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ثم���ة اأنا�س كاملطر الذي يطرح اهلل فيه الربكة واخلري عل���ى ال�سهول والأودية و�سفوح 
اجلب���ال، وكنب���ت الأر�س وال�سجرة املبارك���ة التي توؤتي اأكله���ا يف كل حني تن�رش اخلري 

والظل والثمر للنا�س.
هك���ذا هم العلماء وامل�ساي���خ يقدمون العطاء تلو العطاء بال ح���دود، فقد حباهم اهلل 
�سبحانه وتعالى العل���م و�سّخرهم خلدمة النا�س و�ساروا للنا����س قلوباً رحيمة و�سدوراً 
مفتوحة للم�س���كالت والق�سايا يفتحون بيوتهم ملناق�سة النا�س يف اأحوالهم مبا اأوتوا من 

العلم واحلكمة. 
ه����ا هو ال�سيخ حم����ود احل�سني كما ي�سميه اأه����ل )لبدة( يف حائل، كالعل����م البارز، يعد 
يف ذل����ك الوقت جامع����ة ي�ستلهم النا�س منها العل����م والفقه واحلديث، وق����د اأ�سبح رمزاً 
للحكم����ة والفرا�س����ة والقيا�س يف احلكم حينما كان قا�سي����اً يف حائل، وكان - رحمه اهلل - 
دم����ث الأخالق ل����نّي املع�رش، تغلب عليه الطرف����ة والدعابة حتى وهو يحك����م بني النا�س، 
 وكانت جمال�سه ممتعة وحمادثته �سيقة، وكان يحل الق�سايا بهدوئه املعهود وبحكمته الفذة. 
اإن����ه ذلك الرجل الذي يتجدد احلديث عنه، عن ثقافت����ه، عن فطنته، عن علمه، عن عدله، 
عن �سعة اأفقه، عن ملاحيته، حتى لت�سك يف اأنك تعرفه مثلما تعرف ذاتك، ورمبا اأكرث بكثري.

ها هو يغ�سى حمرابه. 
ها هو يدخل م�سجده غ�سقاً، يف اأحد اأزقة )لبده(

ها هو ينف�س لقمته من يده ليف�سل بني النا�س.
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ه���ا هو قد مّر كالطيف ، يجلو بتفّكهه مع عامة النا�س �سداأ القلوب املحتقنة، وياأ�سو 
جراحه���ا ، ها ه���و يقف هناك على قارعة التاأريخ القريب ، لي�س���ّد اأن�سوطة القدوة، بل 

ليوقد للعابرين يف عباب الظلمة ، �سوء الإميان ونوره.
ق���د ال ينفرط عقد جمل�س ما دون �أن تروى في���ه نادرة من نو�در �ل�شيخ ، �أو طرفة من 
طرائفه ، وقد ل ي�سعر اأحدنا اأنه موؤهل ) لعلوم الرجال ( اإن مل يزين حديثه بواحدة من 

لطائف ذلك ال�سيخ اجلليل، والعاّلمة الفذ!.

مل يكن ) حمود ال�سغديل( جمرد قا�س يف حمكمة ، ول كان جمرد رجل علم كبري 

بحجم جامعة عريقة ، واإمنا كان فوق هذا وذاك ، ال�سيخ الذي مل ي�ستاأنف حكمه اأحد، 

ومل يخرج من �ساحته اأحد دون اأن يرفع كفيه بالدعاء له!.

اأما حينما تريد اأن تكتب تعريفا لهذا ال�سيخ )الأزهري( اجلليل ، الذي تعرفه الذاكرة ال�سعبية 

با�سم���ه الثنائي ) حمود احل�سني( ، اأو مبفردة واحدة ا�ستقل بها وحده ، هي )ال�سيخ( ، فاإنك ل 

متلك اإل اأن تقول : اأنه الرجل الذي جّر النجومية اإلى �ساحة الق�ساء عنوة ، بف�سله وعلمه واأدبه 

، متاماً مثلما فعل اأبو يو�سف واإيا�س وغريهما من دهاة الق�ساء يف تاريخنا الإ�سالمي.

