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لو كان يخلد بالف�صائل فا�صل              و�صلت لك الآجال بالآجال 
من الرجال من اإذا توّلى وغاب غياباً اأبدياً، واأ�سمرت ج�سمه احلفر يف باطن الأر�ض، 
�س���ح من ذاكرة الزمن �س���يئاً ف�سيئاً حتى ين�سى، على  فاإن ذكره ما يلبث اأن يتال�س���ى ويمُ
ح���ن من كانت له اآثار ينتف���ع بها يف جمتمعه ويف حميطه الأ����ري من علم ينتفع به، 
اأو عمل �س���الح م�رف، وبذل يف اأوجه الرب والإح�س���ان، و�س���لة الأرحام والإح�سان 
لل�سعفة منهم، فاإنه ي�سود يف جمتمعه، ويظل ذكره طرياً ندياً يلذ لالأ�سماع على تعاقب 
الدهور والع�سور حتى ولو بعد املمات، ولقد اأجاد ال�ساعر حيث يقول حاثاً على البذل 

ال�سخي لالأقربن: 
فامنح ع�صريتك الأقارب ف�صلها     واإذا رزقت من النوافل ثروة  

ونحم���د اهلل اأنه���م يف هذا الع�ر كرث رجاًل ون�س���اء يتناف�س���ون يف الأعمال اخلريية 
رجاء املثوبة من رب الربية، وتخليداً لذكراهم بعد الرحيل اإلى دار املقام، وهذا يذكرنا 

ب�سيخنا وحبيبنا املعطرة �سريته بالثناء والذكر احل�سن.
ه���ذا العامل اجلليل حفظ القراآن ملا بلغ اأربع ع�رة �س���نة ثم ا�س���تغل بطلب العلم وقد 
وهبه اهلل فهماً ثاقباً وقوة يف احلفظ وفرا�س���ة يف الأحكام، تولى الق�س���اء يف امل�ستعجلة 
مبكة ثم تعن يف الطائف، ثم تعن يف ق�ساء املدينة املنورة واأقام فيها قا�سياً ثم �سدر اأمر 
امللك عبد العزيز رحمه اهلل  برئا�سة الق�ساء ع�سواً ثم �سدر اأمر امللك عبد العزيز رحمه 
اهلل باأن يكون معاوناً لرئي�ض الق�س���اة مبكة ثم م�ساعداً لرئي�ض الق�ساة يف مكة وملا اأن�سئت 
هيئة التمييز لالأحكام تعن ع�س���واً فيها ثم رئي�س���اً وكان اآية يف مكارم الأخالق، عايل 
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الهمة، طويل الأناة، طيب املع�ر. اإنه علم من اأعالم الق�س���اء ومنارة من منارات العلم 
،له ر�سائل وم�سائل وموؤلفات مفيدة ،رحم اهلل �سيخنا واأ�سكنه ف�سيح جناته.

ا�سمه ومـــــولـــده 

ولد هذا العامل اجلليل يف بلد اأ�سيقر )من اأعمال الو�سم( يف �سهر حمرم �سنة 1323 
ه�، ورباه والده اأح�س���ن تربية وملا بلغ من العمر �سبع �سنن جعله عند مقرئ ي�سمى عبد 
الرحمن بن مو�س���ى يعلمه القراآن الكرمي وملا بلغ من العمر اأربع ع�رة �سنة حفظ القراآن 

