
من اأعالم الق�ضاء 

ف�ضيلة ال�ضيخ حممد 
ابن علي البيز

)1316-1392هـ( رئي�س حمكمتي جدة والطائف الأ�ضبق

اإعداد

 حمد بن عبداهلل بن خنني 

   
     



من اأعالم الق�ضاء

  العدد 59 - رجب 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة326

عالية،  ومكانة  رفيعة  منزلة  ذات  املتميزين،  والق�ضاة  البارزين  الأعالم  اأحد 
كان يعج بيته باأهل العلم والأدب، له مكانته عند امللك في�ضل رحمهما اهلل، فكان 
ي�ضت�ضريه يف كثري من امل�ضائل والق�ضايا، مت اإطالق ا�ضمه على اأحد �ضوارع العا�ضمة 
الريا�س تكرمياً وعرفاناً له، كان عاملاً يف الفقه والفرائ�س والأدب، در�س على اأ�ضهر 
والطائف  جدة  يف  الق�ضاء  وتولى  والتعليم،  والإمامة  الإر�ضاد  وتويل  جند  علماء 
وكلف يف العديد من بلدان ع�ضري والباحة واحلجاز. هذا العلم ال�ضامق �ضاحب 
الراأي ال�ضديد والفهم الر�ضيد، اأمنوذجاً يحتذى به، رحمه اهلل رحمة وا�ضعة واأ�ضكنه 

ف�ضيح جناته.

ن�ضبه

هو حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل بن حممد بن حمد بن عبداهلل من اآل 
عي�ضى من اآل علي من عطية من بني زيد. وهي القبيلة العربية التي يعود ن�ضبها 
به  القحطانية. والبيز هو لقب جده حممد بن عبداهلل وعرف  قبيلة ق�ضاعة  اإلى 
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اأبناوؤه من بعده.
اأما جده لأمه فهو عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حممد بن فوزان بن عثمان بن 
عبداهلل بن عي�ضى فهو من اآل عي�ضى اأي�ضاً اإل اأن ع�ضريته يطلق عليهم اآل فوزان ن�ضبة 

اإلى جدهم فوزان بن عثمان.

مولده ون�ضاأته 

ولد عام 1316هـ املوافق 1898م يف بلدة �ضقراء عا�ضمة اإقليم الو�ضم يف اأوا�ضط 
واإخوته  الب�رص  الكفيف  والده  كنف  يف  ون�ضاأ  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  جند 
ال�ضبعة وكان والده م�ضهوراً يف جند بالذكاء يتجر بالعبي )جمع عباءة( فكان يعرف 

األوانها مبجرد مل�ضها، ومي�ضي يف طرقات واأ�ضواق بلده �ضقراء بدون قائد.

حياته العلمية

تعلم على والده مبادئ القراءة والكتابة ثم حفظ القراآن الكرمي عن ظهر قلب، 
بن  اإبراهيم  املوؤرخ  م�ضايخه  اأبرز  ومن  الو�ضم،  علماء  من  العلم  طلب  يف  و�رصع 
�ضوميي،  عي�ضى  بن  �ضعود  بن  ونا�رص  الدرر،  عقد  كتاب  موؤلف  عي�ضى  بن  �ضالح 

واإبراهيم بن عبداللطيف الباهلي قا�ضي �ضقراء، وعلي بن عبداهلل بن عي�ضى.
اإلى  �ضافر  ثم  العنقري.  عبداهلل  بن  علي  ال�ضيخ  على  فقراأ  املجمعة  لبلدة  رحل 
والفقه  التوحيد  يف  هناك  جند  علماء  اأ�ضهر  عن  العلم  تلقي  يف  ف�رصع  الريا�س 
والفرائ�س والنحو وكان اأبرز م�ضايخه عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ يف التوحيد 
وعقيدة ال�ضلف، و�ضعد بن حمد بن عتيق يف احلديث، وحمد بن فار�س يف قواعد 
اللغة العربية، وعبداهلل بن حممد بن حممود يف الفقه احلنبلي، وعبداهلل بن را�ضد 

بن جلعود يف الفرائ�س وح�ضابها.
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منا�ضبه واأعماله

اأر�ضله امللك عبدالعزيز اآل �ضعود يف 22 حمرم 1339هـ/1920م اإماماً ومر�ضداً 
دينياً لقبيلة ال�ضيابني )يف مملكة جند وملحقاتها اآنذاك( وكبريهم ماجد بن فهيد.

اآل �ضعود يف عام 1340هـ/1921م لأهايل حلبان  امللك عبدالعزيز  اأر�ضله   -
لتعليمهم اأمور الدين الإ�ضالمي واإماماً لل�ضالة.

