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دريشد 
ٌاغممملمحمثعالآلسخاصش 

اثد1/انيبشس؛ّي>،بر،' 

وأصحابهاله وعل محثد نبينا النه رسول عل والثلأم والصلاة فه، الحمد 
اجمن•

رسد:

الراحم،ق اكنفات صاحب الحاثة الكريم أحونا مني رغب ؛فل 
والأدبالعلامة الشخ لكتابه التةالJم أخمد، مسد أمد بن محمد / الشيح 

المودي.ناصر بن محمد الرحالة 

لأمرين،ومولأعندي، نغمي ق رغبة الكريمة رغبته وافقت وقد 
الأحرتمن أَ أحدهما 

عشرينعل تزيد صلة أحمد، مثد أحمد بن محمد بالشخ صلي أولهإت 
علأزكي ولا لثؤ، كدلأحبه — حادا صالحأ فاصلا عالما فيها عرفته عاما 

معهمفله الشريسن، الحرم؛ن بلاد علياء سيا ولا العلم لأهل محبا -، افه 
عنالحودة عالية وافية ترخماتا ترجم حص وامتفادة، ومحبة ءجسب، تواصل 

ورووسهم•أعيانمم من كثثر 
تلاميذفهوأحد المودي، ناصر بن محمد العلامة بالشخ الصالة ثانيهيات 

حزاهذللن١ عن نحديث، وفد وأنجبهم، محللابه أبرز ؤمن —، افه رحمه — والدي 
الوالدعن خاصا مؤلفا عنده إف بل ولقاءاته، مؤلفاته من ممر ق حيرا افه 



كثيرأعنه حدثني فقد بإحراجه، يعجل أن سحانه اض ولُل ~، اممه رحمه ~
الوالدعن عرفه ا لكثير؛—والمر الإحبارية والدية اج الابتهمن بثيء 

ومجلا.وحافظا ومدونا مدممأ ناصر بأي وحسبك —، اممه حمه ر— 
الوفاءحديث عنه وحديثه بالوالد صالته إل أفول حين مرأ أذع ولا 

الوالدحضور فيه أرى وكان ناصر، أي يالشخ أتعلق كبعلني والإعجاب 
وأحاييثالأدبية امرايت، والس—العلمثة للاحاسث، ومحته — اف حمه ر— 

ومحمدحميد بن اض عبد ~ الرحلان هدان محالس حين وا،لؤانسة الإمتاع 
وقوالمتنزهامحت، المزل ق كثبمرآ ذلك من ووعت حضرت وقد الحبودي—، 
والأمفار.الرحلات 
الحالمالتوقدة، الدكثة الئخصثة هو العبودي ناصر بن محمد الشخ معال 

فيلتالدنيا، ونينة الحياة مباهج تشغاله وم اياصب، ه تغث لر الرحالة، الحاثة 
وشعأو تركها، ولكنه الطيور(، )صيد الصيد ؤياصة بموى كان إنه 

أوكارهاق والمن—اهد واياظر البلاد إل ؤينطلق المشاهد ليصعلماد ممهومها، 
ليخدمغايتها ق طور م ثدة، وعملثت متقد ذكاء غداها هواية مجرابعها، وق 
اض.مسل إل والدعوة وأمته ديته 

بذلكيقرن كان بل فحب الفر ومتعة الرحالة وهوايته محه يكن لر 
العلمحظ لحسن ؤمن والماس، والدار الأحوال عن والزال الاكتشاف، 

أحدأأف أحسب، لا وعناية بدمحة ذلكا كل دون أنه والدنيا والناس والحلمإء 
يزورهاحين لم، مؤ من أكثر والمدينة الدولة عن يسجل كان بل إليها، سبقه 
مزمنة.أكثر 



ومعارفهاعلومها سئع ل عذب ومورد غامر، ونص ثن، تعن إنه 
ونوادرالعادات وغرائب بلاد الطباغ ق وثقافتها ومشاهدما ومدوناما 

التسجيلات.ودقيق الرحال وتراحم الناهيان 
متعددمثرز، نئاية مؤرخ، أديب ءالم ~ افه حفغله ~ المودي الشخ إل 

اللاحفلة،دقيق العرفة، موموعى المومة، مصقول الداكرة، حديد الثقافة، 

موهثته.ووظمح ثقافته وومع وقته حفظ. 
ثريةالوت، الأمحميلة غزار يمولمات والإملامثة العرية المكتبة أثرى 

والأماكن،اللغة، معاجم وق الرحلات، أدب ل كتب، التعة، أدبية العاق، 
كتمب،نحاوزن حتى العربي، والأدب الإّلامثة، الثقافة وق الأتان، وق 

فحشراتالعاحم أما كتابا، تين وممائة عل يزيد ما وحدها الرحلات 
الصفحات.يآلافح الجلدات 

كتب،لحله بل أةليات|م، ق اللمن وعن بلائهم ق لمن المعن كتب، 
وغبرهكله لث، ذلأجل من الملمون، نمها الإسلام إل تنتمي شعوب عن 

قوبحرها وبزها ووهادها هولها مق كلها الدنيا قارات إل شيخنا رحل 
وئويو؛لاما.حزرها 

منلديه وما طبع، ما يفوق قد يطح لر ما أل تعلم حن الدهشة وتأحدك 
حزءعن "" افه حفغله — أطلعني وقد الهمم. عنه تتقاعس ومسودات مشاينع 

يدولكان لأنه ولهثت، فدهلتج — افه رحمه — الوالد عن مثروعه من 
منالميلادية الأربعينتات / الماصى القرن من الهجرية التينات منذ يوميات 

الوهبةإما ربيعا. عشرين محاوز لما عمره أف وأحسب، الاصى. الميلادي القرن 

)و(



جيلهسق إنه أقولت ح؛ن ٧^٠ لا بل للغاية، المبكر والفوج العجسة الرياسة 
العليمإليها يصل ولر متعامة ذكن لر فيها عاش اش البيئة لأن أقرانه، وفاق 

الحدث.الطاس 

ووعىفعلم تعلم الذي الرحل هذا فخر من بمداد اكاريح سجل صرفا 
حازاكدؤين، وفضائل الكلم وبنواصي القلوب بمجاح أحذ واصتوعسبا، 

والغارب.المشارق وءلافح الخجارب واسبطن الفنون 

سبيلعل والنجلاء والفضلاء العلمإء ين الفاصلة محن لا كان ؤإن 

ولكن،محرز، ولا يؤخ لا فهذا آحر، من والحط واحد من النفAة أو المفاخرة 
العبودىأف فاحسب محردا، القفل وبيان الهمم لثحذ الفاضلة تكون حن 

إنتاجا،منه وأكثر انتثارا منه أوسع فهو المغربي، بطؤمحلة ابن يفوق المشرقي 
الزاحلمةمن عمر الوطبيعة الوسيلة فهو بطوطة لابن عدر من كان ؤإن 

اطرة،والقاخرة والبوالطثارة الثارة يمتهلي وصاحبنا الشراعية، والفن 
المونحوعالتال وغرب العبودى ثزق فقد الضامن، أما الوسيلة. ل ^ا 
سجلها.الي والأنهلباعايتؤ دوما الش والعلوم طرفها الي 

ينقضىلا ناصر أي عن فالحديث القلم حريان لإيقاف مضعلن أي وأشعر 
رة.غزيرة عنه والمادة الحجج، منه 

واك،انن،ة الخامجاوز والذي المديد عمره ل ~ الله حففله ~ بأنه وأختم 
الألفافل،يكرر ولا يتلعثم لا يتحدث وحن الشباب، ؛اJاكرة يتمع يزال لا 

القبلي،وامائهم وأجدادهم آياتهم وأسماء بأسإئهم الأشخاص ؤيذكر 
والمنوات.والإحماءات، الأرقام ؤيدكر والكاف 

)ر(



طاعته،عل عمره ل وأمد وقوة، وصحة وفضلا طا ونائم اض فحفظه 
الأرقىق ليمكح، التوالدة المتراكمة السارع هده ليتم نعمته، علميه وأمح 
القصد.وراء من وافه الله، بإذن الناس ؤينفع 

وملم.وصحبه واله محمد نبينا عل الله وصل 

وحررْ

١ ئعداه بن ^٤ ٠٥

Lةالكئمة
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حلالهاجال البلاد، حارج رممية بمهثات محكلفه صارت به الحكومة ولثقة 
الرالمححول رحلاته عدد من تعجست، وقد لم؛ن، والللإسلام خدمة العال؛ 
أغلبوزار الخمس ارات القا فهجاب والتي رحالة، ١ ٨ ٠ بلم، التي 

قمعتنيا ة، الرحالمقتضيات تتوعب رسالة رحلة كل ق ؤيولف يليانها، 

وثخمتانمااحدها ومآثارها وذكر البلاد ال؛ معبذكر منها رسالة كل 
وضرهما،حبتر وابن بهلومحلة ابن برحلة يدكرنا وهذا رحالها، من والمارزين 

الماُتدلآ، تجند\ دقيقا وصفا الرحلة يصم، محمدأ الشخ لأن الفارق، مع 
تقصر.ولا مبالغة 

الكتب،تاليمط عن يعقه ل؛ ذلل؛، أل إلا وأسفاره الثبغ أشغال كثرة وْع 
والتاريح،ير، التفق الفنون؛ ختلف، ق كتب، عدة ألفظ فقد العلمثة، 

بئنمؤلفا أر؛ع؛ن مؤلفاته بلغتإ وقد وغرها. ايط، والأنواللغة، والأدب، 
القصيم،محلاي ومعجم ،، ا١٣الأنكتاب إلا منها يكن ولول؛ ومحلومحل، مطبؤع 

قيل!ك،ا ولكن سنه، كر هع الستمؤة نشاءلاته وأءج_امن لأغيهله ؤإي 
الأجاممرادها في تعست، يارأ الموس كانمت، ؤإذا 

ؤيكتبؤيلاحثل يناقش ذهنه وجودة نشاطه على يزال فلا هذا وُع 

اللهمن عون هذا أل ملث، ولا حقه، محال كل ؤيول برحلاته، ؤيقوم ؤيولفظ 
العبودي.بالشح ولهلف، 

بدارالتدليس هيئة عفو آحد سد أمد ين صد الشيخ فضيلة قام وقد 
ناصربن محمد للعلامة قثمة ترحمة بتوثيق المكثمة بمكة الخيمية الحديث، 
ناصرمحثدين الرحالة والأديب العلامة )القيخ سثاه: صفر ق المودي 

)ي(



الحميد؛(،الدك،آوار• رحلاته الدصة، جأود• الية، حياته 
ارهوآثالعلمية ورحلاته الدعوية وجهوده العلمثة الثسخ حياة فيه بس 

وشهاداتتزكيات به ميحمأ العديدة، الخواتب من ذلك وغر الحميدة، 
العبودي.الشيخ استحمها وميداليات 

حويلما كنيرة، فوائد منه فاستقيت القيم التمر هدا عل اطلعت وقد 
ناصرالوطيدة معرفتي نرغم الناظر، مه يتعجب ما والنوادر الفوائد من 

وتقديريالماصى القرن من المتينان مند بدأت التي العبودى محمد الشخ 
منأعلمه أكن ل؛ ا معل الترجة هده حلال من اطلعت أنتي إلا لحهودْ، 
الحلمثة.ومولفاته محمد الشخ وصديقي أخي حياة جوانب 

أعالهمدتولمق وأدبائنا علائنا جهود لإبراز عي الجامعاتا مجن والمرمل 
أحمدبن محمد الشيح به قام الذي التوثتقي السل هذا غرار عل واثارهم، 

•أحد سيد 

منينثر ب ما بنشر البادره العثودي محئد الشيح أحي أرجومن ؤإن 
الرسالة.هده ق ذكرها ورد الش العلمثة أعاله 

الإسلامبعلمها ونفع الحزاء، خثر له والرجم الرجم افه جزى 
والمسلمان.

