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الرحبممالرحمن الله بم 

محمدنبينا ، الله رسول على والسلام والصلاة فه الحمد 
يعد:أما والاه، ومن وصحبه آله وعلى 

بنسليمان الشيح سترة ْبن شي^ عن نين صفحات فهذه 
٠اليهازه عثدالعزيز 

مباشرة،الشيح وفاة بعد كتبتهما مقالان — أصلها ق — وهى 
صدىفلقيا الاجتماعي؛ التواصل اثل عبروس-ونشرتهما 

١ثركسر•لمما وصار i واسعا 

لمننواة يكون أن ق ورعية سدى، ذلك صياع من وحشية 
واحد،كتاص ل ذلك جعلتن - بتوسع الشيخ دراسة أراد 

والفهرسة.التنقيح، بعد وذلك 

العامة،الشيح وسسيرة عام بتعرما المهيد محسن ذللث وقبل 

الدراسية.العلمية ومسيرته ، مولد0 بيان حائل من وذلك 

علىمشتملا ١لكتاأب هذا ق سيكون فما هذا وعلى 



ماض:
لمارالمحيمال بالشيخ عام تعريف ٠ هيد مت— 
()١ عرفته كما السليمان سليمان لنسخ ا— 

)٢(عرفته كما السليمان سليماثط لشيخ ا— 

التكلأن,وعليه الستعان، وافه ذلك، بيان فال 

الحمدإثرامم محمدبن 



•ريي بني من سليمان ال صاغ بن عبدالعزيز بن سليمان هو 
قهومثبت كما ه  ١٣٧٦عام الزلفى مدينة ق ولد ومحي 

الدكتوراه.شهادة 

ه.١  ٣٧٨إر ميلاده تاريخ عدل محي أنه هشام ابنه وين,كر 
لالناس اغلب أن الميلاد؛ تاميخ تحديد عدم ي والسبب 

بكتابةيعتنون لا سنوات بعده وما قبله، وما الوقت، ذلك 

الميلاد.تاؤيخ 

ذلك.ونحو معينة، يىدثة يضبطونه وإنما 

منبعض لي ذم هك٠ا ١٣٧٧قدولدفيءام الشيح ولعل 

الحي•
بحال•التواريخ س عن يخرج لا فهو حال كل وعلى 

وتحرجالزلغي، ق القاّ.س مدرسة ق الابتدائية درس وقد 
وهوالعلمي، بالعهد التحز ثم عام فيها 

•والثانوية التوسطة الدراسة على مشتمز — معلوم هو ما ك— 



الدراسام العالثانوية الشهادة على حصل ومحي 

جامعةيرع الشريعة، كلمة انمق ثم 

علىوحمل القميم، ق الإسلامية سعود بن محمد الإمام 
'•أا_ا'ةاه.الدرامي العام اوكالوريوس شهادة 

لدين الأصول ا1لاحتبربكلية ببرنامج التحق ثم 
ه.١ ٤ ٠ ٧ الماجستيرعام درحة على وحمل الرياصس، 

ب-اريحعلها وحمل الدكتوراه' امج ببرنالتحق ثم 
.jtMWS/r'

الدينوأصول ميمة البكلية تدؤيى عضوهيئة عين يم 
جامعةتأت حتى واستمر بالقميم، الإمام جامعة مخ 

أنإر فيها، واستمر الإمام، جامعة عن وانفملت، القصيم، 
فيهاواستمر ، - انحمعة جامعة الزلفى. ل النيئة إركلية انتقل 

توق-نهك.أن إر الحامعة معه تعاقديث، ثم تقاعد، أن إر 
الظامئة.العالمية يرته وممولده، عن عامة نبدة فهده 



١(مرهعر سليعاناسبمطن؛u ادقيخ: 

ا/همةامفيودهمتمضسثءيرمسمثاءه/*

درجواأكابرمن من وعالآ أعلامها، من علما مشهودة جنازة 
فيها.عاش كما الدنيا وفارق ، بهدوء عاش أرصها، على 

بنسليمان الدكتور الأستاذ الخاليل الشيخ هوشيخنا ذلكم 
سليمان.محاخ'آل بن عبدالعنين 
ذكرعر تتابعوا الأعلام من عالم مات إذا - الناس وكعادة 

يتيسرما إيراد على والأفلام الألسن تتابعت - ومتاقيه ماره، 
ومتانه.الشيخ ماثر من لأم 

الحز،الذكر هومن إذ ذلك؛ ل الناس على تشيب ولا 

عباده.س شاء س ض يهبه الذي المدق لسان جملة ومن 
إذاإلا أكابرنا نذكر لا أننا س ُيزدذ U ذلك على يغص ولا 
تالأول قول حد على ماتوا، 

تندبتىالوت بعد الضنك لا 

زادينودتتي ا محياتي وق 



الفقهاء.يقول كما الأداء بحكي فالقضاء 

يذكرواألا خيرمن - موتهم ولوبمد - أولثك يذكر ولاف 
البة.

واقتداء.اهتداء وسيل ، وفاء نؤع ١^١^؛، يعد ذكرمحم إن بل 
الجالسأذكرj كشرأما أنتي اض وملم النول هدا أقول 

الفقيدا وجارنوشيخنا، حسنا، حق ز الأن أمطره مامح

فورعالميمعه الانكريات بي محتافت الذي هثام أبي الغالي 
محروقاته.

ذلكليره اشجززذكرمحملات التال *ذا ي أفش ولن 
تلكتحلل الض الفصلان كشرمن إل العالم،بملولأ 

معالها.د.قائق ومحدد الشخصية، 

يعرفواالشيحلم الكيركن ربمالايعالمها إشارات وإنماهي 
درجاتأرقى إر ووصوله السن، ل تقدمه إبان إلا الخليل 

والوسوعيةالمتن، اليلم هذا من بمجوف قراهم الأكادبمية، 
الهرة.



مس—تمر،ودأب طويل، تحصيل تمرة ذلك أل علموآ وما 
مستريض.ونفس 

منة الخامز ّتا كتأن منذ سليمان الشيح عرفت لقد 
لزلنامقابل فمنزلمم الخوار؛ بحكم وذلك تقريبا؛ عمري 

وكانتقريبأ، أمتار خمة طوله ممر إلا مصلهما لا مباشرة، 
نثن.ببضع يكثريى الشيح 

وكانتاجدا، وطيدة ووالدته والدتي يبن العلاقة وكانت 

اة،الحي، تكاليفعلى اوشن متع- عليهما الله ة حمر- 

أنذاك.اليوُت، حاجات تقتضيه وما 

بتإو نميا بوم كل ونروح نغدو وإخوتي،  ٧١وكنت 
أمإر أمي ترسلها بحاجة إما :نجنمحقي سليمان عبدالضيزبن جارنا 
منها•بها نأتي أو - الشيخ أم - صالخر 
ءسالح؛أم إر ناتئ وإنما ، حاجة بدون هكذا ندمر أو 

حفنةأو ، حلوى قهلعة إما ، مفرحة بهدية إلا منها نحرج فلا 
،بحراه وجرى ذلك شاكل ما أو ، ماو مبلغ أو ' مكسرات 



)الشرط(.باسم عندنا يعرف مما 

سقناحث الأكبرلنا؛ الأخ بمثابة سليمان الشيح ئعد وكنا 
المعهدي انوسعلة ة ارحالق لماكان إذ للمعلميم؛ بموات 

الابتدائية.الدراسة بداية ق كنّتن العالمي 
وكانوالاطلاع، يالتراءة •ندصنوءشغوئ الشح وكان 

الحي.أهل جمح عند عنه معروفا ذلك 
بلالصبا، فترة طيلة منا أحن. إر إساءة أدنى أدكرمته ولا 

