




الرحيمالرحمن الله بم 

همحمد سنا على واللام والصلاة العالمتي رب لته الحمد 
،،،أمابعدأجمعي وأصحايه " jrوعلى 

واصطماهممنزلتهم وأعلى اء العلممكانة الته رمحع فلقد 
ورئةالعلماع وإن وسلم عليه افه صلى قال كما أنبيائه ورثة ليكونوا 

العلمورثوا إنما درهما، ولا ارا دينيورثوا لم الأنبياء وإن ، الأنبياء 

•رُا'م«زى وافر بجفل أحد به خد أض 

عامةنفوس أثرنى الإسلام،لما ق العلما، من سيرالنبلاء وإن 
مماالنفوس فى ري يسيرتهم وأثر منهم. العلم طلبة ول السلمي 

ماراللفلدا وملم، ه علاينه صلى المصهلفى أثر اقتفاء بمدوإر 

سجاياهم.من والانتفاع علومهم، من للتهل العلم أهل تراحم على 

ممىائته رحمه الشيح آل إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة ؤإن 

لالرسوخ الله منحه الأسلأم، علماء أفداذ من زمانه، فى المملكة 
الأخلاقودماثة والصبر، والتقوى الحلم مع به، والعمل العلم 
النكرعن والنهى بالحروف والأمر للامه، واضح التعليم وحن 





ومناهجقواعد فيها واقيه، معتدله فكانت الص-الخهن، ل الغلو 

منالعلم طبة استمالة على وحرصا ، حياته فى الملم منها تقيد ي

قإفرادها أهمية رأت الفريدة، تعليمه وطريةة الترجمة تلك قواس 

منها.الفائدة لتعم منفرد كتيب 

لامس__لهانيغفر وأن ا، بهيفع أن وحل عز اض أمأل 
وصحبهآله وعلى محمد نبينا على وسلم اممه وصلى ، وعلمائهم 

أح٠عان.

ابنهأقرئها 

قاسمبن سهد بن اسن عبار 
التميماكيوي المحل وخ^ويب ؛•ام 



*.نسبه

الشحبن إبرامم الشيخ بن محمد الشيح الخليل هوالعلامة 

ال"ءوةإمام بن حن الثيح بن الرحمن ب الشيخ بن اللطيف عد 
الشيخبن ا الوهاب عبد بن محمد ) الشيخ البدعة ثيت السنة محي 

ابنمحمل. بن بردل بن راشد بن أحمل. بن محمد بن علي بن سليمان 
ابنمحمر بن زاخر بن ليس بن معضاد ن عمر بن مشرف بن ضيد 

نتعبن عضة بن سعود بن موسى بن قاسم بن وهيب بن علوي 

ابنسود أبي ن ؤبعة بن شهاب زمربن بن شداد بن نهشل اف 

ابننزار إر ثم • غيم بن مناء ن نبد بن مالك بن حنظلة ابن ذلك 
عدنان.بن معد 

عاممحرم من ١ ٧ ل دّحنة( رحى j الناض مدينة فى ولد 

١٢١ العانمباب بأسالأحد فى صنره من اض رحمه بدأ ، ه ١ 

عمرءمن والعاشرة الثامنة مابتي وهو ^^٠٢ ١١القرآن فتلقى ، والمعرفة 

•ضج بن الرحمن عد معلمه على نظرا، 
اشرحمه ابراييم بن محمل. الشيخ سماحة ورسانل فتاوى متيمة فى بتمامها الترجمة هده إ ١ ر 

ولازمهعليه تلمد حيث الذ رحمه قاسم بن الرحمن عبد بن محمد الشيخ تلميذه جمعها والتي 
ه١  ٢A٩عام سماحته وفاة حين إلى ا  ٢٥١عام من قرن ربع من اكتر 





عنثم أولا، فارس بن حمد الشيخ عن (( الفقه )) وأخي 
عامالتوز محمود بن ومحمد ع~ق، بن حمد بن مد 

.( المتقغ زاد ) ؟•اآاهوْنكب 

الذكورفارس س حمد الشيخ عءن (( العربية )) علم وأخذ 
والألفية.والمطر، والملحة، الأحرومية، الفن هذا ق قراعليه ومما آنفا، 