اشإل الفقثر وكتبه 

عملبن العزيز مد بن اش عد 
سابقاالأعل القضاء بمجلس الدائمة الهيثة رئيس 

أحمعان•وصحبه وآله محمد نبتنا عل مصليا»لتاو\ ف، حامدا 

)ك(





|و0قْءة
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ةيمالش

بإذنهاش إل وداعيا ونديرأ، بشيرا س محمدآ رمرله أرمل الذي ض الحمد 
فمالمبن؛ عرب بلسان للامت؛ن و٠علا رحة بعثه مثرآ، ومراحا 

ه•"'ينئل،فيظفيله؛ وإن؛امأ وآ-ثكه نبإثئإآليمن،( ريمحم ءابجي، 
علوهو الحمد وله الملك له له، شريلث، لا وحده اممه إلا إله لا أن وأشهد 

الحإل.ونعرمت، الكإل بصمايت، المختص قدير، ثيء كل 
البعويثج؛الكتاب،المجتمى، ورموله الصهلفى، عيده محمدأ أن وأشهد 

وحوصامحمودا، مقاما القيامة يوم الموعود العفليم، بالخلق النعوُتإ الكريم، 
وأيهاوأنإها، صلاة أقفل علميه اممه صل مشهودأ، وشرفا مورودأ، 
الصدام،وليوينر الإسلام، حماة وأصحابه الهلماهرين، آله وعل وأزكاها، 

والعقبت؛ن؛وطيبة والهجرتن، مكة أهل المشاهد وأهل الأنام، وهداة 
حيثوالقياس، الأحاد أحبار عن فضلهم عل القرآن نص أغناهم الدين 

4."'إل-ابجا لمجث، أثق حن ّؤتم ؤ حطابم• 3، تعال قال 
مبينا،ومعلما أمينا، رمولأ محمدأ. احتار مسحاته اش فإن بعدت أما 

بنرإماما،اللحميع ارتضاه تقيا، مصراطا وهداه قويا، دينا له واحتار 

الآة:)ما(.الخسة، )ا(مرة: 

(.١١الأة:)•صران، آل سرية: )٢( 

٧



بهالاضوام عل حرصوا كرامآ، ثلة له احتار كإ حتاما السوية للشراع وجعله 
منوأمحلؤع الفلل، من أبع له فكانوا أهواله، ق منه والاصتعلع فعاله، أل 

رءوفابمم وكان ونوافله، وفرائضه وشرائعه، الإملأم أركان فعلمهم النعل، 
قال فحيث العالم^ن؛ رب وصفه كا أمينا، حريصا تعليمهم وعل رحيأ، 

عنتنما ئشحظب تن رّثوح لمد.؛آءهء=ئا ؤ ت افن كتابه 
ه•'"^^ثُك<رءرشجمر ءثًظا •زبل 

إليتم وح الأعإل، أفضل إل يرثيهم والسلام العلام عليه يزل فلم 
والسلامةالآح_رة، ل والموز المحاة فيه ما ويلزمهم الأحلاق، أحسن 

إليهودعاهم ففعلوه، به أمرهم حجرأإلا يرك م فلالدنيا، ق والغس3لة 
حياتيمأوقفوا الدين الأعلام، العلياء من الكوكبة هازم خلف نم فأجابوه، 

واقتناصموارده جع ق والألأم المتاعب وتحملوا وتعاليمه، العلم محللب عل 
وجهدمال من يملكونه ما أثمن وأنفقوا وقواعده، قوانينه وامتنباؤل أوابده، 
•الخلق•• هداية محبيل ل ووفتإ 
ونحلقتاالإصلأم، رباها كبرى بشخصيات حافل المسالمين تارح إن 
بنورهتفيء ؤيتيديه، لم المالذي المثل فكاناتا القرآن؛ بخلق 

الشر...مزالق من وبحذرْ الخير، إل يرميه به، ويقتدي 

ونقمابفضلهم، ونعرفا أخبارهم، ونتتح الرجال ببولأء نمز إذ ونحن 
ونكونملف، لخير خلف خير لكون -يا، ونقتدي منها نستفيد مرهم، عل 

مشعا،الفضيلة ونور مضيثآ، المشعل فيبقى بحلقة، تتصل حلقة لم امتدادا 

اكوا،الآة;)هأآاسورة: )١( 

٨



ماألئثؤ، أبت ثن غلا ؤ ت وحل عز اض قول نتمثل هدا ي ونحن 

٢١٠.ه ودئى رمهمعئه سمحآلما فا ر■جآءث يدءؤادلآ كت 
عنالبعد تبه حموهوان، وضيعة وانقسام، تمزق من اليوم نعيشه ما إن 

والأراءالضالة الزعات ام أمالجال أمح مما الدين، هدا بعرى التمسك، 
أعداءتسلط إل كله ذلك، أدى حسن، الأمور؛ ام بزمتأخذ أن المنحرنة 
إللمون الولوثاب، ومتزاما، مقدراتبما عل واليطرة الأمة، عل الإسلام 
منوالحمد الحل أهل عن التلقي عل وحرصوا دينهم، إل ورجعوا رشدهم 

منأس دإنحقع ؤ العماد حم ولعد البلاد، لم لدانت، الأثبامت،؛ العلعاع 
ه.'"أسلثؤة،نيز إزكث بممأ1 

حديكل عملوا الدين الناصحين، واإلرب؛ز، الأعلام الحلٍاء هؤلاء ومن 
يشغلهملا وتعال، سبحانه افه وجه بدللئا مثتمن العلم، نشر عل ؤإخلاص 

والأييس،العلامة الشيح فضيلة أوصيت<؛ ذكر أو أوجاه مال —_، طل 
معنااف— حففله — عمره أمضى الذي العبودي، ناصر بن محمد الرحالة/ 
حمر،ومورح فهو ذللت، عن فضلا الأرض أصقيع 3، ورحاله 

لالرحلات، لأدبه ورائد رحاله، سابه حاذق، وجغرائ وأدببا؛١^٤، 
ترام،حسن تالفه جوهره، ق عميق مفلهره، ق متواصع الحاصر، العصر 

القماروجاز الأعإق، ق وغاص الأفاق، ق لموفج سا0، ولا وتغايره 
بهوامتدت، كو، فما اعب، ممواجهته والنهار، الليل وواصل والحار، 

(,١٢٠)هود، ّررْ• )١، 

الحج،الآة:).أ(.صورة: )٢( 



اءمل مضيء وعلم موسوعي، ع-اإ فهو ذلك جانب  libز، فا السل 
والعلميةالفكرية الساحة عل أنتجه ولما ماق، حهد من به ساهم لما المعرفة 

وباالعارف، ولطائف الفرائد، الفوائد بعيون مترعة لقالت، مؤ من والدعوية 
اسممصاوها.ولا حصرها للباحمث، يمكن لا جهود من به نارك 
تتوقف،حمم امالعيودي اصر نبن محمد المسيخ/ الكيثر. العالم هدا إن 
يعدهمالذين الأعلام من علم بحق فهو طويلا؛ الثقافية الذاكرة أمامه 

الشراءوامع وفنونه، علومه ل متبحر فهوإمام ذخائره، من الحاصر التارخ 
منىووْ•

عبقةوارفة، ظلألأ لتلقي الموسوعي العالم هذا سيرة ئءلهار دراسة إن 
ويترسمونالحنة، الأسوة عن يبحثون الاJين اليوم، ثبالب، عل وعميقة 

الهليية.القدوة حهلى 

لهموتفيء والخير، الحق طريق لهم تنير القل٠وة هذه أن فيه سلت، لا ومما 
والإصلاح،الرند معال؛ مين مترسهدى عل فيّثرون الحياة، مساللئ، 
حيثمنزلتهم؛ المالحة بالقل٠وة وتعلو سخصيامم، وتتميز أقالارهم فرضر 

اوتربيتهوصقلها وصلاحها النفس ق البين أثرها الهلمة للقل٠وة إن 
وفاعلة.حادة تربية 

شخصيةأمام أنه يدرك — الله حفظه — الرحم — وعلم لفكر الل>ارس إن 
سمته3، الأخيار العناء من الكبار حيل - بحق — فهويمثل فعالة؛ إمحايية 

الاهتامعن والبعد بتحصيله والشغما للعلم، وحبه ه نفوهلووء ووقار0 
فلموالحديث،، القديم العال؛ حواضر فدماه وطئت، أنه 0ع الكاذبة، بالظاهر 

محيهامكامن شاءل،كالممحجبهعن أي وتراثها أمته قضايا عن يشغله 
مةوالأئالعا٠^٧ العلماء حال، ذالئا ق حاله حاحس،، أي الخالدة وحضارتيا 
الصالح؛ن.





العادةيد تصافحها أن لخديره الررة، العلء1ء أولئك فيها كثر أمة ؤإن 
الما فدلك مآثرهم، حميع نحط أن ؤيعجز اكلم لنابي والإباء، والعر والهناء 

سويداءق محتهم ندعم وأن خطاهم، نترسم أن نعجز لن ولكننا ستءليعه، 
المهار.وأطراف الليل آناء لهم والامتغفار بالدعاء نلهج وأن قلوبنا، 

بركتهم،تلحق وأن عرهم من بثيء تحظمح، أن - السلم أحي ~ ثت bن 
والعلمثسة، والصدق جنة، والحق دئارآ، والنزاهة ثعارأ، الويع فاجعل 
نالفقد الشرعي بالعلم حفلي من أن شن عل وكن منهاجا، والحلم مراجا، 

الحدين،!ل حاء فقد الدنيا، أعهلي بمن تغتر ولا باقيا، وعزا كثثرا خثرا 
الدينيعهلي ولا محب، لا ومن محب، من الدنيا يعتلي وجل عز اض ئن )ر 

الحاكم.وصححه أحمد رواه (( أحبه فقد الدين اش أعهلا٥ فمن أحب؛ من إلا 
منيرجى لما بجهوده ، التعريف— اش حففله — للمترجم الوفاء من إن 

اش،إل الدعوة ق ومتابرته جده ق به التأسي عل العلم طلاب همم حفز 
ؤإنها، وعواقبهالأمور ق الفلر وحسن الحكمة، ولزوم بالسنة، والتمسك، 

فدرهم،ونحل حقهم، وتحففل فضلهم، لاإعلإء الأمة هده تعرف أن لحميل 
دجاها.ومصابيح هداها معال؛ بوصفهم بيم اللائقة منازلهم وتنزلهم 

الحافلةالترحمة هد0 بما صدرت ووفاء عرفان كلمة فهده الختام وق 
يوتسىوقدوة محتدي، مثلأ له المترجم يكون حتى والتضحية والعطاء بالكفاح 
لمرضاتهابتغاء لوجهه خالصا مححله وأن عمل، يتقبل أن أسأل تعال واه 

العالينرب ش الحمد أن دعوانا وآحر مأمول، وأعفلم مؤول، أكرم إنه 
ركت؛هث

أحمدممد آحمد ين صال 
الكر■ةيمكة الخ؛رية بدارالحديث، االدرس 

-٠١٤٣٠صةريءعالأول: 
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ااا9لالخبمث 

ومميتهويسم اسط 

ناصرينين آيوناصرصد الرحالة! والأدب العلامة والشخ هه 
ينمالم[ومالم.مود بن اه مد بن تمدالمهم بن مدالرحن 

بريدة.ق الأمر أندم من ساب وآل 
م،Jستر^لةفيالومالأض١٩٢٧ه/١٣٤٥ي

قوذلك العائلت، لدى مقيدآمضسوطا وجد مكيا الأحر، ربيع شهر من 
بريدة.مدينة 

قاصوسس4أذ0 
وسعلالعلم، بأنفاس معطرة بيئة ق العبودى ناصر بن محمد الشخ نشأ 

الهائلةالمدينة نالك، بريدة'" مدينة فمي بعيد، ريم، جتيع ومحا محاففلة، أمرة 

اعقده وواسطة مدنه وامحر ، إدارته ومحرم القصيم ناعية بريد؛ النمسمت بلاد مجعجم ل المودي تال ( ١ ) 

الإداري،التنظيم القصيم عرف أن محني الغصيم عاصمة تزال ولا كانت التي الدينة إما النابض، قلبه بل 
بالخضرة،مززرة كثبان وهي ، جهات ثلاث مجن الذمة الكيان ما نمل إذ جيلأ، محوتعأ بريئة نحل 

الأشجارترتشه ذمي كثتب زكا ، الذرى شانحة أتدامها نحت من تنهض الم النخيل بنرؤع مزدانة 
الخضراء.

