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هو �لعامل �جلليل و�لفقيه �لفر�سي �ل�سهري �ملحدث, تربى على يد �أبيه تربية ح�سنة, 
فن�ساأ يف عبادة ربه, وفقد ب�رصه يف طفولته فقر�أ �لقر�آن على مقرىء وحفظه عن ظهر 
قلب, وجَوده, ثم �رشع يف طلب �لعلم بهمة عالية ون�شاط ومثابرة, فقر�أ على علماء 
عبد�هلل  �شيخه  عنه  وقال  �ملتون,  حفظ  يف  �رشع  ثم  �لق�شيم,  مدن  من  وغريها  بريدة 
�لدخيل : �شي�شري لهذ� �لفتى �شاأن, كما الزم �لعالمة �ل�شيخ عبد �هلل بن بليهد وعبد �هلل 
بن حممد بن �شليم و�ل�شيخ عمر بن حممد بن �شليم ودر�س عنهم �أ�شول �لدين وفروعه 
و �حلديث وم�شطلحه, ومبا �أنه كان �أعمى �لب�رش لكنه كان فاحت �لب�شرية و�عي �لقلب 
يتوقد ذكاء و�شمتا وذ� همة عالية, كما الزم  علماء �لريا�س للتزود و�ال�شتفادة, فدر�س 
�لق�شاء  �لكثري من �ملتون, تولى  �لعربية  و�حلديث و�لتف�شري و�لفر�ئ�س وحفظ  علوم 
يف عدد من مدن  �لق�شيم, فكان مثااًل يف �لعلم  و�لعمل  و�لزهد و�لورع,   �إنه �لعلم 
�لق�شائي و�لعامل �لرباين �مل�شدد, ف�شيلة �ل�شيخ: �شليمان بن عبد�هلل �مل�شعلي �خلالدي - 

رحمه �هلل تعالى -.
ن�سبه ومولده:

بريدة  وعنيزة  و�مل�شاعلة يف   �مل�شعلي,  بن حممد  �هلل  بن عبد  �شليمان  �ل�شيخ  هو 
ينتمون �إلى بني خالد, قال �لعالمة حمد �جلا�شــــر: �مل�شــــعلي يف بريدة وعنيزة جاءو� 
�إلى �لق�شيم من حرمه يف �شدير, وهم من بني خالد, ومنهم: �ل�شيخ �شليمان  بن عبد 

�هلل بن حممد �مل�شعلي )1301-1367هـ(. قا�شي حمكمة بريدة.
ولد هذ� �لعامل �جلليل يف خب �حللوة من �أعمال بريدة �شنة 1301هـ. 

ن�س�أته وتعليمه:
تربى على يـــد �أبيه تربية ح�شنة, فن�شاأ يف عبادة ربه, وبعد �أن فقد ب�رشه يف طفولته 
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قر�أ �لقر�آن على مقرئ وحفظه عن ظهر قلب وجوده, ثم �رشع يف طلب �لعلم بهمة عالية 
حفظ  يف  �رشع  ثم  �لق�شيم,  مدن  من  وغريها  بريدة  علماء  على  فقر�أ  ومثابرة,  ون�شاط 
�ملتون على �ل�شيخ عبد �هلل بن حممد �لدخيل وبعد حفظها, وكان  ي�رشح عليها �شيخه 
يعيده عليه كما تلقاه, فاأعجب به, وقال : �شي�شري لهذ� �لفتى �شاأن, والزم �لعالمة �ل�شيخ 
عبد �هلل بن بليهد وعبد �هلل بن حممد بن �شليم وعمر بن حممد بن �شليم يف ليله ونهاره 
حيث در�س عليهم يف �أ�شول �لدين وفروعه ويف �حلديث وم�شطلحه, وبالرغم من �أنه  

كان �أعمى �لب�رش �إال �أنه فاحت �لب�شرية و�عي �لقلب يتوقد ذكاء و�شمتا  ذ� همة عالية.
رحيلـه للري��ض:

رحل �إلى �لريا�س للتزود و�ال�شتفادة, فالزم علماء �لريا�س, ومن �أبرز م�شايخه فيها 
�للطيف و�ل�شيخ عبد �هلل بن ح�شن  �ل�شيخ ح�شن بن ح�شني و�ل�شيخ عبد �هلل بن عبد 
و�ل�شيخ �إبر�هيم بن عبد �للطيف و�ل�شيخ  �شعد بن عتيق, قر�أ عليهم �الأ�شول و�لفروع 

و�حلديث و�لتف�شري والزمهم مع �ل�شيخ حمد بن فار�س يف علوم �لعربية �شنني.
عودته للق�سيــم:

ثم رجع �إلى �لق�شيم وجل�س قي بريدة للطلبة يف �جلامع �لكبري, و�لتف �إلى حلقته 
�ل�شلو�ت  �أدبار  �لنهار, كما كان يجل�س  �أول  لعددهم, وكان ذلك يف  طلبة ال ح�رش 
�لفقه  �لتعليم و��شع �الطالع, خ�شو�شاً يف  يف م�شجده �لذي يوؤم فيه, وكان ح�شن 
و�أ�شوله ويف �حلديث و�لتف�شري و�لفر�ئ�س, وكان يحفظ كثري�ً من �ملتون وي�شت�شهد بها  

ويتعاهدها, وكان يحب جمع �لكتب و�لبحث و�الإطالع. 
تعيينه على ق�س�ء الفوارة:

عينه �مللك عبد �لعزيز قا�شياً على �لفو�رة وما حولها, و هذه �ملحكمة تخدم قرى 
وهجر�ً قبل  �أن تُ�شم �إليها حمكمة ثادج وحمكمة عطى عام 1403هـ وقد كانت ت�شمل 
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واليتها ما �شملته عقلة �ل�شقور حتى فتحت حمكمة عقلة �ل�شقور, فاأخذت بع�س �لهجر 
و�لقرى لت�شمل واليتها, وقد عمل بالفو�رة: �ل�شيخ عبد �هلل بن �شليمان �لبليهد و�ل�شيخ 
بن  نا�رش  و�ل�شيخ   �ملحيميد  �إبر�هيم  بن  �شالح  و�ل�شيخ   �مل�شعلي  �هلل  عبد  بن  �شليمان 
حممد بن مطلق �حلناكي و�ل�شيخ عبد �هلل بن �شليمان بن حميد و�ل�شيخ حمد بن مطلق 
�ألبطي  �شليمان  بن  �هلل  و�ل�شيخ عبد  1379هـ  بال�شجالت عام  �لعمل  بد�أ  �لغفيلي ومنه 
و�ل�شيخ علي بن عبد �هلل �ل�شقعبي و�ل�شيخ حممد بن عبد �لرحمن �مل�شلم و�ل�شيخ علي 

بن فايز �لدغريي و�ل�شيخ عبد �لعزيز بن حمد �ملطرودي  وغريهم.
نقله اإلى ق�س�ء ال�سبيكية:

تر�جم:  لنا من  ما حت�شل  و�قع  بها من  �ل�شبيكية, وقد عمل  ق�شاء  �إلى  نقله   جرى 
�ل�شيخ حممد بن نا�رش بن مطلق �حلناكي و�ل�شيخ �شليمان بن عبد �هلل بن حممد �مل�شعلي 
و�ل�شيخ �شليمان بن عبد �هلل �ل�شاير و�ل�شيخ عبد �هلل �شديد �حلربي و�ل�شيخ عي�شى بن 

حممد بن عبد �هلل �ملالحي و�ل�شيخ حمد بن عقيل �لعقيل وغريهم.
نقله اإلى  ق�س�ء املذنب:

 ذكر عبد �لرحمن بن عبد �هلل �لغنامي يف كتابه �لذين تولو� �لق�شاء فذكر �أنه يف عام 
1350هـ عني �ل�شيخ حممد �ل�شالح �ملقبل قا�شياً يف �ملذنب حتى عام 1356هـ حيث مت 
نقله لق�شاء جنر�ن, فحل حمله �ل�شيخ �شليمان بن عبد �هلل �مل�شعلي حتى عام 1366هـ 
حيث مت نقله �إلى �لبكريية, وعني بداًل منه �ل�شيخ �شالح �ل�شكيتي حتى عام 1375هـ, 
حني عاد �ل�شيخ حممد �ل�شالح �ملقبل لتويل �لق�شاء مرة �أخرى, حيث تاأ�ش�شت �ملحكمة 

