
ترمجة خمتصرة

(  [  1  ])للشيخ حممد بن صاحل الشاوي

:امسه ونسبه

هو الشيخ حممد بن صاحل بن عبدهللا بن حممد بن سليمان الشاوي البقمي األزدي، ولقب الشاوي جاء إىل األسرة عن طريق
(.شاواًيE: )جدهم سليمان الذي عمل يف رعي الغنم يف البكريية، وأن العرب تسمي راعي الغنم

:مولده

.م31/1/1932: ، املوافق(هـ23/9/1350: )ولد الشيخ حممد الشاوي يف البكريية، يف

:نشأته وطفولته

نشأ الشيخ حممد بني أبوين حمافظني ومتدينني، فقد كان والده فضيلة الشيخ صاحل بن عبدهللا الشاوي رمحه هللا رمحة واسعة
ا من علماء البكريية، وكان من املوسرين وهلل احلمد واملنة، ولذلك اعتذر عندما كلف ابلقضاء مرتني، األوىل يف عهد امللك

E
عامل

عبدالعزيز رمحه هللا، والثانية يف عهد امللك سعود رمحه هللا؛ ألن القضاء سوف يشغله عن االستمرار يف حتصيل العلم وإلقاء
.الدروس، وعن أعماله التجارية

وكانت والدته رقية بنت انصر الفريح رمحها هللا تعاىل وأسكنها فسيح جناته امرأة صاحلة فاضلة، ذات دين وخلق وصالة
.وصيام

ا للعمال يف حتضري بعض Eويف السنة الثانية عشرة من عمره سافر إىل الراًيض للعمل مع أخواله، وملا وصل عمل معهم مساعد
، وكانت أجرته آنذاك راًيالE إال(  [  2  ])ما يسهل من أعمال البناء ابلطني عند تعمري قصور الفوطة على عهد املعلم ابن قّباع

(.مخسة وسبعني هللة: )ربع يف اليوم، أي

:صفاته وأخالقه

ُعرف الشيخ حممد ابألخالق الفاضلة والصفات احلميدة، فهو مثال للخلق الطيب والسلوك احلسن واالستقامة، كما اشتهر
ابلورع والعفة واحلكمة، كما كان حازمEا يف أمور الدين واحلُْكم، وقواًي� يف احلق، ال أتخذه يف هللا لومة الئم، وكانت عالقته مع

.مجيع الناس عالقة طيبة، فأحب الناس وأحبوه، وعاشر زمالئه معاشرة طيبة، وكان مع أساتذته كذلك كما كان مع الناس
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وقد ُعرف بصدقه وإخالصه يف عمله ومع الناس مجيعEا، واشتهر ابألمانة وأداء احلقوق، وكان متساحمEا عفوEا عن كل من أساء
إليه أو أخطأ عليه، وكان حفظه هللا متواضعEا لكل الناس ال حيب التعاىل أو التكابر، حىت أنه ليتواضع للعامل البسيط يف

ا من الناس مهما كان وضعه ومنصبه؛ راجيEا بذلك األجر واملثوبة والرفعة عند Eالشارع ويسلِّم عليه ويقف معه، وال حيتقر أحد
.هللا تعاىل

إنين أْعَرُف بنفسي منك،: وال حيب املدح واإلطراء، فإذا مدحه شخص أو أثىن عليه فإنه يتضايق من ذلك، ويقول للمادح
.وإنين ضعيف فقري إىل هللا، ال مكارم يل أعتز هبا، وال أستحق هذا املديح وال بعضه

وكان كرميEا بكل أنواع الكرم، فكان كرميEا مباله وكرميEا بعلمه، وكرميEا بوقته، وكرميEا بوجاهته، فإذا جاءه ضيف استقبله بكل فرح
وسرور وأكرمه، وإذا جاءه من يريد حاجة أو مساعدة أو شفاعة أكرمه ولىب طلبه، وال خيرج إال وعالمات السرور والسعادة

.على حمياه

وكان حفظه هللا ابر�ا بوالديه بكل أنواع الرب، واصالE ألرحامه صغريهم وكبريهم، حيضر مناسباهتم حسب القدرة، ودائم السؤال
.عن أحواهلم

:حفظه للقرآن

حرص والده رمحه هللا على تربية ابنه الرتبية الصاحلة وتعليمه القرآن والعلوم الشرعية منذ نعومة أظفاره لكي ينشأ نشأة صاحلة
.ويكون من طالب العلم ومن أهل اخلري والصالح