عنه.نسأله عما والإجابة والتعليم، الإحسان، منه نلقى يا 
إرالمجرية التسعينيات الع مهلمق البيوت أن أدكره ومما 

أغلبها،ق الهل-تي من كانت الأريعمائة بعد الألف من قري_، 
منبنيا قد جداران البيت مدخل ول الطن، من بيتهم وكان 

ص■اض 
الإيضاحوميلة أو ، بؤرة الممثاية الخياران هذ.ان وكان 
قب، وهوطال- الخميل بجله عليهما ب، يكتكان إذ للشيخ؛ 

نتهجىفكنا رسمها، وربما الهليور، أمحماء - التوسهلة أوائل 



أوغيره.الكائن، ذلك نعتي أنها ونعرف الخروف، نالك 
صغرهامن الرغم ببالشرفية ماة الما حارتنوكانت 

بجكمالعربية يات الخنمن عدد وفيها كان، يالمكتظة 

والس—وري،ري، المما؛ فغيهأوالعمل، يليس، الت
واليْنكب•والأردني، والفلطيتي، 

أو، الدرة أو المجد، ق يلتقون كغيرهم الحي أبناء وكان 
اللعب،ساحات أوق الشالات، بعض أوق الحي، اخل دي 

الراعيبها حاء إذا الغنم نحيء انتظارا العصر؛ منتصف أوبعد 
فجرا،الحي أهل بغم يخرج ب الصحراء؛ من المرعى من 

واحدليأحدكل يتتظرونه الناس فكان الغرب؛ قبيل بها ويعود 
مباشرة.النزل إلى ها نفمن تذهب وبعضها أغنامه، 

أوبعدالغرب، بعد لقاءات اللقاءات تلك صمن من وكان 
والأولادهم، بجالز يلتقون ن الكبار كان حيث العشاء؛ 

رممعثرثيحاماسوب\و\لأ0ى. )؛(لآنهاظعفيثرفيس، 



لالكهربائة الصابيح بعض عند ون يجلأو معهم، يجلسون 
مظلمة؛هي بل مضاءة، أندك الش_وارع تكن إذلم الحي؛ 

ءء

ش_وارعبعض يضيء كهربائيا مصباحا الحي آهل بعض فتضع 
ابيح؛المعفيها يوجد أوتنئي أماكن ثلاثة الحي ق وكان الحي، 
امرة.والمللحدث، حولما؛ يلتقون الحي أبناء فكان 

سليمان.بالشيخ وتعلقه ذلك، ذكر لسبب بيان وسيأتي 
نفعوكانت الزلفي، ق العامة الكنية حارتا قرب ق وكان 

يذهبسليمان الشيح وكان المعروف، العيد مصلى جنوب 
أذانقبيل الكتبة تغلق أن إر الدوام بداية مند صباح كل إليها 

الغرب.أذان إر العصر بحد ثم الظهر، 
والشيح، الداويؤ عبدالرحمن بن عبداتنه الشيخان وكان 

الكتبة.تلك أميئي اممه- -رحمهما الرومي سليمان بن راشد 
المكتبةق موفلف أنه يظن سليمان الشيح يحرف لا والدي 

فيها.مكثه وطول مداومته، كثرة من 

أونل'فرأكل، إنه إذاقالت: أبالغ ولا نهما،  UjUوكان 



قبلفيها لحوله وبعد الخامعة دخوله قبل الكتبة تلك ق ما 

منها•محرجه 

لما جمع يتحضر يكاد إنه ت إذاقلت - أيضا - ابالغ ولا 
ومحتوياتها.وتصنيفها، وأماكنها، الكتب، من المكتبة 

وبعضالمحق، لقراءة المكتبة؛ إر صغاراصحبه وكنا 

بالمكاننعم )أن ولأجل ، القصمى كتب خموصا الكتب 
الشاي.بعض ذلك مع بجعل وربما المكتبة، ق الظليل 

دخولحال أسماءنا نكتب أن بجذبنا ما أهم من وكان 
التوقيع،خانة ق نوقع ثم اليومي الحضور كشف ق الكتبة 
يطربناكثيرا.ذلك وكان 

الترداد.كثرة لرأيت الكثوفات تلك إر رجعت ولو 

يكل،لا القراءة على مكبا محليمان الشيخ نرى ا وكن

بج،■ولا 

ققوية الفترة تلك ل العلمي العهد ة درايوكانت 
يرىإذكان بها؛ يكتفي الشيخ يكن لم ذلك ومع مناهجها، 



والعرفة.العالم، إر ونملشه نهمه، تروي لا أنها 
الأماكنحول الخى شاب بعص بجتمم العشاء صلاة وبعد 

-* ' ِا 

مصاحأشهرها أن وأذكر ائي، كهربمصاح فتها يوجد الض 
الخمودمحمد بن عبدالرحمن الكريم ا جارنحدار على 

حوله.نحنمع وكنا ، المعود 
المكبةإر بأُي، يدكرمن أن انحالس تلك ق يدور كان ومما 

اليوم.ذلك ق قرأه ما 
ابقّاتمأو سمية، احلان مجرى كانت وكيلك 

ثقافية.

بينهماابقة مويجرى فريقان يكوف أن السابقات تلك ومن 
)أ(بالحرف يبدأ الأول محا ، المجاء حروف حلال من 

حيوان،م اّؤيدكر الحرف، يدلك يبا.أ إنان اسم فيدكر 
وهكدا؟بلمي، واسم 

إليليه الذي الحرف ل ذلك مثل الثاني ١^^، يذكر ثم 
الطرفن.أحل يفوز المابقة ت؛~هي ثم ' المجاء حروف آخر 



فهيك.سلمان الشيح ذلك ق المعويان عند الرجع وكان 
)ذ(الخرف إر لنا وصالأيام أحد ق ا أننبحضرني وتما 

بلل.اسم نحد أن وعجزنا حيوان، واسم إنسان، اسم ظكرنا 
ولاجوحل لا بجث محركات الوقت ذلك ل يكن ولم 

اسميوجد لا : له وقلنا سليمان، الشيخ إر فرجعنا أخواته، 
ذكرثم عريي،  jJjق يوجد بلى، ت فقال )ذ( بالخرق يبدأ بلد 

)ذمار(.لما ينال بلدة اليمن ل أن لنا 

الإعلاموسائل إحدى أجرت الأيام من يوم ل أنه وأذكر 
كلففي رمضان، شهر أيام ؤليالة المحابة معرفة ق مسابقة 

هدامن ينال; نم صحابي، سيرة عن موال يهلرح يوم 
الصحابي؟

لأحدإذاكانت حموصا معروفة الأسئلة بعض وكانت 
عنهم-.الله -رصي مشاهيرالصحابة 

بمصندكرت ' صحابى عن موال ورد الأيام من يوم ول 
وهوفان الشيح فأتينا الخي؛ ق أحد يعرفه فلم أحباره؛ 



فيهورد الذي السؤال صيغة له وذترنا العامة، ا،لكتة ي جالس 

هذات المور على فمال ، الصحابي ذلك محيرة من وكذا كذا 

الحمام.عميربن 

منانمملمت أن إر العامة با،لكبة علاقته استمرت وفد 
الأزفقدالحالي إرمقرها ثم الثاني، مقرئ ١لأولإر مقرئ 

عليها.ترددا وأكثرهم أشهرمرتاديها، من كان 
وثادة،وقربحة ذهناصافيا، سليمان الشيح اله ولتيوهب 

القراءةعلى عجيثا وحليا قوية، وذكرة لاقعلة، وحاففلة 

بوؤيرق له ني تفلقد متتوعة؛ عالية ذاثتافة فكان والاطلاع؛ 
بشتىالشريعة كتب أمهات من الترات، كتب أكثر قراءة عمره 

