هو العامل اجلليل والفقيه الفر�ضي ال�شهري املحدث ,تربى على يد �أبيه تربية ح�سنة,
فن�ش�أ يف عبادة ربه ,وفقد ب�رصه يف طفولته فقر�أ القر�آن على مقرىء وحفظه عن ظهر
قلب ,وج َوده ,ثم �رشع يف طلب العلم بهمة عالية ون�شاط ومثابرة ,فقر�أ على علماء
بريدة وغريها من مدن الق�صيم ,ثم �رشع يف حفظ املتون ,وقال عنه �شيخه عبداهلل
الدخيل � :سي�صري لهذا الفتى �ش�أن ,كما الزم العالمة ال�شيخ عبد اهلل بن بليهد وعبد اهلل
بن حممد بن �سليم وال�شيخ عمر بن حممد بن �سليم ودر�س عنهم �أ�صول الدين وفروعه
و احلديث وم�صطلحه ,ومبا �أنه كان �أعمى الب�رص لكنه كان فاحت الب�صرية واعي القلب
يتوقد ذكاء و�سمتا وذا همة عالية ,كما الزم علماء الريا�ض للتزود واال�ستفادة ,فدر�س
علوم العربية واحلديث والتف�سري والفرائ�ض وحفظ الكثري من املتون ,تولى الق�ضاء
يف عدد من مدن الق�صيم ,فكان مثا ًال يف العلم والعمل والزهد والورع� ,إنه العلم
الق�ضائي والعامل الرباين امل�سدد ,ف�ضيلة ال�شيخ� :سليمان بن عبداهلل امل�شعلي اخلالدي -
رحمه اهلل تعالى .-

ن�سبه ومولده:

هو ال�شيخ �سليمان بن عبد اهلل بن حممد امل�شعلي ,وامل�شاعلة يف بريدة وعنيزة
ينتمون �إلى بني خالد ,قال العالمة حمد اجلا�ســــر :امل�شــــعلي يف بريدة وعنيزة جاءوا
�إلى الق�صيم من حرمه يف �سدير ,وهم من بني خالد ,ومنهم :ال�شيخ �سليمان بن عبد
اهلل بن حممد امل�شعلي (1367-1301هـ) .قا�ضي حمكمة بريدة.
ولد هذا العامل اجلليل يف خب احللوة من �أعمال بريدة �سنة 1301هـ.

ن�ش�أته وتعليمه:

تربى على يـــد �أبيه تربية ح�سنة ,فن�ش�أ يف عبادة ربه ,وبعد �أن فقد ب�رصه يف طفولته
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قر�أ القر�آن على مقرئ وحفظه عن ظهر قلب وجوده ,ثم �رشع يف طلب العلم بهمة عالية
ون�شاط ومثابرة ,فقر�أ على علماء بريدة وغريها من مدن الق�صيم ,ثم �رشع يف حفظ
املتون على ال�شيخ عبد اهلل بن حممد الدخيل وبعد حفظها ,وكان ي�رشح عليها �شيخه
يعيده عليه كما تلقاه ,ف�أعجب به ,وقال � :سي�صري لهذا الفتى �ش�أن ,والزم العالمة ال�شيخ
عبد اهلل بن بليهد وعبد اهلل بن حممد بن �سليم وعمر بن حممد بن �سليم يف ليله ونهاره
حيث در�س عليهم يف �أ�صول الدين وفروعه ويف احلديث وم�صطلحه ,وبالرغم من �أنه
كان �أعمى الب�رص �إال �أنه فاحت الب�صرية واعي القلب يتوقد ذكاء و�سمتا ذا همة عالية.

رحيلـه للريا�ض:

رحل �إلى الريا�ض للتزود واال�ستفادة ,فالزم علماء الريا�ض ,ومن �أبرز م�شايخه فيها
ال�شيخ ح�سن بن ح�سني وال�شيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف وال�شيخ عبد اهلل بن ح�سن
وال�شيخ �إبراهيم بن عبد اللطيف وال�شيخ �سعد بن عتيق ,قر�أ عليهم الأ�صول والفروع
واحلديث والتف�سري والزمهم مع ال�شيخ حمد بن فار�س يف علوم العربية �سنني.

عودته للق�صيــم:

ثم رجع �إلى الق�صيم وجل�س قي بريدة للطلبة يف اجلامع الكبري ,والتف �إلى حلقته
طلبة ال ح�رص لعددهم ,وكان ذلك يف �أول النهار ,كما كان يجل�س �أدبار ال�صلوات
يف م�سجده الذي ي�ؤم فيه ,وكان ح�سن التعليم وا�سع االطالع ,خ�صو�صاً يف الفقه
و�أ�صوله ويف احلديث والتف�سري والفرائ�ض ,وكان يحفظ كثرياً من املتون وي�ست�شهد بها
ويتعاهدها ,وكان يحب جمع الكتب والبحث والإطالع.