فبعد أن اجتاز الشيخ حممد سنَّ احلضانِة أدخله والده مدرسة حتفيظ القرآن، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة عند الشيخ حممد
.اخلليفي، كما درََّسه أيضEا ابنه الشيخ عبدهللا احملمد اخلليفي إمام احلرم املكي رمحه هللا

مث ذهب به والده عند الشيخ حممد احملمود؛ وبعد فرتة ذهب به عند الشيخ عبدالرمحن السامل بن كريديس، واستمر يف حضور
.عنده حىت ختم القرآن نظرEا، وحفظ نصف القرآن عن ظهر قلب

:طلبه للعلم

بعد أن تعلم الشيخ حممد القرآن وحفظه بدأ مبسرية طلب العلم؛ حيث اهتم به والده وبدأ إبحضاره إىل جمالس العلماء ليتعلم
.ويستفيد منهم



فكان أول ذلك عندما بلغ التاسعة من عمره، حيث كان جيلس مع طلبة العلم الذين يدرسون عند والده فضيلة الشيخ صاحل
بن عبدهللا الشاوي رمحه هللا يف كتب ابن القيم، وكتب التفسري، وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، والسرية النبوية، وهلذا يعترب

.والده هو شيخه األول الذي تعلم عليه بعض العلوم الشرعية

إغاثة اللهفان ُمطالعةE لإلمام ابن القيم، وجواهر األدب للكاتب: وقرأ الشيخ حممد على والده رمحه هللا عدة كتب؛ فقرأ عليه
األستاذ أمحد اهلامشي، ومقامات احلريري، وهذه اجمللدات الكبرية قرأها لالطالع وتوسيع املدارك، والتوسع يف فهم اللغة

.وآداهبا، وهكذا أراد والده رمحه هللا

منت اآلجرومية يف النحو، ومنت الرحبية يف الفرائض حفظEا، كما تعلم على: وقرأ علىه أيضEا مجلة من املتون العلمية، ومن ذلك
.والده مبادئ اللغة العربية والتوحيد والفرائض

وهكذا تعلم احلساب واجلرب وعرف الكسور االعتيادية والعشرية، والنسبة والتناسب، وحساب املال واملكاسب واخلسارة
والتقسيم التناسيب، كل ذلك تعلمه عند األستاذ عبد اجلبار أمحد سعيد، وقد كان صديقEا وفي�ا للوالد ، وتعلم أيضEا املسائل

املتعلقة ابلزكاة والفرائض والتناسخ وغري ذلك، وقد تعلم ذلك كله عند شيخ أمسه أمحد ذكره الوالد يف ذكراًيته، ومل يوضح من
!.هو أمحد هذا؟

مث ملا بلغ احلادية عشر من عمره رغب إليه والده أن ينضم إىل احللقة يف املسجد اجلامع ليدرس معهم األجرومية يف القواعد
.على الشيخ حممد بن عبدهللا بن سبيل إمام احلرم املكي، والشيخ عبدالعزيز بن سبيل، والشيخ العالمة حممد املقبل

ويف السنة الثالثة عشرة من عمره أخرب الشيخ حممد والده أبنه يريد السفر إىل الراًيض للعمل مع أخواله، فوافق والده على
اًي بين ال مانع لدي من سفرك، ولكن الذي أريد أن أزودك به، هو أنك ِإْن: )طلبه، ولكن أوصاه ابلوصية التالية، فقال له

ستكون متقنEا حلرفة من احلرف فقط، ولن تتقدم كثريEا،: ذهبَت إىل أخوالك وعملت معهم يف البناء فإنك ستصبح حرفي�ا، أي
أن تذهب إىل مسجد الشيخ حممد بن إبراهيم: ولن حتقق اآلمال اليت كنت أُِعدَُّك هلا، فإن أردت الفالح يف الدنيا واآلخرة

وتنضم إىل طلبة العلم، وال حترص على مجع الدراهم، بل احرص على مجع العلوم واملعارف، وهبذا سوف تكسب خريEا كثريEا
(.إن فعلت ذلك

وملا وصل إىل الراًيض انضم الشيخ حممد مع طلبة العلم الذين يدرسون على الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم، وأخيه الشيخ
.عبداللطيف بن إبراهيم، وغريه من العلماء آن ذاك



