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ا�ضمه، ون�ضبه: 

هو ال�شيخ الزاهد العابد الورع : مقبل بن عبداهلل بن مقبل بن عبدالعزيز بن عبيد 
بن را�شد )الع�شيمي( ابن �شليمان بن �شلمي التميمي؛ واآل �ُشْلِمي الأ�رسة املعروفة 
واخلربا،  والبدايع،  والزلفي،  البكريية،  يف:  �ُشْلِمي  اآل  اأ�رسة  توزعت  قفار،ثم  يف 

والريا�ض، وال�رسقية، والكويت، والإمارات.
 ومنها: اآل فريح، واملحمود، والعبيد، والقميع، والربع، والرا�شد، والفراج. من 

اآل حماد، من بني العنرب بن عمر بن متيم . 
مولده : 

ولد رحمه اهلل  يف بلدة الزلفي عام 1327هـ، ون�شاأ بها حتت رعاية والده عبداهلل 
بن مقبل الع�شيمي رحمه اهلل، وا�شتغل بالزراعة مع والده،ويف التا�شعة من عمره 

عام 1336هـ اأ�شابه مر�ض فذهب ب�رسه ب�شببه.
حفظه للقراآن : 

قراأ القراآن الكرمي وحفظه، كما هي عادة ال�شلف ال�شالح يف البدء بحفظ القراآن 
ياأخذ معه  الكرمي، ولقد جاهد نف�شه جهاًدا عظيًما من اأجل حفظ كتاب اهلل؛ فكان 
امل�شحف  عليه من  يقراأ  اأن  املزرعة  ميرُّ على  ويطلب ممن  م�شحًفا وهو مبزرعتهم، 
اآخر ا�شتوقفه، وطلب  اآياٍت،ثم يبداأ بتكرارها حتى يحفظها،فاإذا �شمع �شوت مارٍّ 
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منه اأن يقراأ له الآيات التي تليها، ويبداأ بتكرارها وحفظها، وهكذا كلما �شمع �شوت 
مارٍّ ا�شتوقفه وقال له: اقراأ عليَّ بع�ض الآيات من امل�شحف،ثم يكررها - وهو يعمل 
- حتى يحفظها، فحفظ غالب القراآن بهذه الطريقة، فيالها من عزمية تفل احلديد، مل 
يتعلل باأنه كفيف،اأو اأنه يعمل، ولي�ض لديه وقت للحفظ، اأو لي�ض لديه معلم للقراآن، 
عدة  كرر يف  واإ�رسار عجيب،وقد  تلني،  ل  بعزمية  املعوقات  تخطى كل هذه  لقد 
جمال�ض باأن اأ�شق �شورة حفظها �شورة احلديد،وقد كررها يف يوٍم �شبعني مرة؛حتى 

اأتقن حفظها،وكان كثري اخلتمات حتى اأنه يف اآخر حياته كان يختم كل ثالث . 
م�ضايخه : 

والتحق  الريا�ض،  اإلى  اهلل   رحمه  مقبل  ال�شيخ  ف�شيلة  رحل  1351هـ  عام  يف 
الكرمي  القراآن  قراءة  فاأعاد  �شنان،  بن  اأحمد  بن  �شاكر، وحممد  بن  مبدر�شتي: علي 
�شماحة  بحلقة  فالتحق  العلم؛  لطلب  همته  �شمت  ذلك  بعد  ثم  واأتقنه،  اأخرى  مرة 
ال�شيخ حممد ابن اإبراهيم اآل ال�شيخ رحمه اهلل، مفتي الديار ال�شعودية اآنذاك،وقراأ 
عليه م�شنفات ال�شيخ حممد بن الوهاب-رحمه اهلل- وكذلك ر�شائل اأئمة الدعوة 
النووية(  و)الأربعني  حفظاً  الأحكام(  )عمدة  عليه  وقراأ  امل�شنفات،  من  وغريها 
و)بلوغ املرام( لبن حجر الع�شقالين و)زاد امل�شتقنع(، وقراأ يف النحو لبن مالك، 
كما قراأ على �شماحة ال�شيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ،يف الفقه واأ�شوله والتف�شري 
والتوحيد والنحو، وهو اأكرث من قراأ عليه،حيث لزمه، وجل�ض اإليه، وقراأ عليه كثرًيا 
من امل�شنفات، كما قراأ على ال�شيخ عبد اللطيف بن اإبراهيم اآل ال�شيخ رحمه اهلل  » 
الرحبية يف الفرائ�ض »، وقراأ على �شماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن بازرحمه 
اهلل  يف الفرائ�ض كذلك، وقراأ على ال�شيخ حممد بن عبداللطيف اآل ال�شيخ- رحمه 

