: ^^_وفئكوفت1دا£، 

^عظإفثنحسيىJحاته١(.  ٤٢٦)الرحص عبد بن الوليد الفريان، ~  ٣٠
٩.رقم الهمواد تكريم سلسلة القرى، أم جامعة ة: الضرممكة ؤحقيله، 

^^ظوينثنىمأئصنم^قيع^"القاصى،  ٢١

الحليى.مطبعة القاهرة: الأاسة، الطبعة وحوإدثاوس^ن، 

الشواف.دار الرياض: عسقوٍث^^^قنشرففأ، محمد الجيوب، ّ  ٣٣

—Jهتج اه(.طس^زئتد^واتيللآحس^،  ٤١٦)مرشد، ~  ٣٣

للتتونيح.الممعودط الشرطة 

ئبسيسضص،اه(.  ٤٣١)الرسن ب بن اض عبد العانمى، -  ٣٤
الفرقان.مؤسسية ت جده ^إلم^نرتحإيهعثظابيحشى، 

^ممطدرمح^;وس^إلثلأقإح^إواه(.  ١٤٣ ) الأدبي ائي الن~  ٣٥
الأدبيالنائي الرياض: وثخص^تن 

كفؤصئٍاضةلسضلناه(. ٤  ٠٧)حمد محمد ١^٢٠،، ~  ٣٦

الاجتماعية،العلوم طلية الجغرافيا، قسم ماجستير، رسالة إنم^سى، 

الرياْس.الإسلامية، سعود بن محمل الأمام جامعة 

ظظ_تاروفيإلتطا،ظاهف(.  ٤٣٣)السعودية العربية المملطة المعارف، وزارة ~  ٣٧
المعارف.وزارة الؤياض: ^السهودئ_ث_طظظم، 

-٤١٨-



9أاْم1لأوء:|ادد9ث ثانيا؛ 

،صالح ا أبالله رحم اه(.  ٤١٥)سالم الأحمدي، -  ١
الثلأثا،ا/امشرهالاه.

اكوىوسخالخرم علائ ^١^؛ .(. ٥١ ٤٢٥)معمد الاحمدي، -  ٢
-.٥١ ٤٢٥الأول ربيع ١ ٤ الأق-تي حددت_عكإظ، ، العلماء 

محراب4، عامأ خمسون ا،و(.  ٤١٥الطيب)الرحمن الأنصاري، ~ ٢ 
الأولربيع  ١٨الخمسي حيييقسفت، ، لم؛ ويعليه الله صلى ن؛ى ال

٥١٤١٥.

رحلصالح: الميربن تسو الشيخ (. ٥١ ٤٢٥)الحسن عبد البLJراjى، -  ٤
ئسقلكيتط،، طيبه اء أبنذاكرة ف ازال ومالزمن من عقد مند 

،.٥١٤٢٥صفر  ٢٧الميت 

حددٍدذإلخكهة،وي النبالحرم فقيه اه(. ٤ ١ )٥ فهد البكران، ~  ٥
١٥ ١٤١٥صفر ٣ ١ الجمعة 

،الصالح الشيخ الله رحم (. ٥١ ٤١٥)قاسم د محمار مختول، بل~ ٦

-.٥١ ٤١٥الأول ربيع ٥ الجمعة حئدقالسة، 
حيييثالري-د يحملها لم ائل رسّ(. ٥١ ٤١٥)الح معمحمطد اليليهشى، - ٧ 

.٥١٤١٥الأول ربيع ٢ الأربعاء للينة، 

مودت_إلملإد:~ ٨ 

.٣١ ٤٩٩ يوليو  ٣٨الموافق  ٥١٤١٥صفر ٣ • الخميس ■— 

.٣١ ٩٩٤يوليو ٣ ١ الوافي  ٤٥١ ١ ٥ صفر  ٣٢لأحد ا- 

.٣١ ٩٩٤أغسحلس ١ الوافق  ٠٥١ ٤١٥صفّر  ٣٤لاقبن ا— 

٠٣١٩٩٤أغسملس ٩ هالوافق ١٤١٥الأولربيع ٣ لثلأثاء ا~ 

-٤١٩-



؛حددة_إوتىفيرة ٩

.١٠١ ٩٩٤يوليو  ٢٦الموافق اه ٤ ١ ٥ صفر  ١٨لثلاثاء ا -

١م. 1٩٩ يوليو  ١٢٨لوافق ١ه ٤ ١ ٥ صخر ٢ ٠ لخميس ١ ~

١صفر ٢ ١ لجمعة ١  ~ .٣١٩٩٤يوليو ٢ ٩ لموافى  ٠٥١٤١٥

.٣١٩٩٤يوليو  ٢١الموافق اه  ٤١٥صفر  ٢٢ص - 

.٣١ ٩٩٤غسطس أ ١ انوافق ه_ ١ ٤ ١ ٥ صفر مآ ٤ لاشبمن ا ب

.٣١٩٩٤أضملص الموافق اه ٤١٥صقر  ٢٥لثلاثاء ا -

٠٣١٩٩٤أغمميلمس ٥ الموافق ه ١ ٤ ١ ٥ صفر ٢ ٨ لجمعة ا ~

.٣١ ٩٩٤أضملس ٦ الموافق  ٥١١٤١٥صفر  ٢٩الميت -

٠٣١ ٩٩٤سبتمبر V الموافق  ٥١٤١٥الثاني ربيع ٢ لأربعاء ا ~

:.حدئ؛قسيانى، ~  ١٠

.٣١ ٩٩٩٤يوليو  ٢٦الموافق اه ٤ ١ ٥ صفر اثلأتا،خا ا- 

۴١ ٩٩٤أغسطس ٦ الموافق اه ٤ ١ ٥ صشر  ٢٩لميت ا- 

؛حددة_عذ^ظ ~  ١١

.٣١ ٩٩٤يوليو  ٢٦الموافق اه ٤ ١ ٥ صفر  ١٨لثلاثاء ا- 

.٣١٩٩٤يوليو  ٢٧الموافق  ٥١٤١٥صفر ١ ٩ لأربعاء ا- 

.٣١٩٩٤يوليو  ٢٨الموافق  ٥١٤١٥صفر ٣ ٠ الخه.يس بِ 

١٢  ~:

.٣١ ٩٩٤يوليو  ٣٦الموافق ، ٥١٤١٥صفر  ١٨لثلاثاء ا- 

.٣١ ٩٩٤يوليو  ٢٧الموافق  ٥١٤١٥صفر ١ ٩ لأربعاء ا -

-٤٢٠-











يرحمهالرجال من فريدا نمطا تشان اى(.  ٤١٥)حسن محمد فقي، ٤ ٠

اف ٤١٥صفر  ٢٤الأة_ين حيييفسينة، ، الله 

بنالينير عبد الشيخ —(. ٥١ ٤١٥)الفتاح عبد المرير عبد القارئ، ~  ٤١
ربيع٤ الخميس حشددة_اكس^، .٠ ومناقب ومواقف الله رحمه صالح 

ف.١٤١٥الآول

الشيخالقضاء أعلام من اه(  ٤٢١)الاه عيد بن محمد القرن، ~  ٤٢
٠ ٤٢٥: الله( )رحمه صالح آل صالح بن المرير عبد  ٥١٢٢٨١

الثانية.السنة الثامن، العدد العدل، وزارة الرياض.* إنم^,ل، 

الشيخالقضاء: أعلام من اهف(.  ٤٣٥)الله عيد بن محمد القرن، ~  ٤٣

وزارةاض: الريس^^^إنم^^ل، زاحم بن اب الوهد عيبن الله عبد 
٣٢العدد العدل، 

حيددة_إسنة،، حرى دمعة اه(.  ٤١٥)محمد الومن عيد النعمان، ~  ٤٤

اهف. ٤١٥الأول ربيع ٨ الاثتج، 

ونهضةميل متوا عطاء ة: المجمعة مديئاهف(.  ٤١٢)التحرير ة هين~  ٤٥

والقرؤية،ة البلديالشؤون وزارة اضت ري١١محو-غ_الددوات، املة ش

.١٧^١ من٠ السابعة، المنة والعشرون، الثامن العدد 

-!٢٥-











صالحبن ^ ٠٣١١عبد الشيخ رغبة حول المكانيان مجموعة )٤( رقم الوثيقة 
الث-روف.النبوي المسجد بقرب له منزل تخحييحس 

أميرالفيصل خالل والأمير الملض.ي السمو صاحب من حطاب )٥( رقم الوثيقة 
عدسر•

النؤيممرالله عبد بن محمد الشيخ المعالي مهاحب من حطاب )٦( رقم الوثيقة 
الملكي.الديوان رئيس 

بنالله عبد بن الملك عيد الشيخ المعالي حب صما من حطاب )٧( رقم الوثيقة 
سابقا.البنات لتعلمم العام الرسس دهيهش 

الشاعرحسن بن علي الآستاذ المعالي صاحب من حطاب )٨( رقم الوثيقة 
الملكي.بالديوان المستشار 

إمامالسبيل الله عيد بن محمد الشيخ سماحة من ب ١١۵٥٠)٩( رقم الوثيقة 
الحرام.وحطيب 

اللغىأل صالح بن العنين عبد الشيخ من حطابات مجموعة ١( ' ) رقم الوثيقة 
معالح.ابنه دراسة حول الصمالح الناصر عثمان الأستاذ 

أخيهإل صالح بن العنين عبد الشيخ من رسائل مجموعة ( ١١)رقم الوثيقة 
بنأحمد الأستاذ أحيه ابن وإل صالح بن عثمان أمجد 