تعيينه على ق�ضاء الفوارة:

عينه امللك عبد العزيز قا�ضياً على الفوارة وما حولها ,و هذه املحكمة تخدم قرى
وهجراً قبل �أن تُ�ضم �إليها حمكمة ثادج وحمكمة عطى عام 1403هـ وقد كانت ت�شمل
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واليتها ما �شملته عقلة ال�صقور حتى فتحت حمكمة عقلة ال�صقور ,ف�أخذت بع�ض الهجر
والقرى لت�شمل واليتها ,وقد عمل بالفوارة :ال�شيخ عبد اهلل بن �سليمان البليهد وال�شيخ
�سليمان بن عبد اهلل امل�شعلي وال�شيخ �صالح بن �إبراهيم املحيميد وال�شيخ نا�رص بن
حممد بن مطلق احلناكي وال�شيخ عبد اهلل بن �سليمان بن حميد وال�شيخ حمد بن مطلق
الغفيلي ومنه بد�أ العمل بال�سجالت عام 1379هـ وال�شيخ عبد اهلل بن �سليمان �ألبطي
وال�شيخ علي بن عبد اهلل ال�صقعبي وال�شيخ حممد بن عبد الرحمن امل�سلم وال�شيخ علي
بن فايز الدغريي وال�شيخ عبد العزيز بن حمد املطرودي وغريهم.

نقله �إلى ق�ضاء ال�شبيكية:

جرى نقله �إلى ق�ضاء ال�شبيكية ,وقد عمل بها من واقع ما حت�صل لنا من تراجم:
ال�شيخ حممد بن نا�رص بن مطلق احلناكي وال�شيخ �سليمان بن عبد اهلل بن حممد امل�شعلي
وال�شيخ �سليمان بن عبد اهلل ال�ساير وال�شيخ عبد اهلل �شديد احلربي وال�شيخ عي�سى بن
حممد بن عبد اهلل املالحي وال�شيخ حمد بن عقيل العقيل وغريهم.

نقله �إلى ق�ضاء املذنب:

ذكر عبد الرحمن بن عبد اهلل الغنامي يف كتابه الذين تولوا الق�ضاء فذكر �أنه يف عام
1350هـ عني ال�شيخ حممد ال�صالح املقبل قا�ضياً يف املذنب حتى عام 1356هـ حيث مت
نقله لق�ضاء جنران ,فحل حمله ال�شيخ �سليمان بن عبد اهلل امل�شعلي حتى عام 1366هـ
حيث مت نقله �إلى البكريية ,وعني بد ًال منه ال�شيخ �صالح ال�سكيتي حتى عام 1375هـ,
حني عاد ال�شيخ حممد ال�صالح املقبل لتويل الق�ضاء مرة �أخرى ,حيث ت�أ�س�ست املحكمة
عام 1375هـ ,وكانت ت�ضم الكثري من القرى والهجر ,ثم ت�سل�سل الق�ضاة كما يلي:
ال�شيخ حممد بن �صالح املقبل (حمرم  1375هـ  1379/3/27 -هـ) ,ال�شيخ
حممد بن �صالح اخلزمي (13 79/6/13هـ 1384/3/18 -ه���ـ) ,ال�شيخ عبد اهلل
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بن زامل ال�صغري ( 1384/3/18هـ 1392/11/21-ه��ـ) ,ال�شيخ عبد اهلل بن عبد
العزيز التو يجري ( 13 92/11/28هـ1413/11/21-هـ) ,ال�شيخ حمد بن عبد
اهلل اجلطيلي1406/7 /30ه��ـ ,رئي�س املحكمة ال�شيخ حمد بن عبد العزيز املانع
1403/8/15هـ ,ال�شيخ �صالح بن عبد الرحمن بن �سليمان املحيميد ,وقد �ضم �إليها
حمكمة الثامرية يف1402/12/24هـ ,كما �ضم �إليها حمكمة الريقيه اخلرماء �أل�شماليه
بتاريخ 1410/7/ 15هـ ,ثم توالى الق�ضاة بعد ذلك.

