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ام ٦٩
ت— وملم عليه الله صلى — قال 
طاعته((.في يتعملهم غرسا الدين هذا في يغرس اف يزال، ررلأ 

ماجه[ابن ]رواء 

ي

ءأدطي ء؛ء 

محِ'  ٩
اولولات او|ّ__الكين مدارج في — الله رحمه _ م القيابن ال ق

ؤيحييأعلامه يجدد من له يقيم بان وتكمله دينه بحففل الله صمان 
أركانهلهدمت ون، الحاملأحمله ما ؤينعش البهللون، ه أماتما 

•١^^!،؛؛ على فضل ذو الله ولكن سانه وتداعي 
٩م



تهومؤلفا وأااوديرته حياته فLuديمت بن الرحمن عبد الشيخ 

؛ااوا،؛4أره،ا<اا1ا<■؛
'ا

الكتبعنده فوجدت مرصه فى زرته الرجل؛ هذا ْن عجبت . . . رر ؛•ئ 

•"••محثحرر•يقرأ 
ارامعرمحمدبن الشيخ 

الجتهدالديق الحمق ة العلامالعالم ام الإمالنسخ و .ه. . رر أ؛ب 
القس

ارشيخصداس؛نمصن

أ؛ئثأي ءإي 

الشرعيةالعلوم فنون في طويل باع له — الله رحمه — عبدالرحمن ررالشيخ 
هدهفي وله والمحو، والفرائض والفقه والحديث القرآن وعلوم الوحيد في 

.العلم؛ا وطلاب العلماء عليها يعول مؤلفات الفنون 
المرالىعبدهمحمن الشيخ 

 ٠٠،٠٠ ،٠٠،
ءأ، ٠٠٠ء،لآ 

محل.ى(ا،و)ابن فامم( )ابن نحد في من ررأعلم 
الأنمارىحماد الشيخ 

ابهنثفقيها، الطلب، سيل في حليا العلم، أوعية من كان . ..رر ء؛ث 
.ا؛ ١ . مورحا. 

بكرآبونبئالشيخ 





ومؤوفات4وسيرنم حياته ت هاسم بن عبد الشيخ 

ماوالوثائق الصائر من عيدالرحمن الشخ حفظ لقد ٠ ٠ ٠ رر ٢؛^ 
فهيغيره؛ لها يتندى أن صعوبة نتصور أن ولنا بابه، في عنه لهم غنى لا 

الحديثةالحث، مراكر تْلح تلا بحيث، منها كثير لقاع ؤإلأ الفرد ط-اقة فوق، 
..٠ . تداركه. 

جوأد^^^^، 



ءههةاساس

هم،وعلى محمد، نبينا على لام والوالصلاة ، رب ض الحمد 
توبعد أحمعين، وصحبه 

تماممبن الرحمن عبد الشيخ الحد؛ عن بالكتابة علي ومن افه أعان فقد 
الاصافات.من كشر على وحصولي الأولى الهلثعة اذ ولف— اف، حمه ر_ 
فيالقارئ يسلها الض ارات والإشبالانحافات الثانية اتجة اممه ر ي

مواصعها.

غيره،فى نغلتره عز ما المواهب من لها الق، جمع فدة شخصية أمام فنحن 
إلىالقبائل، ومعرفة اب الأنغور بر سإر الشرعي، العلم بحور فن 
والتأليفالجمع في هو ثم كرم، من علميه حبل ما مع متناهية، وحشية ويع 
بمفردهم،الأفراد بها يقوم لا التي الضخمة العلمية المشاريع رأس على تاج 

الوقت.على والمحاففلة والصبر المثابرة ثخصت، فى نلهرت ولذا 
أنيجب، ما ن أحارإئ —؛ اخ، رحمه — خاوي الالإمام قال د وف
يجبالذين الحلم أهل أحبار معرفة والسنة، الكتاب بعد المزرخ، يه يعتني 

ينماثلون وكأنهم لياكونوا وأحبارهم، م مناقبهوندون أثارهم، نتتبع أن 
يعاينلم من سورهم فيتلو متصفون، هم بما ومعروفوز الرحال، مع عينيلئا 

يذللهفيعرف يحاينهم، أن السن يعهله لم من محاسنهم ؤيشاهد صورهم، 
.ومناصبهم><مراتبهم 

انبالوا نأحوا غبإن وم ناك نأول
شدواقدوا عوإن وا أوفدوا عاهؤإن 



ئ^^؛ؤومؤلف1تموسبرتم حياتم ناس_مت بن الرحمن عبد الشيخ 

اهبزئا جهم يفاء معنالت انكوإن 
كدواولا ا لاكذروهوا معأنؤإن 

منالحهد هذا يجعل وأن للصواب، يوفقني أن - وحل عز - الله اسال 
.والعلماء يالأياء البر 

العامرالرحمن همد محمدبن بن اللك عبد د• 



و0ّؤاماوموسيرته حياته دمت JJقابن الرحمن عبد الشيخ 

اوالرسلن الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة العالين، رب فه الحمد 
وبعل!، وصحبه آله وعالي محمد نسنا 

بهمافه حفظ الهدى، وأعلام اللحى مصابح الأنبياء، ورثة العلماء فان 
الأرضلأجلهم وتطوى الإل، محاد لهم تقرب الجل، وأنار الدين، 
اري.لعلمهم وممى 

بادرجت آلنز اونوا والذين منكم ءامنوا آلذين آلت ئريع ُؤ • تعالى ال ن
علىالعالم ا،لومن الله تمرها:رريرفع في فيل حجر: ابن لالجادلأ:\ا[نال 

المعنويةتشمل ورفعتها الفضل، على تدل الدرجات ورفعة الحالم؛ ر غي
الخنهء.في النزلة برغ الاحرة وفي الصيت، وحن النزلة لعلو الدنيا في 

احمد[.]روا• الأنبياء٠ ورثة ررالعلماء نال: أنه عنه الحديث، في 
كانمن منزله افه عند الناس ررأرير اطه رحمه _ عنة بن سفيان قال 

والعلماءء.الأنبياء وهم عباده، و؛ين الله ب؛ن 
العلم،.من أقفز النبوة بعد أعلم ®لا الزهري- الإمام قال 

العلم،.من أقفل بشيء الله عبد ®ما —• الله رحمه — وقال 
رجم®هذه فيقول: الحلم طلبة بأيدي الحائر يرى أحمد ام الإموكان 

الإسلام،.
حيرابهم — تعالى — الله أراد ®فلما العلماء: عن الأحرى ام الإمقال 
ومناراللعباد راحا موصاروا والحكمة، الكتاب وعلمهم الدين، ز فقههم 

لللاد،.



ومؤومات4وسيرتم حياته ةاأسمت بن الرحمن عبد الشيخ 

وأخلاقالدعوة كتابه; قي — الله رحمه — باز بن عبدالعزيز الشيح وقال 
علىوأفضلهم الناس، خيرة م هالعلم أظهروا الذين رروالعلماء  loLالدع—

فهموالأنبياء، - اللام عليهم - الرمل أئمة رأسهم وعلى الأرض، وجه 
علىالعلم أهل ؤيلهم والفضل، والعلم الدعو، فى اس الأسوهم القدوة، 

الحلمفي وأكمل وصفاته، مائه وباسبالله أعلم كان من فكل ، الت، طبق
•الحنة® ومنازلهم؛ى درجاتهم ومن الرمل إلى الناس أقرب كان والدعوة 
العلماء،عن الكتابة في اركة المشئ - وجل عز - يثر وكرمه وبمنه 

)العالمت بعنوان _ اممه رحمه — الوالد فضيلة بترجمة خاصا كتابا فأخرحتخ 
٠,ومولفاJها وسيرته حياته قاسم بن محمل اليح العابد  ٠

ماأتمم بأن الهلله، ْع عاطرا، وثناء عا وامحنولا — الحمد ولله — ولهم، 
زمنمرور ذللث، إلى ؛حداني — الله رحمه — الحد لفضيلة أترحم وأن ؛دأرتج 

وموتمستقلة، ترحمة أو وافية، يرة سعنه تكتسج لم عاما الاربعن على زاد 
ذكرهإحياء في والثوية الأحر في الرغة ٌع عاصره، ومن أقرانه غالب 
ومناقبه.سجاياه عن والتنريه 

ترحمةبإخراج — وأحفاده لابتانه — العلم وطلثة العلماء حنؤ عن ناهيلثإ 
مماكثيرا عنه وموالهم الاستقامة سباب من كثير وينوق — الله رحمه _ عنه 

•كتاب م، ذلك جمع عدم نمحا الرء يحرج 
ومكاتبه،مشالهة رارا بدللثه دحان العبدالعزيز الشيخ طالب، وقد 

-الله رحمه - الحد عن ١ ٤ ٤ ٦ العدد الدعوة مجلة في كتبه ما لث، ذلومن 
قاموما — تعالى الله رحمه — عثدالرحمن الشيخ سيرة تدون أن . ..® ت فقال 

٤١٤صمحاتم عدد د مجلقي ؤيع ا القامم دار إصداران من م  ١٤٢٣عام في طبح 
سحه.



