هن���اك رجال �أوفي���اء خمل�صني ممن ينتم���ون لهذه البالد ،والت���ي كانت لهم
الب�صم���ات الت���ي �أ�سهمت يف خدمة ه���ذا الوطن و�أهله ،م���ن خالل جهودهم
املباركة التي بذلوها من خالل املنا�صب التي تقلدوها �إبان حياتهم يرحمهم اهلل،
فه����ؤالء الرجال املخل�صني لهم حق علينا ال بد �أن ن�ستذكرهم ون�شيد بجهودهم
املبارك���ة طاملا �أنهم يعي�شون يف ذاكرتنا ..ومن ه�ؤالء املغفور له ب�إذن اهلل ف�ضيلة
ال�شي���خ القا�ضي �سليمان ب���ن حممد العدواين القا�ضي الأ�سب���ق يف رنية و�أبها،
م���ن قبيل���ة عريقة ،ولد يف جالجل وم���ات فيها ،تلقى العل���م يف بغداد والهند
كرمه املل���ك عبدالعزيز ومك ّنه من الق�ضاء ،والتقى بالعلماء
والزبري والريا�ضّ ،
وحاورهم ،ونا�رص الدعوة و�ساهم بالن�صح وامل�شورة ،كان عابداً زاهداً �أمنوذجاً
يف الأخالق وح�سن التعامل ،وهذه نبذة ب�سيطة عنه ،غفر اهلل له.

ن�سبه:
ف�ضيلة ال�شيخ �سليمان بن حممد بن �سليمان بن من�صور بن �سليمان بن حممد
ب���ن جمهور العدواين ،يجتمع ن�سبه بالأمري ال�شهري الذي نا�رص الدعوة ال�سلفية
يف امتدادها الأول ثم راح �شهيداً يف �سبيلها وهو الأمري عثمان بن عبدالرحمن
بن عون بن جمهور ،يجتمعان يف جدهما – جمهور.-
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مكانة قبيلته

كان���ت قبيلة عدوان �إلى مطلع القرن الثالث ع��ش�ر الهجري ثمانية ع�رش بطناً

فلما وقعت الفتنة ب�ي�ن زعيمهم الأمري عثمان بن عبدالرحمن العدواين من �أهل
العياليني قرية بالطائف ينتهي ن�سبة �إلى قي�س عيالن وكان �صهراً لل�رشيف غالب
بن م�ساعد متزوجاً ب�أخت ال�رشيف وكان من �أكرب �أعوان ال�رشيف غالب وقواد
جيو�شه وملّا انتق�ض ال�صلح الذي كان بني الإمام عبدالعزيز بن حممد بن �سعود
وبني ال�رشي���ف عام 1217هـ فارق عثمان ال�رشيف غال���ب و َقدِ م الدرعية على
الإم���ام وبايعه ثم رجع �إل���ى احلجاز ،ونزل قرية العيالي�ي�ن بالطائف وتربة ،ثم
حاربه حممد علي با�شا وهزمه و�أ�رسه وبعثه مكب ً
ال باحلديد �إلى القاهرة ،ثم بعث
به �إلى الق�سطنطينية وقتل.

بطون عدوان:
ذك���ر امل�ؤرخني �أنه وقع خ�ل�اف بني عثمان ال�رشيف امللق���ب امل�ضايفي وبني
�أ�رشاف مكة ب�سبب ان�ضمام عثمان �إلى الدولة ال�سعودية الأولى ،فتفرقت على
�أثره بطون ع���دوان ،فلم يبقى يف م�ساكنهم �رشق���ي الطائف بنحو ثالثني كيلو
م�ت�ر �سوى �أربعة بطون �أح���د البطون الأربعة �آل جمهور ،م���ن قبيلة عدوان بن
عم���ر بن قي����س عيالن بن م�رض بن ن���زار بن معد بن عدنان ،وه���ي قبيلة قي�سية
م�رضية عدناني���ة ،كانت منازل هذه القبيلة الطائ���ف ،فغلبتهم عليه قبيلة ثقيف
�إح���دى قبائل هوازن ،فنزحت عدوان �إلى العاليني �رشقي الطائف بنحو ثالثني
كيل���و مرتاً ،ف�سكنوا فيه ومنازلهم احلالية ه���ي بع�ض من �سوق عكاظ امل�شهور،
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وكان���ت عدوان قبيلة كبرية �إال �أنها منذ زم���ان بعيد قلت و�ضعفت ،ورئ�س هذه
القبيلة من�صور ب���ن حممد بن عبداهلل بن الأمري عثمان العدواين امل�شهور بلقب
امل�ضايفي الذي كان وزيراً لل�رشيف غالب ،ثم ان�رشح �صدره للعقيدة ال�سلفية،
ف�صار من �أكرب �أعوانه���ا يف طورها الأول ،فكان �أمري اجلي�ش الذي فتح الطائف
من قبل الإمام عبدالعزيز بن حممد �آل �سعود.

