نسبه:
هو عبدالرمحن بن عبدهللا بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن
عبدالوهاب.
مولده ونشأته:
ولد عام ١٣٥٩ه مبدينة الرايض يف منزل والده حبي دخنه ،وكان لوالدته أثر ابلغ يف تربيته
ووسم شخصيته ،فقد كانت عاقلة حكيمة حسنة التدبري.
طلبه للعلم:
بدأ طلبه للعلم عند سن السادسة ابلتحاقه أبحد الكتاتيب حلفظ القرآن الكرمي يف الرايض،
وممن قرأ على يدهم القرآن مقرء املدينة املنورة الشيخ عبدالفتاح قاري يف الرايض ،كما تعلم
القراءة والكتابة على يد الشيخ منصور بن هوميل.
وعندما أنشأت احلكومة التعليم النظامي وانتخبت له خنبة من العلماء املرموقني التحق مبدرسة
العزيزية االبتدائية بدخنة ودرس فيها على يد علماء أجالء منهم :الشيخ صاحل احلصني ،والشيخ
صاحل بن عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ ،والشيخ عبدهللا بن غداين ،والشيخ
ضحيان بن عبدالعزيز ،والشيخ حممد الدرييب.
مث التحق ابملعهد العلمي ابلرايض ودرس فيه سبع سنوات ،فدرس فيه عند :الشيخ عبدالعزيز
حرصا منه على
السلمان ،وبعدها التحق ابلعمل احلكومي عام ١٣٧٨ه ،وأكمل دراسته ً
ليال ً
االستمرار يف طلب العلم ،فقد كان قوي العزم ِ
عند حد.
عال اهلمة ،ال تنقطع به مهته َ
إال أنه بعدما أهنى سبع سنني من دراسته يف املعهد -تعادل إهناء الشهادة املتوسطة ،-شكلت
وزارة املعارف جلنة لدراسة شهادات املعاهد العلمية وتقييمها ،وطلبت من حامليها الدراسة
ليال واالستعداد لالختبار ،فالتحق الشيخ عبدالرمحن إبحدى املدارس الليلية رغبةً منه يف إهناء
ً
الدراسة الثانوية ،وااللتحاق ابلدراسة اجلامعية ،وعند قرب االختبار أعلنت وزارة املعارف رفضها
للشهادات الصادرة من املعاهد ذلك احلني.

ِ
للوصول إىل ما
مل تُنهي هذه الصدمة األمل والعزم يف نفس الشيخ عبدالرمحن ،بل زادته عزميةً
يطمح ،فقرر دراسة املرحلة االبتدائية من جديد فحصل عليها ليالً ،وقرر إعادة دراسة املرحلة
مستمرا للوصول إىل الشهادة اجلامعية ،فتقدم لنيل
ليال وحصل عليها ،ومازال طموحه
املتوسطة ً
ً
شهادة الثانوية العامة بنظام الثالث سنوات يف سنة واحدة عن طريق منازل الرايض وذلك عام
١٣٩٤ه ،وكانوا جمموعةً كبرية تزيد على السبعني طالبًا ،فلم ينجح منهم إال هو.
وبعد إعالن النتيجة التقى مبعايل الشيخ حسن بن عبدهللا وزير التعليم العايل يف ذلك احلني،
مجيعا
فقال له" :يعلم هللا لقد فرحت لك حني سألت عن نتيجة منازل الرايض ،فقالوا :رسبوا ً
احدا ،فقلت :من هو هذا الواحد؟ ،فقالوا :عبدالرمحن آل الشيخ".
إال و ً
ويف عام ١٣٩٥ه التحق بقسم العلوم السياسية يف كلية التجارة وكان مقرها منزل األمري مشعل
بن عبدالعزيز يف عليشة ،ودرس فيها املرحلة اجلامعية إىل جانب عمله يف وزارة العدل ،إىل أن
خترج عام ١٣٩٩ه ،وكان خترجه يف نفس سنة خترج ابنه األكرب الدكتور عبداحملسن ،وقد كان
راعي احلفل آن ذاك معايل الدكتور عبدالرمحن آل الشيخ ،فقال حني سلمه الشهادة" :إهنا املرة
األوىل اليت حتدث يف جامعتنا ابن وولده يتخرجان يف عام واحد وحيصالن على تقدير ممتاز
واألولية على جممعتهما ،إهنا تستحق الذكر واإلشادة بكفاح األب".
صفاته وأخالقه:

الكرم كان جملسه مفتوح للناس ال خيطئ أحد هذه الصفة فيه ممن عاشره ،كما كان حىت كرميًا
جسرا بني الدعوة والعلماء واملفتني.
جباهه ،ووظف هذا يف خدمة الدعوة فكان ً
صابرا
الصرب فعلى الرغم من ابتالء هللا له ابألمراض آخر حياته مل يشتكي أب ًدا ،فقد كان ً
حمتسبًا.
رزقه هللا بعد النظر يف أمور كثرية منها معرفة الرجال ،فقد كان خيتار الرجل املناسب للعمل
املناسب ويوظفه يف أمور الدعوة اليت جييدها ،كما أنه وظف هذه الصفة يف نشاطاته اخلريية يف
املراكز الصحية واجلامعات واملراكز اخلريية ،وقد أثبت الزمان هذه الصفة فكان ألعماله أثر
واسع يف اجملتمع وقدرها رؤساء الدول مثل تنزانيا والسودان.

خربته العملية:
التحق ابلعمل احلكومي عام ١٣٧٨ه ،فبدأ بوظيفة يف املعاهد العلمية عند عمه الشيخ
عبداللطيف بن إبراهيم بعد أن حثهُ أخوه الشيخ إبراهيم على العمل ،مث انتقل إىل رائسة القضاء
مديرا لفرع
عند عمه الشيخ حممد بن إبراهيم اليت أصبحت بعد ذلك وزارة العدل ،مث عني ً
عضوا يف اللجنة العليا للشؤون اإلسالمية،
مكتب وزارة العدل يف مكة املكرمة مدة قصرية ،وكان ً
ومثل اململكة يف مؤمتر وزراء العدل العرب.
وآخر منصب حكومي شغله هو األمني العام جمللس القضاء األعلى ،وشغل هذا املنصب إىل
أن تقاعد وفيه عمل مع الشيخ صاحل بن حليدان وكان مقرًاب منه وحمل ثقته.
نشاطاته الدعوية:
كثريا للصيد ،فرأى حاجة
قُبيل تركه للعمل احلكومي شغله هم عظيم ألفريقيا فقد كان يزورها ً
املسلمني هناك ومشاكلَهم ،فشعر مبسؤولية جتاه إخوانه املسلمني ،فصمم على خدمتهم بعدما

شاهد يف رحالته هلا شدة احلاجة مع قلة املعني ،ومما زاد مهته يف الدعوة إىل هللا والعمل اخلريي
يف أفريقيا خاصة ما شاهده من جهود التنصري وخطر املنصرين على تلك القارة.
كان الشيخ مبا حيمله من فك ٍر و ٍاع ونظرة متزنة إضافة كبرية جلهود الدعاة هناك ،فحمل على
حل ،فبدأ نشاطاته ابفتتاح املدارس والكليات
عاتقه نشر العلم الذي هو مهه الدائم أين ما ّ
داعما التعليم الديين واملدين حىت تكتمل املنظومة بشكل متزن ،فمما الحظه
ودعم اجلامعاتً ،
بعيدا عن العلم املدين
بداية عمله يف الدعوة تركيز النشاطات الدعوية على تعليم العلم الشرعي ً
فعمل على جعل التعليم يسري بشكل متوا ٍز حىت حيقق االتزان يف اجملتمع املسلم ،ليخرج الطبيب
املسلم ومساعد الطبيب املسلم واملهندس املسلم واحملاسب واحملامي واالقتصادي.

فأنشأ ليحقق هذا اهلدف مدارس أم سلمة ،اليت تعد من أكرب املدارس احلديثة يف حمافظة إيرينقا
جنوب تنزانيا ،بل هي املدرسة اإلسالمية الوحيدة يف تلك احملافظة ،ويدرس فيها اليوم ما يزيد
عن مثان مئة ومخسني طالبة من مسلمي تنزانيا ،كان لكثري منهم أثر بناء يف اجملتمع بعد خترجهم
منها ،فانعكس بذلك فكره املتزن يف بناء جمتمع إسالمي متوازن من خالل اهتمامه ابلتعليم
املتكامل.