ومؤلف|تهوسيرته حياته ت فاسم بن الرحمن عبد الشيخ 

منذلك من نتج وما وصمرآ، حضرآ التواصل والعمل الدووب الحهد من له 
الأحرىالشح حياة جوانب يعص إلى بالاصافة والرسائل والكتب الجامح 
الشيءالأثر من له اياحرين هؤلاء مثل تراجم لأن ذلك والعامة؛ الخاصة 

وأحفادأبناء من واحد ر غيحادثت ولقد العالم، ءلاJة نفوس في الكثير 
ترحمةإحراج في — وحديثا قدمما _ مرة عير س تعالى افه رحمه _ الشح 
شيئاالقادمة والأجيال المعاصرين العلم لهللمية تكثف عبدالرحمن، للمشح 

وأحفادهأبنائه بعض من بلغني فقد والقلممى، والعلمي العملي نشاؤله من 
.وجلده٠ صبره من عجائب 

ووفقافه أعان حتى والسوال للبحش وقتي وفرغت لدلك، جعت فتش—
افهرحمه — عنه اليسيرة الترجمة بهده 

لنمقدمة ولحلها حقه؛ أوقه ولم أحواله كل أنتع لم أني يقينا م وأعل
بماوأتممته نقولأت، من وجدت بما جملته عقد وهي ؤيتتومحع، يتم أن أراد 

ومعارفه.بيته أهل من وعرفته ممعته 
متتالية:أبواب فى جعلتها وفد 

ونشأته,ومولده به نأولأت 
مشايخه.وذكر الحلم ْللمب في رحلته ثانيا: 
ومعارفه.علومه ثالثا: 

لها.مختصرة إشارات مؤلفاته،ع رابعا: 
وتلامدته.العمالية حياته ا: حام

وصفاته.مجاياه مادما: 

الأسرية.حياته سابعا: 
ووفاته.مرصه نمة ثامنا: 



ومؤومات4وسيرت4 حياته ناسيبمر؛ بن اور.>من عبد الئسخ 

وأن، الحناء حير والسلمتن الإسلام عن يجزيه أن الكريم افه وأسأل هذا 
ووالدينايجمعنا أن وجود، بمنه أله أمكما . به التر من العمل هذا يجعل 
النعيمجنات في وذرياتنا 

التامرءبدالر-محمن محمدبن بن >.ءباوادلك 

لعيدالرحمنالإملامية الحامعة ني الأولى ت ماجستير رسالتي الكتاب هدا طح يعد قدمت وقل )١( 
جامعةفي والأخرى ، الدعوية( وأعماله قاصم ين الرحمن عيد الشخ )جهود وعنوانها الطريف 

عقيدةتقرير قي ود، وجهقام ين الرحمن عبد )الثح وعنوانها الحربي اف لمد القرى أم 
*للنشر القاسم دار في يعد فتما طعتا رند * لف( ال



وّْؤوفاتهوسيرنه حياته قاسم: بن الرحمن عبد الشيخ 

ل:مدخ

و0ع؛ العالماء سير ثراءة من — اش بإذن — ستتحقق التي الفائدة تأملت لما 
—افه رحمه — للجد مستقلة ترجمة كتابة يإلحاح يكررون الذين العمن كثرة 

جهدىفيه واستنفدت عي، وسفيه بدلت طاقتي، من أكبر لأمر تمدرت 
الأجر.في والمشاركة القل جهد فيه وحبي 
شاهدتهمالذين الأفاصل من جماعة ذكرت ألكن حلكان؛ ابن قال وفد 

يأتيمن حالهم على ليطبع أرهم ولم زمني في وا كانأو عنهم ونقلت 

والناهب؛والتراجم ير الكتابة في صخمة مؤلفات الأئمة أفرد وقد ءإآ 
الإعلاموقصر ته، ومجالرزيته الكثير فات قد — افه ه رحم_ كان ؤإن 
فيالبثوث علمه ،ع للقراء يجتمع أن فلعل وسيرته، حياته عن الكتابة في 

لنانقلت وقد • • • الكلمات هل0 قى حياته من ونزر وأدبه مته س؛ مؤلفاته 
.العلماء حياة من وعبر مواقف 

أحمدالإمام مجلس ارأن _ت اطه ه رحم_ الذهبي الإمام ذكر ل. فق؛إب 
والباقونيكتبون، مائة حمآلاف، حمة يحضرء كان _ اممه ه حمر_ 

ءوأدبه وحلقه سمته من يستمدون 
العلماءعن للكتابة منهمر غيث بداية جمعتها الني المتفرقات هذه ولعل 

حقهم•بعض لنومهم والنصلحض 
وقدمحير، ولا ه، بحملأنوء ثقيل كاهلي على الحمل أن وأحب 

 ،J٠ياممه است٠ست

.٢ • / ا الاعان ومات مقدمث )١( 

مج\\إ\-\ُ)آ(سرأءلأم 



ومؤرم(ت4وسيرته حياته ت قاسم بن الرحمن عبد الشيخ 

تفقال لحده يعلى أبى بن محمد الخن أبو القاصى ترحم د فقءإآ 
أبيمذهب رازي البكر أبي على درس د فمداف أبو حدي ءوكان 
،١..حنيفة.

بنماعيل ررإمحعت فقال — الله رحمهما لوالده البخاري الإمام وترحم ؛إث 
الماركابن وصافح زيد بن حماد رأى الحسن، أبو الحض الممرة بن إبراهيم 

ء. . ١ مالكا وسمع يدبه بكلتا 
أحمدبن اض عبد عن أحمد الإمام مناقب كتابه في الحوزي ابن ونقل أو 

بمليأبي اركان ت نوله مثل - اممه رحمه - ومرنه حياته من كثيرأ حنل بن 
أصعقته،واط الامستلك من مرض فلما ركعة، ثلاثماتة وليلة يوم كل في 

منيرب كان ونل ة، ركعبن وحمس—مائة وليلة يوم كل في بملي فكان 
وكانتأيام، بة كل في يختم يعا، نيوم كل في يقرأ وكان الثمانتن، 

العشاءبملي ماعة وكان النهار، صلاة موى ليال ع مكل في حتمة له 
ؤيدعوأبملي الصياح إلى يقوم ثم حميمة نومة ينام الاحرق، 

ذاقوما يوما عثر ستة الخليفة عند بالعكر أبي ®مكث أيضا ومحال ؛؛« 
ثلاثكل وفي ماء شربة يثرب كان ليلة كل في مويق رع مقإار إلا شبا 
إلاه نقإليه ترجع ولم البيت، إلى فرجع ويق، المن حفنة يتفا ليال 
حدقته®فى لحلا قد مومحيه ورأيت، أشهر، ستة بعد 

ؤيحيىأنا صنعاء مت، قل. يقول أبى ®ممعت أحمد! بن عبدالله وقال ء;ئ 
ذهبت،فلما يحيى، وتخلفإ محريته، فى عثدالرزاق إلى فمضيت! معتز، ابن 

س)ا(طقات 

.٣٥٧ص الخوزي لأبن أحمد الإمام مناف )٣( 
.الكالهه؛/اتهدب )٤( 



ومؤرماتهو|سرنم حباته ت فاسم بن اور>بمن عبد ارسيخ  ١٦

يهاب،الشخ فان تدق، لا أ مه ت داره نحاه يقال لي نال اب، البأدق 
أحاديثيدي وقي إليه، فونت خرج، الغرب نل كان إذا حتى ءجاو0 

غريب.رحل فاني الله، يرحمك بهذه، حدثتى ت وقلت المن فانتقيتها، 
وصمنىفتقاصر حنبل، ن بأحمل أنا ت قلت وزيرنى، أنت؟ ومن •' ال ق

يقروهاوجعل الأحاديث، أحذ ثم عيدافه؟ أبو أنت، ياممه I وقال، ه، إلي
.٢ أظلمء حش 
لوالدهترحم فقد افعي الثالعامري الدين بدر محمد بن محمد أما ؛؛» 

.الوالد( الشيح ترحمة في الواحد )بلغة ت كتابه في 
ررت والده نشأة عن فقال، محمد ابنه اض عيللقاصي ترحم د قوه 

والأفعال(،الأقوال، محمود مرصيإلخال، وصيانة، ة عفعلى أي أ نث
فيمجتهدا عليه، حريما للعلم، ءلالبا ، والحدق، والفهم بالنبل موصوفا 

طب.ءى,
ر١الهلثقةI قال( حيث( لوالده يعلى أبي بن محمد الهن أبو القاصي وترحم ءأآ 
ووفاته((ومولده عيد، الالوالد أحبار من ؤترفا تتضمن ة الخام

ترحمةفي كما حياتهم ودقائق أمورهم خواص يروون وا وكانبل 
فيهمانمير فكانت( أذني أمي ررثقبت أبي* مال ت صالح قال( أحمدت ام الإم

قبعتهماإلي، دفعتهما يم عندها، فكانتا نزعتهما ، ترعرعت( لما ف ،
درهما®ثلاص بنحو 

.٦١٩٣! الحابلة طمات )٣( 
اا/\'با.اولأ،)؛(سرأعلام 



وهّولماتهوسيرته >ياته ت فاسم بن عبد الشيخ 

أقرئمن فمنهم التراحم، ككتتب متعددة نصانيف العلماء أقرئ وقد ثأث 
الكيأحمد بن الموفق الإمام مثل ة الأئممن إمام عن تقلمة مترجمة 