مولده ون�ضاأته

هو ف�سيلة ال�سيخ حمود بن ح�سني بن حم�سن ال�سغديل، ولد يف حائل �سنة 1295ه� 
ون�س���اأ وترعرع يف كنف وال���ده ح�سني حيث كان والده مالزم���اً لإمام م�سجد )لبدة( 

ال�سيخ عو�س بن حممد احلجي الذي اأخذ عنه حب العلم والطالع يف اأمور الدين.
وق���د اأقام ال�سيخ حم���ود مع والده يف منزل���ه الكائن بحي )لبدة(، وه���و من اأ�سهر 

الأحياء واأقدمها بحائل، وقد �سكنه رجال علم وفكر.
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تعليمه ومعلميه

 قراأ القراآن على يد ال�سيخ مبارك بن عواد واأخذ الفقه والعقائد والفرائ�س والنحو وغريه على 

يد ال�سيخ �سالح ال�س���امل ولزمه يف جمال�سه وهو اأكرث من انتفع علما ومعرفة من ال�سيخ �سالح 

حتى تويف الأخري رحمه اهلل، كما اخذ قواعد النحو عن ال�سيخ عبد الكرمي العبيدا وال�سيخ حمد 

ب���ن فار�س، انتقل اإلى الريا�س عام 1326ه ولزم ال�سيخ الإمام عبد اهلل بن عبد اللطيف وانتفع 

منه يف التوحيد والعقائد، اجتهد وح�سل حتى �سار من كبار علماء الدين البارزين، كان �ساحلاً 

حمباً لطلبة العلم رحيماً عطوفاً عل���ى الفقراء وامل�ساكني �سجاعاً يف الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، كان اأي�ساً قوياً ل تلني له �سكيمة عجيبا بف�ساحته وبالغته مما �ساعد الكثري من طلبته. 
تعّلم ال�سيخ حمود احل�سني - رحمه اهلل - على الكثري من رجال الفكر والعلم من داخل املنطقة 
وخارجها، ويف حائل تعّلم على يد ف�سيلة ال�سيخ عثمان بن عبد الكرمي العبيداء فدر�س على يدي 
ف�سيلته علم الفرائ�س، واأول امل�سايخ الذين در�س ال�سيخ حمود على يديه القراآن الكرمي وجتويده 
هو ال�سيخ مبارك بن عواد - رحمه اهلل - وكان ال�سيخ حمود - رحمه اهلل - قد تعلم تف�سري القراآن 
الك���رمي واحلديث والفق���ه والتوحيد على يد ال�سيخ العالمة �سالح ال�س���امل البنيان - رحمه اهلل - 
املتوف���ى �سنة 1330ه� وكان ال�سيخ حمود يكن له املحب���ة والحرتام ويعتربه منارة العلم واملعرفة 

يف منطقة حائل اآنذاك، وقد رثاه ال�سيخ حمود بعد وفاته مبرثية �سعرية منها قوله:
وهلل �شـخ�ص قد ثـ�ى يف فـ�ؤاديــا لرب ال�شــمـاء واأهــلي وماليــا  

فاطلب رب العر�ص يح�شن عزائيا ومرجعنـا هلل ذى احلمد والثـنـاء  

ويعظـم اأجـري ثم يـرحـم حاليا وياأجرين فيمـا دهى من م�شـيبة  

غداة وفاة ال�شــيخ اأعظم مابـيــا لقد حل خطب مل اأَر الدهر مثله  

ولكــن اأمــر اهلل ال بــد مــا�شـيا ول� كان يفدى بالنفـ��ص فديته  
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لقد در�س ال�سيخ حمود القراآن الكرمي وتعلمه وحفظه منذ ال�سغر، وكان جيداً بعلوم 
اللغ���ة العربية والنح���و، وكذا علم الفرائ����س والق�ساء، وكان قوياً باإن���كار املنكر، وقد 
�سحى بوقته وماله لن�رش العلم ال�رشع���ي، وعمل بالق�ساء بحائل من عام 1358ه� حتى 