املجيد.
م�ســـــايخـــه

 ثم ا�ستغل بطلب العلم لدى �سيخه اإبراهيم بن �سالح بن عي�سى من بلد اأ�سيقر ولزمه 
مالزمة تامة وكان ابتداء طلبه العلم لدى �سيخه اإبراهيم املذكور �سنة 1336 ه�، ول زال 
يقراأ عليه يف كثري من الفنون قراءة بحٍث وحتقيق اإلى �س���نة 1342 ه�، ومن الكتب التي 
قراأها على �س���يخه يف اأول الطل���ب )جمموعة التوحيد( ثم بع���د اإكمالها قراأ عليه فتح 
املجيد ثم �رح الدليل و�رح الزاد و�رح ال�سين�سوري مع حا�سية اإبراهيم الباجوري 
يف الفرائ�ض كرره قراءة على �س���يخه ع�ر مرات تقريباً ويف اللغة العربية �رح ال�سيخ 
خالد على الأجرومية ثم متممة الأجروية و�رحيهما لالأهدل والفاكهي، ثم �رح القطر 
ثم قراأ عليه �رح املنتهى لل�س���يخ من�س���ور البهوتي قراءة بحث وحتقيق وتفهم وتدقيق 
واأكمل درا�س���ته علي���ه مرتن وعلق رحمه اهلل عل���ى �رح املنتهى على ن�س���خته اخلطية 
اأثن���اء الدر�ض واملطالعة حا�س���ية حافلة حتتوي على فوائد نف�س���ية ومباحث غزيرة وهي 
باقي���ة حت���ى الآن مل جترد ولو جردت جل���اءت يف جملدين وليتها جت���رد لأن الكتابة قد 
ا�ستغرقت جميع موا�سع البيا�ض ويخ�س���ى من انقطاع اأطراف الورق فتذهب الفائدة 
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بفقدان بع�ض الكلمات. وقراأ على �سيخه يف العرو�ض كتاب اجلدول ال�سايف يف علمي 
العرو�ض والقوايف وقراأ عليه اجلزرية و�روحها لبن امل�سنف وال�سيخ زكريا الأن�ساري 
وغريهما وقراأ عليه اأطرفاً من الكتب ال�ستة وتف�سري القراآن العظيم وغري ذلك من الفنون 
وق���د اأجازه ب�س���نده للرواية عنه وبعد رحيل �س���يخه اإبراهيم اإلى عني���زة رحل اإلى مكة 
فا�ستوطنها �سكناً له وقراأ على علماء احلرم املكي ولزمهم وت�سلع يف العلم فكان فقيهاً 
ل يج���ارى وقد وهبه اهلل فهما ثاقباً وقوة يف احلفظ وفرا�س���ة يف الأحكام، ومن العلماء 
�سوه ال�سيخ �سعد وقا�ض البخاري من علماء مكة املكرمة. ومن م�سايخه العامل  الذين درَّ
العالمة البحر الفهامة ال�س���لفي ال�س���يخ حممد الطيب الأن�ساري املدين رحمه اهلل فقراأ 
عليه قراءة بحث وحتقيق وقد خ�س�ض له جمل�ساً للقراءة عليه وقد ا�ستفاد منه علماً كثرياً 
وقد اأجازه جماعة من العلماء الأعالم والأجالء الكرام منهم العالمة ال�س���يخ اأحمد بن 

اإبراهيم بن حمد العي�سى.
الكتاتيب والتعليم يف زمنه

مل يكن هناك مدار�ض نظامية ومل يكن هناك مبان اأو معلمون يقومون بالتدري�ض كما 
هو عليه الآن ولكن العلم مطلوب يف كل زمان ومكان ح�س���ب ال�س���تطاعة ملن يرغب 
في���ه ورمبا كانت الظروف اأقوى من الرغبة وحرمت املتعلم من طلب العلم لأي �س���بب 
واأهمها الظروف القت�سادية وعدم ال�س���تطاعة يف دفع التكاليف واحلاجة لهذا املتعلم 
للعم���ل وم�س���اعدة والديه واإطعام نف�س���ه واأحياناً اأهله معه. ومن ذلك ن�س���اأت مدار�ض 
الكتاتيب اأقالم واألواح وحمربة وحلقات من الطالب يقوم بتعليمهم رجل واحد. من 

هذه املدار�ض يف اأ�سيقر:
1-املدر�سة الأولى: مدر�سة غرب م�سجد الفيلقية. عبارة عن غرفة 10 يف10 م تقريباً 
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فر�ست باحل�سباء يقوم بالتدري�ض فيها اأحد املتعلمن.
2-املدر�س���ة الثانية: مدر�سة امل�سجد ال�س���مايل وتقع يف غرفة يف اأعلى امل�سقاة بناها 
عثمان اأبا ح�سن ودر�ض فيها عام 1360 ه�. وقد كان للتعليم مرحلتان الأولى التدري�ض 
للمبتدئن من ال�سغار ممن يتعلمون القراءة والكتابة وحفظ وتالوة القراآن الكرمي ومعهم 
اأدواتهم الدرا�س���ية. الثانية: هي للمتقدمن يف العلم وهي حلقات امل�سايخ ملن يرغبون 