اهلل- يف عمدة الأحكام، وعمدة الفقه.
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درا�ضته النظامية: 

يف عام1371هـ اُفتتح معهد الريا�ض، بفكرة رائدة من �شماحة ال�شيخ حممد بن 
الثالثة من  بال�شنة  اإبراهيم رحمه اهلل ، واختار �شماحته عدًدا من تالمذته، واأحلقهم 
املعهد، اعتماًدا على قراءتهم عليه وحت�شيلهم ال�شابق، وملا يتمتعون به من ح�شيلة 

علمية جيدة . فكان احد الذين وقع عليهم الختيار
ه ال�شيخ بني الدرا�شة يف املعهد اأو التدري�ض؛ فاختار ال�شيخ مقبل رحمه  وقد خريَّ
اهلل  الدرا�شة؛ رغبًة منه مبزيٍد من العلم، وح�شل على �شهادة املعهد العلمي، والتحق 

بكلية ال�رسيعة، وتخرج منها عام 1378هـ.
زمالوؤه يف الدرا�ضة: 

ومن زمالء ف�شيلته يف الدرا�شة - واإن كان يكرب بع�شهم �شًنا ب�شبب تاأخر افتتاح 
كلية ال�رسيعة - امل�شايخ التالية اأ�شماوؤهم:

وال�شيخ:  حممدال�شحيباين،  ال�شيخ:  الأطرم،  الرحمن  عبد  بن  �شالح  ال�شيخ: 
الباطن-، وال�شيخ علي بن �شليمان  ال�شحيباين-رئي�ض حمكمة حفر  ال�شالح  علي 
بن  حممد  ال�شيخ  البواردي،  حممد  غ�شون،وال�شيخ  بن  �شالح  ال�شيخ:  الرومي، 
هليل، ال�شيخ: عبد الرحمن بن قا�شم، ال�شيخ: اإبراهيم بن �شليمان، ال�شيخ: حممد 
رئي�ض  فار�ض  بن  الرحمن  :عبد  ال�شيخ  الفائز،  علي  ال�شيخ:  �شديق،  الرحيم  عبد 
وال�شيخ  ال�شيخ،  اآل  اللطيف  بن عبد  الرحمن  ال�شيخ:عبد  �شابًقا،  الريا�ض  حمكمة 
عبد اهلل الياب�ض، وال�شيخ عبد اهلل بن زاحم الأول، وال�شيخ حمود العقال، وال�شيخ 
عبد امللك بن عمر اآل ال�شيخ، وال�شيخ اإبراهيم بن عثمان، وال�شيخ عبد العزيز بن 

�شلهوب، وال�شيخ عبد اللطيف بن مانع، وال�شيخ: �شعد بن روي�شد.)1(

)1)  انظر جريدة اجلزيرة - العدد 10358- الثالثاء بتاريخ 12ذو القعدة 1421هـ.
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عمله بالق�ضاء : 

عني رحمه اهلل  قا�شياً يف مرات من عام 1379 هـ اإلى 1382 هـ، ثم عني قا�شياً 
اإلى 1386هـ ، ثم عني قا�شياً يف املحمل يف  يف نعجان باخلرج، من عام 1382هـ 
ثادق، من عام1387هـ اإلى 1390 هـ، ثم عني قا�شياَ يف بلدة احلريق، من عام 1390 
متت  حتى  1397هـ  عام  من  الغاط،  بلدة  يف  قا�ضًيا  عني  ثم  1397هـ،  عام  اإلى  هـ 
اإحالته للتقاعد من عام 1399 هـ، وهو رئي�ض حمكمة )اأ( ، وكان - رحمه اهلل، اإمام 