نهاية 1380ه�، وقد حباه اهلل الإخال�س لدينه واأمته.
وا�س���ل ال�سيخ حمود م�سريته العلمية خارج منطقة حائ���ل، فذهب اإلى الريا�س �سنة 
1326ه���� ودر�س على يد اأعيان علمائها: فتعلم النحو والفرائ�س على يد العالمة ال�سيخ 
حم���د بن فار�س، وا�ست���زاد يف درا�سة التوحيد والفقه واأ�س���ول الدين وفروعه على يد 
ال�سي���خ العالمة عبد اهلل بن عبد اللطيف اآل ال�سي���خ، والعالمة ال�سيخ �سعد بن حمد بن 
عتي���ق، وحج وقراأ على علماء مكة املكرمة يف احلرم املكي ومن اأبرزهم: ال�سيخ �سعيب 
ال���داكايل املغربي، وال�سيخ اأبو بكر خوقري، ويف نهاية م�س���واره التعليمي لزم ال�سيخ 
عب���د اهلل بن عبد اللطيف بالريا�س، ثم عاد اإلى حائل فالتفت اإلى حلقة العلم التي تعقد 

بح�سوره، ودر�س على يديه كثري من طلبة العلم .

عمله يف الق�ضاء

لقد مار�س الق�ساء منذ �سغره وبعد دخول امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود 
غف���ر اهلل له ملدينة حائل وتعيينه لل�سيخ عبد اهلل بن بليهد قا�سياً ر�سمياً يف مدينة حائل عام 
1343ه� ح�سب طلب الأهايل هناك عني ال�سيخ/ حمود بن ح�سني ال�سغديل كنائب عنه 
يف الق�ساء. وقد اأوكله امللك عبد العزيز يف الق�ساء نيابة عن ال�سيخ البليهد عندما كلف 
الأخري بالعمل مبكة املكرمة وذلك علم 1344ه� ح�شب خطاب �لتكليف �ملخطوط و�لذي 

بعثه امللك عبد العزيز بهذا ال�سدد لف�سيلة ال�سيخ/ حمود بن ح�سني ال�سغديل.

وق���د ا�ستمر كنائب يف الق�ساء فرتة بقاء ال�سي���خ البليهد هناك بحائل الذي دام قرابة 
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اإحدى ع�رشة �سنة تقريباً.
تعر�س عام 1355ه� اإلى مر����س بالعينني واأ�سيب بالعمى ف�سافر اإلى القاهرة وتعالج 

هناك ورد اهلل له ب�رشه.
ثم اأ�سبح قا�سياً ر�سمي���اً يف حائل عام 1362ه� بعد ال�سيخ البليهد اإلى اأن اأحيل على 

التقاعد لكرب �سنه وذلك عام 1378ه�.
وكان حكيماً يف ق�سائه ذا حجة قوية ذكياً بارعاً و�ساعراً متقناً، له عدة ق�سائد قوية يف 

املديح واملراثي منها مرثيته ال�سهرية بال�سيخ �سالح ال�سامل.

تالمذتـــــه

در�س وتعلم واخذ عنه الكثري من علماء وم�سايخ حائل اأمثال ال�سيخ علي ال�سالح ال�سامل 
وال�سي����خ عبد الكرمي ال�سالح ال�سامل وال�سيخ عب����د العزيز العريفي وال�سيخ حممد اخللف 
العبد اهلل وال�سيخ اإبراهيم احلماد وال�سيخ عبد اهلل ال�سال�س وال�سيخ عبدالرحمن بن عبد اهلل 
املل����ق وال�سيخ حممد امل�ساري وغريهم من طلبة العلم بحائل، كان كثري الربكة على طالبه 

يف اللغة العربية والفرائ�س، وقد تخرج على يد ال�سيخ حمود خرية كبار العلماء.

