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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ترمجة موجزة

 عبد اهلل بن حممد السبيل للشيخ

 هـ(1275-1373)

 )رمحه اهلل تعاىل(

 

امسه ونسبه
(1)

  : 

بن سليامن بن إبراهيم بن عثامن )السبيل( هو أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز 

هي  مين الابا يل غيهب. وآل غيهب من بني  يييد و وبنيو يييد مين  ،ياع  و و آلبن محد 

 املعروف  .الاحطاني  

عيام  هي  د  دم من شاراء إىل عنيزة يف حدود1290وكان جده عبد العزيز املتوىف سن  

و وكيان رجي  كيان يلايب بيالعثامن نسيب  إىل جيده عيثامنهي و واستار ماامه هبا و و1250

ييد  هي ه سيبيل » ليه   اشتهر عنيه  وو صاحلاو حمسنا للفاراء واملساكنيو باذال للمعروفو

و بني الناس بي ل  حتيل لايب بالسيبيل وعرفهتمو او فكانوا ياصدونه حلاج«للمحتاجني 

 .ول ريته من بعده حتل اليوم وفصار لابا له

 والدته ونشأته :

وهيو   يبليس سين  وتويف واليداههي يف حمافظ  عنيزة و 1275يف عام  –رمحه اهلل  – ولد

مين عنييزة إىل البكةيي  عيام سيليامن انتال مع عميه ثم و خلامس  و فكفله جده عبد العزيز ا

 .كانت نشأته وحياتههي و فكانت موطنه و وفيها 1280

 طلبه للعلم وشيوخه :

بدأ طلب العلم يف البكةي  حيث حفظ فيهيا الايرآن الكيريم كيام و و و يرأ التوحييد 

عبيد اهلل  الشيي  صيعب بين  عىل عدد من املشياي  مين أشيهرهموالنحو واحلديث والفاه 

رميي  بين هي و كام  يرأ عيىل الشيي  1339التوجير  و إمام اجلامع يف البكةي  و املتوىف سن  

                                                 

هيي و وأورد فيهيا بعي  1417عمل الشي  عمر السبيل إمام وخطيب املسجد احلرام رمحه اهلل شجرة آلل سبيل عام ( 1)

 التواري  والو ا ع املتعلا  باألرسة.
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و وكيان  هيي1344 سن املتوىف  ووإمام اجلامع فيها و ايض البكةي و  العجم  سليامن الرمي 

د من ليستزي؛ أن يرحل إىل ب د الشامن عاما تاريبا وعمره عرشو تشارهوثيق الصل  به و واس

و و يال ليه   إن فيهيا مين  رابتي  العلم و فثناه عن ذل و وأشار عليه أن يرحل إىل الرياض

 و ورحل إىل الريياضو و فأخ  برأيه و ومن يعين  عىل طلب العلم وأهل بلدك من تأنس هبم

  من أشهرهم وعدد من املشاي  عىلعلم تلال فيها ال ووبا  فيها  راب  مخس سنني

ن بين امميام املجيدد هلل بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بين حسيعبد االشي   سامح 

سليل العلامء و املتوىف و  الَعَلمالعا   نجد ومفتيها و واملادم فيها و عا و حممد بن عبد الوهاب 

 . هي1339سن  

صياحب اخلطيب الشي  عبد اهلل بن حسني املخ،يوب و  يايض اخلير  و  كام  رأ عىل

و هيي1317املتوىف سين  و كان خيطب هبا كثة من أ م  املساجد يف نجد الت املنربي  املشهورةو 

 وغةهم من املشاي  والعلامء .

 نس  الكثية مين الكتيب الرشيعي و منهيا بيف الرياض الشي  عبداهلل السبيل   امو د 

الطرق احلكمي و لإلمام ابن الايم رمحه اهللو ونسخ  الكتاب حمفوظ  يف مكتبي  الشيي   كتاب

 ن عبدالوهاب بالبكةي .حممد ب

فيويان بيين سيابق بيين فييويان  الشييي    طليب العلييميم  ييه يف أ رانيه ووكيان ميين 

هيي و 1275سين   الاصييمو الاا م بأعامل املفوضي  السعودي  بالااهرة و املولود يف الدورس 

 .  هي1373واملتوىف بالااهرة سن  

ا  ىل إمامي  مسيجد العبييد مني  تو ي البكةو ثم ملا عاد إىل ويف الرياض  رأ الارآن جمودو

ا كام توىل إمام  مسجدو واستمر فيه سنوات عديدة و تأسيسه  .ترك  يف البكةي  أي،و

 صفاته وأخالقه :

ا و كثة الت وة لكتاب اهلل و مشتغ و بالعلم وحتصييله  وكان يرمحه اهلل رج  صاحلوا ورعو

ا عن اخلوض فيام ال يعنيه  و ياوم ليلهو ذالو له و حمسنوا للفاراء واملساكني و باو حمبوا للخةمعرضو

يف التجيارةو وفيت  دكانيا  من الريياض عمل بعد عودته للبكةي  و د وويأكل من كسب يده

 فيهاو مع  يامه باممام  والوعظ فيها.
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ا مين مفيار تهم و أو اخليرو  عيىل والة  ا عىل لزوم مجاع  املسلمني و حم رو كان حريصو

هي  الت   1347وكان حي ر من ذل  كثةاو خصوصا يمن فتن  امخوان عام و أمور املسلمني 

  .انترص فيها املل  عبدالعزيز رمحه اهلل يف مو ع  السبل  املعروف 

وتنشئتهم التنشئ  احلسن  و دا م احلث هلم عىل طلب العليم  ووكان شديد العناي  بأبنا ه

وحتصيله و ورصف األو ات يف سبيل ذل  و و  يكن رمحه اهلل يشغلهم أييام الطليب ب يء 

 من األعامل الت  ترصفهم عن ذل  .