الحمالح.عثمان 

الشيخإل ممالح بن المنيز عيد الشيخ من حطاب مسودة ( ١٢)رقم الوثيقة 
تواييخإل إشارات به المحكمة رئيس زاحم بن الله عير 

النيوى.االمّدجلا لإمام مسماعدا بتيعليفه حاص،ة مهمة 

-٤٣



)١(رقم ملحق 

والسعادةوالعالي السبمووالفصيلة أمعحاب إر المرسلة والاستعارة الرسالة 

الكتاب.عن العلمية المادة جمع لغرض 

:وبعد .. وبركاته الله ور-حمة عليكم الملام 

بصددبأني ضم أفيل أن وأود والمعادة الحيحة وافر لضم فأرجو 
بن^^ ٠١١عيد الشيخ فضيلة ووالدنا عمنا لحياة يتر-جم يكتيب لاصدار الأعداد 

منالمعلومات استقحياء وبهدف الأعداد مرحلة وٍق الله، رحمه الميالح صمالح 
تصبحأن أرجو الش المرفقة الاستمارة صّممت وتوثيقها الأصملية مصادرها 

منواحد لحياة الترجمة  olXyiالأساسية الحيادر أحد بها سنيون التي المعلومات 

والوطنللدين جليلة وأعمال مات حل من قدمه لما وفاء الضؤيم البلل هدا علماء 

اللهيرحمه منه لقيناه لما أبناؤه تحن علينا حقه من جرء سداد ولكدا والمجتمع 
وتربية.وتوجيه ودعم واهتمام رعاية من 

نعرفهلما المرفقة الاستمارة لتعبئة الله حففلكم احتياركم تم ولقد 

بالفقيددريطدكم يكانت التي القؤية وللرابحلة الفيكرة لمده تشجيع من عنعكم 

تعبئة_قء ارريع تجاوبكم من ضن على فإننا ولذا الله، رحمه الغالي 
تستملهاالش البنود على الإجابة بأن علما وقت أقرب ي بها وتروي،ل،نا الاستمارة 

شخميياتختارونها التي البنود  Arفقط الكتابة يمكن أي احتيارية الاستمارة 

عنها.الكتابة _قت رغبة هناك يطن لم إذا البقية وترك 

-٤٢١-



علىالامتنان وعظيم الشكر وافر مسبما لكم أقدم أن وبم-رني 
وتعاونكم.يجاوبكم 

خيرالله يجنيكم بأن الدعام وممادق التمنيات أطيب وتقبلوا 
،،الجزاء،

أخوكم

الم،الحانه عيد ناميربن د. أ. 
القرىأم جامعة مدير 
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علاقاته:سائسا: 

الأمر:ولاة مع أ— 

والأقرباء:والأحقاد الأبناء ع مب 

والأصدقاءالجلساء مع ج— 

والمساكين؛الحاجات Iييحاب مع د— 

المستحرمين:مع ه- 

الحكوب:الدوائر رؤساء ع مو 

الدارسين؛مع ز- 

الناس:عامة ع مح 
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)٣(رقم ملحق 

اللهرحمه المعالح ميالح بن عثمان الوالد للجد الدانية السيرة 

عامالجمعة مدينة —S الله رحمه الميالح معالح بن عثمان الجد ولد 
سبقعؤيقة أسرة من ؤينحدر اه ٤ ■ ٦ عام ف الرياض بمدينة وتوث - ٥١٣١١

والديهكنف ث نشأ الكتاب. هدا من الأول المبحث -ق عنها الحديث 

وهو-قكبيرة أسرة عن مسوولأ أصبح حياته. يلوال فيها وعمل التجارة وأحب 
أهاليما يشهي، مشرفة ومواقف نادرة بعميامية حياته حفلت شبابه؟ ييعان 

والشتثيمةايمة وعلو الرأي وسداد البنية قوة عنه عرف برمتها. سليير منحلقة 
واجتماعاللقاء وبشاشة الحلق وحسن الحجة وقوة والميبر المنيمة وصلابة 

أبعدإر ويمشي الأبار أعمق -ق ؤيغوص النخل أعلى بملي محبته على الناس 
والمراجعالكتب أمهات أبناؤء عليه يقرأ كان نغلر. وبعد بحنكة يمتاز القرى 

زمانهِؤت والاقتميادية والاجتماعية السياسية الأمور كل _قن له والأدبية. الدينية 
بالأسيقامةيتحلى صائبة. مستقيلية ونفلرة عميق واستدلال ثاقب رأي 

أداءف معهم قديدا يعوبم، ضان ومن لأبناته النريية وحسن والشجاعة 
كانالتعليما ومواصلة الأخلاق بمكارم والتحلي الأعراض وحفظ العيادات 

صلاةبعد الأنيس ومجلسه والعامة الحايممة من للضيوف مفتوحا العامر منزله 

يتشاورونوالمسوولبن العلماء من القوم وعلية والأرحام الأقارب يومه الفلهر 
الئرآنقراءة على نفسه وطن وقضاياه. المجتمع هموم _قن فيه ؤيتحاورون 

والعالميةالحلية الأحبار سماع على ؤيداوم سانحة فرصة كل -lS' الكؤيم 
هيبةله العالمية. المحطات من الأحبار نشرات تفوته فلا المذياع من وتحليلاتها 

ِقكمستشار معه يتعاملون بلدته _قن والمسوولبن أقرانه لدى خاصة ومكانة 

رحمهله كان نفلره. وبعد وإخلاصه بأمانته لثقتهم والعامة الحامية شؤونهم 
العنينعيد الشيخ لأخيه والعملية العلمية المسيرة تحديد الأكبر—ق، الفضل الله 

-٤٤٩-





كماالله رحمهم حميد بن الله عبئ والشيخ العنقري الله عيد الشيخ 
رافقثم الله حفظه الخيالح ناصر بن عثمان الشيخ العم ا1ريي على درس 

وعمل- ٥١٣٦٣عام الرياْس إر الله رحمه معالح بن العنين عبئ الشيخ 
بهاوبقي النورة اJيذة االإلى الشيخ رافق ثم القضاء مجلس _قت له كاتبا 
الأمرهيئة شن عضوأ الالJنة وصوله بعل وعمل لشؤونه وراعيا له ملازما 

صالحالمشايخ العمل هذا _ق زملائه ومن المنكر عن والنهى بااعروف 
الغانموإبراهيم الطيب ومعمر البسام محمل الله وعبد )الرئيس( الزغيبي 

اللهوعبد الزغييى( بعل رئيسا )أصبح القاصي ومعمل الخيال الله وعبد 
وحسينفائز وأحمل القاضي( بعل رثيسا )أصبح سعيل بن وسيقا الممرو 

بنالله وعيد القاصى الله وعيد الزاحم معمل بن الوهاب وعيد الميل 
النبويالمسجد على الأثراف هيئة إر عمله انتقل ثم الحيالح صالح 

عاموتنوج سنوات ست ابن وهو والدته فقل تقاعده. حتى الثريف 

منالنواصر من الأحمد الطي معمل ابنة الجليلة الوالدة من - ٥١٣٥٧
الذيمحمد الديكتور وشقيقه التثتاب هذا مؤلف منه ورزقت، الغاظ، 
إلىبالاصافة القرى أم بجامعة الرندسة بكلية مشاريكا أستاذا يعمل 

حميعا.الله حفظهم ب-ات حمس 

ونشأ ٥١٣٥٦عام بالمجمية ولد الحيالح؛ عثمان بن محم،و الدكتور العم ~  ٢
علىانتقل ثم الابتدائية الءراسة أتم حتى والده كنف شن وترعرع بها 

•عبدالضيزالشيخ منزل غ مقيما السعودي العلمي بالمعه١ بها ليدرس المدينة 
بح—ليهليدرمس  ٥١٣٧٥عام القاهرة إلى وابتعئ.* رعايته وتحت الله رحمه 

ثمالعرJية اللمنة شن البكالوريوس شهادة ؤينال القاهرة بجامعة الاداب 

٠٥١٣٧٩عام بالرياْس سعود المللمثا حامعة الألاب بيكلية معيرا عبن 
الدكتوراءدرحة ونال ببريْلانيا كي٠يرلنح بجامعة العليا للدراسة وابتعن، 
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بجامعةاب الأي بيكلية الندنيس بهيئة عضوا بعدها ليلتحق ه ١٣٨٥عام 

نيثةوكيلا ثم الداخلية بوزارة عاما مديرا ليعمل انتقل ثم سعود الملك 

منهاورزق المعروفة المعمر أسرة من تنوج تقاعده. حتى والتحقيق الرقابة 
جميعا.الله حفظهم بنات وثلاث وعثمان أيمن بالأطباء 

بهاونشأ ه ١٣٥٩عام بالمجمعة ولو الصّالح: عثمان بن صالح الشيخ العم ~ ٣ 

بالمجمعةالعلمي بالمعه،ل والتحق السعودية ا^رسق _قن الابتدائية وأنهى 

وتخرجالشؤيمة بكلية ليلتحق الؤياض إر انتقل ثم الثانؤية على وحصل 

مساعداوعين الموره بالمدينة العلمي المعهد لمدير اعدأ معوعمل منها 
الداخليةبوزارة عمل ئم - ٥١٣٩٣عام حتى لندن ث الثثاتقت للملحق 

الغربيةبالمخلتة لم ١^^١ ديوان ه للعمل انتقل ثم شرعيا ومحقتّا مستشارا 

الأن.حتى العمل هدا ق - يزال ولا للمؤع عاما مديرأ أصبح أن إلى 
٥١٣٦١عام بالمجمعة ولد الميالح: عثمان بن الرحمن عبد الأستاذ العم ~  ٤

