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، سـيدنا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه، والسالم عىل من ال نبي بعـده والصالة، احلمد هللا وحده
 :وبعد

إمـام وخطيـب  )١(حممد بن عبـد اهللا السـبيل الشيخ العالمةلسامحة الوالد فهذه ترمجة خمترصة 
تشـتمل عـىل  -رمحه اهللا-االسالمي  وعضو هيئة كبار العلامء وعضو املجمع الفقهي املسجد احلرام
 :املباحث التالية

حياتـه  :الثالـثاملبحـث  .حياته العلمية :الثايناملبحث  . اسمه ونسبه ومولده :األول املبحث
 . وثناء العلامء عليه  وفاته :اخلامساملبحث  .جهوده الدعوية: الرابعاملبحث  .العملية

 فقهائنـا، وفقيـه مـن البـارزينئنـا عامل من علام حديث عن ث عن سامحته رمحه اهللاوإن احلدي
املسـلمني يف  اهللا ورشفه بإمامـة إمام حباه  هو حديث عن . خلصنيامل عاتنااعية من داملعدودين ،ود

واملواقـف  واألخبـار،  فيـه اخلطـب املشـهورة كانـت لـه ،ربعني عامـااملسجد احلرام مدة أربعة وأ
 .املشهودة

احلـرمني  يف خدمة االسالم واملسلمني مـن قاصـدي وقته وجهده و بذل رمحه اهللا علمهلقد و
فقد كان رئيسا لشئون ، ولياته مهامه ومسئجهوده العلمية والدعوية ومن خالل من خالل  هموغري

                                                
ألقاهـا يف دارة امللـك عبـد العزيـز ) ذكريـات يف املسـجد احلـرام(بعنوان  رمحه اهللا حمارضة للوالد الكريم :نرش لسامحته ترمجة يف) ١(

ر السبيل رمحه اهللا ونرشت يف كتـاب ترمجة كتبها أخي الشيخ عم ؛٢١٨-٢٠٧ص ، هـ١٤٢٤، ٢٩السنة ، ٣ع، ونرشت يف جملة الدارة
رم املكـي أعالم وحدود احلـ؛ ٤٢ص ، عبد اهللا الزهراين، أئمة املسجد احلرام ومؤذنوه ؛٦ص )قبسات من خطب احلرمني الرشيفني(

؛ ٣/١٢٦٧يخ الدكتور صـالح بـن محيـد، تاريخ أمة يف سري أئمة، معايل الش؛ ٢٣٠ص صالح اخلضريي، البكريية؛ ٥٢الرشيف، ص 
املسـجد ؛ ٢١٧ص ، عبد اهللا الرميان، تاريخ مساجد بريدة القديمة وتراجم أئمتها؛ ٣/٩٦، عبد اهللا الزهراين، ريخ القضاء والقضاةتا

موسـوعة أسـبار ؛ ٢/٣٤، موسوعة األدباء والكتاب السعوديني ؛٦٦ص ، الرشيف عبد اهللا العبديل، احلرام يف قلب امللك عبد العزيز
 ٣٦٥ص ، يوسـف الصـبحي، وسام الكرم يف تراجم أئمة وخطبـاء احلـرم؛ ٥/٢٥٠، لتعليم يف اململكةموسوعة تاريخ ا؛ ٣/١٠٧٢

 .٢٧٧اجلواهر احلسان، ترمجة رقم  :ومن مصادره
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يف عدد من اجلمعيات اخلريية  الم احلرم املكي الرشيف ، وعضواللجنة أع ورئيسا،الرشيفني احلرمني
يديـه  عـىلسلم أو، فقد زار أكثر من مخسني دولة ، دعوية يف خمتلف دول العامل ال هجهودإضافة إىل ، 

خلق كريم ،وأدب رفيع ، وحلم واسـع ، رفق ولني ، ومن  جل شأنهحباه املوىل  مع ما ،اخللق الكثري
 .، عز نظريه اليوم  وصرب مجيل

لتصنيف وحترير باركة يف التدريس والتعليم وااملعلمية ال ه جهود:   العطرة يضاف هلذه السرية
لكثـري مـن ل هوحضـور،اهليئـات واملجـامع الفقهيـة  هـميف أالدائمة  ومشاركاته،الفتاوى الرشعية 

 .مترات الرشعية يف خمتلف دول العاملاملؤ

،ويف هذه الرتمجة املخترصة ، يطول تعدادها وحرصهاكثرية عديدة رمحه اهللا  مآثر الفقيدإن 
، وأعامله الرشيفة سريتهمن  ءيشذكر فيها ولبعض تلك األعامل اجلليلة وتوثيق هلا ، وملحة إشارة 

ة املباركة بمشية اهللا  تطبع يف كتاب مستقلمطولة  وسيكون تفصيل القول يف ترمجة .وجهوده اخلريِّ
 .تعاىل

يف  وجيزيه خري اجلزاء عىل جهوده، ويسكنه فسيح جنته، ان يتغمده بواسع رمحته تعاىل أسأل اهللا
  .خدمة اإلسالم واملسلمني

 .مجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أ
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بن إبراهيم بن عـثامن بـن اهو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن سليامن 
محد بن غيهب بن حممد بن بلدي بن زيد


 .وقضاعة من قحطان، وبنو زيد من قضاعة . 

يف  دينة شـقراء إىل مدينـة عنيـزةم من أطلق عىل جده عبد العزيز الذي قدم) السبيل( :ولقب
هـ، ثم انتقل والده عبد اهللا وعمره مخس سنوات تقريًبا مع عمه سليامن إىل مدينـة ١٢٥٠حدود سنة 

 -اهللا رمحه-وفيها كانت والدة سامحة الوالد، هـ١٢٨٠واستوطنها يف عام ، القصيم منطقةبالبكريية 
 .هـ١٣٤٥عام 

 

 

عىل خاله وقرأه أيًضا ، وبدأ يف حفظ القرآن الكريم عىل والده، يف البكريية –ه اهللارمح–نشأ 
اهللا حفظ  رمحهفأتم ، وعىل الشيخ عبد الرمحن بن سامل الكريديس، الشيخ حممد بن عيل املحمود

ء وقد طلب العلم عىل عدد من املشايخ والعلام .جموًدا وعمره أربعة عرش عاًما القرآن الكريم كامًال 
 .يف القصيم ويف مكة املكرمة

 

رشفها –عىل عدد من العلامء واملشايخ يف منطقة القصيم ويف مكة املكرمة  –رمحه اهللا – تتلمذ
 :، منهم  -اهللا

، قايض البكريية ، وقد تتلمذ عليه الوالد رمحه اهللا شقيقه الشيخ العالمة عبد العزيز السبيل – ١
مة ، وانتفع منه انتفاًعا كبًريا ، واستمر يف القراءة عليه حتى بعد انتقاله إىل والزمه مالزمة تا

 :مطلعهاثاه سامحة الوالد بقصيدة يقول يف هـ ر١٤١٢عام  –رمحه اهللا  –وملا تويف   .مكة 
                                                

وأوردهـا الشـيخ ، الشيخ عبد العزيز للعمالشيخ عمر السبيل إمام وخطيب املسجد احلرام رمحه اهللا أخي انظر الرتمجة التي كتبها ) ١(

الشيخ عمـر  أخي عملهاوالتي  )شجرة آل سبيل( :وانظر كذلك .٣/٤٦٧البسام يف كتابه علامء نجد خالل ثامنية قرون  عبد اهللا

 .هـ١٤١٧رمحه اهللا عام 
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 جتري األمـــــور عىل ما خطــه القدر            وكل حــي له من دهـــــره غــــــري

 ــور ويف طيــاهتا أمم            كانت فبانـــــت فال عـــــني وال أثرتطوى الدهـــــ

 وما احليـــــــــاة حلــــــي دار ثوى           كل امـــــرئ حلــــامم املــوت منتظر

 ال الشـــمس آفلـــة عنها وال القــمر            كم مزقت أمم يف اخلافقني ســـــمت

 منــــها ممالكـــــها واغتــــاهلا القدر             ر واستلبتأخنت عليها رصوف الده

 لبــــــــانته               وال اســـــتقام له ورد وال صــــــدر نهاوما قىض أحــــد م

 ومجعهـــــــا فرقــــــة وصفوها كدر             أيامها نكـــــــد وكلها كبـــــــــد 

