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اآله و�ضحبه والتابعني  احلمد هلل رب العاملني و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى 
باإح�ضان اإلى يوم الدين اأما بعد:

فاإن من حقوق اأهل العلم اأن نُعنى ب�ضريهم وجتاربهم يف احلياة، واأن ت�ضكر لهم 
االأجيال  ت�ضتفيد  اأن  العناية  تلكم  فوائد  اأن من  كما  والدعوة،  التعليم  جهودهم يف 
امل�ضاركة يف هذه  اأحببت  لذا  م�ضالكهم،  وت�ضلك  لتحذو حذوهم  العلماء  �ضري  من 
"جملة  املوقرة  املجلة  هذه  يف  ت�ضدر  التي  الق�ضاء(  اأعالم  )من  املباركة  ال�ضل�ضلة 
العدل" الغراء، �ضائاًل املولى عزَّ وجلَّ اأن يوفق القائم عليها واأن يجزيهم خري اجلزاء، 
وذلك برتجمٍة موجزٍة لعامل من علماء الطائف االأفذاذ، ق�ضى حياته الطويلة املباركة 
يف خدمة الدين وعلومه، و�ضارك م�ضاركًة فّعالة يف النه�ضة التعليمية، خم�ضون عاماً 
ق�ضاها يف التعليم والق�ضاء اأك�ضبته خربة وجتربة يف مملكتنا احلبيبة يف ظل حكومتنا 
الر�ضيدة -وفقها اهلل-، وقد تخرج على يديه - رحمه اهلل- اآالف الطالب ممن تولوا 
وظائف مهمة يف الدولة، وقد تتبعت م�ضادر هذه ال�ضرية املباركة من خالل ما حرر 

يف الرتاجم وم�ضافهة بع�ض من عا�رصه من اأقاربه واأهل العلم وغريهم)1( .

ن�ضبه وولدته:

هو ال�ضيخ اجلليل الفا�ضل عبداحلي بن ح�ضن بن عبداحلي بن حممد بن عبداحلق 
بن اأبي بكر بن عبدالرحمن بن حممد بن جمال بن حممد بن فا�ضل بن كمال. من 
اأ�رص الطائف التي متيزت بالعلم والتجارة، ولد -رحمه اهلل- بالطائف عام 1325هـ، 

)))  اأرجو اأن اأكون بذلك قائماً ب�شيء من احلق من جهة قرابته، فهو جدي من جهة الأم.
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اأر�ضله والده اإلى بادية بني �ضعد وقد تزوج منهم، ثم عاد اإلى الطائف)2( .
يلي:  ما  كمال،  اأ�رصة  عن  تعالى-  اهلل  -رحمه  كمال  عبداحلي  ال�ضيخ  ذكر  وقد 
وكانوا  "تاريخ مكة"  اأحمد ال�ضباعي كلمة يف كتابه  )اآل كمال كتب عنهم ال�ضيخ 
ي�ضاركون اآل القا�ضي يف الق�ضاء يف زمن احلكومة الرتكية ثم حكومة االأ�رصاف، 
واأول من تولى منهم الق�ضاء ال�ضيخ علي بن عبداحلفيظ كمال، ثم ابنه ال�ضيخ بكر بن 
علي كمال ثم ابنه ال�ضيخ عبداهلل بن بكر كمال، الذي ويل الق�ضاء يف زمن احلكومة 
الرتكية ومدة من زمن حكم  االأ�رصاف اإلى عام 1342هـ، كما تولى ابنه ال�ضيخ بكر 
بن عبداهلل كمال الق�ضاء يف زمن احلكومة ال�ضعودية اإلى اأن اأحيل اإلى املعا�ض، ثم 
ح�ضن  بن  عبداحلي  العائلة،  هذه  من  الق�ضاء  تولى  من  واآخر  اهلل-  -رحمه  تويف 

كمال، اإلى اأن اأحيل اإلى املعا�ض �ضنة 1395هـ( )3( .

 طلبه للعلم واأبرز م�ضايخه:

عندما عاد -رحمه اهلل- من بادية بني �ضعد اإلى الطائف، �رصع يف طلب العلم، فدر�ض 
بالطائف،  الها�ضمية  باملدر�ضة  علومه  تلقى  ثم  اخلادم،  �ضالح  حممد  ال�ضيخ  ِكتَّاب  يف 
وتخرج منها عام 1339هـ، وقد اأكمل -رحمه اهلل تعالى - حت�ضيله العلمي على اأيدي 
م�ضايخ ف�ضالء كانوا ق�ضاة للطائف منهم: ال�ضيخ عبداهلل بن بكر كمال، وال�ضيخ اأحمد 
بن علي النجار، وال�ضيخ بكر باب�ضيل، وال�ضيخ حممد نور املارديني، وال�ضيخ عبداهلل بن 

ح�ضن اآل ال�ضيخ، وال�ضيخ عبدالعزيز الر�ضيد قا�ضي الظفري، وغريهم)4( .