يف موا�سلة التعليم وهذه اأ�سبه ما تكون بالتعليم اجلامعي اأو العايل.
من املعلمن القدامى الذين دّر�سوا يف زمن الكتاتيب يف هذه املدار�ض عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف بن مو�سى، حممد بن عبد الرحمن بن مو�سى، عبد العزيز بن فنتوخ، 
مو�س���ى بن عبد الرحمن بن مون بن عبد الرحمن اأبا ح�سن،وا�س���تمرت هذه املدار�ض 
وغريها من املدار����ض قبلها تن�ر العلم حتى افتتح التعليم النظامي واملدار�ض احلكومية 
وذل���ك يف عام 1369 ه� كاأول مدر�س���ة ابتدائية حكومية مبعلميه���ا ونظامها الذي اأنهى 
بعده عهد الكتاتيب. ثم افتتحت بعد ذلك املدر�س���ة املتو�سطة والثانوية واكتمل التعليم 
مبراحله الثالث. وكان اأول مدير ملدر�س���ة اأ�س���يقر البتدائية هو ال�س���يخ عبد العزيز بن 
�س���ليمان الفريح. وقد كان مقرها بجوار م�س���جد الفيلقية يف البلدة القدية يف بيت من 

الطن وبعدها انتقلت اإلى مبنى حكومي .
وقد ذكرها ال�ساعر م�ر�ض بن ربعي الأ�سدي فقال:

حتمـل من وادي اأ�صـيقر حــا�صرة  واألوى بـريعان اخليام اأعا�صره
وحوراء اإل مزمن العهـد دائرة ومل يبق بالوادي لأ�صـــــمـاء منزل  
معامله واعتم بالنبت حـاجـره ومل ينق�ص الو�صـمي حتى تنكرت  

على ال�صيء �صـّداه لغريك قادره فال تهـلـكن النف�ص لومـًا وح�صرة  
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    وذكر بع�ض معامل اأ�سيقر ال�ساعر ناه�ض بن تومة الكالبي �سنة 220 ه�:
فمـا العـهـد من اأ�صـمـاء اإل حمله  كما خط يف ظهر الأدمي الرواقـ�ص
الريح اأو جزع من ال�صــيل خاد�ص برحمني اأو باملنحى دب فوقها �صقا  

يقول ال�سيخ حممد بن مانع عند ما زار مدينة اأ�سيقر حيث كان يف ذلك الوقت مديرا 
للمعارف قبل اإن�س���اء وزارة املعارف وعندما غادرها التفت اإلى بوابة ال�سور قائاًل: )اهلل 
اأكرب كم خرج من هذه الدروازة من عامل( يعني بذلك الكم الكثري من الأدباء والق�ساة 
واملعلمن وطلبة العلم الذين خرجوا من اأ�س���يقر لن�ر العلم اأو لال�ستزادة يف طلبه من 

البلدان الأخرى.
وقال ال�س���يخ حمد اجلا�ر: )يف القرن العا�ر كانت مدينة اأ�س���يقر الواقعة يف اإقليم 
الو�سم من اأبرز مدن جند واأ�سهرها من حيث كرثة العلماء الذين تولوا منا�سب الق�ساء 
يف خمتل���ف مدن وقرى جند(. ولقد انت�ر اأبناوؤها ممن تعلموا يف هذه املدينة يف اأنحاء 

اململكة حمققن مراكز مرموقة لهم ونا�رين ما تعلموه من علوم لالآخرين.
عمله يف الق�ساء 

يف �س���فر �سنة 1350ه�، تولى الق�ساء يف امل�ستعجلة مبكة ثم تعن يف الطائف وذلك 
يف �سنة 1355ه�، ثم تعن يف ق�ساء املدينة املنورة على �ساكنها اأف�سل ال�سالة وال�سالم 
وذلك �س���نة 1356ه�، واأقام فيها قا�سياً �سبع �سنن ثم �سدر اأمر امللك عبد العزيز رحمه 
اهلل بنقله اإلى مكة يف اأول عام 1363ه�، واأن يكون برئا�س���ة الق�ساء ع�سواً و�سكرترياً ثم 
�س���در اأمر امللك عبد العزيز رحمه اهلل باأن يكون معاوناً لرئي�ض الق�ساة مبكة ثم م�ساعداً 
لرئي�ض الق�س���اة يف مكة وملا اأن�سئت هيئة التمييز لالأحكام تعن ع�سواً فيها ثم رئي�ساً لها 
حتى اأحيل على التقاعد لإكماله ال�س���ن النظامي���ة يف 1-7-93 ه�، مبوجب القرار رقم 



