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 نسبه ومولده:

الحرامالمدر    العجالن،  اهلل  عبد  بن   الرحمن  عبد  يخالش    فضيلة هو    بالمسجد  ، س 

 ة عديدة. ة ودعوي  وصاحب إسهامات علمي  

 السعودية  العربية  المملكة  يف  القصيم   لمنطقة  التابعة  الجواء  عيون  محافظة  يف  ولد 

 ها إلى أن التحق بالجامعة. ، وطلب العلم هبا ودرس فيم1938الموافق   ـه1357عام 

 : دراسته

، كما درس دراسته النظامية  الجواء  عيون  ببلدته  الكتاتيب  يف  تعليمهرحمه اهلل    ىتلق   

هـ وتخرج 1368التحق بالمدرسة الفيصلية يف بريدة بمنطقة القصيم عام  فقد    يف منطقته، 

  التحق   ـه  1379عام    ويف   ،ـه1374ثم التحق بمعهد بريدة العلمي عام  ،  ـه1371عام    فيها 

  العالي   بالمعهد ثم التحق    بالرياض،  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  الشريعة  بكلية

 . ـه1386يف عام  للقضاء
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 :أعماله

أن  ع    فما  وفضله  بعلمه  الشيخ  اهلل  تخر  رف  رحمه  عام  من  ج  الفيصلية  المدرسة 

وعمره لم يتجاوز الخمسة    عي ن يف السنة التي تليها يف مدرسة ثرمداء االبتدائية  ـ حتىه1371

 عشر عاًما. 

بالتدريس يف    ـه1381ثم يف عام    عي ن مدرًسا يف معهد المدينة العلمي، كما كل ف 

 المسجد النبوي الشريف يف هذه األثناء. 

بجامعة اإلمام محمد بن    ف بالتدريس بكلية الشريعة بالرياضكل  هـ  1386ويف عام   

 . فيها، ويف معهد الخدمة االجتماعية سعود اإلسالمية بالرياض 



 . يف المعاهد العلمية  مفتًشاعين   هـ1387ويف عام  

بأمر جاللة الملك فيصل رحمه اهلل بافتتاح محكمة عجمان    كلف ـ ه1393ثم يف عام   

إلى عام    اقاضيً   وتعيينه برغبته يف ذلك وعي ن    هـ1405فيها  المكرمة  إلى مكة  انتقل  حيث 

كما  وقد كان محبوه من عجمان يزورونه يف مكة المكرمة،  هبا،  يف المحكمة الكربى  قاضًيا  

 يف المسجد الحرام فظل  يف القضاء والتدريس يف المسجد الحرام.بدأ التدريس 

عام    العزيز   هـ1410ويف  عبد  بن  فهد  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أمر  صدر 

حيث طلب  ـ  ه1420عام  لى  إواستمر فيها    رحمه اهلل بتعيينه رئيًسا لمحاكم منطقة القصيم

 . اإلحالة إلى التقاعد المبكر لمواصلة التدريس يف المسجد الحرام فتم له ذلك

عرب    واإلعالم  المساجد  يف  والمحاضرات  العلمية  الندوات  يف  مشاركات  للشيخ 

شارك يف اإلجابة على  قد  واإلذاعة وغيرها يف عدد من المناطق داخل المملكة وخارجها،  

 هـ. 1428إلى عام  هـ1421من عام  م إذاعة القرآن الكري يفأسئلة المستفتين 

 : وتعليمه دروسه

س الشيخ رحمه اهلل   يف عدد من المناطق، وقد بدأ التدريس يف دار الحديث بمكة  در 

ط المعلومات  المكرمة بعد عامين أو ثالثة من قدومه إلى مكة المكرمة، وكان رحمه اهلل يبس  

شرًحا يفهمه الجميع، كما كان يراعي حال المخاطب والطالب،  ب المسائل ويشرح  ويقر  

يف الحرم طلبة العلم    إذ إن    ؛ دروسه يف الحرم ليست مثل دروسه يف الدارلغته العلمي ة يف  ف

المخ الدار فألن  أما يف  أكثر،  لهم  يبسط  لغته وكان  ب طالب علم  ط  اوالعوام فكان  كانت 

بأسلوب    إلقاؤه يختلف قلياًل  أن    ومع ذلك فقد كان يشرح  ه ظل سنوات  سهل بسيط، كما 