اجلامع، وخطيب اجلمع واجلوامع يف جميع البلدان التي تولى بها الق�شاء.    
مراعاته للواقع يف اأق�ضيته :

فاإنه  الع�رس  بعد  للجلو�ض  الق�شية  احتاجت  فاإذا  املجتمع؛  اأحوال  يراعي  وكان 
ويجد  البادية،  من  يقدم  بع�شهم  كان  حيث  املتقا�شني،  لظروف  مراعاة  يجل�ض 
الوقت،  ذلك  يف  املدن  تلك  يف  �شكنية  �شقق  ول  فنادق،  ل  اإذ  البقاء؛  يف  م�شقة 
فكان رحمه اهلل  يراعي اأحوال النا�ض اأ�شد املراعاة، بل رمبا نقل اجلل�شة اإلى بيته بعد 
ُ املتخا�شِمنَي اإلى بيته، فيكرمهم ويحل ق�شاياهم بكل  انتهاء الدوام الر�شمي، فيُْح�رسِ
تاأخذ الق�شية ال�شيغة  اأن  عدل، كما كان يحر�ض على حل الق�شايا وال�شلح، قبل 
�ض  الر�شمية وجمل�ض الق�شاء، خا�شة يف الق�شايا الأ�رسية، وكان- رحمه اهلل – ُيدرِّ
يف البلد التي يكون بها قا�شيًا بعد �شالة الع�رس، يدر�ض م�شنفات ال�شيخ حممد بن 
الكتب.  من  وغريها  ال�شاحلني،  وريا�ض  واحلديثية،  الفقهية  واملتون  عبدالوهاب، 
وكان متوقد الذكاء، ويعرفه بذلك اأقرانه والذين حوله، وكان قوي احلافظة والذاكرة 

حتى يف اأواخر حياته .
حر�ضه على العبادة:

يومي  ي�شوم  وكان  لعذر،  اإل  الليل  قيام  يدع  ل  العبادة  كثري  اهلل  رحمه  وكان 
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الثنني واخلمي�ض، وكذلك الأيام البي�ض، وكان بعد تقاعده ل يخرج من امل�شجد 
؛ حيث  ال�شيخ - رحمه اهلل- حازًما وجادًّ برنامج  الطعام، وكان  للنوم،وتناول  اإل 
بن�شف  ال�شم�ض  �رسوق  بعد  ملا  وميكث  الفجر،  اأذان  مع  امل�شجد  اإلى  يذهب  كان 
�شاعة تقريًبا، ثم يعود اإلى بيته فيتناول الإفطار، ثم يرتاح حتى التا�شعة والن�شف، 
ثم يذهب اإلى امل�شجد فيمكث حتى ي�شلي الظهر، ثم يعود فريتاح حتى الع�رس، 
ثم  فريتاح،  يعود  ثم  الع�شاء،  �شالة  حتى  الع�رس  �شالة  بعد  امل�شجد  يف  وميكث 
يقوم ل�شالة الليل يف قرابة ال�شاعة الواحدة، وي�شتمر حتى الفجر، وهكذا برناجمه 
اليومي قرابة اثني ع�رس عاًما قبل اأن يقعده املر�ض، وكان يختم القراآن الكرمي كل 