أبيررمناقب وأمماْ حنيفة أبي الإمام مناقب في تقلمة مترجمة أفرد حنث 
ار.حنيفة 

ترجمةنى مستقلا ممنفأ أفرد الزواوى عيي القاصي الإمام وكذلك ؛؛؛• 
تعالىاض رحمهما — مالك الإمام 

ررآدابومماه الشافعي في كتابا الرازي حام أبي ابن الإمام وصف 
ومناقبهاا.الشافعي 

—أحمد الإمام مناقب في مس—تملأ مصنفا أفرد الحوزى ابن ام والإم؛؛آ 
.— الله رحمهما 

طقةترجمة في مستقلة كتبا فأفردوا آحر، منحى العلم أهل بعض ونحا 
بعضأفرد من فهناك مذهب، أو عالم أو قهلر أو عمر في يشتركون معينة 
الدينلتقي الحنفية( تراجم في )الفوائد مثل مس—تقل عمش الذاهب أتباع 

للمقرشي.الحنفية( ؤلبقات في المضية )الحواهر و الدارمي، عبدالقادر بن 
مالك(الإمام مذهب أعلام لحرفة الك الموتقريب المدارك و)ترتيب 

لالقاصيءياض.
هدايةلأبن الشافعية( )طبقات و بكى، للالكبرى( الشافعية طبقات و) 

طبقاتعلى )الذيل و يعلى، أبى ابن للقاصى الحنابلة( )طبقات الحسينى، 
•رجب ابن طبقات على عثدالهادي ابن وذيل رحب، لابن الحنابلة( 

الفنؤع ونالعلم حب على التراجم قا تمنية أمثلومن ءإ؛ 
Iواكخصص 

والسيوطي.الداودي، فيها صنف وقد رين: القطبقات 





وّْؤلم1ت4وسيرته حياته ت فاسم بن عبد الثسخ 

فيه لفترحم الخزري محمل بن ومحمد العبر(، )تاريخ في ه لفترحم 
لفهترحم قلاني العحجر وابن القراء( »وق\ت في الهاية )غاية ت كتابه 
السيوطيالدين وحلال . وغيرهماالإصر( الكامنة()ورفع )الدرر ; في 
والقاهرة(.ممر أحيار في الحاصرة )حن كتابه ش لقسه ترحم 

بنومحمد الهنالع(، )البدر في لشمه ترحم الشوكاني المتأخرين: ومن 
واللمكنوي،والطهطاوي، وميرته، ترحمته فى رسالة ألف الألوسى عبدالله 
عثدالعهوالشيح باز، بن عبدالزيز والشيخ وال؛يهلار، رصا، رشيد ومحمد 

•وغيرهم "مرين، بن 
آباءالعلم في الإنسان يوخ ررشيقول: وهو الووى الإمام اشُ ورحم ؛أب 
يقبحلا وكيفا جهلهم، به فشح العالين رب وسن بينه وصلة الدين في 
الوُاب؟اُ•الكريم ربه وبتن بينه الوصلة وهم اب الأنجهل 

صما:عهة فواله وتءاجهمم اكلهاء سأ قواءة وقس 
والشباب،والمربان العلماء نفوس ش العزائم وتقوية الهمم بعثا _  ١

والأمهات.والاياء يل 
•وعلمهم جهودهم ومعرفة عليهم الترحم - ٢ 
عبادهمن اء يثمن خيره تفى — وجل عر — افه نعمة اة مراع— ٣ 

قفلوذلك، وزمان، مكان كل في والستة الكتاب ونمر الدين هذا لخدمة 
.يشاء من يؤتيه افه 

دالفامالإعلام زمن قي الدجى ومصابيح الهدى لاعلام اء الوف— ٤ 
وغيرهم.والراءصين المغنين من القوم وحثالة قلة البزن الذي 
)أعلامير مهي لها . العلماء اة حيمن المضيئة اذج المفل حف_ ٥ 

بنأبوبكر قال الأفذاذ، أولك اة حيتحكى الصفوة( صفة و) بيمنا الي_لأء( 



ومولماتهوسيرته حياته ت فاسم بن اJرحمن عبد الشيخ 

ويموتيموتون البدعة وأهل يكرهم، ؤييقى يبقون السنة أهل ٠ - - رُ ٠ عثاس 
.ذكرهم

العشروحن ونشرم، العلم طلب قي أثرهم واقتفاء بهم الإقتداء — ٦ 
٠الخصال، وطيب الثمائل وحلو 
إلىمل،عاْ وأهميتها؛ ا وكثرته— افه رحمهم — م مؤلفاتهغزارة - ٧ 

فيبالبنان إليهم يشار ومن والمس الإملأم أعلام فهم عنهم؛ الكتابة 
ذلك،.

قرونبعد أتوا ورثته فهؤلاء مائله، ثومعرفة الرم—ول محبة — ٨ 

ممنفكيف الخميلة؛ والجايا الحميدة الخصال من فيهم ما وأحبنا طويلة 
إونذيرا؟ ومبشرا هائيا الله بعثه 

—الله رحمه — الوالد ترحمة فى كتابا وأحرجت، الله ر يأن بعد — ٩ 
النهجهدا على وأثنوا الملم وطلبة العلماء يه فرح ؛ العابد( )العالم بعنوان! 

.— الله رحمه — للجد الترجمة هذه على شجعني ما وهو 

والترحمموتهما د بعوجدى والدي بر من بي خاصا كان ا م- ١  •
.عليهما

وأنموتهما، بعد بهما البر من العمل هذا يجعل أن الله وأس—أل وهدا 
الكريم*لوجهه خالصا عملي يجعل 



ومؤوم1تهوسيرته حياته ت قاسم بن الرحمن عيد الشيخ 

الجتهدالدفق المحقق العامل العلامة العالم الإمام ءالشيح عبداض أبو هو 
بنمحمد بن عبدالرحمن بن عبداض بن محمد بن ررعبدالرحمن ؛ المممسء 

نحد(.في المشهورة )القبيلة ةحطان« من عاصم منآل فاسم 
رعيةI إلى تفرقوا ومنها الوسم، يلاد من القصب بلدة م قاسال ومنشأ 

•بالوشم والحريق بالمحمل والريبمة وثائق والمر 
م. ١٣٤٦عام — اف رحمه — أصلها وصع قاسم لأل مجرة وتوجد 
ءافيقول: الأذان سمع إذا وكان —، ٥١٣٤٢عام توفى محمل ووالده 

الموت(.)يعني الاذازرا فيه مع مان يأتي يوم من 
غدراو ظالما فتل بدلك، عرف فارس م® قاصبن ®عبداش وحده 

المجاورة.القرى إلى بلدته من يذهب من يلاحه يرافق كان حيث بلدته خارج 
بنالرحمن همد الشخ ابد ذكر وقد • البلد مزارع أفضل من زراعي، ملك له 

حمدبن الله همد إلى ه ١١٣٧٥/ ١ م تارخ في بها بعث رسالة في قاسم 
العنقرىبالشيخ اتفمت، الماصي في وكنت، ت نمه ما الرلفي مدينة نزيل نح من 

وأحيائهأحدادنا وغيره هو يحرف أنه وأخبرنا الرياض فى ر حثن وفيصل 

ا. . عشرحدأ. أثي في الهياثم باهل نحتمع عاصم إلى حدأحدا
حمدن سمد بن على ن بحمد ن هماد بنت هم،)هما ه ووالدت

•٣ / ١ الروض حانية عار جبرين بن همداش الشخ مقدمة )١( 
٠ص )'آآاثظر  ١٧٢

القلوب)دراء كتاب له —  ٠١٣٨•ت عباد، ين عبدالرحمن ين محمد ث النسخ عمة وص  ٢٣١
الغيوب(.علام إر ١إهمب 



ومؤوم|ئهوسيرت4 حياته ةاوأدمت بن الرحمن عبد الشيخ  ٢٢

م(ئاّبن محمد بن عبدالرحمن بتت )ملمى عمته ووالدتها ( العباد 
وكانتوالصفرْ( وحرمملأء )البئر بلدان قى ورثتها وأملاك يسار ذات وكانت 

عامقي كتت التي )ووصيتها يحتاج ما له وترمل العالم، ؤللب إلى تدفئه 
باّآاهتشئءنس(.

وهوحينه، قى البتر بلدة أمير — زومان بن عيدالله بن محمد أل ؤيدكر 
قالحيث ، الرحمن عيد الخد ؤللب على حريما كان أحوالنا، من 
لهللبررادقحيه لهات قال القرآن، حفظ ولما  ٠١.. القرآن. ولدك ررأقرئي لأمه؛ 

منورثها مها حزء بالخيل رة عامالبئر فى مزرعة وللمجد .  ٠٠.. ٠ م العل
نخالة. ٧٥• عن تزيل وأولاده، هو غرسه والباقي آبائه، 
هما!أحوال وله محأ 
أخوهو ه ١  ٣٣٧ام عولل. محمد(، بن )عبدالعزيز الشيح العم مآ 
معهدقى درس د( رائبن عبداممه بن )محمد ابنة فوالدته أبيه، من للجد 

—٠١٣٨٣عام بالرياض الشريعة كلية في وتخرج بالرياض، الدعوة ام إم
تقاعدحتى اكانوية المرحلة في الشرعية للعلوم _ا طرس._تخرجه بعد وعمل 

أثره ١٤٢٧/١• ; ٢٩الأنمن ليلة - افه ه رحمِ توفي ام. .٤ ٢ طم 
له٠جراحية عملية احراء 

الحمالعائلة من ووالدته أبيه، من للجد أخ وهو محمد( بن »؛آ)عبدالنه 
،بته تساوى لا ررالدنيا ت موته عند قال شبابه، فى توفى صالحا ءا؛الا كان 

.سجدة٠٠ لحعلته عمري هذا أن اعلم ولو 
وبينهماعيدالرهاب بن محمد الشخ عاصر ه ١ ١ ٧ ٥ ت عيال( بن حمد بن )محمل الشيخ )١( 

ابن)تارخ كتاب صاحب وهر وفاته حتى ثرمداء قضاء  ١١٥٤ام عتور وقد مراس—لات، 
عباد(.