جاهليها،الشعر ودواؤين واللغة، الأدب، وأمهات فروعها، 
الدولشعراء ودواوين يها، وأندليها، وعباموإمحلاميها، 

يدهمحت يقع وما ، الحد.يث العصر شعراء ودواهميز ، المتتابعة 
كالرافعي،ة العربياب اركتوكبالمعاصرين، كتب من 

أمثن،وأحمد والعقال، حثن، وطه والنيات، والنفلوطي، 



وغيره.يجبران الهجر وأدباء 
ككبالمترجمة، العالمة والقصص الأدب، كتب وكذلك 

ودستومسكي،ونشكوى، ديكنز، وثارل موم، سومرت 

وعترهم^
للملأيثنالعلم دار تصدرها الش الكتب سلسلة وكيلك 

يرةكمتنوعة سر وفيها ( اجحون الن) ب مي يما ومنها 

وبيتهوفن.كيلمر، هيلثن وسيرة ، الكهرباء محتؤع ون ادي
حاؤيةالعامة المكتبة كانت ممن وغيرهم بامحتير، ولويس 

التجارية.المكتبات ي يباع مما يثتؤيه كان مما أو لكتبهم، 
والتراجم.والتواريخ، السير، كتس، ق النظر كثرة مع 

وانحلاتاليومية، ، المحقجميع قراءة ذللثح إر يضاف 
نأتيالني اتحلمية وغير انحلية الشهرية والدوؤيات الأسبوعية، 

ماعا.العامة الكتبة إو 

الأحبار،شتى من العالم ل بدور ما على الاطلاع مع 
أوأوسياسية، أوفكرية، ثقافية، كانت، سواء والموصوعات، 





















مزيدإر تحتاج أظنها بل دقة، الدفة هذه وراء ما ت وأقول 
ذلك.من يضحك فلكن ، ة و ومح

عدداأخرج أن أؤيد ; وقال علل اتصل بفترة وفاته وقبل 
السبيل؟فما محيي البحوث من 

دورتطبعها يسير، الأمر بالحر، الله بئرك لله لحمد ا ت
واتصك، بذ|لك ففرح بك، يرمحيرحبول نفمركز أو الشر، 
بنعبدانرحمن الدكتور الأمحتاذ هد؛ق الأخ الركن بمدير 

معنت وقال ، محرور ابما بميلك، ير الشهري، ممحاصة 
رسائله.نطح أن ونريد ' علمه وسعة بالشيخ، 
،للطبع محأعدها ائته ثاء إن ت سليمان الشيح قال ها ويعي. 

ذللئ،.وبتن بينه المنية حالت، ثم 

أعدهولوما ٠ تراثه لنشر ومحبيه أولاده همة يبعث الله فلعل 
،اتحكمة بحوثه أو - الماحتيروالدكتور١٥ - علمية رمحائل من 

المائل،بعض ل حرره ما أو الكب، بعض على علقه ما أو 
الطلبة.على أملاه أوما 



•أمرين إر أشتر أن أود العجلى الكلمة هذه ختام وؤ( 
العلمبةالأقسام ق الشيخ زملاء من آمل أني الأول: الأمر 

جامعةأو القصيم جامعة ق سواء الشيخ فيها لرم الش 
قوجهوده ومنهجه، الشيخ، بعلم يحنوا أن غيرهم أو انحمعة 

علميةرمحالة خلال من ودلك عموما، القرآن وعلوم ير النف

بذلك.جدير فهو رسالة؛ ص■ الثر أو ، - دكتوراه أو اجستير م- 

كما- طيعته من دان جفي سليمان الشيخ أن الثاني: الأمر 
منله ما مم - للاس المخ،'لهله قليل • للعزلة مؤثر أنه - مر 

وغيرها.الخلمات وإلقاء التدريس، ي مثا'ركات 

يناسه،لما وتقديره ه، نفلخليعة فهمه إؤر راجع وهذا 
■>اال.من ويلائمه 

ةالعزلإيثار وهو - الأمر ذلك يكون أن ني يعلا لكن 
فالمامأحد؛ لكل الملائم الراشد الأمم الملك هو - والخمول 

موليها،هو وجهة ولكل واحدة؛ سنة على يسيروا أن بمكآن لا 

مشربهم•أناس كل علم وقد 



الشيخأمثال عن يتكلمون من بععض لأن ذلك؛ يمال 
بملربمقللماشئة فيوحي المخاظة؛ قلة ق لكه مإلا يروقهم لا 

يتصدولمن وأن الصحيح، المنهج هو ذلك أن غيرمباشرة 
غيرهدى.على لمم ْيممدرون للناس، 

حير.على الفرشن كلأ أن والحقيقة 
أثرا.وأخلد أحرا، أعثلم بجق المتصدر الممدي ربماكان بل 

ييمسراممه ولعل حقه، الشيخ ت-وفي لا موجزة كلمات هده 
أوفى.لكتابة أطول فرصة 

مالفردويوأمكنه ٠ ليمان المحليمان شيخنا الله رحم 
وحمسنوالمالحن والشهداء البين صحثة وأورثه الأعلى، 

رفيقا.أولئك 

محمد•نبينا على وملم الله وصلى 



٢(ر ^خ:_L^اسبمانمما 

الدكتورالأستاذ الميز الحار شيخا وفاة من يوم بعد كبت، 
يعهسفيها أبنت كلمة سليمان آل عبدالعزيز بن ليمان م

وأحواله، حياته حواJ٢ا يعنس وعن جفمحقه الفقيد عن أعرفه ما 
زعليه كان وما ٠ والتحصيل ، والدأب 4 والعلم ، القراءة مع 

الشأن.ذلك 

معارفهمن الكلمة تلك يقرؤون من بعض أن متوقعا وكنت 
الشيخعليه كان ما يتصورون لا فد - غيرهم عن فلا ق- 

الامحللاع.وسعة ،  ٤٢١ومحلول ، الذكاء من مّليمان 
صارتتي الالصورة يتلك يكون أن متوقعا أكن لم ولكن 

منوالأتمالأت الرسائل، توالت حيث الكلمة؛ نثر بعد 

وغيرها.الاجتماعي التواصل وعبروسائل بعيد، ومن هميب 

منبالمنيد ا ورغبهبالشح، إعجابها تعبرعن وكلها 
يعصروتضيق يرته، ومحوعلمه، شخصيته، عن الحديث 

الشيح.عن تعرفه ما 



وله،لي اصدقاء الشأن ذلك حول اتصل ممن وكان 
معارفوكؤت»لإن وغيرها، الخامعة الزملاءق كيارمن وأساتذة 

لمولكنهم الشيح، يمفون أنهم أبدوا حث وطلابه؛ الشيخ، 
والممرد.والتميز، المهمغ، من هوعله يتمورواما 

باستمرارالشيح فيها بمالي التي الماجد أئمة أحد إن يل 
،سة عمين أكثرمن مند معي يصلي الخ إن ت قال 

اLلئابة.بهده أنه أظن وماكتت 
عجل،على محت السائقة اصة ولأكون ذلك، ولأجل 

علىالضوء اليهد تمن منيي ق ورغبه عفوالخاطر، وجاءت 

ابقتها،ملالكلمة هده الغراءأمحب يرة ال_تلك 

فيهاالانطلاق جهة الأورمن ونق على كابتها واسترق 
أنولأجل حقه، الفقيدبعض توفي أن آملا المجية؛ على 

■السمة تللثا العيرمن توخي 

إذاكانواخصوصا والأكابر ، العلماء أخبار أن ييب ولا 

ييبلا - شيء سيرهم عن يعلم أن دون ماتوا ثم ْعاصمين' 