نقله لق�ضاء البكريي ـ ـ ــة:

ثم نقل لتويل ق�ضاء البكريية �سنة 1366هـ ,وكان �أول من تولى الق�ضاء يف البكريية
ال�شيخ عبد اهلل بن �سليمان البليهد عام 1331هـ وخلفه ال�شيخ حمد بن �سليمان البليهد
عام 1340هـ ،ثم تعني ال�شيخ حممد بن مقبل بن علي بن مقبل �صاحب املن�سي عام
1347هـ حتى تويف ,ثم عني ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد ال�سبيل قا�ضياً
بعده ,وكان لهذه الفرتة التي بد�أت بال�شيخ البليهد وانتهت بال�شيخ عبد العزيز �أثرها
الكبري على �أبناء البكريية ,ثم توالى عمل الق�ضاة باملحكمة كل من :ال�شيخ �سليمان
بن عبد اهلل بن حممد امل�شعلي وال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن �سليم وال�شيخ حمد بن
�سليمان بن �سعود بن بليهد وال�شيخ �صالح بن �إبراهيم بن حممد الطا�سان وال�شيخ عبد
اهلل بن �سليمان بن عبد اهلل احلميد وال�شيخ �سليمان بن �صالح بن �صالح احلمود وال�شيخ
عبد اهلل بن علي بن دخيل وال�شيخ عبد اهلل بن عمر املطوع وال�شيخ �صالح بن عبد اهلل
بن عبد الكرمي الدروي�ش وال�شيخ �سليمان بن عبد اهلل بن حممد الفايز ,وهكذا ا�ستمر
تتابع الق�ضاة.

توليه الق�ضاء يف بريدة:

ت�أ�س�ست حمكمة بريدة عام1377هـ وتخدم عدداً من القرى والهجر .ومن الق�ضاة
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الذين عملوا مبحكمة بريدة :ال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن �سليم (1331هـ-
1350هـ) ,ال�شيخ عمر بن حممد بن عبد اهلل �آل �سليم (1351هـ 1362-هـ) ,ال�شيخ
حممد بن عبد اهلل �أبا اخليل 1363هـ مل يكمل �سنة ,ال�شيخ �سليمان بن عبد اهلل امل�شعلي,
ال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن حميد ,ال�شيخ عبد الرحمن الغيث (1382هـ 1384-هـ
) ,ال�شيخ علي بن حممد ال�سامل (1391ه��ـ 1397 -ه��ـ ) ,ال�شيخ �إبراهيم بن عبد
العزيز اخل�ضريي ( 1398هـ 1410 -هـ ) ,ال�شيخ حممد بن عبد الرحمن امل�سلم (
1402هـ1407 -هـ ) ,ال�شيخ �صالح بن عبد الرحمن املحيميد  ,1402ال�شيخ حمد
بن تركي املقبل 1402هـ 1412 -هـ ,ال�شيخ �أحمد بن عبد الرحمن اخل�ضري 1406هـ,
ال�شيخ �إبراهيم بن حممد العمر 1407هـ ,ال�شيخ حمد بن عثمان العريني 1407هـ,
ال�شيخ نا�رص بن عبد اهلل الغيث 1408هـ ,ال�شيخ �أحمد بن �إبراهيم اجلري�شي 1412هـ,
ال�شيخ علي بن حممد العمر 1417هـ ,ال�شيخ �صالح بن �أحمد اخلري�صي (1377هـ-ـ
1407هـ) ,ال�شيخ عبد الرحمن بن عبد اهلل العجالن 1410هـ ,ال�شيخ علي بن �أحمد
�إبراهيم امل�شيقح (1378هـ 1389 -هـ) ,ال�شيخ �سليمان بن نا�رص العبودي (1384هـ-
1390هـ) ,ال�شيخ عبد الرحمن بن �سليمان اجلار اهلل ( 1386هـ 1409-هـ ),ال�شيخ عبد
اهلل بن عثمان الب�رش( 1388هـ1389 -هـ ) ,ال�شيخ حممد بن عبداهلل ال�صغري ,ال�شيخ
عبداهلل بن �سليمان البطي ( 1389هـ1405 -هـ ) ,ال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الغيث
(1389هـ 1401-هـ ) ,ال�شيخ عبدالرحمن بن �صالح اجلرب 1389هـ ,ال�شيخ �صالح بن
حممد العثمان ,وهكذا ا�ستمر الق�ضاة.
وكان ال�شيخ امل�شعلي بيت والية ملدن الق�صيم للق�ضاء فيها لفرتات ,حيث �أقام
يف بريدة بعد �أن خلفه ال�شيخ عمر بن �سليم على ق�ضاء بريدة ,وكذا ال�شيخ عبد اهلل بن
حممد بن حميد ا�ستنابه على ق�ضائها.
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�إمامته وخطابته:

كان �إمام اجلوامع وخطيبها يف املدن التي تولى الق�ضاء فيها و�سدد فيها �أق�ضيته،
كما تولى الإمامة واخلطابة يف جامع بريدة الكبري فقام بواجبه حق القيام وعلى �أكمل
وجـــه,وكان خاللها يعطي الدرو�س يف عموم املواد ال�رشعية ويقيم حلقات القران
الكرمي وجتويده وتف�سريه ,فكان علما �سامقا ومعلما حاذقا وذا �ش�أن ومكانة .