وقرأ عليه يف ، قايض البكريية رمحه اهللا) هـ١٣٦٨ت (قبل املبن مقبل  فضيلة الشيخ حممد – ٢
 .والزمه حتى وفاته رمحه اهللا، البكريية

 :سامحة الشيخ العالمة عبد اهللا بن محيد رمحه اهللا  – ٣

يف االنتفاع واستمر ، هـ١٣٧٣إليها عام  أن انتقل الوالديف بريدة منذ   رمحه اهللا الوالد قرأ عليه
وأثره ، واالعرتاف بفضله، كثري الثناء عىل شيخه رمحه اهللا الوالد وكان ،مه حتى وفاتهبه وبعل

 .عىل طالب العلم والعامة

يقول يف طويلة رثاه سامحة الوالد بقصيدة  –رمحه اهللا  – هـ١٤٠٢الشيخ عام  وملا تويف
 :مطلعها

 اجرــلة وحمــقاء مـــــذري دمـوت         النواظر عىل مثــــــل هذا اخلطب هتمي

 اًبا حتاذرــــول أم مصــــأصدًقا تق         دىــم اهلـــــاعي لنا علـــها النــأال أي

، وقرأ عضو رابطة العامل اإلسالميو، من علامء الشام، السلفيسامحة الشيخ سعدي ياسني  – ٣
إلجازة وبعث هبذه ا. وأجازه الشيخ بقراءة حفص عن عاصم، القرآن كامًال  الوالد عليه

  :منها قوله، جواًبا وضمنه أبياتا نظمها  رمحه اهللا الوالد فأرسل له، لسامحة الوالد

 اب اهللا يف البكرـقد حقق اهللا ما قـد كنت آمله       أيـام أتلو كت

َ ْج وتارة ســحًرا أتلوا عليك به        بني املقام وبني اِحل   رَج ر واحل
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يف القرآن  وقد أجاز الوالد، ن عبد الواحد بن حممد اهلاشميفضيلة الشيخ أيب حممد عبد احلق ب – ٤
 .وكتب السنة، الكريم

وكتب  ،يف القرآن الكريم وقد أجاز الوالد، فضيلة الشيخ أيب سعيد حممد بن عبد اهللا نور إهلي – ٥
 .السنة

قنع يف زاد املست: العديد من املتون العلمية منها أثناء طلبه للعلم الوالد رمحه اهللاوقد حفظ 
والرحبية يف الفرائض، والبيقونية ، وبلوغ املرام يف أحاديث األحكام، وعمدة األحكام، الفقه

ونظم املفردات ، وألفية ابن مالك يف النحو، وملحة اإلعراب للحريري، يف مصطلح احلديث
 .بيةإضافة إىل كثري من القصائد العلمية واألد، يف الفقه وجزء كبري من منظومة ابن عبد القوي

 

، النافعة يف موضوعات شتى العلمية والرسائل، الكثري من الكتب القيمة – رمحه اهللا –صنف 
  :وهي، وقد طبعت بحمد اهللا وفضله

 .)أربعة أجزاء( من منرب املسجد احلرام - ١
 .اإليضاحات اجللية يف الكشف عن حال القاديانية -٢
 .حد الرسقة يف الرشيعة اإلسالمية -٣
 .األدلة الرشعية يف بيان حق الراعي والرعية -٤
 .حكم التجنس بجنسية دولة غري إسالمية -٥
 .حكم االستعانة بغري املسلمني يف اجلهاد -٦ 

 .ومدى مرشوعيته، اخلط املشري إىل احلجر األسود يف صحن املطاف -٧
 .رفيق الطريق يف احلج والعمرة –٨
 .اإلجازة بأسانيد الرواية – ٩

 .دي املصطفى من ه – ١٠
 .فتاوى ورسائل خمتارة – ١١ 
 .ودالئل نبوته ووجوب حمبته ونرصته دعوة املصطفى  – ١٢ 
 .املختار من األدعية واألذكار – ١٣ 

 .رشح بعض مسائل اجلاهلية – ١٤
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 .فضائل الصحابة – ١٥
 .فضل الدعوة إىل اهللا تعاىل وصفتها – ١٦
 .خطبة اجلمعة وأمهيتها يف اإلسالم – ١٧
 .فضل مكة ووجوب األدب فيها – ١٨
 .حكم السعي راكًبا – ١٩
 .من منهج الرتبية اإلسالمية – ٢٠
 .جمالس رمضان – ٢١
 .جمالس احلج – ٢٢
 .حكم الصلح عىل أكثر من الدية يف قتل العمد – ٢٣
 .حكم مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني – ٢٤
امللك  احلرمني الرشيفني اإلسالم وحتى عهد خادم رعاية احلرمني الرشيفني منذ صدر - ٢٥

 .فهد بن عبد العزيز
 .نبذة وجيزة عن عامرة احلرمني الرشيفني - ٢٦
 .)١(ديوان شعر  -  ٢٧

 

 :، منهمب العلم يف القصيم ومكة املكرمةالكثري من طال رمحه اهللا تتلمذ عليه

  .كبار العلامء صالح بن حممد اللحيدان عضو هيئة/ الشيخ  فضيلة – ١

 .صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلامء / الشيخ  فضيلة -٢

 .عضو هيئة كبار العلامءعبد الرمحن بن عبد العزيز الكلية / فضيلة الشيخ  – ٣

 .عبد الرمحن بن عبد اهللا العجالن املدرس باملسجد احلرام/ فضيلة الشيخ  – ٤

 .هادي الوادعي رمحه اهللا مقبل بن/ فضيلة الشيخ املحدث  – ٥

عمر إمام الدكتورالشيخ :، وهم  بنائه يف الفقه وتتلمذوا عليه وقد ختصص بعض أ:  أبناؤه – ٦
                                                

ومجعهـا يف ديـوان مسـتقل عـام  –اهللا  رمحـه  –عبد امللك بحرصـ القصـائد واألبيـات التـي نظمهـا الوالـد / قام أخي الدكتور ) ١(

 .هـ١٤١٦
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وعبد ، وعبد اللطيف، وعبد امللك، عيل، و)هـ١٤٢٣ت( وخطيب املسجد احلرام رمحه اهللا 
عبد اللطيف  :حفادهوأ، وكلهم حاصلون عىل الدكتوراة يف الفقه ، )كاتب هذه الرتمجة(املجيد 

 حممدوأخيه ويارس بن عبد الرمحن السديس ، وأنس بن عمر السبيل، بن دخيل الدخيل
 .وكلهم حيرضون رسائلهم للامجستري يف الفقه السديس

 ممن استفادوا من علمه يف من العلامء والقضاة وأساتذة اجلامعات واملشايخ كثريكام تتلمذ عليه ال
 .كرمةمكة امل منطقة القصيم ، ويف

 

 

 :اإلمامة واخلطابة :أوًال 

هــ بعـد أن أتـم ١٣٦٠بالبكريية عام  املسجد التحتياإلمامة يف صالة الرتاويح يف  رمحه اهللا بدأ -
 .حفظ القرآن الكريم

ويقوم باخلطابة يف جامع البكريية نيابة عن ، للمسجد التحتي راتًبا هـ عني إماًما١٣٦٣ويف عام  -
هــ ١٣٧٣واستمر عىل ذلك حتـى عـام ، أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل قايض البكريية حينها

  .حيث انتقل إىل بريدة

فعني إماًما هلذا املسجد واسـتمر فيـه حتـى ، بربيدة )١()مسجد الدبيب(هـ أنشئ ١٣٧٧ويف عام  -
طيًبا حتـى عـام إماًما وخ فيهواستمر ، هـ حيث عني إماًما وخطيًبا جلامع ابن فيصل١٣٨٢عام 

هـ حيث انتقل لإلمامة واخلطابة يف املسجد احلرام برتشيح من سامحة الشيخ عبد اهللا بن ١٣٨٥
 .رئيس اإلرشاف الديني عىل املسجد احلرام –رمحه اهللا –حممد بن محيد 

، فكـان يقـوم هــ١٣٨٥عـام  قبيل شهر رمضان املبـاركاملكرمة إىل مكة  رمحه اهللاوكان انتقاله  -
معايل الشيخ عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن  :أئمة املسجد احلرام يف ذلك الوقت وهمبمساعدة 