جمال�ضه العلمية

كان -رحم���ه اهلل -يحر�س على عقد جمال�س العلم يف بع�س البيوت، ونذكر منها: 
بيت ال�سيخ ح�س���ني بن �سالح ال�سامي بعد �سالة الفجر كل يوم عدا يوم اجلمعة، ويف 
هذا املجل�س يح�رش عدد من ط���الب العلم يقراأ عليهم ال�سيخ عبد الرحمن بن �سليمان 
املل���ق من تف�سري ابن كثري وبع����س كتب التاريخ الإ�سالمي، وبعد وف���اة ال�سيخ ال�سامي 
- رحم���ه اهلل -انتقل املجل����س اإلى بيت ال�سيخ علي ال�سالح ال�سل���م واأخيه عبد الكرمي 
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ال�سال���ح، وكذلك بيت ال�سي���خ حممد بن عبد الرحمن الع�ساف، ث���م اإلى بيت ال�سيخ 
عل���ي بن عبد العزيز العريفي، وعلى النهج نف�سه من القراءة والطالع وال�رشح اأحياناً 

من ال�سيخ حمود احل�سني.

درا�ضته يف الأزهر

ول�سغف ال�سيخ حمود بالعلوم، فقد �سبَق ع�رشه يف نظرته امل�ستقبلية لأهمية العلوم 
والق���راءة الواعية للواقع الذي يعي�سه يف اأهمية ال�ست���زادة والولوج ملجتمعات اأخرى 
اأك���رث انفتاح���اً على العلوم، فق���رر يف ذلك الوقت - الذي كان���ت النا�س فيه ل تعرف 
�س���وى حدود احلارة و�سوارعها ال�سيقة ونا�سها الب�سط���اء - اأن يطلق العنان لفكره النرّي 
ليتعدى احلدود، ولت�سل اأحالمه اإلى اجلامع الأزهر يف م�رش، ف�سافر وَدَر�َس يف اجلامع 
الأزهر، ول يزال ا�سم ال�سيخ حمود يف �سجالت اجلامع الأزهر، وقد كتب عنه كثري من 
الكت���اب منهم اأحد طالبه وهو علي بن حممد الهندي يف كتابه )زهرة اخلمائل(، حيث 
اأثنى فيه عل���ى ف�سيلة ال�سيخ حمود، وقال: اإنه من كبار العلماء بحائل، وكذلك الب�ّسام 

اأثنى عليه يف كتابه )علماء جند(.

مكتبته اخلا�ضة

لقد كان - رحم���ه اهلل - يهتم بالثقافة العامة ويت�سفح املجالت وال�سحف ك�سحيفة 
اأم الق���رى التي كانت ت�سدر اآنذاك، ويوجد يف مكتبت���ه اخلا�سة ما يزيد على �سبعمائة 
جمل���د ت�ستمل على كتب العل���وم ال�رشعية، ونذكر منها على �سبي���ل املثال ل احل�رش: 
جمموع���ة فتاوى �سيخ الإ�س���الم اأحمد بن تيمية يف ع�رشة جمل���دات، وتف�سري الطربي 
ال�سم جامع البيان يف تف�سري القراآن يف ع�رشة جملدات مطبوع عام 1321ه�، وكتاب 
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تي�س���ري العزي���ز احلميد يف �رشح كتاب التوحي���د ملوؤلفه ال�سيخ �سليم���ان بن عبد اهلل بن 
حممد ب���ن عبد �لوهاب )خمطوط غ���ر موؤرخ(، وكتاب قالئد �جلم���ان يف �لتعريف 
بقبائل ع���رب �لزمان جلالل �لدي���ن �ل�شيوطي )خمطوط(، وغرها م���ن كتب �لتاريخ 
واجلغرافيا وال�سعر والأدب وكتب الطب والأع�ساب، وي�رشف على املكتبة يف الوقت 
احلا�رش اأحد اأبنائه الباحثني يف املكتبة وحمتوياتها، وقد اأ�سدر اإبنه عبدالرزاق كتاباً عن 
ال�سيخ يف عهد امللك عبد العزيز - رحمه اهلل - والذي قال: اإننا ل نزال نحتفظ بكامل 
حمتوي���ات املكتبة والوثائق واملخطوطات؛ فهي وقف لطلب���ة العلم يرتادها طلبة العلم 
من املنطقة وخارجها، ومقرها بعم���ارة من اأوقاف ال�سيخ يف حي )لبدة( مقابل امل�سجد 

ال�سم با�سمه رحمه اهلل.