الأمييالخصيب بن يريدة الخليل انمحاي إن ت تقيل بردة تسمية مثب ي اختلف نسيتهات صيب 
ذلك:ق الفارمحي محمد الشاعر تال ولهذا الخدنة، لإبل برأ -٦١ حنر - محه اه ضي ر- 

نممسام بل نجد علاوة أسالمية بلدة ذي هبريدة 
و،نيأبجإاحاطت.إتسهمىهأتما 



إل،لمت الريدي له: يقال وجل يرما من أول إل رتل؛ ماما، لدرد؛ اكب حذء سين وقل• 
ذلك.ض ونل الردى سان فبما ستا درقة كانت وؤذ■' 

النختءوة وأناع اصحام،، أحلص من كانوا ولذا ديسمم، ثمكبمم بند؛ الندم منذ بريئة أعل اشتهر لقد 
العلمطلب - اه رخمه - الوهاب، مد بن محمد النخ أن ذكر بل ~ ا،د دحمء ~ الوهاب تمد بن مل 
أنيا وئاصرتم ■كوة للي ولابجم عل ويدل ، أحل ين الرحمن تمد اسه بريئة أهال من شخ عل 

-اه رحمها - الوهاب، تمد بن ممد الثخ تلاميذ رز أحد - العرسي •سويلم بن العزيز تمد الشخ 
إلوأنصارها الدعرة اناع من عدد هجرة إل إصاُآ الدعو؛ نلهور بدايأ ل مد؛'لويلة نقاء تول 

لسموتصدوا ، المضاء تولوا ج •نهم برز الذين سليم آل رأسهم عل الدرب، حراب بعد بريدة 
العلمنمدارس فها، الترعي العلم سوق رواج ترى أن ذللثج بعد مجبا ولا بمم، تعال اف ننفع 

حللأبمن بالرا0ين تزدحم بالماجد اللحمة والغرف الصيانة ودور ، يالأالأب، تغص الذكر وحلق 

العامر؛.والجالس ، اياضر، هذءالرياض ل بغتهم وجدوا الذين العلم 

!— اش رحمه ~ العثيمين العزيز تمد بن صالح الأديب، الثخ قال 
أرحب،مللئح وسالشرق خمح ينادى لها من بريئة قيحا ل وسكناي 

مهبالشرف اللبن عن يزال هم الذين العلوم اعل ض لهم ئا 
أنجب،النجابة ذي س نش نجيب، ب مهن.من أنتجت، كم بيا فأكر.م 
ريلم_،ياق العرف بأمر وذاك واعغل وذاك يإلما، فهدا 
وبمذبا كسدي إ ببمدي مصنف وذاك شاوؤيس وذاك 

ربومذا بأ أتلأمتثر دأبما والأنام انآ زميقمي 
الأالإءكوكية القررن س عثر بريدة حرجت يفد ، البلاد عامت ل للنفع العلم وطلاب العياء منها انطلق 

•العلم ونثر الدعوة راية حمل ل الأمة هده ملف من أسلافهم مج عل صاروا الدين العلم، وطلاب 
القرنمن الثال النصف ل ( دعر بعل ر العروق ا الحمراء عال محمد السوري الشاعر بريدة إل تدم رند 

فقالالأتوام اولئك فدكروه ، اصلافهم وافتدائهم بدينهم أهلها تمسك صدق فرأى التصرم، الهجري 
١لعثرةتالقصيدة هذه 

؛أعجاميوما احتلعلوا ما صافين مب عن الأكومحا ق أبحث زلت ما 
ألوامشر من محلوبة عادات اتعهم طبثابت ما أحرار أتحاح 

٢٢



تغمرماصالحة نشأة العبودى ناصر بن محمد الفتى نشأ الأطراف؛ ا،لرامية 
والبعدالخالق، وحمن الفطرة، ملامة عراها وتوثق الخيانة، الدينية العاطفة 

حياةق الغ البأثرها الطيبة الشاة لهذه وكان والخزعبلاتر، الخرافايت، عن 
متقناحففلآ تعال اف لكتاب بحفنله العالمية حياته بدأ حيث ~ له ،لرحم ا~ 

كريييحربن صالح الشخ ومنهم آنذاك، مثانحه من عدد يد عل نحويدم مع 
مبكرة.من وهوق محودأ القرآن عله قرأ فقد - اممه حمه ر- 

ناببتجد عل زك نحش 
دىلاياء فيها بردة بريدة 

بادرنسيالنوم وجوم ل بدت لما 
قرحييا اء العرببالمرب حفلت 

بتالش ، ١^٠۶صورة أدى.r؛؟ 
حملواالأل اجدادى ثكل بم أرى 

اموأنعاء لدى القصم من 
وآلكمهل — ل الخ،انل حضر 

وأماساحوال بالمرور دمع 
)اسلأيأحلاني نجوع درذت 

وا"ٌةامثمئ س الأرض ب خلس 
المساميالدأ صياء 

عدالعزيزاللك بعث قني وضرعا، والتدريس القضاء من الرقة العلمة الناصب العلياء عزلأء نوا رند 

كقفاةالمالكة ق الخنوبية الناطق إل وجهوا شخصأ خمسين عل يزيد ما م  ١٣٥٣عام ~ اش خمه ر" 
الدية.هدء من معنلمهم أر لهم ومرشدين ومعلمن 

يكلماالتي العلمين الأسر مدينة عي بل ، والفقهاء الفقه مدينة القصم، بلدان ق هي بريدة إن المردى؛ نال 
وفللت، والقضاء الإفتاء مناصب يتعالون أقرائها قلل التي سلم آل أسرة نذكر أن ذك عل شاهدآ 
الزمان.من ترن من لأكثر والفقياء الفقه تنجب 

،( ٤ ٩ T/ ) الحماري تمرعا وبريدة ، النمور حن بن أحمد / وخارجها الأسرار داخل بريد؛ نظر ا) 
٤(. Y٦٧/ للمولى) القصم بلاد وسجم 

٢٣



oام،وممهوءإه
الأخلاقطيبة كريمة، أمرة إل المودي ناصر بن محمد الشيح ينتمي 

أهلوأخلاق الإسلامية، بالأخلاق متمسكة هعة، ال حنة المرة، محمودة 
بناصر نهو فوالده الكاذبة؛ الحضارة بمظاهر تتلون ب التي والريم، القرية 

ه/١  ٠٣٧ همود بن محمد بن اض همد بن الكريم همد بن الرص همد 
وفصصالعرُب، وأحايين، الناس أحار محفظ مها، رجلا كان ، ٣١٢٩٢

كانأنه من الرغم عل اي-، والأنبالأمر معرفة ذا وكان والشهامجة، ا،لروءة 
يتفاطمة الدكتورة تقول بالأدب، عناية ذا كان كا يكتب، ولا يقرأ لا أما 

منقاصا ناصر حدي كان عكاظ؛ بجريدة لها حديث، ق العبودي محمد 
مبهرة،بهلريقة ؤيروييا والروايات القصص س الكثثر محفظ الأول، الدرجة 

وانطباعاتهمناهداته رواية ل وامارساله المشوقة والدي طريقة تكون وقد 
الشحويعزو عاميا، ماعرأ فكان الرحمن همد جدْ أما والده، عن ورثها 
العلومبوالعناية ار، الأخبومعرفة الاطلاع، بوالده عناية العبودي محمد 

محمدبن المحس عبد الملأ العروق، الشح الرحمن همد والده خال إل الدينية 
متقدمة.علمية أمرة مين، آل وأسرة اليفخ، 

قارئةوكانتر العضم،، اممه عبد بن مومى بنت، نورة فهي والدته ما آ. 
أميا.والأب قارئة الأم تكون أن العجس، من وهدا والكب،، الكريم للقرآن 

روعاهحس،بجداصواسميأف0 
وجلعز اش تقوى بعد الإنسان يوفق أن المتن وأكثر النعم أعغلم ص إن 

،نظر إذا ونسره أمر، إذا تطعه ودنياه، دينه أمر عل نعتنه صالحة زوجة إل 
وبيتهابنمها وتعتتي عملها، تتقن وماله، نمها ق عنها غاب إذا وتحففله 



وموولةزوجها، يمتا ل راهمة شفيقة وأم صالحة، زوجة فهي وزوجها، 
ازوجهبمتا ل راعية الرأة رر نوله من ذللث، عل أدل ولا رعيتها، عن 

الزوجةمتاعها وحيرّ متاع الدبا ر) ه؛ قوله و ((•"' رعيتها عن ومرولة 
والمكنالصالحة، المرأْ آدم ابن عادة ممن )) ه' نوله و الصالحة((•'" 

٠٣٠((.الصالح واركب الصالح، 
اصرنبن محمد الشخ فضالة عل بلائه وحسن اف نعم من كان ولقد 
ةوعائالكريمة أمرة من فاصلة، يدة ومصالحة لزوجة وفقه أن المودى 

موسىبن اض عبد حاله ابنة تزوج فقد الكبيرة؛ سالر آل عاتلة هي فاصلة 
أفراد.تسعة عددها يبلمم محليبة ذرية منها أنجب وفد العضستا، 

دب
القاهرة،جامعة من ة هندسبكالوريوس عل وهوحاصل ناصر• ا/ 
والإمكان.العامة الأشغال وزارة ل مهندسا ؤيعمل 
عود،سالملك جامعة من الإدارية العلوم كلية بكالوريوس حالين أ/ 

قؤيعمل الأمريكية، المتحدة بالولايات بوسهلن جامعة من وماجمتر 
للتنمية.الإسلامي للبنك التابعة الخاص القهلاع لتنمية العربية ة المرم

قويعمل الإنجليزية، اللغة قم الأداب كلية بكالوريوس طارق؛ م/ 
منشورة.إعلامية مشاركات وله العهد، ول سمو ديوان 

افرمحي مم بن اف ب. حديث س ( ١٨٢٩وملم) ( ٧١٣٨/ .مقت،الخأرى)اصما )١( 
ص

■لهإ.الد رصي العاص يردبن بن اش همد حل-يث س ( ١٤ ٦٧لم) مرواه )٢( 
وقال:( ٤ ٢ ٣/ واكدب) الترغيب j اكدري وذر، ( ١  ٦٢/ (والحاكم)٤ ١  ٦٨/ ١ رواءاحد) )٣( 

والملراقوالزار.صحح بإسناد رراْاحمد 

٢٥



وتعملالرياصات، ق الدكتورا© عل حاصلة وهي ؛ ٠٠١٠٥د• ؛/ 
وفكريةأدبية مشاركات ولها للبنات، ال^ربية كلية ل العلمية الأمام عميدة 

منشورة.

قوتعمل المزل، الاقمماد ق الدكتوراْ عل حاصلة وهي لينة؛ د• ه/ 
للماتالتربية كلية 

ولهاالترجمة، في الدكتوراه وتحفر الماحتير ونحمل مرو؛ة1 ٦إ 
منشورة.وقصصيه أدبيه إسهامات 

 /U •إنجليزة لغة بلكلوريوس ميم•
 /A :القس.علم ل كالوريوس ليل
العلوم.كلية من كالوريوس م: ٩! 