للالتحاقاليياض إلى وانتقل الثانؤية ثم الابتدائية على وتحصل بها ونشأ 
تقاعده.حتى والقرؤية البلدية الشؤون بوزارة وعمل العربية اللغة بكلية 

وتحصل ١٣٦٥عام بالمجمعة ولد الحيالح: عثمان بن أحمد الأستاذ العم ~ ٥
بالرياضالعربية اللغة بكلية والتحق بالمجمعة والثانؤية الأثلائيق على 

مدرساللعمل وعاد أباد إسلام _قن ثم الؤياض _قء مدرسا وعمل منها وتخرج 

ذلك.بعد الحر الممل واختار بالرياض 

وتحصل ٥١٣٧٠عام بالمجمعة ولد ؛ المعالح عثمان نامعربن الأستاذ العم ~ ٦ 
بالرياصرإالعربية اللغة بإد^لية والتحق بالمجمعة والثانؤية الابتدائية على 

ولايزال■بالؤياض مدرسا وعمل منها وتخرج 
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)٤(رض ملحق 

الصالحالمحسن صد بن ناصر بن عثمان الشيخ ١^!^ للعم الدانية السيرة 

الصالح.المحسن عبد ناهيربن بن عثمان الاسم: 

—٥١٣٣٤أو - ٥١٣٣٥العام سدير قاعدة — المجمعة الميلاد: وتاؤيخ مكان 

والتعليمية:الدراسية المراحل 

البصرةبمدينة لرص الذي الصانع أحمد الشيخ لدى بالجمعة دراستى دأت ب —
التبؤيةوالأحاديث الكؤيم القرآن لتعليم مدرسته وأسس وعاد بالعراق 
شنالمدرسن أعلام أحد ~ الله رحمه وهو اه  ٣٣٦العام ِفن ذلك ويكان 

عاما.عشؤين على تربو لفترة المجمعة 

صالحالعنيزبن عبد الشيخ لدى العلم تلقييح حيث العلمية مسيرتي اصلت و— 
فيهاالشرعية الدوائر ورئيس المنورة بالمدينة الشريف المدني الحرم إمام 

عبدوأحوه الشيخ آل إبراهيم بن محمل الشيخ لري أيضا العلم تلقيت د^ما 
,حميعا الله رحمهما الشيخ آل اللعليف 

أحيلدى هناك ودرست ه ١٣٤٧عام أواخر _ق عنيزة إلى ذلك بعد نتقلت ا —
ودراسةتعليما تلقى الذي الحيالح الناصر ميالح الجليل والأديب الأول المعلم 

أهليةمدرسة افتتح حيد وعاد والبعرين والعراق الكؤيت من ل كث 
بحكمحديث منهج على ودرسنا بها المكضن أول من كنت حديثة 

المجمعةإل وعدت  ٥١٣٥١العام _قن منها وتخرجت أتقنها التي دراسته 
العنقريالله عبد القاصي العلامة العالم من بحللب أهلية مدرسة وافتتحت 

.٥١٣٥٥عام حمى عمناءها يواصل المدرسة اسيعمرت حث 

الله.حفخله ر بتي. الأستاذ الفاضل  o4L؛السيرة بهدم ترويا|ي تم 
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آنذاكالعهد ولي الميز عبد بن سعود الأمير من بطلب الرياْس إلى عدت 
١٥ب وبدأ - ٥١٣٦■العام أنشئ الذي الأنجال بميهد للعمل وانتدبت 

لام۵jبالغاء وقمنا طالب. آلاف بضعة إلى وانتهى الابتدائية الر.دلة _قن طالبا 

الحديثةالتالر|يس بهلؤق واستبرلياء الخشب ألواح على العهد -ق الدراسة 
علىوالبنات الJنان بشقيه حديثة ومدرسة نواة المعهد هذا لوع^ون 

وحتىالروصة من الأربعة بمراحله المعهل، اكتمل ثم المعارف وزارة مناهج 
عاماوعش-رين ثلاث لمدة استمر الذي الكريمات معهد أنشأت ثم الثانوي. 

لتعليمالعامة الرئاسة إلى وانضم الملهي عن انفصل ثم العهد إدارة نمت 

الأنجالمعهل، من المعهد اسم تغيير تم الوقت ذلك وخن إنشائها. عند البنات 
الاسم.بهذا تسميته شرف لى طان الذي النموذحى العاصمة معهد إلى 

.٥١٣٩١العام خ، وتقاعدت المعهد من استقلت 

المجالسخلال من الدولة أحهزة خن والأستشارات المشارضات من عدد لى 

مؤسسةإدارة مجالس ضعضؤية أحرى مهام عدة إلى بالاضافة واللعان 
والنشر.والحلياعة للحضحافة الجنيرة 

بالمملطة.الأعلى الأوقاف مجلس عضؤية 

الؤياص.لمل.يذة المرعى الأوقاف مجلس رئاسة 

الحيحافة.خلال من ومشارك متابع 

الراحللأميرjا محاولات عوم رغم كرات المن. خن ولا التأليف خن أرغب لم 
كنتأش إلا الذكريات تلك "لتسجيل الله -رحمه فهد بن فيصل 

قضايا■\ بالكتابة مشاركات لى ولكن بأدب الكريم لسموء أعتذر 
مجلة 'إوالدبنية والتاريخية والاجتماعية الوطنية والقضايا والتعليم التريية 

—٤٥٥—







وكانالضسليت الاختبارات _قن للأوائل حفل بعمل يقوم العهد كان الأول؛ 
علىأذكر لا محمل أو فيصل ابنه وأقلته التفوف١rن الأوائل من أبنائه أحد 

العهدعادة من وكان .. ونيرا لا أبا باعتباره الحفل فحضر التحديد وجه 

فهدالأمير فألقاها الناسبات بهده كلمة الحضور من الاباء أكبر يلقى أن 

محفوظةالأشرطة هده أن لو بوئي وتضان المتفوكين الطلية لأحد أبا بصقته 

)ضاعت(الحالي العاصمة معهد إلى الأنجال معهد من الانتقال أئناء لكن 
مجلة—قن محررة النيارات تلك أن الطالع حسن من ولكن الأشرطة تلك 

أشرطةوضها بندر، الابن أرش|ف —خ' منها أعداد المحفوظة ١لنامدرJة 

لضني.. المعهد واروا الذين العالم وقادة زعماء من عدد ألقاها لكلمات 
.ثنالله حفحله ألقاه الذي الخطاب من ذهني —قت عالقة زالت ما جملة أذكر 

يسعدهلم أو تهاون لمن مؤدب □*ديب الحفل هذا أن قال: حيث الحفل ذلك 

.بعد فيما بارزأ ليكون الحقل 

الحينبين المعهد يتفقد كان ~ الله حففله — فانه الثاني: النوع أما 
مصورافأحضرنا مرة ذات الأنجال القديم المعهد زار أنه وأذكر والأخر، 

المعهالزرت إنما لأنتي الطلبة مع صورتي خذوا قال: تصؤيره أردنا ولما 

فيماشأن الصورة لنده ومميتكون للذكرى بينهم أكون أن وأود لأجلهم 
ِقالميادر  ٤٩٧٦العدد وهو الجنيرة أعداد أحد -ق، الحيورة ونشرت بعد 

نادرةلأنها مناسب إليها والرجؤع متى تعليق وعليها - ٥١ ٤٠٦رمضان 
كانواالذين المخلصين الرجال بعض أذكر أن لابد وهنا •• مهمة ومناسبة 

الشيخبالذكر وأخمى .. العنين عيد بن فهد الأمير المعارف لونير سندا 
المنقورناصر الأستاذ ومعالي الشيخ أل العنين عيد والشيخ الشيخ آل حسن 
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كبير.فضل  ١٠٢١وآخيون الواسع عبد الوهاب سو الأستاذ ومعالي 

ونيروهو ونشرء التعليم أيل من أن الحبيب الويلمن هذا ولأبناء لنا لفخر إنه 

بلادنا-ق الرائعة الصورة به-ذ.ه وانتشاره واتساعه إندياحه يتولى أن الله شاء 

وجعلله، وغفر الله رحمه والريادة، التوجيه مقاليد وبيده ووالد ملك وهو 
الثانينائبه وسمو عهده ولي وحفظ حسناته، موانين ث الأعمال هده 

الخلسن.ورجاله 

-!٥٩-





١() رقم ؤهقة 
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ءيصس ٠٠٠ء"مءءاي:-يعيس.س )ص .ءِ،«. . -»-«ع-بم■ 

-بثاكه\زةاربيت ؟مْ rآمحذءأال-تتم -بممح-يأ 
ر......٠ .'ا<أءأأس>سء._..ِس ؛اسمسمءااماا lay,ص بم1س<ضي'سصضبممسممج-ا'سءسأمب 

إءاِه'انلأالالأاىو,ؤنئلأ 'ءا'يارء 

ّّ م أ » »