وبعد فرتة من الزمن بعد أن حتصل على بعض العلوم عاد إىل البكريية، وملا فُتحت املدرسة السعودية انضم إليها ضمن
.الطالب، ومل يستمر طويالE إذ عزم على العودة إىل الراًيض

واستمر احلال على هذا األسلوب ثالث سنوات، َدَرَس خالهلا على الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم رمحه هللا األجرومية يف
القواعد، والرحبية يف الفرائض، والتوحيد، واستمع للدروس اليت كان يشرحها مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا لطالب

.العلم خالل هذه الفرتة

وملا قدم ابن العم عبدهللا ابن العم الشيخ حممد بن عثمان الشاوي رمحه هللا من الطائف؛ وكان ضمن طليعة طلبة العلم يف
ماذا حصَّلت من العلم؟ فأطلعه الشيخ على ما يعرف وما قرأ،: مدرسة دار التوحيد ابلطائف، التقى ابلشيخ حممد وسأله
إن دار التوحيد يف الطائف فيها ترتيب وتنظيم، وأراه بعض الدروس: )وبعد أن اطَّلع على ما عنده من علوم ومعارف، قال له

(.اليت كانت معه يف التفسري والسرية والقواعد والفرائض والفقه والتوحيد، فيجب أن تنضم إىل الدار وتدرس فيها

واحلق أن ابن العم أثَّر عليَّ وشوَّقين إىل االنضمام إىل دار التوحيد، وكان عمري إذ ذاك ستة عشر سنة،: )يقول الشيخ حممد
ويف منتصف السنة ذهبت إىل دار التوحيد ابلطائف فانضممت إىل الطالب ابلسنة األوىل املتوسطة، مث تقدمت الختبار

(.القبول

.وبعد أن أخذ الشيخ حممد شهادة املتوسطة من دار التوحيد عاد إىل الراًيض، وأكمل الثانوية يف املعهد العلمي ابلراًيض

هـ اْلَتَحَق الشيخ حممد ابملعهد العلمي ابلراًيض، حيث أجري له اختبار قبول فنجح فيه، ودخل أعلى سنة1371ويف عام 
.مع فئة متميزة من طالب العلم

، واستمر فيها حىت(دار العلوم الشرعية)هـ اْلتحق الشيخ حممد بكلية الشريعة واليت كانت تسمى آنذاك 1372ويف عام 
.، وكان من ضمن أول دفعة خترجت من الكلية(هـ1376)خترجه من الكلية عام 

:مؤلفاته

مل يشغل الشيخ نفسه كثريEا يف التأليف؛ ألنه كان مشغوالE يف أول حياته ابلوظائف احلكومية واخلطابة وغريها من األعمال،
وبعد التقاعد انشغل الشيخ كثريEا يف جمال األعمال احلرة والتجارة واالهتمام ابلعبادة وغريها، ومع ذلك مل يهمل الشيخ بعض

:البحوث والكتاابت املفيدة ومن هذه الكتاابت



وهو عبارة عن جمموعة من الفوائد كان يقيدها الشيخ أثناء حضوره لدروس العلماء :قبسات من احلرم املكي            -1
.يف احلرم املكي، إضافة إىل الكثري من الفوائد اليت كان يقتبسها من كتب التاريخ والفقه والعقيدة وغريها

.وهو عبارة عن اخلطب اليت كان يلقيها الشيخ يف النعريية عندما كان قاضيEا هناك :خطبة املنرب        -2

وهو عبارة أشعار كان جيمعها الوالد ويعلق على بعضها ببعض الفوائد :حكم خمتارات من عيون الشعر واألدب        -3
والتنبيهات، ألنه كان حيب األدب والشعر كثريEا، كما أنه كان أحياانE يقرض الشعر، ولذلك له بعض القصائد اليت ألقاها يف

.بعض املناسبات وهي يسرية

وهو عبارة عن جمموعة من املقاالت اليت كتبها الشيخ يف بعض (:مقاالت وموضوعات متنوعة)قطوف دانية         -4
.املناسبات

.وهو عبارة عن ترمجة لعدد من علماء ومشايخ الشاوي، كتبها الشيخ حممد خبط يده :تراجم علماء الشاوي        -5

وهو عبارة عن تعليقات على هامش املصحف لبعض اآلاًيت كان يكتبها أثناء قراءته للقرآن، وقد :نفحات قرآنية        -6
.مت جتميعها وزاد عليها الشيخ أبن علق على أكثر آاًيت املصحف