خوتدومم؟ا0 
المودي:"'ناصر ين منيان الثيخ ا/ 
العيودي.الرحمن عبد بن ناصر بن محليإن / المخ القاصي هو 

علالعلم وتلقى مدارسها، ق وتعلم ها  ١٣٥٠عام بريدة مدينة ل ولد 
اصيقالمكنى الرحمن عبد ين صالح الغغ منهم. اُخ؛ردل.ة، ممن عدد 

بنصالح والشخ ذلك، بعد العلمي ة بريل معهد ق والمدرس سابقا الدنتج 
إبراهيمبن الح صوالشخ المابق، بريدة محاكم رئيس الخريمى أحمد 

اءللقضالأعل المجالس رئيس حميد بن افر عبد الشخ العلامة ثم المليهي، 

حبرلحمد الأعلام تتمة عل وادتد.رك ( ٤٤/ ٣ القاصي) عثإن لحمد الناظرين روضة انظر )١( 
٥(.١ ٥ / والتدأوالحر)١ ( ٦٦٦/ والقضاة)٢ وتارخالقفا، ( ١٧٤/ ايوش)٢ 
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ه؛ ١٣٧٢عام العالمي الرياض معهد ق والتحق —، حميعا اض رحمهم ~
فتحوعندما الثانوية، الأول بالسنة والتحق فيه، القبول، امتحان اجتاز حسثا 
ثمالثانوية، دراسته أكمل حتى به التحق ه ١  ٣٧٣عام العالمي بريده معهد 

•فيها الحالية الدراسة إتمام عل حصل حتى الرياض ق الشريعة بكلية التحق 
بمرحلةيمر أن دون من الكبرى بريده بمحكمه قاصيا عين ت أعإله 

قاصيابريده محكمة ق ولسث، القضائية، لكفاءته تقديؤأ وذلك، قاصي، ملازم 
لالر ق —اوي الأرمحل قضاء إل بريده محكمة من نقل يم سنين، حمس مده 

لابنه إلحاق يريد أنه وبخاصة هناك، المهام يناسبه ول؛ ه، اُ/اا/*وما 
التدريس،إل القضاء من النقل فهلاو_ا معهد، فيها يوحد ولا العلمي العهد 
العارفوزاره إل نقله تم حسن، طلبه؛ إل تجسب، اسحتى ذللث، ق وألح 

المكفوفذن،تعليم كيفية ق سهادة محمل لأنه بريده؛ ق النور معهد ق مدرسا 
السنلبلوغه التقاعد إل أحيل حسث، ه  ١٤١٠عام إل فيه يدرس بقي حيث 

شمء:ومن . - الله رحمه - هاةاهءنهأمنة عام وتري الذلامية. 
اونحدعم الكريبه يغر لا كي ة علاماللئيم وجه في يالست، 

امرئسيإ غره كريم من كم 
هقلبمجن ينل لر ا مه الوأن

لحفيمهه بنابه إليوى "ب
ةراييرفع اد الحوبجاتبا 

—4ب كستا حين اه يلقه بؤإذا 

يداحتى ه دأبوذنك، هدا 
دفاستعهدا بمثل بليت فإذا 

الخميلوالصفح الصثر بأن فاعلم 
جوارهمبل قالحران عن اسأل 

اتورعمنه اء العمباه فحب

اأقرعا نجاعيبدو به فإذا 
اأقذعا يومه عنم تكلؤإذا 
يتورعاوأن نحث—S، أن غثر من 
رتعامراتع الر ثه أيام

امتوجحره حيمن ه وكأن
اأحمعالمص—اسب، شر من اض ب

امرجعوأفضل ر ه لأهل
وتسمعاتحب لا ا مترى كيلا 
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|اْددث|وو1نج

إوائئق^امش1ىنج 

،،ساخملأهه:ح0 
وأصلالرحال، بزان فهي حمال، يوازيه لا جال الأخلاق مكارم إن 

الأخلاق.تلك من يه نحلق ما بقدر منها الإنسان وحظ الحال، 
مصافوه،كنر الإنسان أحلاق حنت إذا ) افرحمه - الماوردى ئال 

الغضاب(.القلوب له ولأنت الصعاب، الأمور عاليه فسهلت مجعادوه، وقل 
التخلقبه يراد ئد الخلق حن إن ~ت) اض رحمه — رحب ابن وتال 
كتابه(.ق عباده  ١٦٠أدب اش الله باداب والتأدب الشريعة، باخلاق 
الحياء،كثير يكون هوأن ) فقالت الخق حن علامات بعضهم وآم 

قليلالعمل، كثير الكلام، قليل اللسان، صدوق الصلاح، كثير الأذى، قليل 
حليا،رضيا شكورأ، صبورأ وفورأ وصولا، برآ الفضول، قليل الزلل، 
عجولا،ولا مغتابا، ولا ناما ولا ميابا، ولا لحانا لا شفيقا، عفيفا، رفتقا، 

قويبغض اممه، ق محس، هشاشا، بثاثا حسودآ، ولا بخيلا، ولا حقودأ ولا 
٠١(.'الخق هوحسن فهدا افه، ن، ؤيغضب الله، ؤ، ويرصى الله، 

فهلرى،بخلق يتمغ العبرلتم، الشخ أن أحدآ الله عل تزكي ولا وأحسب 
ولامنازلهم، الناس ينزل لكنه الأخرين، مع تعامله ل يتكلف ولا يمعلغ لا 

أوحيلة، محلرفة س غالبيته ل الحاد نحلومحله ولا حقه، منهم أحدآ يبخس 
والملل.السآمة عنهم لتبعد الحميع، محتا عل لئليفة ابتسامة نحرج بديعة، نكتة 

،٠١')ص؛اطرادباسدانمينماسم  ٢١)
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تبعثقدميه عل التأنية حطواته حازمآ، وقورأ مهيبا طلابه عند عرف فمد 
سضاصطواس.

والعملالطالب زملاء من لأصدقائه دوما ذكراه حلقه حمن ومن 
حالتوقد وأحوالها، ا وتقلباتبمالأيام صروف بعدمم قد الذين الأوائل، 

اللقاءبمم.'"'دون 
كإمعهم، ذكرياته ونحاذيبح منهم، الأحياء لقاء عل نحرص دوما أنه إلا 

الحامعةل الأجلاء العلمإء من زملاء بعض ، مواقفذكر ل يردد لا أنه 
—،افه رحمه — از ببن العزيز عبد الثسخ سإحة رأمهم وعل الإسلامية، 

محمدوالشح (، ان البيأصواء ) صاحب، الثنقيْلي، الأمتن محمد والشخ 
حميعأ-.افه رحمهم - وغرهم الأنصاري حماد والشح الألباف، الدين ناصر 

ءوه ه ه ه 

٤مدره وسعة الهه ح0 
١افه ميز الش الرشيدة والقفائل الحميدة الصفات من  علالإنسان  ٦٢

الحلم.فضيلة المخلوقات، من ضره 
ذووبه يتمفط ما وأحمل الصفات، وأنبل الأخلاق أشرف من فالحلم 

ونتيجةحميدة، غاية كل بيل حموهو المستنيرة، الأفهام و الناضجة العقول 
أحرمن ه لوما الحليم منزلة ه الله رسول بتن ولقد سعيدة، ونهاية حنة، 
ودليلهوعليه، افه رمول وثناء افه بمحبة وكفى ، النه عند عظيم وثواب 

فيلئ،إن )) القيس! عبد لأشج قال ه الني أن فه عباس ان رواه ما ذللثج 
وملم.البخاري رواه ((. والأناة الحلم ورسوله افه بمبها حصلمتتن 

UA_؛) المشوح اف همد بن نمد ارحالن عميد انظر ( ١ت 
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أمحإ أنحلق أنا )) اض؛ رسول يا ت قال الأشج المنذر أن داود أبط سنن ول 
حييالذي ف الحمد : قال عليهإ، حلك اف بل قال؛ علميها؟ جلني اش 

ورسوله((.اض محبها خلمتئن عل 
هوالحلم أن ذلك غريب، ولا بعجيب ليس المنزلة هذه الحليم وبلؤغ 

وع؛تتادؤ تعال! افه ال قالخبرات، ومنبع الأداب، وأس الفضائل، سيد 
٠١ه.'ثالؤأناثنما امحبملهميى ؤرداحاطبهم ينيا يمثؤنءؤإمح؛نج( ١لرهمنيأؤذى 

."٠عناء حناء (.' هونآ ) تعال! قوله تقبر ل وباح أبط بن عقناء قال 
وحبرالصبر، الأمر وخماع الحلم، العقل دعامة صيفي! بن أكشم وقال 

العفو."'الأمور 
حلممثل ثيء إل ثيء أضيف ما يقال كان ) رباح• أبط بن عطاء وقال 

علم(•"'إل 
أكرمببن له فجمع العبودي، محمد الشيح فضيلة عل تعال اممه س ولقد 

لحلق كئا حقآ العظيم والعالر والحلم، العلم هما حلتتن وأعغلم حصلبن، 
والمسأنفسهم، س الماس وعذر حلمه، وامتد صدره، اسع الكال آفاؤط 

لأغلاظهم.الأعذار 
يتحمله أن~ الله حففله ~ المترحم صدر ّعة عل يدل آحر أمر وثمت 

وعواندهموألوانهم أحنامهم اختلاف عل الماس أصناف حميع مسايرة 
مشكلاتهم،ساع س يمام ولا حديثهم، يمل لا آرائهم، وتاين وأخلاقهم 

الآة)ما•(.)ا(-ورةامئن:
١ ٧٧الدين)■Y/ علوم رإحٍا، (  ١٢٧ \•/ يوطئ) الثور الدر انظر )٢( 
اظرإما،ءلرممنص:)م/هيا()٣( 

.٥٧٦(رتم١٥٢/١)٤(ننالدار.ى;)
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الدعاْمن غفير حم هدا ؤيوكد وفتاواهم، أسئلتهم كثرة من يغضب ولا 
والصحانة.الفكر ورجال 

واسعالفكر، عميق الصدر، رحب العبودى، الشيخ فضيلة فان وبالخملة 
وغزارهصدره لسعة وذلك، يكرم، بإ أحدآ يواجه لا رقيي، حليم المدارك، 

وحياته.علمه 

$ه ه ه ه 

اأسمأم0 
الفن،ل والغنى التقوى، ل الكرم وجدنا ر ه؛ الصديق أبوبكر قال 

التواضعق والسرن، 
التواضعالعبادْث أفضل يغفلون ) قاك1 عاسة ن ع~ 

ف؛تواضع جرير يا ) سليإن له قال أنه ه الله عبد بن جرير عن " "
؛٢٠٠(القيامة يوم افه رفعه الدنيا ق فه تواضع من فان 

منتواضع من قال؛ أفضل؟ الرجال رأي مروان؛ بن الللث، لمد تل ق~ 
(."؛رغبة عن وزهد تدرة، 

(.'ُْالخانس، ولن الحناح هوحفص التواضع ) محمدت بن الحنيد ال ت~ 
محولنعمة وكل الشرف،، مصايد أحد التواضع ) الورد؛ بن عروة ال ق~ 
٠١'(. التواضع إلا صاحبها عليها 

)ا(احإ.
صحح.ؤإساد• ثقات ورجال الزعد ق رك؛ع )٢( 
ممات.ورحال الزمد ي وكح )٣( 

)إ(إء؛ا،ءاارماادين:)"ا/مأأ"ا(.
ص\و1ص-)('إ^أى.)٥( 
احتاءءاوومانمين:)'أ/'اإ"أ(.)٦( 
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التقوى،ق والعز التواصع، ق الشرف ) شييازت لبرام٠إبن قال( 
؛١٠(.القاعة ق والحرية 

الإوس-اوامعرفة من التواصع مشا نيل، وملوك مل، خلق التواضع إن، 
الفإنه لربه وتواصع ه نفعرف فمن شه، قدر ومعرفة ربه، عظمة فدر 

حنةمعاملة الناس يعامل أنه كإ والاثام، الحرائم يافراق خالقه عل يتمرد 
بمظاهرييال ولا محلوقا عل يزهو لا جانيإ، ولن ورفوا ورحمة بلطف 

امماذبة..العظمة 

ااقشعميتالرزاق( عبد بن محمد تاذ وهوالأسالعاصرين، أحد يهول، 
حقذي كل رفؤا؛عطي، بيط متواضع رجل عرفته يا انمودي اليخ 
رواياتصدق من ؤيتأكد مصائرها، ق عنها ؤيبحث الُالومة محتا حقه، 

ايخهلوطاتمن ممتازة ذخيرة فلديه غيرهم، بروايات لقارنتها العفؤ، 
الأمر)) ا• اهمهومجن تنر، إ التي كتيه بمودات خاصن ونم والكسب، 
الأمرق ومرحع الأناب،، م بعالتام إلمام فله القصيم« في الممحفرة 
يعتقدزال( ما أنه إلا عاما، ثلاثين، من، أكثر مند تما عمل أنه ورغم والٌباتل،، 

خمدالشيخ كتاب ظهور أن( أعالم وافه وأظن، منه، يؤمل ما يتوف لر أنه 
مناوأى، ه  ١٤٠١عام ( نجد ؤ، المتحضرة الأمر ات أنحمهرة ) الحاسر 

بنطهوالالكثير الءيودىإ مسودات من أخد والدي عاما، وعشرين ثلاثة 
كتابالعبودى، فالشخ حال، أى، عل، (( القصيم أمر )) كتا؛هت صدور تأخير ؤ، 

للجمع.مفتوح 
لئ،ذلزاد0 إلا تواضعا غيره عل زاد رجل من، ما أذ< الواغ ؤ، آحر• وئال، 
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الواهبمتثعب عال؛ العبودي ناصر بن محمد الفاصل فالشيخ عليه، خضلأ 
فالكتبوغرها، والخانرافية واللغوية والاحتإعية الشرعية العلوم تلما حمل 