ا4همِيجمني'نيبشجأيم َمحم احانح همنه أُوسهم 
.اث'ؤ!د

-١ محخملج,.بّطسه^ ؟^^^١■-■ 
سحءب.صسءٍ \مسصب 

ِ■٠ f ى■■ : آم
ِماءكضبمءو!ادح 

إاز،.م;■■٠  ٠٠٠ِِء ن"-:ث بم|محٍي, أ؛اآماi ٩ ١ ١ ئ ث ٩ 

.،--..,ز 

ت
.ض،،ص«بمبخي-ا

■؛ُد+بممحأبجبت ,'محَ د 
ءص-

•._ن.صبمس*بمصأا ,٦, 

صِومحِمصمحلأِّوأع 
أا

'نثَمحثاقم
*■ا.,ئ■ 

سش'
:مح77َمح'ريغحضنميم



الوشمةرنم)ا(تابع 

.- معبمبم-س--س •ب ..س-ح'*صحم مء ء،ء إ

_؛^^ءسمصءسسسنسمسسّسس,بسمِب أدنسم«بم ^٦٩^٠^^^٦;ه- مقدتسنم 

ؤا %أ 



)٢(رقم وئيقة 

عاصمعن حفص بقراءة إجازة 

-٤٦٣-



)٢(رقم الؤئيقة تابع 

عاصمعن .حفص بقراءةإجازة 

^١٠٢٥

X؟'
م,، رِم 



)٢(رقم الوثيقة تابع 

عاصمعن ضص بمراءة إجازة 

ثه

'Z؟١ 

XUX؟ >ثآتمَقا  \V
,-,يظ-.■«؛أ-ءاسا.سحم,و:،ّ-.... د-, ^^ااصأءأسمئت.,أن• 



)٢(رقم الوثيقة تابع 

عاصمعن حفص بقراءة إجازة 
,ءإء.ْ

ا\م١ 

 N مم

'•حأءم 
uc3yV\'ء عب.همحَ 

W;
0حم

٤١َة 

ا١ ه ِ
ِأ*\ا:

ص

بعمحي 
ا'0

٠.^.^

-٤٦٦-



)٢(رقم الوقيقة تابع 

عاعن حفص بئراءة إجازة 

\إي\%

.ki\ءمآَت\
^أ.بءأر\ 



)٢(رقم الوتيقة تابع 
عاصلمعن حفص بقراءة إجازة 

سسصمبمسكو 

ءآمحآ

خء,م 

'أأ-أآ 

.ؤء\ ؛١ 

مم ؤظ 

..عبما'ا■:^''آج .١. ؟ ,ث ,ث:تهمن;.

َِءءس•  ٠٠٠

ء''ه

-٤٦٨-



)٢(رقم الوسمة تابع 

ءء ما 

.،\ئ 

ءئ

'ء'*؛'>'ُءصنسصه^سصجماسجم.|م٠—

ءذت 
َِ

>ة\ء
رآ

ilHi
-٤٦٩-



)٢(رقم الوئيقة تابع 

عاصمعن حفص بقراءة إجازة 

ثآإ ر\ ٠ ا 

١ِ  ط

•ِ.V ص\ 

٠رحما  ٠۶

أ

Cx ئ محإ;,
>ّ'ت>أسءءءبمأأِ..مأءسمسمءالآء- ^^ءءءأ؛-ثبمم«ء 

إ؛؟،ة
-٤٧٠-



)٢(رقم  jJ_4|تابع 

عاصمعن .حفص بئراءة إجازة 

؛ج؟مء؛/

ها٠^- 

دء
٠٠ __

و ٦٩مصُ

-٤٧١-



بهسكن عام لأول النزل لأجرة قبض سند 
اكورةبالمدينة التركي حوش 4 - الله رحمه العنين عبد ١^٤ 

٠٠

..آ....س -إ 

-٤٧٢-



برقم)٣( وقمة 

بهسكن عام لأخر النرل ^٠ ، -^ض 

يَر؛امحبهعبررِئثروه 
٢معد وحن، رم ن رمّ-ِا١َ رمةذيّ شاَِ شَ دئ كغ 

مءز>ّمحغمحاَ'محمح بؤ رن ^١ رِلب 
ريئ؛بربا ١ مِمآَ ألنحاسَ رستث ١ ماِغ ال 
م■همث  ATلغا ر مرنت دل ا رصم ا أل يل  ٧٠

ثَكإرآ١ ّرك  ٤٠رث1ِ-ت لن_رو ١ ُتمع ص ر 
لأرًَانن؛ذربَنث ر محاِتءلأ هتا ه  ١١بم 
شِةارإءر<مح ١لك< هِتثثذ ءنِصأ إمي 

كرداءناراما3ل والت، {زرنأُ 

ص'-ة
كط ^

-٤٧٣-



)٤(رقم وثيقة 

صالحالضيزبن عبد الشيخ رغبة حول المكانيان مجموعة 
الشؤيفاالتبوي السجد بقرب له منزل تخسيص 

ارحنارمبماذ 

—ُب• نةالغ'ة 
—امح-ادع 

المطتسإ؛اسبمِ 
شرعالم 

التموىالسجد رخشب ن و لعا جرء المظ ر ا الد حل 
بمم.بمالي 

الرمله الما رركر لى المٌا حب ما 

آ/ءمل ٧٠١٨٨١رنم الهم المالغ س انأ م الأ ذش؛؛راش ريمف ء رم5ا جلءركمور-صتاك الملأ 

ٍظ'جرلعاونْ/أ/آ^أش أخده فأمرزارتاك للإ'آارالءلخانيأس 
عارتخمركما ابمعي ئذإرالأغاءرررتامإ التربمسا الناسب ألمنش يئد بمالي ألتموى المسجد وخطيب 

i\rU\/؟/\Yj\r>*\الرثقرتم ;نىكا,خفاه V، الد يرالثرءه يا wنرمىلضرآك 
ناكمىى الجد ا"ظجارمءتروب •للمه آاما~/ام؛"؟أء.ان اكمرالر*ى المعاون خطآب 

^٠٨١١٧ض  ١٦٦٠متم س ايا ص ألا صدور ملخ يىوءد اكُ السجد وخطيب هام رعرسماوزلأ 
امتتجارسم ا يقحويل ص خصا ألا ععجم-ات النوط اثمٍوىرطلم4 للخجل رخطهءزا أاا اعا ,ةبم«ءهت* 

فترقبدن سا س لا مد الشرى المجد وخيب عام لا ألترى سادسجد ية مر طى ن تم الش ر ا الد 
ه١٣٧١ّسمرلرائش.َرنىا٢/^/

٠المحا يس م ٢
اّكَِ''ّسلأرمو

Vc  هV
ءئااكمب بمح طع حا للأ يعد الم لحتمة صررت 

،،؛ ض حا للأ السري محمسجد اءامرخطٍب لغعيلة صل الأ طمق صورت 

المتم

-٤٧٤-



)٤(رض وشتة تابع 
صّاثح١لعنيربن عيد ١لشيخ رغبة حول المكّاتبات مجموعة 

الشر|وفالنبوي االسجال| بقرب له منرل تحصيهس 

ِل^محتم0 تغ لو 

د>،اؤتم
-ب لي.ص 

م"أ "ك'رنك ;-م■
وء  r َِأمأ:

سأ..إ

-٤٧٥-



)٤(رقم وئيمة تابع 
صالحبن العنين عبد الشيخ رغبة >ول الكاتبات مجموعة 

الشؤيفاالتبوي السجد بقرب له منزل تخصيص 

Iأ'صادر -ءقفأب 

إ'ُ• 
ارم رص اش  f'.

ُ..أأشرء.ة آنح1تئِة 

امحاردِا.إ،اب 
هع دء 

ذُّْ' |

موسلجتالا س نابين ته انح ظب 
اب.س ب ارك جاري آ-تا ى اكر م الر 

ر'َاسا؛الأسمطبىس 

ىس-رنعئثمصبؤبمرص 
٢ ١٠١ح المم*ن ءه الخى ذبمت س الءُا م _ اسا 

ض<الشسل اسن بما'ن . ى |j؛_ رب رخنيب 
اكرامماسمرضسم'ر،ثنسس ب بمج !ن 

ساورٍموانصولإلأسا ب
وا ,اذس اسس ى لد ط ثرادم _{ س ررِجرا 

دالفمما ىومحاد الم>د1كُ س ترذ رك الأرا'ظ"ِ،:أرو 
إسهوم!سبمبم،يخىم؛ء 





)٤(رقم ؤ؛يقة تابع 
صالحالعزيزين عبد الشيخ رغبة حول المكاتبات مجموعة 

الشريفالنبوي السجد بقرب له منزل تضييص 

رابغ رؤح َهِخ 
•ء ر، r رعن رم م •س 

فير سمبمص مِني  VCا>خ م نما ُّب 
ِءلِاىرنيسرص ٢ ُدعِ رَا -؛c ابُاَ 

تربخُّدبك. ُ ح َ م ٢ حممرنم يثق -َن 

—٤٧٨—







تابعوئبمرقم)1(

سءصسمكمحباباصياصض

األأسِِ\،ْامم

رسِخ محعَمحر_ ١ زع َث 
'صأبرمممهم8ِِ■,م ص٢ 

بت\يركغ< همَِر  VVادرِح همِأ َغا 
منجمع ِئا ١ آيعت ٌمردِ' َ محز د اَُ'َ 

برِ امس ج آى ررع ١ ؤِا ردِض 
رِبنب< للّن لنص لنص مدسِِ ل ُِ 
ارررمرَن رآُ'حمَبمنمثك . اٌ اِِثا'  c^v^rس