عام 1375هـ,  وكانت ت�شم �لكثري من �لقرى و�لهجر, ثم ت�شل�شل �لق�شاة كما يلي: 
�ل�شيخ  هـ(,   1379/3/27  - هـ   1375 )حمرم   �ملقبل  �شالح  بن  حممد  �ل�شيخ 
�هلل  عبد  �ل�شيخ  1384/3/18هــــ(,   - 13هـ   79/6/13( �خلزمي  �شالح  بن  حممد 
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بن ز�مل �ل�شغري )1384/3/18 هـ -1392/11/21هـــ(, �ل�شيخ عبد �هلل بن عبد 
�لعزيز �لتو يجري )92/11/28 13 هـ-1413/11/21هـ(, �ل�شيخ حمد بن عبد 
�ملانع   �لعزيز  عبد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ملحكمة  رئي�س  1406/7هـــ,   �جلطيلي30/  �هلل 
1403/8/15هـ, �ل�شيخ  �شالح بن عبد �لرحمن بن �شليمان �ملحيميد, وقد �شم �إليها 
حمكمة �لثامرية يف1402/12/24هـ, كما �شم �إليها  حمكمة �لريقيه �خلرماء �أل�شماليه 

بتاريخ 15 /1410/7هـ, ثم  تو�لى �لق�شاة بعد ذلك.
نقله لق�س�ء البكرييـــــــة:

ثم نقل لتويل ق�شاء �لبكريية �شنة 1366هـ, وكان �أول من تولى �لق�شاء  يف �لبكريية 
�ل�شيخ عبد �هلل بن �شليمان �لبليهد عام 1331هـ  وخلفه �ل�شيخ حمد بن �شليمان �لبليهد 
عام 1340هـ,  ثم تعني �ل�شيخ حممد بن مقبل بن علي بن مقبل �شاحب �ملن�شي  عام 
1347هـ حتى تويف, ثم عني �ل�شيخ عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن حممد �ل�شبيل قا�شياً 
بعده, وكان لهذه �لفرتة �لتي بد�أت بال�شيخ �لبليهد و�نتهت بال�شيخ عبد �لعزيز �أثرها 
�شليمان  �ل�شيخ  من:  كل  باملحكمة  �لق�شاة  عمل  تو�لى  ثم  �لبكريية,  �أبناء  على  �لكبري 
بن عبد �هلل بن حممد �مل�شعلي و�ل�شيخ عبد �هلل بن حممد بن �شليم و�ل�شيخ حمد بن 
�شليمان بن �شعود بن بليهد و�ل�شيخ �شالح بن �إبر�هيم بن حممد �لطا�شان و�ل�شيخ عبد 
�هلل بن �شليمان بن عبد �هلل �حلميد و�ل�شيخ �شليمان بن �شالح بن �شالح �حلمود و�ل�شيخ 
عبد �هلل بن علي بن دخيل و�ل�شيخ عبد �هلل بن عمر �ملطوع و�ل�شيخ �شالح بن عبد �هلل 
بن عبد �لكرمي �لدروي�س و�ل�شيخ �شليمان بن عبد �هلل بن حممد �لفايز, وهكذ� ��شتمر 

تتابع �لق�شاة.
توليه الق�س�ء يف بريدة:

تاأ�ش�شت حمكمة بريدة  عام1377هـ  وتخدم عدد�ً من  �لقرى و�لهجر. ومن �لق�شاة 
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�لذين عملو� مبحكمة بريدة: �ل�شيخ عبد �هلل بن حممد بن عبد �هلل بن �شليم )1331هـ-  
1350هـ(, �ل�شيخ عمر بن حممد بن عبد �هلل �آل �شليم  )1351هـ  -1362هـ(, �ل�شيخ 
حممد بن عبد �هلل �أبا �خليل 1363هـ مل يكمل �شنة, �ل�شيخ �شليمان بن عبد �هلل �مل�شعلي, 
�ل�شيخ عبد �هلل بن حممد بن حميد, �ل�شيخ عبد �لرحمن �لغيث )1382هـ  -1384هـ 
عبد  بن  �إبر�هيم  �ل�شيخ   ,) 1397هـــ   - )1391هـــ  �ل�شامل  حممد  بن  علي  �ل�شيخ   ,)
�لعزيز �خل�شريي  ) 1398هـ  - 1410هـ (, �ل�شيخ حممد بن عبد �لرحمن �مل�شلم ) 
�ل�سيخ حمد   ,1402 �ملحيميد  �لرحمن  بن عبد  �ل�شيخ �شالح   ,) 1407هـ   1402هـ-  
بن تركي �ملقبل 1402هـ - 1412هـ, �ل�شيخ �أحمد بن عبد �لرحمن �خل�شري 1406هـ, 
1407هـ,  �لعريني  عثمان  بن  حمد  �ل�شيخ  1407هـ,  �لعمر  حممد  بن  �إبر�هيم  �ل�شيخ 
�ل�شيخ نا�رش بن عبد �هلل �لغيث 1408هـ, �ل�شيخ �أحمد بن �إبر�هيم �جلري�شي 1412هـ, 
�ل�شيخ علي بن حممد �لعمر 1417هـ, �ل�شيخ �شالح  بن �أحمد �خلري�شي )1377هـ-ـ 
1407هـ(, �ل�شيخ عبد �لرحمن بن عبد �هلل �لعجالن  1410هـ, �ل�شيخ علي بن �أحمد 
�إبر�هيم �مل�شيقح )1378هـ -  1389هـ(, �ل�شيخ �شليمان بن نا�رش �لعبودي  )1384هـ-  
1390هـ(, �ل�شيخ عبد �لرحمن بن �شليمان �جلار �هلل ) 1386هـ  -1409هـ (,�ل�شيخ عبد 
�هلل بن عثمان �لب�رص) 1388هـ-  1389هـ (, �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل �ل�شغري, �ل�شيخ 
عبد�هلل بن �شليمان �لبطي ) 1389هـ- 1405هـ (, �ل�شيخ عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لغيث  
)1389هـ -1401هـ (, �ل�شيخ عبد�لرحمن بن �شالح �جلرب 1389هـ, �ل�شيخ �شالح بن 

حممد �لعثمان, وهكذ� ��شتمر �لق�شاة.
�أقام  وكان  �ل�شيخ �مل�شعلي بيت والية  ملدن �لق�شيم للق�شاء فيها لفرت�ت,  حيث 
يف بريدة بعد �أن خلفه �ل�شيخ عمر بن �شليم على ق�شاء بريدة, وكذ� �ل�شيخ  عبد �هلل بن 

حممد بن حميد ��شتنابه على ق�شائها. 
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اإم�مته وخط�بته:
�أق�شيته,  فيها  و�شدد  فيها  �لق�شاء  تولى  �لتي  �ملدن  �جلو�مع وخطيبها يف  �إمام  كان 
كما تولى �الإمامة و�خلطابة يف جامع  بريدة �لكبري فقام  بو�جبه حق �لقيام وعلى �أكمل 
�لقر�ن  حلقات  ويقيم  �ل�رشعية  �ملو�د  عموم  يف  �لدرو�س  يعطي  خاللها  وجـــه,وكان 

�لكرمي وجتويده وتف�شريه, فكان علما �شامقا ومعلما حاذقا وذ� �شاأن ومكانة .
تالمذتـــــــه:

له تالمذة كثريون فمعظم تالمذة �ل�شيخ عمر بن �شليم هم تالمذته حيث �إذ� �نتهت 
قر�ءة �شيخه �نفلتو� �إليه,  كما جل�س للطلبة يف �ملدن �لتي تولى �لق�شاء فيها وقر�ءتهم 