التعليم يف الطائف وبع�ص رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري، �ص)59))، د. �شليمان بن �شالح كمال، الطبعة     (2(
الأولى 8)4)هـ.

)3)   الطائف واأ�شماء اأ�شره القدمية وبع�ص عاداتهم، �ص)36)، عبداحلي ح�شن كمال، دار احلارث ن�شر مطابع دار احلارثي 
عام 400)هـ.

)4)   التعليم يف الطائف وبع�ص رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري، �ص)59)).
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من اأبرز من تلقى عنه العلم:

بن  ثامر  االأمري  �ضمو  عبدالعزيز:  امللك  اهلل-  -باإذن  له  املغفور  اأبناء  من  منهم 
عبدالعزيز، و�ضمو االأمري م�ضهور بن عبدالعزيز، كذلك �ضمو االأمري خالد الفي�ضل، 
و�ضمو االأمري عبدالرحمن الفي�ضل، و�ضمو االأمري �ضعد الفي�ضل، و�ضمو االأمري بندر 
الفي�ضل، و�ضمو االأمري تركي الفي�ضل،  وكثرٌي من عائلة ال�ضديري، كما تخرج على 

يديه -رحمه اهلل- اآالف الطالب ممن ي�ضغلون وظائف مهمة يف الدولة)5( .

اأعماله الوظيفية:

بالطائف،  االبتدائية  ال�ضعودية(  )باملدر�ضة  عني يف عام 1346/1345هـ معلماً 
منذ قيامها حتى عام 1355هـ، ثم انتقل اإلى الظفري من بالد غامد، مديراً ملدر�ضتها، ثم 
زاول الق�ضاء بها عامني، ويف عام 1370هـ عمل معلماً مبدر�ضة )العزيزية( االبتدائية 
بالطائف عاماً واحداً، ثم انتقل معلماً مبدر�ضة )االأمراء( النموذجية بالطائف، ويف 
عام 1378هـ انتقل اإلى التدري�ض مبدر�ضة �ضالح االإ�ضارة بالطائف، كما �ضاهم بالتعليم 
مبعهد الطائف الليلي ملكافحة االأمية، ويف عام 1386هـ عني قا�ضياً يف الظفري والعقيق 

ببالد غامد حتى عام 1395هـ، ثم طلب االإحالة على التقاعد.
تاب خا�ض بهم يف منزله،  كُّ اأ�رصته يف  اأبناء  اإلى تدري�ض بع�ض  باالإ�ضافة  وهذا 
واإمامته للم�ضلني ووعظهم واإر�ضادهم مب�ضاجد ال�ضور باملثناة والقيم واليمانية، كما 
عمل ماأذوناً �رصعياً لعقود االأنكحة، ويف نظارة وقف جده عبداحلي بن حممد كمال، 
للفتيا  �ضعيد كمال -رحمه اهلل-  ال�ضيخ حممد  ل�ضقيقه  املعارف -  وجلو�ضه مبكتبة 

ال�رصعية ح�ضبًة هلل.

)5)   التعليم يف الطائف وبع�ص رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري �ص)70)).
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موؤلفاته:

ومن اآثاره العلمية املطبوعة:
الثانية،  والطبعة  1382هـ.  املعارف،  مكتبة  ن�رص  االأدبية،  واالألغاز  االأحاجي   -

الطائف، النادي االأدبي، 1401هـ.
- حروف املعاين، ن�رص مكتبة املعارف، 1391هـ.

القدمية وبع�ض عاداتهم، ن�رص مطابع دار احلارثي عام  اأ�رصه  الطائف واأ�ضماء   -
1400هـ)6( .

اأقوال بع�ض اأهل العلم عنه:

- قال الدكتور �ضليمان بن �ضالح بن �ضليمان كمال يف كتابه "التعليم يف الطائف" 

وبع�ض رجاله يف القرن الرابع ع�رص الهجري: ذكر ال�ضيخ عبداهلل بن عبدالرحمن 

الب�ضام -رحمه اهلل-)7(: )اأنه يف طوال فرتة عمله مل ينق�ض لل�ضيخ عبداحلي كمال 

العلوم  اأي حكم �رصعي( وهذا دليل على غزارة علمه واطالعه يف  -رحمه اهلل- 

البَّ�ضام  ال�رصعية، ومنها علم الفرائ�ض، والذي يعد ن�ضف العلم، واأ�ضاف ال�ضيخ 

قائاًل: )وقد اطلعت على الكثري من اأعماله الق�ضائية والق�ضايا التي نظرها، وحكم 

فيها، فوجدتها يف منتهى الدقة واالإتقان(  )8(.

