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النف�س  يثري يف  منها  الدرو�س  وا�ستلهام  فيها  والنظر  العلم  اأهل  برتاجم  العناية 
توهجات �سعورية متلأ قلبه مبعان عظيمة، وخا�سة اإذا ا�ست�سعر القارئ الدعم املمتد 
بينه وبينهم يف �سلت العلم اأو العمل امل�سرتك والتي جتعله ي�ست�سعر اأنه امتداد لهذا 

الرعيل الطويل والذين القوا ما القوه، ومل ين�سى التاريخ دورهم.
لق�ساة هذا  زاوية ترتجم  بتخ�سي�س  العدل  �سّنتها جملة  �سنة ح�سنة  وقد كانت 
ق�ساة  منها  ي�ستلهم  ل�سريهم  وعر�ساً  بدورهم،  وتذكرياً  بحقهم  وفاًء  املبارك  البلد 

اجليل ما يحتاجونه.
ال�رشيعة وهو  الق�ساء، وخدمة علوم  اأعلم  واأعر�س هنا ترجمة موجزة الأحد 
ال�سيخ �سليمان بن عثمان االأحمد رحمه اهلل .. �سائًل اهلل تعالى اأن يوفق لل�سواب، 

وير�سد للهدى وهو املوّفق.

ا�ضمه ون�ضبه:

هو اأبو عثمان، �سليمان بن عثمان بن اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد بن �سليم بن �سلّيل 
االأحمد  الأ�رشة  وانتماوؤه  عنزة.  قبيلة  من  عبيد  بني  من  ال�سبعة  فخذ  من  �سرب،  بن 

املعروفة يف مدينة املجمعة.

ولدته ون�ضاأته:

ون�ساأ  وتقى و�سلح،  علم  بيت  ون�ساأ يف  عام 1318هـ  املجمعة  مدينة  ولد يف 
حمباً للعلم واأهله.
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طلبه للعلم:

تلقى العلم على علماء املجمعة وكان اأبرز من اأخذ منهم العّلمة ال�سيخ عبداهلل 
العنقري، قا�سي املجمعة، ثم رحل يف طلب العلم اإلى الريا�س واإلى فقهاء احلنابلة 

باالأح�ساء.
ثم اإنه �سافر ملكة املكرمة برفقة خا�سته زميله يف طلب العلم ال�سيخ �سليمان بن 

حمدان، حيث تلقيا العلم عن علماء احلرم املكي ال�رشيف يف اأروقته.
عام  اإلى  املكرمة  مبكة  واأقام  به.  ودر�س  املكرمة  مبكة  ال�سعودي  باملعهد  والتحق 
1356هـ، حيث عاد لبلده املجمعة بعد اأن امتلأ وطابه من العلم وقارب االأ�سد من 

العمر.

اأعماله:

امللك  اأمر  اإذ  باملجمعة،  نظامية  مدر�سة  اأول  فيها  افتتحت  املجمعة  اإلى  عاد  ملا 
التي  اأول املدن  باإن�ساء مدار�س نظامية يف جند فكانت  تعالى  عبدالعزيز رحمه اهلل 
افتتحت بها املدار�س املجمعة وعنيزة، حيث افتتحت املدر�ستان عام 1356هـ، ثم 
اهلل  توفيق  من  وكان هذا  و�سقراء.  بالريا�س  مدر�ستان  وافتتحت  عام 1358هـ  يف 
بن  عثمان  ال�سيخ  وُعينِّ  املدر�سة،  لهذه  مدير  اأول  �سليمان  ال�سيخ  ُعينِّ  اإذا  تعالى، 
ال�سيخ  على  بالدرا�سة  باملجمعة  وجوده  ال�سيخ  وا�ستغل  له.  وكيًل  ال�سالح  نا�رش 

عبداهلل بن حممد بن حميد رحمه اهلل والتلقي عنه.
وقد ا�ستمر مديراً للمدر�سة اإلى عام 1363هـ، حيث طلب منه اأن ينتقل اإلى مدينة 

اأبها على راأ�س بعثة علمية تتولى التعليم هناك.
وخلل هذه املدة اأ�سندت اإليه مهام النظر يف بع�س الق�سايا املهمة حللها، ثم اإن 
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افتتاح املدار�س بنجد ا�ستمر عمًل بتوجيه امللك عبدالعزيز رحمه اهلل تعالى فافتتحت 
اأول مدر�سة يف حوطة بني متيم عام 1369هـ، وُعينِّ ال�سيخ �سليمان اأول مدير لها.

ويف عام 1373هـ جرى تكليفه بالعمل يف اأبها نائباً للقا�سي فيها، ثم ُعينِّ م�ساعداً 
لرئي�س املحكمة باأبها عام 1374هـ، ثم ُعينِّ بعد ذلك رئي�ساً ملحكمة بلجر�سي وبقي 

كذلك من عام 1381 حتى 1384هـ.
وخالل م�صريته العملية الوظيفية مل ينقطع عن الن�صاط العلمي حت�صياًل وتو�صياًل، 
فقد قام بالتعليق على منت زاد امل�صتقنع واإخراجه مع جماعة من اأهل العلم، وكانت 
هذه الن�سخة ن�سخة متينة، يقول عنها ال�سيخ عبداهلل الب�سام: )هي اأ�سّح طبعة لهذا 

الكتاب(.

حياته ال�ضخ�ضية:

والتدّين  اخللق،  بدماثة  معارفه  بي  وا�ستهر  التعامل  بح�سن  اهلل  رحمه  عرف 
�ستة  وله  تزوج ثلث زوجات  فقد  ذريته ومتيزهم.  اأثمر �سلح  وال�سلح، وهذا 
اأبناء وخم�س بنات، واأكرب اأوالده الدكتور عثمان نائب مدير امل�ست�سفى التخ�س�سي 

بالريا�س.

وفاته:

مر�س رحمه اهلل تعالى  عام 1384هـ فانتقل للعلج يف مدينة الريا�س وبها تويف 
يف 1384/5/30هـ، رحمه اهلل رحمة وا�سعة.


