ترمجة العالمة الشيخ عبد العزيزبن عبد اهلل بن سـبـَيِّل
1321هـ ــ 1412هـ

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا،

وبعــد:

فهذه ترجمة لعلم من أعالم الحنابلة في الوقت المعاصر ،وفقيه من فقهاء نجد الكبار ،العالمة
الجليل ،الشيخ  /عبد العزيز بن عبد هللا بن سبيل - ،رحمه هللا -ترددت في كتابتها كثيراً؛ لصلة
القرابة التي تربطني به ،ولكن وفاء بحقه علي ،وتحقيقا ً لرغبة بعض العلماء وطالب العلم،
السيما العالمة الشيخ عبد هللا البسام ،ـ حفظه هللا ـ آثرت كتابتها ،وتذكرت لما أردت الشروع في
ذلك قول لسان الدين ابن الخطيب -رحمه هللا -لما أن أراد أن يترجم لوالده":إن طال الكالم،
وجمحت األقالم ،كنت كما قيل مادح نفسه يقرؤك السالم ،وإن أحجمت فما سديت في الثناء ،وال
1
ألحمت ،أضعت الحقوق ،وخفت  -معاذ هللا -العقوق ...الخ"
لكني أرجو أن يكون ما كتبت وافيا ً في التعريف به ،دون مبالغة ،أو تقصير ،وهللا وحده
المسؤول حسن القصد والقبول.
عمر بن محمد السبيل
مكة المكرمة
1416/3/25هـ
اسمــه ونسبه:
هو عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز السبيل  ،من آل غيهب من قبيلة بني زيد
المشهورة في نجد ،وبنو زيد من قضاعة القبيلة القحطانية المشهورة.
قدم جده عبد العزيز الملقب (س َبيِّل)من شقراء إلى عنيزة ،في حدود سنة 1250هـ ،ثم انتقل
والده مع عمه وهو صغير إلى البكيرية ،واستوطنها في سنة 1280هـ.
والدتـــه:
( )1شذرات الذهب.128/6 ،
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ولد ’ في مدينة البكيرية إحدى مدن منطقة القصيم ،وذلك في أواخر عام 1321هـ .
نشأته وحياته العلمية:
نشأ ’ في كنف والدين صالحين عرفا بالخير واشتهرا بالصالح  ،حيث كان والده من طالب
العلم وحفاظ القران الكريم ،وإماما ً ألحد المساجد في البكيرية فاعتنى بتربيته وتنشئته تنشئة دينية
علمية ،كما كانت والدته على جانب كبير من الصالح والتقى ،تحفظ أكثر من ثلثي القرآن عن
ظهر قلب ،ولديها حصيلة علمية شرعية ال بأس بها ،فعند بلوغه سن التمييز ألحقه والده بال ُكـتَّاب
عند خاله الشيخ /محمد بن علي المحمود  ،حيث تعلم على يديه المبادئ األساسية في التعليم ،على
الطريقة المعهودة آنذاك  ،وحفظ عليه وعلى والده القرآن الكريم عن ظهر قلب ،ثم شرع في تلقي
العلوم الشرعية ،وغيرها من العلوم التي تدرس آنذاك على علماء بلده وغيرهم ممن يأتي
ذكرهم ،وهم:
 -1العالمة الشيخ /عبد هللا بن س ليمان البليهد ،رئيس القضاة في الحجاز ،وقرأ عليه عندما
كان قاضيا ً للبكيرية ،في مبادئ العلوم الشرعية  ،في بعض المختصرات في التوحيد والفقه
وغيرها.
 -2الشيخ /حمد بن سليمان البليهد  ،حيث تولى قضاء البكيرية بعد أخيه السابق الذكر  ،وقرأ
عليه المترجم له قراءة يسيرة في التوحيد ،والحديث ،والفقه ،وغيرها.
 -3الشيخ /محمد بن مقبل آل مقبل  ،قاضي البكيرية بعد الشيخ حمد البليهد ،فقد قرأ عليه
قراءة طويلة في علوم شتى في التوحيد ،والتفسير ،والحديث ،وغيرها ،والزمه مدة طويلة حتى
وفاته ’.