ثالثة اأيام.
ي�شت�شري  اأن  ي�شتنكف  ول  والقراءة،  العلم  على  ا  حري�شً اهلل-  رحمه  وكان- 
اإلى  اإليه؛ فقد كان يجل�ض يف امل�شجد، وي�شتمع  اأو ي�شتمع  اأقل منه علًما،  من هو 
كلمات الوعاظ،مهما كان امللقي، ولو كان �شغري ال�شن، بل كان ي�شكره، ويدعو له، 
واأذكر اأول ما افتتح م�شجد الراجحي القدمي كانت تقام حما�رسات، فكان ياأمرين 
بت�شجيلها حتى ي�شتمع اإليها، ومن املواقف اأنه جاءه رجال ي�شاألونه عن م�شاألة تتعلق 
بامراأة اأدركها احلي�ض يف احلج، اإلى اأن جاء موعد عودتهم؛ فقال لهم: تعالوا غَدا 
رحمه  الطيار  حمد  بن  را�شد  ال�شيخ  جاء  الع�شاء  �شلينا  وملا  امل�شاألة،  اأراجع  حتى 
اهلل فا�شت�شاره يف امل�شاألة، وتناق�شا قلياًل بها، ثم قال: »هذا ما اأراه، لكن ما حبيت 

اأ�شتعجل« )2(.
  ولقد �شهد له بالعلم كل من تعامل معه، ف�شهدوا باأنه فقيه عامل، قال ابنه ال�شيخ 
واأنت  الذهن،  يفتح  الفقه  لأن  الفقه؛  يف  القراءة  على  احر�ض  له:  قال  اإنه  حممد 

)2) ذكر ذلك ابنه ال�سيخ �سعود.
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لديك مقدرة على اال�ضتنباط،ولديك عقل مفكر) 3(. 

   يقول ابنه ال�شيخ �شعود: ومن امل�شائل التي �شمعتها منه:

- �شاأله رجل عن فوائد البنوك، هل ُي�شتفاد منها يف وجوه اخلري؟ فاأجاب: اإن اهلل 

طيب ل يقبل اإل طيًبا.

القراآَن  تلوُت  اإذا  اأتعمد  اإين  يقول:  املدر�شة  يف  القراآن  مدر�ض  اأن  له  ذكرت   -

عليكم اأن اأخطئ؛ حتى اأعرف من يتابع معي، ومن الالهي . فاأنكر ذلك رحمه اهلل  

وقال: قل له يتقي اهلل، فقد يقب�ض اهلل روحه، وهو يتعمد العبث يف كالم اهلل .

- اأفتى لمراأٍة اأن تطوف، ثم تعود وجتل�ض يف البيت لرتتاح؛ لأنها كانت ت�شتكي 

من اآلٍم بقدمها، ثم تعود لل�شعي.

- كان يوؤذن وهو جال�س، ويقول: لي�س من �رشوط االأذان الوقوف.
- اإذا انقطعت الكهرباء عن امل�شجد، يقول للموؤذن:ا�شعد على املنارة واأذن.)4(

ال�ضدقة: 

كان رحمه اهلل  �شديد البذل، وا�شع العطاء، ل يرد �شائاًل، واأذكر اأنه كان يحر�ض 

على و�شع اأوراق مالية من فئة اخلم�ض ريالت؛ ليعطي كل من ي�شاأله، وكان اإذا علم 

باأ�رسة حمتاجه مل يدخر و�شًعا يف م�شاعدتها، رغم قلة ما عنده، وكنا نرى الربكة يف 

ماله، وكان يدفع ما يحتاجه امل�شجد من �شيانة، ونظافة، واإن �شق عليه الأمر خاطب 

ذوي الي�رس.
عالقاته : 

كان رحمه اهلل  قليل الكالم حمبوبًا لدى اجلميع، وكثرًيا ما ياأتيه النا�ض لل�شالم 

)3) ذكر ذلك ابنه ال�سيخ حممد بن مقبل الع�سيمي .

)4) ذكر ذلك ابنه ال�سيخ �سعود.
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عليه؛ فيفرح بهم، وي�شيِّفهم، فتجده يرحب بهم، وي�شاألهم عن حالهم، ثم ين�شغل 
يف ذكره؛ لذلك جتد من يزوره ل ُيطيل املكث عنده؛ لأنه يعلم اأهمية الوقت لدى 
اإذا  اإذا افتقدهم، ويزورهم يف دورهم  اأ�شحابه  ال�شيخ رحمه اهلل  وكان ي�شاأل عن 
كانوا مر�شى- رغم م�شقة ذلك عليه-، وكان يتوا�شل مع طالب العلم املحتاجني 
له،  يذبح  بعيد  من  ال�شيف  جاءه  اإذا  وكان  تي�رس،  ما  فيعطيهم  الفريان؛  جامع  يف 