علىال~فى وثلث المرام بلؤخ قرأ (( وعلومه الحدث )) وق 
،عتيق بن سمد الشيخ على المرام بلؤخ أعاد ثم ' ءب.داف الشيخ عمه 

.الحديث مصهللح ق العرافي ألفية أيضا قرأ وعليه 

علىكثيرالدأب كان اش رحمه الشيخ أن التفيض ومن هذا 
غنياثانيا مصدرا هدا فكان ه.ا، وتدريالكتِ_ا محلف محي المهلمالمة 

عنهعرف ما دللش، على أعانه ، أمحقه وتوسع العلمية حصيلته Jتن٠ية 
.العقل ورجاحة الذكاء حدة من 

اتغاديدإصرو|مرز

اهرة،الغلموالنجابة البكرة النادرة الألمعية مشابجه محيه لمس 
العلم،محالس محي إليه يطمأن أن ممكن الذي لمم الخليفة أنه فأدركوا 



بابنالله رحمه العنيز عبد الملك i عبدالته الشيح عمه فأوصى 
إلاتتوافر لأتكاد التي الفذة الرايا من به يمع ما له وذكر خثرا أخته 

.ؤإخلاصا وجلدا وفطنت ذكاء اض وهبهم الذين الرجال من قليل فى 

همحلأخيه ابن أخد ه ١  ٢٣٩عام عبدافه الشي؟خ تول وحنن 
ولما. الحياة قيد على مازالوا ألذين مشابمنه جانب إلى التدريس فبدأ 

الشيخقبله وتول ه  ١٢٤٩عام عتيق بن حمد بن سعد شيخه تول 

واستقلاكدييء.، جالس فى توسع م ١ ٢ ٤ د عام فارس بمن حمد 

العلماءأفاصل من وغيرهم الله رحمهم أعمامه جانب إل i اكثرها 

٠العلوم بعضن فى متحافة فترات على بالتدري-س يقومون كانوا الذين 

النصيبله الته رحمه محمد الشيخ أن نوكد أن يتبنى ولكن 

وغزارةالعلم طلبة من له القاصدين وكثرة انحالس كثرة فى الأوفر 

كانحيث ربسا بالتي نهاره أكثر يعمر كان فقد النفع، وعموم العلم 
نروقإر الفجر صلاة يعد فالأول : منتفلمة حلمات نلاث بجالمن 

ساعنتنبمن ما تتراوح مدة الشمى ارتفلع بعد والثانية ، الثمن 





الذكورترتيبها على دتدردسها يقوم وكان مستمرة الأول الثلاثة 

تدردسه.أيام طيلة محلفه فترات على فيالتعاقب الكتب باقي أما 

التوحيدكتاب العقاند فى يدرس الشص نروق بعد ~ ٢ 

،باستمرار الواسطة العقيدة ، الأصول ثلاثة ، الشبهات شف ك، 

الإيمانأصول ، الاعتقاد لمعة ، الخاهلية مسائل ، التوحيد مائل 

الأحكامعمدة i النوؤية الأريمثن ت الحديث وفى ٠ فترات على 

غيرهايدرس وقد ٠ الصلاة إر المشي القمة'آداب وفى • باستمرار 

نادر.لكنه 

فتحت ومها المطولات تقرأ المختصرات هده س الانتهاء ويعد 
صحيمالنوؤية، الأربال_تي رح نالطحاؤية، رم شد انحي

الإسلامنتح مؤلفات الأؤيع، النن ملم، صحتح البخاري، 

كتبمن حد ما وكل ، استثناء بدون كبر وابن القيم وابن تمة ان 

مهايقرأ ما يتراوح فترات على ولكنها ، العلماء من وانحقشن السلم، 

غالبا.وعشرة حمسة بعن ما اليوم فى 









عمارةيشرحها يكن لم الطولأت، لقراءة ويالغة " ١٠

هعنيال ٠—،ا أو ا، مهم الهد عنيقف كان ا وإنمعارة، 
الخاصرين.أحد 

١ العامة.محاله جمح فى العربية اللغة يلزم " ١

علىتعليقه أو للمنون، شرحه أساء المدوء يلتزم " ١٣
بيء،يعمش أو يشيربيد أو يلتفت تراه فلا ، المطولات 