الخم.رحح الث:)آأ(



٢١٢وهّولمات4 وسيرته حياته ت قاسم بن عبد الشيخ 

الشيخففسلة والدة )منيرة(، هي لأب أخت — الله ه رحم— ه ولءأآ 
(١٥١٤-٢•  ١٣٣٣)اللمان سد بن إبراهم 

هيمحمد( بن )عيدالعزيز الثخ أالُم ي—قيمة أب؛ من أحت وله ث؛ي 
عبدنزوحها عنها مات ا ولمالزومان، ناصر نزوحها محمدا؛ بنت ارة ررمح

رحمها- توفيت منه. تنجب ولم الزومان، عد حمبن يحنى بن الرحمن 
صاحيةللقرآن، قارئة عابدة وكاس ام  ٤٢٢عام جمادى شهر في - افه 

ثابتةكانت الموت مرض أدركها ا ولموآخره، الليل أول وم تقمحلويل قيام 
لقاءأحب ررمن الّثي حديث تتمثل وكانت للنظر، مالفتا عجيبا ثباتا 

.؛؛ ٥٠١٥١اف أحب القه 
ولدتقامة والاسوالملاح بالدين أهله عرف الدي البيت هذا في وه 

فيم  ١٣١٢عام — افه رحمه — قامحم ين محمد بن عبدالرحمن الشيح 
لبلدتيمجاورة الرياض شمال كلم، ١ ٢ • يعد على تغ التي )اليرا ؛لالْ 
القرآنوحففل والكتابة، راءة القمبادئ وأحد بها، أ فنث، وحرمملأء ثادق 

عمره.من التاسعة يتجاوز لم صغيرة محن في وهو مجودأ 

أحوهذكره ما وص أعلاه، الذكور التارخ في ولد أنه والأظهر م،  ١٣ ١٩عام ولل ومل )١( 
وكذلكسعد، الشح العم وكذلك؛ س افه رحمهما الوالد أقره وما محمد، ين عبدالخزض العم 

استقرما وص الروض(، )حاشية في للجد ترجمته عند — الله رحمه — حيرين بن عيدالثه الشيخ 
طبعت.الش كتثه أغلفة على فجعل الأمر عليه 



ور،اؤلماتهوسيرته حياته ت قاسم بن الرحمن عبد الشيخ ٢ ٤

اللهكتاب وحفظ حاورها وما بلده أهل من الأولية العلوم تلقى أن د بع
-افه رحمه - ذكر حث مكرة؛ ن مفي غيب ظهر عن - وجل ز ع- 

العلممن ١)^^ إلى ه نفتاقت نوات. ّنع وءمر0 القرآن حففل أنه 
أنولع®وأكمل _؛ اممه رحمه — تيمية ابن الإملأم شيخ قال كما الشرعي 

عنالموروث العلم تلقي قي ة مصروفالهنالب همة تكون أن العلم محللب 
ذلكواتياع كلامه ائر وّونهيه أمره في الرس—ول مقاصد وفهم الني 

ا.غيره على وتقديمه 

إلى— الله رحمه — فرحل بلده، حارج العلم طلب إلى همته مت مء؛ي 
حينه،في العلماء قبلة الرياض إلى صافر حيث عمره في العلماء موطن 

العلامةأشهرهم ومن فيها، العلماء من حملة أيدي على الحلم وتلقى 
والتفسيروالعقائد التوحيد علوم عنه وتلقى ءبدالل3ليفا( بن )عبدالله الشيخ 

أحصمن فكان العنقري( )عبدالله الشخ ولازم وغيرها، والفقه والحديث 
ودرسوالفراتضى، الفقه محمود( بن )محمد الفقيه عن أحد كما ، تلأميد0 
التوحيدمحمان( بن رمحليمان والشيح عتيق( ين رّعد اليح على كذلي 

وغيرهااللغة علوم ارص( قبن رحمد الشيخ على يرمحن كما والحديث، 
.مانع( بن رمحمد والشيخ رامحي( بن رعبدالله الشيخ على أيضا ودرس 

الثخهدا تهر ررامح— الله رحمه — حبرين بن عثدالله الشخ قال ؛|آ 
الفهم_ تعالى - القه رزقه حيث الهجري، ر عثالرابع القرن وط في 

فأدركالعلم، جمع فى التعب على الحلي وقوة والخير الصحيح، م والعل



0؟و0ّؤلمانه وسيرتم حياته ت فاسئم بن اورح0بن عبد الشيخ 

عبداسيف،بن عبداض الشيخ متهم الديوة، أئمة اخ مثمن الكثيرين 
منونحوهم حسين، بن حن والثخ عبداللطيف، بن محمد والشيخ 

اشتتهرواالذين تلاميذهم بعض وأدرك عبدالوهاب، بن محمد الشخ سلالة 
بنحمد والشيخ عتيق، بن حمد بن عد مالشيخ منهم والفضل، بالعلم 

والشيخمحمود، بن محمد والشيخ محمان، بن مليمان والشيخ فارس، 
معينهم،من وتروى العلم من نهل وقد زمانهم، فى< ومن راشد، بن عدالله 

كالفقهالعلوم متى في ونخ زملائه، على والتقدم ؛التفوق بينهم اشتهر حتى 
وغيرهاوالنحو والعتيدة والتوحيد 

إحالةالعلوم هذه فأحال . . . ار _! الله رحمه — السام عبداش الشيخ فال 

تهدراسفواصل . . . رر_ت الله رحمه — حبرين بن عبدالله الشيخ وقال 
إقبالاه نفمن وأدرك العلم، حلاوة ذاق أن بعد العليم في واجتهد وجد 

ا.اا١ .. أقرانه. فاق حتى والاستفادة والحفظ القراءة على كليا 
ارميخي®_! الله رحمهما — إبراهيم بن محمد الشيخ عن يقول وكان »؛ئ 

_إبراهيم بن محمل الشيخ على الحد قرأ هل الوالد فضيلة الت، سوقد 
كانإنما عاليه، يقرأ م ولأقرانه من ررهو فقال معينا؟ ا كتاب— افه ه رحم

منحمعه ما عليه رأ وقعلمه، ومجالس كلاميذه يرومه أحيانا يحفر 
ارميخى®.ؤيميه ؤيجله يحبه الحد وكان وغيرها® نحد علماء رسائل 

-قام بن عبدارحمن شيخا عن عرض )ما بعران فيأ/ه/ا"آألم كنها الة رّسمن )١( 
._( تعار النه رحمه 

. Y-T/Y■قرون ثمانٍة خلال نحد ^٠١، )٢( 
\/r.الروض حاب )٣( 





٢٧وّْؤرفان4 وسيرتم >ي1تم فاسم؛ بن ارر>دمن عبد الشيخ 

نحملها؟المحبرة ومعك ت يعني المين! المسإمام وأنت الباغ، هذا بلغت قد 
المقبرةاا.إلى المحبرة >امع فقال; 
حنبلين أحمد دالنه عبأبا معت مت البعوي محمد بن عبدالله ال وق

٠٠٠٢٠٥١١أيحل أن إلى العلم أطلب ارأنا يقول; 
ومعكمإلا افه وا تلقلا أن ءاجتهدوا ت دافه عبن بهل مال ون

• ٣١ص الخوذى لأبن أحمد الإ-ام •ناف )١( 
 )Y( الذهب نذراتAY/Y^







و٠ّؤافLتهوسيرته حياته قاسم؛ بن عبدالرحمن الشيخ 

٠٣^

منمشكور جهد فن كل في وله — الله رحمه — و■ءالومه معارفه تنوعت 
العلومفي سحره ثم - وجل عز - الله توفيق من إلا وماذاك المؤلمات، 

آثاره.وظهرت أقرانه فاق تبحرا 
علىأعانته التي صفاته عن _ الله رحمه _ جبرين بن عبدالله الشيح فال 

كثيرا،شيثا بيده فنح الكتابة. مرع الخْل ن ح. .٠ ء ت كان أنه ذللث، 
علىفأكب سامة، ولا ملل يعتريه لا بحث والقوة الصبر الله ه ورزق

حتىالأدلة وأماكن المائل أفراد عن والتنقيب والاستفادة والبحث الطالية 
.®.تمناه.ما نال 

عبدالرحمنالشيح رأيت • المدني إسماعيل بن محمد الشح قال كما وهو 
كتابه)أحكامفي ومحدثا الروض(، على يته في)حاشفقيها م قامبن 

علىفي)حاشيته وأصوليا على)الرحثية(، رحه شفي وفرصيا الأحكام( 
رحمه— *وكان ت قال ثم شرحه)للاجرومية( في ونحويا الأصول( ثلاثة 

زاهدا،.ورعا تقيا عالما — افه 
ولعله .وكان . . ٠ الله ه رحم- ام ببن عثدالله الشح وقال أ؛ت- 

فيالكشر الشيء وجمع مدة بها تغل واشوالحغرافيا اب والأنبالتاؤح 
..ا".ذس.