والدته ون�ش�أته وتعليمه:
املرتجم له نزح �أهله �إلى جند ،ف�سكنوا يف بلدة جالجل� ،إحدى بلدان �سدير،
فولد فيه���ا عام 1265هـ ،ون�ش�أ فيها ،و�أخذ فيها مبادئ الكتابة والقراءة ثم حفظ
القر�آن الكرمي ،ثم �سافر �إلى العراق ف�أقام يف بغداد.

معلميه يف بغداد:
-1نعمان الألو�سي :كان �أ�شهر علمائها ال�سيد نعمان بن حممود الآلو�سي �أبو
الربكات واعظ فقي���ه باحث ،من �أعالم الأ�رسة الألو�سية يف العراق ،ولد ون�ش�أ
يف بغداد وويل الق�ض���اء يف بلدات متعددة ،وزار م�رص وق�صد الأ�ستانة ،كلف
على التدري�س والتن�صيف ،له جالء العبينني يف حماكمة الأحمدين ،واجلواب
الف�سيح ملا لفقه عبدامل�سيح وعلى معاد به و�سقائف النعمان وغريها ،وهو رئي�س
املدر�سني وابن �أخيه ال�سيد حممود الألو�سي �أبو املعايل.
-2حمم���ود الألو�سي :م�ؤرخ عامل بالأدب والدين من الدعاة �إلى الإ�صالح،
ول���د يف ر�صافة بغداد ،له  52م�صنف���اً ،منها :بل���وغ الأرب يف �أحوال العرب
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و�أخي���ار بغداد وما جاورها من القرى والبالد وامل�سل���ك الأذر يف تراجم علماء
القرن الثالث ع�رش و�أمثال العوام وما دل عليه القران مما يح�رض الهيئة اجلديدة.

تعليمه يف العراق وجتارته يف الهند:

تلقى املرتج���م له العلم يف بغداد حتى �أدرك ن�صيباً من���ه ،ثم �سافر �إلى الهند
وتعاط���ى التجارة هنال���ك ،ثم عاد �إلى العراق فح���ل يف مدينة الزبري التي تعج
بفقهاء احلنابلة و�أ�شهرهم يومئذ ال�شيخ حممد بن عوجان ،ف�رشع املرتجم له يف
الأخ���ذ عنه يف الفقه ،فقر�أ عليه الفقه والفرائ����ض والنحو ،ف�أدرك من ذلك كله
�إدراكاً طيباً حتى �صار من طالب العلم املجدين.

ا�شعاره يف املدح:
�صادف ذلك الزمن العداوة والفنت قائمة بني حاكم الكويت مبارك بن �صباح
و�آل ر�شيد وكانت احلرب بال�سالح ومن وراء ذلك احلرب الكالمية ،فكان لكل
ح���كام �شعراء ال�شعر ال�شعبي ،فكان املرتجم له م���ن �أن�صار �آل ر�شيد ف�أ�صفاهم
مدائح���ه بق�صائد جياد ورد على �شعراً �ضدهم ،ومن �أبلغ ق�صائده تلك الق�صيدة
الرائعة على �شاعر الكويت حمود بن نا�رص الرب والق�صيدة مطبوعة يف ال�سل�سلة
التي ي�ؤلفها الأ�ستاذ عبداهلل اخلالد احلامت الكويتي يف ال�شعر ال�شعبي.

قدومه للريا�ض وتكرمي امللك عبدالعزيز له:
ملا ا�ستقر احلكم للمغفور له امللك عبدالعزيز رحمه اهلل وزالت تلك الدعايات
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التي �شوهت العقيدة ال�سلفية التي �أحياها الإمام ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب
رحمه اهلل عاد املرتجم له �إلى بالده جند ،فحل بالريا�ض واجتمع بالعالّمة ال�شيخ
عبداهلل ب���ن عبداللطيف فعرفه باملل���ك عبدالعزيز كما عرف���ه بامل�شايخ وطالب
العل���م ،و�أكرمه امللك عبدالعزي���ز كعادته يف �إكرام �أهل العل���م ،و�أمر جاللته
ب�إنزال���ه يف بيت وت�أثيثه له و�إجراء نفقات الئقة ب���ه ،كما باحثه �أهل العلم و�صار
له معهم اجتماعات َعرف من خالله���ا �صحة هذه الدعوة ونقاوتها وبعدها عن
اخلرافات والبدع ،فدخلت يف قلبه و�صار هو من �أكرب دعاتها.