يقدرونمن صدور له وتشرح الأسماع، له ترتاح مما ذلك أن 
محيرها.ا،لكارم 

الحمىعلى الناشرات هبوب وعند 

الحجرلا ان اليغصون تميل 

يعلمونلا الناس وأكثر مغمورة، سيرهم كانت إذا فكيف 
منها؟القليل أويعلمون شيئا، عنها 

فكانواالصالح؛ سلفا عليه ينخ مما الصادق الثاء إن ثم 
بالخير.بعضا بعضهم ويذكر بعض، على شون 

أهلبأكابر ويزري الماخ، يلفه يطعن ممن لتعجب وإنك 
أوأمواتا.أحياءا سواءكانوا وفضلاء علماء من ملته 

طكراتهق ه علي كند محمد العلامة الأستاذ يقول 
مكتبيق ا وأنارف، العمتثار علي دخل » : ٢ ٧ ٤ / ١ 

زلشره القتبر. جريل.تنا محرر على العحب خناهر بالورارة 

منلأعراصس خدمة الوزراء؛ رصفائى ببعض تحريضا الخريدة 
خلافعلى غضبي عن التشار ألي فحزبه؛ من محدمهم 



هذهاعالل كيف أعرف لا فقال: الجب، له فدكرت عادتي، 
ورحالكم، ، jr_Vlمن رجالكم ابدا تمهلون فيكم الأخلاق 

أمتطموهمفإذا االائة؛ يتجاوز لا عددهم بلغ مهما قليلون 
باسمهويشكم السراءوالضراء، ق يخدمكم يقي فمن كلهم 

وم؛كاسه؟ا«.

الشيحأستاذنا ءكان ; علي-أيضا. محمدكرد الأستاذ وقال 
منحوله لن يمول ميرالموت وهوعلى طاهرا-بزائري 

قيتفموم الذين الرحال من عندكم من اذكروا ت أصحابه 
وتوهوا، تسوهم لئلا حرددة؛ ل أسماءهم ودونوا ، الئدائد 

أعزعلى حرصكم واحرصواعلمهم سانحة، عندكل بهم 
ميز•

يعدوالم وذاكرتهم حاففلتهم ماكدوا كثرة على وأفلنهم 
•رجلا حن حممن أكر 

سيئاتهم،عن نحاوزوا طاهر- الشيخ أي -لتا يقول وكان 
بجناتهم.وانتفعوا 



٠ء والنجيل الإصلاح إر المعي ق عمره قضى هذا وشيخا 
أنهسالممان الشيح سرة ق نظرك يلنت ما أول من وإن هذا 

ركسروا،ب^إنه ت متهم الواحد عن يقال أن ممكن ما فصيلة من 
لايدريء

يعجب- أوغيرها الخامعة، 3، عليه أوتتلمذ خالطه، فمن 
كونهامن أخرى مرة ؤيعجب السامقة، العالمة القامة تلك من 

،كيفإذ ركزا؛ لم_ا مع تولا وجتة، —ا لميحإ لا هادئة 
والتواضعاطة البمن يكون ما غاية ق تراه ، وكيفيعرفط؟ لا 

والمؤخ.والتوقد، الألمعية، من الهلراز هذا على وهو 
إذالمشارإليها؛ الفصيلة تللئ، من الشيخ أن ذللئ، والمرق 

اوة،جديربالحفعنده ما متميز،ولاك أنه يشعر لا هو 
والتقدير.

زملائهمن غيره وأن الناس، عامة من معدود أنه يرى بل 

بمراحل•يفوقه 

يرىالعلم من مرحلة إل يمل إذ المتر؛ يكون وهكذا 



إذم القاسي ذلك عن عثر كما عده، علم لا أن معها 
يقول:

الدمتي أدبا كلم

يعقلنقص راراني 

علمايلت ا ّْؤإذا 

يبجهلا علمي زادن

أكابربراعة رفته ما قراءة بدمن من نعتري الخالة وهذه 
أمامشيء لا أنه يرى حنث بعدهم؛ ومن السلف من العلماء 

أملمتأوأمانذما وأبدعت، سهلرت، الش القامات تلك 
تكاليفوكثرة العيش، وسقف الإمكانات، صيق من بالرغم 
نحعلهالتي التماغر؛ من حالة عليه هجمت فربما الحياة؛ 

م2لمئة.نفس ذا كان إذا خصوصا كثيرا؛ يتضاءل 

ارهغةوئخميته ، الخجولة الشيخ طيعة وهو ثان محبمير 
،مشاعر وتراعي الخطأ، ف، الوفؤع من نحاذر الض 
الإحاسات.جرح ل ترعب ولا 



الأيام.كرور ْع عنده وزادت نمت، الخصلة وتلك 
بندهبينة وهى فتها، عاش الش الشيح بيئة وهو ثالث وصر 

وجهعلى فيه يعيش كان الذي الحإ وبيئة عموما، الزلفى 
الإنسانوتقدير ، الحياء عليها يغلب اليثة فتلك الخصوص؛ 

العلم،من بلغ مهما يهم أيل. بن بيتقدم تراه فلا لأكابره؛ 
اخر،التفولا الي، التعنحب لا ناقدة بيئة فهي والقدر؛ 

لدلك.أهلا ليس ممن التهدم ولا 
قدولكنه؛ا ذلك، ل اولل.ان من غيرها مع تشترك وهي 

محدها.تزيد 

فلؤفإنها عيوبها أما مزايا؛ ولما ' عيوب ل|ا الخصلة وتلك 

الثقةقلة ونورتها الترفي، عن وتمدها الواهب، بعض تحبهل 
لنقربيا 

الحرصوقلة والتواتتمع، الصبر، تعلم فإنها مزاياها أما 
وتناىالشؤون، من شأن كل ق الرأي وإبداء النمير، على 

أكلا.وصحته وقته تأكل الش المغيرة المعارك عن بالإنسان 



iوالداراة الصر، القناطرمن تللئ، ان الإنجاوز فإذا 

بالتميز،والعمل والعلم، الفضل، أهل له وشهد ونحوها، 
بجلائلوالقيام والسيادة، بالرفعة، حديرا -^j، والتمرد 

مقامايقوم تراه فلا اكاس؛ ونفع افه، ترصي الض الأعمال 
للأخرين.أصحوكة ويجعله شانه، من وبجهل به، يزري 

عزىمن إلا الشأن الرفيعة المعاني هذه يدرك ولا 
وكانبميمها، الأيام ووممته التجارب، وحنكته الأحداث، 

يتقياص،وتعتبر الاحماع، أسرار تدرك تيقظة مقطة ذا 
و:الأحوال، 

امترجبمِنين راثسميكن لم إذا 

طشلأسميثه الإنسان ي الفممل عن 

jعاشوا الذين أولشك من واحد ظك سليمان والشيح 
عليه.أر لما فكأن البتثة؛ تلك 

،اء والوجه، اء والأذكيالواخ، بة حافلالبيئة وتلك 



رسوخلمم ومن الصالح، بالسلف المذكرين وانماد ، والشعراء 
ونحوونحوة، وكرم، وشجاعة، عفة، من الفضائل ائر سق 

ذلك.

يستحقشيء أنه أولئك من الواحد يشعرك هدافلا ومع 
ذلك.من بشيء يذكره ممن استغرب ربما بل الذكر، 

الشعراءأكابر مصاف ل هم -من المثال سيل -على وأعرف 
منهلطال شعره بعض ولوذكرت وغيرالفصح، لفصيح ال 

العجب.

احمرربما بل شاعر، أنه يرى لا ه نفالوقت ق ونراه 
التيقصائده بعض أمامه لودكرت الرحماء وعلاه وجهه، 

ئلرا.

