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جعل اهلل تعالى العلماء جنوم الأر�ض، اإذا رحلوا بقي نور علمهم يف تالميذهم، 
الدنيا  احلياة  يف  نوراً  لهم  ليكون  النا�ض،  على  �ضياءه  فيبثون  وفقههم،  وكتبهم، 
الباطل، والفا�ضل  به الهدى، ويعرفون اخلري من ال�رش، واحلق من  النا�ض  ي�ضتب�رش 
وير�ضدون  يهدون  بعدهم،  من  العلم  وحملة  الأنبياء  ورثة  فالعلماء  العاطل.  من 
ويبينون ويو�ضحون كٌل على ح�ضب ما اأعطاه اهلل تعالى، فذاك بقلمه وبنانه، والآخر 

بف�ضاحته وبيانه، والآخر بطالبه واأتباعه واإخوانه. 
مب  ڇ  تعالى:  قال  اأمره  وعظموا  ذكره  رفعوا  ملا  العلماء  تعالى  اهلل  رفع  وقد 
العامل  فقد  لقد   .١١ املجادلة:  يتڇ  ىت   مت  خت  حت  جت  يب  ىب 
�ض اأجياًل متتالية  ذهبوا يف  الإ�ضالمي �ضيخاً جلياًل له مكانته يف العلم والقدر، درَّ
يف  املعروف  املح�ضن(،  �ضالح  بن  عبداهلل  )ال�ضيخ  اإنه  ومغاربها،  الأر�ض  م�ضارق 
زمانه بالعلم، ممن ي�ضار لهم بالبنان من اأهل احلديث والفقه، ر�ضح للق�ضاء ولرباعته 
يف التعليم كان اأحد املوؤ�ض�ضني للجامعة الإ�ضالمية واملدر�ضني فيها، له العديد من 
املاآثر يف جمال التعلم والتعليم والتاأليف ترك رحمه اهلل اإرثاً علمياً عظيماً، فقد كان 
من حمبي التاأليف، فقد اأم�ضى اأكرث حياته يف الكتابة، تاركاً كتباً كثرية، ومن اأ�ضهر 
يف  بقراءتها  تالميذهم  العلماء  ون�ضح  الإ�ضالمي  العامل  يف  انت�رشت  التي  الكتب 
بادئ علمهم، كتاب �رشح الأربعني النووية، الذي لقي قبوًل كبرياً بني النا�ض من 
در�ضت  التي  الكتب  اأميز  ويعترب من  مرة  اأكرث من  الثناء، وقد طبع  واقع خطابات 
للطلبة، وله كتاب  ُمب�ضط منا�ضب  املعاهد، وكتاب )اأحاديث خمتارة( ب�رشح  يف 
وكتاب  جملدات(،  )ثالث  يف  الفقه(  عمدة  )�رشح  وكتاب  عم(،  جزء  )تف�ضري 
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)�رشح  وكتاب  جملدات،  ثالث  والأخالق(  واملعامالت  العبادات  يف  )اأحاديث 
واحد(،  )جملد  التوحيد(  كتاب  )�رشح  وكتاب  جملدين،  يف  الأحكام(  عمدة 
)الق�ض�ض(  يف  وكتاب  �ضمع(،  قد  جزء  من  و�ضيء  تبارك  جزء  )تف�ضري  وكتاب 
واأخبار  ق�ض�ض  منها  اأخرى  وكتب  جملد،  )احلديث(  يف  ومذكرات  جملدين، 

ومنها فقه واآثار، اإنه علٌم �ضامٌق وعامل متمكن ونادر زمانه. 

ن�ضاأته وتعليمه:

ال�ضيحية مبنطقة  املح�ضن عام ١333هـ، يف مدينة  ال�ضيخ عبداهلل بن �ضالح  ولد 
يعود  ال�ضيخ  مرجع  واأ�ضل  العرينات،  من  �ضبيع  قبيلة  اإلى  ن�ضبه  ويرجع  الق�ضيم، 
ن�ضاأة مباركة بني كنف والدين كرميني  ن�ضاأ  الق�ضيم  اإحدى قرى  ال�ضلفعة  اإلى قرية 
من  العلم  ياأخذ  اأن  على  نف�ضه  ال�ضيخ  اهتم  كما  العلم،  من  ينهل  اأن  على  حر�ضا 
واملدينة  والريا�ض، ومكة  الق�ضيم،  العلم يف  فقد طلب  مناطق خمتلفة ومتعددة، 
على يد علماء كان لهم الأثر البالغ يف تخريج كثري من اأهل العلم وامل�ضايخ، فعندما 
ولد ال�ضيخ مل يكن هناك تعليم يذكر يف ال�ضيحية، لذا �ضافر به والده اإلى البكريية 