عةبه لتشهد الفيدة العلوم محتلف ق بتاليفها الخليل الشيخ هدا قام التي 
منإل تطالعا أند عالم يبن الكبير والفرق مواء، حد عل الفكر وتوقد الحلم 
ؤإماالثيء بالخهل من بقرط إما منه تسر قد اش الأخطاء إل نفلرْ يلفتا 

حمالْع وحييت، إن الأخطاء هده مثل تصحيح إل فيبادر الغرصة، بالرواية 
إلالتنويه هدا مثل عنده ينع فلا الإثم، بالعزة تامحذه وآخر التواصعر، 

الأولفسها؛ للفرق العيار هي العرفة آفاق اع فانالقبول، موقع، أخطائه 
اإعالمأن حقيقة إل وصل حتى محققآ، نم فكاتبآ فباحثا قارنا العلم من نل قد 

قدالشال بينإ بالثيء، الحرفة من الريد إل بحاحة بأنه أدرك علما ازداد كليا 
تؤهلهما العلمية الأدوايت، من يماللث، أن دون من الأدب عانر ق ه نفأقحم 
الفكربنمو غيرهم عل الفضل ق زيادة لم تمن واحدأ يكون أن إل عقليا 

كانالعمودي الشيخ بأن يلث، ولا الحلم، من الخانب، هدا ق آفاقه واتساع 
وكرما،وخلقا علما حدارة، عن الأول الصنف، من يارزآ واحدأ ~ حق ب~ 

علمتوكئا ذللت، أقول ؤإنإ القس، ق لآرب اللق قبل من ذلك أقول ولا 
االخهلمتصحيح إل وكان عنهم، كتبه ما ساءهم أن يعد به احتكوا من أقوال 

واحدل قال وقد فيه، الحديث، ل معه تناقش من أّرع الصواب وتصويج، 
هذابأن يشعر وهو عندْ من خرج وقد مقابلته، قبل منه متهيبا كان إنه منهم 

أومحبة•ودآ إليه الناس أقرب الشخ 

المددره؛(.، ٠٠٢• •٤ بماير  ٢٦- ام  ٤٢٤ذرالحب ٤ ]لاين أظرمحلة ]١( 
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oوسرء؟
تعتنمن أكثر ل كتابه ق الصر اض ذكر قد اض رحمه - تنمية ابن محال 

محإلخلزوالثبي ؤإسمنؤإ ؤ تعال; قوله فى بالصلاة وقرنه موضعا، 
ه.أا'إلاعلأ-لضإن هرة 

ويثلثاؤ بقوله؛ واليفثن الصبر عن موروثة الدين ي الإمامة وجعل 
4.؛"^تثالؤقين لثا أينه 

بلالصبر، من فيه بد لا يه والعمل به، وعمل بالحق علم كله الدين فان 
العلم،بعليكم )) I ه حبل بن معاذ قال كإ الصر إل محتاج علمه وؤللب 

اللمن وتعليمه جهاد، محه والبحث خشية، ومعرضه عبادة، ض طلبه فإن 
ؤيوحد،الله يمجد وبه ؤيعيد، الله يعرف به تسح، ومداكرته صدقة، يعلمه 
إلؤينتمون تيم، متدون وأئهه قادة، للنا'ص محعلمهم أقواما بالحلم الله يري 

الصبر،من الحهاد ق بد ولا الحهاد، من العلم عن البحث فجعل ((، رأبمم 
١٣١٠■آك؛ن ,إلأ ا'هرض لن ألإمنن إة  ١٥?وآلشر ؤ تمال؛ قال ول_دا 
ه.٠٣'الثم ' ١٣١)^الؤ وماصوأ آلثتيثنت، وعميوأ 

ه.ُ"ؤإلأبمنر أؤلآمحتم، ؤتمث ؤإسكى وأدؤزؤد؟اصبم ؤ تعال! وقال 
الأولوضد الرماد، هو بالحق والعمل الهدى، أصل هو الناسر فالعلم 

اتبلعوالغي علم، بغير الحمل فالضلال الغي؛ الثان وصد الضلال، هو 

)ا(مرةاوقرة:الآة)هأ(.

محورةالعصر.)٣( 

)أ(محورةص:الآة)هإ(.
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i.•"س:>نمحأئامه0نابجتاسوه الهرى، 
ممل JUولدا الرشادإلايالمم، ولابمال إلااس الهدى تلابمال 

I،Jl_صوته رغ ثم الخد، من الرأس بمنزلة الإيان من الصر إن ألا ) ه• 
الألأإيانلنلأًسرل(\"

واستغلالالوقت، عل والحرص الحياة، ق الحدية تزال ولا كانت، لقد 
تعليمس العفلياء محطاُت، ق تنقل الش المودي العلامة صفامت، أبرز ساعاته 

٠١٢٠.موولياُت، من تبعها وما ودعوة ؤإدارة كتب ومهلالعة 
التأليف—،عل والثابرة القراءة وكثرة الكتب، عل والعكوف، الصبر أن كإ 

محالل الراجح والمهم العل القدح له ويجعل الشيح، يميز ما أبرز من 
وغهلوط.مهلبؤع ين ما أعإل عدة له إن حبثإ والتأليف،؛ البحمن، 
علصبور فالشيخ حدآ، كثيرة الحثودي الشخ ق الصبر حوانب، إن 

تيقول حاله لسان وكأن والتعلم التعاليم 
اقعنبا وطية عانيوصل من ل ألد العلوم ثح لثتقسهري 

اقّثدامة من وأحلى أشهى عويصة لحو ا طربوتمايلي 

وحضو؛ربد،بم:حاهص ء م0 
فيكوناده، عبمن ثاء من عل -با ينعم تعال اض من نعمة الحففل إن 
الشرعية،والنصوص الأدلة من يثاء لما تام استحضار عل العلم طالب، 
لهاحاففلآ دام ما معه كتبه يجمل أن يجتاح ولا وارتحل، حل حنثا معه فحلمه 

)\(سورةاكجم;الآظن)ا-أك
اشاتدار عل الص؛ر الإيإن من ياب الشخ، آل حن بن ارحمن همد ولثيح الجيدت فخ انغلر )٢( 
• ٧٥الثرحتصراث همد ين نمماد ارحالن عمال )٣( 
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الشام:قال ك،ا 
السوقل العالم كان السوق ق أوكتت معي فيه العلم كان البيت ق كنت إن 

محفظكان ~ اض رحمه ~ حنبل بن أحمد الإمام أن الرازي زرعة أبا عن 
ومازرعة: لأيي قيل حديث، مليون بمي قلب، ظهر عن حديث ألفا ألفا 

الشام:قال الأبواب. عليه ذاكرتهفآحدت غال: 
االخاومإلأماح_واهاكسدرمر اشطاحوتم( لسمم

وءالآ•حر:
اتشربياذ_انلمبآفالخفظدونابيJاعب دعليك 

والمأرمحرةه_اواللصسربيارمحا ارتحاوالناء؛غرنهالم
وة١لآ•حر:

مغرماباللهوواللبفلاكن الكب ق العلم الةل-اليس في العلم 

لأمحىإلأمعاكب،العالم فه هواسلمبموزبذا"حفذل
ابتغواولكن قلوبكم، تعيه ولن كنثر، العلم ) عباس.٤١: ابن قال 
أحم.تهآثثبعؤن آلةو3( يتمعؤن آلد؛اوتأ ؤ تعال. افه قول تمحوا ال؛ احسنه، 

ه"ا(.ئتر1ؤلزأآلأثف رأؤأتق، آه آقذاهدءم ^، ٢٧
واحفطسمع، مجا أحن )اكتب بقوله: بنيه أحد الآمون الخليفة وأوصى 

محفظ(.ما بأحسن وط٠ث١ تكتب، ما أحن 
بنصالح للشام ترحمته عند الميزان لمان ق حجر ابن الحاففل وذكر 

قال:أنه عيدالقدوس 

>ا(سور؛:هم.ر،الآة:صا(.
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0عدنه4تاه؛
وهمتهندوه حب عل أحد كل لدة ر ~ت اش رحمه ~ المتم ابن قال 
يليتم مذ قدرأ وأرفعهم همة وأعلاهم نفأ الناس فأشرف نفسه، وشرف 

(.ؤيرصاه محبه بإ إليه والتودد لقائه، إل والنوق ومحته اض معرفة 
عامر!بتي شاعر وقال 

مِءُُ. نلإذا  ةمهسى يكن م 
ا،لكرماتيعودها ونفس 

هنفهمته تعد ولم 
آخر:وقال 

الحالتكتب الكد بقدر 

ليلاام تنثم العز تروم 
بالهممالعوالعالوالكعب 

كدغر ص العلا رام ومن 

دامصعالعلا في بوية 
وداعا مزم يلوالمرء 
ودداالا حال يأفليس 

الليالمهر العلا طلب وس 

اللألطلب ص البحر يغوص 

اللت—الهر مفي المرء وعر 
المحالطلب ل العمر أصلمع 

حتىالعيش، ومقومات الباحات، فضول عن ه ينفيترفر الهمة وعال 
الشاعر:قال ك،ا ذلك، أثر عله لري إنه 

همتيتفاوت من جمي وبلاء النحول ي فجم ولكل 
الهمم،وف ) اف~:رحمه ~ الميم ابن قال كا هممهم ل متفاوتون والناس 

حولحائمة وهمة المرمحن، بمتتعلقة فهمة تقاوما، وأصد ما شأأعجب مجا 
والحس(.الأنتان 

الأخرة،طلب ل الهمة علو ل الأمثلة أرؤع الصالح سلفنا صرب ولقد 
ولهمالحلم، طلب ل همته علتا س ومحنهم العبادة، ل همته علمتا من فمنهم 

٣٩



النبلاء،هؤلاء سر من ناذج بذكر لكتمي عظتم؛ وبأ غربة أحمار ذلك ل
-يقول حيث عالوالهمة؛ عل رباهم محقي حنة، أمرة ه افه رمرل ل ولهم 
الأعل((.الفردوس فاسألوه تعال اض سألتم إذا ~ت)) واللام الصلاة عليه 

الأجرة،طلب ل همة الماص أعل - عليهم الله رصواذ، - الصحابة كان ولهذا 
واستغفار.وتلاوة تيجد لملهم بالهار، وقومانا باللل رمانا كانوا 
بالأمورالآتٍةثدرد4 علوالهمة لممه أراد من وه 

دونبإ تقنع فلا الفضائل، من العليا الراسب، بلؤخ ل المفس محاهدة آولها• 
بالدقء.رص ولا التام، 

ادئنءلبمك_شسالقعتبا اس المعيوب ل أر وإ 
وسؤالهمنه، الأمور معال وطلب، يالدعاء، افه إل الضع اكانيت والأمر 

والعون.الموفيق 

فإماالصالح، سلفنا الئكرفيسر ؤإمعان المنلر إدمان والأمرالثالث: 
الأسوة.و7بمم القدوة هم إذ علوالهمة، عل حافر أعظم 

الالكسسمجن والخدر العالمة، الهمم ذوي مصاحبة الرابع■ د١الأمر 
والخدلن.