- عينه امللك عبدالعزيز اآل �ضعود يف عام 1341هـ/1923م مر�ضداً دينياً واإماماً 
لقبيلة بني عبداهلل بن غطفان الذين دخلوا باحللف يف م�ضمى قبيلة مطري وا�ضتوطنوا 

هجرة مليح اإحدى قرى �سدير الواقعة بني الزلفي والغاط يف جند.
- عني باأمر امللك عبدالعزيز اآل �ضعود يف 10 حمرم 1349هـ/1930م مدر�ضاً 
اأول  اآنذاك  للفقه والفرائ�س باملعهد العلمي ال�ضعودي يف مكة املكرمة الذي يعترب 
ال�رصوح العلمية العالية التي اأن�ضاأها امللك عبدالعزيز اآل �ضعود يف ما كان يعرف 
باململكة احلجازية النجدية وملحقاتها عام 1345هـ، والأديب ال�ضعودي عبدالكرمي 

اجلهيمان وال�سيخ عبداهلل خياط املقرئ واحد اأئمة احلرم املكي �سابقاً.
- تولى الق�ضاء يف املحكمة امل�ضتعجلة يف جدة عام 1351هـ/1932م.

- عني قا�ضياً ورئي�ضاً للمحكمة ال�رصعية يف جدة عام 1351هـ/1934م وكان 
ب�ضاطة  ذات  كانت  اآنذاك  جدة  يف  ال�رصعية  واملحكمة  الدباغ،  علي  حممد  نائبه 
وتوا�ضع تقع يف �ضارع امللك عبدالعزيز اآل �ضعود وت�ضغل اأربع غرف يف الطابق 
مكان  من  جزء  يف  تقريباً  يقع  الآن  املوقع  وهذا  جدة،  لبلدية  كراج  مع  الثاين 
حتى  املن�ضب  هذا  يف  وبقي  التجاري.  املحمل  مركز  امل�ضمى  التجاري  املركز 
العدل  وزير  احلركان  علي  بن  حممد  ال�ضيخ  حمله  وحل  1372هـ/1953م  عام 

ال�ضعودي �ضابقاً.
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- عني قا�ضياً ورئي�ضاً للمحكمة ال�رصعية الكربى يف الطائف عام 1372هـ/1953م.
رئي�س  من  باأمر  ق�ضائية  مبهمات  الكربى  الطائف  مبحكمة  عمله  خالل  كلف   -
جمل�س الوزراء ال�ضعودي لبع�س مناطق اململكة العربية ال�ضعودية مثل تهامة ع�ضري 
بلقرن، وبالد غامد بجبال ال�رصوات مبنطقة ع�ضري، وبالد  اليمن وبالد  حتى حدود 

بني �ضعد يف جبال ال�رصوات يف احلجاز.
- اأحيل على التقاعد يف نهاية عام 1387هـ/1967م. وخلفه يف رئا�ضة الق�ضاء 
باملحكمة ال�رصعية الكربى بالطائف ال�ضيخ عبداهلل الب�ضام موؤلف الكتاب التاريخي 

علماء جند خالل �ضتة قرون.
- كان له جمل�س يف بيته بالطائف يرتاده اأهل العلم والأدب.

- اأعد �ضجرة ن�ضب اآل عي�ضى قبل وفاته.

وفاته 

تويف رحمه اهلل تعالى يف الريا�س يوم الأحد 7 ربيع الآخر 1392هـ املوافق 20 
مايو 1972م اإثر هبوط يف نب�سات القلب و�سلي عليه يف اجلامع الكبري بالريا�ض، 

وحزن النا�س ملوته ونعي يف ال�ضحف ورثي مبراث عديدة.

اأبناوؤه 

له ابن واحد هو عبدالرحمن من كبار موظفي وزارة اخلارجية ال�ضعودية و�ضفرياً 
حلكومة اململكة العربية ال�ضعودية يف �ضوي�رصا وهو اآخر من�ضب توله قبل تقاعده، 
واأمهات  الأثرية  النفي�ضة  املخطوطات  ببع�س  تزخر  التي  والده  مكتبة  باإهداء  وقام 
الكتب اإلى قا�ضي الدرعية عبدالرحمن اآل عي�ضى والذي قام باإهدائها ملكتبة مدينة 

�ضقراء العامة.
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تكرميه 

كانت له منزلة ومكانة لدى امللك في�ضل بن عبدالعزيز الذي كان ي�ضت�ضريه يف 
التاريخي يف  م�ضائل الق�ضاء وي�ضتقبله دوماً يف جمل�ضه الأ�ضبوعي يف ق�رص �ضربا 

الطائف اأثناء دوام الديوان امللكي ال�ضيفي.
- اأطلقت اأمانة منطقة الريا�س ا�ضمه على اأحد �ضوارع مدينة الريا�س.

  