أوالدخولاكنهة، الأطلة ياءارة يمح يكن لم -  ١٢
عقيمة.ماقنان فى 

♦انملأدح_و

الناسنلوب فى ■كانة من إله وصل ما إو اض رحمه يمل لم 

إلثم أولا' وجل عز الد توفق إر ذلك مرد ولكل الصادقة، بمجرد 
أيامه.طوال عليها وحاففل بها، التزم فدة أحلاق من به يتحلى كان ما 

الأخلاقمن عنه نعرفه ما بعض إر الإثارة من بأس ولا 

تذلك فمن الحميدة 



ثروةنحمل فى سب أمحوي لكك !ش ^؛ ٧١- ١

تعلمهأناء ذاكرته علمت الش محفوظاته على بيت واسعة علمه 

علىلقدرته القوي الأساس ت فكان. تدؤيه أناء ومطالعاته 

أنهبما ص وفد عليها. تني الخى الأدلة ومعرفة الأحكام، استباط 
ممنليفى ذكره مر تحا وغيرهما تقع الموزاد المرام بلؤخ حفظ 

.بالتيريس واشتغاله شيوخه 

وكان، المطولة القمحاتد من كثيرأ تمحفظ كان أنه هنا وننيد 
وأنتبصره يكف أن قبل مشاهداته أيامه فى وهو يصف 

محفغلوكان ، عمره من عشرة المادّة فى بصره فقر أنه علم على 

تبلغالتي الطؤيلة المعاملة وكانت ، الثانية وربما التالتة للقراءة المن 

فيهامر ما كل تحضرا مبرى ما يملى نم عليه تقرأ صفحة ثلاثمائة 
مواصععلى الق—ارنتن يدل أن منه يكن ولم الخزئيات، من 

يكونلا ذللف ومثل أحيانا، الصفحة رقم ذاكرا كتمها، فى الأبحاث 

واعية.ذاكرة إلألنآتاْاش 







نحدثأنه عنه يعرف ولم طمع، يعتؤيه ولا صعق، ذلك فى ياخد، 
.وكثرتهاحلالها على ءساله أص 

ولاإليه، أساء من على صغنة لابجمل فكان تلبه، طهارة ٥" 

اتحايفلةبل والتجاوز، الضفح ليدنه كان بل بأذى، ناله أحد من ينتقم 

•باطل أنه يعرف بما أحد ينالمم أن عتهم والدناع عليهم، 

وقوةالشجاعة من وافر حفل على افه رحمه وكان ~ ٦ 

اباالحق إعلان فى يتردد ولا لائم، لومة افه فى بجاف لا الثكمة، 

يخلصأن على وحرصه الله مخافة ذلك فى ودافعه به، الخاطب كان 

وكانالتخاذل، نبذ عليه نحتم ووليته ومفكانته به، علق مما ذمته 

.التاؤيخ حففلها مواقف ذلك فى وله التملشن، يكره 

منائه اتاه ما تميزه كانت التي البارزة السّمات ومءث ~ ٧ 

إرولكن مه، مخافة إر يرجع لا أمر وهو اواس، نقوّم فى هيبة 
محيلهيحب ٠ الحق فى صرامته عنه ومعرفتهم ؤإجلاله محبته 

ذلكدمع فكرة' فى ء أو-محلي كلمة فى لايزلأ حتى الدقيق، الحساب 
منث بثي يتحف لا لعاشه، ألوفا مخالطته، عند ا أنيكان فمد 

١٧



اوالعمل الجد محالن ( jryالفرق بحن وكان الغضاصة، أو الغلظة، 

■نزهة أو سفر فى يكون حث الراحة ومحالن 

امبالآخ-رين عن والحديث ة الغيبعن ينزه وكان - ٨ 

ولم، الدنيا نارق حتى محته حداثة منذ محذللئج وعرف ، يكرهون 

أو، الآخ-رين بم—الب ه محالفى يتحدث أن لأحد مح ييكم", 
•حاوله من ؤيرجر ذلك دون يقف كان بل تنقمهم، 

مناممه رحمه به يتصف ما عنه، الكثيرون يعرفه لا ومما ٩" 