يقتديبالمقارن ترين نكل قرينه عن ول المرء عن أل تلا 
آجر:وتال 

ديفادآحر يفصالح كم حالاته ل الكلأن تصحبج لا 
فيخمداد الرمق يوصع والخمر سريعة الخليل. إل الململ، عدوى 
وغيرها؛الملاث هدم الحبودي ناصر بن محمل. الشبح/ العلامة أدرك لقل. 
قفتنقل يتجاربه، الأيام ؤيعرك ممارسة، الزمان نحوض نحوالحياة فانثرى 

قاة.له لأنث، وما واجتهد، حد بل ولاوتى، نحس مواؤلنفكا عدة 







الفء؟دل

9أك1ْيةاكا0ية حياك 
بجث؟ةءإةهبجءإةءإو

ْد1اهق:أوبمت وقيد 

سراماص السثاالأوو اه 
اليمثاثيافي:قيوحهواثرانعءب 
تجثاثئ،:خفصاه 
سقاترابع:اساممووئاصاه 
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الخبدثالأ9ل

مساسيةأ

العقول،ورياض الصدور، وشماء الصائر، ونور القلوبا، حياة العلم إن 
توزنالذي وهوا،ليزان اكجمرين، ودليل المتوحش؛ن، وأنس الأرواح ولذة 

واليفن،الشك ؛ن باشرق الحاكم وهو والأحوال، والأعإل الأهوال به 
ؤيوحد،ؤيدكر ؤيعبد، الله يمرق به والضلال، والهدى والرشاد، والص 

يعْليكلا وهوكل الحرام، ْن الحلال ؤيتميز والأحكام، الشرائع تعرف وبه 
وققادة، الخير ق فيجعلهم أقواما به اقل يرفع كللتج، تعطيه حس يحضه 

صادة.السلوك 
العاحلةالحياة ق ومكانة وفضيلة مزية من م للعالما ضن هذا ومن 

تماومت،وبه اكافون، فيه وتنافس العقلاء، طالبه ق ّارع ولهذا والآحلة، 
مداركهمق اوتبمم تفحمسا ودرحاتمم، منازلهم قسي الاس من الكثير 

برزلمن ولكن الأمم، ونمضت الكون، أمر انتفلم وبه ولنتاحهم، وتحصيلهم 
حلماه،اش ّدد لمن لئ، ذليكون ؤإنإ الأسمى، والقام المحل، القدح فيه 

وعملهقوله ق محيى مثالأ وكان وعتم، فعلم ودنياه، دينه يشوون وبصره 
فضيلة~ أحدأ افه عل نزكي ولا — الحلمإء هؤلاء ومن وحلقه.. وسيرته 
عرفواالذين العلءاء من فهو ~ اممه حمغله — العبودى ناصر بن محمد الشخ! 

عندفاعا ساحم وزهرة آوفانمم أنفس وبذلهم افه، إل ودعومم بجهادهم 
ارصحتى أطافره نعومة منذ بالحالم اشتغل وقد عقيدتمم، عن وذبا دينهم 

محبامتعمقا دارسا إلا تراه فلا الشاغل، شغله العلم وصار فحلا، ^ ١۶
العلم،من تشع تكاد لا طلحة ونفس نافد يمر صاحس( علميه، منكبا للعلم 

ونطعذلكؤ، عل الوقر مع الهلالعة من تروى ولا الب،حث،، من تمل ولا 
نحوه.الهمة وصرف له القس 



o
كتابإل والده وجهه عندما ^٢ ١١٧الشخ لطلب الحقيقية البداية تعتر 

مرتبتنابكتابينشأ العالكاء من اكاشئ أن ذلك تعال، اممه كتاب لحمظ القرية 
حلفه..من ولا يديه بين من الباطل لاياتيه الذي تعال اض 

حكوميةة مدرموأول ~ت افه حفظ—ه ~ العبودي محمد الشيخ يقول 
دلكففي ى  ١٣٥٦عام ودلك .ءآا، دريوقت ق كان ة، بريد ق فتمت 
محصللا ولكن أقوياء، مدرسون فيها والكتاتيب كتاتيب، يوحد كان الوقت، 
تاذ،الأمتأديب عل يصرون الذين الطلاب من القوي الثابر إلا عليهم 
معروف.أمر وهنءا 

الصمعثى،الحريز عبد بن محمد الغآ كالإب الكاسب هذه واسهر 
وهو~ دخلته الذي والكتاب الفرج، صالح بن العزيز عبد الشخ وكتاب 

فأدحلنيا، بيتنكان؛جانب، ~ العمري افه عبد بن سليإن الشخ كتاب 
هذهاالدرسة، إل يوصلني من إل محتاج ولا لنا، جار لأنه صغير؛ وأنا والدي 

ثيئانذكر أن أس بولا لا، أم يتصورها ١^٠^ الحيل أدري ولا الكتاتبّ->،، 
هوالذي المعلؤع عل يعتمد فالكثاب فيها، التدريس وطريقة طبيعتها من 

الذينالعللبة كبار يساعده ؤإنإ أساتذة، ة عان يوحد فلا فريد وهو الأستاذ، 
غابإذا وحتى يلاحفلوهم، وأن الطلبة صغار يدرسوا بأن إليهم يعهد 
فانالحال وبهلثيعة كبارهم، إل العناية؛الهللثة يكل فاته الأمور؛ من لأمر 
لغهلهميكثر لذللئ، كبيرآ؛ كان ولو منهم طالب إل ينماعون لا الطلبة 

يا،تاياات،،تعد الأمور هذه الوقت، ذللث، ل ولكن والفوصى.. وصوصاوهم 
منها.أحن يوحد أنه الاس يعتملو ولا 

أناولكن مدرس—ة، الكتاب عل يطلقون كانوا الزمان هذا ل والاس 



هيدخلتها الش فالمدرّة الصحيحة، التسمية هي هده لأن كتابا سميته 
ذاكوكان صغثرآ، وكنت ~ افه رخمه ~ العمري اممه عبد بن مليإن مدرسة 

افهعبد الشيح توق أوثلاثة بشهرين يحولنا يعد أنه وأذكر ه،  ١٣٥١عام 
فاجعة،وفاته فكانت، الوقت،، ذللئ، ق ~ بريدة قاصي ~ ليم مبن محمد ابن 

الناسيتمكن حتى إجازة وأعهليتا المدرصة، من وأحرجنا الناس، واصهلرب، 
قمتميز ( كثاين، ) ة مدرمحفتحح، ه  ١٣٥٦عام وق عليه، الصلاة من 

إنهقيل جديدة بهلريقة وأتى الوهسي، صالح بن محمد الشبح فتحها بريدة، 
فهذاالمرة، من أي العراق من وقيل ب،ا، تعلم التي الربثر"' من ب أتى 

جدآ.وجديلءة جدأ خميلة التعليم ق ءلريقته كانت، الشيح 
التيه  ١٣٥٧عام الحكومية ة الدرّإل ذهبنا الوهيبي مدرسة ويعد 

عطارموسى الأستاذ فتحت، ما أول لإدارما وعين الوقت،، ذللث، ق فتحت، 
موهلنالماس يكن لر ولكن الشخصية، قوي وهورجل ماكة، أهل من وهو 

ةالمدرسق الدخول محنى يمهمون لا الماس من ممر فكان المدرسة، لمقبل 
الدراسية؛المقررات، من محموعة الءللأبا يعطي لكن إنه حتى فائدته، هي وما 
يمهملر ذللث، ومع دفاتر، ويعتليهم الفقه ومقرر اكوحيد ومقرر الهلالعة مثل 
منهبدلأ تعين ، ولذ١٧ا، منه، والدفالمدرسة هذ.ه معرى ؛ ٢٧٠١١من؛ كثير 

درسناوعليه ~ افه رحمه — ليم سبن، إبراهيم الله؛ن، عبد الشيح أستاذنا 
الابتدائية.الدراسة وأكملنا 

هوعليه قرأته مخ أول ولكن الشاخ، عل اجد المق الدراسة بدأنا تم 
البح-ريز(،الأفاصل الحلمإء وهومن، كريديس، بن إبراهمم بن صالح شيخا 

بالعراق.الزبير عدية 

٤٧



إحدىرأس عل لكان الوقت ذلك ق كثيرة نقاء وظائف يوجد ولوكان 
منلقيت وقد ه،  ١٣٥٩عام ق توق حتى عليه قرأت الوظائف، 

منعثرة الرابعة ق الوقت ذلك ق وكنت، ا،لواصالة، عل حفزق ما تشجيعه 

قبمحمد رأيانث، ما له1 قال ماله، — اف رحمه ~ واليتما أن وأذكر عمرتما، 
ولكننيأفيده، لا أنا الخال طيعة يفيدنا، محمد وافه فآحاب،1 عاليلث،، قراءته 

,تواصعه. عن يعير غنم فهو كتاب س عليه أقرأ كنتا 
بنالح صالشيخ منهم اخ الثمن عدد عل قرأت ذلك، بعد ثم 

افهرحمه - السيئ عبدالرحمن 
أيامه،آخر ق مليم بن عمر والشيخ الخريمى، أحمد بن صالح والشح 

الخليليخنا ن—عل وتعال مسحانه اطه س فح ءلدترا الي القراءة كانت، نم 
عامق يريدة إل حضر وند حميد، بن محمد بن اممه عبد الشح العلامة 

٥١٣٦٣.-

كانالتي الهلريقة هناللث، كان فقد التدؤيس، ق طريقته منه فأعجبنا 
يستمرأي الكتاب يمر أن والإمرار ( الإمرار ) ؤيموما العلم، طلية يعرفها 

استمرإذا الشح يقولها )بركة( يكلمة ؤيتتهي ( صم ) بكلمة الإمرار ؤيبدأ 
مىنهدم قفا• أي بركة، له! قال يوقفه أن وأراد عليه يقرأ العلم طالبا 
كلهميس لالنايخ، عند التعليم ق الشائعة هي وكانت، الإمرار، طريقة 
الأكثر.هو هدا ولكن هلكل.ا، 

ونحن"" اطه رحمه ~ حميد بن محمد بن اطه عبد الشح شيخنا حفر فلعا 
الأمرأول فحضر للقضاء، الأعل المجلس رئيس كان توق عندما أنه نعرفح 

يميوما، عثر ائتي يمكن ر ونيفا أشهر ثلاثة واستمر قاصيا، وليس ما.رسا 
ومدرسا.قاصا ثانية مرة وعاد الرياض، إل ذه—، 

٤٨



معالخان ق تأخد الش اكدريس ل طريقته منه أعجثتنا حفر نمدما 
كذا؟ق تقول ما له: ومحال توص عاليه القارئ قرأ إذا محكان وايامحشة، الإمرار 

شرحيفهموا لر فان كذا؟ ق تقولون ما الخلقة؛ ق معه للذين قال يفهم لر فإن 
اوكشرأممحلان، يا محال: الراجعة من ثيء إل الأم احتاج ؤإذا الشيخ، لهم 

المرجعله أحضر أن مني يهللب الدرس أثناء ق الشخ وكان أنا. يقصا.ق 
نهللبلغوية مسألة اليحن، موصؤع كان إذا فمثلا الدرس، به يتعلق الذي 
أقنفكا الخ، كتبه... نطاو_، حديثا أو فقهية مسالة كان ؤإذا اللغة، كتّأا 

ؤيراجعالعلياء محال ماذا فتقرأ جد.ياو، ثيء وهذا الدرس، حلقة بالمر-؟عإل 
علفهو العللأب، حض ل عحية طريقة عنده وكان ؤيناهثهم. الطلبة فيها 

يرالكبكان إذا الأوسعل أو الصف ق الأيمن أمام المسألة يطرح المثال سيل 
فإذاكذا؟ ق رأيك ما ويقول: المسألة عليه فيهلرح الحلقة، ومعل ل الذي هو 

الأول؛يحف أن دون س كذا؟ ق رأيك ما بجواره الذي أث قالت يفهمها لر 
صارولذلك تعرف، ل؛ الأول السؤول أست، أنك معناه هذا الواخ ل ولكن 

يوثرل~ اطه رحمه ~ شيخنا كان س درومّهم. ومحضرون محرصون الهللأب 
إذاويصعلحبني كتبه، عل يهللعني وكان الين،، مثل العليبة الأمور من بكثير 
اتشنأو واحدآ معه يأخذ كان شو العزيز، عبد الملك لمقابلة الرياصى إل سافر 

شيخناوكان معه. أذهب، الذي أنا الأحيان أكثر ل وكننت، الحلم، لثة طس 
سفن أي ق كتاب أي محب، كان لذلك عامة؛ للمعلومات محبا — اض حمه ر~ 

محتوياما.'"ؤيعرف الكتب س الكثير ؤيقرأ المكتبة، ل موجودأ يكون الفنون 

(.٣—٠٥٣ ) صن الشرح. اض عيد محمد اارحالن، صيد انظر ، ١ ل 



اأ0بح،ق،|وو1لي

له،المترجم ؛Jl ^Lالعديدة إء الأستذكر ما ممرآ العناء راجم تق 
التأثيرذات العلمية والكفاءات ارزة، البالعلمية النخهبات وبخاصة 

ومحدودزقليلا عددآ هزلاع يكون ما وغالبا القوى، 
علميوسهل ق لشأنه ونفلرآ ~ اممه حفغله ~ العبودي محمد الشخ أن غير 
العلياءمن كبير عدد عل تتلمذ فمد مواهبه، فيه وتبيت مداركه، فيه تفتحتر 

ْرلأءتومن والتحصيل، الدرس محلى منهم وحلى والحقامحل، 

اميديس•إيرامم ين صالح لشيخ• اه 
سةوتول ( ه  ١٢٩٢)سنة ولد بريدة، مدينة ل العلم رواد وهوأحد 

ليم،مبن خمد بن الله عبد بن محمد الشيخن عن العلم أحذ ه(  ١٣٥٩)
-افه رحمه - وتول وغيرهما، سليم بن العزيز عبد ابن عمر بن ومحمد 
عشرينمن أكثر بريده ق شريدة بن الرحمن عبد مجد ل والتدريس الإمامة 

صالحوالشيح الخريصى، صالح الشخ منهم كثير، عدد له تتلمذ عاما، 
الناصروسلييان الحبيبي، إبراهيم والشخ العبودي، محمد والشح الكيني، 
الوثمي..

