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ن�ش���اأ يف بي���ت علم و�رشف ودين، وحف���ظ �لقر�آن عن ظهر قلب، وق���ر�أ على علماء 
جند، وكان على جانب كبري من �لأخالق �لعالية و�ل�ش���فات �حلميدة، و�لزهد و�لورع، 
متمتعاً بقدر كبري من �حلكمة و�لأناة و�حللم، مثاًل ر�ئعاً للعد�لة و�لنز�هة، حازماً م�شدد�ً 
حمبوباً، له مكانة مرموقة وكلمة م�ش���موعة، وكان �ل�ش���يخ حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ 
مفتي �لديار �ل�ش���عودية معجباً به وبق�شاياه، تولى ق�شاء �رشما وو�دي �لدو��رش و�لقرية 
�لعليا و�لريا�س و�شقر�ء ومر�ت، در�س رحمه �هلل يف مدن كثرية، �إنه �لعامل �لفقيه �ل�شيخ 

�شعد �آل مبارك قا�شي �لو�شم �ملولود عام 1333ه� و�ملتوفى عام 1398ه�.

مولده ونشأته 

�لعامل �جلليل و�لفقيه �لورع �ش���عد بن حممد بن في�ش���ل بن حمد بن مبارك. ولد يف 
حرميالء �شنة 1333ه�، يف بيت علم و�رشف ودين، فاأبوه �لعامل �جلليل �ل�شيخ حممد بن 
في�ش���ل، فرباه و�لده �أح�شن تربية، وقر�أ �لقر�آن وحفظه جتويد�ً، ثم حفظه عن ظهر قلب 
على �أبيه، وكان يد�ر�شه، و�رشع يف طلب �لعلم بهمة ون�شاط ومثابرة، فقر�أ على علماء 

بلدة حرميالء ولزمهم زمناً.
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مشايخه يف حريمالء:

1-و�لده �ل�شيخ �لعامل حممد بن في�شل �ملبارك.
2-و�بن عمه �ل�شيخ في�شل بن عبد�لعزيز �ملبارك.

3-�ل�شيخ �إبر�هيم بن �شليمان �لر��شد.
4-و�ل�شيخ �شعد بن عبد�لعزيز �ليحيى.

قر�أ على هوؤلء �لأ�شول و�لفروع و�حلديث و�لتف�شري و�مل�شطلح وعلوم �لعربية. 
ج على يدي �ل�ش���يخ في�ش���ل بن  كان �أحد طالب �لعاّلمة في�ش���ل �ملبارك، �لذي خرَّ
عبد�لعزيز �ملبارك رحمه �هلل �أجياٌل من طلبة �لعلم، وكثرٌي منهم تولَّى �لق�ش���اء يف عّدة 

جهات.

من أبرزهم:

1-�ل�شيخ �إبر�هيم بن �شليمان �لر��شد رحمه �هلل، قا�شي �لريا�س وو�دي �لدو��رش.
2-�ل�شيخ عبد�لرحمن بن �شعد بن يحيى رحمه �هلل، قا�شي �لريا�س وحرميالء.

3-�ل�ش���يخ في�ش���ل بن حممد �ملبارك رحمه �هلل رئي�س هيئة �حل�ش���بة وع�شو جمل�س 
�ل�شورى بجدة.

4-�ل�ش���يخ �ش���عد بن حممد بن في�ش���ل �ملبارك رحمه �هلل قا�ش���ي و�دي �لدو��رش ثم 
�لو�شم.

5-�ل�شيخ حممد بن مهيزع رحمه �هلل، قا�شي �لريا�س.
6-�ل�شيخ نا�رش بن حمد �لر��شد رحمه �هلل، رئي�س ديو�ن �ملظامل.
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مكانة أخيه فيصل

هو �لعامل �جلليل و�لأديب �لبارع �ل�ش���يخ في�ش���ل بن حممد بن في�ش���ل بن حمد بن 
مبارك، �ملولود يف حرميالء عام 1319ه�، وربَّاه و�لُده �ل�ش���يخ حممد بن في�شل �أح�شن 
تربية، فن�ش���اأ ن�شاأة ح�شنة، وقر�أ �لقر�آن وحفظه جتويد�ً، ثم حفظه عن ظهر قلب على يد 

�ل�شيخ علي بن د�ود، و�رشع يف طلب �لعلم بهمة ون�شاط ومثابرة.
قر�أ على �أبيه �لعاّلمة حممد بن في�شل، وكذلك قر�أ على �ل�شيخ �لعامل �لقا�شي �ل�شيخ 
عبد�هلل بن في�ش���ل بن �شلطان، قا�شي �ملحمل و�ل�شعيب، وعلى �بن عّمه �لعالمة �ل�شيخ 

