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ال�شيخ عبداحلي بن ح�سن بن
عبداحلي كمال
قا�ضي الظفري والعقيق ببالد غامد
رحمه اهلل تعالى(1412-1325هـ)

�إعداد
بدر بن حممد بن بكر بن �إبراهيم عابد
ع�ضو هيئة التحقيق واالدعاء العام

من �أعالم الق�ضاء

احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه والتابعني
ب�إح�سان �إلى يوم الدين �أما بعد:
ف�إن من حقوق �أهل العلم �أن نُعنى ب�سريهم وجتاربهم يف احلياة ،و�أن ت�شكر لهم
جهودهم يف التعليم والدعوة ،كما �أن من فوائد تلكم العناية �أن ت�ستفيد الأجيال
من �سري العلماء لتحذو حذوهم وت�سلك م�سالكهم ،لذا �أحببت امل�شاركة يف هذه
ال�سل�سلة املباركة (من �أعالم الق�ضاء) التي ت�صدر يف هذه املجلة املوقرة "جملة
العدل" الغراء� ،سائ ًال املولى عزَّ َّ
وجل �أن يوفق القائم عليها و�أن يجزيهم خري اجلزاء،
وذلك برتجم ٍة موجز ٍة لعامل من علماء الطائف الأفذاذ ،ق�ضى حياته الطويلة املباركة
يف خدمة الدين وعلومه ،و�شارك م�شارك ًة ف ّعالة يف النه�ضة التعليمية ،خم�سون عاماً
ق�ضاها يف التعليم والق�ضاء �أك�سبته خربة وجتربة يف مملكتنا احلبيبة يف ظل حكومتنا
الر�شيدة -وفقها اهلل ،-وقد تخرج على يديه  -رحمه اهلل� -آالف الطالب ممن تولوا
وظائف مهمة يف الدولة ،وقد تتبعت م�صادر هذه ال�سرية املباركة من خالل ما حرر
يف الرتاجم وم�شافهة بع�ض من عا�رصه من �أقاربه و�أهل العلم وغريهم((( .
ن�سبه ووالدته:

هو ال�شيخ اجلليل الفا�ضل عبداحلي بن ح�سن بن عبداحلي بن حممد بن عبداحلق
بن �أبي بكر بن عبدالرحمن بن حممد بن جمال بن حممد بن فا�ضل بن كمال .من
�أ�رس الطائف التي متيزت بالعلم والتجارة ،ولد -رحمه اهلل -بالطائف عام 1325هـ،
((( �أرجو �أن �أكون بذلك قائماً ب�شيء من احلق من جهة قرابته ،فهو جدي من جهة الأم.
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�أر�سله والده �إلى بادية بني �سعد وقد تزوج منهم ،ثم عاد �إلى الطائف((( .
وقد ذكر ال�شيخ عبداحلي كمال -رحمه اهلل تعالى -عن �أ�رسة كمال ،ما يلي:
(�آل كمال كتب عنهم ال�شيخ �أحمد ال�سباعي كلمة يف كتابه "تاريخ مكة" وكانوا
ي�شاركون �آل القا�ضي يف الق�ضاء يف زمن احلكومة الرتكية ثم حكومة الأ�رشاف،
و�أول من تولى منهم الق�ضاء ال�شيخ علي بن عبداحلفيظ كمال ،ثم ابنه ال�شيخ بكر بن
علي كمال ثم ابنه ال�شيخ عبداهلل بن بكر كمال ،الذي ويل الق�ضاء يف زمن احلكومة
الرتكية ومدة من زمن حكم الأ�رشاف �إلى عام 1342هـ ،كما تولى ابنه ال�شيخ بكر
بن عبداهلل كمال الق�ضاء يف زمن احلكومة ال�سعودية �إلى �أن �أحيل �إلى املعا�ش ،ثم
تويف -رحمه اهلل -و�آخر من تولى الق�ضاء من هذه العائلة ،عبداحلي بن ح�سن
كمال� ،إلى �أن �أحيل �إلى املعا�ش �سنة 1395هـ) ((( .
طلبه للعلم و�أبرز م�شايخه:

عندما عاد -رحمه اهلل -من بادية بني �سعد �إلى الطائف� ،رشع يف طلب العلم ،فدر�س
يف كِ َّتاب ال�شيخ حممد �صالح اخلادم ،ثم تلقى علومه باملدر�سة الها�شمية بالطائف،
وتخرج منها عام 1339هـ ،وقد �أكمل -رحمه اهلل تعالى  -حت�صيله العلمي على �أيدي
م�شايخ ف�ضالء كانوا ق�ضاة للطائف منهم :ال�شيخ عبداهلل بن بكر كمال ،وال�شيخ �أحمد
بن علي النجار ،وال�شيخ بكر باب�صيل ،وال�شيخ حممد نور املارديني ،وال�شيخ عبداهلل بن
ح�سن �آل ال�شيخ ،وال�شيخ عبدالعزيز الر�شيد قا�ضي الظفري ،وغريهم((( .
((( التعليم يف الطائف وبع�ض رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري� ،ص( ،)159د� .سليمان بن �صالح كمال ،الطبعة
الأولى 1418هـ.
((( الطائف و�أ�سماء �أ�سره القدمية وبع�ض عاداتهم� ،ص( ،)36عبداحلي ح�سن كمال ،دار احلارث ن�شر مطابع دار احلارثي
عام 1400هـ.
((( التعليم يف الطائف وبع�ض رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري� ،ص(.)159
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من �أبرز من تلقى عنه العلم:

منهم من �أبناء املغفور له -ب�إذن اهلل -امللك عبدالعزيز� :سمو الأمري ثامر بن
عبدالعزيز ،و�سمو الأمري م�شهور بن عبدالعزيز ،كذلك �سمو الأمري خالد الفي�صل،
و�سمو الأمري عبدالرحمن الفي�صل ،و�سمو الأمري �سعد الفي�صل ،و�سمو الأمري بندر
الفي�صل ،و�سمو الأمري تركي الفي�صل ،وكث ٌري من عائلة ال�سديري ،كما تخرج على
يديه -رحمه اهلل� -آالف الطالب ممن ي�شغلون وظائف مهمة يف الدولة((( .
�أعماله الوظيفية:

عني يف عام 1346/1345هـ معلماً (باملدر�سة ال�سعودية) االبتدائية بالطائف،
منذ قيامها حتى عام 1355هـ ،ثم انتقل �إلى الظفري من بالد غامد ،مديراً ملدر�ستها ،ثم
زاول الق�ضاء بها عامني ،ويف عام 1370هـ عمل معلماً مبدر�سة (العزيزية) االبتدائية
بالطائف عاماً واحداً ،ثم انتقل معلماً مبدر�سة (الأمراء) النموذجية بالطائف ،ويف
عام 1378هـ انتقل �إلى التدري�س مبدر�سة �سالح الإ�شارة بالطائف ،كما �ساهم بالتعليم
مبعهد الطائف الليلي ملكافحة الأمية ،ويف عام 1386هـ عني قا�ضياً يف الظفري والعقيق
ببالد غامد حتى عام 1395هـ ،ثم طلب الإحالة على التقاعد.
وهذا بالإ�ضافة �إلى تدري�س بع�ض �أبناء �أ�رسته يف ُّكتاب خا�ص بهم يف منزله،
و�إمامته للم�صلني ووعظهم و�إر�شادهم مب�ساجد ال�سور باملثناة والقيم واليمانية ،كما
عمل م�أذوناً �رشعياً لعقود الأنكحة ،ويف نظارة وقف جده عبداحلي بن حممد كمال،
وجلو�سه مبكتبة املعارف  -ل�شقيقه ال�شيخ حممد �سعيد كمال -رحمه اهلل -للفتيا
ال�رشعية ح�سب ًة هلل.
((( التعليم يف الطائف وبع�ض رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري �ص(.)170
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م�ؤلفاته:

ومن �آثاره العلمية املطبوعة:
 الأحاجي والألغاز الأدبية ،ن�رش مكتبة املعارف1382 ،هـ .والطبعة الثانية،الطائف ،النادي الأدبي1401 ،هـ.
 حروف املعاين ،ن�رش مكتبة املعارف1391 ،هـ. الطائف و�أ�سماء �أ�رسه القدمية وبع�ض عاداتهم ،ن�رش مطابع دار احلارثي عام1400هـ((( .
�أقوال بع�ض �أهل العلم عنه:

 قال الدكتور �سليمان بن �صالح بن �سليمان كمال يف كتابه "التعليم يف الطائف"وبع�ض رجاله يف القرن الرابع ع�رش الهجري :ذكر ال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن
الب�سام -رحمه اهلل�( :(((-أنه يف طوال فرتة عمله مل ينق�ض لل�شيخ عبداحلي كمال
رحمه اهلل� -أي حكم �رشعي) وهذا دليل على غزارة علمه واطالعه يف العلومال�رشعية ،ومنها علم الفرائ�ض ،والذي يعد ن�صف العلم ،و�أ�ضاف ال�شيخ ال َّب�سام
قائ ًال( :وقد اطلعت على الكثري من �أعماله الق�ضائية والق�ضايا التي نظرها ،وحكم
فيها ،فوجدتها يف منتهى الدقة والإتقان) (((.
 وقال ال�شيخ الدكتور جابر بن علي بن مهدي الطيب ،ع�ضو هيئة التمييزكقا�ض على خري ما ُيرام وحتمل
مبكة املكرمة� :أدى ال�شيخ عبداحلي كمال واجبه ٍ
((( انظر تتمة الأعالم للزركلي ،274-273/1 ،حممد رم�ضان يو�سف ،دار ابن حزم ،الطبعة الأولى 1418هـ ،التعليم
يف الطائف وبع�ض رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري� ،ص( )160و ( ،)169الطائف و�أ�سماء �أ�سره القدمية وبع�ض
عاداتهم� ،ص( ،)37انظر املو�سوعة الأدبية :دائرة املعارف لأبرز �أدباء اململكة العربية ال�سعودية ،25-24/3 ،عبدال�سالم
طاهر ،مطبوعات نادي الطائف الأدبي.
((( رئي�س حمكمة التمييز باملنطقة الغربية وع�ضو هيئة كبار العلماء.
((( التعليم يف الطائف وبع�ض رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري� ،ص(.)166-165
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م�س�ؤولياته على الوجه الأكمل.
 وقال ال�شيخ عبداهلل �أحمد غرم اهلل الغامدي  -رئي�س حمكمة العقيق ال�رشعيةمبنطقة الباحة :وجدت فيه الزهد والقناعة ،وها هو ميوت فقرياً ال ميلك من حطام
الدنيا �سوى حب النا�س الذين عرفوه �أو �سمعوا عنه.
 وقال ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان ابن عبيد ،نائب الرئي�س العام ل�ش�ؤون احلرماملكي ال�رشيف :كان من خرية النا�س الذين عرفتهم.
 وقال ال�شيخ حممد �أحمد املن�صوري  -نائب الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجدالنبوي ال�رشيف :لعل �أهم �صفة عرفتها عنه هي حبه للجميع وحب اجلميع له (((.
 كما ح�صل -رحمه اهلل -يف عام 1412هـ على تكرمي من حمافظة الطائف معاملجموعة الأولى من الأدباء واملفكرين من �أبناء حمافظة الطائف الذين كان لهم دور بارز
يف �إثراء احلركة الأدبية والثقافية يف اململكة بوجه عام ،ويف الطائف بوجه خا�ص(. ((1
من ق�صائده:

ملا �أحيل �إلى التقاعد من مدر�سة �سالح الإ�شارة ،عني قا�ضياً يف الباحة والعقيق،
ببالد غامد ،وقد �س�أله كثري من �أ�صدقائه البقاء بالطائف وفتح مكتب للمحاماة حلاجة
النا�س لذلك ،فقال ق�صيدة يف ذلك( ،((1حتدث عنها  -رحمه اهلل تعالى  -يف كتابه
(الطائف و�أ�سماء �أ�رسه القدمية ،وبع�ض عاداتهم) �صفحة ( )39ما يلي ... :ومل�ؤلف
هذا الكتاب ملا عينت قا�ضياً يف بالد غامد ،قال بع�ض �إخواننا من �أهل الظفري� :إن
((( مما ذكر من �أقوال عن �أ�صحاب الف�ضيلة �سجلتها جريدة عكاظ يف العدد ( )9329ال�صادر يوم اخلمي�س � 3شعبان
1412هـ.
( ((1التعليم يف الطائف وبع�ض رجاله يف القرن الرابع ع�شر الهجري� ،ص(.)165
( ((1انظر املو�سوعة الأدبية :دائرة املعارف لأبرز �أدباء اململكة العربية ال�سعودية ،25-24/3 ،عبدال�سالم طاهر ،مطبوعات
نادي الطائف الأدبي.
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الأ�ستاذ عبداحلي بن ح�سن كمال له علينا ف�ضل ،فقد تخرج على يديه عدد كبري من
�أبناء غامد ،و�أ�صبح �أكرثهم يف وظائف ومراكز ح�سا�سة ،وكلنا نحبه ،وقال �آخر من
�أهل الظفري م�ست�شهداً ببيت �أبي الطيب املتنبي وهو قوله:
����ب����ب
وك�������ل ام���������رئ ي�������ويل اجل����م����ي����ل حُم ٌ
����ي����ب
وك��������ل م�����ك�����ان ي����ن����ب����ت ال�������� ِع��������زّ ّط
ُ

