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املرء يت�سوق لالإطالع على اأخبار العلماء والق�ساة ال�سابقني ملعرفة ما �سلكوه يف 
حياتهم وتدرجوا فيه لي�ستفيدوا من جتاربهم ومثاليتهم يف حياتهم، لهذا جرى جمع 
نبذه خمت�رصة – عن حياة ال�سيخ ح�سن بن جعفر بن حممد العتمي – ت�ستمل على 
ذكر ن�سبه ون�ساأته وتعليمه وعمله يف الق�ساء واملحاكم ال�رصعية التي عمل فيها اإلى 
اأن تو�سل ملن�سب رئي�س حمكمة التمييز فع�سوا باملجل�س الأعلى للق�ساء، وع�سوا 
وقا�سياً  علم  طالب  كان  الذي  الطالع  الوا�سع  الَعَلم  هذا  العلماء،  كبار  هيئة  يف 
ومعلماً واأديباً ومر�سداً وداعياً وفقيهاً، وممن من اهلل عليه ومنحه غزارة العلم و�سعة 
والزهد  والعبادة  التقوى  َمنَّ  رزق  ما  مع  له  النا�س  وحب  النية  و�سالح  الإطالع 
والورع وح�سن التوا�سع وحب ن�رص العلم والعمل به ومالزمته ذكر اهلل، اإنها �سرية 
عطرة خدم دولته قرابة �ستني عاماً، وكان يتمتع – مدة قيامه بعمل الق�ساء يف �سائر 
املحاكم ال�رصعية التي تولى العمل فيها - بال�سمعة الطيبة وح�سن الإ�ستقامة وح�سن 
اأثنى عليه بع�س املوؤرخني املعا�رصين له، كما حاز على  الإدارة ودماثة اخللق، وقد 
واأهايل  وزمالوؤه  روؤ�سائه  ومن  الدولة  هذه  يف  الأمر  ولة  من  والحرتام  التقدير 
املناطق التي تولى عمل الق�ساء يف حماكمها، رحم اهلل �سيخنا هذا واأ�سكنه ف�سيح 

جناته .. واإليكم نبذة عنه:
 ا�سمه ون�سبه: 

هو ح�سن بن جعفر بن حممد بن دروي�س بن ه�سبل بن حممد بن مغرم ال�سهري، 
وه�سبل هو اجلد اجلامع له ولأبناء عمومته، واآل دروي�س هو اجلد اجلامع لآل مو�سى 
واآل م�سبب، حيث خلف ه�سبل املذكور ثالثة بنني هم مو�سى وم�سبب ودروي�س، 
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تعريف الباحث

  
   

     

وذكر بع�س املوؤرخني اأن دروي�س بن ه�سبل كان من ق�ساة ع�سري اإبان تويل حممد بن 
عاي�س ابن مرعي اإمارة ع�سري.

�سبب انت�سابه اإلى العتمي:

جاء ا�سم )العتمي( عندما �ساهده اأحد كبار ال�سن من اأهل قريته رحبان املدعو: 
مرعي بن حممد بن معي�س من اآل اأمدرب واأعجبه عندما كان ي�ساهده �سغرياً يلعب 
مع اأوالد القرية بن�ساط وهمة وكان عمره اآنذاك دون ال�سنة العا�رشة، وكان يف ذلك 
اأ�ستهر يف  العتمي  عبداهلل  له  يقال  الإدري�سي  عينه  ال�سعبني  مركز  اأمرياً يف  التاريخ 
اإمارته بالن�ساط، لهذا قال مرعي اأمام اأوالد القرية يا ح�سن ن�سميك )العتمي( كناية 
لأمري رجال اأملع عبداهلل العتمي، وفعاًل اأخذوا به اأولد القرية واأهلها واأ�سبحوا ينادونه 
اإلى ا�سمه، حتى  اأن ل�سق به و�سار ي�ساف  اإلى  به طيلة الأيام وال�سنني منذ �سغره 
اأ�سيف يف ذلك يف بطاقته ال�سخ�سية، وقد اأ�سار موؤرخ املخالف ال�سليماين ال�سيخ 
– رحمه اهلل- يف اجلزء الثاين من كتابه )التاريخ الأدبي  حممد بن اأحمد العقيلي 
العتمي  ا�سم  اأن  قا�سياً يف جازان  له حينما كان  املرتجم  اأنه فهم من  ملنطقة جازان( 
اآنذاك عاماًل لالإدري�سي على  با�سم الأمري الذي كان  الت�سمية  دخل عليه على �سبيل 
رجال اأملع، ومن هذا يظهر اأن هذا ال�سم اأ�سيف اإلى ا�سم ح�سن بعد ولدته بناء على 

ت�سميته به من قبل/ مرعي بن حممد بن معي�س ال�سابق ذكره واأهل قريته رحبان.
 والدته ون�ساأته:

ولد يف قرية رحبان من قرى التالدة التابعة لقبيلة ربيعة ورفيدة ع�سري يف �سهر 
حمرم عام األف وثالثمائة وواحد واأربعني هجري، ح�سب ما اأثبته والده جعفر – 
رحمه اهلل-، وهذه القرية قرية رحبان ن�ساأ فيها اأباءه واأجداده اآل دروي�س بن ه�سبل 
وحالته الجتماعية متزوج وله ت�سعة بنني واأربع ع�رصة بنتاً وقد تويف ابنه حممد عن 
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عمر يقارب ثالث وخم�سني �سنة وكان حني وفاته متقاعد برتبة عميد رحمه اهلل.
 تعليمه:

بداأ درا�سة القراآن الكرمي يف ال�سنة ال�سابعة من عمره، ثم التحق بعد ذلك بال�سيخني 
بقرية  احلفظي  احل�سني  بن  عبدالباري  وال�سيخ  احلفظي،  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ/ 
عثالف من قرى رجال اأملع لطلب العلم حيث هما من بيت اآل احلفظي امل�سهور بالعلم 
يف منطقة ع�سري ويف املخالف ال�سليماين وغري ذلك، والذي �سبق اأن اأقيم يف بيت اآل 
حفظي بعثالف مدر�سة علمية يطلق عليها اآنذاك املدر�سة احلفظية بعثالف وكان طلبة 
العلم يفدون اإليها من كل جهة )جماعات ووحدانا( ممن يرغب يف حت�سيل العلم، 
فيجد الطالب رغبته يف �سائر العلوم النافعة كالقراآن الكرمي وتف�سريه وعلم التوحيد 
ذلك  واملعامالت وغري  العبادات  والفقه يف علم  والنحو واحلديث  الفرائ�س  وعلم 
من �سائر الفنون العلمية النافعة، وكان يقوم بتدري�س هذه العلوم يف تلك املدر�سة 
بتدري�س  قام  علمية  مدر�سة  رجال  بقرية  اأقيم  ومثلها  احلفظي،  اآل  بيت  من  علماء 
العلوم ال�سابق ذكرها علماء من هذا البيت، وقد تخرج من هاتني املدر�ستني جمع 
كبري ممن اأ�سبح قا�سياً ومعلماً واأديباً ومر�سداً وداعياً ياأمر باملعروف وينهي عن املنكر.

 علماء بيت اآل احلفظي:

اأ�سار اإلى علماء بيت اآل احلفظي موؤرخ املخالف ال�سليماين ال�سيخ/ حممد بن 
اأحمد العقيلي – رحمه اهلل- يف كتابه التاريخ الأدبي ملنطقة جازان يف اجلزء الأول 
احل�سن  ال�سيخ/  عن  نقلها  الذي  احلفظي  عبدالقادر  بن  اأحمد  ال�سيخ  ترجمة  يف 
عام  املتويف  احلفظي  عبدالقادر  بن  اأحمد  ال�سيخ  هو  بقوله:  ال�سمدي  اأحمد  بن 
1228هـ، ولد يف بلدة رجال املع اأخذ العلم عن والده ال�سيخ/ عبدالقادر وعن عمه 
عبدالهادي بن بكري ورحل اإلى زبيده لطلب العلم اإلى اأن قال وملا عاد وا�ستقر مبحله 
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رجال تفرغ للتعليم والإر�ساد فاأنهالت عليه الطلبة من ال�سهول واجلبال وانت�رص �سيته 
يف جميع الأقطار اإلى اأن قال وكان اإمام املنظوم واملنثور واملجيد الذي يق�رص عنه 
اأدباء الع�رص، وله ر�سائل عديدة يف فنون خمتلفة تدل على طول باعه و�سعة اإطالعه 
اإلى اأن قال: وعلى كٍل فبيت اآل احلفظي من اأ�سهر بيوت العلم يف بالد ع�سري اأجنبت 
الدعوة  تبا�سري  و�سلت  وعندما  معارف،  واإ�سعاع  هداية  منار  كانوا  اأجالء  علماء 

ال�سلفية والنه�سة الإ�سالحية اإلى ربوع ع�سري كانوا من دعاتها البارزين انتهى.
�سيته يف  وذاع  وا�ستهر  منهم  برز  اأجالء  علماء  احلفظي  اآل  بيت  من  وقد ظهر 
كل  الديني  ال�سعر  نظم  اإجادة  ويف  والأدب  التاريخ  علم  ويف  ون�رصه  العلم  �سعة 
بن  حممد  وال�سيخ  بكري  بن  عبدالقادر  بن  )الأول(  احلفظي  اأحمد  ال�سيخ/  من 
اأحمد احلفظي وال�سيخ عبدالقادر بن اأحمد احلفظي وال�سيخ زين العابدين بن حممد 
احلفظي وال�سيخ اإبراهيم بن اأحمد احلفظي وال�سيخ عبداخلالق بن اإبراهيم الزمزمي 
احلفظي وال�سيخ اأحمد احلفظي )الثاين( بن عبداخلالق وغريهم من علماء بيت اآل 

حفظي واجلهابذة الأفذاذ.
ول ريب اأن علماء بيت اآل حفظي الذين هم اأ�سالف ال�سيخني املذكورين اآنفاً 
اأحمد احلفظي وعبدالبارئ احلفظي هم ممن رحب بدعوة التوحيد والإ�سالح التي 
قام بها اآنذاك اأئمة الدعوة الإمام حممد بن �سعود وال�سيخ حممد بن عبدالوهاب 
اآل  علماء  وتلقى  الدرعية  من  عنهم  انت�رصت  والتي  بعدهما  واأحفادهما  واأولدهما 
ذلك  احلفظي  اآل  وتلقى علماء  الدرعية  انت�رصت عنهم من  والتي  بعدهما  احلفظي 
الدعوة  اأئمة  واأبلغوا  وتهامة(  )�رصاة  ع�سري  منطقة  يف  بن�رصها  والعمل  بالقبول 
برتحيبهم بها بالر�سائل اخلطية والق�سائد الدينية املتعددة كما طلب علماء اآل احلفظي 
بالر�سائل والق�سائد  ال�سليماين، قبولها ون�رصها يف تلك اجلهة  من علماء املخالف 
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ومن ذلك الق�سيدة التي اأر�سلها ال�سيخ حممد بن اأحمد احلفظي على رئي�س ق�ساة 
املخالف ال�سليماين والتي مطلعها:

وبدت �سبابات الغرام االأويل        هام ال�سجي وهاج �سوقي املمتلي  

اإلى قوله:
ح�ســــــنت معاين لفظها املتعلل   فاإليك يا قا�سي البالد ق�ســيدة   

ح�سن القرى امل�ستح�سن املت�سهل  وفدت اإليك وفود �سيف يرتجي   

 فاب�سط لها ب�سط القبول تكرما              واجمـــع لها اأعيــان اأهـل املنــزل

اإلى اآخرها، الذي و�سل عدد اأبياتها اإلى ثالثني بيتاً تقريباً. وقد ورد ن�سها يف كتاب 
اأحمد  بن  ال�سيخ ح�سن  الديباج اخل�رصواين:  نقاًل عن موؤلف كتاب  الأدبي  التاريخ 
ال�سمدي الذي اأ�سار اإليها بقوله وملا و�سل اأمراء جند اإلى هذه البالد مل ي�سلم لهم اأمري 
املنطقة القياد حتى و�سلت ق�سيدة من ال�سيخ حممد بن اأحمد احلفظي �ساحب رجال 
اأملع موجهة اإلى القا�سي العاّلمة عبدالرحمن بن ح�سن البهكلي ي�ستحث اأهل اجلهة 
للدخول يف �سلك طاعة النجدي، كما اأثنى املوؤرخ العقيلي على الق�سيدة املذكورة 
بقوله: تلك الق�سيدة التي كان لها الأثر والتاأثري املطلوب والتجاوب الأدبي امللمو�س 
فتبارت الأقالم وتبادرت الإفهام وت�ساولت الأفكار، فكانت الق�سيدة الرافد الثاين 
التي  بالر�سالة  امل�ؤرخ  ويق�سد  االأدبي  والن�ساط  الفكرية  احلركة  الإذكاء  الر�سالة  بعد 
ذكرها يف هذا ال�سياق ر�سالة الإمام عبدالعزيز بن حممد اآل �سعود – رحمه اهلل- 
التوحيد،  دعوة  اإلى  فيها  يدعوهم  ال�سليماين  املخالف  ووجها  وروؤ�ساء  اأمراء  اإلى 
وقد ذكرها ب�سفحة )435( و�سفحة )436(، كما ذكر الق�سيدة اآنفة الذكر ب�سفحة 

)438( و�سفحة )462( من كتابه التاريخ الأدبي يف اجلزء الأول الطبعة الأولى.
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 درا�سته لدى الوابل:

يف  اأبها  ملحكمة  قا�سياً  وابل  اآل  يو�سف  بن  عبداهلل  العاّلمة  ال�سيخ  عني  عندما 
األف وثالثمائة و�ستني هجرية فتح باب بيته ملن يرغب يف طلب العلم  اأواخر عام 
اإلى جانب قيامه بالق�ساء بني النا�س والدعوة والإر�ساد، وكان هذا ال�سيخ ممن منَّ اهلل 
عليه ومنحه غزارة العلم و�سعة الإطالع و�سالح النية وحب النا�س له مع ما رزق 
والعمل  العلم  ن�رص  وحب  التوا�سع  وح�سن  والورع  والزهد  والعبادة  التقوى  من 
لعله  له رغبة حقيقة يف موا�سلة درا�سته  العتمي  به ومالمته ذكر اهلل، وكان ح�سن 
يح�سل على ح�سيلة من العلم اأكرث مما حت�سل عليه لدى ال�سيخني ال�سابقني ذكرهما 
لهذا  احلفظي،  احل�سني  بن  عبدالبارئ  وال�سيخ  احلفظي  حممد  بن  احمد  ال�سيخ/ 
ذهب اإلى ال�سيخ عبداهلل بن يو�سف وعر�س عليه رغبته يف ح�سوره بني يديه لطلب 
العلم والإن�سمام اإلى حلقات در�سه لال�ستفادة من علمه مع الطلبة الذين وفدوا اإليه 
وا�ستقبله  وابل  اآل  يو�سف  بن  عبداهلل  ال�سيخ  به  لذلك رحب  ومدينة  قرية  كل  من 
بالقبول الطيب، وفعاًل وا�سل درا�سته عليه من طلبة العلم املالزمني حلقات در�سه 
مبكافاأة  اآنذاك  ومنح  املجدين  الطلبة  كبار  من  اأ�سبح  حتى  البيت  ويف  امل�سجد  يف 
�سهرية اأمر بها امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل- ت�رصف لطالب العلم املجد من مالية 
رئي�س  النعمي  �سعيد  بن  ها�سم  ال�سيخ  املوؤرخ  العامل  ونبوغه  تفوقه  ذكر  وقد  اأبها. 
املحكمة امل�ستعجلة باأبها �سابقاً يف ترجمته له يف كتابه �سذى العبري يف تراجم علماء 

ومثقفي ع�سري مبا يفيد عن ذلك.
 توليه ق�ساء �سراة عبيدة:

بعد اإعجاب �سيخه ال�سيخ عبداهلل بن يو�سف الوابل به، وملا حتقق �سيخه من كفاءته 
ومقدرته و�سالحيته للق�ساء بعد ما اأم�سى عدة �سنوات مالزماً حلقات در�سه ر�سحه 
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�سدرت  وفعاًل  ذلك،  على  املوافقة  العليا  اجلهات  من  وطلب  عبيدة  ل�رصاة  قا�سياً 
1366/10/22هـ  يف   10693 رقم  الكرمي  بالأمر  اآنذاك  امللكية  ال�سامية  املوافقة 
ملدة  قا�سياً  فيها  وا�ستمر  املنطقة  تلك  يف  الق�ساء  عمل  با�رص  وقد  لها  قا�سياً  لتعيينه 

تقارب خم�سة ع�رص عاماً.
 توليه اأعمال اإلى جانب عمله:

ومنها  الأهمية  ذات  الأعمال  من  كثرياً  الق�ساء  يف  عمله  جانب  اإلى  يعمد  كان 
امل�سجد  باإمامة  تعميده  مع  اجلهة  تلك  �سوق  يف  والإر�ساد  بالوعظ  بالقيام  تعميده 
اجلامع )جمعة وجماعة( وكان هذا التعميد باأمر �سماحة رئي�س الق�ساة برقم 1830 يف 
1376/3/5هـ الوارد اإليه من رئي�س حمكمة اأبها برقم 544 يف 1376/3/16هـ 
ومنها اختياره رئي�س لهيئة توزيع ال�سدقة النقدية التي اأمر بها حينذاك امللك �سعود 
بن عبدالعزيز – رحمه اهلل- يف اأواخر عام 1380هـ، لبادية قحطان وذلك ح�سب 
1380/9/10هـ،  يف   15191 رقم  اآنذاك  اأبها  مقاطعة  اأمري  من  اإليه  الوارد  الأمر 
وهذه الهيئة مكونة من رئي�س واأع�ساء من املالية ومن هيئة الأمر باملعروف والنهي 
الأمن، وقد جنحت هذه  بالفقراء وعدداً من اخلويا ورجال  املنكر ومن خرباء  عن 

الهيئة يف اأداء عملها يف توزيع ال�سدقات على الفقراء.
انتقاله اإلى ق�ساء حمايل ع�سري والباحة وجازان:

رئي�س  �سماحة  من  اآنذاك  ع�سري  منطقة  حماكم  رئي�س  لف�سيلة  خطاب  يف  جاء 
عمل  من  نقله  ح�سن  ال�سيخ  طلب  حينما  1379/1/6هـ(،  يف   64( رقم  الق�ساة 
حمكمة ال�رصاة اإلى حمكمة اأخرى ل�ساآمته من طول مكثه يف تلك اجلهة، والذي جاء 
فيه بعد املقدمة: »اأنه لفت نظرنا اأن ق�ساء بني الأ�سمر والأحمر ق�ساء هام ينق�سم اإلى 
�رصاة وتهامة وكلها اآهلة بال�سكان، لهذا راأي اأن يكون نقل قا�سي ال�رصاة ال�سيخ ح�سن 



ف�سيلة ال�سيخ ح�سن بن جعفر بن حممد العتمي

307العدد 55 - رجب  1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة 

بن جعفر العتمي لق�ساء بني الأ�سمر والأحمر، لأنه خمل�س يف عمله ون�سيط وممار�س 
اأحوال البادية، واأحكامه مدعمة بالن�سو�س والأدلة وقوية...اإلخ. وبناء عليه يتم نقل 
ال�سيخ ح�سن العتمي من حمكمة ال�رصاة اإلى حمكمة حمايل ع�سري ح�سب طلبه«، 

وكان ذلك عام األف وثالثمائة وثمانني هجري وا�ستمر فيها ثالث �سنوات.
اإلى  حمايل  حمكمة  من  نقل  هجري  وثمانني  واأربعة  وثالثمائة  األف  عام  ويف 

رئا�سة حماكم منطقة الباحة وا�ستمر بها ما يقارب ع�رص �سنوات.
ويف عام األف وثالثمائة وثالثة وت�سعني هجرية �سدر الأمر امللكي رقم )26693 
يف 1393/11/10هـ( برتقيته اإلى رئي�س حمكمة )اأ( ليكون رئي�ساً ملحاكم منطقة 

جازان، ودام فيها ثالث �سنوات.
ع�سويته يف املجل�س االأعلى للق�ساء:

العدل  وزير  قرار  �سدر  هجري  وت�سعني  وخم�سة  وثالثمائة  األف  عام  ويف 
 180/1 رقم  امللكي  الأمر  على  املبني  1395/9/11هـ،  عام  50 يف  رقم  اآنذاك 
اجلل�سات  انعقاده يف  عند  الأعلى  الق�ساء  بتعيينه يف جمل�س  يف 1395/8/2هـ 

العامة، وذلك اإلى جانب عمله يف رئا�سة حماكم منطقة جازان.
 تعيينه يف ق�ساء التمييز:

األف وثالثمائة و�ستة وت�سعني هجري �سدر الأمر امللكي رقم )5/1  ويف عام 
يف 1396/10/10هـ برتقيته اإلى درجة قا�سي التمييز، ليعمل ع�سواً بهيئة التمييز 

باملنطقة الغربية التي مقرها مكة املكرمة.
رقم  العدل  وزير  قرار  �سدر  هجري  وت�سعني  وت�سعة  وثالثمائة  األف  عام  ويف 
الغربية،  باملنطقة  التمييز  هيئة  لرئي�س  نائباً  بتعيينه  1399/7/10هـ(  يف   4487(

ورئي�ساً لدائرة احلقوق ال�سخ�سية بالهيئة وا�ستمر يف هذا العمل اإلى عام 1307هـ.
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يف   35/1( رقم  امللكي  الأمر  �سدر  هجري  و�سبعة  واأربعمائة  األف  عام  ويف 
1407/1/3هـ برتقيته اإلى درجة رئي�س حمكمة التمييز ليكون رئي�ساً لهيئة التمييز 
– ال�سيخ حممد بن  – املحال على التقاعد حينذاك  لرئي�سها  باملنطقة الغربية خلفاً 

�سالح بن �سليم رحمه اهلل.
 ع�سويته يف هيئة كبار العلماء:

ويف العام امل�سار اإليه اآنفاً األف واأربعمائة و�سبعة هجري �سدر الأمر امللكي رقم 
)258/1 يف 1407/7/11هـ( بتعيينه ع�سواً يف هيئة كبار العلماء.