 شيئواإذا حفظ  و وكان يأمر الواحد كان أول ما يأمرهم به حفظ كتاب اهلل تعاىل كام و و

الواحد مينهم  و فإذا أتم كام كان يفعل رمحه اهللأن يكرر ت وته ما   مرة و تعاىل هلل من كتاب ا

  أن يبدأ يف ح،ور الدروس والاراءة عىل املشاي  . أمرهتعاىل حفظ كتاب اهلل 

 . و د حفظ ث ث  من أبنا ه الارآن الكريم كام و 

الرشيع  و وكان ياول   أرأييتم كام كان يرمحه اهلل حيثهم عىل العناي  بعلم النحو مع علم 

 ه( لو  رأها بالكرس كيف يكون املعنل ؟!ورسول   املرشكنيلو أن رج و  رأ )أن اهلل بر ء من 

ال تشتغل بعلم النحيو و فإني  » كان بع،هم ياول   و  مشاخيناوكان ياول   رحم اهلل 

ا من الطلب  فيه فزه   «لن تسأل يف  ربك عن ييد وعمرو  ه خية معيني لفهيم ع أنيمو دوا كثةو

 الكتاب والسن  .

 ذريته :زواجه و

و وهو أكيرب أبنا يه واامرأتنيو األوىل  فاطم  العيونو وأنجبت له  حممدرمحه اهلل تزو  

هين   و  مزن  بنت عيل البكر و وأنجبت له ست  أبنياءو وثي ب بنياتو وه الثاني وور ي . 

 و وحص .ةرعا ش و ونو

 هم  وأما أبناؤه السبع  ف

 هي وحفيظ الايرآن1310حممد   وهو أكرب أبنا ه و وبه يكنل و ولد يف البكةي  سن   – 

و ثم رحل يف طلبه للرياض و ثيم سيافر للكوييت و  البكةي كام و و وطلب العلم يف  الكريم

ا ألحد مساجدها و وفيها تويف رمحه اهلل سن   للبكةي وعاد  هي1336إمامو
(1)

  . 

                                                 

يل إمام وخطيب املسجد احلرام رمحه اهلل ترمج  للعم منشورة يف كتاب علامء نجيد خي ل ثامنيي  كتب الشي  عمر السب( 1)

 ( .6/222 رون لشيخ  ابن بسام رمحه اهلل )
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 .صال   تويف وهو صغة -2

عبد العزيز – 3
(1)

هيي و وحفيظ الايرآن كيام و و وطليب 1321  ولد يف البكةي  عام  

و توىل  ،اء البكةي  عيام   العلم عىل كبار العلامء و وذاع صيته بينهم و حتل صار من كبارهم

س يف ر  هيي انتايل إىل مكي  املكرمي  و ودَ 1386هي و ويف عيام 1378عام  وتركههي و 1360

 هي .1412و وفيها تويف عام  املسجد احلرام

 عيل  تويف وهو صغة.  -4

  حممد   تويف وهو صغة. -5

هيي و وتلايل العليم فيهيا و وأنشيأ 1335عيل   ولد يف البكةيي  يف حيدود عيام   – 6

عنيد  اخلشيوعلكتياب اهللو عظييم وكان صاحلاو كثة الت وة و  أهلهللصغار يف بيت مدرس  

 هي .1355تويف سن  و ت وته

  إمام املسجد احلرام وخطيبه و ع،و هيئي  كبيار العليامء و والير يس العيام حممد – 7

ا و امميام اجلل ييل و وليد يف البكةيي  عيام لشئون املسيجد احليرام واملسيجد النبيو  سياباو

تويف رمحه اهلل عيام و ذكره و وشهرته تغن  عن امطناب يف  إخوته سنًّاو وهو أصغر هي1345

 .املكرم  هي ودفن بمك 1434

 وفاته :

 وتغمده اهلل بواسع رمحته و وهبا دفنوهي1373يف البكةي  عام  –رمحه اهلل تعاىل  -تويف 

 وأسكنه فسي  جنته .

 

 وكتبه /                                                                                               

 عبد اجمليد بن حممد السبيل

 هـ1434 /4/3                                                                                          

 

                                                 

ترمج  للعم منشورة يف كتياب عليامء نجيد خي ل  –رمحه اهلل  –كتب الشي  عمر السبيل إمام وخطيب املسجد احلرام ( 1)

 ( .3/467م رمحه اهلل )ثامني   رون لشيخ  ابن بسا