 -4العالمة الشيخ محمد بن عثمان الشاوي ،المدرس بالمعهد العلمي السعودي بمكة،
وبالمسجد الحرام ،ثم قاضي شقراء ،كان يقرأ عليه حينما كان يأتي في الصيف إلى البكيرية
ويبقى بها بضعة أشهر ،فيالزمه للقراءة عليه ،وقد انتفع به انتفاعا ً كبيراً.
-5الشيخ/صالح بن عبدهللا الشاوي ،من مشايخ البكيرية المعروفين ،قرأ عليه في علم النحو
وغيره من علوم اللغة.
فهؤالء علماء بلده الذين أخذ عنهم العلم  ،وأما من تلقى عنهم العلم من خارج بلده فهم:
 -6العالمة الشيخ عمر بن محمد بن سليم ،رئيس قضاة القصيم ،حيث كان يرحل إليه في
مدينة بريدة لألخذ عنه  ،وعن غيره من العلماء في بريدة.
وكان أول رحلته إليه في عام1340 :هـ فقرأ عليه في سائر العلوم الشرعية والعربية ،وقد
استفاد منه فائدة كبيرة  ،وخاصة في علم الفقه والفرائض والنحو ،وكان الملك عبدالعزيز يرحمه
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هللا ينتدب الشيخ عمر بن سليم إلى بلدة األرطاوية للوعظ واإلرشاد ،والتدريس فيها ،وكان
يصحبه فيها تالميذه المتميزون ،وكان المترجم له أحدهم.
 -7العالمة الشيخ/عبد العزيز بن إبراهيم العبادي ،كان ’ من أبرز علماء بريدة في وقته،
وكان خاله الشيخ /عمر بن سليم السابق الذكر يُخلِّفه في القضاء والتدريس ،واإلمامة إذا غاب،
وكان المترجم له على صلة وثيقة به ،وانتفع به كثيراً ،والزمه مالزمة طويلة في األوقات التي ال
يدرس فيها الشيخ عمر بن سليم  ،وقد قال لي المترجم له" :كنت أجلس للقراءة عليه وللقراءة له -
حيث كان مكفوف البصر -في خلوة في مسجد الشيخ عمر بن سليم الليالي الكثيرة ،وكنا ال نشعر
بالوقت أحيانا ً إال بأذان الفجر األول ،فآخذ بيده وأوصله إلى بيته".
 -8العالمة الشيخ /عبد الرحمن بن ناصر السعدي  ،وقد استفاد من هذا العالم الجليل بسؤاله
مشافهة عما يشكل عليه من مسائل علمية ،حيث كان بين الوقت واآلخر يقوم بزيارته في مدينة
عنيزة للسالم عليه وسؤاله عما يشكل عليه ،كما كان يراسله فيما كان يشكل عليه من مسائل
علمية ،ولدي كثير من أجوبة الشيخ عبد الرحمن السعدي على رسائل المترجم له.
هذا وقد درس على هؤالء العلماء األجالء في العلوم الشرعية بمختلف أنواعها ،وغيرها من
علوم اآللة ،والتاريخ اإلسالمي ،وقرأ عليهم أمهات الكتب المعتمدة من المتون والشروح ،وكثيراً
من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وابن القيم،حتى ب َّز كثيراً من أقرانه ،وشهد له مشايخه بالتقدم
في العلم.
وكان من أهم محفوظاته باإلضافة إلى كتاب هللا الكريم ،كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد
الوهاب ،والعقيدة الواسطية في التوحيد ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وعمدة األحكام ،وبلوغ المرام،
في الحديث ،وزاد المستقنع في الفقه ،وملحة اإلعراب في النحو ،كما كان يحفظ الكثير من درر
األدب ،وعيون الشعر قديمه وحديثه.
أعمــالــه:
أوالً:التدريس
نظراً لما تميز به ’ من تحصيل علمي واسع ،وتميز على كثير من أقرانه ،فقد طلب منه شيخه
