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الق�ضاة  من  الأول  الرعيل  من  يعترب  ال�ضلف،  تذكرة  الورع  العابد  العامل  هو 
الذين كان النا�ض يلجاأون اإليهم يف ف�ض املنازعات وحل اخلالفات دون احلاجة اإلى 
ا�ضتدعاء اأو مواعيد فينتهون اإليهم ول يخرجون من عندهم اإل وقد ر�ضي كٌل مبا 
اأحكامهم  وينزلون عند  اإلى الق�ضاة اختياراً  �ضمع من حكم. فاملتنازعون يذهبون 
طواعية ونفو�ضهم را�ضية ومل تكن خالفاتهم تف�ضد الود بينهم. وف�ضيلته اإلى جانب 
ما  والأع��راف  والتقاليد  بالعادات  واملعرفة  احلكمة  من  ميلك  كان  ال�رشعي  علمه 
يعينه على اإ�ضالح ذات البني والف�ضل يف املنازعات واخلالفات مبا ير�ضي جميع 

الأطراف وهو يف كل ذلك ل تاأخذه يف �رشع اهلل لومة لئم.
ق�ضاها  عاماً  ثالثون  والنزاهة،  للعدالة  مثاًل  وكان  كبرياً،  مبلغاً  العلم  من  بلغ 
يف خدمة الق�ضاء، ومل ي�ضغله ذلك عن العلم والتعليم، كان من كبار العلماء يف 
قاعدتها  يف  اخلرج  ق�ضاء  توليه  اإبان  النفع  واأعظم  الأثر  اأكرب  له  وم�رشه،  ع�رشه 
الربكة ويف  اهلل يف عمله  اململكة، جعل  تاأ�ضي�ض  زمن  مثلى يف  مواقف  له  الدمل، 
تعامله قمة ال�ضالح، فهو بحق عامل ل يعرف مكانته يف العلم اإل عامل مثله، تتعرث 
مثل  اأ�ضبح م�رشب  �ضريته، حتى  تدوين  اجلمل يف  وتتحطم  و�ضفه  الكلمات يف 

)كن �ضريامياً واإل فا�ضكت(!
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له خمطوطات عديدة، خط  التاريخ والأن�ضاب،  باخلط اجلميل ومعرفة  ا�ضتهر 
القراآن واأجاد ونق�ض نونية ابن القيم، حتى تواتر عن اأ�رشته وا�ضتهر باإجادة اخلط، 
رحمك اهلل يا اأحد هامات العلم والق�ضاء وغفر لك، فال زلت منقو�ضاً يف الأذهان 
يردد ا�ضمك و�ضريتك واأفعالك الأجيال عرب الأجيال، وي�رشين اأن اأقدم هذه الرتجمة 

لأحد اأعالم الق�ضاء ال�ضابقني والبارزين.

ن�ضاأته وتعليمه:

هو العامل العابد الورع ف�ضيلة ال�ضيخ عبدالعزيز بن �ضالح بن حممد ال�ضريامي، 
ولد يف مدينة الدمل عام 1251ه�، ون�ضاأ يف حجر والدته، حيث تويف والده وهو 
�ضائمة،  وهي  توفيت  قّوامة،  �ضّوامة  �ضاحلة  امراأة  والدته  وكانت  ال�ضن،  �ضغري 
ف�ضب تقياً �ضاحلاً فاأخذ مبادئ القراءة والكتابة، وقراأ القراآن الكرمي عند اأحد قراء 
الدمل املدعو �ضعد احلميدي، وبعد ذلك �ضافر اإلى الريا�ض وحفظ القراآن عن ظهر 
وابنه  ال�ضيخ  اآل  بن ح�ضن  ال�ضيخ عبدالرحمن  اجلليلني  الإمامني  قلب، وقراأ على 
�ضيخه  عن  ا�ضتهر  وقد  ال�ضيخ،  اآل  ح�ضن  بن  عبدالرحمن  بن  عبداللطيف  ال�ضيخ 
)كن  بعده:  يقراأ  الذي  الطلبة  لأحد  قال  اأنه  عبدالرحمن  بن  عبداللطيف  ال�ضيخ 
�ضوته  حل�ضن  الكبرية  املجامع  يف  �ضيخيه  على  قراأ  وقد  فا�ضكت(،  واإل  �ضريامياً 
وجودة قراءته، فاإذا قراأ القراآن كاأن ال�ضامع مل ي�ضمع القراآن قبل تالوته. وكان ذا 
معرفة بالتاريخ والأن�ضاب وله خط جميل وم�ضهور، و�ضرب على الكتابة، وقد اأ�ضار 
اإلى ذلك بقوله: )واآل ال�ضريامي يف اخلرج م�ضهورون  اأحد كّتاب جملة العرب 
باإجادة اخلط(، وقد كتب تف�ضري الإمام اجلليل حممد بن جرير الطربي وقابله عليه 
ابنه حممد، وله خمطوطات كثرية، كما اأنه قد كتب براأ�ض ق�ضبة من �ضورة الفاحتة 
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اإلى �ضورة الإ�رشاء وكانت كتابتهم اآنذاك بالق�ضب، ومن خمطوطاته نونية الإمام 
ابن القيم وكتاب )قرة عيون املوحدين( ل�ضيخه ال�ضيخ عبدالرحمن بن ح�ضن اآل 

ال�ضيخ.