ا/"ا.الروض حاشا )١( 
٢.• T-/rقرون ثمانة خلال نحد س )٢( 
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^^ؤآءرآمحآ
إبه اس نفع ^_، LJJعمدة للعلماء، صدنر لسان الإّهدم، لأهل نينة الدهر، جب؛ن في  اما إلأنتثار الشؤل من له وكب  ٠٧انتثار١^العالين في انتثر وتد يغدT^_، أماما 
نيدأبو بكر النيخ/ رب ف فاتحمد التأخئن جهؤد في نظيرة يم 



٢٥ومولفاته وسيرته حباته ةLسء٠رت بن الرحمن عبد الشيخ 

I .:يتاب

مجك!.)٧٣( قس ويقع _o؛L،(( ابن | dy،،،[|lسيغ فتاوص ))هجهو£ 

بعضعلى عثر أنه - والمثوبة الأجر ه لالله أجزل - الحد فضيلة ر ذك
فواصلنحد، علماء لرسائل جمعه أثناء تيمية ابن لام الإييح ثمؤلفات 

_رمحمدآ الوالد ة فضيلاعدة مبوالبعيدة القريبة المكتبات في البحث 
يرجىما والثقة الشدة من حمحها بيل سفي تكبدا وقد — افه رحمهما 

وأصافوأبوابا، فنونا وفمها رتبها وقد الله، عند والأجر الثر جزيل لهما 
مءجالداوثلأبن حمة فبلغت، والفتاوى، الصغيرة الرسائل من المعلبؤع إليها 
—الله رحمه — الوالد عليها عمل ثم قدره، يقدر لا جم علم على وت احت

.صخم؛ن مجلدين في ويقع لها كالتقريب، كان مفصلا فهرسا 
ابنالإسلام يخ ثرافتاوى _ت افه رحمه — زيد أبو بكر الشيخ قال أأ' 
بلادنا®به تفاحر عمل أعظم هي — ار؛إه رحمه — تنمية 

ائلوالرسالعقيدة كتب، من الحديد الإسلام! شيخ فتاوى «*ابموع حوي وقد 
والحديث،،والأصول، والفقه، والتوحيد، العقيدة وأجزاء العقدية، والمسائل 

هي:و مجلدا )٧٣( في الأحرى العلوم من وغيرها والتفسير، 
صفحات.٤( • )٥ صفحاته الألوهية،وءدد توحيد الأول: لجلد ا— 
صفحة.( ٥٢٤)صفحاته وعدد الربوبية، توحيد الثاني: لجلد ا— 
صفحة.( ٤٧١صفحاته)وعدد لفح، الاعتقاد مجمل الثالث،: لجلد ا— 
صفحة.( ٥٧٩)صفحاته وعدد الاعتقاد، مفصل الراح: لجلد ا —
٦(• )٧ صفحاته وعدد والصفات، ماء الأستوحيد الخامس; لمجلد ا— 

صفحات.

. ٤٧ص الهدلق القه لعبد واللكوت الصمت مراث كتاب 
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(٦٢٧)صفحاته وعيد والصفات، ماء الأٌتوحيد ادس؛ ال،لجلد ا— 
صفحة.

صفحة.٧( • )٨ صفحاته وعيد الإيمان، الساع؛ لجلد ا— 
صفحة.( ٥٧٢)صفحاته وعدد القدر، الثامن; لمجلد ا— 

صفحة.( ٣٣٦)صفحاته وعدد المنهلق، التامع; لمجلد ا— 
صفحة.( ٧٩٣)صفحاته ومحوي لولئّ، العلم العاشر; لمجلد ا— 
صفحة.( ٧٢٨)صفحاته وعدد التصوف، الحاديعثر; لمجلد ا— 
صفحة.( ٦٢١)صفحاته وعدد النه، كلام القرآن مثر• الثاني لمجلد ا— 
صفحة.( ٤٤٥)صفحاته وعدد التفسير، مقدمة عشر; الثالث لجلد ا— 

الأعراف،مورة إلى الفاتحة ورة ممن التفسير، عشر; الراع لمجلد ا— 
صفحة.( ٥٢١)صفحاته وعدد 

الزمر،سورة إلى الأعراف ورة ممن التفسير، ر; عثالخامس لمجلد اؤ 
صفحة.( ٤٧)•صفحاته وعدد 

الإحلاصن،محورة إلى الزمر سورة من التفسير، عر. السادمحى لجلد ا— 

ؤصفحة ( ٦٢)• صفحاته وعدد 

وعددوالعودJ١ن، الاحلاصر محورة من التفر، عر. ءاع السؤلمجلل. ا— 
صفحة.( ٥٤٩)صفحاته 

صفحة.٤( ■ )٦ صفحاته وعدد الحل.يث،، الثامنعثر; لمجلد ا— 

(٣٢٨صفحاته)وعدد اع، الأتبالفقه، أصول ر; عثالتامحع لجلد ا— 
صفحة.

(٦١٤صفحاته)وعدد التمدهب، الفقه، أهول رون; العشلمجلد ا_ 

صفحة.
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(٦٧)• صفحاته وعدد ارة، الطهالفقه، والعشرون: الواحد الجلد -

صفحة.

(٦٥٦)صفحاته وعدد الصلاة، الفقه، رون: والعثالثاني د لمجلا- 
صفحة.

أهلصلاة إلى هو الجود ممن الفقه، رون: والعشالثالن، لجلد ا- 
صفحة.( ٤٣٥)صفحاته وعدد الأعذار، 

الزكاة،إلى الأعذار أهل صلاة من الفقه، والعشرون: الرابع لجلد ا- 
٤٠)صفحاته وعدد  صفحة.( ٠

صفحاتهوعدد وم، والعالزكاة الفقه، والعشرون: الخاص لجلد ا- 
صفحة.( ٣٥)•

(٣٢٥صفحاته)وعدد الحج، الفقه، والعشرون: اد'س اللجلد ا- 
صفحة.

(٥٢٧)صفحاته وعدد الزيارة، الفقه، والعشرون: اح انلجلد ا- 
صفحة.

(٦٩٥)صفحاته وعدد الحهاد ه، الفقوالعشرون: الثامن لجلد ا- 
صفحة

(٥٩)•صفحاته وعدد البح، ه، الفقوالعشرون: الخامع لجلد ا- 

صفحة

صفحة.

صفحة.( ٤٦٢)صفحاته وعدد ، ، الوقفإلى الملح الثلاثون: -الجلل. 
,٤١٦صفحاته)وعود الكاح، إلى الوص والثلاثون: الواحد لجلد ا— 

صفحة.

صفحة.( ٣٩٣)صفحاته وعدد الكاح، والثلاثون: ااثاني _الجلل.



صفحة.( ٢٦٣)صفحاته وعدد الطلاق، اكاكواكلأمنت الحلي _

صفحاتهوعدد الغي، أهل قتال إلى الفلهار والثلاثون؛ الرابع لمجلد ا- 
صفحة.( ٢٧١)

صفحاتهوعدد الإقرار، إلى البغي أهل قتال والثلاثون؛ الخاص لمجلد ا- 
صفحة.( ٤٨٧)

صفحاتهوعدد ، والتمر_؛، العامة الفهارس والثلاثون؛ ادس انلجلد ا- 
صفحة.( ٤٦٨)

صفحاتهوعدد التقرم،، مع العامة الفهارس والثلاثون؛ ابع ايلجلد ا- 
)آاه(صفحة.

صفحة،( ١٨ ٨٣٥في)مجلدأ بلغ)٧٣( الذي العثلم ١^٤ هالا وم 
رروعنله؛ بقوله س اتله رحمه — تيمية ابن الإسلام سث؛ عنه يتحدث من أقرب 

نورأالعالم ملأ قد ما المرسلن حاتم م، اطلوروثة الإلهية العلوم من لمتن الم
وهدى«را،.

