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العامل املجاهد والرجل الهمام والفقيه املحدث، �صاحب الطوالت واجلوالت، حفيد 
ابن عبدالوهاب، تعّلم وعلم واأل���ف وجاهد و�صجن وفك اأ�رسه، كان قا�صياً للدرعية، 
و�صاحب االإم���ام عبداهلل بن �صع���ود يف املعركة الفا�صلة بني اجلي����ش العثماين الرتكي 
وال�صع���ودي يف وادي ال�صف���راء، وكان من �صمن الذين ارحتل���وا اإلى م�رس، وبعد اأن 
ا�صتعاد االإمام تركي بن عبداهلل اآل �صعود جد االأ�رسة احلاكمة ال�صلطة يف كثري من بلدان 
جند خرج م���ن م�رس عام 1241ه�. فلما و�صل اإلى الريا�ش ف���رح به االإمام تركي فرحاً 

�صديداً وتلقاه باالإكرام واحلفاوة، كما فرح مبقدمه عامة امل�صلمني.

نسبه

�صماحة ال�صيخ عبدالرحمن من اأ�رسة اآل ال�صيخ امل�صهورة وهم من اآل م�رسف ع�صرية 
م���ن املعا�صيد من فخذ اآل زاخر الذين هم بطن من الوهبة من بني حنظلة من قبيلة بني 

متيم.

والدته ونشأته 

ولد �صن���ة 1193ه�، يف مدينة الدرعي���ة، وهي يومئذ موطن الدع���وة ال�صلفية ومهد 
علم���اء ال�صلف وعا�صمة اجلزيرة العربية وعرين الليوث ال�صعوديني. ُقتل والده ال�صيخ 
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ح�ص���ن بن حممد يف معركة غرابة فكفله جده االإمام حممد بن عبدالوهاب وتربى يف 
حجره والزمه حتى تويف االإمام وله من العمر ثالثة ع�رسة �صنة.

طلبه للعلم ومشايخه

ا�صتف���اد ال�صيخ عبدالرحمن من �صكنه مع جده االإم���ام حممد بن عبدالوهاب فكان 
جده هو �صيخ���ه االأول، حيث نهل من علمه وا�صتقى من معارفه وارتفعت همته فحفظ 
الق���راآن الكرمي بعد �صن التمييز والزم درو�ش جده قبل املراهق���ة فقراأ عليه التوحيد اإال 
قلياًل، وتدرب على الفقه وا�صتمع اإلى درو�ش كبار تالميذ جده يف اأمهات كتب التف�صري 
واحلديث واالأحكام، فزاد �صغفه بالعل���م قبل البلوغ ورام املعايل قبل �صن الر�صد �صار 

اإلى ما اأراد.
بعد وفاة جده �صيخ االإ�صالم الزم علماء الدرعية فقراأ على عدد كبري منهم وهم:

عم���ه العاّلم���ة ال�صي���خ عبداهلل ب���ن حممد ب���ن عبدالوه���اب ابن االإم���ام حممد بن 
عبدالوه���اب. ال�صيخ حمد بن نا�رس بن معم���ر، ال�صيخ عبداهلل بن فا�صل، ال�صيخ اأحمد 
بن ح�صن بن ر�صيد بن مثيني العيا�ش، ال�صيخ عبدالرحمن بن خمي�ش، ال�صيخ ح�صني بن 

غنام. و�صار ال�صيخ عبدالرحمن بن ح�صن من العلماء وهو يف �صن ال�صباب. 
مشايخه يف مصر

ال�صي���خ ح�صن القوين���ي وقد در�ش عليه �رسح جميع اجلوام���ع يف االأ�صول للمحليِّ 
وخمت����رس ال�صعد يف املعاين والبيان وق���د اأجازه بجميع مرويات���ه.  ال�صيخ عبداهلل بن 
�صويدان، وقد اأجازه بجميع مروياته، ال�صيخ عبدالرحمن اجلربي وقد اخذ عنه اأحاديث 

ب�صندها اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، واأجازه بجميع مروياته.



من أعالم القضاء

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 340 ـ

مفتي اجلزائر ال�صيخ حممد بن حممود اجلزائري احلنفي االأثري، وقد اأجازه بجميع 
مروياته.

