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ن�سبه:
هو ال�ضيخ عبداملح�ضن بن اأحمد بن عبداهلل بن مر�ضد بن عبدالعزيز بن )عبداهلل( بن 
عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالعزي���ز اآل باز. يلتقي يف اجلد الرابع مع �ضماحة املفتي 
ال�ضي���خ عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن حممد بن )عبداهلل( )وهو جد اآل باز 
اأه���ل الريا�ض( ح�ضب )�ضجرة اآل ب���از والتي اأعدها ال�ضي���خ عبداملح�ضن بن عثمان اآل 

باز(.
وق���ال ال�ضيخ �ضليمان ب���ن عبدالرحمن بن حمدان: )اأخربين ابن���ه )يق�ضد به ال�ضيخ 
مب���ارك )اأبو ح�ضني( رحمه اهلل( اأن اأ�ضلهم من املدينة املنورة، فانتقل جهدهم )مر�ضد( 
اإلى الدرعية، فا�ضتوطنها، وكان ذا ثروة، حتى تويف بها. فانتقل ابنه )عبداهلل( منها اإلى 
احلوط���ة، وملا ا�ضتولت الع�ضاكر الرتكية على الدرعي���ة وغريها من قرى جند، طلبوا من 
اأهل احلوطة الدخول يف طاعتهم كغريه���م، فاأجابوهم خوفاً من �رشهم ودفعاً لأذاهم، 
فه���م املذكور بالنتقال اإلى جنران، فما ردوه اإل من اأثناء الطريق، فاأقام يف احللوة حتى 

تويف«. ذكر ذلك )�ضليمان بن حمدان، يف كتابه تراجم متاأخري احلنابلة، �ض125(.
وتوج���د اأ����رشة )اآل ب���از( يف الريا�ض، واحلل���وة، والإح�ضاء، وقد ب���رز منهم علماء 
كث���ريون، ياأتي عل���ى مقدمتهم �ضماحة املفتي العالمة ال�ضي���خ عبدالعزيز بن عبداهلل بن 
باز رحمه اهلل، وال�ضيخ عبداملح�ضن، وابنيه ال�ضيخ مبارك بن عبداملح�ضن )اأبو ح�ضني(، 
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وال�ضي���خ �ضعد بن عبداملح�ض���ن، وال�ضيخ عبدالعزيز بن نا�رش اآل ب���از م�ضت�ضار �ضماحة 
املفتي العام.

مولده ون�س�أته وطلبه للعلم:
ول���د ال�ضيخ عبداملح�ضن يف احللوة عام 1253ه� تقريباً، وتربى يف كنف والده، وقد 
عرف منذ �ضغره بالذكاء والفطنة واحلر�ض على طلب العلم، فقراأ على ال�ضيخ حمد بن 
عتيق، ثم بعد ذلك قدم ال�ضيخ نا�رش بن عيد من الريا�ض قا�ضياً للحلوة يف عام 1268ه� 
فالزم���ه ال�ضيخ عبداملح�ضن مالزمة تامة، بل مل يك���د يفارقه وكان ال�ضيخ نا�رش ذا مهارة 
تام���ة يف الفقه فا�ضتفاد منه ال�ضيخ عبداملح�ضن ا�ضتفادة تامة حتى برع يف العلم ال�رشعي 
مم���ا جعل ال�ضيخ نا�رش يعتمد عليه كث���رياً، خا�ضة يف كتابة الوثائق وامل�ضتندات ال�رشعية 

وينيبه يف ال�ضلوات ويف اخلطابة.
وق���د عرف عن ال�ضي���خ عبداملح�ضن اهتمام���ه باحلديث ورجال���ه، وتراجم ال�ضحابة 
التابعني، ف���كان حري�ضاً على كتب ال�ضّنة والأثر و�رشحها، مم���ا جعل ال�ضاعر �ضالح بن 

�ضحمان ي�ضري اإلى ذلك، يف نظمه ملن مات من اأهل العلم فيقول يف اأحد الأبيات:
       غدى يف الورى اأعجوبة وذك�وؤه   عزيز لدى نقد الرج�ل بال مِرى

اأعم�له ووظ�ئفه:
عندم���ا كان ال�ضي���خ نا�رش بن عي���د يف ق�ضاء احلل���وة اأربعني عام���اً، كان فيها ال�ضيخ 
عبداملح�ض���ن هو امل�ضوؤول عن كتابة الوثائق ال�رشعي���ة، وذلك لأن ال�ضيخ نا�رش بن عيد 
كان �رشي���راً، ومع متكن ال�ضيخ عبداملح�ضن يف العلم وتاأهل���ه للق�ضاء اإل اأنه مل يكلف 
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باأي عمل ق�ضائي نظ���راً للخالف الذي دب بني اأبناء الإمام في�ضل وح�ضول الفو�ضى، 
وعدم ا�ضتتباب الأمن، مما جعل كل �ضيخ ي�ضتقر يف بلده دون النتقال اإلى بلدا اأخرى.