فيعاما أربعتن من أكثر — الله رحمهما — د والوالالخد أمضى وقد ءأي 
ماقة والثالعناء من ذللئا سيل في لاقوا وقد وطبعه، وترتيبه ه حمع

•وذخرا لهما رفعة يكون أن أحب 
الأهلوترك الخلوطات، عن وااثحثا السفر، كثرة من أولا؛ عانيا فقد 
ثخخط وفلئ، قراءة في ثانيا؛ ثم الزاد، قلة مع الأوطان ومفارقة والأبناء 
غايةفي خهله وكان الكتابة، سرع كان — روحه افه قدس — إنه حيث الإسلام 
ككأشوقد ■موفه، تفلهر تكاد ولا نقط بدون وبعضه والإغلاق التعليق 

•لحله الغربي رشيق بن عثدافه أبا تلميده فيدعو الوردي ابن تالمين.0 على 
.٨٤آ/اكاوى مجمؤع )١( 



الكشرينوعجز كتبه إهمال إلى مدعاة الإسلام سخ خط إغلاق وكان 
تيقول ما كثيرا رركان ت الهسادى عبد ابن يقول رموزها، وفك قراءتها عن 
فلاهذا، قي كتيت قد فيقول: الشيء عن يأل أو وكذا، كذا في كبت 

لمقل،وأظهروء حطي ودوا وفولت أصحابه إلى ملتفت هو؟ أين ندري 
يعرفولا فيدهب ينقلونه، لا عجزهم ومن يردونه، لا عليه حرصهم قمن 

ؤلويلة.سنوات وتصحيحه ومراجعته طبعه من ت ثالثا عانوا ثم اسمه®. 
الخهلوطاتمن مجموعة _ افه رحمه _ الوالد فضيلة دى لوكان -؛!؛- 
يتهلمرولم الامتحان® قي  ٠٠قاعدة منها — الله رحمه — الإسلام سيخ بخط 

.حملها لاستغلاق الفتاوى مجمؤع في إدخالها 
.ا هج4وع على السيرك I صمن طبعها حتى فشيئا سيئا حالها حن وبعد 

بعضحمحنا ارءندما I الحمع ات بدايفي _ الله رحمه _ الوالد ال قءإ. 
لطبعها،فاستعد فيصل، الا!كا عبدالرحمن بن اعد مالأمير أخر الفتاوى 

—وكانت، الناصرية في يمللبه للوالي أرمل أن إلا حوي مالملك، من كان فما 
محمد.عندكم ت — الله رحمه — فقال _ حكمه مقر 

المللث،لدى وزيرا — ياسين يوسم، وقابلت الماصرية إلى فذهبت ) الوالد قال 
أنالأمر استقر لما الوالد! قال والهلع، التمويل طريقة على واتفقنا _ عود م

ورفضسنإالحاسر حمد الشيخ وقابلتإ للمهلاع، ذهبت الرياض م2لاع في تطع 
)وكانت،للفتاوى. حديده )حروف( توفير يتم أن بعد إلا معهم العقل توقيع 

حمدالشيخ فرفض . ورصها( بعضها مع الحروف بتجمع تتم الصف طريقة 
حلإلى الأمر وانتهى فرفضت،، د: الوالقال تكفي. هده وقال: ر، الحام

فوافق،بالفتاوى خاصة حروف لاستجلاب لألمانيا أذهب أن وهو له، ذكرته 
•تاكلمتط قد والحروف إلا الفتاوى انتهنن، وما الحروف واشتريت وذهبت 
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الرياض،في واحدة محنت في مجلدا عثسرون منها ، مجلدا ثلانى وطبعنا 
بناعد مالأمر قال • إشكال والطابع الاJة ر وزيحمل؛؛ن ئا م ث

مكة.في مملع همدالرحمن: 
حمسةوأتممت مكة إلى فذهبت محمد. هدا _ت اض رحمه _ الوالد فال 

.والثلأثيناا الخامس المجلد إلى ال!لأثين الجلد من هناك الجلدات 
ياحدالم - اف رحمهما - والوالد الخد فان والشقة والعنت الخهد هذا وُع أ؛ب 

البتة.ماديا مقابلا 

أعملكنت بل مبالغ، أي نأحد نكن ررولم —؛ اض رحمه — ي. الوالمال 
الفتاوىفي اء المفي ثم صباحا، بالرياض العلمي العهد في مدرسا عملي 

والتصويروالمخ للصف تدهب أموال من يأتينا كان وما لها، أفنخ أن دون 
التيالبالغ يعطينا إبراهيم بن محمل الشيخ إن حتى ابهها. شوما والقابلة 

.العمل،،حجم عن تقصر 
هل.ماعفليما فرحا ررفرحى للجّمع؛ رحلته في اممه رحمه _ الواك فال وقلّ 
.الفرح،،ذلك مثل حياتي في أفؤح ولم الفتاوى مخهلوطات وحدت 

علىالحلم طلبة بعض ومعه عمل أنه الهللق يوسف الشخ ذكر وقد أ•؛ 
عملكما تمر، املن معلوم بملغ الصفحة كتابة وكانت الفتاوى، خ ن

حمادوالشيخ الغيهب، غيهبا والشيخ جرين، بن عبداض الشيخ معهم 
.والتصحيح،، والقائلة المخ في وغيرهم الأنصاري 
تخريجالخد من طلبوا المناخ بعض ررأن - الله رحمه - الواك ذكر وقد 

عندوا حلولما نقلر، وجهات بينهم وكان فرفض، المجمؤع ^ا أحاديث 
البأنه الخد وأجاب ذلك؛ ذكروا - الله رحمه _ إبراهيم بن محمد الشيخ 

ذكريم • لحديث، يا الإسلام شيخ من أعلم هو من منكم هناك كان إذا ماع 
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ويحئنفيضعف الحديث يحن لا من عله يدخل أن الخوف هو آخر أمرأ 
الإسلامشخ يوردها التي الأحاديث غالب أن والثاكة; الكتاب، فيضيع 

الحمعء.فكتا الرواة. أحيانا ؤيتتع بل ااصّ«حيحين في 
وخرجالبلاد هده خارج الأدعياء أحد قام فقد — اض رحمه — دق وص

بنلطي العداء يناصب بأنه الإسلام نخ على حكم ثم الأحاديث يعص 
■وذاك همذا ؤيكمر بل — عنه اممه رصي — طالب أبى 

الجلداتلقل الحروف وتصغر أخرى مرة صفها يعاد أن الوالد وسألت ءأء 
العلموطلبة العلماء هم الجمؤع هذا يقرأ من راغالب _ الله رحمه _ فمال 

وتحريف®.تصحيف يدخله لا أن يضمن من ثم مريحا فلنتركه 
الأخطاء.من ذكر ما وفيها للناس خرجت طبعة فى هذا تأكد ولقد 

شيخناعن عرفته ما )هذا الته رمفي حبرين بن عثدافه يح الثقال ؛إي 
أئمةرمائل تتبع في عمله أثناء رروفي ؛ فامم( بن محمد بن عبدالرحمن 

افهرحمه — تيمية ابن لأم الإملشيخ كثيرة ائل رسعلى عثر الدعوة 
ومنهاالشيخ، يد بخهل هو ما منها مختلفة، مواصح في متفرقة _، تعالى 

—إبراهيم بن محمد يخه شفاستشار معلبؤع، هو ما ومنها خ، نقد ما 
،ذللئ، على الشخ فشجعه وطبعها وترتيبها حمعها في _ تعالى الله رحمهما 

منأصسبا والتبويب،، والترتيِا الحمع في وتعبه هره وسبحثه أثناء وفي 
العمل،مواصلة عن واحتبس منه، تضرر رأسه في بألم افه باذن ذللثإ آثار 
وصحبها، فرنعاصمة باريس إلى اقر فالعلاج إلى يبادر أن عليه ير فأش

العمليةونححت، هناك وعولج ه ١  ٣٧ه ام عآمحر في وذللثا محمد، ه ابن
القديمةالخهلوطات بحص على عثر وهناك الله، حمد الما سورجمر معه، 
الكبترة،الوسوعة تللثا إلى وصمها كلها فصورها تيمية، ابن الإسلام لشخ 



وفد_، تعالى الله رحمه — تيمية ابن الإسلام سخ ائل رسمجموعة وهي 
مصرفى هلييجه سق ما منها عدة، ائل ورسكتبا المجموعة هدْ فى ألحل 

ترتيبهافي لقي وقد طبعت، أن بق يلم كثيرة مخطوطات ومنها وغبرها، 
التفرقةالرمائل من الكثير يده بخْل كتب حيث ة، القربعرق خها ون

وقعتيوقد وعيرها، ة المهريوالفتاوى الكبرى، ائل الرممجموعة فى 
والأفلامالقديمة المختلوطات بعض نح في الشخ أبناء مع للاشتراك اممه 

—عبدالرحمن بن محمد الثخ يتولى لم خ، النصعوبة رغم المصورة، 
الأجزاء،من أبوه حدده الذي المكان فى ووصعها تصحيحها، — الله رحمه 
الذينالهللأب بعض ومعهم الثخ، أبناء ومتابعته الهلع تصحيح وتولى 

الكبيرةالوسوعة هذه كملت، حتى الحاني، ؤإدراك الفهم أهل من احتاروهم 
جهيداءا.جهدا فيها الشيح هذا يذل( الش 

جهودهمعلى الحناء حير يجزيهم أن - وجل عز - الله أل، وأمهذا ؛•آ 
وشاقةطويلة رحالة في مهم المجمؤع، هذا ؤإحراج جمع في سنوات طوال، 

وطريقتهم.العلماء ديدن وهذا ونثره العالم طالب في 
ت،طالفى الرحلة حال، يمفإ عمار بن متصور العالماء أحد هو فها 

فيحانضان بلد، إلى بلد من يرحلون راهم عنهم; فيقول، وأهلها م العل
وتصحيحسمعوا، ما لنسخ انصبوا وقد ليلهم في رأيتهم فلو واد، كل العلم 

النحاسغشيهم الشهي، والمضجع الوطيء الفرش هاجرين جمعوا، ما 
ودلكوامذعويين، وا ماشهأملأمهم، م أكمهمن وتاقعلتا فأنامهم، 

حراسأنهم لعلمستا عليها، حرصا الكتابة إلى عادوا ثم عيونهم، م بأيديه
أوطارهمراموا ا مبعض من قضوا فإذا العلام، المللث، وحزان لام الإس

الماجدفلزموا ديارهم، قاصدين انصرفوا 
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!^٥٠:قيغ فتاوس مجهوء 
وهى— ارءتاوىا، من — الجمؤع هذا أو _ القيمة المجموعة هذه تتآلف 

ءارمةمجلداتها عدد بلغ #نقولء و ءرائلء و »كبء ومن _ الأكثر 
وتقريا ٧( • • )• ه صفحاتعدد مهلبؤع; منها ما< راقمجلمدأرا وثلأث_ان 
أوالعامة، المكتبات زوايا في مخبوءا كان يل طبع؛ أن له يبق لم راقم،، 

هذافي الثلث، من أكثر — طبع ا لهبق يلم التي — فالمخطوطات الخاصة 
المجمؤع.