عليه كقر�ء�تهم على �آل �شليم طريقة �لقد�مى.
ومن �أبرز من تخرج عليه والزمه عبد �هلل �ل�شليمان �لبطي وعبد �لعزيز �لغ�شن و�بنه 

عبد �هلل �ل�شليمان وعبد �هلل �لر�شيد و�إبر�هيم �لعبيد وعلي �ل�شالع.
�سلته ب�لعالمة ال�سعدي:

كان له �شلة قوية بال�شيخ عبد �لرحمن بن �شعدي, حيث كان يزوره  وير��شله, يقول 
�بنه �الأ�شتاذ �لفا�شل عبد �هلل بن �شليمان: ملا بلغ �أبي وفاة �ل�شيخ عبد �لرحمن بن �شعدي 
وكان �ملر�س قد �بتد�أ به, قال: )لقد طاب  �ملوت, فهذ� عامل جند وز�هدها ووحيد زمانه 
قد خ�رشناه, وهو �آخر من عرفته من �أهل �لعلم �لعاملني, ولقد �أ�شبحت �الآن كالغريب 

يف زمني(. غفر �هلل لل�شيخني فقد مات �لفقيد و�لفاقد.
�سف�تــه:

يتوقد ذكاء و�شمت همته,  �لقلب  �لب�شرية و�عي  فاحت  �لب�رش  �أعمى  كان رحمه �هلل 
هادئ  يعنيه  فيما  �إال  �لكالم  قليل  �لوجه  طلق  �شخماً  �للون  �أ�شمر  �لقامة  ق�شري  وكان 
�لطبع متو�شط �ل�شعر مبتعد�ً عن �مل�شاكل و�خلالفات يحب �لبحث و�لنقا�س يف م�شائل 
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�لعلم وكان مرحاً يف جمال�شه وله نكت ح�شان و�آية يف �لزهد و�لورع و�ال�شتقامة عازفاً 
عن �لدنيا وزهرتها مقبال �إلى �هلل و�لد�ر �الآخرة حمافظاً على �أور�ده له حزب من �لليل 
ال يخل فيه كثري �لتالوة و�لذكر فكان مثااًل يف �لعد�لة و�لنز�هة حازماً يف كل �شئونه 
حليما ال ُيرى �لغ�شب يف وجهه لي�س بخب وال يخدعه �خلب  وكان حا�رش �جلو�ب 
قوي �لبديهة ويف كل فن جتد له �ليد �لطولى  به كاأنه فنه �ملخت�س به وعلى جانب كبري 
من �الأخالق �لعالية و�ل�شفات �حلميدة حمبوباً بني �خلا�س و�لعام, وكان ح�شن �لتعليم 
و��شع �الطالع خ�شو�شاً يف �لفقه و�أ�شوله ويف �حلديث و�لتف�شري وكان يحفظ كثري�ً 
و�الإطالع.   و�لبحث  �لكتب  جمع  يحب  وكان  ويتعاهدها  بها   وي�شت�شهد  �ملتون  من 
وكان له مكانة مرموقة عند �لوالة و�لنا�س وكان ال يحب �ل�شهرة موؤثر�ً للخلوة متجر�ً  

لعبادة ربه حتى توفاه �هلل.
وف�تـــــــه:

و�فاه �أجله �ملحتوم ماأ�شوفاً على فقده يف 12 رجب 1376هـ, فحزن �لنا�س لفقده 
و�شلي عليه يف جامع بريده. وخلف �بنيه عبد �هلل و�أحمد.رحم �هلل �ل�شيخ �مل�شعلي, 

فلقد كان مثااًل يف �لعلم و�لعمل و�لزهد و�لورع.  
ممن ترجــم لــه: 

ترجم له حممد بن عثمان �لقا�شي يف كتابه, كما ترجم له �ل�شيخ عبد �هلل بن حممد 
بن عاي�س �لزهر�ين يف كتابه تاريخ �لق�شاء و�لق�شاة يف �لعهد �ل�شعودي �شمن ق�شاة 
�لق�شيم , وقد ذكره عبد �لرحمن بن عبد �هلل �لغنامي يف كتابه عن �ملذنب �شمن �شل�شلة 

هذه بالدنــا.