تالمذت ـ ـ ــه:

له تالمذة كثريون فمعظم تالمذة ال�شيخ عمر بن �سليم هم تالمذته حيث �إذا انتهت
قراءة �شيخه انفلتوا �إليه ,كما جل�س للطلبة يف املدن التي تولى الق�ضاء فيها وقراءتهم
عليه كقراءاتهم على �آل �سليم طريقة القدامى.
ومن �أبرز من تخرج عليه والزمه عبد اهلل ال�سليمان البطي وعبد العزيز الغ�صن وابنه
عبد اهلل ال�سليمان وعبد اهلل الر�شيد و�إبراهيم العبيد وعلي ال�ضالع.

�صلته بالعالمة ال�سعدي:

كان له �صلة قوية بال�شيخ عبد الرحمن بن �سعدي ,حيث كان يزوره ويرا�سله ,يقول
ابنه الأ�ستاذ الفا�ضل عبد اهلل بن �سليمان :ملا بلغ �أبي وفاة ال�شيخ عبد الرحمن بن �سعدي
وكان املر�ض قد ابتد�أ به ,قال( :لقد طاب املوت ,فهذا عامل جند وزاهدها ووحيد زمانه
قد خ�رسناه ,وهو �آخر من عرفته من �أهل العلم العاملني ,ولقد �أ�صبحت الآن كالغريب
يف زمني) .غفر اهلل لل�شيخني فقد مات الفقيد والفاقد.

�صفاتــه:

كان رحمه اهلل �أعمى الب�رص فاحت الب�صرية واعي القلب يتوقد ذكاء و�سمت همته,
وكان ق�صري القامة �أ�سمر اللون �ضخماً طلق الوجه قليل الكالم �إال فيما يعنيه هادئ
الطبع متو�سط ال�شعر مبتعداً عن امل�شاكل واخلالفات يحب البحث والنقا�ش يف م�سائل
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العلم وكان مرحاً يف جمال�سه وله نكت ح�سان و�آية يف الزهد والورع واال�ستقامة عازفاً
عن الدنيا وزهرتها مقبال �إلى اهلل والدار الآخرة حمافظاً على �أوراده له حزب من الليل
ال يخل فيه كثري التالوة والذكر فكان مثا ًال يف العدالة والنزاهة حازماً يف كل �شئونه
حليما ال ُيرى الغ�ضب يف وجهه لي�س بخب وال يخدعه اخلب وكان حا�رض اجلواب
قوي البديهة ويف كل فن جتد له اليد الطولى به ك�أنه فنه املخت�ص به وعلى جانب كبري
من الأخالق العالية وال�صفات احلميدة حمبوباً بني اخلا�ص والعام ,وكان ح�سن التعليم
وا�سع االطالع خ�صو�صاً يف الفقه و�أ�صوله ويف احلديث والتف�سري وكان يحفظ كثرياً
من املتون وي�ست�شهد بها ويتعاهدها وكان يحب جمع الكتب والبحث والإطالع.
وكان له مكانة مرموقة عند الوالة والنا�س وكان ال يحب ال�شهرة م�ؤثراً للخلوة متجراً
لعبادة ربه حتى توفاه اهلل.

وفات ـ ـ ــه:

وافاه �أجله املحتوم م�أ�سوفاً على فقده يف  12رجب 1376هـ ,فحزن النا�س لفقده
و�صلي عليه يف جامع بريده .وخلف ابنيه عبد اهلل و�أحمد.رحم اهلل ال�شيخ امل�شعلي,
فلقد كان مثا ًال يف العلم والعمل والزهد والورع.

ممن ترجــم لــه:

ترجم له حممد بن عثمان القا�ضي يف كتابه ,كما ترجم له ال�شيخ عبد اهلل بن حممد
بن عاي�ض الزهراين يف كتابه تاريخ الق�ضاء والق�ضاة يف العهد ال�سعودي �ضمن ق�ضاة
الق�صيم  ,وقد ذكره عبد الرحمن بن عبد اهلل الغنامي يف كتابه عن املذنب �ضمن �سل�سلة
هذه بالدنــا.
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