والشـيخ عبـد اهللا  ،والشيخ عبـد اهللا خيـاط ،والشيخ عبد املهيمن أبو السمح ،حسن آل الشيخ
 .والشيخ عبد الرمحن الشعالن رمحهم اهللا مجيًعا ،اخلليفي

                                                

 .٢٧٥ص ، عبد اهللا الرميان. د، تاريخ مساجد بريدة القديمة :انظر) ١(
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وكـان ، هـ١٣٨٥سنة  احلرام هي صالة الرتاويحإماًما يف املسجد  رمحه اهللاوكانت أول صالة له  -
والشيخ عبد اهللا  ،الشيخ عبد املهيمن أبو السمح :الذي يصيل بالناس الرتاويح يف تلك السنة مها

  .بعض الليايل نيابة عن أحدمها أو القيام وكان سامحته يصيل الرتاويح، اخلليفي

وآخـر  ،هــ ١٢/١٢/١٣٨٥يوم  راميف املسجد احلرمحه اهللا وكانت أول خطبة للجمعة ألقاها  -
  هـ٧/٥/١٤٢٥خطبة للجمعة ألقاها كانت بتاريخ 

وظل سامحة الوالد منفرًدا أكثر من عرشين عاًما بخطبة عيد الفطر املبارك، واسـتمر عـىل ذلـك  -
هـ، حيث كانت خطبته يف هذا العام هي آخر خطبة لعيـد الفطـر يلقيهـا رمحـه ١٤٢٣حتى عام 

 . اهللا

اهللا اإلمام الراتب لصالة الفجر وصالة العشاء يف املسجد  رمحه ـ أصبحه١٣٨٦عام ويف  -
إماًما  هـ ١٤٠٤واستمر عىل ذلك احلال حتى تعني فضيلة الشيخ صالح بن محيد عام ، احلرام

واكتفى سامحة الوالد  ،أصبح الشيخ صالح هو اإلمام الراتب لصالة الفجرف، للمسجد احلرام
 اهللا عن االستمرار يف اإلمامة رمحه اعتذر واستمر عىل ذلك حتى ، اءبإمامته الراتبة لصالة العش

بعد أن أمىض أربعة وأربعني عاًما إماًما وخطيًبا للمسجد احلرام فصدرت موافقة  واخلطابة
 .هـ٢٤/٢/١٤٢٩خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز عىل ذلك بتاريخ 

ذي يصيل بالناس يف مسجد اخليف بمنى يف يوم الرتوية وأيـام هـ تقريًبا وهو ال١٣٩٠ومنذ عام  -
 .واستمر عىل ذلك قرابة عرشين عاًمامن كل عام  ويف املشعر احلرام بمزدلفة الترشيق

 :ومواقفه يف املسجد احلرامسامحته  ومن أخبار

اقتحام املسجد وهي   هـ١/١/١٤٠٠احلادثة التي وقعت فجر يوم  عن -اهللا رمحه -ما ذكره 
ودعـت  وسفكت الدماء يف املسجد احلراممجاعة من الفئة الضالة زعمت أن معها املهدي احلرام من 

هو سامحة الوالد وكان العتيبي جهيامن الناس ملبايعة مهدهيم املزعوم وكان يتزعم هذه الفرقة الضالة 
 :فيقول يروي رمحه اهللا ما حصل يف ذلك اليوم، صىل بالناس صالة الفجريالذي 

أبرز األحداث التي مررت هبا حادثة جهـيامن التـي حـدثت يف األول مـن املحـرم سـنة  من «
وحني انرصـفت إىل ، وبعد االنتهاء من الصالة، يف ذلك الوقت كنت إماًما لصالة الفجر، هـ١٤٠٠

وكانـت هنـاك جنـازة  .إذا بعرشات األشخاص قادمني نحو الكعبـة ومعهـم أسـلحتهم، املأمومني
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ورفعـه ، ، فأخرج خنجًرافأمسكت به) امليكروفون(يريد أخذ وإذا بشخص ، هافوقفت للصالة علي
وصلينا ، فانرصف، ودعنا نصيل عىل اجلنازة، اتق اهللا :فقلت له، )امليكروفون(وطلب مني ترك  ،عيل

ع ، عليها ِ ثـم اجتهـت إىل غرفـة يل يف ، فاختفيت بيـنهم ،واختلط الناس، رسيًعا) امليكروفون(ثم ُرف
، رئـيس شـؤون احلـرمني آنـذاك رمحـه اهللا، بن محد الراشـداتصلت مبارشة بالشيخ نارص وا، احلرم

وعلمت فيام بعد أهنم يسـمحون للحجـاج بـاخلروج ، وأسمعته طلقات الرصاص، وأخربته باألمر
إذ يطلبون منهم مبايعة مهدهيم املزعوم، وبعد قرابـة أربـع ؛ ويمنعون خروج السعوديني، من احلرم

، ونزلـت إىل بـاب القبـو القريـب مـن فرتكت املشـلح والشـامغ، من احلرمروج ساعات قررت اخل
وأغلبهم مـن ، خافًضا رأيس متخفًيا بني احلجاج، وتوسطت املسلحني اللذين كانا يف الباب، الغرفة

وقـد أشـاعت بعـض اإلذاعـات ، وخرجت من بيـنهم، حتى سلم اهللا تعاىل، اإلخوة األندونيسيني
ممـا أقلـق الكثـري مـن األقـارب ، وبعضهم ذكـره باالسـم، سجد احلرام قد قتلاخلارجية أن إمام امل

 . )١(»وأطفأ تلك الفتنة ، ونحمد اهللا أن سلمنا، واملحبني

 

بطلـب مـن ، هــ١٣٦٧البكرييـة عـام  عند افتتاح أول مدرسة يف مدينةاهللا مدرًسا  رمحهعني 
يـدرس فيهـا العلـوم  هللا، وكـان سـامحة الوالـد رمحـه اهللالشيخ حممد بن مانع مدير املعارف رمحه ا

  .باإلضافة إىل قيامه بتدريس الفرائض والنحو يف املسجد التحتي يف البكريية، الرشعية والعربية

بن محيـد رمحـه اهـ افتتح املعهد العلمي بربيدة فرشحه سامحة الشيخ عبد اهللا ١٣٧٣ويف عام 
ه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ مدير املعاهـد العلميـة ليكون مدرًسا فيه ملا رغب من؛ اهللا

اهللا مدرًسا يف املعهد منـذ افتتاحـه حتـى انتقالـه إىل مكـة  رمحه فعني ، ترشيح مدرس للفرائض فيها
، يـدوالتوح، والقـرآن وجتويـده، الفقـه وأصـولهو، وكان يدرس الفـرائض، هـ١٣٨٥املكرمة عام 

وقـام بتـدريس هـذه العلـوم يف ، والعـروض، والبالغـة، ، والنحوواحلديث ومصطلحه، والتفسري
 .فرتات خمتلفة بحسب حاجة املعهد والطالب

وكان مـن املدرسـني ، عايل الشيخ حممد بن نارص العبوديوكان مدير املعهد يف ذلك الوقت م
يخ وفضيلة الشيخ عبد القـادر شـيبة احلمـد، وفضـيلة الشـ، لرزاق عفيفيسامحة الشيخ عبد ا :فيه

                                                

 .٢١٧ص ، ذكريات يف املسجد احلرام) ١(
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 .صالح البليهي وغريهم

 .يعقد حلقات خاصة لبعض طلبته يف املسجد يف بعض هذه العلوم رمحه اهللا وكان

 :يف املعهد –اهللا  رمحه  –ومن أخباره         

ملا زار مدينـة بريـدة الفتتـاح  –رمحه اهللا  –إلقاؤه قصيدة ترحيبية بامللك سعود بن عبد العزيز 
 :هـ يقول يف مطلعها١٣٧٧عام  املبنى اجلديد للمعهد العلمي

 ويف اسمك املرتىض للسعد عنوان            ام تيجان ــــر لأليــــأيامك الغ

 نى ويف األسامء إيذانـــلفًظا ومع             إن السعادة يف لفظ السعود بدت 

، حلرامحيث عني إماًما وخطيًبا للمسجد ا، اهللا إىل مكة املكرمة رمحه هـ انتقل ١٣٨٥ويف عام 
 .وفيه عقد دروسه العلمية يف خمتلف العلوم الرشعية