_ِمحجي؛ءمح

—٤٨١ —



)٥(رقم وآيقة 

ؤد١رة١لذ١جفثة
ظبمقذسي

بمكصبامحم؛ر

الرسم.إصصس/د-ر...للأح,
اكارغ-....س:ءغتك.ءيني

,ءس.„.س_...سسسإأارءةأث

ألصالحممدأتله ين ناصر لخاكتور/ ا ألأستاذ هعالي 
ألقرىأم 0ابىيوجاوةة 

وبعد..وبركاته ائله ورحمة عليكم السلام 

سماطعن توثقي كتاب إصمدار الله بإذن عزمكم المتضمن خطاهم تلقيت 
العلاقةضوء على مشاركتنا وطلبكم الله رحمه الصالح ؤمميالح بن عبئالعزيز 

٠وبينه بيني كانت التي الصمادقة 
نبقىألله رممه ألشيخ سماحة عن الكتابة أن لسعادتكم أوضح أن أود عليه 

هائيعرفته فقد سماحته عليه كان الذي الأخلاقي؛ العلو إلى الوصول عن قاصرة 
الجنانقوي اللسان فصيح والحلم بالأنأء يمتاز ووقار هيبة ذو التفكير طويل الشخصية 

محباالله رحمه كان الحميدة والمشاة العظيمة الأخلاق من كبير جانب على كان 
اللقاءمعه فنحيي عام كل في صيفا ياتيها خاصة أبها ولمدممة عامة عسير لمنطقة 

داعيةأو شيخ لكل متكأ صعارت وأريحيه واسع علم من الله وهبه بما ويتحفنا  ٠إلهه تصبون فيما التوفيق لكم ضنيا ٠ الآيرار ^^^ه؛صة رحمه ث زي^^ألب 

^^يدالززطحاك 
,يسيرمتتيشه أمهر 

-٤٨٢-



د

)٦(رقم وييئة 

*ُ؟ا' ألرفقات 

المالحناصربن الدكمد/ الأّتاذ الهميم الأخ سالي 
اللهمحلمه العرىآم جامعي مدير 

:ؤيعد . ؤيركاته الله ؤيحمه عيكم السلام 
التيم  ١٤٢٠صمر ٦ ش 1لمؤرغد ممالبكم ؤبمالت بالغ بتنتدير فتئ 
الراحلعمعم لمرة مؤبمى كتاب اصدار على القبمل عرمكم حلاتها من آبلختموس 

بكلمهمشاوكس في همرعبتكم . ثمراه الله ملهب " صالح بن عبدالعمير اتشح سماحه 
.وتعاملا وصغات ظنا ، سماحثع عن ممحدث 

همنيأبر أتمد مجل ذلك سيرة نيئين في الميمة يخلونكم اهيد إذ يإتئي 
تمميؤهكلمه لكم أرمق آن لهسرتى ، كميمأ ؤصسديما أخا M الله ؤحمه س و4 اعثذيى 
"ألّجءل ألجهد عدا فى مني مماضعد مثاركد 

مها رتتديدي■،، b__؛L_ ونيلوععاليكم 

التؤيصرعيدالله بن ■حمد 

-٤٨٣٠



)٦(رقم وثيقة تابع 

آبمحص 
rs .م.إ،؛ح.

أ0آو (-••؛؟ • ،؛؟ .؟•• ألتاربخ• 

ماسماما رجل محمحأ س" 

مديرآلم،سالح. 'مدالل، محن ئاصر أثدكتؤر الأستاذ اتهبمدخر معائي آشمحتي حيث 
سماحةمإحل لث سره ليره عن ؤثامتي كتاب إصدار عش عزمه - ممتري آم حإمعت 
الليتغمده الشؤش. البري السجد وحفس، إمام ٠ صابح صن ء؛دصا'ؤئز ألهمخ 

-ص بإفن ٠ 1كطنمن مجن رحل إناء ئيبماءه سله اثدكمقاضاثح في أمرت - بر*حم 
يبمن ٠٠ٌئرمى بعروة له يمت لائه لا كتاب، يي الجميلة سرته طؤح على بعزمه 

لحلمهؤحياتسه ئصسه نذر  ٠٠الكؤمم الوطن هاد1 آبئاء مجن ألرأع اأرٌز لذلك منه تقدمحرأ 
و|ءأمت•. وتفبمأ إشرانأ ممتصاء ممارسه والعطاء مذل مؤبمع أبرد قي محيلاده لمحتي 
ؤبملىعيسه الله صلى ■■ مجحمد الكييم نجيتا وهومسجد ا الأسلأم متجر'ةهم، آُأهر ٌاش 

مجعالىسنه ألذي الجميل اممعل بهذا لوبادر تمتى من هالش أن أحزم وأكاد " وملم أله 
أولمالصالح ع<؛داأعزهأز الشخ/ صماحه يعرف ؤلولسم حتى الصالح ناصر أئدكمر 

ص•ذا د محض 

قأتديراؤتديره فأحتوْ عرفوه كثيهميئ لتلدب هممحأ الله" رحمه ٠ سماحته ان كص 
سرعلى من اليليخه خنه نر سواءا ، وآمالهم وصاجسهم عموتهم من ترمحا وكان 

العلموسعه والخب بالحلم الموطر تعامله حلال أومن المش، التيهمي ألمسجد 
د*كارمظى■



)٦(رقم وشقة تابع 

ثةتمق؛,فد(
.....Sn•م،. الرقمٍزخ 

.كءب\.حمC / م.ء التاريخ 

أء-نبسلرة يسرني وكان .. الأبرار ■صقت صالح بن الشح مماحت ■؛ياش لعد 
وكئما*P عديده مسشين كثسب عن .H اللم ؤحمه -• عرنته ثمد .> هيمعأ ثليى ثى 1لأءر 

والدألى وثمان .. يتعاملا يقلتا علمأ ل، الإثمار خانلرى نى تناس تربأ ت إذددت 
•جميط عاس ارلثك بم الاحداو كل ني وكان كسرأ محأحا رصديثا 

ائشخالجليل العالم سيره ثحليد فى آلمثؤاصعت ألمشاركه هذه بر هم انئي 
..الغد محل لذلك والتتدير المحمم مخرؤن عن برء عن أعتر صالح بن ءبدالعزيو 

.ؤبمّغات ؤأحلأ؛ئا مجابا 

فيللمثارئ الميعت الغرصت عذء منحني أن الصالح ناصر الدكتؤر معالي ؤأهكر 
.الكتاب بهذا ممثلت ، الصالح الرجل لذلك الوفاء احتغالٍد 

مشؤىنكرم ؤأن الجراء حير فعل ما على يثييد أن ندرتي جلت المؤلى ؤآصال 
أولتملثاوجمنن .. والصالحين الأبرار ُوض في ؤيجعلع ماوا، يتحسن ميرْ صاحا 

ومنم,،وصمم أل، وعلى محمد ميدرا على اللم 

َتبمِ
ألتؤيصرضدالله بن عحهد 

—٤٨٥ —



)٧(رقم وشقة تابع 

لْعةتةةظ
,ءه.MJulmali .furP,و إل؛هإ،لث-,>؛مح 

الصالحانف عبئ بن ناصر '/ الدكتوو الأستاذ الأخ معالي 
اللهسئمه انقرى آم جأمعة مدير 

-. ِ ويركأته /محي ورحمة طشم الساثم 

..مد 

هالمرة؟ئا ^٠ ١٢تأريخ و آ'/رخ ١ رقم يكم معالخعل_ساب شسسلمدا فشد 
بنالعزيز تممي الئدخ فضيلة عمكم لحياة يترجم كتيب إصدار عزمكم بخصوص 

لتكونصممت ائئي المرققة الامحشارة تعبئة وصلبكم ؛ اش يرحمه الصالح صالح 
.ألكتيب لهذا ألأسسية العصائر احد 

عنتعبر والتي ألطتبة انلفتة هذه فيكم احيي أن يسرني —بة المثالي وبهذء 
انتدصلى اثف، سول ر بحديث عماد الصالح لأسأف ووفائكم دشم طيب 
ظمأو جارية صدقة عن إلا ثلتقة من ألا ممئه صه انقطع ألإنسان مسات إذأ رز ت ونملم 
الوكالمعالي صاحب أئتم و ا مسلم أخرجه ر ٢( له يدعو صالح ولد أو ه، بينتفع 

.اكضلأء من علما ٤^ اس يرحمه وعمكم افد، شاء إن المسأني 
م؛نالمرفقة، بالأوراق دونته وفضل وسج،أيا صفات مان عنه عرقيه وبما 

,لقضيلته معرفتي واقع 
يخرحوان ك والمن ب-امكق لكم ادم ذلك' ر وفقت قد اكون ان أرجو. 