الشيخ محمد بن مقبل قاضي البكيرية في وقته التدريس ،والجلوس للتعليم في علمي النحو
والفرائض ،حيث كان شيخه المذكور ال يدرسهما ،فاستجاب لرغبة شيخه ،وجلس للتدريس في
عام  1349هـ ،فكان يجلس بعد صالة الفجر لتدريس النحو ،وكان يدرس في متن اآلجرومية ،
وقطر الندى  ،وملحة اإلعراب وشروحها ،وغيرها ،حيث كانت هذه هي كتب النحو الغالب
تدريسها في ذلك الوقت  ،فيدرس الطالب حسب مستواه من هذه الكتب المذكورة ،كما كان يدرس
ألفية ابن مالك مع بعض شروحها لبعض الطالب المتميزين دراسة خاصة في بيته.
وأما الفرائض فكان يجلس لتدريسها بعد صالة المغرب ،في متن الرحبية وشروحها وغيرها.
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وكان ’ يحرص على تدريب الطالب على التطبيق العملي بطرح المسائل الفرضية ،ليتمرنوا
على حلها ،وعلى إعراب اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية ،والشواهد العربية؛ لترسيخ هذا
العلم في أفهامهم.
واستمر ’ في تدريس هذين العلمين فقط مدة سنتين في الوقتين المذكورين ،باإلضافة إلى
جلوسه للدراسة على شيخه محمد بن مقبل  ،ثم في عام 1351هـ صار يدرس سائر العلوم
الشرعية ،والعربية ،والتاريخ ،وغيرها من العلوم التي تدرس آنذاك  ،فكان يجلس بعد الفجر
للنحو ،وفي الضحى إلى قرب الظهر في مختلف العلوم الشرعية ،كالتوحيد،والحديث،والفقه،
ويدرس للطالب هذه العلوم الشرعية كل حسب مستواه العلمي والسني ،ثم يجلس بعد صالة
الظهر إلى قرب صالة العصر للتدريس في المطوالت ،ففي التفسير :تفسير ابن جرير ،وابن
كثير ،والبغوي وغيرها ،وفي الحديث :األمهات الست وشروحها ،ومسند اإلمام أحمد وغيرها،
وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم  ،وكتب التاريخ اإلسالمي ،كالبداية والنهاية وغيره،
وبعد المغرب يخصصه لتدريس علم الفرائض في متن الرحبية وشروحها.
واستمر ’ على هذا المنوال في التدريس إلى عام 1373هـ حيث افتتحت المعاهد العلمية في
القصيم ،فخف إ قبال الطالب على الدراسة التقليدية ،فكان يجلس للتدريس في وقتين فقط ،في
الضحى ،وبين العشائين ،ثم انتقل ’ إلى مكة المكرمة سنة 1386هـ ،فرغب إليه العالمة الشيخ
عبد هللا بن حميد الرئيس العام لإلشراف الديني على المسجد الحرامآنذاك في التدريس في معهد
الحرم المكي في المسجد الحرام ،واستمر فيه إلى عام 1398هـ ،وكان وقت اإلجازة يذهب إلى
مدينة البكيرية ،ويجلس للتدريس في الضحى وبين العشائين ،ثم اقتصر في سنواته األخيرة على
التدريس بين العشائين فقط.
ثانيا ً :القضاء
عين ’ في قضاء البكيرية وما يتبعها من البلدان كالخبراء والهاللية والشيحية ،خلفا ً لشيخه
الشيخ محمد بن مقبل سنة 1360هـ  ،واستمر فيه إلى أن طلب اإلعفاء منه سنة 1366هـ ،ثم ألزم
به سنة 1368هـ  ،واستمر فيه إلى سنة 1378هـ  ،وفي أثناء توليه قضاء البكيرية عرضت عليه
مناصب قضائية عليا ،اعتذر عنها ،وذلك كرئاسة المحكمة الكبرى بمكة سنة 1370هـ ،وغيرها،
وكان حازما ً في قضائه ،يحـرص علــى الصلــح بين الخصمـين ،فـإن لم يجــد بـــداً حكم بما
يرى أنه الحق.
يحاول الصلح للخصمين مجتهداً