نمقالها، فإن له؛ واحدة بقحسيدة بمفظ لا وأكثرهؤلاء 
وإلا-بقيت، مكتوية وهي أحد بها ظفر أو عنه، حفنك 

مذكورا.شيئا تكن لم كان وصارت النيان، طواها 
والشمواد، ل وهو ، الشعراء أشعر أن يرى ممن هذا أين 



آخر•ذواب 
عمل مرثية الأخيرقال الصنف هذا من واحدا أن واذكر 

وزن،له يستقيم لا مكسرة مهلهالة فكانت علي؛ فعرصها له، 
س_عورينأونحربة حن، مضمون ذات تكون أن عن فضلا 

ممنوعاكان أته عير أحن؛ هي بالي صرفه فحاوك ناصجة، 
ممازحا؛له فقلت كرها؛ بعص نحبر لعلك فقال؛ الصرف؛ من 

الدفن.ستفلر ميتة هي وإنما نحبتر، إر نحتاج لا هذه 
صوتهماع يطيق لا من عنيتا الناس من وأعرف 

لهمجلة كلمة سماع يكمل يكاد فلا المدياع؛ عبر أو مجلا، 
أحد.بحضرته إذاكان حمومحا 

حال.بكل مذموم ولا حال، بكل بمحمود ليس وذلك 
أحيرا.أثره يخف—، بدأ كان وإن الواقع، هو هذا ولكن 

قالمبالغة ان الأتمن يننع أنه إلا مزاياه من يأت لم ولو 
بارائه.الزائدة والوثوقية ذاته، تقدير 

احينق كانوا ممن السياق ذلك ي مثالن بذكر أكتفي وليلي 



وهيالشرقية، المحروقة؛..' أوالحارة الحي وذلك الرلفي، 3( 
وّهلهي وكانت الأن، عبدالعزم الملك جامع ثرق تقع 

الوسهل.ذلك من الشرقي الخزء وز وحنوبا، شمالا البلد، 

وزيرأول بقثممع الطريقي عبداينه الوزير الشيخ الأول؛ المثال 
الزيهةالخبارة العقلية تلك ٠ السعودية العربية الملكة ق بترول 

ذكرها.عن الحدث يهلول الش 

ذلكق الكتاب ومبادى للقرأن، تعلمه بدأ الونير هذا 
٠•طئقئه عمر ين محمل. الشيح وهو ٠ له أستاذ أول وعند ٠ الحي 

إرالماصب ق وترنى العلم، j تدرج الذي الرجل هذا 
للعقباتيستلم ولم ٠ ييثته من أفاد إليه وصل ما إر وصل أن 

كانما فكان بمدده؛ هو ما على بها استعان بل ف أمامه ام 
شاته.من 

القلةإلا به يسمع أو يعرفه يكاد لا رجل ت الثاني والثال 
وجهعلى المن كبار بعض ومن عندنا، الماس من القليلة 

الخصوصي«



الرابعالقرن منتمف نل الكويت ار افر قد الرحل وهذا 
المجريةتينيات الق ه رأمحمسقط إر عاد يم ، المجري عشر 

توق.أن إل فيها ومكث تقريا، 
الوزاراتإحدى تور أولاده وأحد ازكويت، ل أولاد وله 
*ةاهتقريا.ء1م'

منزله،ق وحيدأ عاش الزلفى إل الرحل ذلك عاد ولما 
ليعيش' قراءته يريدون ما لهم محئئرأ للماس' يكب وكان 
منهم•أقو أته يرى أوربما منهم، كواحد محنهم 

الألمانية،بجيد وكان الفلك، ؤ، بارعا عالما كان الرجل هدا 
اللغات.من غيرهما وربما والأردية، 

علمدقائق بعض العجيري المشهور الفلكي علم الذي وهو 

العليوي-ناصر المؤرخ الشيح يقول كما فجيرانه ذلك ومع 
أوغروبها،الشمس، يرقب'للوع رأوه إذا به تندروا ربما 

ذاتنتائج إل ليمل بيها؛ يفرق ثم جهة، ؤ، الحصى ويضع 



الفلك.علم ق قيمة 
يعرفهيكاد ولا سة، على ينئي ما منن مات وقد 

عاصروه.من بعض إلا أحد الأن 
العمرلالرشد هودخيل رجل هدا 

هذايهلرق لم السهلور هذه سيقرأ من أكثر أن أجزم وأكاد 
قبل.من سمعه الاسم 

أنسليمان الشيح خلالما اثرمن الك، الأسباب بعصن فهزه 
به.يليق عالمي حفور له يكون وألا الكتب، بتن يعيش 

منزؤياالشيح يكن -لم السابق القال ق مر -كما دلك ومع 
البعد.الناسكل عن بعيدأ يكن ولم ، الانزواء كل 

الأسواق،وق المجد، ل يقابلهم منهم، ميا كان بل 
مجناسياتهم.من له تيسر ما بحضر وكان 

يعتذرأو بجيب، إلا مناسبه إر دعوته تي أنأذكر ولا 
جوال•أوعبررسالة شفهتا، إٌا سمينا اعتذارا 

والكلمات.الدروس، عن وفاته حتى ينقطع لم أنه كما 



ماجهة من العزلة يوثرون من بعض كحال حاله يكن ولم 
معرفتهمقلة ومن الناس، على التخهل من عليه تراهم 

ومهلببالعبوس، الماس ينابالون تراهم أومن لأقدارهم، 
أحد'ا.أويزوروا أحد، يزورهم أن يرغون لا أوممن ا-بين، 
معهمؤيأخذ الماس، يقابل باسا، هاسا، كان بل لا، 

ويعطي'ض•
الإحاية.إر بادر - " أوفانية كتاب، منه طلب وإذا 
بأنأووعده فوره، من المائل أجاب سؤالا سئل وإذا 
به.أخبره ثم الجواب، عن له يتحث 

الشيحسألخث ر) قائلا؛ المعود علي الطبتب الدكتور بحديي 
قولهعن الوسطة الانة ي كستا وإبان ، صعري ق سلمان 

ؤسم؛وبجفيصمصنينبجذنمار.■ 
ؤألنوئول^لصلؤه ذأمحبئ من أنزو ومآ 1^، أنزل ينآ 

١^١ظذض ١'؟>^ زآلتزم أش وآلنومثوذ آلزي 
.١٦٢الماء: غفلناه 



وهيمنصوبة، تكون كيف ه النم؛ن ؤ إعراب عن سألته 
مرفوعات.على معهلوفة 

الأقوالمن وافرة جمله علي سرد الموال أكمل أن وقل 
ومنالخواب، سرعة من فانهرت الأية؛ تلك ق والأعاؤيب 

للأقوال.تفصله 

أ.ه. الاختصاص(( على منصوب انه الخلاصة لي؛ وقال 
درسوهوممن - الحمد أحمد بن عبدالله الشيح وبحدثتي 

الشيح)ريالتت : ائلا ق- ة الخامعق س_ليمان الشيح لمم 
رال_كنجييرن(عن الثابت الماتف حلريق عن مرة سا!يمانطأقإئه 

وأحييك.عنه، لك سابجث فقال; 

لشهر بعد فلقيته الموصؤع؛ ونيت عليه، أتمل ولم 
تلي فقال عليه، لمت فالقصيم، ق الشريعة كلية ممرات أحد 
؟كنجبيرن العن لأحييك علي؛ تتصل لم لمادا 

ثمعنه—ا، الموال حال بالمعلومة بالاهتمام درسا وأءهلاني 
مسانفلر العسل. الحل، من يتخاو شراب كنجيتن )االقال: 



.الالغةص\،رآ((

وسامره،ترحاب، بكل استمله منزله ق أحد زاره وإذا 
وآنسه.