�ضعة اإطالعه

م���ن �سعة اطالعه كان يقراأ يف اأمور البل���دان الأخرى، واإنه ذات مرة وهو جال�س مع 
الإخ���وان اأبلغهم اأن ال�سحف تناقلت وفاة غان���دي رئي�س الهند، فرد اأحدهم بعبارة ذم 
ل���ه ب�سفته غري م�سل���م، فرد ال�سيخ: اإن هذا الرئي�س هو الذي ح���رر بلده من ال�ستعمار 

الإجنليزي.

اهتمامه ال�ضعري

ومم���ا يوؤكد ات�ساع احل����س الثقايف لدى ف�سيلت���ه، تعدد العلوم الت���ي حتتويها مكتبته 
اخلا�س���ة وميوله يف تذكري نف�سه يف بع�س الأم���ور باأبيات �سعرية من نظمه، فله منظومة 
�سعرية قالها بهدف تقريب حفظ ف�سول ال�سنة بالأ�سهر الرومية وذلك بتاريخ 23 �سعبان 

1360ه� وهي على النحو التايل:
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حزيران مت�ز واآب هي ال�شـيف فاآذار ني�شـــان اأيـار ربــيعهم 

�شــتاء له كان�ن مع اآخر يقف�ا خريف له اأيل�ل ت�شــرين اآخر 

مرتبة يف ذي الف�صول وال خلف ويتلوهما اأي�صًا �صباط فهاكها 

وكان �سع���ره يواكب م�سرية توحيد البالد على يد موؤ�س�س هذا الكيان امللك املوؤ�س�س 
عبد العزيز يف منا�سبة دخول امللك عبد العزيز اإلى حائل وان�سمامها حتت �سيادته، قال 

ف�سيلة ال�سيخ ق�سيدة يف هذه املنا�سبة يف تاريخ 18 - 3 - 1340ه�:
واأن�شر ما يط�ى واأبدي ت�شكرا اأهنـيك يا هذا االإمام مبا جرى 

واإين مبــا اأبــدي اأراين مقــ�صرا واأهدي �صـالمًا الجتذاب مودة 

بظل الذي عز الهدى مذ ت�شدرا له احلمد م�النا على جمع �شملنا 

كما ينبغي هلل داأبــــًا مكــــــررا له احلمد اإْن اأعطى املنى وكفى الردى 

واأعلى منــار احلق فينا واأظهرا اأزال ظالم الغي والظلم والهوى 

خالئق والغاوي عن الر�صد ما درا واأخمد نارًا كاد يطفي لهيبها 

له يف الُعال �صبق وقد فاق مفخرا على يدي ميم�ن الطليعة َمن غدى 

حليف ال�فاء واهلل ما كان اأغدرا اإمام الهدى عبد العزيز اأخي التقى 

ويف منا�سبة فتح احلجاز يف 20 جمادى الآخرة 1344ه� رفع ف�سيلته اإلى جاللة امللك 
عبد العزيز ق�سيدة مكونة من واحد وثالثني بيتاً من ال�سعر اخلما�سي مطلعها:

واأق�شع ليل الظلم ملا بدا ال�شعد �شم��ص �شع�د اأ�شرقت اإذ �شمت جند 

تهلل وجه الدين وا�شتعلن الر�شد وملا ا�شت�ى بدر الدجا والعدا ندوا 

فاأبعد عنها اجلور والغ�صم وال�صقا مبكة وانزاح الردى وامنحا اللد 

على الرغم ال يجل� النزال وال اللقا واأجلى من يرقى بها خري مرتقى 
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و�صدق االإخاء واالأ�صدان حارب ال�صد لدن حلها اأهـل الديانة والتـقى 