وهو رسالة يف الرد على أحد الذين أابحوا راب املصارف اليت تسمى :الرد الوارف على من أابح راب املصارف        -7
.ابلفائدة ونقل أيضEا بعض ردود أهل العلم

.وهي رسالة يف القضاء والقدر وأمهيته عند أهل السنة واجلماعة: القضاء والقدر عند أهل السنة واجلماعة        -8

يف القضاء: وهو عبارة عن جمموة من الرسائل واملقاالت املتنوعة، أحدها: رسالتان يف القدر والراب ومقاالت متنوعة        -9
.جمموعة مقاالت متنوعة: يف الراب، والثالثة: والقدر، والثانية

:حياته الوظيفية

هـ، وقام15/2/1377: هـ مت تعيينه قاضيEا يف املنطقة الشرقية يف بلدة النعريية بتاريخ1376بعد خترجه من كلية الشريعة عام 
ا هلا، واستمر عمله يف جمال القضاء حىت اتريخ Eهـ16/8/1379: بتأسيس احملكمة الشرعية فيها، وُعنيِّ رئيس.

.ويف أثناء وجوده يف النعريية قاضيEا توىل إمامة جامع النعريية، وتوىل اخلطابة يوم اجلمعة ويف األعياد واملناسبات



َ رئيسEا هلا، ومن املهام اليت توالها أثناء عمله قاضيEا يف النعريية أتسيس هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فيها، مث ُعنيِّ
.وتوىل أعمال احلسبة فيها لفرتة وجيزة حىت مت تعيني رئيس مستقلËّ هلا

وبذل الشيخ يف أعمال احلسبة جهودEا كبرية، وكان ال خياف يف هللا لومة الئم، وقد كانت تواجهه الكثري من املشكالت،
.ولكن كان يوفق بفضل هللا تعاىل إىل حلها

وبعد عامني تقريبEا من عمله يف جمال القضاء طلب منه مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم االنتقال إىل الراًيض لتأسيس وافتتاح
كتابة العدل ورائسة العمل فيها، والقيام بعمل الالزم هلا؛ حيث مل يكن هناك كتابة عدل رمسية هبذا االسم قبل ذلك يف

.منطقة الراًيض والقصيم

ا هلا؛ فكان أول رئيس لكتابة العدل ابلراًيض، وقد رتب Eوبعد أن االنتهاء من عمليه أتسيس وافتتاح كتابة العدل ُعنيِّ رئيس
.هـ18/8/1379: فضيلته ما يلزم هلا من األنظمة والقوانني واملوظفني وابشر العمل فيها بتاريخ

وخالل فرتة عمله رئيسEا لكتابة العدل كلِّف ابلعمل عضوEا قضائيEا احتياطي�ا هبيئة املنازعات التجارية يف الفرتة املسائية يف حالة
هـ، مث صار بعد ذلك عضوEا رمسي�ا بعد أن طلب الشيخ حممد بن28/5/1389: تغيب أحد أعضاء اهليئة، وذلك بتاريخ

.جبري رمحه هللا أحد األعضاء اإلعفاء للتفرغ إىل عمله الرمسي

أنه عمل مأذوانE لألنكحة، وقد مت تعيينه يف هذا العمل: ومن األعمال اليت توالها قيامه بعقود األنكحة بني الناس، أي
.هـ، جبانب عمله يف كتابة العدل ابلراًيض5/4/1392: بتاريخ

ا يف مؤسسة اجلزيرة للصحافة والطباعة والنشر، مث انتخب أيضEا من قبل زمالئه Eا مؤسسEومن األعمال اليت توالها تعيينه عضو
.هـ، كل ذلك جبانب عمله يف كتابة العدل1/8/1398: وعنيِّ عضوEا إداراًيE بتاريخ

:ومن األعمال أيضEا تعيينه مستشارEا ملعايل وزير العدل آنذاك الشيخ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ بتاريخ
.هـ15/3/1398

هـ؛ ألنه يريد9/2/1399: وبعد فرتة وجيزة من عمله مستشارEا طلب اإلعفاء والتقاعد املبكر فتحقق له ما يريد وذلك بتاريخ
.إراحة نفسه من األعمال الرمسية، والتفرغ لكتابة البحوث والعبادة وحنو ذلك