بالعدل يفصل إن يأبوا ويشتجروا

وكان القاضي في ذلك الزمان هو الذي يتولى اإلمامة ،والخطابة ،واإلفتاء ،وعقود األنكحة،
وغيرها من األعمال الدينية ،فكان يقوم بهذه األمور منذ عام 1349هـ نيابة عن شيخه محمد بن
مقبل في غيابه ،ثم قام بها أصالة منذ عين في القضاء سنة 1360هـ ثم اقتصر على اإلفتاء بعد
تركه القضاء.
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تالميــــذه:
نظراً لما تميز به ’ من مكانة علمية عالية ،فقد أخذ عنه العلم عدد كبير من زمالئه وأقرانه ،
فضالً عن بقية تالميذه الذين هم دون ذلك سناً.
وأخذ عنه العلم عدد كبير من أهل بلده ،وغيرها من البدان المجاورة ،تبوأ كثير منهم مكانة
علمية واجتماعية عالية ،فمن أشهر الذين تتلمذوا عليه:
 -1الشيخ /إبراهيم الراشد الحديثي ،رئيس محاكم أبها.
 -2الشيخ /محمد بن صالح الخزيم ،تولى القضاء في الرس ثم المذنب ثم عنيزة.
 -3الشيخ /سليمان بن صالح الخزيم ،تولى قضاء نجران ،ثم حوطة سدير وغيرها.
 -4الشيخ /صالح بن إبراهيم الطاسان ،قاضي البكيرية
-5الشيخ /محمد بن عبد الرحمن الخزيم ،من مشايخ البكيرية المعروفين.
()1
 -6الشيخ  /عبد الرحمن بن سالم الكريديس ،من مشايخ البكيرية المعروفين
وممن تتلمذوا عليه ممن هم دون أولئك سناً:
 -7الشيخ /عبد هللا بن عبد العزيز الخضيري ،قاضي عفيف ثم المدرس بالمعاهد العلمية كان
آخرها بالمدينة المنورة.
 -8الشيخ /عبد الرحمن بن محمد المقوشي ،تولى القضاء في الرياض وغيرها.
 -9الشيخ /عبد هللا بن محمد الخليفي ،إمام وخطيب المسجد الحرام.
-10شقيقه الشيخ /محمد بن عبد هللا بن سبيل الرئيس العام لشؤن المسجد الحرام والمسجد
النبوي ،وإمام وخطيب المسجد الحرام.
-11الشيخ /صالح بن محمد اللحيدان ،رئيس مجلس القضاء األعلى.
-12الشيخ /عبد هللا بن إبراهيم الخزيم ،مدير التربية اإلسالمية بوزارة المعارف.
-13الشيخ /عبد الرحمن بن ناصر البراك ،األستاذ بكلية أصول الدين بالرياض.
-14الشيخ /عبد الكريم بن عبد هللا بن محمد السديس ،رئيس محاكم تبوك.
-15الشيخ /إبراهيم بن عبد العزيز الخضيري ،رئيس محاكم القصيم بالنيابة.
-16الشيخ /عبد هللا بن سليمان السديس ،قاضي عفيف ثم الخاصرة.
 -17الشيخ /علي بن محمد المسلم ،اإلمام الخاص لجاللة الملك سعود بن عبد العزيز ،ثم
موجه التربية اإلسالمية بوزارة المعارف.