واأغل���ب وثائق احللوة الت���ي اأ�ضدرت يف فرتة ق�ضاء ال�ضي���خ نا�رش بن عيد هي بخط 
ال�ضيخ عبداملح�ضن.

ق�س�وؤه يف احللوة:
بع���د �ضفر ال�ضي���خ نا�رش بن عيد اإلى حائ���ل ووفاته بها يف عام 1307ه���� تقريباً تولى 
تلمي���ذه ال�ضيخ عبداملح�ضن ق�ضاء احلل���وة، وا�ضتمر يف ق�ضائها ع�رشين عاماً، جزء منها 
يف عه���د بن ر�ضيد، وجزء منها يف عهد امللك عبدالعزيز، وكان امللك عبدالعزيز دائماً 
م���ا يطلب منه القدوم اإل���ى الريا�ض ليوك�ل اإليه بع�ض الأعم���ال الدينية، وذلك مب�ضورة 
م���ن ال�ضيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ مفتي جند يف زمانه، والذي تربطه بال�ضيخ 
عالقة حمبة وطل���ب علم، وملا كرث بقاوؤه يف الريا�ض، ا�ضرتى ل���ه امللك عبدالعزيز بيتاً 

واأ�ضكنه فيه.

تالميذه:
طل���ب العلم عل���ى ال�ضيخ عبداملح�ضن بن اأحمد اآل ب���از، كثري من الطالب، كان من 

اأبرزهم:
1-ابن���ه ال�ضيخ مبارك )اأبو ح�ضني( )1303-1385ه�( وهو الذي تولى الق�ضاء بعد 

والده.
2-ال�ضيخ عبدالعزيز بن زيد اآل مانع العقيلي )1287-1362ه�(.
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3-ابنه الآخر ال�ضيخ �ضعد )1322- 0000( ول يزال على قيد احلياة.
4-ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن قري�ض )1277-1356ه�(.

�سف�ته:
عرف عن ال�ضيخ عبداملح�ضن التقوى وال�ضالح، والذكاء احلاد، واملثابرة وال�ضرب يف 
طل���ب العلم، قد منحه اهلل ج�ضماً �ضديداً وبنية قوية �ضاعاته على تنقله الدائم بني احللوة 

والريا�ض.
ومن الأمور التي ا�ضتهرت عن ال�ضيخ عبداملح�ضن متييزه ال�ضديد لالأثر، ومعرفته يف 
علم القافة والت���ي جعلت كثرياً من النا�ض ي�ضتغرب ذلك، وق���د اأ�ضار اإلى هذا ال�ضاعر 
�ضالح ب���ن �ضحمان يف ق�ضيدته التي نظم فيها تراجم من م���ات من العلماء، وذلك يف 

ال�ضيخ عبداملح�ضن:

بدا يف الورى بدرا تكـ�مل نوره
فمن نوره اأخفى ظالم الورى ورى

من العلم�ء الرا�سـخني بعلمه 
ويف قــ�فة م� مثـله يف الـورى درى

�سـفيف حمب اأوحـد يف زمـ�نـه 
له خلق مع كـ�مل العلم يف الورى

غدى يف الورى اأعجوبة وذك�وؤه 
عـزيز لدى نقـد الرجـ�ل بال مرى 
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وف�ته:
اأ�ضيب ال�ضيخ عبداملح�ضن قبل وفات���ه ب�ضنتني مبر�ض الرتعا�ض، ثم اأنه فقد ب�رشه مما 
جعله يرتك الق�ضاء )ابن حمدان، تراجم متاأخري احلنابلة( واأقام امللك عبدالعزيز ابنه 

)اأبو ح�ضني( يف ق�ضاء احللوة حمل اأبيه.
وكان ال�ضيخ عبداملح�ضن مع �ضدة مر�ضه ياأمر اأبناءه بالذهاب به اإلى امل�ضجد في�ضلي 
خل���ف الإمام جال�ضاً، كما ظل يف م�ضجد )ال�ضفي���اين( م�ضتلقياً على فرا�ضه، وي�ضتمع 
اإلى قراءة الطالب عند )املطوع( ال���ذي يقرئهم القراآن، وقد لزم ال�ضيخ املر�ض حتى 

تويف 12 ذي احلجة عام 1342ه�.

م�آثره:
1-كتاب يف العقيدة، قال ال�ضيخ بن حمدان: »األف عقيدة، ومل اأقف عليها«.

2-كثري من الوثائق وال�ضكوك ال�رشعية التي كتبها بيده متفرقة عند اأهايل احللوة.

ذريته:
رزق ال�ضي���خ باأبناء ُكرث،  اإل اأنه مل يربز منهم يف طلب العلم �ضوى اثنني هما: ال�ضيخ 

مبارك )اأبو ح�ضني( وال�ضيخ �ضعد. وجميعهم عملوا يف ق�ضاء احللوة.

 