ويرحب به، ويحتفي بقدومه اأميا احتفاء.
تربيته لأبنائه:

الطراز  من  تربويًّا  وكان  �شاحلة،  تربية  اأبنائه  تربية  على  ا  حري�شً اهلل   رحمه  كان 
الأول؛ فلم يكن ي�رسب، اإل نادًرا؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت له هيبة عند 
ٌ يف غري  لنيِّ فهو رحيم يف حزم،  مثاليًّا؛  اأبًا  نراه  وكنا  قلوبهم،  ومكانة يف  اأبنائه، 
اأدركته  وقد  كالمهم،  اإلى  وين�شت  وي�شت�رسهم،  منه  اأبناءه  ُيدين  وكان  �شعف، 
ا على اإيقاظ  ي�شت�شري عبداهلل، وحممد، واأحمد، وياأخذ مب�شورتهم، وقد كان حري�شً
ي�شعر  حتى  موؤقتة  فرتة  ويقاطعه  الفجر،  �شالة  تفوته  ممن  ويغ�شب  لل�شالة،  اأبنائه 

بذنبه.
جهده يف الدعوة اإلى اهلل، والأمر باملعروف، والنهي عن املنكر:

كان ال�شيخ رحمه اإلى اهلل  مهموًما بالدعوة اإلى اهلل، والأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، يحمل هم الدين اأينما حلَّ اأو نزَل، ومن جهوده يف الدعوة :

1- كان اإذا قابل عاماًل �شاأله:هل اأنت م�شلم؟ فاإن كان م�شلًما؛ ن�شحه باملحافظة 
على ال�شالة، ووجهه اإلى اخلري، واإن كان غري م�شلٍم؛ دعاه لالإ�شالم .

2- عند خروجه ل�شالة الفجر كان ُينادي- وهو بالطريق- : ال�شالَة، ال�شالَة، يا 
عباد اهلل.   
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3- كان ي�شاأل عن اجلريان، واأ�شحاب املحالت: هل ي�شلون اأم ل ؟ فاإن كانوا من 
ًة اأين اأخربته اأن �شاحب )البن�رس(  تاركي ال�شالة؛ ذهب اإليهم، ودعاهم، واأذكر مرَّ
له بعد الع�شاء( فخ�شيت عليه لأن �شاحب )البن�رس(  ل ي�شلي، فقال يل:)وديني 
اأقول  كان �رس�ًشا، غليظ الطبع، وال�شيخ كبري يف ال�شن، واأنا �شغري، فقلت له : ) 
لل�شيخ متعب الطيار- حفيده- وهو يكلمه()5(.                                                                             

ورعه، وتقواه: 

كان رحمه اهلل ورًعا تقيًّا؛ ففي يوٍم من الأيام ا�شتفتاه ُم�شتفٍت يف م�شاألٍة، ثم ظهر 
له بعد اأن عاد اإلى البيت حكم اآخر؛ فنزل به من الهم ما نزل، ثم اأخذ اأ�شبوًعا كاماًل 
ما اأن ينتهي من �شالة الظهر، اإل ويعلن اأمام النا�ض: هناك من �شاألني �شوؤاًل فبينت له 
اأن احلكم كذا، وال�شواب كذا. ف�شئل عن �رسِّ ا�شتمراره اأ�شبوًعا، فقال : اإن ال�شائل 
عند  م�شجدنا  يف  الظهر  �شالة  تدركهم  ممن  الظهر،ولعله  وقت  �شوؤاله  عليَّ  طرح 
خروجهم من املعهد العلمي، معنا، فلعل له يوم ثابت ي�شلي فيه الظهر معنا، ولي�ض 

من عابري ال�شبيل، فت�شحح له الفتوى.
وهذا يدل على ورعه وخوفه من اهلل، وعدم الغ�شا�شة يف تراجعه عن راأيه اإن 

ترجح لديه ما هو اأ�شوب منه.
كرمه وجوده: 

كان رحمه اهلل من اأكرم النا�ض واأجودهم، وكان كرمه مي�ض القريب والبعيد، ومن 
كرمه مع اأولده اأنه زوج اأبناءه الأحد ع�رس جميًعا، وملَّك كل واحد منهم �شيارة، 
وقام بتزويجه مع قلة ذات يده، وعدم عمله يف التجارة اإل اأن اهلل قد طرح يف ماله 

الربكة واخلري الكثري.