.به ئشئتفع أئمبارك ألسفر هذا 
ُئقمحينجاتي خالص ونقبلوا 

بمّء؛ئبمىإ؛ 

ء£ققققإ.
ءِِ

دهيشبن أض ءكد بن الملك عيد 

مهشد بن اس عبي، ث>ارع نيزية* منا 
ماةس،بم1بمألأهء ٦٨٩١صبِ 
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)٧(رقم وقمة ذابع 

ذئ؛ئةأصف

pK2 ؛. )r. ه-وإه.ر إاأشرئ-.>مم 

-اس رحه - صالح نمزيزين 
وقضاهؤسجاياه صماته 

سصالح آل الرحمن مد بن ناصر بن صالح س العزيز مد الشح ِان 
.الب فى راسية جذور ذات ءربمة أمرة 

شتى،بمامحلى كشم؛ امآ تضم التي « صالح آل عشم؛ ٠ 1لى فهوينمى 
فدرهوفدروه ■مرم،، الذين والفضاء العلم رجالات من كثير ءا—ه أثنى وفد 

منأم قرب، عن وءرفوه جالسوه الذين يلاميذه من أكانوا مواء محزله، وأنزلوه 
■صهم تلقى الذين، شيوخه ُن لإ بهم؛ ألنقي أو ءعه صلوا الذمح، زملائه 

وقئالعلم، حالفات وصل على ~ الق رحمه — العزيز مد الشيح حرص فمد 
فىونفانسه واحالأصه، وصدفه، وفضله، علمه، غزارة على الكل له شهد 

.وعامتهم اذسامين ولأئمة . ولرسوله لق، الصحة 
توفيتحيث، وهدنه، مشاعره رقة فى كبيمآ أثرأ يتيما لسثشته كانت وقد 

.موات حمس ابن وهو والده وتوفى ؛صن، وهوابن والدته 
صاحبا-يلق، حن لائم، لومه الق في تاحذه لا قرى حازم ذلك مع ومو 

.بلغ ولسان ثاقب، وفكر راجح، عقل ذو سمح، كرم، 
كانتفقد مرات، به واجتمعت قرت، ءن أخ يرحمه فضيلته عرفت وقد 

ه١  ٣٧٥عام حدوث في أنه وأذكر وصحبمة، معرفة اف يرحمه والدي ومحن محبه 
محمدالشيح ; الفضيلة أصحاب : «تهم الشايح وبعض والدي مع سافر أن 

وآحرونمسد س سليمان والقبح عميل، بن اف عبد والشيح الخركان، علي 
اكئار،بواسطة الرياض من الشرقية اكلقة كذكرصالى ذكرني عشي لات

سلجًٍض. بالأحاء سزكا إلى والدي فدعاهم 

دصشبن الله عيد التيخ شائع ايميتية" 
فاتسءا'أبم،به0 ٦٨٩١ص.ب•

-٤٨٧-



)٧(رقم ونيقة تابع 

.و،ئيصئ؛

Prof.  ةأاأاطإه بجر.

بنانف عبد / الأمير السمر صاحب بزيارة ابميع قام اليوم ذات ساء وفي 
جمبناباتوا ثم سموه، مائدة على العشاء وناولوا الشرفة ايطمة أمير جلري 
ايميعتوجه التالي أليوم همجاح وفى الصباح، حتى وبمضياكه سهوه بقمر 

,الوالد من بدعوة منزلنا في الغداء وتناولوا للأحماء اليمام من بالسارة 
دعواالدين بالأحاء الأشخاص ل—مض بريارة ذلك بعد اجمسع قام ثم 
.القهوة لديهم وتناولوا ومرافقيه، صالح بن اتحريز عبئ القيح فضيلة 

كاؤلتائية فصره إلى القرفة الشهلقة أمجر سمو دعانا الثاك اليوم وفى 
■للرياض جميا عدنا يعدها ، سموه هائية على الغداء طعام 

إل-ها،أشرت التي رحلتا أيام خلال اتنمص صلواتا في أمامنا فضيلته وكان 
ماكشن! الق يرحمه وكان جيدة، وتلاوة عيب، بصوت الق بمبميزرحمه فكان 

تكلمإذا العشر، لعليف ، الأسلوب عدب الظل، حفيف فكان ، بمازحتا 
للحضؤر.والإنصات له الكلمة فدائما كلامه، لخدوبة ايمع بمصت 
وعض1صور1 ارفق ر المكانيان بعض اف رحمهما والدي ومحن محنه كانت وقد 

وتزاورا.يلتقيا ما كشنأ كانا فقد والدي، إلى الق رحمه أرملها منها، 
عدالرحمنبن ناصر بن صالح بن العزيز عبد الشيح ايلل شيخا اش رحم 

.أجممن وللمسلمين ولوالدي له وغفر واسعة رحمة صالح آل 
مالذلاشوكت،ه

٠٠١٤٢٥انحرم غرة في المكردت •كة 

عمدشارع|وتهخ السينية• عكةاتمكر«ّات 
داكسأ\'أبمإ¥0ه ٦٨٩١
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)٨(رقم وشمة 

0حك

الموقرالصالح افد عيد انمكتؤرناصرين الأخ معالي 
اثقريأم جامعة مدير 

اشسلمه 

وبمد،،،— وبركاته اش ورُئ عليكم السلام 

المر\*/خ ١ يرقم اه—  ٤٢آ/، ّاا/، ي ١^١٠^ رسالتكم راكمدير مالغ تلقست ئقد 
محاغين الخنين عبمد الشيخ اكاحتل ووالدنا إمأُنا عن الخديث ق للامهام باخياوي غيها تالطقتم 

٠ومأواه مترله الختة وجعل ُماه وأكرم الق رحه غ انمأ
حماةيترجم كمحب إصدار و للإعداد بميله أكم ئا والثواب الأجر لكم ئمحزل أن الد وأسأل 
الأفاضلانمئماء آثار تقفي ل لواحث؛ن ومفيد هام وتوئق وجليل محاخ عمل وهو فهيلته، 

•للأجتال وئ؛رأما 
الكعب.لإمحدأر رالتومق يالخون وأمدكم جهودكم ق أه بارك 
محنه عتسمعته وبما فضلته ولهاءان عزسمرفي موجزة نده شالكم اوفق أن ويسرئ هدا 

بائدبمةاء انملههمثة وعضو القراء شخ الشاعر إبراهم حمن ألشيخ ا،لرحوم محشيلة والدي 
كاببحويد اف رحه صاخ بن أثمزيز عد الشيخ فضيلة مع تدارس من أحد كان والذي الثورة 
أف.

حفظكم، حمل وص شر طول ل التويق !دوام لكم دعواه وأصدق نحاه أخلص وشلوا 
.رادامكم الق 

^١،,.
الشاعرحسن بن علي 

الملنيبالديوان انمستشار 

-٤٨٩-



)٨(رقم وشقة تابع 

بءئفئص

ااماقااذ؛ئ
محيس،ر

١^^الرحمن أف يسم 
^^تلئط—شت

إمامحالاختارء السرولتي هدى عتدعا الءالح صاغ بن الخرير عد الشيخ فضيلة اه أكرم لقد 
مليبقام *حيث ء المشورة المديتة ل الشرعية للمحاى؛ ورئيسا الشريف الئجوي للمسجد رخيا 

هبيشهد بما وتفائ وإخلاص أماثة بكل عثرات مدى على ا-يليلة المهام هذه ثراه الد 
وتجملاحترام بكل فضيلته يدكرون يزالون ولا وأبمائها ونسائها برجالها المدية أهل كل 

-■ٌن كل ي سه دممن 
وكرماكدر وسعة الخلق بجس الق يرحه صاخ ين العزيز بد الشيخ فضيلة اتصف لقد 

ومنةالق كتاب إل وانمودة آمحزير والعلم الوم الخلم *ع القضاء ي والخيل والحكمة التمس 
•الأمور مع ق وملم علته اف صلى وموله 
اخكمإصدآر ل كثترا وبمأدا ألتي، ذات ويملح إله ويسعى الحر بجب الق رحمه كان 

,الخصوم ص المتازعات وفض الآمر حل ذ ويروى 
عليهالق صلمى الق ومول همراب ي الم-لين ليوم الخهنور دقة على الشديد بجرصه عرف 
التهجدوصلاة التراوح صلاة ل كشرا نفسه بجهد وكان ، اف رحمه أيامي أواخر ل حى وملم 

أحكامعلى حريصا الخروف لخارج ضابطا التلاوة حلو الخففل قوي ، الكرتم رمضان نهر لي 
ىالوقف أحكام ق ألوالد له أيدآها ملاحظة محن اف رحمهما والدي على تمف , اكؤتويد 

مدىعلى أراد ما له وكان القرآن عليه بمزد أن اف رحه فرغب ( الكوثر اعطياك إنا ) سورة 
تلاوةالوإتقان اخفظ رجولة الذاكرة بقوة يصفه الق رحمه أي سمعت ولقد ■ سنوات ثلالث 
وحلاوةمميزه ق فريد انمريز— محي الشيخ جلسام— إحدى ق عه وقال ، المقرة وتور 

.رسوله بأنوار م الق برضاء حش قد انه شك ولا ، تلاوته وأداء صوته 

—٤٩٠ —



)٨(رقم وشقة تابع 

امالعءدسه ق ه زياوتعلى الدية إل يالدهاب ألظروف أمعدني مما أحرص كت 
إلني وثبلّير يرحب وكان ، الكرأم الأئمة ص ولوائه العلماء الفضيلة صحاب وبأ يوجوده 

العمربملول دائما ك ؤيدعو الخرمن حائم حال كيف ~ يهلرحد موال وأول بجه 
■واكوهتق والخون المحة ودوام 

—للهم٠١بمدقم ويلم أ"؛مادهم ويتقمى انموزة أنحاء كل ق اسن يشوون يهتم كان 
،اخراء حش الّلمتي عن وجزاه اث رحه شثوهم إصلاح ميل ق السديدة آرائه ويدي 

امحسعإق جاءئ اتحثماي امحرأب ل علهه صش أن وبمد اف رحه والدي تول صدما وأذكر 
محنوقارنا أعلامها من علما الدية فقدت النوم ولأبماثي ل وقال ، رموامسا معزيا ، دفته بمد 

.الثواب له وأجزل شيخي آءف رحم قائلا كراته كمحرآ وحرن قرانها حئرة 
أنإلا أفك ولا قدره حق اكاضل اهامحا أوق أن أمهت مهما آمثيع لا يائ الختام وق 
وأحفادهاي؛اءه ق الخير وبجعل -بمائه فسيح ويسكته رحمنه بواسع يهمحمده أن قاله جل أف أدعو 