في�شل بن عبد�لعزيز �آل مبارك.
ثم بعثه و�لده �إلى �لريا�س للتزود و�ل�ش���تفادة من �لعلم، فقر�أ على علمائها ولزمهم 
ومن �أبرزهم �ل�ش���يخ �ش���عد بن حمد بن عتيق حمدث �لديار �لنجدية و�ل�شيخ حمد بن 
فار�س، لزمهما يف �لأ�شول و�لفروع وعلوم �لعربية كليها، كما قر�أ على �شماحة �ل�شيخ 
حممد بن �إبر�هيم مفتي �لديار �ل�ش���عودية، و�ل�ش���يخ �لعامل �ش���الح ب���ن عبد�لعزيز �آل 
�ل�ش���يخ، و�ل�شيخ �لعامل حممد بن عبد�للطيف و�ل�ش���يخ حممد بن �إبر�هيم بن حممود 

�لعامل �لفقيه، و�ل�شيخ عثمان بن عبيد، وغريهم.
لزم ه���وؤلء زمن���اً، وكان نبيهاً من �أوعية �حلفظ يتوق���د ذكاًء، ولديه موهبة وجو�ب 

حا�رش، فنبغ يف فنون عديدة.
�أوف���ده �مللك عبد�لعزيز رحمه �هلل عام 1337ه� مع عم���ه �لأمري عبد�هلل بن نا�رش �آل 
مبارك للقيام بَجولت يف جباية �لزكاة من �لأح�ش���اء وما حوله���ا، ثم عينه �مللك �إماماً 
ومر�ش���د�ً لإحدى �لهجر �جلنوبية، ثم ��ش���تدعاُه و�لُده �ل�ش���يخ حممد �إلى �ل�شارقة يف 
وليته لق�ش���ائها ليكون م�ش���اعد�ً، له و��شتدعاه حاكم �ل�شارقة �ش���لطان بن �شقر باإ�شارة 
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�ل�شيخ علي �ملحمود بعد ذلك قا�شياً يف �ل�شارقة، وذلك للنهو�س ب�شاأن �لعلم و�لق�شاء 
و�لإفتاء و�لإر�ش���اد، ث���م رحل �إلى �حلجاز مر�ر�ً �آخرها ع���ام 1350ه�، فقر�أ على علماء 
�مل�ش���جد �حلر�م، ودر�س فيه و�أر�شد يف �ملو��شم، ثم رئي�شاً لهيئة �حل�شبة يف �حلرم �ملكي 
�س يف جامع عكا�شة و�أر�ش���د جماعته مر�ر�ً، ثم  ثم تعني مدر�ش���اً مبدر�ش���ة �لفالح، ودرَّ
�أ�ش���ند �إليه �لإ�رش�ف على �لمتحانات )�لأ�ش���ئلة و�أجوبتها(، ثم مفت�ش���اً �إد�رياً ملنطقتي 
جاز�ن و�أبها، ثم �أعيد �إلى رئا�شة هيئة �حل�شبة بجدة. ثم تعني م�شت�شار�ً �رشعياً للمحكمة 

�لتجارية، ثم ع�شو�ً بالغرفة �لتجارية، ثم ع�شو�ً مبجل�س �ل�شورى بجدة.

مالزمته العالمة العنقري

رحل �ل�ش���يخ �ش���عد �ملبارك �إلى �ملجمعة، فقر�أ على �لعاّلمة �ل�شيخ عبد�هلل �لعنقري 
ولزمه، و�أخذ منه كثري�ً من �ملعارف و�لعلوم �ل�رشعية.

مشايخه يف الرياض

رحل �إلى �لريا�ض، فقر�أ على علمائها ولزمهم طوياًل يف �لأ�ش���ول و�لفروع وعلوم 
�لعربية، ومن �أ�ش���هر م�ش���ائخه فيها �ل�ش���يخ حممد بن �إبر�هيم، و�ل�شيخ عبد�للطيف بن 

�إبر�هيم �آل �ل�شيخ.
وَج���دَّ يف �لطلب مع ما وهبه �هلل من قوة يف �حلف���ظ و�رشعة يف �لفهم فنبغ يف فنون 

لته للَق�شاء. عديدة، �أهَّ
كما كان �ل�شيخ �ش���عد �ملبارك على �شلة قوية بال�شيخ عبد�لعزيز بن باز، و�لذي كان 

رفيقاً له يف طلب �لعلم على �ل�شيخ حممد بن �إبر�هيم، رحمهم �هلل �أجمعني.
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صفاته:

كان �ل�شيخ رحمه �هلل على جانب كبري من �لأخالق �لعالية و�ل�شفات �حلميدة، فكان 
رحم���ه �هلل ذ� زهد وورع، متمتعاً بقدر كب���ري من �حلكمة و�لأناة و�حللم. فكان رحمه �هلل 
يف ق�ش���اياه مثاًل للعد�لة و�لنز�هة، حازماً م�شدد�ً حمبوباً، وله �ملكانة �ملرموقة و�لكلمة 

�مل�شموعة، وكان �ل�شيخ حممد بن �إبر�هيم معجباً به وبق�شاياه.
قال �ل�شيخ عبد�هلل �لب�شام: )وقد �شفَع حم�شوله �لعلمي باأخالق فا�شلة من �لب�شا�شة 

و�لطالقة وح�شن �ل�شمت و�لعفاف و�لنز�عة و�لرفعة عن �لدنايا(.