لوجود الكتاتيب، وكانت اأول رحلة له يف طلب العلم وقد كان �ضغري ال�ضن.
عمر  يف  �ضنتني  مكة  ثم  املدينة  يف  الع�ضكر  بالهجانة  التحق  ١349هـ  �ضنة  ويف 
احلادية ع�رشة، وكان ذلك يف قلعة اأجياد مبكة، كما كان يرتدد فيها على حلق العلم 
عاملها  واأ�ضهرهم  علمائها  على  ليدر�ض  البكريية  اإلى  اأخرى  مرة  ليعود  احلرم،  يف 
كما  احلرم.  اإمام  اأخو  وهو  ال�ضبيل  عبدالعزيز  وال�ضيخ  مقبل،  بن  حممد  ال�ضيخ 
مة �ضالح  العالَّ ال�ضيخ  اأ�ضهرهم  الأجالء من  العلماء  بريدة على عدد من  در�ض يف 
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اخلري�ضي، ثم قدم ال�ضيخ اإلى مدينة الريا�ض عام ١364هـ لينهل العلم من امل�ضايخ 
مة حممد بن عبداللطيف  رحمه اهلل جد �ضماحة مفتي عام  وعلى راأ�ضهم ال�ضيخ العالَّ
اململكة ال�ضيخ عبدالعزيز اآل ال�ضيخ. وبذلك اأمكنه من تدري�ض اأبناء ال�ضيحية اأربع 

�ضنوات ثم انتقل للتدري�ض النظامي يف ثرمدا يف �ضقراء.

طريقة تعليمه:

حر�ض على اأن يكون يف طريقة تعلمه متبعاً لل�ضّنة، ونابذاً للتع�ضب متبعاً للحق، 
ولذا فقد فاق كثرياً من اأقرانه يف طلب العلم، حيث نهل العلم من جميع املذاهب 
ال�ضنية، ويرجع لكالم املحققني من اأهل العلم كابن تيمية وابن القيم  رحمهما اهلل 
تعالى. وقد حبا اهلل تعالى ال�ضيخ كثرياً من الفرا�ضة واحلكمة ومعرفة النا�ض ومعادن 
الرجال حتى عر�ض عليه العاّلمة ال�ضيخ عبداهلل ابن حميد الق�ضاء مرتني واألح عليه 

يف ذلك ولكن ال�ضيخ رف�ض واعتذر.

عمله يف الق�ضاء والتدري�س:

بعد تخرجه من كلية ال�رشيعة عام ١380هـ، عنّي قا�ضياً يف عقلة ال�ضقور وبعد 
فرتة اعتذر حيث �ضفع له ال�ضيخ ابن باز رحمه اهلل طالباً من ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم 
اأن يجعله معه يف اجلامعة الإ�ضالمية مدر�ضاً فوافق ال�ضيخ ابن اإبراهيم، فانتقل اإلى 
للجامعة،  املوؤ�ض�ضني  من  واأ�ضبح  الإ�ضالمية،  اجلامعة  يف  للتدري�ض  املنورة  املدينة 
باز  رحمه اهلل  ابن  العاّلمة  تعيينه، وكان �ضماحة  املنورة منذ  املدينة  ا�ضتقر يف  وبها 
نائباً لرئي�ض اجلامعة بينما كان رئي�ض اجلامعة �ضماحة ال�ضيخ العاّلمة الإمام حممد بن 
اإبراهيم  رحمه اهلل تعالى لهذا كان العاّلمة ابن باز  رحمه اهلل يثني على علم ال�ضيخ 
عبداهلل وعلى ح�ضن اإلقائه واأ�ضلوبه العلمي، حتى اإنه اأمر بن�رش ر�ضالته يف الأخالق، 
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كما وقف مع من وقف مع ال�ضيخ عبداهلل عندما امتنع عن الق�ضاء، لأنهم راأوا فيه 
براعة العلم والتعليم.

�ضفره للهند وعودته:

اجلامعة  للتدري�ض يف  الهند  اإلى  ال�ضيخ  اُنتدب  خالل عامي ١393هـ و١394هـ 
ال�ضلفية، فاأقام هناك �ضنتني يف مدينة بنار�ض الهندية، ثم عاد اإلى املدينة فا�ضتمر يف 

التدري�ض يف اجلامعة الإ�ضالمية اإلى العام ١402هـ، حتى تقاعد.