كما أنشأ مدرسة أم سلمة يف اهلند.
عضوا يف جملس أمناءها ،وحصل على الدكتوراه الفخرية
كما كان ً
داعما جلامعة أفريقيا العاملية ً
منها ،وسعى -رمحه هللا -إىل إنشاء كلية علوم التمريض ،ليكون التعليم فيها متوازًاي بني علم
الدين والعلم املدين ،وكان هلذه الكلية منهج خاص جيمع بني تغطية احلاجة الطبية يف املنطقة
واإلعداد الديين.
داعما للصحة واإلغاثة وبناء املساجد هناك ،وكان يقول:
إىل جانب دعمه الكبري للتعليم ،كان ً
"يف أفريقيا يعانون من ثالثة رؤوس حتتاج إىل ثالثة فؤوس :املرض واجلهل والفقر" ،وكان على
قناعة أن حرب اجلهل كفيل حبرب الفقر واملرض.
إال أنه مل يتوقف عن بناء املساجد واملستوصفات وحفر اآلابر وتقدمي اإلغااثت ملسلمي أفريقيا،
حامال مههم كأنه مهه ،وكما قال أ.د كمال حممد عبيد مدير جامعة أفريقيا العاملية" :كان
يعيش ً
الشيخ عبدالرمحن مهة ال تعرف الفتور وعزمية ال تعرف اخلور ،كان يلقاان يف داره العامرة يف أشد
ابشا يتصدر اجمللس ،يهتم يف كل األمور ويسأل عن أدق التفاصيل ،ال
هاشا ً
حاالت املرض ً

يفتأ يذ ّكر ابهلم العام وال يلتفت لإلجابة عن حاله وصحته إال مبزيد من احلمد هلل والثناء عليه".
حفلت مسريته يف الدعوة يف أفريقيا مبنجزات عديدة ،إضافة إىل ما ذكر شارك يف -رمحه هللا-
أتسيس قناة أفريقيا الفضائية ابللغات األفريقية األساسية ووضع سياساهتا العامة لتكون منرب
املسلمني اإلعالمي يف أفريقيا ،كما عمل على أتسيس هيئة حلقوق اإلنسان األفريقي اليت
سجلها يف لندن ،وساهم يف أتسيس حمطة اإلذاعة اإلسالمية مبورقور يف تنزانيا اليت ختاطب
املسلمني وتعلمهم أمور دينهم ،كما بىن األمل وهو أول مستوصف صحي إسالمي مبدينة إيرنقا
جنوب تنزانيا ،مث تواال بعدها بناء املستوصفات يف تنزانيا حىت بلغت مخس مستوصفات وهي:
مستوصف األمل ومستوصف بن محودة و مستوصف آل الشيخ ومستوصف سراج الدين
ومستوصف التقوى ،كما بىن مستوصف اجلميح لألمومة ،وعمل على تزويدهم بسيارات
إسعاف ،وبىن مستوصف مبوكومي يف تنزانيا مزود بسياريت إسعاف ،كما بىن املساجد وحفر
اآلابر االرتوازية يف مناطق عديدة ومن مشاريعه حفر مئة بئر يف أثيوبيا.
كما حرص رمحه هللا على إبعاد النشاط الدعوي عن السياسة محايةً للدعوة رغم أنه كان يرى
أمهية دور السياسة يف محاية الدعوة ،ومل يكن له نشاط سياسي إال يف أثيوبيا فكان إذا لقي