تقاعده:

يف عام األف واأربعمائة وع�رصة هجري بلغ ال�سن النظامية املحددة لنهاية خدمة 
مواليد  من  اأنه  من  بحفيظته  ما جاء  مع  متا�سياً  التقاعد  على  اأحيل  لذلك  القا�سي، 
1340هـ يف حني اأن ولدته كانت يف حمرم من عام األف وثالثمائة وواحد واأربعني 
بيان  يف  املدنية  للخدمة  العام  الديوان  اأثبته  وح�سبما  تقدم  مما  ظهر  وقد  هجري، 
تاريخه  حتى  1362هـ  عام  يف  بدايتها  كانت  التي  اخلدمة  يف  اأم�سى  اأنه  خدماته 
ي�ستمر  التي  املدة  واأربعمائة وع�رصة مع  األف  التقاعد يف عام 1410هـ  اإحالته على 
األف  اإحالته على التقاعد حتى عام  فيها بالعمل يف ع�سوية هيئة كبار العلماء بعد 
واأربعمائة و�سبعة وع�رصين مدة تزيد عن �ستني �سنة، وكان يتمتع – مدة قيامه بعمل 
الق�ساء يف �سائر املحاكم ال�رصعية التي تولى العمل فيها ال�سالف ذكرها – بال�سمعة 
الطيبة وح�سن الإ�ستقامة وقد اأثنى عليه بع�س املوؤرخني املعا�رصين له، كما حاز على 
التقدير والحرتام من روؤ�سائه وزمالئه وبالثناء عليه منهم ومن اأهايل املناطق التي 

تولى عمل الق�ساء يف حماكمها.
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موقف اأهايل ال�سراة جتاهه:

يف  وذلك  ال�سامي،  للمقام  الق�ساة  رئي�س  �سماحة  خطاب  يف  جاء  ما 
1379/2/8هـ حينما علم اأهايل منطقة ال�رصاة اأن هناك اإجراءات بطلب نقله من 
حمكمة ال�رصاة اإلى حمكمة بللحمر وبلل�سمر لهذا تقدم م�سايخ واأعيان اأهايل تلك 
املنطقة اإلى اأمري مقاطعة اأبها اآنذاك بطلب التو�سط مع اجلهات املخت�سة بعدم نقله 
حيث عرفوا عنه النزاهة وال�ستقامة، والعفة وح�سن ال�سرية يف جميع اأعماله، وبناء 
على طلب م�سايخ واأعيان �رصاة عبيدة وبني ب�رص مت اإبقاوؤه مبحكمة ال�رصاة حتى اآخر 

عام 1380هـ.
موقف اأهايل حمائل جتاهه:

ما جاء يف برقية اأهايل منطقة حمائل ع�سري للمقام ال�سامي يف 1384/3/28هـ 
التي جاء: )فيها علمنا بنقل قا�سي حمائل ال�سيخ ح�سن العتمي للباحة، وملا نعرفه 
يحر�س  �سموكم  اأن  ولعلمنا  الأفراد،  مب�ساكل  والهتمام  والدراية  النزاهة  من  عنه 
على ال�سالح العام ن�سرتحم تف�سلكم باإبقاء املذكور مبقر عمله بحائل، اإل اأن اختياره 
لرئا�سة حماكم منطقة الباحة لأهميتها وملا يتبعها من حماكم �رصعية معددة( فتم نقله.

موقف ابن باز جتاهه:

ما جاء بخطاب �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز – رحمه اهلل- حينما 
علم بقيامه بالن�ساط بالدع�ة اإلى اهلل يف منطقة الباحة اإلى جانب قيامه بعمل الق�ساء 
الن�ساط يف  بلغني عن ف�سيلتكم من  ما  يف 1384/12/19هـ، )لقد �رشين كثرياً 
على  النا�س  وتوجيه  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  والأمر  �سبحانه  اهلل  اإلى  الدعوة 
والق�ة يف  الن�ساط  من  يزيدكم  اأن  عزَّ وجلَّ  اهلل  واأ�ساأل  هلل،  اأمراً  والق�ة يف  اخلري 
معاملته،  يف  وال�سدق  دينه  يف  الفقه  اإخواننا  و�سائر  واإياكم  مينحني  واأن  اخلري، 
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والن�سح له ولعباده اإنه جواد كرمي، جعلكم اهلل مباركني اأينما كنتم ونفع امل�سلمني 
بجهودكم وزادنا واإياكم علماً وقوًة يف احلق و�سرباً وم�سابرة على هدى وب�سرية اإنه 

خري م�سوؤول(.
موقف جمل�س الق�ساء جتاهه:

يف  بالإجماع  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  واأع�ساء  رئي�س  من  �سدر  ما 
1393/10/28هـ اختياره رئي�ساً مبحاكم منطقة جازان، فتحققت �سالحية وكفاءة 
الذي  العتمي  بن جعفر  ال�سيخ ح�سن  الباحة  منطقة  رئي�س حماكم  ف�سيلة  ومقدرة 
ي�سغل حالياً درجة رئي�س حمكمة )ب( لتويل رئا�سة حماكم منطقة جازان، ومبا اأن 
ف�سيلته قد عمل يف الق�ساء ما يزيد عن 25 �سنة، ونظراً لأهمية رئا�سة حماكم منطقة 
جازان، اإذ هي من كربيات حماكم مدن اململكة، ويتبعها حماكم كثرية، واأن ف�سيلته 
التمييز ح�سب  هيئة  من  عليها  امل�سادقة  كثرية حازت  اأحكام  باإ�سدار  قام  اأن  �سبق 
الأ�سول ال�رصعية، ومبا اأن املعيار الذي يقا�س به مقدرة وكفاءة القا�سي هو العمل 
املن�ط به، ومدى جناحه فيه، فقد جرى تزكيته من قبل اأع�ساء املجل�س باالإجماع، 
ملحاكم  رئي�ساً  ليكون  )اأ(  رئي�س حمكمة  اإلى درجة  ترقيه  املجل�س يقرتح  فاإن  لهذا 
منحه  على  باملوافقة  �سدر  ال�سامي  املقام  على  القرار  هذا  وبعر�س  منطقة جازان. 