طالبه ومالزميه:

خالل هذه الرحلة العلمية الطويلة �ضاحب ال�ضيخ كثرياً من العلماء الأجالء 
اهلل  رحمه  باز  ابن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  �ضماحة  منهم  والفقه،  احلديث  اأهل  من 
العاّلمة  وال�ضيخ  الإفتاء،  رئي�ض  نائب  اهلل  رحمه  عفيفي  عبدالرزاق  والعاّلمة 
وال�ضيخ  البيان(،  )اأ�ضواء  كتاب  �ضاحب  اهلل  رحمه  ال�ضنقيطي   الأمني  حممد 
املحدث حماد حمد الأن�ضاري، ومعايل ال�ضيخ �ضالح بن فوزان الفوزان ع�ضو 
اللجنة الدائمة والإفتاء وع�ضو هيئة كبار العلماء، وال�ضيخ عبدالرحمن العجالن 
بن  وال�ضيخ حممد  احلرام،  امل�ضجد  والواعظ يف  �ضابقاً  الق�ضيم  رئي�ض حماكم 
و�ضداقة  زمالة  معه  وله  امل�ضاعد  الإ�ضالمي  العامل  رابطة  رئي�ض  العبودي  نا�رش 
وال�ضيخ  النبوي،  امل�ضجد  يف  املدر�ض  الغنيمان  عبداهلل  العاّلمة  وال�ضيخ  قدمية، 
النبوي  بامل�ضجد  واملدر�ض  الإ�ضالمية  اجلامعة  اأمني  اهلل  رحمه  فالتة  حممد  عمر 
ال�رشيف، وال�ضيخ حممد تقي الدين الهاليل، وال�ضيخ حممد املختار ال�ضنقيطي 
عطية  وال�ضيخ  اهلل  رحمه  النبوي   بامل�ضجد  الواعظ  املختار  حممد  ال�ضيخ  والد 

حممد �ضامل املدر�ض بامل�ضجد النبوي. 
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اأما تالميذه فهم كرث منهم يف داخل ال�ضعودية وخارجها، بل ا�ضتمر طلبة العلم 
ياأتون اإليه حتى قبل موته بقليل، لكن لعل من اأ�ضهر من در�ض على ال�ضيخ حممد 
بن حممد املختار ال�ضنقيطي الذي قال عنه: )ما انتفعنا باأحد مثل ما انتفعنا بال�ضيخ 
الوائلي  بن حمود  ال�ضيخ حممد  البارزين  تالميذه  من  املح�ضن(. وكذلك  عبداهلل 
النبوي  امل�ضجد  يف  واملدر�ض  �ضابقاً.  الإ�ضالمية  اجلامعة  يف  ال�رشيعة  كلية  عميد 
حالياً. وال�ضيخ عبدالعزيز بن عبدالفتاح قارئ عميد كلية القراآن الكرمي والدرا�ضات 
الإ�ضالمية باجلامعة الإ�ضالمية ورئي�ض جلنة مراجعة م�ضحف املدينة النبوية، وال�ضيخ 
علي �ضعيد ال�ضيخي مدير املعهد الثانوي باجلامعة الإ�ضالمي �ضابقاً وغريهم كثري. كما 
كان الدكتور اإح�ضان اإلهي ظهري  رحمه اهلل )يف الهند(، ممن يحب ال�ضيخ وي�ضت�ضريه 
يف اأمور كثرية ويرجع اإليه وي�ضتند اإلى قوله، وكان اآخر لقاء مت بينهما قبل �ضهرين 

من اغتيال ظهري.

تفرغه وزائروه:

ُطلب منه بعد تقاعده اأن يكون مدر�ضاً يف امل�ضجد النبوي، اإل اأنه اأ�ضيب بحادث، 
وتفرغ  التدري�ض  بعد ذلك عن  ال�ضيخ  فاعتذر  التحرك،  ي�ضتطيع  ما جعله ل  وهذا 
للقراءة والكتابة واملطالعة، واأ�ضبح يزوره بع�ض العلماء وطلبة العلم داخل اململكة 
وخارجها للمدار�ضة واملناق�ضة والقراءة، ومن اأبرز من كان ياأتيه ب�ضكل م�ضتمر عميد 
وتلميذاً  �ضديقاً  وكان  الطويان  عبدالعزيز  الدكتور  ال�ضيخ  والإعالم  الدعوة  كلية 
ويحبه ال�ضيخ عبداهلل كثرياً. وكذلك ال�ضيخ حممد بن �ضالح الرباك الأ�ضتاذ امل�ضارك 
يف اجلامعة الإ�ضالمية باملدينة املنورة. بقي ال�ضيخ على عهده يف حب اخلري وحب 
العلم وبقي �ضنوات حياته يف مدينة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم حتى تويف رحمه 

اهلل.
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وفاته:

�ض اأجياًل متتالية  فقد العامل الإ�ضالمي �ضيخاً جلياًل له مكانته يف العلم والقدر، درَّ
١432هـ  رجب   ١3 الأربعاء  يوم  يف  تويف  ومغاربها،  الأر�ض  م�ضارق  يف  ذهبوا 
ُو�ضلي عليه ع�ضاء ذلك اليوم يف م�ضجد ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ودفن يف 

املدينة. ول ريب اأن موت العلماء منق�ضة يف الأر�ض قال اهلل تعالى: ڇ ەئ وئ وئ 
یڇ  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
اأو  معناه خرابها،  اأطرافها  من  الأر�ض  )اإنقا�ض  قال جماهد وعكرمة:  الرعد: 4١. 
هو موت علمائها(، ففقدهم رزية كبرية وبالء عظيم، ولكن اأعظم ما ينف�ض الكربة 
علمهم،  ينقلون  الذين  التالميذ  فهناك  مكتوباً،  اأ�ضبح  علمهم  اأن  الغمة  ويك�ضف 
وهناك ما كتبت اأيديهم من العلم، وقد جعل اهلل تعالى لهم حقاً واإجالًل، فعن عبادة 
منَّا  ال�ضامت  ر�ضي اهلل عنه قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )لي�ض  بن 
من مل يجلَّ كبرَينا، ويرحم �ضغرينا، ويعرْف لعاملنا حقه(؛ رواه اأحمد والرتمذي. 
لذا كان حقاً علينا اأن نحفظ حقوقهم ون�ضون جنابهم، ونبني اأمرهم للنا�ض ليعرف 

النا�ض ف�ضلهم ومكانتهم وعلمهم.

ماآثره وكتبه:

حمبي  من  كان  فقد  عظيماً،  علمياً  اإرثاً  اهلل  رحمه  املح�ضن  عبداهلل  ال�ضيخ  ترك 
الكتب  اأ�ضهر  تاركاً كتباً كثرية، ومن  الكتابة،  اأكرث حياته يف  اأم�ضى  التاأليف، حيث 
بادئ  يف  بقراءتها  تالميذهم  العلماء  ون�ضح  الإ�ضالمي  العامل  يف  انت�رشت  التي 
علمهم، كتاب ال�ضيخ عبداهلل يف �رشح الأربعني النووية، الذي لقي قبوًل كبرياً بني 
النا�ض من واقع خطابات الثناء، وقد طبع اأكرث من مرة ويعترب من اأميز الكتب التي 
ُمب�ضط  اأي�ضاً كتاب مطبوع يف )اأحاديث خمتارة( ب�رشح  املعاهد، وله  در�ضت يف 
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يف  وهو  فكثري،  يطبع  مل  ما  واأما  عم،  جزء  تف�ضري  يف  كتاب  وله  للطلبة،  منا�ضب 
طريقه للطباعة –باإذن اهلل تعالى-، مثل كتاب �رشح عمدة الفقه يف )ثالث جملدات 
تقريباُ(، وكتاب  )اأحاديث يف العبادات واملعامالت والأخالق( يف ثالث جملدات، 
و�رشح عمدة الأحكام يف )جملدين تقريباً(، و�رشح كتاب التوحيد )جملد واحد(، 
)جملدين(،  الق�ض�ض  يف  وكتب  �ضمع،  قد  جزء  من  و�ضيء  تبارك  جزء  وتف�ضري 
ومذكرات يف احلديث )جملد(، وكتب اأخرى منها ق�ض�ض واأخبار ومنها فقه واآثار. 

ويتم ترتيبها وت�ضنيفها، ومن ثم طباعتها.

مما قيل يف رثائه:

يقول د. ن�ضار بن عبدالرحمن بن نا�رش احلمد اإمام وخطيب جامع الإمام ابن ماجه:

ملا اأتى اخلرب اجلليل
واأ�ضاح عن ِحمل ثقيل

وتبعرثت كلماته
وتكدرت بعد الأفول

)ال�ضيخ مات( وقد ثوى
يف اأر�س هادينا الر�ضول

ال�ضيخ مات وقد بكى
اأحبابه بعد الذبول

غطت على عيني الدموع
واأ�ضملت ب�ضرًا ِكليل

هو �ضيخنا هو من �ضما
بالعلم يف �ضرف مهول

نورًا علينا ما خبت
اأنواره يف ذي احلمول

حق الفراق وقد م�ضى
اأمر الإله على الأفول

لته فوق اجلبني قبَّ
ودعته �ضيخا جليل

فخرًا له بذل العلوم
مبنزل الوحي اجلليل

قد عا�س يف ر�ضم 
الكتابة باملقالة والنقول

حتى اأراد اهلل اأن
يجفو اخلليل عن اخلليل

يا رب فارحم �ضيخنا
واجعل له احل�ضنى مقيل

 