 وبلوغ املـرام،، وقرة عيون املوحدين، فتح املجيد :يف املسجد احلرام ومن الكتب التي درسها
، ح ألحاديـث اجلـامع الصـحيح للزبيـديوالتجريـد الرصـي، واألدب املفـرد، صحيح البخاريو

 .وإعالم املوقعني وغريها، د املعادوخمترص زا، وهداية الراغب، والروض املربع

يف املسجد  من املعتمرين التقى بسامحة الشيخ عبد اهللا بن محيد أن رجًال  :اهللا رمحه ومن أخباره 
نحوًيا ونظمه يف أبيات فطلـب سـامحة الشـيخ ابـن محيـد مـن  وذكر له سؤاًال  هـ١٣٨٧احلرام عام 

، لعلك تأتينا يف املسـاء وجتـد اجلـواب :ئلوقال للسا، الشيخ صالح الغصن أن يكتب هذه األبيات
ومل أكن حاًرضا ذلك املجلس لكن سامحة الشيخ عبد اهللا بن محيد أمر أن أعطى : يقول سامحة الوالد

صورة من هذه األبيات فلام عدت يف املساء للشيخ قرأت عليه أبياًتا كتبتها جواًبا هلذا السؤال أقـول 
 :فيها

 بلفظ رصني زين بالســــبك والرصف         لغزك قائــــًال ل حـــًال  أيـــا ســــائًال 

 أرى لفظة أعيا عيل انفهامــــــــــــها         ألين حديث يف الدراســــة والصـــف«

 خصوًصا إذا جاءت فرادى عىل حـرف هي اســـــم وحرف وهي فعل وفاعل         

 »عىل أهنا ليســــت بممنوعة الصــرف    ثنائيـــــة تبنى وتعـــرب دائـــــــًام        
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 من الســـتة األســـامء حًقا بال خـلف  حرًفا واســـًام لواحــــد          ) يف(فدونك 

 لعمــــر بحقـــــــه            فذا فاعل والفعل جـاءك بالكشــــف ِف  :ومر زينًبا قل

 وتبنى بفعل األمـــر يف مفـرد احلـرف   فمبنيها حرف ومعرهبـــا ســــــــام             

 .ها السائل إذا جاء إن شاء اهللاسنعطي :وقال، احتفظ بنسخة منهافاستحسنها الشيخ و

 

ل جهـاز خـاص باملسـجد يبتشـك) هـ١٣٩٥ت(هـ أمر امللك فيصل رمحه اهللا ١٣٨٤يف عام 
وعني سامحة الشـيخ العالمـة ، )الرئاسة العامة لإلرشاف الديني عىل املسجد احلرام (سمي ، حلراما

 .عبد اهللا بن محيد رئيًسا له

ًا للمسجد احلرامسامحة الوالد هـ عني  ١٣٨٥ويف عام  و رئيًسا للمدرسني ؛ إماًما وخطيب
هـ عني نائًبا لرئيس ١٣٩٠عام  ثم يف .واملراقبني يف رئاسة اإلرشاف الديني عىل املسجد احلرام

هـ نائًبا عاًما لرئيس ١٣٩٣عام  ثم عني .اإلرشاف الديني عىل املسجد احلرام للشؤون الدينية
واستمر يف هذا املنصب بعد التشكيل اجلديد للرئاسة عام  اإلرشاف الديني عىل املسجد احلرام

اهللا عىل  رمحههـ عني ١٤٠١ويف عام  .فكان نائًبا للرئيس العام لشؤون احلرمني الرشيفني هـ ،١٣٩٧
رئيًسا  أصبحهـ ١٤٠٩يف عام ثم  .املرتبة املمتازة وهو نائب للرئيس العام لشؤون احلرمني الرشيفني

  .املسجد احلرام واملسجد النبوي لشئون مكلًفا عاًما

 .هـ عني رئيًسا عاًما لشؤون املسجد احلـرام واملسـجد النبـوي بمرتبـة وزيـر١٤١١ويف عام 
حيث صدر األمر امللكي باملوافقة عىل ، هـ١٤٢١واستمر يف هذا املنصب حتى شهر ذي القعدة عام 

 .إلمامة واخلطابة باملسجد احلراممع استمراره بمهام ا، طلبه إعفاءه من منصبه

تم بحمد اهللا تعاىل وخالل توليه ملنصب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 
 :منها التي هتم القاصدين للحرمني الرشعية وغريها األمور والتنظيامت والقراراتمن  الكثري 

حيـث كـان األئمـة يـوترون يف صـالة ، االكتفاء بوتر واحد يف العرشـ األواخـر مـن رمضـان – ١
؛ فـتم االكتفـاء بـوتر واحـد، ويوترون يف العرش األواخر وتًرا آخر يف صالة القيام، ويحاالرت

 .واستمر العمل عىل ذلك، هـ١٤١٤تفي فيها بوتر واحد عام وكانت أول سنة اك
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وتعيني أئمة آخـرين للمسـجد ، تعيني عدد من أصحاب الفضيلة املشايخ أئمة للمسجد احلرام – ٢
 :النبوي

ود بن إبـراهيم الرشـيم عـام سع/فضيلة الشيخ الدكتور  :فقد تعني يف املسجد احلرام كل من
فضيلة ، وهـ١٤١٣مد السبيل رمحه اهللا عام عمر بن حم/ فضيلة الشيخ الدكتور و،  هـ١٤١٢

 .هـ١٤١٨عام ، أسامة بن عبد اهللا خياط/ الشيخ الدكتور 

عام ، ري بن عواض الثبيتيعبد البا/ الدكتور  الشيخ فضيلة :وعني يف املسجد النبوي كل من
الشيخ فضيلة و، هـ١٤١٨عام ، حسني بن عبد العزيز آل الشيخ/ فضيلة الشيخ ، وهـ١٤١٤

عـام ، صـالح البـدير/ فضـيلة الشـيخ و، هــ١٤١٨عـام ، عبد املحسن بن حممد القاسـم/ 
 .هـ١٤٢٠

عـدد مـن : تعيني عدد من أصحاب الفضيلة العلامء واملشايخ مدرسني يف املسجد احلرام ومنهم - ٣
 وسامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ مفتي، أصحاب الفضيلة أئمة املسجد احلرام

الشيخ  وسامحة، رمحه اهللا الشيخ عبد اهللا الغديان عضو هيئة كبار العلامء وسامحة، عام اململكة
عضـو هيئـة كبـار فضيلة الشيخ عبد الرمحن الكليـة و، عضو هيئة كبار العلامء صالح الفوزان

حممد عبـد القـادر العـرويس  الدكتور ، وفضيلة الشيخضيلة الشيخ حممد العجالنوف، العلامء
وفضيلة الشيخ الدكتور عيل بـن عبـاس احلكمـي عضـو هيئـة كبـار ، هيئة كبار العلامءعضو 
سـليامن بـن وائـل الـدكتور وفضـيلة الشـيخ ، بن عـيلافضيلة الشيخ جابر الطيب و، العلامء

وفضيلة الشيخ الدكتور ويص اهللا ، سعود بن مسعد الثبيتي الدكتور وفضيلة الشيخ، التوجيري
  .أمحد نور سيفكتور الدوفضيلة الشيخ ، عباس

والذي مل حيصل مثله منذ ، هـ حصل الرتميم الكبري للكعبة املرشفة١٤١٧يف شهر حمرم من عام  – ٤
 .هـ١٤١٧وانتهى العمل فيها يف آخر يوم من شهر مجادى اآلخرة عام ، هـ١٠٤٠عام 

 .بة املرشفةهـ تم إنشاء متحف خاص باحلرمني الرشيفني جماور ملبنى كسوة الكع١٤١٩يف عام  – ٥

هـ انتقلت الرئاسة العام لشئون املسجد احلرام واملسـجد النبـوي ١٤٢١يف شهر شوال من عام  – ٦
 .إىل املبنى احلكومي اجلديد يف أجياد بعد أن كانت منذ تأسيسها يف مبنى مستأجر

 .تغيري موعد غسيل الكعبة املرشفة من ليلة النصف من شعبان إىل أول يوم منه  – ٧



 

 -١٤ - 

  

هـ صدر األمر امللكي بضم مصنع كسوة الكعبة املرشفة إىل الرئاسة العامة لشئون ١٤١٤عام يف  – ٨
وغري ذلك كثري من القرارات واإلنجازات التي متت بفضـل . املسجد احلرام واملسجد النبوي 