منبرز للقرآن، متقنا المكر، عن ناهيآ آمرأ؛المعروف،، حيدة، قراءة ذا كان 
الكريديس،سالر بن محمد الشيخ ومنهم والعلياء، العلم ءاالبة محن عدد أسرته 

بنالرحمن عبد الشيح ومنهم فيها، وواعظا حهليثا وصار الدنتا، قضاء تول 
يركثوعدد اللحيدان، محمد بن صالح الشيح تلامذته ومن الكريديس، سالم 
البكيرية.ق والعلياء العلم ءلالبة من 

الأفاضلالعلياء من إنه عليه; يثني وهو - اممه حففله — المترجم عنه يقول 



عللكان الوقت، ذلك ل ممرة قضاء يوحد لكن ولو المبم؛ن، 
الوظائف.تلك، إحدى رأس 

ُطةم-ُ ممدين صرين *الشيح/ 
النسخبن محمد النسخ العلامة بن عمر الثخ القاصي العلامة هو 
سليم•بن محمد بن حمد بن صالح بن حمد بن صداش 

مؤعابن وهو القرآن وقرأ ببما، ونشا ها  ١٢٩٩عام بريدة مدينة ل ولد 
النسخوالدم عل م العالوطاو_ا عشرة، الخالية ل امتظهارأ وحفظه سنان 
الخير.فيه متوما يه معجبا والده ولكن ~ اض رحمه ~ محمد 

بريدةقضاء عل تحاقبوا الدين المشهورة، العلمية سليم آل أمرة اّابع لكن 
وهم:

مليم.ين اش عبد بن محمد اليح ا/ 
مليم.بن عمر بن محمد السطغ ٦! 

العلمطلبة من عشرات عن فضلا مليم، بن محمد بن اض عبد الشيح 
الإطلاق.عل أمهرهم بحق أنه إلا المباركة الأسرة هن.0 من احي الموأئمة 

مشاتعليه التف، قني العلمي، توهجها قمة إل بيؤيدة عمر الثخ وصل 
المملكةأطراف من حتى بل نمسا، القصيم من ليس العلم، طلبة من 

ونواحيها.السعودية العربية 
سةليم مبن محمد بن اف عبد الشخ أحيه وفاة بعد القضاء تول 
٥١٣٥١.;

والبدأ( ٣٠٧نجو)^،١، ومنامي ( ٩٣٢ ام)ْ/ للسنج وءل،اء ( ٩٨(>)/ ملم آل طا، انظر) 
الترح.لحمد الرحالن وعميد اليمرا لإيرامم عثر الراع القرن لعلماء والمر 



منوالعشرين السابعة ق وهو مباشرة أحيه وفاة بعد ل وابتدأ 
مالفيةحلة ل وعاش نظير، لها يوجد أن قل وقبولا محبة اممه ورزئه عمرْ، 

منبه يتحل كان ما •ع قاطبة الماس ؤإجلألأس مهابة الله وهبه وقد نقية، 
وتقوى.وعادة وولع زهد 

علمهإل كان ) بقوله نجد كتابه ق البمام اش عبد الشخ بمفه 
الملأوةبمعمورة الدروس غير ل أوقاته العباد، إل التعدي ونفعه الوامع 
لثجذلق رغبة اض أعطاه وقد يفر، ولا ذللث، س يمل فلا والصلاة، والذكر 
فاروالأمالمثاق نالك ق والحمرة الحج بين يناع وكان عاليه، وجلدأ 

الناقة.البعيدة والطرق الهلويلة، 

يالحاشيةعامرة بيومم الدين الأجواد، الكرماء من كان ذلك، حانب، ؤإل 
كريم.وحلق طيبة بنفس والزاترين وخاصة؛الضيوف، والأتثاع، 

القرآنحفظ والذكاء، الخفغل ق آية كان العمري;"' صالح الشخ قال، 
إنلثؤمحمل؛ الشخ والدم له قال عندما واحل شهر ل قلب ظهر عن الكريم 

حنعند فكان قلب، ظهر عن  ٢٠٦٢فاقرأ التراؤح صلاة ل الماس متوم 
محمدالشيح ابن فهو ذلك، ق مبالغة ولا رمضان، ل الماس وأم والده، ظن 
كلمتهالشيح آل حن بن الرحمن عبد ابليل الشيخ عنه قال الذي مليم ابن 

وحففلالمقايير وحففله مساوره ق العالم تيعاب اماه; معنمجا المتضمنة 
لها.ساع أول ق الدروس 

وهوأمنللامامة ؤيقدمه العناء( إمام ر باليهد؛ بن الله عبد الشح لقثه 
العالية.المكانة أهلا بحق وكان منه، 

\^TAT'\/را(فيجرهاشبرضآا/ 

٥٢



عظيمة،فذة ثخمية — افه رحمه — الشخ لكن ) عته1 العبودي ؤيهرل، 
(لرؤيته الناس ايع تالسوق ل مر إذا أنه أذكر إض حتى 

وجلس~ اض رحمه ~ مليم ابن الشخ يحلقات العبودى العلامة التحق 
افهرحمة إل عمر الشيخ انتقل فقد أيامه، أواحر ل كان ذلك ولكن للعللب؛ 

والعلوم،الكتب، س عدد ق عليه القراءة أدرك الشيح ولكن م  ١٣٦٢ستة 
وغيرها.والفقه والخدين، التفسير ق وحاصة 

حميعحنازته وشح عليه صل وقد ه  ١٣٦٢الحجة ذي س ١ ٦ ل وتول 
بوفاته.عالمتر التي القرية القرى من حولها وما بريدة أهال 
أمدالخدبمي"ُتثن صالح لشيخ/ ا٠ 

—(٠١٤١٥ه/  ١٣٢٨اف4الخريهى) عبد بن أحمد بن صالح الشح هو 
بنصالح الشبح يد عل وحوله الكريم القرآن حففل بريدة، ق ووفاته مولده 

محمدالح^ منهم الماعغ، من عدد عل العلم وطلب كريديمي، ين إبراهيم 
العبادي،إبراهيم بن عبال.العزيز والشح أبوالخيل، آل حسان بن افه عبد ابن 

محمدبن عمر الشيح وأحوْ مليم، بن افه عبد بن ■محمد بن الله عبد والشخ 
منه.واستفاد كثيرا ولازمه سليم، بن ال؛ه عبد ابن 

بربمدةاحي مأكبر أحد إمامة عمره س والعشرين السادسة ل تول 
استقرحتى القضاء وظائف، ق تنقل ثم ه،  ١٣٥٣سنة وذللثؤ فيه والتي 
حاسبؤ—إل ه  ١٤٠٧مسة التقاعد إل أحيل أن إل القصيم، لحاكم رئيا 

محاطق  ١٠٠محالف رمدا م(  ١٣٢٨ولادته)ص ذم أته م (، ٤٣٧آ/ نجد) ترجه: ي اننلر )١( 

راكدا(،  ٥٩ا/ ) محتر والخاص يثر الراح القرن وأيلأم (  h٢٣٥ ) الأيلأم شة واننلر مدا، 
(.٣٤- ١ ٩ آ/ ر محيالم، بن إبرامم ضر. الراح القرن ي لطا. والخم 

٥٣



•الطاء من مر عدد يديه عل نحرج ومد بالتدريس، نامه 
والفقهكالتمثر العلوم من عدد ل المودي محمد الثسخ عليه قرأ وقد 

إياهاف منحه فيإ حصوصآ الخربمى عل كثيرآ الشيح أثنى وقل والحديث، 
وتقوى•وزهد عادة من 

ب:"'صدين بن اه  jlpلشيح اه 

ان>وآل عثإن، بن حّين آل من حمد، بن الرحن عبد بن الزيز مد بن محمد بن آه تمل الشيخ هر )١( 
منجازوا القرية الرجم واسرة حالي. بمي ملة أنخاذ أحد حمد آل ءثارْ من أمر؛ عم عثإن ابن 

وكان؛؛ن(، مترن تربة) بالأهمية ؤيقابلها متقالة ثرية معكال وكانت، معكال، ثرية فرلوا الأحساء، 

ذللئ،ولريكن طغوك، ق بمر، مم، وقد >، ٩١٣٢ عام الحجة ذي ل ولد وند وتال، ءاناء القرتن 

اعتامهومع تؤنبا، فحنن،■ الشرعية العلوم ومادئ الكريم القرآن ذءفظ■ العلم، عن)للمه له عاتقا 

لمنهم واحد كل امحص العنإ،، من صفوء عل والفوز العلوم ممرأمن أحد ثيه، واحتهادء بالعلم 
فنونه•س دفن اللم أبواب س باب 

تمؤلفاته من 

السابقونالعل،اء معلرء بإ الاممغاء يرون الدين العلإ» نهومن ومقامه، عيه قدر عل ت، لياتل ر.لفاته مؤ 

منهاتتحريرعا إل داعية الحاجة أن يرى رماتل كب ولكنه مفارهم، أل 
والمة.الك؛اد، j الحهاد إل الدعوة . ١ 

الثر.محاجه لكل.١ وشموئ الثربمة ال ك. 

عنالإسلام.'.دفاع 

الكتاب،.أهل وذباح التورية اللحوم كم ح. 
اdاسل؛،.أحكام إل الاّك، داة عؤ 

الوداع.حجة حطبة مرح ؤ، لإ؛دإع ا• 
'.تاينالأدلةوإت؛ات،الأفلآلأ

للرايطة،التأسي الجلي رعفرية الفقهي، الجمع ورئاسة القضاء، محلى رئامة ق اعإله ق زال ما 



اللهعبد العلامةت الشخ مإحة هو به وتأثرا فيه ناثرا شيوحه أكثر ومن 
—افه رحمه — العزيز عيد الملك احتارْ الذي اف4~ ~رحمه حميد بن محمد ابن 

مناسبااحتيارأ فكان اممه—، —رحمه مليم بن عمر الشيح الضيم لعلامة خالفآ 
قالعلمية للمنهفة محددا بحق يعد حميد بن افه عبد الشخ م،احة وموفقآ، 
القصيم.

محمدبن الله عبد الشيخ فيقول! حميد ابن شيخه العبودي الشخ ؤيصف 
بعلمهاثملت شخصية وهو ( عالمية ) شخصية يعد — الله رحمه — حميد ابن 

أحدإلا أنا وما الملكة، توى م عل والقضاة والمشاخ العلم طلبة من عددأ 
تفادقامومحفلم به، نحرحت وهد العناية، من بمزيد محصني وكان تلاميذه، 

غيرهأو النحو أو الفقه ق مواء الله؛ عبد الشيح من كانت، المختلفة لعلوم اق 
الفنون.من 

كتايحا: منهالفقه ق كتب ءدأ عليه أنا قرأت وهد حقا، فقيها كان لقد 
يوسفبن لرعي، ، والمتهمح، الإقناع بغا الحع ل اكهمح، غاية وهو) محطوط 

لمتنالحوائج شاء ل ويله جاهه بذل ول والإضاء، الطإ، كار محلص منه وعفرية 

يزدادالحيث الرض ولكن عمليات، له وأجريت أمريكا إل أجله من فر  ١٠عضال يمرض أصيب حتى 

الأربعاءيوم ل وذلك اجله، وافاه حتى فه وبقي الطائف، ق اللحة القوات متثني فأدخل معه 
)•أ/آلا/آ-؛ام(.