عمله يف الق�ضاء:

ملا بلغ من العلم مبلغاً كبرياً عاد اإلى بلده الدمل باخلرج، ويف �ضنة 1315ه� عنّي 
قا�ضياً يف الدمل ونواحي اخلرج وخطيباً جلامع الدمل واإماماً لأحد م�ضاجدها، وذلك 
بعد اأن اأقعد املر�ض ال�ضيخ عبداهلل بن ح�ضني املخ�ضوب وكف ب�رشه، فحل مكانه.
باأنه كان يق�ضي بني  اأق�ضيته وا�ضتهر  فكان مثاًل للعدالة والنزاهة وقد �ضدد يف 
الدمل ونواحي اخلرج  ق�ضاء  ال�ضيخ يف  ا�ضتمر  املتخا�ضمني يف وقت وجيز، وقد 
عبدالرحمن  ال�ضيخ  وفاته  بعد  الدمل  يف  الق�ضاء  وتولى  تويف،  حتى  عاماً  ثالثني 
حتى  1346ه�  من  الفرتة  يف  وذلك  بالريا�ض  منفوحة  اأهل  من  ال�ضامل  عبداهلل  بن 
احلديث  علم  يف  بارعاً  وكان  الدمل  جامع  يف  للتدري�ض  جل�ض  حيث  1349ه���، 

فدر�ض عليه عدد كبري من الطالب ونفع اهلل بعلمه خلقاً كثرياً.

تدري�ضه وطلبته:

�ضالح  اأولده  منهم  كبري  عدد  عنه  العلم  فاأخذ  التعليم  عن  الق�ضاء  ي�ضغله  مل 
وحممد وعي�ضى ونا�رش، ومن اأخذ العلم عنه كذلك: ال�ضيخ عبداهلل بن نا�رش بن 
بن هليل وال�ضيخ عبدالعزيز بن حممد بن  بن عثمان  بخيتان وال�ضيخ عبدالعزيز 
جالل وال�ضيخ عي�ضى بن زيد الزير وال�ضيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�ضعيبي 

وال�ضيخ �ضعد بن نا�رش املطوع وغريهم من طلبة العلم.
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مكانته يف العلم:

هو من كبار العلماء الذين جعل اهلل يف علمهم الربكة ويف �ضعيهم ال�ضالح، 
ذكر  وقد  النفع،  واأعظم  الأثر  اأكرب  له  يكون  ال�ضالح  الرجل  من  ال�ضالح  والعمل 
ال�ضيخ �ضالح بن �ضليمان بن �ضمحان باأن والده املوؤلف ال�ضهري ال�ضيخ �ضليمان بن 
العلم  يف  مكانته  يعرف  ل  عامل  ال�ضريامي  عبدالعزيز  ال�ضيخ  اإن  له  قال  �ضمحان 
وال�ضالة  والذكر  بالتالوة  معمورة  الق�ضاء  غري  يف  اأوقاته  وكانت  مثله،  عامل  اإل 

واملحافظة على الأوراد، فكان له حزبه يف اليوم والليلة من القراآن.

غريته الدينية:

بن  حممد  الأمري  �ضاأل  فعندما  دينية،  غرية  و�ضاحب  واأناة  ودهاء  عقل  ذا  كان 
اأخيه �ضيخ الإ�ضالم حممد  عبداهلل بن ر�ضيد عن رد �ضليمان بن عبدالوهاب على 
بن عبدالوهاب رحمه اهلل اأجاب قائاًل: عالمة الإميان حب الأن�ضار وعالمة النفاق 

بغ�ض الأن�ضار.

مواقفه مع امللك عبدالعزيز:

اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  جاللة  مع  مواقف  عبدالعزيز  لل�ضيخ 
�ضعود، منها: اأن امللك عبدالعزيز ملا علم ان ابن ر�ضيد قد خّيم بني نعجان والدمل 
الفجر  قبيل  بيته  يف  ال�ضيخ  وق�ضد  الدمل  اإلى  وو�ضل  لياًل  و�رشى  معه  مبن  نه�ض 
ف�ضلى واأخذ راحته عنده حتى الظهر، وذكر ذلك موؤلف كتاب الوجيز يف �ضرية 
مكافحتهم  وراأى  الدمل  اأهل  على  عبدالعزيز  امللك  اطماأن  وملا  عبدالعزيز،  امللك 

لبن ر�ضيد رحل اإلى حوطة بني متيم.
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ومنها: اأنه ملا كتب ابن ر�ضيد لأهايل الدمل يريد ال�ضلح اأح�رش ال�ضيخ عبدالعزيز 
ال�ضريامي اأعيانه واأو�ضاهم بال�ضرب واملدافعة عن بلدهم.