طويلة يلقي دروسه يف مسجد حي ه والذي يصلي فيه، فقد كان يصلي صالة العصر ثم يلقي  

ويلقي الكلمات يف    مكان يقرأ من رياض الصالحين، ويعظ الناس ويذكره   درًسا، وغالًبا ما

بع  عنه  ويذكر  ذلك،  وغير  والعقيدة  مم  الفقه  الجيران  من  عدًدا  أن   جيرانه  يرى ض  كان  ن 

العمل ببعض المسائل التي يراها الشيخ مخالفة للسنة الصحيحة كانوا قد تركوها أخًذا بقول  

س  فقد در  يف الحرم  ا تدريسه  بالغ بدروسه وكلماته، أم    رأيه، فكان رحمه اهلل له تأثير  الشيخ و



ااًل للعالم الزاهد المهتم  بالعلم وأهله، فكانت دروسه  مثوكان  الثالثين سنة،  فيه ما يزيد عن  

، وكان  ، وكان يحضر لدروسه يف الحرم حتى مع تعبه ومرضهال تنقطع إال يف أحلك الظروف

ه إلى  كانت األسئلة توج  "وديع غوجان:    رحمه اهلل يناقش طالبه ويقبل منهم، يقول الدكتور

السؤال عن حكم صالة ركعتي الطواف    :مضمونه الشيخ كالعادة، ويف أحد األسئلة سؤال  

ا  فأجاب الشيخ بتأخير الصالة إلى أن تطلع الشمس أو تغرب، فلم    ، بعد الصبح وبعد العصر

انتهى الشيخ ذهب فطاف ثم رجع تحت المئذنة فأردت االستدراك والتبين منه يف المسألة،  

أين الشيخ    :لي أهنما توأم، فقلت ه قد يخيل إبالشيخ حتى إن    فوجدت بجانبه أخاه وهو شبيه  

أسأل    :وابتسما...فزادت حيريت، فقلت  ، فالتفت كل منهما إلى اآلخر وقال هو ذا  ؟ العجالن

إذً  لي  فقال  بالصحن،  يلقي  الذي  الشيخ  الرحمن  عن  عبد  الشيخ  إلى  وأشار  هذا  تقصد  ا 

ال  "ادة  لكن شيخنا صحت زي  : فطرحت عليه السؤال وما أجاب فضيلته به السائل ثم قلت

صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس اال بمكة  

بمكة  اهلل  :وقلت" إال  رحمه  األلباين  العجالن،  والحديث صححه  الشيخ  ثبت    :فقال  إذا 

 ".رالحديث فيجوز الصالة إذا بعد الصبح وبعد العص

 كتًبا مهمة عديدة من أهمها:  الشيخ رحمه اهلل شرحقد  و 
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 أخالقه وعبادته:

اره  متواضًعا مع طالبه وزو  ه كان  ع هبا رحمه اهلل أن  من أكثر الصفات التي كان يتمت   

وجلسائه ومع جميع من يلقاهم، وكان ال يرى نفسه أفضل من طالبه ويتواضع لهم كثيًرا،  

، وكان يبدي بعض العتب حين يكثر الطالب  ا بشوًشا يف تعامله مع الناس كما كان مبتسمً 

به وجاهه وعرقه  وكان ال يرد الناس أيًّا كان منص،  تواضًعا  من تقبيل رأسه، ويأبى تقبيل يده

دخلت عليه إبان رئاسته لمحاكم القصيم وأنا طالب  يف الكلية  "يقول الشيخ فهد العماري:  

اًبا ينمع من الدخول أو يسأل ماذا  للسالم عليه، فقام من كرسي ه   ورحب وهل ل، ولم أجد بو 

 "تريد او انتظر

اس يأتونه إلى المسجد  هبم فكثير، وكان الن   هما عن قضائه حوائج الناس واهتما أم   

حوائجهم   العصر-لقضاء  صالة  بعد  بالخطابات    -خاصة  والحاجات فيأتونه    واألوراق 

وال    ،فيقضي حوائجهم إما بنفسه وبماله أو بجاهه وبتوجيهم إلى من يخدمهم وييسر حالهم

م ويحضر الجنائز  بل ويسأل عن جيرانه وأصحابه وطالبه ويقف معهجهًدا،    يدخر يف ذلك 

إلى مركز  كنت أخرج بعد صالة الفجر بوالديت  "حتى مع تعبه ومرضه، يقول أحد جيرانه:  