393 العدد  |63| جمادى الأولى 1435هـ    

2697 يف 25-6-93 ه�، فتجرد للعبادة ونفع اخللق الكثري.
مكانة بلدة اأ�سيقر العلمية

ل توج���د اأخبار كث���رية عن جند يف الفرتة التاريخية املمتدة م���ن القرن الرابع الهجري 
اإلى القرن العا�ر الهجري اإل بع�ض الوثائق ال�سخ�س���ية التي تك�سف جانباً من اأحوالها 
لبتعاده���ا عن جمري���ات الأحداث بع���د انتقال اخلالفة م���ن املدينة املنورة اإلى ال�س���ام 
والعراق وبعدها عن طرق قوافل احلجاج، ومع ذلك فاإن الدلئل التاريخية ت�سري اإلى اأن 
اأهل اأ�سيقر كانت لهم �س���لتهم بالعامل اخلارجي، فكان هناك ات�سال بن علمائها وعلماء 
احلرم���ن ال�ريفن، كما كان لأهلها رح���الت مبكرة لطلبة العلم يف ال�س���ام والعراق، 
هياأت لها علماء كان لهم اإ�س���هامات كبرية يف ن�ر العلم واملذهب احلنبلي، ومل يتجاوز 
ال�س���يخ اأبو عب���د الرحمن بن عقيل الظاهري الواقع عندما و�س���ف اأ�س���يقر باأنها "رمانة 
حم�س���وة بالعلماء، يرحلون يف الآفاق، ويرحل اإليها اأهل اجلزيرة، ويتلقون عنهم"... 
ول عجب فقد غدت اأ�س���يقر مركزاً علمياً رئي�س���اً يف جند طوال ثالثة قرون هي : القرن 
العا����ر واحلادي ع�ر والثاين ع�ر بعد اأن توافر لها علماء كرث، قيل: اإنهم كانوا يثلون 
ن�سف علماء جند، حتى كان الطلبة من جند يفدون اإليها لتلقي العلوم من هوؤلء العلماء 
الذين كان بع�سهم يتولى اأمور الق�ساء والفتوى والتدري�ض يف مناطق جند املختلفة وكان 
له���م دور كبري يف بروز مراكز علمية بها مث���ل بلدتي مقرن )الريا�ض( والعيينة يف القرن 

احلادي ع�ر، وبلدتي املجمعة يف �سدير وعنيزة يف الق�سيم يف القرن الثاين ع�ر.
موؤلفاته

 ل���ه من املوؤلف���ات )كتاب مفيد الأنام ونور الظالم يف حتري���ر الأحكام حلج بيت اهلل 
احلرام، وحا�س���يته على املنتهى و�رحها علقها اأثن���اء الدر�ض ويف اأوقات املطالعة وهي 
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باقية على الهام�ض مل جترد وقد تقدم ذكرها، وله فوائد يف الفقه احلنبلي ل تقل عن �ستة 
كراري�ض وله ر�سالة �س���ماها تنبيه النبيه والغبي فيما التب�ض على ال�سيخ املغربي األفها يف 
املدينة املنورة يف اآخر �س���عبان �س���نة 1358ه�، رد فيها على �س���يخ مغربي اأنكر تكليم اهلل 
ملو�س���ى وزعم اأن جربيل اأظهر ملو�س���ى كالم اهلل من اللوح املحفوظ وهذا اعتقاد مبدع 
خالف ما عليه اأهل ال�سّنة واجلماعة من اأن اهلل جلَّ وعال كلم مو�سى حقيقة بكالم �سمعه 
مو�س���ى من اهلل تقد�ض وعال وتت�سمن الر�سالة �سماع جربيل عليه ال�سالم القراآن الكرمي 
من رب العزة واجلالل والإكرام واأن اهلل يتكلم اإذا �س���اء ب�س���وت. ول�سيخنا ر�سالة يف 
وجوب ال�س���مع والطاعة لويل اأمر امل�س���لمن واإن جار ما مل ياأمر مبع�س���ية األفها يف بلد 
�س���قراء يف 25-8-1347 ه�، واألفت ملنا�سبة ح�سلت حن ذاك وهي ر�سالة مفيدة، وله 

غري ذلك من الر�سائل وامل�سائل.
�سفاته واأخالقه

كان فارع الطول، اأبي�ض اللون، �سبيح الوجه، ي�سّفر حليته، كثري �سعر الراأ�ض، اأبطن، 
وا�س���ع العينن، مقرون احلاجبن، اأقنى الأنف، جميل الهيئة، وكان �سجاعاً، وكان من 
الف�سالء النجباء، الكبار، اخليار ، �ريع الإجابة اإذا دعي اإلى اخلري حتى حينما تقدمت 
به �سنه، وكان يقول يف ذلك : اأبت علينا �سورة البحوث انفروا خفافاً وثقاًل. وكان اإلى 
جان���ب ذلك رفيع اخللق، عايل الهمة، طويل الأناة، طيب املع�ر . وكان اآية يف مكارم 

الأخالق.
وفاتـــــه

توفى رحمه اهلل يف 10-2-1401 ه�، له من الأبناء عبد العزيز واإبراهيم.
و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعن.