)5)  نقل ذلك ابنه ال�سيخ �سعود.
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مرحلة  يف  والوالد  تزوجت  بع�شهن  بناته:  من  ت�شع  حياته  يف  تزوجت  ولقد 
بناته يقطن خارج  ال�شباب، وبع�شهن وهو يف مرحلة ال�شيخوخة، وكان عدد من 
مدينته ب�شفة اأنه يعمل بالق�شاء ويتنقل بني عدة مدن، فاإذا بداأت العطلة تاأتي بناته 
باأبنائهن وبناتهن، ويعي�ض معه اجلميع، يتناولون على مائدته الوجبات الثالث،وينفق 
يرحب  بل  تاأفٍف،  اأو  بكلمة  اأحًدا  يوؤذي  ول  اأحد  من  يت�شجر  ول  الكبرية،  النفقة 

باجلميع.
حادثة مع ق�ضا�ص الأثر :

يف اإحدى ال�شنوات كرثت ال�رسقات يف اإحدى املدن التي كان يق�شي بها،فطلب 
اآثار  لتتبع  الوالد املري )وكان من ق�شا�ض الأثر يف بلدته، ومعنيَّ من قبل الدولة 
املجرم(. فاأتاه عاجاًل، واأخربه بعدم تو�شله اإلى املجرم، فكرر عليه ال�شيخ الطلب، 
اأنه مل ينجح، ف�شعر ال�شيخ مقبل باأن الأمر فيه �شيء مريب، وبخربته وحنكته  غري 
�شعر اأن ق�شا�ض الأثر رمبا يكون متواطًئا مع املجرم ل�شبٍب اأو لآخر، واأراد ال�شيخ اأن 
يتاأكد من �شكوكه، فا�شتدعاه، واأمر كاتب ال�شبط اأن يكتب خطابًا عاجاًل جلهة عمله، 
وقال له اكتب ما يلي: تبني لنا اأن ق�شا�ض الأثر مل يعد قادًرا على اأداء عمله. فما كان 
من الق�شا�ض اإل اأن قال: اأمهلني قلياًل، ثم ذهب، وعاد وقد متكن من الو�شول اإلى 
ا  املجرم، وبذلك ا�شتطاع ال�شيخ اإن يخرج خبايا هذا الق�شا�ض، واملوقف يدل اأي�شً

على درايته بالأنظمة .
التعامل مع املجتمع:

ق�شايا  مع  التفاعل  على  قا�شًيا،  يعمل  كان  عندما  ا  حري�شً اهلل  رحمه  كان 
املجتمع،وكان يوزع الزكوات على الفقراء وامل�شاكني، كما اأنه عندما نزلت اأمطار 
غزيرة يف مدينة احلريق يف الت�شعينات، وكانت غالب املنازل من الطني، وكان منزله 
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بل  العي�ض؛  لقمة  منزله،وقا�شمهم  يف  الأ�رس  بع�ض  باإيواء  قام   ، امل�شلح  البناء  من 
واآثرهم على اأهل بيته بالأغطية وغريها،كما اأنه له موقف من ق�شية املنكوبني بالأردن 
اجتماع   ، ثادق  بلدة  يف  »مت  يلي:  ما  اجلزيرة  جزيرة  ن�رست  1387هـ،حيث  عام 
عام، �شم اأعيان البلدة، والقرى املجاورة لها، ح�رسه ال�شيخ �شالح بن جمعان اأمري 
البلدة، وف�شيلة ال�شيخ: مقبل الع�شيمي، قا�شي تلك البلدة، وما جاورها . وخطب 
فيهم ف�شيلة القا�شي حاًثا على التربع والتعاون لإخواننا يف الأردن ال�شقيق، اقتداًءا 
بجاللة امللك املعظم، الذي افتتح باب التربع مبليون ريال. وبعد الجتماع الذي دام 
اأكرث من خم�ض �شاعات، تقرر ت�شكيل جلنة يراأ�شها الأمري �شالح بن جمعان، وتربع 
بالعمل مع اللجنة ال�شادة: �شليمان بن عبد اهلل بن مزيعل اأميًنا لل�شندوق،وحممد 
بن عبد العزيز بن عثمان، و�شليمان بن عبد العزيز اآل غثرب، واإبراهيم بن عبد اهلل 