الصلاةوحضر الكرمة، بمكة العدل مقرة قي ودفن العمر، صلاة بعد الحرام الجد ق عليه وصل 
السلموننعر عقليا منهيا وصار والأع؛ان، والأمراء العناء مهم يتند عئلٍمة أمم جنازته وتتيح 

تعال.افه فرخمه كبير ومصاب عميق حزن عل ذللث، فانعكس بعده كبير بفر١غ 
.(  ١٤٣ ٤/ ترون) ثانية حلال تجد وعناء ( ٠ ٥ / Y ) النايلرين روضة اننلر 

٥٥



يطبع.أن قبل وذلك الخنل،، 
القراءةكانت، ) ءيقولت حيد ابن شيخه عن حديثه العثودي الشخ ؤيتاح 

لكنتفقد وتعال، سبحانه افه من ل عظيأ فتحا حمياد بن اممه عبد الشخ عل 
وهيابقا، الناس،يعرفها اش للطريقة مغايرة التعليم ل حاصة طريقة له 

بكلمةالإمرار ؤيبدأ يتمر أي الكتاي، يمر أن الإمرار و الإمرار، طريقة 
طالباستمر إذا الشخ يقولها ربركة( ولكمة (، بركة ر بكلمة ؤيتتهي رسم( 
الشيخقدم وند نم،، أي ( بركة ) له ئال، يوقفه أن وأراد عليه يقرأ العلم 

ثلاثةواستمر قاصيا، وليس ا مدرمالأمر أول، بريدة إل همد بن عبدافه 
ومدرسا.ئاصيآ ثانية مرة وعاد الرياض، إل ذم، نم ونيفا، أشهر 

المائلل ألهم ؤيعليهم، أشكل ما لهم ؤيثرح الهللأب يناقش ولكن 
كانخاصة، شهرية العلم لطالثة مقررايت، يقدم أن استطاع لقد بل العلمية، 

يأخذلكن شخص وأعل عثرريالأ، ائتي منها - للعبودي والكلام - يتالي 
واحتصنينحوريالن. إل ينزلون نم فقعل، اثنان وهما ريالأ، عثر ثانية 

أيهكذا اإلكت_ة، عل قيا وجعلني - افه رحمه - حميد بن اض عبد الشيح 
بالدرّرا،المعلقة الرامح وأحضر الكتب،، أهيئ فكنت، ( مكتبة )أم،ن يمض 

المائلق والبحسإ ل.رس الق والمراجع بإ الكتإحضار طريقة ولكنت، 
الناس.بعفى عل جديدة المشكلة 
حدبيلة ومالعلم طلثة 0ع ومنهجه حميل. ابن الشيح طريقة لكنت، لذا 
وتحصيلا،وفها وجدية عمقا أكثر الدروس وجحالمته الطلاب أعجبتج مهمة 
الطالبجعل تما والمآءلة والحوار للنقاش رحبة آفاقا - افه رحمه - وفتح 
المهلروحة.الماثل ق مقتحة بنتيجة ؛مج 

إلالفر ل —ه أرافق أن مني ن، يطلكان ت فيقول، حديثه الشخ ؤيتاع 



استعرتة رحالل حميد بن اممه عبد الشخ رافقت وقد وغثرها، الرياض 
للمللالغربية المنطقة أعيان من عدد شكا حين ودلك أشهر، تسعة 

الحجاز،محاكم بعض ق القضايا تأمحر — اش رحمي — سعود عبدالعزيزآل 
وكانم، حدون أونحوها ستة عشرين تمكث، القضايا بعض أن وذكروا 

يدم،بأن - اف4 رمه - العزيز عبد قامر ه، ١  ١٣٧ عام ق ذك 
المتأحرة.القضايا تلك لإنياء حميد بن اش عيد الشخ السإحة صاحس، 
العلمطلبة من لحنة معه يكون أن بالعزيز عيد الللث، له كتبا وقد 

الهمةهدْ ق لمساعدته أوثلاثة اثنين عددهم ؤيكون هو، ومحارها اعيه، ن
من:الحجاز.ويشملكلأ محاكم ض القديمة القضايا ام 

والهلائمv.وحده، المورة، والمدينة مكةالكرمة، 

هم:العلم طلبة من ثلاثة - اممه رمه — حميد بن اف، عيد الشخ فاخار 
لمح—اكمرئيا الوقت، لثؤ ذلق وكان حميد، بن سليإن بن اش عبد الشخ 

بنمحمد بن افه عبد الشخ السإحة صاحب، ب، يثقرابة له وليست، جازان، 
كارمن العجاحي، العزيز عبد بن عل الشيح والثاف -، افه رمه - حميد 
المودي'ناصر بن محمد الثالث، وأنا بريده، ق العلم طلبة 

بنافه عبد الشيح —إل افه رحمه — سعود آل، العزيز عبد المللئ، أبرق ثم 
القضايالإنباء يآق محميد ابن الشخ بأن القضاة رئيس الشخ آل، حن 

مريتإالتي القضايا ا بانبموحيدين الغربية، المطقة محاكم بعض ؤ، الماحرة 
فاكثر•الحاكم ق سنوايت، حمى عليها 

صروعنده حازما رحلا ~ افه رحمه — حميد ين الأ4 عبد الشيح وكان 
كثبوآمنفأمي القضاء، عل ومرانه الفقه، ؤ، تبحره حاسب، إل وحلد، 

بيديه.فكان القضاء أما فقعل، اعيه نوكا القضايا، 

٥٧



أصغروكنت ~ يأمرن — الثال بيل ّعل ~ افه عبد الشخ فكان 
أقرأكنت كإ المراجع، ق الفقه كتب ق المسائل أراجع أن ~ له المساعدين 

اليد.بخط المكتوية الهلويلة والصكوك الحيج علميه 
نوىرجلا "" اف رحمه ~ حميد ين محمد ين اض عبد الشخ كان لذلك 
المتاخرة.المعاملات من ممرآ أمي حتى وحازما؛ الشخصية 

دونسوات ثلاث علميها مفت الى المعاملات ل النظر تبل ذلك يعد 
اقرحمه — للشخ تحال فكانت الحاكم؛ فيها تبت أن 

والمعاملاتالقضايا نالك لإباء شهور تة م قرابة مكة ق جلس ونل 
حا.التعلقة المتاحرة 

كئجر،بحوض -يا وكان كهرباء،  ١٠٢يوجد لا الوقت، ذللن، ق مكة وكانت، 

المساعدة.للمهيئة وميارة للمشخ، سيارة سيارتين1 الحكومة لنا هيأت وقد 
يعدوكنا الغذ.اتية، للموحبات يومية صخية وضيافة ضيافة، ؛يت، إل إضافة 

وهوالبقر، بحوض آنذاك يمي ما إل نخرج الحرام السجد ل العشاء صلاة 
ولانور، ولا أنيس فيه ليس بل سكان، فيها يكن ولر العزيزية، شإل الأن 
اموننالبعوض، من هربا إليه نخرج فكتا طلق، به الهواء ولكن أحد، يه يمر 
انتقلناذللئ، بحد ثم الحرام، الجد ق الفجر لأداء نعود حسن، الفجر آذان إل 
القديمة.القضايا لإماء يوما أربعين( فيها وجلسنا س، الطائفإل 

المدينةإل ذهبوا ثم يوما، حمسن فيها ومكثنا جدة إل ذهبنا ذلك ويعد 
،احةالاحسب، صمن كلفح، لأنني ا إليهمعهم أذهسسؤ لر ولكنني المورة، 
آنذاكالعلمية والمعاهد الكليات رئيس الشح آل إبراهيم ين محمد الشح 

3،يفتح معهد ناف كان والذي ؤإدارته، بريدة ل العلمي العهد يافتتاح 
الرياض.ل العلمي العهد يعد الملكة 

٥٨



~تاه رحه ~ اللطيف عيد ين محمدين الشيخ *سإحة ه
ومن؛، i(>jLlكل ق أعلأمأ وكانوا الكارم، أشتات حموا أفداذ العل،اء من 
خطىالهدى إل فارثدوا ذذ\ص السل أناروا الدين الأفذاذ، هزلاع 
الأرضفاخضلت، الهسا•ع، الغيث مرور الدنيا هد0 عل ومروا ^]،، ٠٢١٧١

حديثهمالتارح فسجل ١^١^، ومدحهم الوارد، فحمدهم عبورهم، غب 
بنمحمد الشيخ سإحة هولأءا من أقول، االوءاة. عثرة أيامهم وجعل للرواة، 
-الوهابح عبد بن محملس بن حس بن الرحمن همد بن اللطف عبد بن إبراهيم 

آل،إل به نيّتهيا وقته ل قضاما ورئيس السعودية العربية المملكة مفتي 
فقيهمن وفقيه عالر، من ءالم من عانر فهو عدنان، بن معد بن نزار بن مضر 

لالصدارة وأحيائه اوه أبتوارث زعيم، من زهمم من وزعيم فقيه، من 
والقيادة.والوحاهة الحلم 

ووقورإمامته عل محمعا إماما إبراهيم ن محمد الشح سإحة كان لقد 
بنوحمعه منازعه، وشرف أحلاقه، وكرم نمه، وزلكء حسه، وشقوق عقله 

والفقيهالحجة الملامة وهو لا كيف المتاهة، والمعارف ازهية، الشائل 
مقيدالثحاثة، ابه النالمهللع المفر والحديث، التمكن والأصول المحقق 

السعوديةسديار الل العلياء كثار وشيخ والمتن، القضاة ومر-،ع الطالبن، 
غرمنانع•
معرفةعل مدهلة وقدرة ووقار، هيبة ذا كان فقد ذااانا عن وقفلا 

ازكفاءات،وتميم الموامس،، اكتشاف ق ادرة نة فراسذا وكان الرحال،، 
سديدأعلمه، ل بحر( لحمره، سابقا — الله رحمه — سماحته كان فقد وبالحملة 

لدوييمرق أن من الخلق حسن ل العالية مؤهلاته مكنته وقد وجيهه، تل 
ذووه.يحرفه والفضل فضلهم، الفضل 

٥٩



منعشر الساع ل (( دخنه )) حي ل الرياض مدينة ل محمد الشيح ولد 
صالخةنشأة ونشأ للهجرة، وألف وثلاثإئة عثر أحد عام ايحرم اش شهر 

الثامنةب—؛ن ما وهو الكريم القرآن فتلقى والعلم، المعرفة يأمباب وأحد 
وهولومل عثرة، الخالية ل القرآن حققي إنه وفيل عمره، من والعاشرة 
وقمفؤيج، بن الرحن عبد الشح معلمه يد عل وذللث، عشرة السائمة 
السابعةوهوق بصره فكم، عينيه ل بالرمد أصيب ءمرْ مجن عثرة السادسة 

حلمةعل وتلمي الفنون، محلف ق العلم ء1ل_، ذللث، بعد واصل يم عثرة، 
بنإبراهيم الشيخ العلامة والده عل الحلم فهلل.، عصره، ق المل،اء أكابر من 

بنحمد بن معد الشيخ عل وأصولهإ والهدمثإ التفر قرأ كإ اللطمه، عبد 
وندوفرهم، فارس بن حمد الشيخ عل العربية وعلوم النحو ول عتخا، 

العفليمة مزايا منه ورأوا الكرة والنجابة النادرة، الألمعية مشاتفه منه لمس 
يطمئنأن يمكن وأنه لم، الخليفة أنه فأدركوا الرحال، من القليل 3، إلا تتوفر 

نيجاكان فلقد الرجل، 3(هدا نغلرمم صدنت، ولقد العلم، محالس ق إليه 
الفلر.وبعد والحنكة والحكمة والخلد والصر والتعليم العلم ق وحده 

فيدعل زالوا ما الدين مشاعنه حانس، إل التدؤيس ~ اممه رحمه — بدأ لقد 
3،توسع ه  ٩١٣٤ عام عتيق بن حمد بن معد الشخ توق ولما زمنه، 3، الحياة 

وعظيمالعلم غزارة _، منه رأوا لما وقاصدوْ روادْ فكثر التدريس محالس 
الفائدة.

والتقدير،الاحترام مجن حقها الحلم محالس يعتلي — اض رحمه — كان ولقد 
عنشرحه يغني ليكاد فه حتى للطلاب، الفانية إيصال، عل وبجرص 
كانلقد بتلها، ءلال< هدا ليس تدريسه ق بديعة محلريقة له وكان العلالعة، 

والعامة،الخاصة قلوب، ق مكانة له جحلتإ عالية بأحلاق يتمتع اض- حمه ر- 
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