انعثمبن متممور الدكتور الرمل الصديق بجدثني 

منزله،بشهرق وفاته قبل سليمان الشيخ زار أنه الضوبجي 
بنأحمد الدكتور الأستاذ عمه ابن منصور ١ثمكتور برفقة وكان 

التاسعةاعة ايمن الشيح عند جلسا وأنهما الضوبحي، عيداالبم 
عشرة.الثانية إر اء م

-كالعادة - كانت ة الخلتلك أن متضور الدكتور ويذكر 

ممرعة.مانعة 

مؤلفاتكنحرج لا لم ٠ ليمان للشيخ قلنا إننا ت ويقول 
و١لتحرير؟الخودة، تقصها لا اش 

أنت: - بعبي - فلأن لي قال لقد :» وقال الشيخ، فتبسم 
.أارجب ي انمرة ولا العجب، يعجك لا 

ئصله لكان حياته ل مؤلفاته يخرج أن للشيخ قدر ولو 



عليه.لكن الزى غ؛نشأزه وثاق أخرى، 

المزاح،بحب كان أنه معثره وحن الشيح، طبيعة ومن 
خالطه.من يدركها محبة تعليقات وله 

عنهايعبر الش الكلمات تلك من العديد ذلك من وأحففل 

منه.والقرين أصحابه، خاصة يعرفها صوت بنبرة 
سبابهإبان أكثرمعارفه وعند الحي، ق به يعرف مما ولكن 

سليمان(.)ابن ت ب مات أن إر 
ليمانم)الشيح ت يام بعد فيما - أيضا - يعرف لكن وإن 

السليمان(.

حتىيكمل لم وبعضهم طفولة، وزملاء ، أصدقاء له ولكن 
فارقأن إو بهم علاقته استمرت ذلك ومع الابتدائية، دراسته 
يثعرهم،ولا وبحثوته، وبحبهم، بحالهم، وكان الحياة، 

الا.كتور.الأستاذ العالم بأنه يشعرون ولا 
أكثرمماكانوايزورونه•يزورهم كان بل 

لمأنهم مع الثقافة من درجة على هؤلاء أن ترى ولميا 



معجلوسهم لكثرة كان وربما الأبتدابة، دراستهم يكملوا 
.ذلك ؤر أثر الشيح 

أحدهؤلاءؤبتن بنش دار أنه تمسا ّة عشى وأذكرقل 
قدراية له ليست ممن الرجل دلك وكان ، الفتوى حول حديث( 

منهومعدود ل العلم، محالس تنحصرون هوممن ولا الكتب، 
اربعضت لي فقال له؛ محالس للشيخ، محب ولكنه العامة، 
٠ا، ١لعالم^ن رب عن توقع أنها علم وما ، بالفتوى يتهاون الناس 

وقدرشيدة، رصينة علمية كلمة الكلمة هدء أن ري_، ولا 

العامي.هن.ا مثل من صدورها اسمن 
منأنفاسنص الكلمة تس إن إذ ءرابشزاك؛ ولكن 

اثاره.من قبضة قبض فد الصاحب ذلك وأن سليمان، الشيح 
إبداءق واقتصاده ، اؤء حيالشيح طيعة ومن 

دقيقا.بميرا، نقادة، كونه مع الملحوظان، 
دروس)رمضان اسمه كتابا لي وهوأن لذلك، وأذكرمثالا 

رمضان.ق الماجن. بعض ق يقزأ وكان وأسرار( تربية وعبرء 



تقطرعبرالخوال راله إئ الشيح أرسل الأيام من يوم وي 
قمميا وكان الحديث، عزو j( خحأ على فيها ث وأدبا حياء 

محهه•

يبديأنه المعاصرين لأحد قرأكتابا إذا أن لطفه من وكان 
ولوالمن، ق يصغره ممن المؤلف ولوكان بخفيه، ولا إعجابه، 

حجابا.له بالنسبة العاصرة تكن فلم طلابه؛ طبقة ق كان 

تدرس_4سنوات طيلة سليمان الميخ مميزبه ما أعفلم ومن 
البحتة؛الأكادممية ق الاستغراق على عصا كان أنه لخامعة اي 

أكاديميةمهام من إليه ند ييما وقيامه الثديي، انضباطه فبرغم 
وطلابالبكالوؤيوس، طلاب على انحاصرات نحوإلقاء من 

بالمنهجقيامه ويرغم ماجستيرودكتوراه، من العليا الدراسات 
يذكرلهأن ودون إهمال، أو تراخ دون خيرقيام إليه المني 

تراهلا كله ذلك برغم الواجبات، هذه من بشيء بخل؛ ما 
دهاليزj( متزؤيا ولا الدقيق، التخصص متطلبات على منهلؤيا 

محالسبأعمال ولا المقرر، المنهج وأعباء الرقية، أبجاث 



عماوتشغله وقته، وتأكل تستغرقه، بجث العلمية؛ الأقسام 
بقيةق القراءة وكثرة اوح_ث، مواصالة من هوبصيده 

الأحرى.والتخمصات العارف، 

منده لنموارتضاه ، رمحمه الذي• نهجه على استمر وإنما 

ووفرةممادره، تتؤع ق الأثر أبلغ لذلك فكان بواكيرعمره؛ 
عليهيكون أن ينبغي بما واتمحافه عالمه، وبجيل معلوماته، 

صدقا.الخامعة وأستاذ حقا، العالم 
ليسمحانوات حمعليه مضت إدا ممن كيمحا بجلاف 

الواحدني وربما معلوماتهم، تحاذك الخامعي لتدريس اي 

بقيةعن فضلا تحممه محال ل حتى قبل من عليه كان ما منهم 
وربماجهالة، إر أمره فال للتخصص؛ المساندة الأحرى العلوم 

منهميب إر 

هوفلا الحالات؛ نوادر فمن ساليمان الشيخ حال أما 
الممصرقا، منهبالممملت ولا ة، الأكاديميق ارق بالغ 

حقوقها.



وتطورومنهجية، ودقة، انضباط، الأكاديمية أن ؤيب ولا 
تقتضيهما وُبن متطلباها،  ijyjالأسان جمع فإذا مستمر؛ 

منيؤتيه اممه قفل وذلك نور، على نورا ذلك كان العلم روح 
ساء.

متجددةحاصرة سليمان القيخ معلومات جعل ما وهذا 
تقاعده،بعد أوحتى أخرياده—ا، إل ' ه تدئيمندبدايات 

معه.الخامعة وتعاقد 

ذلك:على أمثلة وأذكر 
إبانله موقفا الهلال ميح بن صاخ الدكتور الأستاذ يذكر 

قطاليا كنت ه ت فيقول ، سليمان الشيخ مع الخامعة ق دراسته 
الطالبعلى يقرر وفيه ، الث_ريعة كلية من الرابع المستوى 

المستوىهدا ق بحثا وضعت قد الكلية وكانت ، العملي البحث 
الدكتورالأس-تاذ الشيح فضيلة وعيثت التمسير، صهس حنل 

كنت، الطلاب من حزء على مشرفا كإإظ4 السليمان سليمان 

لونصحا ، الإشراف ق جدا الشيح من فرأينا ، أحدهم 



يمرأكادممي بحث أول البحث وكان القد، ق ودقة الإرشاد، 
فااعاني فكت الحاسوبية، برامج الخروج قبيل وكان بي، 

القصورقالبحث يعتري أن غرو فلا جهداناصا، جمعه 
ء

يديبخط مكتوبا أنهيته قد اثله، ومومراجعه وترتيبه، جمعه 

()٠٣يقارب ما ا فيهوالورقة ورقة، وحمسبن مس حق 

جهلقيالشيح أن فأشهد بعض، إل بعضها مرصوصا سطرا، 
الساقطة،الممزة على فب حرفا، حرفا البحث ذلك تفحص 

وقلببواسطة، إليها رجعت الي الكتب ؤي؛ن الغفل، والمد 
منوكان الكتب، أسماء ق الممهل فن لبطن، ظهرأ الفهارس 