ال�صيخ اإبراهيم العبيد املقرئ �صيخ م�رس يف القراءات.
ال�صي���خ اأحمد بن �صلمون���ة وقد قراأ عليه كثري م���ن ال�صاطبية و����رسح اجلزرية ل�صيخ 

االإ�صالم زكريا االأن�صاري.
ال�صيخ يو�صف ال�صاوي، ال�صيخ الباجوري.

جهاده

ملا عرب طو�صون البحر واأنزل يف �صواحل البحر االأحمر مما يلي اجلزيرة العربية، يريد 
االنق�صا����ش على الدعوة ال�صلفية يف قاعدتها والق�صاء عليه���ا يف مهدها، تلقاه االإمام 
عب���داهلل بن �صع���ود يف مر�صاه وعاجله قبل الغزو، وكان ال�صي���خ عبدالرحمن بن ح�صن 
م�صاحب���اً لالإمام عبداهلل بن �صعود يف هذا امل�ص���ري فح�رس الواقعة الفا�صلة بني اجلي�صني 
يف وادي ال�صفراء والتي اأنزلت بالع�صاك���ر العثمانية الرتكية اخل�صائر الفادحة، وا�صتمر 

ال�صيخ عبدالرحمن جماهداً مع هذه اجليو�ش واملدافعة بقلبه ول�صانه و�صنانه.
وملا انتهى االأمر اإلى ح�ص���ار الدرعية كان مع املحا�رسين املدافعني املقاتلني اإلى اآخر 
�صاعة من �صاعات اإطالق النار حتى مت ال�صلح وكان من �صمن الذين ارحتلوا اإلى م�رس.

رجوعه إىل نجد

بعد اأن ا�صتعاد االإمام تركي بن عبداهلل اآل �صعود جد االأ�رسة احلاكمة ال�صلطة يف كثري 
م���ن بلدان جند وطهر البالد من اجلنود االأتراك املحتلني والغزاة الغا�صبني، وكان االإمام 
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تركي يرا�ص���ل امل�صهورين من املبعدين كال�صيخ عبدالرحمن، ومل�ش ال�صيخ عبدالرحمن 
ب���ن ح�صن وهو يف م�رس ليناً يف املراقبة واملتابعة ق���رر املغادرة و�صمم على اخلروج من 

م�رس اإلى بالد جند فخرج من م�رس عام 1241ه�.
فلم���ا و�ص���ل اإلى الريا�ش – التي جعله���ا االإمام تركي بن عب���داهلل مملكة بعد خراب 
الدرعية، فرح به االإمام ترك���ي فرحاً �صديداً وتلقاه باالإكرام واحلفاوة، كما فرح مبقدمه 

عامة امل�صلمني.

أعماله واملناصب التي شغلها

تول���ى ق�صاء الدرعية قبل ارحتاله منها -  تولى التدري�ش اإلى جانب عمله يف الق�صاء 
– وبع���د رجوعه من م�رس جعله االإمام تركي �صاحب الكلمة املطلقة والقول النافذ يف 

حكومته. 
با�رس االإمام عبدالرحمن بن ح�صن االأعمال التي كان يقوم بها جده االإمام حممد بن 

عبدالوهاب.
وبعد ا�صتقراره يف الريا�ش وزع اأوقاته بني جمال�صة االإمام تركي للت�صاور يف �صوؤون 
الدولة ومقابلة العلماء وتاأليف الكتب وبعث الر�صائل والن�صائح اإلى اأنحاء البالد ووعظ 

العامة واإر�صادهم وحلقات تدري�ش الطالب.
وا�صتم���ر على هذا احلال وقد مد اهلل يف حياته ونُ�صاأ له يف اأجله حتى �صهد ع�رس �صتة 
م���ن اأئمة حكام اآل �صعود. فقد عا�رس وعمل يف عهد ثالثة من الدولة ال�صعودية االأولى 
وه���م: االإمام عبدالعزيز بن حممد اآل �صع���ود – االإمام �صعود بن عبدالعزيز اآل �صعود 

– االإمام عبداهلل بن �صعود اآل �صعود.
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وثالثة من الدولة ال�صعودية الثانية وهم:
االإم���ام تركي بن عب���داهلل اآل �صعود – االإم���ام في�صل بن ترك���ي اآل �صعود – االإمام 

عبداهلل بن في�صل بن تركي اآل �صعود.