التمييز  هيئة  ع�ضو  الطيب،  مهدي  بن  علي  بن  جابر  الدكتور  ال�ضيخ  وقال   -

وحتمل  ُيرام  ما  خري  على  كقا�ٍض  واجبه  كمال  عبداحلي  ال�ضيخ  اأدى  املكرمة:  مبكة 

التعليم  8)4)هـ،  الأولى  الطبعة  حزم،  ابن  دار  يو�شف،  رم�شان  حممد   ،274-273/( للزركلي،  الأعالم  تتمة  انظر     (6(
وبع�ص  القدمية  اأ�شره  واأ�شماء  الطائف   ،((69( و  �ص)60))  الهجري،  ع�شر  الرابع  القرن  يف  رجاله  وبع�ص  الطائف  يف 
عبدال�شالم   ،25-24/3 ال�شعودية،  العربية  اململكة  اأدباء  لأبرز  املعارف  دائرة  الأدبية:  املو�شوعة  انظر  �ص)37)،  عاداتهم، 

طاهر، مطبوعات نادي الطائف الأدبي.

)7)   رئي�ص حمكمة التمييز باملنطقة الغربية وع�شو هيئة كبار العلماء.

)8)   التعليم يف الطائف وبع�ص رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري، �ص)65)-66)).
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م�ضوؤولياته على الوجه االأكمل.
- وقال ال�ضيخ عبداهلل اأحمد غرم اهلل الغامدي - رئي�ض حمكمة العقيق ال�رصعية 
مبنطقة الباحة: وجدت فيه الزهد والقناعة، وها هو ميوت فقرياً ال ميلك من حطام 

الدنيا �ضوى حب النا�ض الذين عرفوه اأو �ضمعوا عنه.
- وقال ال�ضيخ عبداهلل بن �ضليمان ابن عبيد، نائب الرئي�ض العام ل�ضوؤون احلرم 

املكي ال�رصيف: كان من خرية النا�ض الذين عرفتهم.
- وقال ال�ضيخ حممد اأحمد املن�ضوري - نائب الرئي�ض العام ل�ضوؤون امل�ضجد 

النبوي ال�رصيف: لعل اأهم �ضفة عرفتها عنه هي حبه للجميع وحب اجلميع له )9(.
الطائف مع  تكرمي من حمافظة  - كما ح�ضل -رحمه اهلل- يف عام 1412هـ على 
املجموعة االأولى من االأدباء واملفكرين من اأبناء حمافظة الطائف الذين كان لهم دور بارز 
يف اإثراء احلركة االأدبية والثقافية يف اململكة بوجه عام، ويف الطائف بوجه خا�ض)10( .

 من ق�ضائده:

ملا اأحيل اإلى التقاعد من مدر�ضة �ضالح االإ�ضارة، عني قا�ضياً يف الباحة والعقيق، 
ببالد غامد، وقد �ضاأله كثري من اأ�ضدقائه البقاء بالطائف وفتح مكتب للمحاماة حلاجة 
النا�ض لذلك، فقال ق�ضيدة يف ذلك)11(، حتدث عنها - رحمه اهلل تعالى - يف كتابه 
)الطائف واأ�ضماء اأ�رصه القدمية، وبع�ض عاداتهم( �ضفحة )39( ما يلي: ... وملوؤلف 
هذا الكتاب ملا عينت قا�ضياً يف بالد غامد، قال بع�ض اإخواننا من اأهل الظفري: اإن 

اأ�شحاب الف�شيلة �شجلتها جريدة عكاظ يف العدد )9329) ال�شادر يوم اخلمي�ص 3 �شعبان  اأقوال عن  )9)   مما ذكر من 
2)4)هـ.

)0))   التعليم يف الطائف وبع�ص رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري، �ص)65)).

))))   انظر املو�شوعة الأدبية: دائرة املعارف لأبرز اأدباء اململكة العربية ال�شعودية، 24/3-25، عبدال�شالم طاهر، مطبوعات 
نادي الطائف الأدبي.
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االأ�ضتاذ عبداحلي بن ح�ضن كمال له علينا ف�ضل، فقد تخرج على يديه عدد كبري من 
اأبناء غامد، واأ�ضبح اأكرثهم يف وظائف ومراكز ح�ضا�ضة، وكلنا نحبه، وقال اآخر من 

اأهل الظفري م�ضت�ضهداً ببيت اأبي الطيب املتنبي وهو قوله:
ــــبــــٌب ـــــــــرئ يـــــــويل اجلــــمــــيــــل حمحُ وكـــــــل ام

ــــبحُ ــــي ــــــــّز  ّط ــــــــِع ـــــان يــــنــــبــــت ال ـــــك ــــــــل م وك