-18الدكتور/صالح بن ناصر الخزيم ،األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالقصيم.
( )1وهؤالء الستة من أشهر زمالئه وأقرانه الذين تتلمذوا عليه.
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-19الشيخ/عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي ،األستاذ المشارك بكلية أصول الدين بالرياض.
-20الشيخ /عبد هللا بن حمد الراجحي ،قاضي عروى.
-21الشيخ /يوسف بن منصور اليوسف ،رئيس محكمة القطيف ثم المستشار بالديوان الملكي.
-22ابنه الشيخ /عبد الرحمن السبيل ،الموجه بإدارة التعليم بمكة.
 -23الشيخ /صالح بن يوسف الدخيل هللا ،من مشايخ البكيرية المعروفين ،وكان المترجم له
يخلفه في الخطابة عنه لجودة إلقائه وحسن صوته.
-24الشيخ /صالح بن سليمان الخزيم ،مدير المعهد العلمي بالبكيرية.
-25الشيخ /سليمان الدهامي ،إمام وخطيب الجامع الكبير بالرس.
 -26الشيخ /علي بن محمد المزيني ،من مشايخ البكيرية المعروفين.
 -27الشيخ/محمد بن عبدالمحسن الفريح ،رئيس هيئة البكيرية.
-28الشيخ ناصر بن محمد الخزيم ،إمام جامع البكيرية.
-29الشيخ عبدهللا بن علي الراجحي ،من مشايخ البكيرية.
-30الشيخ ناصر بن عبدالرحمن الخزيم ،من مشايخ البكيرية.
 ومن تالميذه الذين درسوا عليه في مكة: -31الشيخ/صالح بن عبد هللا العبود ،رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
-32الشيخ /صالح بن محمد المقوشي ،مدير معهد الحرم المكي.
-33الشيخ /مقبل بن هادي الوادعي ،الداعية المشهور في اليمن.
-34الدكتور /عبد الجليل بن حسن العروسي األثيوبي.
 -35الدكتور /غالب بن عبدالكافي القرشي اليماني ،وزير األوقاف اليمني سابقًا.
 -36الدكتور /محمد بن سليمان المنيعي ،األستاذ المساعد في كلية الشريعة بجامعة أم القرى.
-37ابن أخيه كاتب هذه األحرف عمر بن محمد السبيل ،وقد قرأت عليه في الفقه ،والفرائض
في مكة ،والبكيرية.
آثاره العلمية:
صنف ’ ثالث مصنفات ،ولكنه لم يتمها ،وهي:
 -1شرح المنتقى للمجد ابن تيمية ،وقد عني بشرحه في بيان مطابقة تراجم األبواب لمذهب
اإلمام أحمد ،وبيان أوجه االستشهاد من األدلة للتراجم.
-2كتاب في الفقه الحنبلي ،على طريقة السؤال والجواب ،مع بيان الراجح من الروايات في
المذهب في بعض المسائل من حيث الدليل  ،وغالبها مبني على اختيارات شيخ اإلسالم
وترجيحاته.
6