 .اهللا تعاىل وتوفيقه 

 :عضويته يف هيئة كبار العلامء :رابًعا

وقد رأس ، عضًوا يف هيئة كبار العلامء - اهللا  رمحه  –اختري هـ ١٤١٣يف مجادى اآلخرة عام 
وجلنة النظر يف املشاريع ، جلنة أعالم احلرم املكي الرشيف :منها، عدًدا من اللجان املنبثقة عن اهليئة

كام قدم ، وجلنة النظر يف بعض مساجد املواقيت وغري ذلك من اللجان، اجلديدة للجمرات بمنى
 يف صحن املطاف اخلط املشري إىل احلجر األسود :بأعامل اهليئة، منها عدًدا من األبحاث املتعلقة

وغريها، وقد استمر يف  يف قتل العمد حكم الصلح عىل أكثر من الدية :ومنها، ومدى مرشوعيته
 .هـ١٤٢٦شهر ربيع األول عام  حتىعضويته 

 :عضويته يف املجمع الفقهي اإلسالمي :خامًسا

، جمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي منذ تأسيسهاهللا  عضًوا يف امل رمحه عني 
وكان املجلس ، هـ١٣٩٨وشارك بصفته أحد أعضائه منذ الدورة األوىل التي عقدت يف شعبان عام 

سامحة الشيخ عبد اهللا بن محيد رئيس جملس القضاء األعىل ورئيس جملس  :من يضم يف عضويته كًال 
وسامحة الشيخ ، مد بن عيل احلركان نائب الرئيس واألمني العام للرابطةوفضيلة الشيخ حم، املجمع

عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
، وفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمني، وفضيلة الشيخ حممد حممود الصواف، باململكة

، وفضيلة الشيخ حممد رشيدي، وفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء، حممد رشيد قباين وفضيلة الشيخ
 .وفضيلة الشيخ أبو بكر جومي، وفضيلة الشيخ عبد القدوس اهلاشمي الندوي

 .هـ١٤٣٣شهر رجب عام واستمر سامحته يف عضوية املجمع حتى 

ذلك زيارته إىل مجهورية ومن  ، اهللا بعض الوفود الرسمية املنبثقة عن الرابطة رمحه وقد رأس 
هـ ١٤٠٠يف حدود عام  هحيث ذهب وفد من الرابطة برئاست؛ إيران اإلسالمية بعد ثورة اخلميني

كان منهم عضو املجمع الفقهي فضيلة الشيخ ، وعضوية عدد من أصحاب الفضيلة العلامء واملشايخ
الرابطة وهي نسخة من وسلمه الوالد هدية ، والتقى الوفد باخلميني، اللواء حممود شيت خطاب
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خالل اللقاء  وبني له، وبام جاء عن النبي ، ودعاه إىل تطبيقه والعمل بام فيه، املصحف الرشيف
 .استنكار املسلمني ما حصل من قتل وتدمري بسبب الثورة

، نرشت يف جملة املجمع الفقهي العلمية رمحه اهللا للمجمع العديد من األبحاث كتبوقد 
حكم و، حد الرسقة يف الرشيعة اإلسالميةو، بجنسية دولة غري إسالميةحكم التجنس  :منها

  .وغريها، مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلمني

 :رئاسته للجنة أعالم احلرم املكي الرشيف :سادًسا

عني رمحه اهللا رئيًسا هلذه اللجنة منذ تأسيسها بقرار من هيئة كبار العلامء وموافقة املقام السامي 
ورصد مسار  وحتديد أعالمه قامت هذه اللجنة  ببيان حدود احلرم املكيوقد . هـ ١٤١٢عليها عام 

ية باإلضافة إىل وقد قامت ألجل ذلك بالرجوع إىل املصادر الرشعية والتارخي، احلد بني هذه األعالم
وركوب ، والنـزول لبطون األودية ،يمة وذلك بالصعود عىل قمم اجلبالوقوفها عىل األعالم القد

إنجاز  تعاىل وتم بحمد اهللا، وأعالمه لتقف عىل حدود احلرم؛ طائرات اهلليكوبرت للجبال الشاهقة
وطريق جدة ، ة الرسيعطريق جد :وهي( :ونصبت األعالم اجلديدة عىل مداخل مكة السبعة، العمل
طريق ، يق اليمن القديم، طرطريق السيل، طريق الليث، طريق املدينة، طريق اهلدا، القديم

، ود مكة كاملةكام أن اللجنة حددت النقاط لوضع أكثر من مخسامئة علم عىل حد، )احلسينية
رب األقامر وحددت نقاطها وإحداثياهتا ع، باخلرائط ورصدت اللجنة أماكن األعالم ومواقعها

تم ، أعالم) ١١٠٤(  احلرم وكان حصيلة ما حددته اللجنة من األعالم يف مجيع حميط، االصطناعية
وحددت اإلحداثيات عرب األقامر الصناعية بواسطة خرباء من هيئة املساحة ، رصدها عىل اخلرائط

واخلرائط عام  وقد فرغت اللجنة من هذه األعامل، التابعة لوزارة الدفاع والطريان، العسكرية
الالزمة  وقامت بعمل اخلريطة، عالما برسم مسار للحد بني األيًض أكام قامت اللجنة  .هـ١٤٢٢

تتوىل وزارة الداخلية تنفيذ ما توصلت إليه و، هـ١٤٢٩وتم ذلك بفضل اهللا تعاىل عام ، لذلك
ديد مجيع األماكن يف أصبح باإلمكان حتوقد  .املقام السامي مناللجنة حيث إهنا اجلهة املكلفة بذلك 

قبل عىل مدى  من وهو أمر مل يعمل مثله .مكة املكرمة من حيث كوهنا داخل حدود احلرم أم خارجه
 .التاريخ

 . بمكة املكرمة للجمعية اخلريية للمساعدة عىل الزواج والرعاية األرسية هرئاست :سابًعا
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 .رئاسة اللجنة الرشعية للمشاعر املقدسة بمكة املكرمة :ثامنًا
 .عضويته يف مجعية حتفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة :تاسًعا
 .عضويته يف هيئة التوعية اإلسالمية يف احلج :عاًرشا

 .عضويته يف جملس الدعوة واإلرشاد :حادي عرش

 .عضويته يف املجلس األعىل لدار احلديث اخلريية بمكة املكرمة :ثاين عرش

 .يئة اإلغاثة اإلسالمية العامليةعضويته يف اجلمعية العامة هل :ثالث عرش

 

 

 

 :املشاركة يف الربامج اإلذاعية: أوال

الرشعي وتبصري الناس اهللا العديد من الربامج اإلذاعية التي تسهم يف نرش العلم رمحه كان له 
، )من منهج الرتبية اإلسالمية(وبرنامج ، )هدي املصطفى من (برنامج: نهام، بأمور دينهم

 .)حديث االثنني(وبرنامج ، )من مشكاة النبوة(وبرنامج 

 .ويبث عرب اإلذاعة والتلفاز، بصوته مرتًال  كام تم تسجيل القرآن الكريم كامًال 

ز بن عبد اهللا بن بااهـ رغب منه سامحة الشيخ العالمة عبد العزيز ١٤٢٠ويف مطلع عام 
والذي جييب فيه  )نور عىل الدرب( الربنامج اإلذاعي اليوميرمحه اهللا املشاركة يف ) هـ١٤٢٠ت(

إنه درس املوضوع مع أصحاب الفضيلة أعضاء  :وقال، سبعة من العلامء عىل أسئلة املستمعني
ني يف هذا فرأوا مجيًعا ترشيحه لإلجابة عىل أسئلة املستفت، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

حيث ، هـ١٤٢٧حتى عام يف هذا الربنامج مشارًكا واستمر ، عىل ذلك الوالد فوافق، الربنامج املهم
 .اعتذر رمحه اهللا عن االستمرار فيه

 :الرحالت الدعوية واملحارضات يف الداخل واخلارج :ثانيا

من مناطق  اهللا  الكثري من املحارضات الدعوية والدروس العلمية يف كثري رمحه كان له 
 .اململكة
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 برحلة هـ١٣٩٥اهللا بالكثري من الرحالت الدعوية خارج اململكة ابتدأها يف عام  رمحهكام قام 
وآخر رحالته الدعوية يف اخلارج كانت ، كتورييأمحد س رئيس اجلمهوريةإىل مجهورية غينيا يف زمن 