فقلت على اإثر ذلك:
بــالــذي ــــــض  وار� تـــغـــرب،  ل  يل:  يـــقـــولـــون 

ــــب ــــلَّ ــــاه اإلــــــــــه الـــــعـــــر�ـــــض اإنــــــــــك قحُ ــــض ــــ� ق

ي�ضتجب دارك  عـــر�ـــض  يف  مـــقـــعـــدًا  وخــــذ 

ــخــّيــبــوا لــــن يحُ ـــنـــا�ـــض يف حـــاجـــاتـــهـــم  لــــك ال

اإلى اأن يقول:
حـــلـــبـــٍة ـــــل  ك ـــــوال يف  ـــــضّ ـــــ� ال الــــقــــلــــم  ـــــك  ل

يـــتـــهـــّيـــب ول  ـــى  ـــض ـــخـــ� ي ل  �ـــــضـــــال  اإذا 

ـــــة خــ�ــضــمــه ـــــالم ــــــن هــــــــذا ظ ــــع ع ــــدف ــــت ف

ويــغــ�ــضــب يــــ�ــــضــــوء  ـــــا  م ذا  ـــــن  ع ـــــع  ـــــدف وت

ـــــــوين اأبـــــــــرح الــــطــــائــــف الـــــذي فـــقـــلـــت دع

ــــه تــــ�ــــضــــفــــو لـــــــــــّدي وتــــــعــــــذبحُ ــــل ــــاه ــــن م

ـــي ـــت بـــــــــالد بـــــهـــــا قــــ�ــــضــــيــــت لـــــهـــــو طـــفـــول

ـــي حــــيــــث األـــــــــو واألـــــعـــــب ـــاب ـــب ـــض ـــــرخ � ـــــض و�

جــنــبــاتــهــا يف  جــــلــــت  قـــــد  جـــــّنـــــٍة  ـــــــم  وك

ـــــبحُ ـــــّج اأحت ل  احلـــــلـــــو  جــــنــــاهــــا  قــــطــــفــــتحُ 
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ـــهـــم جـــلـــيـــ�ـــضحُ ميــــــل  ل  ــــــدٍق  �ــــــض وِخــــــــــــالن 

ـــب ـــّت ـــع ـــت ي ول  ـــــــًا  هـــــــّم يـــ�ـــضـــتـــكـــي  ول 

دعـــــــــويَن اأبـــــــرْحـــــــهحُ اإلــــــــى اأر�ـــــــــض غـــامـــد

ــــي فــــيــــه اإخــــــــــــوان واأهـــــــــــل ومــــرحــــب فــــل

مــــًا ــــَكــــرَّ ـــيـــت �ـــضـــطـــر الـــعـــمـــر فـــيـــهـــا محُ وقـــ�ـــضّ

ـــجـــرب ــــه مـــــن يحُ ــــعــــرًا قــــال ـــــدتحُ �ــــض ـــــض ـــــ� واأن

ــــبــــٌب ّ ـــل محُ ـــي ـــم ــــــويل اجل )وكـــــــل امـــــــــرٍئ ي

 (11( ( ــــبحُ ــــي ّط ــــّز  ــــِع ال ــت  ــب ــن ي ـــان  ـــك م وكـــــل 

 عقبه:

ولل�ضيخ عبداحلي كمال -رحمه اهلل- اأحد ع�رص ولداً، �ضبع اإناث واأربعة ذكور 
�ضابقاً،  ال�ضورى  جمل�ض  ع�ضو  كمال  عبداحلي  بن  عبدالقادر  املتقاعد  اللواء  هم: 
والعميد املغفور له باإذن اهلل م�ضطفى بن عبداحلي كمال عمل مديراً ملكافحة املخدرات 
بالطائف، وعبداهلل بن عبداحلي كمال متقاعد عمل باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية 

بالطائف، و�ضهيل بن عبداحلي كمال متقاعد عمل باالإدارة العامة للمرور بالطائف.

 مر�ضه ووفاته:

كان ال�ضيخ عبداحلي قد اأُ�ضيب بحادث مروري، ولزم الفرا�ض ع�رصة اأ�ضهر، حتى 
وافته املنية يف االأول من �ضعبان عام األف واأربعمائة واثني ع�رص من الهجرة النبوية، 
و�ضلي عليه يف م�ضجد عبداهلل بن العبا�ض، ودفن يف مقربة الطائف - رحمه اهلل رحمة 
وا�ضعة وبارك اهلل يف عقبه-، و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم)13(.

)2))   انظر املو�شوعة الأدبية، 24/3-25، الطائف واأ�شماء اأ�شرهم القدمية وبع�ص عاداتهم �ص)40/39).

)3))   جريدة املدينة املنورة العدد )9053)، ال�شادر يوم اخلمي�ص 24 �شعبان 2)4)هـ.
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