مؤلفاته 

1-فت���ح املجيد �رسح كت���اب التوحيد، وهو تهذيب واإكم���ال لتي�صري العزيز احلميد 
البن عمه ال�صيخ �صليمان بن عبداهلل.

2-قرة عيون املوحدين.
3-الرد على عثمان بن من�صور.
4-الرد على داود بن جرجي�ش.

5-خمت�رس العقل والنقل.
6- خمت�رس تف�صري �صورة االإخال�ش.

7- جممع���ة كبرية م���ن الر�صائل والفتاوى وهي من الك���رة حيث لو جمعت لبلغت 
جملداً حافاًل.

تالميذه

ق�صده الطالب من كل حدب و�صوب و�صارت الريا�ش يف عهده معاهد علمية وقد 
قراأ عليه عامة علماء جند يف زمانه ومن اأ�صهرهم:

ابن���ه ال�صي���خ عبداللطيف – ال�صيخ ح�صن بن ح�ص���ني اآل ال�صيخ – ال�صيخ ح�صني بن 
حم���د اآل ال�صي���خ – ال�صيخ عبدامللك ب���ن ح�صني اآل ال�صيخ – ال�صي���خ عبدالرحمن بن 
ح�ص���ني اآل ال�صي���خ – ال�صيخ عبدالعزيز بن عثم���ان بن عبداجلبار ب���ن �صبانة – قا�صي 
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بلدات مرح والغاط والزلفي.
ال�صي���خ عبداهلل بن ن�صري – ال�صيخ نا�رس بن عيد القا�صي – ال�صيخ حممد بن �صلطان 
– ال�صي���خ عبالرحمن بن حمد الثمريي – ال�صيخ عبداهلل بن جرب بن حممد بن عتيق – 
ال�صيخ عبداهلل بن جرب القا�صي – ال�صيخ حممد بن اإبراهيم بن �صيف )القا�صي يف جبل 
�صم���ر عند ابن ر�صي���د( – ال�صيخ عبدالعزيز بن ح�صن بن يحي���ى – ال�صيخ عبدالعزيز 
الف�صل���ي – ال�صيخ حممد ب���ن زيد بن ج�صا�ش – ال�صيخ حممد ب���ن عجالن – ال�صيخ 
عبدالرحمن بن عدوان – ال�صيخ حممد بن �صبت – ال�صيخ عبداهلل بن مرخان – ال�صيخ 
عبدالرحم���ن بن مان���ع – ال�صيخ حممد بن �صليم – ال�صيخ اأحم���د بن عي�صى – ال�صيخ 

اإبراهيم بن عي�صى – ال�صيخ علي بن عي�صى  وغريهم كثري.

أوالده

له خم�صة اأبناء هم:
1-ال�صيخ حممد الذي قتل يف خراب الدرعية ولي�ش له عقب.

2-ال�صيخ اإ�صماعيل ولي�ش له عقب.
3-ال�صي���خ عبداللطيف ول���ه اأبناء علماء وه���م: العاّلمة عب���داهلل، والعاّلمة حممد، 
وال�صيخ عبدالرحمن وال�صيخ اأحم���د وال�صيخ اإبراهيم وال�صيخ عمر وال�صيخ عبدالعزيز 

وال�صيخ �صالح.
4-ال�صيخ اإ�صحاق وله عبدالرحمن من اأهل العلم وحممد.

5- ال�صيخ عبداهلل وله عبدالرحمن وحممد.
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وفاته

بع���د عمر جاوز الت�صعني عاماً تويف ال�صيخ عبدالرحمن بن ح�صن يوم ال�صبت 11 ذو 
القعدة عام 1285ه� ودفن يف مقربة العود بالريا�ش.

كتب عنه اأحمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل ال�صيخ نقاًل من كتاب دفع االرتياب عن 
ال�صيخ �صليمان بن عبدالوهاب تاأليف ال�صيخ اأحمد بن عبدالرحمن بن ر�صيد العوين.