الدرجة وعلى تعيينه رئي�ساً ملحاكم منطقة جازان.
موقف التمييز جتاهه:

يف  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  ورئي�س  التمييز  هيئة  رئي�س  خطاب  من  جاء  ما 
�سالح  ال�سيخ  هما  واملثابرة  والن�ساط  للعمل  عندنا  من  اأبرز  اإن  1399/4/29هـ 
التويجري وال�سيخ ح�سن العتمي. وما جاء يف خطاب �سماحة رئي�س هيئة التمييز 
1405/10/15هـ،  يف  �سليم  بن  �سالح  بن  حممد  ال�سيخ  �سابقاً  الغربية  باملنطقة 
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مبا�رصته  تاريخ  منذ عرفناه من  الغربية  باملنطقة  التمييز  هيئة  ق�ساة  )يعترب من خرية 
العمل  على  واملقدرة  بالكفاءة  يتحلى  وف�سيلته  الآن،  حتى  الهيئة  هذه  يف  العمل 
الطيبة مع عدم  النزاهة والديانة والأمانة وح�سن اخللق وال�سمعة  التامة مع  والثقة 
تدخله مبا ي�سني �سمعة الق�ساء، اأو يخل مب�سلحة العمل اإ�سافة على ذلك قيامه بعمله 

على اأح�سن وجهه وبجد ون�ساط ومثابرة على العمل، ودقة يف درا�سة املعامالت(.
التمييز  هيئة  رئي�س  نائب  الف�سيلة  اأ�سحاب  وعلم  التقاعد  على  اأحيل  وعندما 
اإبقائه رئي�ساً للهيئة، ورفعوا بذلك خطاباً  اأجمعوا على طلب  الهيئة  اآنذاك، وق�ساة 
بالإجماع لرئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى يف 1410/6/11هـ )نظراً لنق�ساء املدة 
على  اإحالته  قرار  و�سدور  العتمي  جعفر  بن  ح�سن  ال�سيخ  �سماحة  لعمل  النظامية 
ودماثة  اإدارته  بح�سن  اجلميع  اإر�ساء  على  رئا�سة  يف  �سماحته  اأن  وحيث  التقاعد، 
اأخالقه، مما جعله مو�سع ثقة اجلميع وتقديرهم، لهذا فاإننا نتقدم ل�سماحتكم بطلب 
النظر يف اأمر التقاعد مع �سماحته تقديراً لل�سالح العام، واإبقاء لالن�سجام التام بني 

من�سوبي هيئة التمييز من ق�ساة وموظفني(.
ما قاله االأديب اجلا�سر فيه:

ما جاء عن حمد اجلا�رص يف كتابه يف �رصاة غامد وزهران �س67 بعدما زار منطقة 
الباحة يف �سهر �سفر عام 1390هـ، بقوله: )لقد كان اأجمل الذكريات التي نحملها 
لهذا اجلزء احلبيب من بالدنا ما لقينا يف الباحة من ح�سن ا�ستقبال اأهلها وكرمهم اإلى 
اأن قال: ول نن�سى ما لقيناه من اأخوة كرام كانت معرفتهم ذخرية طيبة بالن�سبة اإلينا، 
ونخ�س بالذكر ف�سيلة رئي�س املحكمة ال�سيخ ح�سن العتمي العامل الوا�سع الإطالع 
الذي اأمتعنا ب�سويعات من اأجمل اأوقات العمر، اأم�سيناها يف احلديث يف بيته عن 

الأدب والعلم...(.
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ما قاله �ساحب كتاب غامد وزهران فيه:

ما جاء يف كتاب غامد وزهران للموؤلف الأ�ستاذ اإبراهيم بن اأحمد احل�سيل بقوله 
يف �سفحة 456 من ذلك الكتاب: )ال�سيخ ح�سن بن جعفر بن حممد امللقب بالعتمي 
من قرية رحبان من قرى قبيلة التالدة من ربيعة ورفيدة ع�سري، اخذ العلم عن العلماء 
الأجالء ال�سيخ اأحمد بن حممد بن اأحمد احلفظي وال�سيخ عبدالبارئ بن احل�سني 
احلفظي بقرية عثالف – رجال املع – وعن ال�سيخ العاّلمة املتحلي بالورع والزهد 
قا�سي اأبها �سابقاً ال�سيخ عبداهلل بن يو�سف اآل وابل، وكان �رصف لقائنا به �سنة 1384هـ 
عندما عني رئي�ساً ملحاكم منطقة الباحة، اجتمعنا به يف منا�سبات كثرية وعرفنا عنه 
ال�سدق والوفاء، ووجدنا فيه الأخالق الفا�سلة واملعاملة احل�سنة، ويتميز بالبديهة 

احلا�رصة وقوة امللكة و�سعة الإطالع، فهو ما �ساء اهلل عليه مكتبة متنقلة(.
ما قاله ال�سيخ النعمي فيه:

�سعيد  بن  ها�سم  ال�سيخ  الأديب  املوؤرخ  العامل  الدرا�سة  يف  زمالئه  اأحد  ذكره  ما 
من  العبري  )�سذا  امل�سمى  كتابه  يف  �سابقاً،  باأبها  امل�ستعجلة  املحكمة  رئي�س  النعمي 
من  ب�سفحة 95-94  عنه  مبا جاء  وذلك  ع�سري(  منطقة  ومثقفي  واأدباء  علماء  تراجم 
الكتاب املذكور بقوله: )ال�سيخ ح�سن بن جعفر العتمي ولد بقرية رحبان ببالد ربيعة 
ورفيدة منطقة ع�سري، وبها ن�ساأ ن�ساأة ريفية �ساحلة بني اأبوين �ساحلني، وكان براً بهما 
فاأثر برهما يف حياته، تلقى تعليمه الأولى بكتاب القرية، ثم رحل اإلى بلدة »عثالف« 
من قرى رجال اأملع، فاأخذ مبادئ حت�سيله على عدة علماء من علماء اآل احلفظي، كان 
احلفظي  حممد  بن  اأحمد  وال�سيخ  احلفظي،  عبدالباري  القا�سي  ال�سيخ  اأبرزهم  من 
وغريهما، وكان ذكياً فطناً �سغوفاً يف طلب العلم، جمع يف بيته لدى والده مكتبة من 
اأمهات احلديث والتف�سري والفقه، وقد �ساهدت مكتبته تلك واأطلعني على عدة كتب 
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منها، وكان ل ينفك عن املطالعة والتح�سيل وعندما و�سل �سيخنا ال�سيخ عبداهلل بن 
يو�سف الوابل عام 1361هـ اإلى حمكمة اأبها زاره املرتجم له وجل�س يف حلقاته مع 
اأميناً فمنحه ال�سيخ من لطفه  طالب العلم وا�ستفاد منه ولزمه، وكان فقيهاً ديناً ذكياً 
وعطفه واإر�ساده ملا تو�سمه فيه من الرغبة يف طلب العلم، ومل يلبث طوياًل حتى اأ�سبح 

من كبار طالب العلم لدى ال�سيخ عبداهلل الوابل، وكان يح�رص له بع�س الن�سو�س.
وله  الفقهية  امل�سائل  وا�ستح�سار  الذاكرة  بقوة  ميتاز  العتمي  ح�سن  ال�سيخ  وكان 
خط م�ستقيم مكنه من ن�سخ الكثري من املتون من ذلك منت اخلرقي، وقد اأعجب به 
�سيخه جداً، وعندما ا�ستكمل قدراً كبرياً من العلم واأ�سبح موؤهاًل للق�ساء عني قا�سياً 
مبحكمة �رصاة عبيدة، وبقي بها 15 عاماً ثم انتقل اإلى حمكمة حمائل واأم�سى بها 3 
�سنوات، ثم نقل اإلى رئا�سة حماكم الباحة بق�ساء بالد غامد وزهران، ثم نقل لرئا�سة 
حماكم جازان وترقى يف �سلم الق�ساء حتى بلغ قا�سي متييز، ثم عني رئي�ساً ملحكمة 
ال�سن  بلغ  العلماء، وعندما  كبار  هيئة  الغربية، كما عني ع�سواً يف  باملنطقة  التمييز 
العلماء حتى هذه  كبار  هيئة  وبقي ع�سواً يف  التقاعد  معا�س  على  اأحيل  القانونية 

الغاية اأمده اهلل بتوفيقه( انتهى نقله حرفياً.
 ما قاله العاّلمة ابن عقيل فيه:

ما جاء يف الر�سالة املوؤرخة يف 1381/6/10هـ التي بعثها ال�سيخ العاّلمة رئي�س 
الهيئة الق�سائية العليا اآنذاك، وع�سو جمل�س الق�ساء الأعلى وع�سو املجل�س الأعلى 
لالأوقاف ال�سيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل اإلى ال�سيخ ح�سن العتمي حينما كان 
ال�سيخ  اإليه  اأر�سلها  التي  للر�سالة  قا�سياً مبحكمة حمائل عام 1381هـ وكانت جواباً 
ح�سن وملح فيها عن رغبته يف طلب الإعفاء من عمل الق�ساء لالأ�سباب التي ذكرها 
يف ر�سالته وطلب من ف�سيلة ال�سيخ عبداهلل بن عقيل اأن مينحه براأيه يف ذلك على 
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�سبيل ال�ست�سارة، وقد اأجابه ف�سيلته بر�سالته اخلطية املذكورة اآنفاً ولكونها ا�ستملت 
على ن�سائح متعددة و�سديدة ي�ستفيد منها القا�سي وغريه جرى نقل ما ا�ستملت عليه 
بعد الب�سملة، )واأنت من ف�سل اهلل حمبوب ولك �سمعة ح�سنة عند مفتي اململكة 
ورئي�س علمائها وق�ساتها �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ – رحمه اهلل- 
ول  يخالطهم  ل  الذي  من  وخري  اأذاهم  على  وي�سرب  النا�س  يخالط  الذي  واملوؤمن 
الك�سب  بالك�سب لعيالك، وهذا من  فاأنت مكلفاً �رصعاً  اأذاهم، واأي�ساً  ي�سرب على 

لهم فكيف ترتك الك�سب لهم(. 
 ما قاله رئي�س املحكمة العليا عنه:

مبكة  التمييز  حمكمة  رئي�س  ف�سيلة  من  1429/6/17هـ  يف  املوؤرخة  الر�سالة 
املكرمة ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليه واأثنى فيها على فعل ح�سن اخل�سال 
وطيب املعاملة التي جرت اأثناء العمل طيلة الأيام وال�سنني التي جمعتهما يف عمل 
هذه املحكمة املوقرة، )اأتقدم لف�سيلكم بال�سكر اجلزيل على طيب تعاملكم وجميل 
عن  التعبري  عن  لتعجز  الكلمات  اإن  واأوفاه  اجلزاء  اأح�سن  اهلل  فجزاكم  تخاطبكم 
امل�ساعر جتاهكم، فقد ق�سينا معاً ما ق�سينا من اأيام اهلل املباركات الطيبات، متوادين 
اأداء  على  واحلر�س  وال�سرب،  باحلق  ونتوا�سى  والن�سح  امل�سورة  نتبادل  مرتاحمني 
اأن  الكرمي  اأخي  التي حملناها بكل جد واإخال�س وتفان، واإين لأهيب بكم  الأمانة 
تبادل  تعودنا  فقد  خطاً،  اأو  عمداً  بل�سان  اأو  بقلم  وجفوة،  هفوة  كل  عن  تتجاوزا 
متعاونني  وق�سيناها  جمعتنا  التي  وال�سنني  وال�سهور  الأيام  طيلة  والت�سامح  العفو 
على الرب والتقوى مع خال�س املودة واملحبة، فلم يح�سل خاللها وهلل احلمد واملّنة 
والكرم واجلود ما يثري النف�س اأو يكدر ال�سفو اأو يخد�س ال�سعور اأو يوغر ال�سدور، 
حدوده  ومعرفة  بواجبه  منا  كل  ب�سعور  ثم  واأخرياً،  اأوًل  وتوفيقه  اهلل  بف�سل  وهذا 
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حري�ساً  لعمله،  متفرغاً  جتاوزها،  عدم  على  واحلر�س  باأدائها  والإلتزام  و�سالحيته 
الظلم،  ورفع  احلق،  اإحقاق  متوخياً  جهده،  باذًل  وقته،  على  حمافظاً  اأدائه،  على 
معر�ساً عن امل�سالح الفردية والأغرا�س ال�سخ�سية، كل همه حتقيق امل�سلحة العامة 
بن�رص العدل والإن�ساف، واإزهاق الباطل ودفع العدوان م�ست�سعراً عظم امل�سوؤولية 
ملتم�ساً براءة الذمة، راجياً الثواب والنجاة من العقاب، واإن التحلي بهذه ال�سفات 
ل ي�ستغرب على هذه الفئات التي منحها اهلل علماً وا�سعاً وعقاًل راجحاً وحكمتاً يف 
التدبري واإدراكاً لعواقب الأمور مع ما اأك�سبها جتارب ال�سنني، مما جعلها تتميز باخلربة 
ف�سله  اجلميع  على  واأدام  اخلطى  و�سدد  اجلهود  يف  اهلل  فبارك  والعملية،  العلمية 
واإح�سانه ومتعنا واإياكم بال�سحة والعافية، واأمدنا واإياكم بعمر حافل بفعل اخلريات، 
لتبادل الزيارات تكرار  والكثري من الطاعات وع�سمنا من الفنت امل�سالت، ووفقنا 
بالوعد، وت�ستمر املودة وتتعمق الألفة  الت�سالت، فبذا يتجدد العهد ويتم الوفاء 

واملحبة، فهذه اأمنية مرجوة وغاية مطلوبة(.
اهتمام والة االأمر به حال مر�سه:

–رحمه  اأمر امللك �سعود بن عبدالعزيز  لقي عناية ورعاية من ولة الأمر، فقد 
تاأثر ب�سقوطه من على ظهر دابة،  اهلل- وذلك ملا كان يف �سهر رجب عام 1383هـ 
حينما كان متجهاً من حمايل لزيارة والدته يف مقر اإقامتها يف قرية رحبان من قرى 
�سعد  اأمري حمائل  زاره  وحينما  ملحكمة حمائل،  رئي�ساً  وكان  ع�سري،  ورفيدة  ربيعة 
اإلى  بطائرة  نقله  ت�ستدعي �رصعة  اأن حالته  – رحمه اهلل- و�ساهد  الربكه  بن حممد 
�سعود  امللك  لهذا عر�س حالته على جاللة  اأو م�ست�سفى جده،  الريا�س  م�ست�سفى 
بن عبدالعزيز – رحمه اهلل- وطلب طائرة لنقله اإلى الريا�س اأو جده ملعاجلته، وقد 
اأ�ساءنا ما ح�سل على  جاءه من امللك �سعود يف 27 من �سهر رجب عام 1383هـ 
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باإحدى  اأن تقع  الداكوتا متكن  الطائرة  فاإن كانت  ال�سفاء،  له  قا�سي حمائل ونرجو 
الأماكن القريبة فالطائرة حا�رصة واأخربونا �رصيعاً عن املوقع الذي حت�رص فيه لنقله، 
فتم اجلواب باأنه ممكن وقوعها يف مكان بطرف البلدة حمائل اجلهة اجلنوبية، وفعاًل 

اأر�سلت ولكنها مل تتمكن من ذلك فنقل براً اإلى خمي�س م�سيط ومنها مت نقله جلده.
العناية  اهلل-  رحمه   – عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  من  وجد  1319هـ  عام  ويف 
الدولة،  نفقة  باعتماد معاجلته على  اأمره  اأ�سدر  والرعاية والهتمام مبعاجلته، حيث 
كما وجد اأي�ساً العناية والرعاية من �سمو الأمري �سلطان بن عبدالعزيز –رحمه اهلل- 

يف مثل هذا ال�ساأن.

وفاته:

والرعاية  الطبية  العناية  حتت  جعله  مما  ال�سحية  حالته  تاأثرت  1419هـ  عام  منذ 
امللكية واهتمام ولة الأمر، وما بني التعايف واملر�س �سارت الأمور املقدرة اإلى اأن 
مبدينة  الآخرة 1433هـ  املوافق 19 جمادى  اخلمي�س  يوم  اهلل فجر  اإلى رحمة  انتقل 
الريا�س بعد معاناة طويلة من املر�س عن عمر يقارب ت�سعني عاماً، ومتت ال�سالة 
عليه ع�رصاً بجامع الراجحي بالريا�س، ودفن مبقربة الن�سيم، تغمد اهلل الفقيد برحمته 

واأ�سكنه ف�سيح جناته. 
 