وكان هذا  ،  "وكان هذا دأبه   غسيل الكلى فكان ال يرانا إال ويقف ويدعو للوالدة ويصربها 

ن غاب عن المسجد من الجيران ويتفقدهم  كان يسأل عم  كما  مع بقية الجيران،    أيًضا تعامله 

أحوالهم،   بنف وويتفقد  يسعى  كان  كثيرة  فقيرة  أسر  حوائج  قضاء  إلى  قضاء    سهيسعى  يف 

  ، وربما كان من تلك الصدقات ماال أو يدل عليها أصحاب الخير  حوائجهم والنفقة عليهم 

 إال بعض خواص طالبه نسأل اهلل القبول.  ا يعرفه أبناؤه وال  ايعلمه

الجماعة،  أم    يلتزم هبا: صالة  ما  أكثر  فيها، كان من  آية  كان  فقد  ا عبادته رحمه اهلل 

يقول أحد جيرانه  ف عنها، بل كان رحمه اهلل ال يتخلف عن الصف األول،  فكان ال يتخل  

لم أدخل المسجد إال وهو موجود يف الصف األول،  "ممن جاوره أكثر من اثنتي عشرة سنة:  

عدا أوقات  -دونه يف المرات النادرة التي ال يكون فيها يف المسجد  وكان أهل المسجد يفتق 



وذلك حين يحضر جنازة فيبادر الجميع باالتصال بأبنائه واالطمئنان عليه إذ    -ذهابه للحرم

 . "إنه ال يعهد عليه أن يتخلف عن الصف األول

الشمس، كانت تلك ه كان ال يغادر المسجد بعد الفجر إلى شروق  ا تميز به أن  ومم   

عادته اليومية، وكذلك بين المغرب والعشاء حين ال يكون يف الحرم فإنه يمكث يف المسجد  

ا إن كان يف الحرم فإنه كثيًرا ما يستغل األوقات بين األذان واإلقامة أو قبل  وال يخرج منه، أم  

 بابه. أنه لم يعرف عنه ترك قيام الليل منذ ش ، كما وافاألذان بدقائق يف الط  

ي فيه  وقد أنشأ مكتبة يف المسجد الذي يصل    ،رحمه اهلل كثير التعلق بالمسجدوكان   

وكثيًرا ما يجلس فيها، وكان نادر الخروج إلى المناسبات إال الجنائز، بل كان قليل الخروج  

، ويعرف عنه أنه كان  كما كان رحمه اهلل كثير الصيام من مكة المكرمة حتى يف اإلجازات،  

وبقي على هذه الحال قرابة الخمسة عشر عاًما حت ى تعب ومرض    وًما ويفطر يوًما يصوم ي

 فكان يصوم االثنين والخميس وأيام البيض. 

كما كانت عالقته وطيدة بالقرآن الكريم، وكان وقت جلوسه يف المسجد يستغله يف  

ما دخلت المسجد والشيخ موجود إال رأيت المصحف  "قراءة القرآن، يقول أحد جيرانه:  

ويذكر الشيخ فهد العماري أنه كان يختم    ،"ا ما كان بدونه حين يجلس يف المكتبةونادرً   معه 

 كل ثالث. 

 

 وفاته:  

أن    ىرحمه اهلل قبل أكثر من عام، وكان يف آخر سنة من عمره مريًضا متعًبا، إل   مرض 

عام   المركزة يف رمضان من  العناية  منها 1442دخل  ثم عافاه اهلل فخرج  عليه    هـ  اشتد  ثم 

إلى   اهلل    أنالمرض  رحمه  والعشرين    الجمعة  فجرتويف  عام  الخامس  رمضان  شهر  من 

 نه فسيح جناته. فرحمه اهلل وغفر له وأسك هـ 1442

 

 مراجع ترجمته: 



القاضي بمحكمة االستئناف بمكة المكرمة،  الشيخ فهد العماري  / طالبه وجيرانه، منهم:  1

الحديث،  و بدار  المدرس  الشلبي  وعبداهلل    :والدكتور عبداهلل  غوجان،  عمر  بن  وديع 

 الهاشمي، وأحمد عبدالوهاب، وغيرهم. 

   بوابة الحرمين الشريفين. /2