فكانشبهة، فيه يرى ما أو له، لبن ما أحد عن والت_ورع العفة 
انهيعرف ولم ، مشتبهة مداخل فى ه نفيدخل لا أن على حرو2أ 
كانبل ، بالمشاركة ولا بالامحمملأل لا ، الشراء أو البيع باشتغل 
أعمالعدة يشغل كا إنه بل ، عمله مقابل ينقانحاه ما على مقتصرا 

هذْإحداث قبل يأخذه كان ما إلا يتقاضى لا < معروف هو كما 

الط-انفمدينة إر انتقاله مقابل انتدابا يأخذ يكن ولم ، الأعمال 

٠بحممه شيئا الموولن من طلب أنه عنه أعرف ولم ، صيفا 

١٨





والقضاةالعلماء إكرام بيتعلق ما الأحص وب، ١^^، اص1ءة و

لماأنام إلا مهمة مناسبة يترك لا وكان . رحمه وذوي العلم وطلاب 
.ودعاهم الكبيرة الوليمة 

اتححارااواس أكثر من اض رحمه كان : ض حشن4 - ١٢

وتغرورقوالاستغفار، اانبم بذكر يلهج نس—معه ما كثيرا الله، لعفلمة 
ماو»-ض مع أويالله، مناجاة موف ل يكون حتنما بالدمؤع عيناه 
الليلمن محييه فيما كثيرا يتجلى ذلك كان ولقد ، القلوب محرك 

هذايعرف لا وقد ومره، إقامته فى عليها يواظب كان التي بالصلاة 

وهوطؤيلأ زما صحبته وقد به، يتصلوا لم الذين الاس كثيرمن 

•ذلك يترك لا ' الليل احر ونصف ساعة من يقرب ما يقوم 

تصرفاتهحميع ز يتحرى الله رحمه كان فقد غرو ولا 

ومحلم،عليه الله صلى بالتبى التأم والياطنة القناهره وأحلافه 
عليهم.الله رضوان الأمة هذه وسلف وصحابته، 



^^ت1ئهإ؛

رحمهأنه الترجمة هذه فى مضى مما كيره مناسبات فى عرفا 

العملكان وند ، الله رحمه الله عبد عمه وفاة منذ العمل باشر اله 

عنهتحدثنا وفد ( التي هو) حياته أيام أكثر شمل الدى الرئيسي 
.الأهمية من له >اا خاص نمل فى 

تنظيمدون بدأت أخرى مهمة اكدريمِإ اب هأنه على 

الشيخنوفى حتى ا فيهيشارك كان فقد ( الفتوى ) وهي رمي 

لمنظم عمل إر باخرة تحولت حتى بها استقل نم عتيق، بن سعد 

م.١  ٢٧٤عام j أنش، حيث الأنا،. دار 

وافهحتى الدار، هده خلال من بالفتوى يقوم الله رحمه وظل 

فتاوى،ْن بتته، ل المِدان هدا ق يكتبه كان ما جاب إر ايية، 

كونالأن بصيرته بثاقب يرى محايا ز الكاتبتي على؛*ض وردود 

الثالث أمر هناك الأسن، شذين جانب إر أمامو مسوولتة ءلتها 

بتمييزيقوم الله رحمه كان فقد ( القضاء وهو) عنهما خطرا يقل 

٢١







:ذاه تلأأي؛بأ. 

عنهأحدوا الذين أمر بممى ائه رحمه يعرفه من أن أقلن لا 
منعلى بخفي ذلك أظن ولا . الكبرى الفائدة مه واّتفادوا العلم 

أفواجبه مر محمد ، يشتنلقضاها الش الطؤيلة المدة عرف 
انتشرواوند ، نفلرء بثافا تتيرون ؤيعلمه، ْبن ينهلون ٠ أفواج بعد 

وواعغلومدرس وتاض عالم بن السعودية العربية المملكة أنحاء محي 

علىقادر الخصر أن أظن ولا الأعمال، محن ومجتمرغ مسجد وحهلس_ا 
أسماءبعرءس أكتفي فاني لذلل؛ا أسمائهم حميع على ياني أن 

؛وهم منهم طاثفة 

حالبأللقضاء الإعلى اْلجلس رتيس حميد بن محمد بن الله عيد لشيح ا" 

والإفنأءالعلميه البحوث إدامات رتيص باز بن الله عبئ بن الميز عبئ لشيخ ا" 