أنهاإلا مبق فيما طبعت، ند أجزاء المبارك المجمؤع هدا في كان ؤإن 
زيدأبو بكر الشخ قال وقد ومقابلة، تصحح لها وكان الفتاوى في أدحالت، 

والوالد[الخد ]أي جهد رروكان الإسلام; شيخ فتاوى مجمؤع عن 
امحتحملألأنهما طبعه، بق يلم فيما جهدهما عن يقل لا طبعه سبق فيما 

غلمعلعن وير ما فأصلحا المهلبؤع، مع فقابلاها لها الخطية الأصول على 
عزيزا،الكمال وهكذا وفوت، ومقعل وتصحيف، 

ا1فتاوال:جمع قس ا1أطة 
نحدمن — الخمع في النرؤع عن متحدثا — اف رحمه — الوالد قال 

والمس_اهينالإمحلأم ونفع أوماته، في اممه بارك — الوالد فضيلة دأ ررب
الخمع،ررحركة فته ندرت الذي الوقت في جمعها في — ومولفاته بمجاميعه 
علماءرافتاوى عن تفتيشه أثناء ه(  ١٣٤)• سنة بحد أي• نحيا، فى والتاليف، 

ثلاثةنحو — الله رحمه _ ءبداللهإيف_،ا، بن رامحمد الشيح عند فوجد نحيا، 
—تعالى الله رحمه — وكان الفتاوى؛ عنده وجد من أكثر وهو — مجلدات 

ويحن،— الأن موجودة ومكتبته الدعوْ، وأئمة الإسلام شخ ممولفات معتنيا 
ATl\الإّلأم شخ أنار |ر ا،نماحل )١( 



و٠ّؤJماتهوسيرته >ياته ت قاسم بن الرحمن عبد الشيخ 

العالم؛وطلاب الثائح عند اجلوجودة ررااخء؛لوطاتاأ في وفتش الوالد، 
زالتولا نحد ولكنت نحد، فى و4 الاتصال له ندر من وراسل سافر كما 

وتداولها،الإسلام، شخ بمولفات دالأدتفااع الأقاليم أسعر - اغ حمد ي— 
ها•وتدري

1احجاو:قس 

—الكرمة مكة في — التجاJينء الدعوة أئمة ررفتاوى تصحيح باشر ولآ 
منعددا منها فاستخرج افلكيا؛ الحرم لاممكتية اطلوجودة المخهلوطات في فتش 

الأفاصل.العلمام يعص من ائل معلى تحمل كما المسائل؛ 
1ك،تيب:قس اافءو£ 

صاحبحفرة عليه ار أثالمخطرءلات من له نير ما جمع أن بعد 
بأنايراهيم® بن محمن■ ؛رالشيخ عودية الللممالكة الأكبر المفتي ماحة ال

بحعلى الحمح ؤيرتب المهلبوعات، إلى المخهلوطات من الموجود يقم 
لتسهلوالعلملأب؛ العلماء ؛؛ن المتداولة الكتب أبواب ترتيب وعلى الفنون، 
الإمام.هذا :يزلفان إلمامهم فل من على سئما ولا المراجعة 

نينما ١٠وجعل الترتيب في ؤع وثاد، الإرثهذا قبول إلى ائع م
كزادالحنبلي المذهب فقهاء من المتأحريزا، كتب  ١١ترتيب على مرتبا الفقهاا 

بهايتمل وما العقائد مل يثالديزا، أصول في وفما  ١١وشرحه تقح الم
وماالحديث® في وررنما المنطق® في ما وررقالقرآن® ير نففي وارقس_ما 

فنمن بابئن في أو فأكتر، فنتن في بحثثن على مشتملا ائل الممن وجد 
هماأحل. فمل — إحلال؛المعنى الأحر؛ل.ون عن هما أحل■ ينفصل — واحل• 

النابمموصعه وألحقه مستقلة، صحيفة أو صحانف فى وسخه الثاني عن 
المخيلوطاتمجمؤع فأصح بعضا؛ واستنسخ كثيرة، اثل مبيده فنح له، 



٩٤ ومؤJفLته وسيرته حياته ت فاسم بن عبد الشيخ 

منشيثأ طح كلما ثم مجلدا؛ عثرين من أ نحو الترتيب بعد والمهلبوعات 
ررشخترجيحات على اطني أن الحمع هذا من واس—تفاد بها، ألحقه الفتاوى 

الوالدقاصاف ذلك؛ وغير والخلاف الاحماع وحكايته واستدلاله، الإسلام® 
فىالبارك عمله سبب ت تحقيق وصبغة ميزة، فاكتت مؤلفاته، إلى ذلك 
٠المجمؤع هذا 

الإسلاملثثح ائل مبوجود — المكتبات رواد بعضي من — فضيلته وسمع 
لهاالله اء ثما — فتجمدت طبعها؛ أجل فلذلك المصرية® الكتب رردار فى 
له.يتير فلم —( ٥١٣٦٥سنة)مصر إلى فر العلى عزم لم ~ تتجمد أن 

ااافت1وأل:وجء£ الاوض الوطن 
استكملولما للعلاج؛ »ربيروت« إلى الوالد افر مم( ١٣٧٢)نة سفي 

إلىتوجه — تنجح لم الش — ات العمليبعض وأجرى الملية، الفحوص 
سابقاجمعه ما تمحب امحفقد — حازما وكان — العمومية® بيروت ررمكتبة 

فلمفيها ففتثحا سفر0، فى معه وكنت - بها خاصا وفهرسا الفتاوى، من 
نقلقد ®المخهلوطات® من فيها كان ما أن ؤيذكر الإسلام، لثبخ اتل مثبد 

فلمالأمريكية® الحامعة رامكتثة فى فتش نم طويل؛ زمن منذ الدول لإحدى 
ميئا.فيها يجد 



اكام:من واكتب اكاوس حهع قطن 

®الكتبةقي ائل ملثلاث أرقاما تحمل ورقة مممحبا الوالد حفرة كان 
فريالفأمرني الفضلاء العلماء من المكتبة زار من يعص له ذكرها الظاهرية® 

الحلاجومواصلة المرض شدة من يقاسي كان ما مع _ لنسخها رادمشق# إلى 
٧٢٠بالقل اشتغار وقت وفي النسخ، في وثرعت دمشق، إلى صلت و- 

ونقولأائل، مفيه فأحد المجلد أتصفح كنت الدرارى® ®الكواكب كتاب 
جمع؛فيما وجودها اعلم ولا وأستعل؛ها؛ أمضنريها، الإسلام® ®شخ عن 

الدراري"®الكواكب من فيها الموجود لخمح والتمفح المهنالمة أتاح فأخذت 
معا،النقية الكثيرة ائل ؛المأفاجأ أنا فإذا _ مجلدا وأريعون بضع هو و— 

—جعتيوش العلمية، الكنوز هده على للعثور يالتوفيق عظيما فرحا ففرحت 
يعصفقد في ثككت وربما والتفتيش؛ التصفح في تمرار الامعلى ذلك 

ماإلى تحدد ما وأصما الوالد، جمع التي المائل فهرس فأراجع ائل الم
أنرجاء موجودا؛ كان ما يأرقام واحتفغل الفهرس، فى الفتاوى من يثاكله 

الميممة.المخهلوطات هده على الوجود مقابلة _ ما يوما — تتيسر 
اشتملتاوقد مجموعة. ( ١٥)•على تزيد دهي ، ®المجامع" تصفحت ثم 
حطمن وفيها قديمة؛ بخهلوٍل وهي ونبذلأتوجدفىغيرها، ائل معلى 
صحيقة.( ٨٥• ) على يزيد ما بيده الإسلام شخ 

شيءيوجد لا بخهله، كلها ودة® م®مجموعت الجامع تلك ومن 
أقلتمل تث(. ٦٦٤)صفحاتها: عدد غيرها. ولا المكنات، ش ا منه

اف(إلا انمي ال مبألا ش المشم()نمل الخراط و)_u مها)الخطة( الأول ش )١( 
كتابوهو - منها الثاني الجلد تقدم('وني فما ذكرت المب()قاّ الهتهم()اكفامة اف )سمى 
ا(".■ )٤ إلى صفحة)١( من - الوجود وحدة أهل عر والرد الربوبية توحيد 