 -3مختصر في أصول الفقه على طريقة السؤال والجواب.

صفاته وأخالقه:
كان ’ أبيض البشرة ،ربعة من الرجال ،يميل إلى القصر ،ذا عارضين خفيفين ،ولحية ليست
بالطويلة ،ذا عقل رزين ،وتؤدة وسكينة ،وهيبة ووقار ،وحسن سمت ،وتواضع ،وقلة كالم إال
فيما يعني وينفع ،محافظا ً على وقته ،ال يكاد يضيع عليه شيء من وقته بال فائدة ،كثير القراءة
والمطالعة،واإلكثار من ذكر هللا ،آمراً بالمعروف ،ناهيا ً عن المنكر ،ذا زهد وورع ،وصالح
وتقى ،وقد انقطع في آخر حياته للعبادة والطاعة ،وتالوة القرآن ،حتى إنه كان يختم القرآن في كل
)1(.
ثالث ليال تقريباً ،وكان مشهوراً بتعبير الرؤى ،وله فراسة ال تكاد تخطيء
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
كان ’ فقيها متبحراً غزير العلم ،واسع االطالع في علوم متنوعة ،في التوحيد والتفسير
والحديث والفرائض والنحو ،والتاريخ واألدب ،أما في الفقه السيما فقه اإلمام أحمد بن حنبل فله
فيه القدم الراسخ ،والشأو البعيد ،والباع الطويل ،مع اطالع واسع على خالف المذاهب وأدلتها،
واعتناء بقواعد الشريعة العامة ومقاصدها ،واهتمام بالغ بمؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية حتى
كان ال يكاد يخفى عليه شيء من اختياراته وترجيحاته.
أما ثناء العلماء عليه :فقد كانت بينه وبين العالمة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع مدير
المعارف مراسلة ،فكان الشيخ بن مانع يصدر رسائله إلى المترجم له بعبارة( :الشيخ العالمة).
وقال عنه فضيلة الشيخ عبد هللا البسام ":من فقهاء نجد الكبار"( )2وقال لي -حفظه هللا -
مشافهة في إحدى زيار اتي له في مكة "كنت أسمع الثناء على العم الشيخ عبد العزيز ،وكنت أظنه
متميزاً في الفقه فقط ،فلما قدم إلى مكة،كنت أجالسه بين العشائين في المسجد الحرام لفترة طويلة،
فوجدته متميزاً في علوم كثيرة وليس في الفقه فحسب".
وقال عنه فضيلة الشيخ على الهندي في أحد المجالس بمكة وأنا أسمع ":هو عالمة القصيم بال
منازع".
وقال فضيلة الشيخ محمد بن عودة وأنا أسمع ":قال لي الشيخ عبدهللا بن دهيش :ما رأيت في
علماء نجد أفقه من الشيخ عبدالعزيز بن سبيل"

( )1انظر :املجلة العربية ،العدد 180 :لعام 1413هـ
( )2علامء نجد خالل ستة قرون.935 /3 :
7

وقال عنه فضيلة الشيخ عبد هللا الخليفي إمام وخطيب المسجد الحرام":إن شيخنا ’....كانت له
()1
اليد الطولى في علم الفقه ،والحديث ،والنحو ،والصرف ،وعلم المواريث"
وقال شيخنا الشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطي المدرس بمعهد الحرم المكي":ما رأيت أفقه من
الشيخ عبدالعزيز بن سبيل"
وقال عنه فضيلة الدكتور صالح بن حميد ،إمام وخطيب المسجد الحرام ":كان ممن يشار إليه
في التبحر في الفقه ،وقضى جل وقته بين القضاء والتدريس ،وتخرج على يديه علماء مدركون،
وكان على صالح وتقى ،كثير الصمت ،والبعد عما اليعني ،وإذا تحدث ظهر على حديثه الثقة،
والرزانة ،وكأنه يتخير كلماته تخيراً ،وكان على اطالع ودراية باألدب ،يحفظ من عيونه الشيء
الكثير ،ويجمل مجلسه وجليسه باالستشهادات الظريفة ،والنكت الطريفة ،فال يمل جليسه ،إذا
صمت فعليه مهابة ،وإذا تحدث أسرك بتلطيف كلماته ،وحسن انتقاء عباراته ،وفيما علمت أنه
كثير القراء ة ،واسع االطالع ،ال يضيع عليه وقت بال فائدة ،وفي أواخر عمره لزم بيته ،وتفرغ
()2
للقراءة واالشتغال بالعبادة".
وقال عنه الشيخ عبد القادر السندي ،األستاذ بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ":فضيلة
العالمة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن سبيل ،المدرس في معهد الحرم المكي ،وهو من
المدرسين األوائل ،وتربى عليه جملة كبيرة من العلماء األفاضل ،وهو أيضا ً من القضاة البارزين
الذين بقوا في هذا المنصب ربع قرن ،في بالد القصيم ،إلى أن أكرمه هللا في هذا الجوار الكريم،
()3
وهو مرجع هام لجميع مدرسي معهد الحرم المكي ،خصوصا ً في المسائل الفقهية".
وفاتـــه:
أصيب ’ قبل وفاته بأربع سنوات بجلطة يسيرة في المخ ،حصل معه بسببها ثقل في اللسان،
ثم ازدادت معه هذه الجلطة حتى أفقدته القدرة على النطق ،مع ضعف في الذاكرة والجسم مما
ألزمه الفراش مدة عامين ،حتى توفاه هللا ليلة السبت ،الحادي والعشرين من شهر صفر من عام
اثني عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة ،وصلي عليه في المسجد الحرام بعد
صالة العصر من يوم السبت ،وأ َّم الناس في الصالة عليه شقيقه إمام وخطيب المسجد الحرام
الشيخ محمد بن سبيل ،ودفن في مقبرة العدل ،وحضر الصالة عليه وتشييعه جمع كبير من
العلماء وطالب العلم ،وعدد من أعيان مكة ،وتأسفوا على فقده.