من اأق�ضيتــــه
كان رج���ل من اإحدى القبائل التي تتنقل بني منطق���ة حائل ومنطقة املدينة املنورة، قد 
اأودع م�ستنداً �رشعياً فيه مبلغ من املال على رجل من اأهل املدينة، اأودعه عند رجل ي�سكن 
مدين���ة حائل، وهو لي�س من اأهلها وكان هذا الرجل يتعامل مع البادية كثرياً وله م�ساكل 
كث���رية معهم، مر كث���ري منها على ف�سيلة ال�سيخ حمود بن ح�س���ني ال�سغديل، وبعد مدة 
جاء �ساحب امل�ستند اإلى الرجل الذي اأمن عنده امل�ستند، وطلبه فقال انه �ساع وبحثت 
عن���ه ومل اأجده، فاقتنع �ساحب امل�ستند و�سدقه مبا قال، وبعدما خرج اإلى ال�سوق قابل 
رجاًل من اأ�سدقائه وحكى عليه ق�سة امل�ستند، فقال له �سديقه اإنه كاذب وحمتال، ورمبا 
يحاول ال�ستفادة م���ن ال�سند مع �ساحب املدينة بطريقة اأو باأخرى واأرى اأن تقدم �سده 
�سكوى اإلى اأمري البلد، وفع���اًل قدم �ساحب ال�سند �سكوى، وبعث معه اأمري البلد اأحد 
رجال���ه اإلى ال�سيخ حم���ود رحمه اهلل، وبعد انتهاء ال�سيخ حم���ود من تدري�س الطلبة يف 
احللق���ة التي يعقدها يف امل�سجد بعد �س���الة الظهر من كل يوم عدا يوم اجلمعة، جل�س 
اأمامه �ساحب ال�سند والرج���ل الذي عنده ال�سند واأبدى كل منهما حجته، واأ�رش الذي 
عنده ال�سند اأنه �ساع ول يعرف عنه �سيء، فقال له ال�سيخ: هل احرتق بيتك اأو دكانك؟ 
ق���ال: ل، قال: هل تهدم بيتك ب�سبب اأو غريه؟ ق���ال: ل. فقال ال�سيخ خلادم الإمارة كما 
ي�سمون���ه يف ذلك الوق���ت، اإما اأن يعيد ال�سند اإلى �ساحب���ه ويدفع ل�ساحبه املبلغ الذي 
فيه، و اإذا مل يفعل فاأنت تدخله اخل�سبة، يعني يف ال�سجن، فجعل الرجل يولول ويبكى 
وي�ستغيث باحلا�رشين من امل�سايخ، ولكن ال�سيخ �سمم على تنفيذ ما ذكر، وبعد خروجه 
من امل�سجد قال احلا�رشون من امل�سايخ، لو ا�ستحلفت الرجل لأن اليمني اإلى من اأنكر، 
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ف���رد عليهم ال�سيخ قائاًل: اأن اللجوء اإلى اليمني اآخ���ر �سيء نتخذه مع هذا الرجل، لأنه 
�ساح���ب �سوابق جتلى فيها كذب���ه واحتياله، واأتوقع اأنه �سيعيد ال�سن���د اإلى �ساحبه هذا 
اليوم، وقبل غروب ال�سم�س وبعد �سالة الع�رش، عاد خادم الإمارة ومعه ال�سند، وقال: 
بعدم���ا خرجنا من عندكم طلبني اأن يدخل اإلى بيته، وبعد قليل خرج اإلينا ومعه ال�سند، 
وق���ال: اأن���ى وجدته بني اأوراق عندي…. ذكر لنا هذا اأحد طلبته يرحمه اهلل . رحم اهلل 

ال�سيخ حمود له ق�س�س عجيبة وموؤثرة .
وعندم���ا كان قا�سي حلائ���ل، كان م�سهوراً بالعدل وال�سجاع���ة والذكاء، فمن اأحدى 
الق�س�س اللي تروا عنه اأتاه اإثنان، و قالوا �سفنا الهالل يا �سيخ حمود، فقام ففرقهم عن 
بع�س، واأتى بالأول، فقال له: وكيف راأيته؟! فرد: راأيته كذا و كذا؟ واأتى بالأخر و�ساأله 
فكانت �إجابته خمالفة لو�شف �الأول، وعندما و�جه �الأول �ت�شحت �حلقيقة، فقال: يا هلل 

ب�س اأقم يا موؤذن نريد اأن نرتاح بال�سالة عن قول اللغو والبهتان.