فقلت على �إثر ذلك:
ي���ق���ول���ون يل :ال ت���غ�ت�رب ،وار�������ض ب��ال��ذي
ق���������ض����اه �إل����������ه ال�����ع�����ر������ش �إن����������ك قُ����لَّ����ب
وخ����ذ م���ق���ع���د ًا يف ع���ر����ض دارك ي�ستجب
ل����ك ال���ن���ا����س يف ح���اج���ات���ه���م ل����ن يُ��خ�� ّي��ب��وا

�إلى �أن يقول:
���ة
ل�����ك ال����ق����ل����م
ال�����������ص�����وال يف ك�����ل ح���ل���ب ٍ
ّ
�إذا ������ص�����ال ال ي���خ�������ش���ى وال ي���ت���ه��� ّي���ب
ف����ت����دف����ع ع������ن ه��������ذا ظ��ل��ام�����ة خ�����ص��م��ه
وت�����دف�����ع ع�����ن ذا م�����ا ي���������س����وء وي��غ�����ض��ب
ف���ق���ل���ت دع�������وين �أب���������رح ال����ط����ائ����ف ال�����ذي
وت������ع������ذب
ل�����������دي
م����ن����اه����ل����ه ت���������ص����ف����و
ّ
ُ
ب����ل����اد ب�����ه�����ا ق���������ض����ي����ت ل�����ه�����و ط���ف���ول���ت���ي
و������ش�����رخ ����ش���ب���اب���ي ح����ي����ث �أل���������و و�أل�����ع�����ب
ّ�����ة ق�����د ج����ل����ت يف ج��ن��ب��ات��ه��ا
وك�������م ج�����ن ٍ
�����ب
ق����ط����ف����تُ ج����ن����اه����ا احل�����ل�����و ال �
أحت�����ج ُ
ّ
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�������ص������دق ال مي������ل ج���ل���ي�������سُ���ه���م
وخ������ل�����ان
ِ
ٍ
وال ي�������ش���ت���ك���ي ه������� ّم������� ًا وال ي���ت���ع���تّ���ب
دع���������و َ
أب�������رح�������هُ �إل��������ى �أر����������ض غ���ام���د
ين �
ْ
ف����ل����ي ف����ي����ه �إخ������������وان و�أه�����������ل وم����رح����ب
وق���� ّ���ض���ي���ت ����ش���ط���ر ال���ع���م���ر ف���ي���ه���ا مُ���� َك���� َّرم���� ًا
ُ
أن�����������ش�����دت �����ش����ع����ر ًا ق����ال����ه م�����ن يُ���ج���رب
و�
����ب����ب
م
ٌ
(وك�������ل ام���������رئٍ ي������ويل اجل���م���ي���ل جُ ّ
وك�����ل م���ك���ان ي��ن��ب��ت ال���� ِع����زّ ّط����ي����بُ) (((1
عقبه:

ولل�شيخ عبداحلي كمال -رحمه اهلل� -أحد ع�رش ولداً� ،سبع �إناث و�أربعة ذكور
هم :اللواء املتقاعد عبدالقادر بن عبداحلي كمال ع�ضو جمل�س ال�شورى �سابقاً،
والعميد املغفور له ب�إذن اهلل م�صطفى بن عبداحلي كمال عمل مديراً ملكافحة املخدرات
بالطائف ،وعبداهلل بن عبداحلي كمال متقاعد عمل باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
بالطائف ،و�سهيل بن عبداحلي كمال متقاعد عمل بالإدارة العامة للمرور بالطائف.
مر�ضه ووفاته:

كان ال�شيخ عبداحلي قد �أُ�صيب بحادث مروري ،ولزم الفرا�ش ع�رشة �أ�شهر ،حتى
وافته املنية يف الأول من �شعبان عام �ألف و�أربعمائة واثني ع�رش من الهجرة النبوية،
و�صلي عليه يف م�سجد عبداهلل بن العبا�س ،ودفن يف مقربة الطائف  -رحمه اهلل رحمة
وا�سعة وبارك اهلل يف عقبه ،-و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم(.((1
( ((1انظر املو�سوعة الأدبية ،25-24/3 ،الطائف و�أ�سماء �أ�سرهم القدمية وبع�ض عاداتهم �ص(.)40/39
( ((1جريدة املدينة املنورة العدد ( ،)9053ال�صادر يوم اخلمي�س � 24شعبان 1412هـ.
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