بسم اهلل الرمحن الرحيم
ترجمة الشيخ
]*[’ محمد بن عبداهلل بن محمد السبيل
هو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز آل عثمان امللقب "السبيل" من قبيلة بين زيد ,وبنو زيد من قضاعة القبيلة القحطانية
املشهورة.
ولد يف مدينة البكريية إحدى مدن منطقة القصيم ,سنة 1310هــ.
وكان والده من حفاظ القرآن الكرمي وإماماً ألحد املساجد باملدينة ,فاعتىن برتبيته وتنشئته تنشئة صاحلة ,وتوجيهه لطلب العلم الشرعي,
فلما بلغ سن التمييز أدخله ال ُكتَّاب عند الشيخ حممد بن علي احملمود ,فتعلم على يديه مبادئ الكتابة والقراءة وحفظ عليه وعلى
والده القرآن الكرمي عن ظهر قلب حفظاً متقناً.
مث أخذ يف طلب العلم على مشايخ البكريية حيث قرأ على قاضي البكريية يف زمنه الشيخ عبد اهلل بن حممد بن سليم ,وعلى قاضيها
بعده الشيخ عبد اهلل بن سليمان بن بليهد ,وعلى أخيه الشيخ محد بن بليهد قاضي البكريية بعد أخيه ,فقرأ على هؤالء العلماء العلوم
الشرعية والعربية ,حىت حصل حتصيالً علمياً طيباً ,ويف أثناء ذلك سافر إىل الرياض لتلقي العلم عن بعض مشاخيه ,لكنه مل ميكث

هناك طويالً ,حيث أصيب مبرض فعاد إىل بلده ,واضطرته الظروف املعيشية للسفر إىل الكويت للعمل هناك ,وذلك يف حدود عام
1330هـ فمكث يعمل فيها مدة عامني ,وكان وقت فراغه حيضر دروس الشيخ عبد اهلل بن خلف الدحيان عامل الكويت()1يف
زمنه ,فانتفع به انتفاعاً كبرياً ,وصارت بينه وبني الشيخ مراسلة بعد عودته إىل مدينته البكريية.
مث ملا عاد إليها عني إماماً ألحد مساجدها وأخذ يالزم دروس الشيخ عبد اهلل بن بليهد ,وأخيه الشيخ محد بن بليهد.
مث إنه يف عام 1336هـ أصيب مبرض مل ميهله طويالً فتويف على أثره ’ يف هذا العام.

وكان معروفاً حبدة ذكائه وقوة حافظته ,ومما يدل على قوة حافظته رمحه اهلل ,ما حدثين به الوالد حفظه اهلل أنه اطلع على مصحفه
اخلاص وقد كتب عليه بأنه ملا صلى باجلماعة صالة الرتاويح ,والقيام ألول مرة ,ختم هبم القرآن ثالث مرات ,ومل يغلط إال يف
موضعني ,وارتج عليه يف موضعني.
جدا ,وقد نسخ عدة كتب ورسائل ,ومما نسخ القرآن الكرمي ,فإنه نسخه ثالث مرات ,لقلة النسخ يف ذلك الوقت,
وكان خطه مجيال ً
وحلسن خطه ونورانيته ,ولعل سبب مرضه أن أحد العلماء الذين درس عليهم رأى معه آداب املشي إىل الصالة خبطه ,فأخذه العجب
من مجال الكتاب ,فحسده من غري ٍ
قصد ,فأصاب املرتجم اكتئاب ,زاد معه حىت صار سبب وفاته واهلل أعلم .رمحه اهلل تعاىل.

ذريته:
خلف ’ بنتاً واحدة أجنبت عدة أبناء منهم استشاري أمراض القلب الدكتور حممد بن تركي بن إبراهيم الرتكي ,وكيل جامعة امللك
فيصل سابقاً ,واألستاذ بكلية الطب يف جامعة امللك فيصل حالياً.
رمحه اهلل رمحة األبرار وأسكنه فسيح اجلنان .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

وكتبه
عمر بن حممد السبيل
إمام احلرم املكي الشريف

[*] هو أخ أكرب إلمام املسجد احلرام الشيخ حممد بن عبد اهلل السبيل الذي ولد بعد وفاة أخيه بتسع سنوات فسمي بامسه.
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