املسلمني يف املساجد حثهم على املشاركة يف االنتخاابت لكي يظهروا قيمتهم احلقيقة ونسبتهم
يف البلد وهذا سبيل ملشاركتهم يف احلكم.
مفروشا ابلورد ،بل القى فيها -رمحه هللا -املتاعب حىت كاد يرى
مل يكن طريق هذه املسرية
ً
املوت ثالث مرات ،مرة يف الرب وأخرى اجلو واألخرية يف البحر ،إال أن هللا حفظه منها وجناه
من خطرها.
إن االستمرار يف هذا الطريق الشاق يلزم له شخصيات فذة قوية ال تكسرها الصعوابت بل
عزما وقوة كما كان عليه الشيخ -رمحه هللا.-
تزيدها ً
قالوا فيه:
أ.د كمال حممد عبيد مدير جامعة أفريقيا العاملية" :كان الشيخ عبدالرمحن مهة ال تعرف الفتور
ابشا يتصدر
هاشا ً
وعزمية ال تعرف اخلور ،كان يلقاان يف داره العامرة يف أشد حاالت املرض ً
اجمللس ،يهتم يف كل األمور ويسأل عن أدق التفاصيل ،ال يفتأ يذ ّكر ابهلم العام وال يلتفت
لإلجابة عن حاله وصحته إال مبزيد من احلمد هلل والثناء عليه ،وكنت أقول عندما حيل ضي ًفا
عذرا ملعتذر".
على بالدان وقد أرهقه املرض وهللا ما ترك الشيخ ً
شخصيات يف حياته:
صغري وشهد يف حضانتها كيف يكون لإلنسان
والدته سارة بنت عبدالرمحن آل الشيخ :ربته ً
دور اجتماعي قوي والدفاع عن املظلومني وإيوائهم.
والده مساحة الشيخ عبدهللا بن إبراهيم :كان انفذة النور على حياته يف الرايض فكان يصحبه
دائما إىل صالة اجلمعة فريى هناك وجهاء الناس.
ً

عمه مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم :رآى يف أكنافه قيمة العلم والعلماء ودورهم يف اإلصالح.
ابن عمه مساحة الشيخ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم :كان الشيخ عبدالرمحن مالزم جمللسه يقتفي
حسن خلقه وسعة صدره وسعيه يف قضاء حوائج الناس.

فضيلة الشيخ صاحل اللحيدان :الذي عمل معه يف جملس القضاء األعلى قرابة العشر سنوات،
الذي كان حمل ثقته وأعجب يف دقة عمله وانضباطه يف املواعيد ،مع أنه يف هذه الفرتة تعرض
ألزمة قلبية احتاج معها إىل عملية يف القلب.
عائلته:
له من األخوة واحد وهو الشيخ إبراهيم ،ومن األخوات اثنتني ومها اجلوهرة ومنرية ،عُرف بشدة
بره بوالديه ،وله يف ذلك مواقف عجيبة.
وله من األوالد أربعة أوالد هم أ.د.عبداحملسن أستاذ جامعي يف هندسة املياه وبه كان يكىن
ود.حممد وهو أ ستاذ جامعي يف اهلندسة النووية و م .عبدامللك ويعمل يف مؤسسة النقد،
يصا على
ومصعب حيمل الزمالة يف احملاسبة ،وأربع بنات هن نوال وأمل وغادة وهالة ،كان حر ً
داعما للعلم فيهم خاصة طلب العلم الشرعي فقد خصص ملن حيفظ
تعليمهم وصالحهمً ،
كتاب هللا من أبناءه وأحفاده جوائز جمزية ،حىت بلغ عدد حفاظ كتاب هللا من أحفاده اثين
حفيدا وحفيدة.
عشر ً
وفاته:
أصيب -رمحه هللا -يف السنوات اخلمس األخرية من عمره مبرض الشلل الرعاشي "الباركنسن"،
وكان -رمحه هللا -صا ًبرا عليه ،ال يظهر عليه األمل مع شدته وال يشكو أمله ألحد ،حىت توفاه
هللا يوم األربعاء ١٤٤١/٦/١٤ه ،وودعته الرايض جبموع غفرية وجنازة مهيبة يغشاها احلزن
ويلفها األمل على عظيم الفقد وجلل املصاب.
كما ودعته أفريقيا وداع االبن اليتيم لوالده ،فقد أقام أبناءها األوفياء صالة الغائب على الفقيد،
عظيما ألفريقيا ،يقول أ.د كمال حممد عبيد مدير جامعة أفريقيا
فكان الشيخ -رمحه هللاً -
فقيدا ً
العاملية" :اليوم يشعر كثري من أبناء أفريقيا ابليتم ويلفهم احلزن على رجل مل يقعده املرض وال
كرب السن وال املشغوليات عن االستجابة الحتياجات املسلمني يف أفريقيا بوقته وماله وفكره"

لقاءاته ومؤلفاته:
صفحات من حيايت
إذاعة السعودية
منرب أفريقيا
مؤلفاته:
احلبشة أرض اهلجرة األوىل
أمينة السلمي
الشيخ حممد بن إبراهيم