ألكثر من مخسني دولة ، دعويةعىل مئة رحلة  اهللا  رمحه وتزيد عدد رحالته ، هـ١٤٢٤لليابان عام 
 :من دول العامل وهي

، اجلزائر، لبنان، األردن، اإلمارات العربية املتحدة، الكويت، السودان، املغرب، سلطنة عامن(
جنوب  السنغال،، أثيوبيا غامبيا،، غانا، الكامرون ، نيجرييا، مايل، غينيا ، إيران، سوريا، مرص

، بريطانيا، النرويج، أسبانيا، فنلندا، الدانامرك، فرنسا، سويرسا ،السويد، أملانيا ،كينيا، أفريقيا
، أندونيسيا، ماليزيا، تايالند، هونج كونج، طاجكستان، أوزبكستان، روسيا ،اليابان، تركيا، فنزويال
، نيبال، الباكستان ،املحتلةكشمري و ،كشمري احلرة اهلند،، بنغالديش، الفلبني، املالديف ، الصني

 .)الواليات املتحدة األمريكية، املكسيك، كندا ،سريالنكا

علامء وأعالم العامل اإلسالمي من الفقهاء واملحدثني بكبار  وقد التقى خالل هذه الرحالت
 .والدعاة واملشايخ ورؤساء املراكز واجلمعيات اإلسالمية يف خمتلف دول العامل التي زارها

الرئيس أمحد سيكوتوري رئيس  :منهم، هابعدد من رؤساء الدول اإلسالمية وغري كام التقى
والرئيس ألفا عمر كوناري رئيس مجهورية مايل، والرئيس رفيق تراوري رئيس ، مجهورية غينيا

، ورئيس وزراء والشيخ صقر بن حممد القاسمي حاكم رأس اخليمة، مجهورية باكستان اإلسالمية
 .مايل عثامن أيسويف ميغا يس وزراء، ورئباكستان نواز رشيف

وقد قام هؤالء الرؤساء بزيارته يف منزله بمكة املكرمة وقدموا شكرهم وتقديرهم له عىل جهوده  
 .الدعوية التي قام هبا يف بالدهم وعموم بالد املسلمني

الرئيس :ؤساء والزعامء ، منهمكام ألتقى خالل هذه الرحالت الدعوية بعدد آخر من الر
 وغالم إسحاق خان رئيس مجهورية باكستان ،نيارئيس مجهورية غي اجلنرال النسانا كونتي

 ، ورسدار اسكندر نجاة رئيس كشمري، ورسدار عبد القيوم رئيس وزراء كشمري، اإلسالمية
الشيخ جابر و، املغرب ملكامللك احلسن الثاين و، رئيس سلطنة عامن بن سعيد السلطان قابوسو

سوار وعبد الرمحن ، اح ويل العهد الكويتيوالشيخ سعد العبد اهللا الصب، دولة الكويت أمريالصباح 
، ورئيس وزراء أثيوبيا، وزراء السودانحسن الرتايب رئيس و، السودانمجهورية الذهب رئيس 
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الفا عمر  والرئيس، رئيس مجهورية مايلواجلنرال موسى تراوري ، إيران مرشد الثورة يفاخلميني و
والسيد حسن موسى كمر ، ئيس الوزراء فيهاوالسيد إبراهيم كيتا ر، رئيس مجهورية مايل كوناري

، واحلاج عثامن شيخو شغري رئيس احلكومة فيها  ، ورئيس مجهورية نيجرييا، رئيس مجهورية غامبيا
وشكر اهللا مري سعيد رئيس وزراء مجهورية ، ورئيس مجهورية أوزباكستان، وملك ماليزيا

، أهيجو رئيس مجهورية الكامريونوأمحد ، وتركات أوزال رئيس الوزراء الرتكي، أوزباكستان
الرؤساء وغريهم من ، رئيس السنغالالرئيس ليوبولد سنقور و ،رئيس السنغالعبدو ضيوف و

، ، ورؤساء املراكز واجلمعيات يف الدول التي يزورهاالوزراءباإلضافة إىل عدد كبري من  ،والزعامء
 .ي يشارك فيها يف اخلارجباإلضافة إىل شخصيات أخرى جيتمع هبا من خالل املؤمترات الت

 

 

أصيب رمحه اهللا بالتهاب رئوي وضعف يف القلب دخل عىل إثره مدينة امللك عبد العزيز 
هـ وبقي فيها للعالج حتى وفاته رمحه اهللا  ٥/٧/١٤٣٣الطبية للحرس الوطني بجدة يوم السبت 

عليه بعد صالة العرص يف املسجد احلرام يوم الثالثاء  هـ وقد ُصيل٤/٢/١٤٣٤يوم االثنني 
هـ وأمَّ املصلني معايل الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهللا ابن محيد إمام وخطيب ٥/٢/١٤٣٤

املسجد احلرام وعضو هيئة كبار العلامء ، وشيعته مجوع غفرية يتقدمهم العلامء والكرباء من أعضاء 
الرشيفني والقضاة واملشايخ واملسئولني ، وكان يوًما مشهوًدا ، هيئة كبار العلامء وأئمة احلرمني 

وجنازة مهيبة ، وقد نعاه الديوان امللكي ، وعزى األمة اإلسالمية بفقده من منرب املسجد احلرام 
معايل الشيخ الدكتور عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب املسجد احلرام، والرئيس 

هـ وصىل عليه ٨/٢/١٤٣٤حلرام واملسجد النبوي، يف خطبة اجلمعة العام لشؤون املسجد ا
 .، وتأسف عىل فقده املسلمونوغريه املسلمون صالة الغائب يف عدد من دول العامل اإلسالمي

، العلامء واألعالم، واملشايخ الكرام، والوزراء واملسئولني وقد تتابع الثناء عليه رمحه اهللا من
 :ومن ذلك 

نطقة مكة املكرمة سمو األمري خالد الفيصل عند تقديمه العزاء ألبناء الفقيد يف ما قاله أمري م
 : منزل سامحة الوالد رمحه اهللا
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أنقل لكم تعازي خادم احلرمني الرشيفني وويل العهد األمني يف رحيل الشيخ اجلليل واإلمام « 
، أحب الناس فأحبوه، وكان الكبري حممد السبيل الذي كان منارة للعلم ومثاًال للوسطية واالعتدال

مثاال لإلمام الصالح، خلق له مكانة عظيمة يف نفوسنا مجيًعا بدماثة خلقه، وال يمكن ألي إنسان 
عمل معه إال وأحبه، وهو من الرجال الذين نعتز هبم ونفخر بمثلهم يف املجتمعات املباركة، 

رشفة الذين نرصوا اهللا ودين اهللا واملجتمع يف أصله قام عىل مثل هؤالء الرجال وهذه النامذج امل
يضع يده يف أيدي والة األمر بالتعاون عىل الرب والتقوى فهم  - رمحه اهللا–فنرصهم اهللا تعاىل، كان 

إن هذه البالد املباركة قامت عىل الدين والرشيعة دستورها القرآن ومنهجها سنة . مثال لإلخالص
بناء الوطن والقيادة، ونحن نقدر ونحرتم كل إنسان ، لذا نحمد اهللا عىل هذا التكاتف بني أالنبي 

يغار عىل دينه وخيدم وطنه، ونعزي أنفسنا أن فقدنا مثل هؤالء الرجال، نسأل اهللا أن يتغمد الفقيد 
بواسع رمحته وأن جيعله يف اجلنة خالًدا، وأن جيزيه خري اجلزاء عىل ما قدمه للناس من خري ونفع 

صحيفة املدينة (» جه ويصربهم يف مصاهبم فقد فقدنا والًدا للجميعوعطاء وأن يثبت أبناءه عىل هن

 .)هـ٧/٢/١٤٣٤

 : وقال سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ مفتي عام اململكة

ًا فاضال من علامء املسلمني وفضالئهم، وقد أم احلرم ألكثر من أربعني عاًما، وكان «  فقدنا عامل
واإلمام احلريص، عرف عنه رمحه اهللا األمانة واخللق والتقى والصالح فيه نعم العامل الفاضل، 

ومعروف عنه االتزان والثبات  ...... والطهارة، والنقاء والفضل، فهو رجل علم وصالح وفضل
. »يف القول والعمل، ومل ينقل عنه يشء خمالف، وكان يدعو إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة 