املطوع. )6( 
موقف له يف بر والدته:

املحتاج منهم،  العطف على  بوالدته، حمًبا لإخوانه، �شديد  باًرا  اهلل  كان رحمه 
فعندما اأرادت والدته الإقامة عند ابنتها، قام ب�رساء منزل بجانبه لأمه واأ�شكن اأخته 

وزوجها فيه، يف مقابل ر�شا والدته عنه و�شماع الدعوات منها.
موقفه من الأطفال :

كان يحب مداعبة ومالعبة الأطفال، وي�رس م�شمعه �شماع ق�ش�شهم وطرائفهم؛ 
وا�شتغاللها  لديه، وتطويرها  الذكاء  مهارات  بتنمية  منهم،ويقوم  الذكي  مييز  فكان 

لتحفيظ القران الكرمي وال�شنة النبوية. 
على الرغم من كونه كفيف الب�رس اإل اأنه مل ي�شتطع اأحد من اأطفاله اأن يتالعب 

)6) - جريدة اجلزيرة , العدد 150 بتاريخ 20 / 3 / 1387هـ  , مقال بعنوان » اجتماع يف ثادق » .
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اأو يكذب عليه حتى يك�شف كذبته،فكان رحمة اهلل يعامل اأبناءه مبنهج القراآن الكرمي 
وال�شنة النبوية فعند غلط اأحد اأطفاله ل يزجره، بل ي�شتغل تلك الفر�شة يف ذكر 
ميتلك  اهلل  ،كان رحمه  اخللق  ذلك  تنهي عن  قراآنيه  باآية  ي�شتدل  اأو  حديث �رسيف 

خزانة كبرية متتلئ باملفرحات وهدايا الأطفال فلم تخُل تلك اخلزانة يوًما.
قا�ٍص عادٌل :

ا كل احلر�ض اأن يق�شي بني املتخا�شمني بالعدل، وكان ي�شت�شري غريه  كان حري�شً
من العلماء والق�شاة فيما يعن له من اأمور ق�شائية، واأكرث من يحر�ض على ا�شت�شارته 
ف�شيلة ال�شيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل ، خا�شة عندما تكون امل�شاألة حمالة اأوجه، 
ي�شت�شري  اأنه  اإل  معني  حكم  عنده  مرتجح  يكون  وقد  حكم،  من  اأكرث  لها  وي�شلح 
لي�ضتوثق، ويطمئن قلبه، اإلى اأنه حقق مناط امل�ضاألة، ومل ياألو جهًدا يف حتري الدقة.

التوا�ضل الجتماعي :  