دىصتردد الشريف اليوي ا.و،-ءبمد يأركان وكأي فأحجثه الدبة أجب " بمده من وتلامدته 
.الخياة مدى اخسب صوته 



)٩(رقم وثيقة 

السبيلاه عبد بن سد 
الحرامرححلبآالس،ثصد إمام 

^c٦كاراطاء

رقم:

/أص 
:اقثفرعات 

الصاخانف عجي ين ناصر الدكتور/ الأستاذ الكريم الأخ ءعالي 
افسلمه القرى أم جامعة مدير 

وبعد:وركاته، اف ورحمة عليكم السلام 
والتضمنه، ا/ئ'آلأ أا/''وتاريخ /خ، ٦ ١ رقم بكم خطا تلقينأ فقد 
اف.رحمه صألح بن العزيز عيد الشيخ فضلة لحياة ترجم كتيب إعداد على عزمكم 

علمائهاسر الأجيال يعرف الذي المبارك العمل بمدا قيامكم لكم نشكر ونحن 
وأعمالهم,

خلالس محيلته نعرف أننا إلا الق رحمه به نجمعنا ؛١.^؛ اللقاءات قلة ومع ونحن 
انكيرحمه عليه الكثترين ثناء تسمع كما مكة، إل محئه عند أو ألمدينة ق له زيارتنا 

وغرهم•ألعلم أهل سن المدينة، أهل -ن 
الق،اب لكتأداله ق متميزا الشريف، النبوي ألمسجد ق والخطيب الإمام فهو 

خطيه.ي يعرض فيما متميزأي 
نوموسلم، عليه انك صلى المصعلفى مدينة وجهاء وأبرز الأمة علهاء أحد وهو 

كانكما أدينه، محلما مهابا، قويا عمله ق حازما الملكة، ق أئقفبماء رحالات أبرز 

اتجهانحم.تعدد مع قم حسلة على الناس من محبوبا الق يرحمه 
أوالديني—ة ورهم أممن كثثر ق الصطمى مدينة لأهل مرجعا اش رحمه وكان 

الكلمة،نافذ النقلر، سديد بالحق، صادعا الاجتماعية، 

ة،التاماءة والكفالدال فيه وتفرسوا أحبوه حى العلماء من عدد على تلمي 
عينهالذي العنمري، العزيز عيد ين الق عبد الشيخ ولإميد أخص من افه 1وحمه وكان 

-٤٩٢-



)٩(رقم وشقة تابع 

اسيلاثله عبد بر سد 

م١ لمحب ١ يطحمر أ وحملمخذ م رهما 
انحشأ-،ر و'ءذوهبتيا 

آضخهآلمةآ\/_اآةاه
\دووع\ت:

قيها،المنك عن ألنهي و يالمعروف الأءّر لهيئة ا رئيم وخعلساء إماما امحمحة جامع في، 
وعقلا.علما لتميزه أحيانا، التدريس عيه يتول كما 

ورة،المنة المدينمنطقة محاكم رسس فهء عديده، مناصب ائفه رّحمه ثول وقد 

أنها كمبالتناوب، الهيثة يروصول الذش أحد وكان ألعلماء كبار هيئة ى وعضّه 

الأعلى.اكض>اء مجلس ي عضو 
المسوي،اخرم ز الدينية الشئون على الإشراف مكتب على ألإشراف تول وقد 

ورة،المنة المدينؤ المنكر عن والهي بالمعروف الأمر هيئة على الإشراف تول كمإ 
فيها.مسيئا وكان تولاها الي الأعمارا ين وغير 

إء.الجز حتو قدم عما يءزُه وأن ترحمته، يرحمه أن تعال انك أسال 
والسداد.بالتوفيق عملكم يكلأ وأن بجهدكم، ينغعِ أن اسبءح؛'ه ماله أ كما 

ثم،ا،وترعا بجمفلكم واس 

أخوكم
السيلالق محي بن محمد 

-٤٩٣-



ودمةردإ)'ا(
صالح^٢، ٣١١عي،و الشيخ من مجهّوعة 

صالحابنه دراسة حول الناصرالصالح عثمان الأستاذ -^؛^( ٤١إل 
رص»س ؛٠٣ 

المعوديةاالْهءالرمة 

هتمْ/اش■ سثس؛ 
■*■•"^''بب*ء'"-سء---«...،ّط،صم..س.ى,,.سىسهمٌّمع  jjjميو 

ارنتر-وارياو،ْم؛لخامح ررزء 
ُارءحِرمر^ررزاءَدمد َم ُرحالَو/ث، غىِك م م ر' 

•م'م' ا رة اللُ د ز' رمَ ُرذُ رانُ م دا 
Jj'  <,م'لم 'ر باًإ . ;زإئإَ ألأءح, ِِمئ وسمر

رمُرابئزررمَِنقط رئض!ت ٠ ب غمحِالأ 
مرأ در' / ر رمحَلم' رم َأُ ِ)رردِز رث' ١ ُِبيلإ 

١م ٢ ٠ َ ٠ همِِ-مح 
U ^؛٢ 'َدء  if  لإرنمحلإ وزو, أثر/ /رجر • ر رر
/ر:ءِ_ر': دن ررر• ُِور"رُانءنِف؛ ر محر' 

ألآإ/- ع- إلثاي-ز ررأ-ر' ررلُُب 
•؛1 ١' ضٌ'-م'رر رِ'ا ١دنمyَ رَ ير مي ر ٌرم 

امم؟الِ/-اصيمص-
زو-دلررا ى ؟ ص ن م'ء رِ هم ■ م ًامح ٢ ُر 

ُزامورءرإمرررر- ا ز.' م ز خَسمت ن رم 
محمءم 



(١٠)رقم وئيقة تابع 
صالحال^Jزيزين عبد الشيخ من خْلابات مجموعة 

صالحابنه دراسة حول الميالح الناصر عثمان الأستاذ إر 

المعودة
دتا.نةاصة

.اىءهاسمبم_سس„„

أرمتأس محم 

لادمع

.ُ أ ذرى ح نرر ا مق ر ووخذ\ب را ع تم/ربا 

ركرخم'كر؟ ٠ ر',تذملم رَثَِ رء را 
جر' أر َةلج. يا ار"شرر -ئر ماررر 

ُئنلَ-'ا(ُّّ ممنِا،ِِِتميرِصم محركغ إلا 
ارض/ز؛'نر ١ ص -ِرم ئ ض ُمتم 

ٍن'ذر.ِم;ب/هن:حم>:رِآ,ك 
»يررَدرلأن؛يزنا لذ م َاط'زرلت~آ 

دَرلأا ب رف رإ ادرل'„ ر زأق > 'َأ رريرَ. هممل َمح؛ لن لإ 
وراُ ءادُ رمحرَ'ّ 'اُ رمحمئمضاL ز ر زر َ ير ،؛'ة 

رَزرث ■،ردم مار؛ • ازَرر ررمص\ا ُ م تم ر' 



١()• رقم ؤشئة تابع 
صالحالعنيزبن عبد الشيخ من خطابات مجموعة 

صالحابنه دراسة حول الصِالح الناصر عثمان الآستاذ المؤيي إلى 
,ء،ح-..س-حمء-»سد. ب حإبم"''*-'ت~آٍ • -»ءآ>»جكآم 

ابمكةِهملأ
ر

ادثةمببمسسسِ

رممرمحت صد  ٣٠

اضح'رةبمرَلمجمح رديتَررت ص•' 
أزر' ا د/لم ربا.تيِ ١ محر■ " دمك ثملا س نص 

ُصرهم?أ\تعوء • ازلأم رم ِخا 
الأررلث/اج؛٠ً ذِبصار; 

لأيءئء.هماربكا/زرم
مأخٌُ>ثنمبي رإل برا ث مم محِأ >أ( اُ 

•ى وص 

ررا رس همئ ' محِتر-ر ا و? ع در 
وٌا3راماَمريَت اللحإ /،ص'' محا ر دأ اُ 

*ُإر/ (٧ ئ ١ لإِل 'محُمَزاسم از!
م■اَ-نّ  ١٠٥ر• ;طز ن/, وتيَب ارف لِ'محث 

؟رادرع ت ررسم؛ ُاَهمرت و ئ دل ررره يم 
يميممحِ زن 

٣
آتممحّص 







(١٠)رقم وديقة تابع 
صالحالاوز|ورين عبئ الشيخ من خطابات مجموط 

صالحابنه درامية حول الصالح الناصر تشان الأستاذ الريى إل 

دت-ِِس_ءأسآيءقثم

■رُاِة
د، ٠٠اشر امحمت 

'-يِمح.م^خمغاذ\>ىمحأص0انمرلإللَب 
ب. >لةببِإ•  صم'أنمرجَ'حي\ ك رص م ِنمقتغمحِط رر 

محةه"ا-'-ىُ 

-٤٩٩-





(١١رقم)وشقة 

صالحالمنيرمح( عبد الشيخ عن رسادل 
الصانحضان بن أحد الأستاذ أخيه ابن ثال صالح بن ض اب ب إل 