 ).هـ٦/٢/١٤٣٤صحيفة اجلزيرة (

 : وقال سامحة الشيخ صالح بن حممد اللحيدان عضو هيئة كبار العلامء

كان نعم الرجل يف عقله ... كان كثري اخلري يف عبادته ونصحه وإرشاده وعقله رمحة اهللا عليه« 
كان من أعضاء هيئة كبار العلامء، وكان نعم الصاحب، وهو درسني تدريًسا ... وتعامله مع الناس

هـ ملا افتتحت مدرسة البكريية، ودرست عليه شهًرا، وسافرت للرياض، وكان ١٣٦٧خفيًفا عام 
س يف معهد  جيًدا يف معلوماته، وهو فصيح اللسان، شاعر جييد الشعر، وينظم الشعر، وكان ُيَدرِّ

 ).هـ٤/٢/١٤٣٤تسجيل صويت بتاريخ .(»بريدة، يدرس ابن عقيل يف النحو
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يد إمام وخطيب املسجد احلرام وعضو هيئة كبار وقال معايل الشيخ الدكتور صالح بن مح
 :العلامء

فقدت األمة العامل املسند الفقيه اإلمام معايل الشيخ حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز « 
عاما، وعضو هيئة كبار  ٤٥السبيل، رمحه اهللا وغفر له، الذي أم الناس يف بيت اهللا ما يقرب من 

 - رمحه اهللا  –فقد عرف الشيخ . قهي اإلسالمي ورئيس احلرمني الرشيفنيالعلامء، وعضو املجمع الف
عاملا راسخا يف علمه، ونبيال راقيا يف أدبه وحسن تواصله وإحسانه، وختلقه بآداب الرشيعة وسمت 

يف كل ما  - رمحه اهللا  –الشيخ  ......محلتها، محل العلم فتعلم وعلم، واستبطن اخللق فتأدب وأدب
ل وتعليم ودعوة وإدارة وتوجيه كان متأنيا يف قراراته، مرتويا يف إجراءاته، يعالج تواله من أعام

األمور بحكمة سالًكا مسالك الوسطية، حريصا عىل كسب الرضا، وحفظ الود، وال سيام العاملون 
ومن دالئل حكمته وفضله وثقة املسلمني .......معه، َحَسن اإلنصات يف علم وصرب وأناة وحكمة

هـ، بزيارة إىل مجهورية مايل بدعوة من رئيسها ألفا عمر كوناري، وكان يرافقه ١٤١٥قام عام  فيه أنه
يف هذه الزيارة معايل الدكتور حممد أمحد عيل، رئيس بنك التنمية اإلسالمي، وطلب الرئيس من 
الشيخ أن يقوم بجهود الصلح بني بعض القبائل هناك وكان قد أوشكت أن تقوم بينهام حرب 

ة، فام كان من الشيخ بتوفيق اهللا له ثم بحكمته وعلمه وحسن ترصفه إال أن قام بجهود مباركة أهلي
 .أثمرت عن قبول الصلح وحقن الدماء يف ذلك البلد املسلم ومحد الناس له مساعيه املشكورة

أنه قال يف أحد لقاءاته لبعض رؤساء الدول التي يتكون  –رمحه اهللا  –ومما حيفظ للشيخ كذلك 
عبها من مسلمني وغري مسلمني والبلد يسوده اهلدوء والنظام والرئيس غري مسلم قال له الشيخ ش

إن العدل ومالحظة حقوق الناس والنظر إليهم بالسوية هو الذي حيقق هذا اهلدوء : مذكرا ومنبها
 وكان هلذه الكلامت. واالنتظام والرضا، أما الظلم واجلور فإنه عدو الشعوب وعدو االستقرار

 !موقعها وأثرها عىل ذلك الرئيس كام قال احلارضون، فرحم اهللا الشيخ، ما أحكمه وما أعقله

وجملس الشيخ رمحه اهللا عامر بكل طبقات املجتمع بل من كل أنحاء العامل اإلسالمي، وقد زاد 
يكاد يكون جاب أرجاء العامل  –رمحه اهللا  –من ذلك ووثقه رحالته العلمية والدعوية، فالشيخ 

اإلسالمي من رشقه إىل غربه ومن شامله إىل جنوبه فزار املراكز اإلسالمية واملدارس الدينية 
واألقليات اإلسالمية وتوثقت بتلك الزيارات العالقات فكان بيته عامرا بالزوار من مجيع شعوب 

ك العامل اإلسالمي يدفعهم لذلك كرم الشيخ ولطفه وحسن استقباله ودماثة خلقه بل لقد ظهر ذل
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فقد كان يوما مشهودا يف املشيعني من العلامء والغرباء والوجهاء  –رمحه اهللا  –يف يوم جنازته 
عامل متمكن يف علوم  -رمحه اهللا  –والشيخ  .والفقراء وكل الفئات والطبقات، فرمحه اهللا رمحة واسعة

ونوادر القصص الفقه والتوحيد والعربية وآداهبا، والشيخ حيفظ من عيون الشعر وغرر القصائد 
 .وامللح ما يعكس علم الشيخ وفقهه وفضله وظرفه وحسن حديثه وأنس جملسه

كام أنه رسيع االستحضار لألدلة والشواهد، وجليس الشيخ ال يمل، فمجلسه جملس علم 
 )).. ....وفقه وأدب فيه النوادر الفقهية وامللح األدبية واملقطعات الشعرية

 ). هـ٢/١٤٣٤/ ١١صحيفة الرشق األوسط ( 

 :وقال فضيلة الشيخ عبد اهللا املنيع عضو هيئة كبار العلامء

رحيل الشيخ السبيل خسارة لألمة، فقد كان من أهل العلم الغزير الواسع مع األخالق « 
 ).هـ٦/٢/١٤٣٤صحيفة اجلزيرة ( .»احلميدة والتواضع واألناة

م والرئيس العام لشؤون وقال معايل الشيخ عبد الرمحن السديس إمام وخطيب املسجد احلرا
 :املسجد احلرام واملسجد النبوي

لقد فقدت األمة اإلسالمية بوفاة الشيخ حممد بن عبد اهللا السبيل عاملا من علامئها الذين « 
ًا عامًال، وقد استقبل العامل ... اشتهروا بالتواضع ولني اجلانب وحسن اخللق والعلم الواسع، عامل

لعميق، وكم هي االتصاالت والتعزيات التي تلقتها الرئاسة من مديري اإلسالمي نبأ وفاته باحلزن ا
 .اجلمعيات واملراكز اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية وأوروبا وجنوب أفريقيا وغريها

منذ تعييني إماما وخطيبا للمسجد احلرام ووجدت منه  -رمحه اهللا-ولقد رشفت بالعمل معه 
ذكر غريي كثري خريه وفضله علينا مجيًعا يف احلرم ومنسويب كل حمبة وعون وتوجيه، وأذكر له وي

الرئاسة، فكان منذ أن وطئت قدماي مكة لنيل رشف اإلمامة يف احلرم الرشيف استقبلني بكل 
كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز جيله  .....حفاوة، وشجعني عىل القيام هبذه املهمة العظيمة، 

املكرمة لعلمه وفضله، وهو بحر يف الفقه السيام فقه احلنابلة، وقد  ويعتربه مرجعية معتربة يف مكة
نلت رشف التدريس يف احلرم يف عهده املبارك ووجدت منه التشجيع والدعم الكبري، وسعى يل 
ولزمالئي األكارم يف وجود خلوات يف احلرم تعني عىل راحة اإلمام وقيامه بمسؤوليته، وقد عني 

طينه وأعمدته ورموزه، وقد أفدت من جمالستي له كثًريا فهو كتاب بمعهد احلرم وكان من أسا
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مفتوح ومدرسة متميزة ال متل جمالسته ولطف معرشه، مجع اهللا له بني العلم والعقل واألدب واخللق 
 .وحب الناس له

وقد عني بالرحالت الدعوية فال تكاد متر سنة إال وله مشاركات يف الدعوة إىل اهللا خاصة يف 
واهلند وجاليتيهام يف أمريكا وأوروبا وغريمها، وله عندهم مكانة مرموقة استثمرها يف حبهم  باكستان

للحرمني وأئمتهام وعلامئهام يف نرش املعتقد الصحيح واملنهج القويم، وهو أديب متمكن وأريب 
عر واألدب، بارع وما مرثيته الشهرية يف سامحة الشيخ عبد اهللا بن محيد إال دليل عىل علو كعبه يف الش