:حياته الدعوية والرتبوية



كانت حياة الشيخ حممد كلها دعوة وتربية ونصح وتوجيه، وذلك من خالل عمله قاضيEا، وعمله يف هيئة األمر ابملعروف
والنهي عن النكر، وعمله يف كتابة العدل، ومن خالل ُخطبه، فلم يرتك النصح والدعوة إىل اخلري؛ بل كان يبذل يف ذلك

جهودEا كثرية، وكان حفظه هللا جريئEا يف قول احلق ال خياف يف هللا لومة الئم ولكن على منهج الكتاب والسنة، وله يف ذلك
.مواقف كثرية

:بعد التقاعد

كانت حياة الشيخ حممد بعد التقاعد مليئة ابحليوية والنشاط واإلنتاج والعالقات، فعمل يف جمال التجارة والعقار، ودرب
.نفسه حىت صار اتجرEا ابرعEا حاذقEا، واحلمد هلل مََنَى ماله وابرك هللا فيه

ا من الزمن؛ قرر ترك العمل يف التجارة وقام بتوزيع أمواله على أبنائه، مث قرر السكن Eوبعد أن عمل يف جمال التجارة ردح
.هـ6/10/1410: واإلقامة جبوار احلرم املكي الشريف شرَّفه هللا وحفظه، وذلك بتاريخ

احلرص على :ومن ذلك وبعد أن شرفه هللا تعاىل هبذا العمل العظيم وهو السكن جبوار احلرم املكي جعل أمامه عدة أهداف،
املواظبة على أداء الفروض يف املسجد احلرام مجاعة، وقد حصل له ذلك، فلم تكن تفوته أي فريضة يف احلرم إال إذا كان هناك

.عذر مينعه من احلضور

استغالل وقته يف مراجعة القرآن الكرمي، واسرتجاع ما نسيه من القرآن، مث حفظ السور اليت مل يكن قد حفظها؛ :ومن ذلك
حىت أكمل كتاب هللا حفظEا، وهذا من فضل هللا تعاىل عليه، وال شك أن هذا من أفضل األعمال اليت يقوم هبا املسلم؛

.وخاصة يف احلرم املكي

مواظبته لعدة سنوات على حضور دروس العلماء يف احلرم املكي صباحEا ومساءE، وكان حُيضر معه كرَّاسEا يُقيِّد فيه :ومن ذلك
.ما يسمعه من أهل العلم من فوائد مهمة أو اندرة وحنو ذلك، حىت اجتمع عنده عدد كبري من الفوائد

حرصه واهتمامه على تفطري الصّوام كل عام يف رمضان يف احلرم املكي، وكذلك إطعام احلجاج يف موسم احلج، :ومن ذلك
.وحرصه على القيام بفريضة احلج يف كل عام لقربه من املناسك

:العمل اخلريي



الشيخ حممد حفظه هللا حمٌب للعمل اخلريي منذ نعومة أظفاره، وله يف ذلك صوالت وجوالت، واستمر ذلك معه طيلة حياته؛
.فكان وما يزال ال يرد ابب خري طُلب منه بعد أن يتأكد منه بنفسه

والستمرار العمل اخلريي بشكل منظم قام إبنشاء مؤسسة خريية حتمل امسه، وقام إبيقاف أسهم بعض الشركات اليت ميتلكها
.على املؤسسة، كما قام بشراء بعض العقارات وأوقافها على املؤسسة

*****

هذه ترمجة خمتصرة عن الوالد حفظه هللا، وهناك ترمجة موسعة مجعتها من ذكراًيته ومن الواثئق واملراسالت املوجودة[( 1)]
.لدينا، وسأقوم مبشيئة هللا تعاىل بطبعها

هو محد بن قباع أستاذ البناء يف عهد امللك عبدالعزيز رمحه هللا، فقد قام ببناء عدد كبري من القصور والدوائر :ابن قباع [(2)]
احلكومية واملساجد وغريها، ومن أشهر ما قام ببنائه قصر املربع التارخيي، كما أوكل امللك عبدالعزيز إلىه تقدير وتثمني املزارع
والنخيل، وحسم املنازعات يف النخيل واملسايل، وكان يعترب أشهر طبيب شعيب يف التجبري يف ذلك الزمان؛ حيث كان ميارس

هذه املهنة دون مقابل مايل، إضافة إىل ذلك أنه كان يتحلى ابألخالق الفاضلة والصدق واألمانة، وقد تويف رمحه هللا عام
.عامEا فرمحه هللا وأسكنه فسيح جناته 90هـ وكان يبلغ من العمر 1381
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