تدريسه:

ج على يديه طلبٌة كثريون تولو�  ة، وتخرَّ �ض �ل�شيخ �شعد �ملبارك رحمه �هلل �شنني ِعدَّ درَّ
�لق�شاء يف ُمدن كثرية.

عمله يف القضاء

تولَّى �لق�شاء يف بلد�ن عديدة:
1-ففي عام 1362ه� �ختاره �شيخه حممد بن �إبر�هيم لق�شاء �رشما.

2-ثم �نتقل عام 1363ه� �إلى و�دي �لدو��رش.
3-ثم �إلى قرية �لعليا يف عام 1370ه�.

4-ثم يف �لريا�س عام 1380ه�.
5-ثم يف �شقر�ء 1382ه�.

6-ثم يف مر�ت 1393ه� وظل بها �إلى �أن تويف عام 1398ه� رحمه �هلل.
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وفاته:

��ش���تمر �ل�ش���يخ �ش���عد �ملبارك على حالته �لقومية و�شريته �مل�ش���تقيمة حتى وفاه �أجله 
�ملحتوم. 

فلبَّى ند�ء �حلق يف �شقر�ء ليلة �خلمي�س 24/رجب/1398ه�، و�شلي عليه يف جمع 
غفري ظهر �خلمي�س وحزن �لنا�س لفقده.

ورثاه �أخوه �ل�شيخ في�شل بن حممد �ملبارك رحمهما �هلل مبرثية قوية مطلعها:
بكي��ُت اأخي �سع��دًا وال مثل��ه �سعد

ِن��د ل��ُه  ولي���س  اب��ن  مثل��ه  وال 
اأديب اأري��ب ي�سرع اخلط��و للحجى

ِحق��د وال  لدي��ه  م��ن  ال  اخل��ر  ويف 
يحب ذوي القرب��ى ويدنوا مع اجلفا

�س��دوا اإن  ويقب��ل  ج��اوؤوا  اإن  يرح��ب 
كله��م النا���س  م��ع  اأكن��اف  موط��اأ 

ع��دوا اإذا  بال�ساحل��ن  يذكرن��ا 
لئن كان��ت االأجماد تبنى على احلجى

�سع��د ي��ا  ل��ك  الع��ا  يف  ح��ظ  فاأوف��ر 
بعي��د عن االأهواء قري��ب اإلى الهدى 

مني��ع الذرى حام��ي الذم��ام اإذا ارتدوا
�ستبكي��ه م��ن بع��د املم��ات حماك��م

�سحائ��ف ع��دل ف�سله��ا اجل��د والر�سد
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تل��ذذا الق�سي��د  يف  �سع��دًا  اأردد 
امله��د  ل��ه  وروح��ي  قلب��ي  فمنزل��ه 

حيلت��ي  غاي��ة  والن��دب  �ساأندب��ه 
ن��د يل  وذك��راه  عط��ر  يل  فذك��راه 

موؤم��ن ف�سيف��ك  ِرفق��ًا  ربن��ا  اأي��ا 
مقي��م على التوحي��د قد �سم��ه اللحُد

ممن كتب عنه:

ترج���م ل���ه كتاب »علماء جن���د خالل ثماني���ة قرون« لل�ش���يخ عبد�هلل �لب�ش���ام. ج2، 
�س)240-241(، وكتاب )رو�س �لناظرين يف علماء جند( لل�ش�����يخ حممد بن عثمان 
�لقا�ش���ي ج2، �س)121-123(. كما كتب عنه �بنه �لدكتور حممد يف ذكر �ملدن �لتي 
تولَّى ق�ش���اءها و�ملُدد �لتي ق�شى يف كلِّ منها.  وكما كتب عنه حممد بن ح�شن �ملبارك 

يف �شيد �لفو�ئد. 
غفر �هلل ل�ش���يخنا و�أ�شكنه ف�شيح جناته،  كنز من �خلربة وعلم من �أعالم �لق�شاء وبحر 

من �لعلوم �ل�رشعية، ومفخرة من �ملفاخر �لعدلية.  