�ضفاته و�ضماته:

كان هادئ الطبع لنّي اجلانب، �رشيع الإح�ضا�ض، حا�رش البديهة، ذكي الفوؤاد، 
اإدراكه، قوي يف راأيه، مقّدراً  ي�ضعر جلي�ضه باملحبة والطماأنينة والألفة، �رشيع يف 
لولة اأمره مثنياً عليهم باخلري والف�ضل، يدرك جلي�ضه منه اأن لديه من الثقافة الوا�ضعة 
وبني  الأ�ضيل  ال�رشعي  العلم  بني  واملعرفة، جمع  العلم  رموز  من  رمزاً  يجعله  ما 
القدرة العملية املتمّكنة، كان اأميناً حري�ضاً على املحافظة على ما اوؤمتن عليه، كان 
حليماً، �ضبوراً، وقوراً، متوا�ضعاً، كرمياً، عفيفاً، �ضكوراً لنعمة اهلل، �ضليم ال�ضدر، 
حمباً لتالوة القراآن، وا�ضاًل لأرحامه، كان عطوفاً رحيماً، �ضمحاً ب�ضو�ضاً، م�ضيافاً، 
لهم،  للنا�ض، وحمب  وحبيٌب  وتعامله،  اأخالقه،  قراآين يف  ورجل  مفتوح،  وبابه 
تعامله  يف  �ضمح  ال�ضدر،  �ضليم  عرفه،  من  كل  به  وياأن�ض  والكبري،  ال�ضغري  ر  يقدِّ
وعالقته بالنا�ض، عزيز النف�ض، زاهد يف الدنيا، ح�ضن اخللق ولنّي اجلانب بال�ضوؤال 
يعرفه  من  اأذهان  يف  بقي  معارفه.  من  والبعيد  القريب  اأحوال  ومتابعة  والتحفي 
وال�ضالة  والذكر  بالتالوة  معمورة  الق�ضاء  غري  يف  اأوقاته  وكانت  م�رّشفة،  �ضورة 
واملحافظة على الأوراد فكان حزبه يف اليوم والليلة من القراآن ع�رشة اأجزاء فال ميل 

من ذلك ول يفرت. وكان ذا عقل ودهاء واأناة و�ضاحب غرية دينية.
ومن �ضماته الزهد والقناعة بالي�ضري وكان هذا متمثاًل يف �ضمته وملب�ضه وم�ضكنه 
ومركبه، يدرك ذلك من راآه اأو جال�ضه، كما يت�ضف بالورع واخل�ضية وهذا يظهر 
على حمياه وعباداته وت�رشفاته، له فرا�ضة اإميانية يعرف بها �ضدق الرجال ومواهبهم 
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حني يتعامل معهم اأو يتقا�ضون اإليه.

وفاته:

ا�ضتمر ال�ضيخ يف ق�ضاء الدمل ونواحي اخلرج ثالثني عاماً حتى تويف يف الن�ضف 
من �ضهر �ضعبان عام 1345ه� وله من العمر اأربعة وت�ضعون عاماً و�ضلى عليه بجامع 
الدمل جمع غفري ودفن يف مقربة الدمل -رحمه اهلل تعالى-، وعّم الأ�ضى واحلزن 
و�ضار النا�ض يعزي بع�ضهم بع�ضاً لأن م�ضابه عم فيهم. وقد خّلف �ضتة من الأبناء 
وهم: �ضالح وحممد وعي�ضى ونا�رش وعبداهلل وعبدالرحمن، بارك اهلل فيهم ونفع 

بهم.

مما قيل فيه:

كتابه  يف  اأبياتاً  حممد  ابنه  ويف  �ضحمان  بن  �ضليمان  بن  �ضالح  ال�ضيخ  فيه  قال 
امل�ضمى ب�)جمموعة النفائ�ض ال�ضعرية والغرائب ال�ضهية( والذي ُطبع عام 1971م:

 
 همت اأعني حرى من الدمع دائم                   على املرت�ضى عبدالعزيز ال�ضيارم

  من العـــــــلماء والعاملني بعلمهم                        فكن �ضـــريامــــيًا اإثر هاد و�ضــــــارم

  �ضـــــــهري بعلـــــــم الأولني وعامل            بكـــــــل علوم الآخــــــرين املفــــاهم

وقد ترجم له حفيده ال�ضيخ عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز ال�ضريامي 
وهو من اأهل العلم البارزين، يحفظ كثرياً من املتون والأ�ضعار وله معرفة ودراية 
بالتاريخ واطالع وا�ضع يف الكتب على اختالفها، وقد عمل يف حمكمة التمييز 
خطيباً  وهو  1413ه�  عام  يف  تقاعد  حتى  عاماً  ع�رشين  على  يزيد  ما  بالريا�ض 
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جلامع ال�ضواعر بالريا�ض.
)علماء  كتابه  يف  الرباك  ر�ضيد  بن  نا�رش  بن  عبدالعزيز  الأ�ضتاذ  له  ترجم  كما 

وق�ضاة الدمل(، والذي طبع عام 1415ه�.

رحم اهلل �ضيخنا واأ�ضكنه ف�ضيح جناته..