والإرشادوالدعوة 

اْلشمورةاْلؤلفات صاحب قاسم بن محمد بن المحمن عبد لشيخ ا- 

حاداالتمييز هيئة محكمة رئيس رشيد بت ناصر بن الميز عبئ لشيخ ا" 

٢٤



رسولبن سعود الشيخ ~

غصونبن صالح الشيخ 

سابق ٧٥٧١قاضي 

ح|لإالتمهبز عضوهيتق 

الشمورالف>ضي اْلترجم شفيق إمحامشمم بن اللطيف عبئ لشيخ ا- 

الآمرب1ءلعرقفهيئأت رنيمن شقيقه إبراهيم بن اللك عبد لشيخ ا" 

سيف)اْلنطقق فى 

حماألأمر ييتات رنبمس ساحض يجل محمد الشيخ بن العنين عبد لشيخ ا- 

محمدالشيخ بن الشيخ 

فارسبن الهمحمت عبئ لشيخ ا■ 

ممشمنعبن محمد لشيخ ا" 

هويملبن البيحمن عبئ لشيخ ا■ 

زاحمالعتيزبن عبد لشيخ ا" 

حالباالعدل ونير سماحتي نجل 

حالطال>ياض يصحكمة قاصي 

سابقاااريا>نى لمحكمة فاضي 

سابقاارإض يصحكمة قاصي 

الهمياضلمحكمة فاضي 

آلدلمّيصحكمة قاضي سحماثبن الرحمى عبئ لشيخ ا- 





ذهنه،مها بميخ فرصة له ندع أن عن فضلا ، ( الغروبي بالتوقت )

٠انمر أهل لكشرمن نراه كط لنشر، فكب المراجع إو ويرجع 
كانيل له عى ما كل يكتب الذي بالثخص يكن لم اش رحمه ولأنه 

نحتمومسووليته ، لنمسه انحاسسة شديد ، التأمل طؤيل ، وصفناه كما 

يتعلقحجة تعد منه كلمة لأن ٠ طؤيل تحر بعد إلا يكتب لا أن علته 

منكير من تحل لم حياته فان ذلك ومع والخاصة، العامة بها 

.محتلنة مناسبات فى كتبها التي والفتاوى الرسائل 

هذانقدمه الكسراكى الأثر هدا آثاره من أثر أجل أن على 
لهيكن لم لو ٌ (' أجزاء عشرة ) بلغت التي فتاواه فى والمثل اليوم، 

ومما. عصره أهل من غيره إليه يصل لم فخرا به لكفى سواها آمر 

.محتلمة أبواب محي حديث ألف اختار أنه آثاره مان عنه التنؤيه ينبغى 

^^أممقلأ؛يين

إرأجله من افر مرحس افه رحمه به نزل ه ١  ٢٨٩عام فى 

فلزم، الشفاء له يكتب أن دون عاد ثم أياما، بها فأقام للعلاج، لدن 

ءاجر عتر اربعة النهارر مع الطباعت يعد بلغت إ ١ ر 
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بذلمحا يثمر ولم يوم، بعد يوما يشتد الرض وأخذ الت 

همباتهن، ة تامه نيؤيفى دخل َ طية ة عنايمن له 

هر.١  ٢٨٩/ ٩ / ١ i فى الوفاة إر 

أخذنهحتى والاستغفار الله ذكر من يكثر مرصه طيلة وكان 

الظهر،صلاة مع الكبير الخامع المجد فى عليه صلي وفد • الصوبة 

الصلاةوحضر باز بن عبدالله بن العنين عبد الشيخ فضيلة الناس وأم 
خارجسهم كثير وصلى سعته، على الجد بهم صاذ جم جمع 

وفاتهببن يكن ولم والشاة، جارات بالالطرق ت ي وان، المجد 

حيثالعود مقبرة إر ا،لصلون وتبعه ، اعتان سإلا علبه والصلاة 

•هناك ووري 

بعلومه،ونفع حلفانه، خطا وسدد برحمته، شيخنا الله تغمد 

محبب.هميب سمح إنه لوجهه؛ خالصا عملنا وجعل 

فاسمبن الرحمن عبد بن محمد 

الىاضام- ٦١الأيل 
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