الواردأحطاب ز إ' أنمادر أحطاب 

_2Z_:ؤ-تتمحس! 
؛قستبمثإصز ءم  Tأاس» إ ،يس!لأمدء ا؛ إ سعوءه 

اربمbبذمحؤرلإ؛الإإ 
>أكمىهَرنحألمُس^ ص ١

ميحِامحأّشا رِ!مارمححممحرتحإ 

رهمطُُنِذ•ِِخمن 

هء
—٥٠١ —



(١١)رقم ونيقة تابع 
صالحالمنيربن صل الشيخ من رسائل مجموعة 

الصالحعثمان بن أحمد الأستاذ أحيه ابن ؤال صالح بن عث٠ان ١^، أحيه إل 

؛وص
ألد؛ز وجا ■١ 

اص.عئمجلِلمحأه؛محيمب

رسمإجُاممنم--ام;مقَوصا 

يم(ُ/رريأا-زربمي.بيا 

-٥٠٢-



(١١)رقم وقمة تابع 

صالحبن العؤيز عبد الشيخ من رسائل 
الصالحعثمان بن أحمد الأستاذ أخيه ابن ؤال دن عث٠-ان ١^،  ٠١٢؟■إل 

ائع'محصف
اقضاةرّاصِسة 

ب.„__س__سسسائثرصة إفكية 

آره'السِاصكمحم(محيهم<مح بح١رصمحِي يمّتج محث 
دمحِهمزئِمحارهمم وهمل مزبملأ/ِك لثمِ مت دمر-مط ١ همهمأرم ذسحِم همم رسأرل 
زرزبصحبمرِرث رسذت( 

ب-زّي(نمت، صا 'همث كإ م يا َلث-مل لنِيلإئ 
'"رق 'مرصنييربا ■ رنحه 'مرِق ءم رَررت،'ررش'ن؛ 

م''محِ>هم" ل عيث'هم—ث -َمنرءزر • َ-ِلِِم زمحب -همك 
ررر'دربمحعِ- '- ■تحِ ■مِث ■ .

همارررص;رسسم صنأطت>م.ِإ 
هرثلِ؛ َُِِةا ريرر/يةكب يىَبآ دسأن^دركث ١ رََتا رَرك 

ثاامحُس

-٥٠٣-



(١١)رقم وثيقة تابع 
صالحاادزيرين عبد الشيخ من رساثل مجموعة 

؛tJLL،aJI ،jl_،بن أحمد الأستاذ أحيه ابن ؤإلى صالح بن عثمان الجد أحيه إل 

إلمضأةوثأسسة 
د..س_ِ_الخرب اصة 

.ي/خءءقح'لتاة 
اما؛-ع
ا،دءرع

;jaJ  رزِءم؛ محِ ر ن رخ، الر ررر ثام م' V ُثإزَُِرُ ز
ممحَربمزَربِلبلر ■ ( ُاتر ض َِ ألرَث ر، '^١ ِ ر 

كنَ Vvهمهن( ١ إم' .زم ' رم ١ رب؛f م رب 
وزكآرمد' َم نت ِ/ر/، شك، رَآَرَ ر ََثر'ُ 

مر'ملحكلأأرزا' ر' \ ءنَِِرصِمح ن و بر م ١ 
رصمَر'رؤبَصال تحئ مزَ' رئ 

رارِمحكَتءَّ ُمد يارررامسم؛>>-رَُ'ض 

 ٥—٠ —٤



(١١)رقم وثيقة تابع 
صالحالJزيزين عبد الشيخ من رسائل مجموعة 

الصالحعثمان ين أحمد الأستاذ أحيه ابن ؤإل صالح بن عثمان الجد أحيه إل 

سه1س

ارممسقمحتي 
ااثريّخن ألر " ا  '

النورةألدُة مطقة محباك رئأسة 

ِمنن/سم'مِملض,ز~اّن سئرزِ
ِزِِهمئدِلآاررل'آج 

ُإُرَمِِررضسمضامئثرره^مامث ُثرَُ مر 'بءا نَُ اد' 
صِبمأنهمر *ءام ُنِءمءرمحنا ن  ١٤٧دٌهمرل/زِننم ى بص؛ لإ- 

ر/مح؛1 أرس/ 4َو!ي اسممم,ميَءم؛ ح ط 1 
لرمَ"لت'■ ُمَ م ر.ًِ' مر٠ ر. رصرصم ُنإدَإب رف}'/( ئؤ 
'بمام( ئ /(ي؟<ا رَ، /ِاِرزِ.ر مع مار نَمح'ر,ر ' آمِ ؛ ا آت'

رمي'ي'،رّئ 
/جمِِن,ت>رمحإ َِرً َِ-بمِب ١ وب ' ي؛م -ئ 

ب^٤٢ ررةس'لِ /'ص  rpأَ-محممذ  oypfjرم ب ِ• ٩■، 

SSSS5^؛أاء؛س
 ٥—٠ —٥



(١١)رقم ونيقة تابع 

صالحالعويرين عبد الشيخ من رساثل 
الصالحعشمان بن أحمد الأستاذ أحيه ابن ؤإل دن ادأد أ'ذيه إل 

قبم؛'اومآكأمب

أ>نميننالن4رة؛ ا

\-قََحَحم-ع 

,•ص؛محص-
بصَمحم/'/سم 

مثهمابىرِنحإَ؟,محا , ًَام,! ١١بجثمحَجم ;;ارلآكط 

رءص;رىأمايءرأمجع 
سرب ؤان رمى م Vيزرَِ ض وَ. •محَنم 

-٥٠٦—



(١١)رقم وقمة تابع 

صالحبن المنير عبد الشيخ من رسائل مجموعة 
الصالحعئمان بن أحمد الأستاذ أحيه ابن ؤإلى صالح بن عثمان الجد أخه إل 

ادورةالدينة ؛ ١لخج١ز 

,٦٦'_؛؛ 

اإايىزرِ كِاإ أمءارما0 ص:أي >ةءَار.'َمحر 
مج؛رادمرهممحسمِئو/ز: أ> 

إِإص;' ُ>'كِر>ِ ثاَلم ربح 
^محُابلإأُبجصمحد

—٥٠٧—





(١١)رقم وئيتة تابع 
jtlLtoالدزيزين عبد القيخ من رساثل مجموعة 

عشانبن أحمد الأستاذ أخيه ابن ؤإل بن عثمان ي أخيه رر 

النروهالديته 

^لإهمجمز/اة^ا
مِمإ\رمي P ممحس را 
؟7/°هممب ا

>^باثشمةمجم\طُالإلإ 

^ىلأإحممح؛ر'كإ'ناارثا 

—٥٠٩—



(١١)رقم وقمة تابع 
صالحبن العنين عبد ١^٤ من ْجموعة 

ثانبن الآّتاذأس اض، ابن و|ل س دان ١؛^- ب 'د 

ِ,

امحإٌسماشْ

صىV أجةيرنمر'أ ائُ/ىبمءمحرابإَ؛ 
0 را ءَ',كًبومح ي ض9 ُا ص $٨ V >صلم ك >مح اٍادِ\أ اتام رم  7 U y وUy 'oمحأ ُا ثمررح'اةارُاسم >ي نط ■-U ا ء همَِا 

متءهما أِشأم ََُم زئ مَلِا اممبِأ وهمرء)أعونمزكأفيم' رص 

" "٥١٠""



(١٢)رم وئيقة 

رئيسزاحم بن الله عبد الشيخ إل صالح العنيربن عبد الشيخ من خْلاب مسودة 
النبوياالسجاو لإمام مساعدا بتعيينه خاصية مهمة توارJح إل إشارات وبه الحكمة 

اكورهاس 
'رب■-■--■••-

Uنزُرمطزالإ ج  ١
\و-وؤي

ما<مآمخمحإم 

٠
—٥١١—



الأم:
اللأي؛ومكان تاينح 

Iالتعليمية اليرة 

ة:العالميالدرجات 

ة:الوظيفيالخبمرات 

ي:العلمالنتاج 

ممكنالتفاصيل من زيد ل٠ 

س؛إوةذاىأئسوةسفدف
الصالحعثمان بن اش عبد بن ناصر 

-٥١٣٦٢الحمعة 

الورة.بالمدينة والثانوية الابتدائية 

عودمالمالك ة جامع، ا( )جغرافيالأداب بكالوريرس 
٥١٣٨٥بالرياض 

اتبالولايا أريزونجامعة ، ا( )جغرافيالاداب ماجس_تار 
٥١٣٩٠المتحدة 

المتحدةبالملكة يرم جامعة ا(، )جغرافيالاداب دكتوراه 
٥١٣٩٦

عدا متاذ أس(— ٥١٣٩٠)محاصر (— ٥١٣٨٥)معيد 
-(٥١٤٠٤أمتاذ)-(- ٠٥١٤ )٠ مشارك أمتاذ - -( ٥١٣٩٦)

القرى.أم جامعة الاجتماعية، العلوم كلية الحغرافيا، م بف
لكلي—ةوكيلا : ا منهالقرى أم بجامعة قaلاءات عدة ل عمل 

متقمغغير ومتثارا والتجيل للقبول وعميدا التربية 
مركزعلى عاما ومشرفا الإملامية والدن العواصم بمتفلمة 
العلوملكلي—ة وعميدا ، الخغرافيا لقم ا رئيالحج، أبحاث 

للمجلسوأمينا العلمية الترفيان للجنة وأمينا الاجتماعية، 
التراثؤإحياء العلمية اليحويثؤ مهاو وعميدا العلمي، 

حث،وال العليا للدرامات للجامعة ووكيلأ الإسلامي، 
القرىأم لخامحة مديرا ثم ، العلمي الحلس ورئيس العلمي 

الآن•حز،
تربورة منش—، وبجومث، م3لبوءة تا كتمنها مؤلفات عدة له 

وبحثا.كتابا ثلاثين على 

الخامعة.إدارة عنوان نحنا الإنزنتا على الخامعة صفحة إل الرحؤع 

-٥١٢-