عاملية �ضهرته

يف اأحد الدول الغربية توجد �سورة فيها العجب العجاب لوحة كانت لعامل فرن�سي 
زار حائ���ل، وهي عبارة عن ر�سمة ظهر فيها كل من ال�سي���خ حمود بن ح�سني ال�سغديل 

وعبيد بن ر�سيد )امل�سلماين( وهو من العوائل امل�سهورة يف حائل.

مواقف ق�ضائية 

له مواقف عادلة و�سجاعة،وينتهج �سيا�سة �رشعية يف كثري من املواقف، ومما ذكره اأحد 
حمبيه ومعا�رشيه: عبدالرحمن امللق: كان ال�سيخ حمود رحمه اهلل يف اأحد اأيام اخلمي�س 
الذي يزور فيه اأمري البلد هو وجمموعة من امل�سايخ وطلبة العلم.ويف اأثناء عودتهم قابلتهم 
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يف الطريق وهم مي�سون على اأقدامهم حيث اإن ا�ستخدام ال�سيارات يف ذاك الوقت قليل. 
و����رشت يف معيتهم وعندما و�سلوا قرب �س���ارع )�رشحه( حلق بهم رجالن يخت�سمان 
فقال اأحدهم يا �سيخ بارك اهلل فيك انظر بدعوانا فالتفت ال�سيخ اإلى الإخوان الذين معه 
وقال ما راأيكم لو جل�سنا هنا، ونظرنا يف م�سكلتهم فقال له الإخوان الذي تراه يا �سيخ 
فجل�س على عتبه باب يقع على ال�سارع العام وكانت العتبة من الطني املتهدم واجللو�س 
عليها غري مريح وجل�س معه اإخوانه العلماء رحمهم اهلل جميعاً وكنت واقفا معهم فاأبدى 
 كل م���ن الرجلني حجته ف���دار بينهما وب���ني ال�سيخ نقا�س ق�س���ري مل ي�ستوعب اأكرث من

خم����س دقائ���ق انته���ى بالإ�س���الح ب���ني املتخا�سم���ني و�ساف���ح كل منهم���ا �ساحب���ه 
العم���ر. وط���ول  بال�سح���ة  ل���ه  ويدع���وان  ي�سكران ال�سي���خ  وهم���ا   وان�رشف���ا 

لق���د �سهد له جميع من عا�رشوه بالورع واحلكم���ة، وبعد النظر ورجاحة الراأي، وعمق 
التجرب���ة، ب�سمت���ه وا�سحة يف تاريخ منطق���ة حائل حيث كان ا�سم���ه حا�رشا يف جميع 

مفا�سل احلياة الق�سائية والجتماعية وال�سيا�سية. 

وفاته

تويف رحمه اهلل يف الثامن من ذي احلجة عام 1390ه� عن عمر يناهز 95 عاما ق�ساها 
يف طاع���ة ربه وم���وله، رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأدخله ف�سي���ح جناته، وقد فقده الكثري 
وخا�س���ة اأهايل حائل، حيث كان علما من اأعالم الفقه والق�ساء، ورجل املواقف خدمة 
النا����س وال�سهرة يف العلم وح�سن التعامل والأخالق العليا وال�سفات املثلى والرجاحة 
والفه���م والنبوغ، وقد حباه اهلل الإخال�س لدينه واأمته، مر كالطيف لكنه اأوقف التاريخ 

برهة، فكان من عظماء الرجال الأوائل.