فنبهثيتعيينه، ق أخطأت مهملا، راؤيا أن ملحوظاته صمن 
ةأمانوفى قد ■؛محلفه الشيح أن ب فأحالصواب، على 

الثيخمن فأفدت بحوثي، باكورة البحث هذا وكان الإشراف، 
بهيامحتفظا زك ولا البحث، ودقة التحرير، حن جيحلفه 

هدا((.يومنا إل البحث 

قالشيخ بزمالة شرفت »وقد ت قائلا صاخ الدكتور ؤيضيف 



فدكرطالزلفى، j المسة زكلة الإسلامية الدراسات فم 
قراءتهمن سنة عشن بعد أي ه ١  ٤٣٨الاصي العام ق له 

فجعلله، واستقراءه دقته، له وشكرت الجامعي، لبحثي 

-■يحنيمحلانا الراوي أذكر ت لي قال ثم بالتواصع، يلوذ الشيح 
الذاكرةهذه من فتعجبت تعيينه؛ ل أت أخهنالذي الراوي 
أ.ه.((الخاصرة 

آخرموقفا القشحمي محمد بن يندر القاضي الشيخ ويذكر 
تفيقول الدكتورصاخ ذكره الذي الموقف من نوات بعد 

التفسيرمادة درسنا طك الس_ليم.ان سليمان الشيح أن ذكر أ# 
قوكنا ، أنذاك القميم ق الإمام جامعة مع ق ه ١ ٤ ٢ ٢ عام 

قظك استشهد أنه وأذكر الشريعة، كلية ي الرابع المستوى 
وكتبهاأسعلر، عدة وكان )الشنفكي( للعالم بقول يرومه أحد 

طلبةوفيهم ِ الطلاب قهار حففله، من الثورة على كامله 

والشيح- مون ويبتبعض، إر بعضهم ينفلر - متميزون علم 
وقائله.الاستشهاد، هذا من متعجبون وهم - يكتب 



الطلاب؛صحك من واستغرب إلينا الشيح فالتقت 
أحديمع لم الذي ومحاحيه الاستشهاد هذا عن فالناه 

أ.ه. (< بعد نحقق لم للشنفكي محطوطة هذه فقال؛ باسمه، منا 
ذلكمن قريبا موقفا الحمد أحمد بن عبد١لأثه الشيح ويذكر 

درسهق الحامعة ق علينا يملي الشيح رركان : فيقول الموقف، 
مامثوالفرائد، ، بالفوائد مليثا سائقا، درسه وكان التفير، 

•المسائل واستقصاء الثفى، يطول 
عننقلا لنا ساق مرة أنه الأيام من يوم ق نظري لمث وقد 

الكتبة؛ق اليوم ذلك وكنتأ اللمز، أسرى عن القرطبي 
منفتعجبت حرفا؛ منه يخرم لم هوبنصه فإذا إليه؛ فرحعت 

.واهتمامها(حفظه، قوة 

العهدل الدرس الرزق إبراهيم ين عثدافه الأستاذ ويذكر 
'آحرفص-لتيق له الشيح ندنيس من مواقف الغاط ق العلمي 

\لطلابjyiيمدؤ وفاته قبل سليمان الشيح درّهما درابن 
مرحلةانحمعة جامعة  ijالشيح رردرسي ; فيقول الماجستير، 



 jا_ا'ماةاف٤٣٨الدراسيالعام ا.لاحيرمملتيدراسي
وفصلت( )٩٣آية إر والرعد الفاتحة، سورة خلالمما شرح 

الصفحاتالشأملاهاآية)٤(ويغعدد وامحادلةإو كاملة، 
حفظه.من وكلها صفحة، ( ٢٢٠)على يربو ما 

العلومجميع تحد للايات يره نفعند أنه عجابه ومن 
يتعلمأن الطالب فيستطح فيها، براعته مع ' شرحه ق حاصرة 
الإعرابأوجه فيذكرحميع شرحه، خلال من الفنون جمح 

وأقوالعليها، الشاهال ذكر مع للكلمة، اللغوي والاشتقاق 
الأقوالعزو مع ودقيق، عال بألوب ا فيهاء العلم

الوقت: ويقول علته، والدلل ' ترجتحه يذكر ثم لأصحابها، 
الأية-j قتل ما ندكركل ممدي وما ضيق 

ذكرهااش الش*رية الشواهد من الطلاب حفظه ما ومحمؤع 
١٠)يقارب ما رحه شل  شاهد.( ٠

صحتهجهة من عليه ؤيعلق إلا بج-ديث يستثسهد ولا 

وصعقه.



انحاصراتأحد ق أنه وتفسيره يالقرأن تعلقه شدة ومن 
مليتوا،تصيرون لا ت فيقول ، متواصلة صاعات أنبع نا جل

أشعرأنا اللي باللذة تشعرون ما العالميرن، رب كلام عجيب 
أ.هوبها؟(( 

ندل- وجل عز - ص تميركلأم ز بجدها التي اللذة وهذه 

إرسمه وقد الروح، لك ممنه ومحنلله ، م\o حبه على 
:•؛ظك يقول إذ المبكي؛ ومنهم ، علماء ذلك 
انمعاب الكتات رارآبلأس

اننيممل دو تبفلا ئدق 

اطريتخا منهلاح د قب—اؤى إذا 

الطيرانبانمسين هممذقري__ر 

سعةعلى يدل )اوثما الرزق: عبداض الأستاذ يقول أن إر 
سد،الغمن ها فأتى البحث، خطة عليه عرضت أئّي اطلاعه 

تعلقلمسا دراسات ئلاث المساقة الدراسات على وأصاف 
قالحديثة الأجهزة ستعمل لا الشيح أن الحلم هع بالبحث، 



بحثه.

نحافةإجابة ب الطالأجاب فإذا الطلاب يسأل وكان 

كتبجميع قرأت : ويمول مازحا، عليه يعلق للصواب 
الذيالفول ذكر أحدا أن أذكر ولم أيديكم،  ijruالتي التفسير 
ذكرت.

يكتثوهأن الحث، يتابة عند الطلاب يلزم أن به يتميز ومما 
للمعلومة.أسن، ت يقول الطل بحط 

أ.ه. ٠ فاحصة قراءة الحويئؤ جمع ويقرأ 
إذاد؟ةق والرغبة التدريس، ق الاطراد هدا أن ويب ولا 

تلكمن نيله ينل لم ذلك وأن ، العهد طول مع الطلاب، 
تلكأن ييب لا - الوافرة اليلومات من ولا الط1عت، الد١كرة 

أنيلاحفل إذ العبر؛ واستلهام بالتأمل، جديرة نادرة حال الخال 
ولمعلوماته، ل قوي < تدريأوائل ل الماس كجو\من 

وتمسعفطحماسه، لجيذ عراه؛ نتراخى أن يلبث لا ثم ، أدائها
معلوماته.