تعيينه يف الق�ضاء:

عين���ه امللك عبدالعزيز قا�ضياً يف بلدة رنية ومكث فيها عدة �سنوات ،ثم عينه
ّ
بعد ذلك مر�شداً يف عا�صمة هجر العجيمان ،ثم جعله م�ست�شاراً �رشعياً يف مكة
املكرم���ة بجانب �سمو نائب جالِلته على احلجاز ،ثم عين���ه قا�ضياً يف مدينة �أبها
عا�صمة بلدان ع�سري وما يتبعها ،وكان من �أوائل ق�ضاة �أبها من قبل امللك عبدالعزيز
حي���ث �أتى بعده الكثري ،ومنهم ال�شيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثمريي عام
1355هـ وعبداهلل بن يو�سف الوابل عام 1360هـ وال�شيخ عبدالعزيز بن حممد
العريف���ي عام 1360هـ وال�شيخ عبداهلل بن �سليمان احلميد عام 1362هـ وال�شيخ
في�ص���ل بن عبدالعزيز �آل مبارك وال�شيخ عب���داهلل بن عبدالعزيز بن عيدان عام
1369هـ وغريهم.

تقاعده:

طلب الإعفاء لتقدم �س ِّنه ،ف�أُعفي عن العمل ،ويف كل هذه البلدان التي عمل
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فيه���ا يقوم بالوعظ والإر�ش���اد والدعوة �إلى عقيدة ال�سل���ف وزادت دعوته بعد
تقاعده ويوجد له خطب مدونة وحكم م�أثورة و�أمثال مقبولة.

وفاته:

بع���د �أن �أُعفي من العمل ا�ستق���ر يف م�سقط ر�أ�سه بلده جالج���ل ،ف�أقام فيها
حتى ت���ويف فيها عام 1361هـ ،بع���د عمر مديد ق�ضاه يف طل���ب العلم ون�رشه
ويف عب���ادة اهلل والدعوة �إليه وخدمة عباده بالن�صح وامل�شورة والتوجيه والق�ضاء
الع���دل واخلامتة احل�سنة ،رح���م اهلل �شيخنا العابد الزاه���د والعامل اجلليل رحمة
وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

�أخالقه و�صفاته:
كان رحم���ه اهلل عف الل�سان ،كرمي املنطق ،من �أبع���د النا�س عن الغيبة و�سوء
الظن واخلو�ض يف اخل�صومات ،حري�صاً على جمع الكلمة ور�أب ال�صدع .كان
�إماماً يف العبادة والتقوى وورعاً يف املال والتعفف عن املغريات ،كثري الإح�سان
�إل���ى النا�س ي�سعى يف م�صاحلهم ويق�ض���ي ديونهم ويعني فقريهم وي�صلح ذات
بينه���م ويجيب دعوتهم وي�شفع ملحتاجهم ،وكان �إماماً يف العلم والفقه حت�صي ً
ال
وفهم���اً وتكييفاً ،ثم �صار �إماماً يف التعليم بذ ًال وتوفراً ومداومة وتفهيماً ،كما �أنه
�إمام���اً يف الإ�صالح واالحت�ساب والأمر باملعروف والنهي عن املنكر مع املداراة
واللطف واحلكمة وتقدي���ر امل�صالح واملفا�سد ،كم جرى بعد وفاته رحمه اهلل من
حم���ن وخطوب يتمنى املرء �أن لو ظفر من���ه بجواب م�س�ألة وك�شف �شبهة ويف
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الليلة الظلماء يفتقد البدر.
فتح بابه وقلب���ه للنا�س ،وا�ستوعبهم بحبه وعطف���ه وح�سن تعليمه لهم وحب
اخلري لكبريه���م و�صغريهم ،ما كان ي�ستع�صى عليه �إن���كار منكر مهما كان ،لأنه
كان ينكره بكل احلب واللطف واللني واحلر�ص على هداية العا�صي ،كان الأهم
الأبرز يف جيله وع�رصه .ففي كل ملمة يفزعون �إلى ر�أيه وم�شورته.
هكذا ه���م العلماء الربانيون ،وهك���ذا يكون �أثرهم ،وهك���ذا يكون الفراق
والفق���د ووجع رحيلهم ،رحمة اهلل على ه���ذا ال�شيخ الذي بذل حياته يف العلم
والتعليم والعبادة والن�صح هلل ولر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،وباهلل التوفيق.
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