رسيرتدوْ،ؤومات4حياتي قاسم؛ بن اور>بمن مد الميخ 

يشتملما وفيها (، ٢٧)على ومتوسهلها طرا، م٢( • ) على منها صفحة 

•عشرهن إلى - غايأ - كلمة عثرة حس من طر مكل قي • ( )٥٧على 
أوالخراب، يعص من أيضا الولع، بخط عليه محشى صفحاتها من وكثير 

ة،احمأو مجلدات ءأربعة مفردة عبت لو منها ، يتألف. الارح ابواب 
عليهاحض وقد مخل. غير وبعضها بالمعنى، مخل بعضها بياصات، ا فيه

،iL]Jbفأسقط ، الكتاب، صفحات معظم عن الأوراق من زاد ما بمصه الجلد 
وفدوأسفلها. الصفحات، وأعلى الاسهلر، وأواحر الحواشي، من كثيرا 

.هي كما يدكرها أن على الناسخ حرص 
فىعما الأيحاث، بعض دور وتالمعاتى، بغزارة ®الجموعهء هده تمتاز 
-حهله ن أحوهى العلم، كون من كثير على وتشتمل الأحر؛ مؤلفاته 
الأوه_.رحم4

ُ

وبعضهامتصل بعضها ح3له، من صفحات الأحرار ^الجامع بحص وفي 
دستا

حامية؛أوله مؤلفه، يدكر لم كتاب كل تمقحت، الجامح إكمال ؤيعد 
فىالش »الدموتاا كشتر ثم ائل، الممن فليل غير عددأ ذللث، فى فوجدت 

التصفحمدة كالتج . السائل بحص في ونوافص ائل معلى كحمجيت، الكتية 
مخهلوط.مجلد ( ١٢••)•من مجلد ( ٩٠)•يقارب لما أشهر ستة والممتيس 

—بيده الإملأم شيح محل من صفحة ( ٥٨• ) إجمالا فيها ما مججمؤع 
يطحلم هدا وكل — ونقل ونبذة فتوى بتن ما ( ٣٥٣)من وأكثر — تميم كما 
يهايستعان الض الصفحات وآلاف، — وءؤلفاته قاويه من سابقا طح قل• فيما 

في1لتصجج.

.ممرقة متفرقة متتاثرة اوراق ت يها القصود )٠( 



بدهسؤ:ااإم1ية الضتبات! ص مانقو 

فوجدتفيها والتفتيش الخاصة افلكتيات عن والسؤال البحث أتابع أزل لم 
الإسلاملشخ مجاميع صمن — الوقف فى كتابتن الثهلىاا حن ارالشيخ عند 

والإمامةالتراؤح في ائل مفرحلأني؛؛ الحمدي ررمحمد وعند — وغيره 
نممسائل. ؤإخوانه® عبيد ارأحمد وعند — حدا الخهل قدممة وهي — وعترهما 

.؛غرضناصلة له ما فيها يوحد لا لكن ٠ أخر مكتبات وهناك تصويرها؛ 

وههاة:طب قس 

لممخهلو٠لاتها من وكثير ا، صورتهائل مبحلب الأوقاف مكتبة في 
•ذلك من شيء حماة في وليس • لها زيارتي حئن قي منهرما يكن 

:_laقس 

لأمالإميخ شوطن — الشام في ما على الحصول من تأكدت أن بعاس 
القهلر.هدا من الفتاوى لخمع راق العإلى فر الأحببت — ه ومولفان

اجتمعبغداد في ء وقاف الا ®مكتبة في ائل معلى التفتيش بعد فتحملت 
ماألحقنا وقد الآلومي، نعمان بختل كاملة التدمرية؛؛ الة ®الرموفيها منها 
رالشيخورسائل كتب، راالألوميإن،، مكتبة وقي بالمْلثوعت، الزيادات من فيها 

الفتاوىمختمر وهو اكية؛؛ الدرر من الرابع ُرالمجلد جملتها من الإسلاما؛ 
التيالاقهنار فى المختلوؤل هدا يوجد ولا ٤( • )١ صفحاته عدد ة، المري

®الفقها،في مسألة ( ٤٧٣)على ؤيشتمل — نحيى ناسخه أن ْع — فيها فتشنا 
أياما،العراقياا اكحف رامكتبة في وفتشت الإقرار، إلى الحج كتان من 

بغداد.فضلاء من جماعات وعند 

صحةلكن محركا، محم الكويت، محم البمرة، إلى السفر أزمعت قد وكف 
فاصهلررتبيروت، في أشهر ثمانية أقام وقد جدا، متاخرة كانت الوالد 





ا1رطةااث11ثت:

وأثابهافه رحمه — العظم١؛ الملك ررجلألة أمر ه(  ١٣٨• ) سة وفي 
هذهإليه نحتاج ما البالغ من يدقع أن أيضا وأمر اوى، الفتهذه طبع ب— 

®بغداد®إلى فايتعنت التصحح. إليه يحتاج وما للطع، لتجهيزها المجموعة 
®مكتبةفي الموجودة المائل وامتناخ المضية® الدرر من الرابع ررالمجلد لشراء 

المخهلوطاتنسخ في — مختصن نثاخ ْع للأتفاق ®دمشق® ؤإلى الأوقاف® 
جمعوتصوير — عليه افه رحمة — حهله من المصورات ينخ ليقوموا س الميممة 

والخطوطاتالaلبوءات، لمقابلة امماهرية® ®المكتبة في الموجودة المخهلوءلات 
®الأفلام®عدد وبئر كله، ذللن، فصور سابقا، ينخ لم ما وتصوير عليها، 

لألف،يتع فيلم كل • أفلام )عشرة( من أكثر الخطوؤنات فيها صورت الش 
®الشهلى®؛عند الموجودين الوقم، كتابي لتموير وفقنا كما صفحة، ومائتي 

التامح؛لمساعدة فقما السصام، فى الإمحلأم سب^ حهل مصورالت ح ينولم 
خهله.من شيء عالينا يتعذر ألا وأرجو عاليه؛ استصعب ما على 

LijiSjjIs  و1افهأس:1كدمي فم
حمالناالتي الأصول معفلم هي الفلاهرية في المخعلوؤلة الأصول كانت، 

منالوالد جمعه ما صمن ويوجد وأصحها، وأقدمها، للمقايلة، ا علميه
متحددة.نخ على طبعت، قد وءمهلبوعات® ، حهلية® خ ®نوالحجاز نحد 

—الحملة حيث، من — الأصول وهذه الذكورة، الأصول على المقابلة فحصلتؤ 

المخهلوطات،وبعض المهلبوعات، بعض في الواير التصحيف، من كثيرا تث؛ن 
أوالحاني، لبعض اخ النثبعض جهالة أو اخ الامتنكثرة عن الناثئ 
فيوكثيرا مواصع، في قليلا ضلما منين كما • الميممة الخهلوط لبعض 
كماصفحات، وأحيانا أسهلر، أو أحرف، أو كلمات، ؛؛ن ما احر مواصع 



ه ٥٠لأز ومؤلفاته وسيرته حياته ت فاسم بن الحمن عبد الشيم 

محابقا.كتبه قد ما على الولف من زيادات سن قد 

الإشرافالوالد ويتولى الأصول، هذه على بالتمحيح أقوم تا وكن
ا،سيق فيما الوالد قابله قد سائل المبعض أن كما عليه؛ 

فيبجهودم العلماء قام والصابرة والصبر المثابرة وبهيم الحهد هدا بمثل 
الأئمةهؤلاء على — اش ه رحم_ تنمية ابن أثنى وقد الدين، هذا فل حف

شخيقول أحدهم، — الله رحمه _ الحد أن وأحمب، وفضلهم وارتحالهم 
الذيالأعجاز من به افه حصه لما _ ه بنفمتميزا القرآن كان راولا ت الإسلام 

انعئ ؤآلجن ين ئل ؤ ت تعالى قال كما الناس كلام به باين 
'ه؛،4بمئبم ث ولوك؛ بمثلي، ناثون ألننء'ا0آ هذا بمتل يائوأ 

ألفاؤلهمن شيء تغييير فى أحد يهلمع لم — بالتواتر متقولا وكان [ ٨٨]١^١،: 
معانيهفى والتبديل التحريم، يدخل أن الشيطان ءلْع ولكن ه؛ وحروف
وماوالازدياد النقص من الأحايين( في يدخل أن وطمع والتاؤيل، باكغيير 

"الماد يعص به يفل 
حزب،فدحروا دال، والالهدى أهل القاد، الحهابذة س تعالى _ افه فأقام 

منالقرآن ومعاني السنة لحففل وانتدبوا والبهتان، الحق بين وفرقوا الشيطان، 
والقصان.ذللث، في الزيادة 

أهلمقام — لمين الموعلى عليه به أنعم بما الدين علماء من كل وقام 
الخهلآمن ذللث، في وقع ما بدفع — والحديث، القرآن معاني فقهوا الذين الفقه 
عنهيؤغ لا الذي ابلي، الظاهر ذلك من وكان ، والحديث، القديم في 

العدول.للعلماء الاجتهاد فيه يؤغ الذي الخفي ومنه الحاوول؛ 

الإسلامشخ فتاوى ٌجموع مقيئ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