أنلمن واحد وكأنه الشيح نرى الظاهر التميز ذلك وْع 
وفهما.وحفقلا، علما، الأساتدة 

يكونوالم - الشريعة كلية - الكلية ق زاملوه من أكثر إن بل 
باسمه،حتى يعرفه لا بعضهم إن بل ، الشيء هذا عه يعرفون 

لمأن على وندم عه، قيل بما الشيح وفاة بعد فوجئ وبعضهم 
س_ليمانالشيح حال لسان وكان قبل، من ذلك عنه عرف يكن 

تيقول 

نعمةيوما دبذ أسا أنؤإذا 

بخترأتولم نن املم يت أغض

نشرهالس الجي كالعطريعيق 

رالتعطإلى وب منسموالفضل 

لأهلمحبته - الحميدة السيرة من ظقفنٌ الشيح عليه كان ومما 
علىبلده ق الحلم لأهل ومحبته لمم، واحترامه عموما، العلم 
أوسنه، ل هم أوممن يكبرونه، ممن سواء الخصوص، وجه 
متهم.لأحل أوتنقص إساءة، عته يعرف فلا يمغرونه؛ من 



إلذمت أن سنة وعشن حمس من مايترب واذكرمل 
سماحةنيارة إل ميمي محن القاخ من محموعة مع همياض 

الثيخالنهمين صمن من وكان بازظس 'مدالمثيزبن الثخ 
اليمان.سليمان 

قالعشاء بعد خاصة ة حالباز ابن الشيح مع نا حلوفد 
أقلنه.. اللماء ذلك وكان معه، العشاء تناوكا ثم مكتبته، 

باز؛ابن الشيح ^^٠١^ الشيح فيه التقى الذي والأخير الأول 
ومعادنهغامرة، اللناء بذلك مليمان الشيح فرحة فكانت 
رائقا.شاما اللقاء بعد عتنه وحديثه ، توصف لا بالشيخ 

مهلبوعهاالكتب، ه أنساليمان مميزالشيخ ما أعثلم ومن 
أوقاتأغلب ز - شغلته بجث القراءة؛ على وانكبابه ومحلوثليا، 

وشراب؛بارد بمغتل التنعم ودعة الأحباب، منادمة عن - عمره 
الفارق.:مع الشفري. كماقال الكتاب، مع حاله لأن فكان 

سدسسيد آملون دونكم ولى 

اوجيء ا وعرفول زملوأرقط 



عرذانالستودع مسلا ك أولئ

خريغذوبما الجاني ولا لديهم 

المولع،تنحية أو الية، التنؤع من القراءة تلك تكن ولم 
الوقوفأو مسالة بحث ق سواء إليها الحاجة عند لما الرجؤع أو 

فائدة.على 

ناقدة.متأنية فاحصة قراءة ء ذلك مع _ كانت وإنما 
وفوائ—دة، نفيتعليمات كبه يهلون ق أن أجزم وأكاد 

ووا.قق،ويعلق، يقرأ، كان إذ نافعة؛ ات ومقارنجمة، 

وبحفغل.ويتقد، 

يستوعبهالا قد مما الكتب أمهات من كثيرا أن أجزم أكاد بل 
وأحاطدراسة، الشيح استوعبها قد _ فيها التخص.صان بعض 

شرحها.وربما استغلهارها، يعوزه فلا حترأ؛ بها 
وشروحالقر'أن، علوم كتب ولا التفاسير، أفول لا 

وممهللحوالتعديل، والخرح الرجال، وكتب الحديث، 
ذلك.محرى جرى وما وأصوله، الفقه كتب ولا الحديث، 



;اللغة وكتب الميب، ككتب الأخرى الكن—، ا وإنم
الفنون.واثر البلاغة، وكتب وآدابها، وصرفها، نحوها، 

،أصحابهامناهج يعرف إلا إخاله فلا العربية؛ وكالمعاحم 
عليه.وا1آحد محجم، كل وميزات 

العلوم،سائر ق بق اللمم ثمن العلماء أكابر وككتب 
وكبيبويه، سوكتاب والرالة، الأم، " الشافعي ككتب 

البلاغة،وأسرار الإعجاز، دلائل : الخرحاني عبدالقاهر 
وكتبالإعراب، صناعة وسر كالخصائص، : جش ابن وكب 

العربية،فقه ق والماحي والجمل، المقامحس ت فارس ابن 
مختلفكتاويل قتيثة ابن وككتب كلامها، ي الحرب وسنن 

حزم،ابن وككتب القرآن، مشكل وتاويل الحدث، 

هذهوعلى القيم، وابن تيمة ابن كتب عن فضال والشاطئ 
•فقر النبذة 

قتجد يوما الختب، ونوادر يالخهلوطات، عنايته مع 
الكتب.عالم 



أوفيتهفلعلي ، اللمان لمان حمالخ رٍة ،|من نبذه هده 
دراسه،لزيدمن دافعة السطورتكون هده ولعل ، حقه بعمس 

مكنونات.من لديه ما وإخراج به، والعناية 
لهمحبون وهم - وبمات -ثن الكرام أولاده من لأمل وإني 

ءلمنثر على بحرصوا أن - لمم محب -كاوس وهو ت جما حبا 
والعنايةوالدهم، درامة أراد لن الباب يفتحوا وأن والدهم، 

ةالعلمالخامعة امات الد) أصحام، م' صا حص ملمه 

الاجستيررسالتيه ق . ا تنمصحمه مائه هناك. أن وأرى 

علىتعليقاته من يوجد ما مع الخامعية، وبحوثه والدكتوراه، 
الطلاب.على وإملاءاته الكتب، 

١لدرمىجامع ق خطابته إبان يلقيها كان الش حطبه وهناك 
ؤيعتىفيها، بمليل وكان مكتؤبة، خهلبا فقدكانت لزلفى؛ اق 

الهلورمنعن خارجة العناية تلك تكون وربما بالغة، بهاعناية 

مادهذلك j فلعل محراه؛ جرى والعزووما التخريج، جهة 



والرء، ة انمراّطس حمية 

أنبخطرمحار لم وهوأنه سر، أبوح أن أود الختام وي 
حيات4.ق مرارا عته أنحدث كنتن وإن الشيخ، عن حرفا أحط 

ورب' شعورضبب داهمتي جوارريه إو انشل ولما 
عته.الكابة ق جامحه 

الكابةإو ينمك الذي ما قائلا; الأب أحد وندالش 
له.بوأكي لا يكون أن حشيت فنلت؛ الشيخ؟ عن 

اإلةأربان،منازل وأنزله ليهان، ّللشيخ اده عفر 
العالن.رب لاه الحمل. أن وآخردعوانا 

محملنييتا الان وا،لرءمالأنيياء أشرف على وسلم اله وصلى 
أحمع؛ن.وصحيه آله وعلى 



اثههرسإ

٣.اص،ة 

٥السليمان؛ سليمان بالشيخ ميناعام ن- 
٥ولده م- 

٥-دراسته 

٧( ر١ منته كما السليمان سليمان لقيخ ا- 
٧وفاته وم ي- 

٧علم مات إذا الناس ادة ع- 
٨اليرة هذه كتابة ق تهجي م- 

٩يمان ُالشيخ معرفش داية ب- 
٠١ والاطلاع بالقراءة الشيخ غف ش- 
١* الصبا ي الشيح ذكريات عض ب- 
١٢العامة المكتبة j الشيح أخار ن م- 
٦١ الشيح صفات بعهس -



١٦الكرة اكوعة وقراءانه العالية، مماض -

٩١ ، ٥١إر والدعوة الشيخ -

١٩العلم -برا-ممهفيفون 

٢٠جزل عال مطق ذا دان -

٠٢ الدقتق تخصصه -

١٢ العقيدة ي لف الطريقة على ريانه ج- 

٢٢ الخامعة ق دريسا، ت- 

٢٢الماجد -ْثارىهفيكلمات 

٢٢-أخلاق، 

٦٢ كتبه يخرج لم الثثح -

٢٨

٠١٠ )٢( عرفته كما السليمان سالمان الثيح -
"٠١ السابق القال بعد الفحل ردود -

٣٤يدري( لا ركّينوهو فصيلة من لشيح ا- 
٤٢٠ الاصواء عن البعد الشيح إيثار أسرار -



٣٧وصفاته ، الشيح أخبار بعصن -
٤٨الحامعي تدرس4 ق يه تميز ما -
٠٥ الخامعي التدريس ق مواقفه من أمثلة _
٨٥ باز ابن للشخ يارته ز- 
٥٨والكب لشيخ ا- 

٦١-أمل 
٢٦ الشأيح عن الكتابه بب ٌ-

٦٣-اثفهرس 