 ).هـ٧/٢/١٤٣٤صحيفة املدينة ( .» ....وله مؤلفات كثرية وإسهامات يف أبحاث املجمع الفقهي

 :وقال معايل الشيخ حممد بن نارص العبودي

كان يسعى إىل حل أي إشكال حيدث، وكان هو املدرس ... كان يل أًخا وزميًال وصديًقا« 
وكان عىل ذلك حمًبا للبحث العلمي . حسن البهجةالذي مجع مع العلم العمل، البشاشة يف الوجه و

حريًصا عىل مجع الفوائد والكتب، أما يف حب النادرة والغوص عىل النكتة الرصينة فإنه كان املثال 
اجليد عىل ذلك، إذ كان حيفظ شعًرا كثًريا من شعر املتقدمني ويتذاكر فيه ويستشهد به مع زمالئه، 

... منه ما يكفي يف معجم أرس البكريية الذي ال يزال خمطوًطاوله إىل جانب ذلك شعر جيد نقلت 
كان كثري االستحضار للنصوص وكان الذي جيلس معه ال يعدم من فائدة علمية يكتسبها أو نكتة 

وكان هيتم بمعرفة كتب العلامء القدماء وحيرص عىل . يضحك هلا أو معلومة قيمة يستفيدها يئةبر
 ). هـ١٢/٢/١٤٣٤صحيفة اجلزيرة (» ع عليه االطالع عىل ما مل يكن قد اطل

 :وقال فضيلة الشيخ الدكتور عيل بن عباس احلكمي عضو هيئة كبار العلامء

كان علًام بارًزا من أعالم األمة وعلامئها، فسيفقده البيت احلرام، والركن، وامللتزم، واحلجر، « 
صحيفة املدينة ( » والرب  وحلق الذكر، كام ستفقده جمامع الفقه والعلم، ومجعيات اإلحسان

 ).هـ٥/٢/١٤٣٤

 :وقال فضيلة الشيخ عيل بن عبد الرمحن احلذيفي إمام وخطيب املسجد النبوي

فقدنا علًام من أعالم احلرمني، وركنًا من أركان العلم، وإحدى املدارس التي خترج منها «
الفرائض والنحو الكثري من طلبة العلم، بحكم تدريسه للتوحيد والتفسري والفقه وأصوله و

والبالغة والعروض والقوايف، ويعترب واحًدا من أعالم التوحيد، ومن رموز الدين، فقد أم املصلني 
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عاًما، وال نزكيه عىل اهللا، من املجتهدين يف الدين،  ٤٥يف املسجد احلرام يف مكة املكرمة ألكثر من 
  )هـ٥/٢/١٤٣٤صحيفة عكاظ (» واملدافعني عن أمتهم وعقيدهتم

 :ل فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد اهللا خياط إمام وخطيب املسجد احلراموقا

نبأ وفاة سامحة الوالد العالمة اجلليل : إن من أشد األنباء تكديًرا، وأعظمها إيالًما وتأثًريا« 
اإلمام القدوة، واخلطيب  - رمحه اهللا–كان .......املحدث الفقيه الشيخ حممد بن عبد اهللا السبيل

ثر، والداعية الصادق، والعامل املتمكن، والناصح املخلص، واإلداري الناجح، أحسبه كذلك وال املؤ
كان رمحه اهللا تقبل عليه فيلقاك هاًشا باًشا بأحسن لقاء، وأمجل عبارة، وتصغي إليه، ...أزكيه عىل اهللا

ن هدي خري الورى فتجد يف كالمه نصًحا رفيًقا، وإرشاًدا، وتوجيًها، حكيًام مسدًدا، مستلهًام م
عليكم بالرفق يف األمر كله، فإن الرفق ما كان يف أمر إال زانه، وال : صلوات اهللا وسالمه عليه القائل

، وكان رمحه اهللا متصًفا بأحسن الصفات وأمجلها من سالمة الصدر ...... نزع من يشء إال شانه
ملعروف والسعي إىل اإلصالح ببذل ا حسان إىل عباد اهللا،وحسن اخللق، ولني اجلانب، وحب اإل

واإلكرام هلم، وكثرة التودد إليهم، وقد كان والدي رمحه اهللا وهو الذي كان وثيق الصلة به رمحه اهللا 
كان كثري الثناء عليه، عظيم املحبة له،  –الشرتاكهام يف اخلطابة يف املسجد احلرام ردًحا من الزمن 

حته رمحه اهللا ممن مجع اهللا له اخلصال الواردة يف موصول الدعاء له، رمحهام اهللا وأحسب أن سام
صدقة جارة أو علم ينتفع به أو ولد صالح : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: احلديث
 ).هـ٦/٢/١٤٣٤صحيفة املدينة . (»......يدعو له

 :وقال فضيلة الشيخ صالح بن حممد آل طالب إمام وخطيب املسجد احلرام

لألمة؛ ألنه أحد األعالم يف األمة، وقدم خدمة كبرية طوال حياته يف نرش العلم وفاته خسارة « 
 ).هـ٥/٢/١٤٣٤صحيفة عكاظ . (»واإلفتاء والدعوة إىل اهللا تعاىل

 :وقال فضيلة الشيخ صالح البدير إمام وخطيب املسجد النبوي

خترج عىل يديه رمحه اهللا  فقدنا رجًال من رجال الدين وعلًام بارًزا ومعلًام خملًصا لدينه وأمته،«
وهو مدرسة عظيمة، درس هبا ... وهو من املخلصني املجاهدين يف دينهم... الكثري من طلبة العلم

الكثري من طالب العلم الذين حيتلون اليوم الكثري من املنابر الدينية، فلقد عال منابر املسجد احلرام، 
بل ستبقى سريته عاطرة عىل مر العصور  وكان رمًزا من رموز احلرمني الرشيفني، ولن ُينسى،
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 ).هـ١٤٣٤/ ٥/٢صحيفة عكاظ (» واألجيال 

 :وقال معايل الدكتور حممد بن نارص اخلزيم نائب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام

سامحته ... عامل من علامء األمة، تقي، ورع، ذو أخالق رفيعة، ومناقب عالية، وتواضع جم« 
ل ذوي األثر الطيب والتأثري امللموس، وقد أحبه طالبه رمحه اهللا وكانوا من رواد التعليم األوائ

يتنافسون إىل حضور دروسه دون كلل أو ملل وذلك لغزارة علمه وحسن أسلوبه وقدرته عىل 
يف املجالس يفرس وحيدث ويفتي ويروي اجليد من الشعر ...إيصال املعلومة وبشاشته وسامحته

، موفق يف اختيار الشواهد أثناء حديثه من القرآن الكريم والسنة وأمثال العرب والقصص اهلادفة
املطهرة أو الشعر أو احلكمة، فيشد السامع إليه بحسن عبارته، وبراعة استهالله وحسن انتقاله من 
فكرة إىل أخرى، فهو عامل ومرجع يف علوم شتى، منها علوم القرآن واحلديث والفقه والفرائض 

 .وعلوم اللغة العربية

 ليس عىل اهللا بمستكثر          أن جيمع العامل يف واحد

أحسن رمحه اهللا القيادة، وحزم أمر اإلدارة، ومتيز يف رئاسة ... وهو حمبوب لدى اجلميع
احلرمني الرشيفني، وطور العمل فيها، فتحقق يف وقته بدعم خادم احلرمني الرشيفني اليشء الكثري 

 ).هـ٦/٢/١٤٣٤يرة صحيفة اجلز(» يف احلرمني الرشيفني 

 .نرشت الكثري من املقاالت األخرى من العلامء والدعاة من خمتلف دول العامل االسالمي  كام

أحسـن اجلـزاء رمحة األبرار، وأسكنه فسيح اجلنان، وجزاه عن اإلسالم واملسـلمني رمحه اهللا 
ر كرامته، مع النبيـني ، ومجعنا به يف مستقر رمحته، وداوضاعف له املثوبة واألجر، عىل ما بذل وعمل

 .والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيًقا

 :وختاًما
 كل الذي ُقْلُت بعٌض من مناقبه            ما زدُت إالَّ لعيلِّ زدُت نقصــــانا

 . فاللهم اغفر التقصري والزلل
 هوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحب

 هـ١/٣/١٤٣٤عبد املجيد بن حممد السبيل /وكتبه                                      