ا على التوا�شل مع الأقارب، كان عدد كبري من اأفراد الأ�رسة  كان رحمه اهلل حري�شً
ي�شاركهم  وكان  الفرح،  اأ�شد  بهم  يفرح  وكان  بيته،  يف  العيد  اأيام  يف  يحتفلون 
الأفراح والأتراح، ويحر�ض على منا�شبات الزواج، والعزاء كما اأنه يحر�ض على 
املهند�ض  تويف  اأ�شهر،  ب�شبعة  وفاته  قبل  1412هـ  �شوال  ويف  امل�شائب،  تخفيف 
يتجاوز  مل  الزهور؛  عمر  يف  وكان  اهلل،  رحمه  العنقري  فهد  بن  �شليمان  ال�شاب 
اخلام�شة والع�رسين، وتويف يف حادث �شيارة، وهو ابن لبنة اأخيه، عبد الرحمن، 
وهي ابنته بالر�شاعة يف نف�ض الوقت، قام بتعزيتها بالهاتف، وبعد التعزية بالهاتف، 
ومع �شدة مر�شه، و�شعوبة حركته، حيث اأنه ل مي�شي اإل على عربة، ويجد �شعوبة 
يذهب  اأن  على  احلر�ض  ذلك حر�ض كل  ومع  منها؛  والنزول  ال�شيارة  يف ركوب 
للتعزية، وكان وقع ح�شوره عليها كبرًيا، وح�شوره مع �شدة مر�شه وتعبه مفاجئ 
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لها، ولكن كان انعكا�شه معنويًا واأثره كبريًا يف تخفيف امل�شيبة مع عظمها.
توا�ضعه :

الأخ  كتب  الإخوان،  اأحد  زواج  منا�شبة  يف  واأذكر  متوا�شًعا،  اهلل  رحمه  كان   
اأبنائه : يا اأبي،  املتزوج،باأن الداعي: »ال�شيخ /مقبل عبد اهلل الع�شيمي« قال اأحد 
ُب نف�شك بال�شيِخ،والدعواُت ُوجهت وقد ُزيِّلت باأنَّ الداعَي هو  ل اأعرف اأنك تُلقِّ
ال�شيُخ / ُمْقِبل، فتاأثر اأ�شدَّ التاأثِر، وقال له: من قال اإنني �شيخ؟ وحزن اأن البطاقات 

قد ّزيِّلت بلقب ال�شيخ، وقد مجَّ هذا الفعل وقال:  فرحمه اهلل وغفر له. 
وفاته ودفنه :

تويف رحمه اهلل �شبيحة يوم اجلمعة 1413/5/5هـ مبدينة الريا�ض، وذلك عن 
عمر ُيناهز �شبعة وثمانني عاًما، جراء عملية جراحية يف بطنه، قرابة ال�شاعة العا�رسة 
لَِّي عليه عقب �شالة اجلمعة بجامع الراجحي بالريا�ض؛ حيث حر�ض  �شباًحا، و�شُ
اأبناوؤه واأحفاده وخا�شة ال�شيخ متعب الطيار، و�شديقه الويف ال�شيخ علي بن �شليمان 
الرومي رحمه اهلل على �رسعة ال�شالة عليه لكرثة النا�ض يوم اجلمعة، ثم ُدفن رحمه 

اهلل  مبقربة الن�شيم بالريا�ض؛ اأنزله ربي فردو�شه الأعلى ووالديه وجميع امل�شلمني.
م�ضادر ترجمته :

ترجم له فهد الكليب يف كتابه »علماء واأعالم واأعيان الزلفي«: 505، ورو�شة 
الناظرين : 251/3 رقم 499، وترجم له عبداهلل بن حممد بن عاي�ض الزهراين يف 
كتابه  تاريخ الق�شاء والق�شاة يف العهد ال�شعودي 12/ 501، ويف » مو�شوعة اأ�شبار«: 
1150/3رقم1672،»ق�شاة الديار النجدية« )خ56/64،7/374،2/1(، ثادق : 
65، مرات من �شل�شلة هذه بالدنا: 64، مرات : 173،واملبتداأ واخلرب لعلماء القرن 
الرابع ع�رس: 464/5، امل�شتدرك على تتمة الأعالم: 272، ويف احلنابلة خالل ثالثة 
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ع�رس قرنًا 44/12.
ْيِميَّ  الُع�شَ ُمقِبٍل  ْبُن  الُح  الدكتور/�شَ الإله  عبد  اأبو  ابنه  بالتف�شيل  عنه  وكتب 
التَِّميِميِّ ع�شو هيئة التدري�ض بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية وامل�رسف 
العام على موقع الإ�شالم نقي .جزى اهلل اجلميع خريا على ما دونوه ، وغفر اهلل 

ل�شيخنا وا�شكنه ف�شيح جناته.