 )) 1جريدة عكاظ ،العدد9178 :لعام 1412هـ.
)) 2جريدة اجلزيرة ،العدد6915 :لعام 1412هـ.
( (3األجوبة املكية عىل األسئلة الباكستانية :ص.4:
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وقد رؤي له قبيل وفاته ،وبعده منامات حسنة ،وخلف من األبناء :عبد الرحمن ،وعمر،
ومحمد ،وصالح ،وأحمد ،كما خلف أربع بنات ،رحمه هللا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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ما قيل فيه من املراثي:
رثي رمحه اهلل بمراثي عديدة ،شعر ًا ،ونثر ًا ،نرشت يف عـدد مـن الفـوا واملجـالت،
فمام قيل فيه من املراثي الشعرية ،مرثية شقيقه الشيخ حممد بن سبيل وهي :
جتــرا األمــور عــىل مــا خــــــه القـــدر

وكــل ـــي لــه مــن دهــــر ــــر

تـــوا الــدهور ويف ـياتـــــها أمــــ

كانـــ فبانـــ فــال عــس وال أثـــــر

ومـــا اـيــــــاة لـــــوي دار ثــــــوا

كــل امــراء ـــامم املــوت منتظـــر

ك ـ مزقـــ أمـــ يف اخلافقــــس ســـمـ

ال الشــمآ لفلــة عنهــا وال القـمـــر

أخنـ عليهـا وو الـدهر واستلبــــ

منهـــا كالكهـــا وا تاــــا القـــــــدر

ومـــا ق ــــ أـــــد منـــــها لبـانتـــــه

وال اســـتقام لـــه ورد وال ــــــدر

أيامــــها نكــــــد وكلـــــــها كبــــــد

ومجعهـــا فرقـــة و ـــ وها كــــــدر

ذا سنـــــة اهلل يف األكــــــوان قاـبــــة

هبــا اســتوا اخللـ أمــار ومــن أمــروا

أما ترا العلـ واسسـالم قـد فجــــــعا

بعـــــاض عامـــــــــل هلل مـؤ ــــــر

لقــد فجعنــا بـــموت اـبـــر عاملـنــــا

عبــد العزيــز الــذا قــد ضــمه املـــدر

يبكـــي عليــه الــورا تبكــي الســـــه

تبكــي لــه ـلــ تــتىل هبــا الســـــور

تبكــي مساجــــدها تبكــي منابرهــــــا

تبكـــي املوـــابر واألقــــالم والزبــــر

وروضــة مــن ريــام العلــ مزهــــــرة

فيهــا املــواعل والتــذكر والنـــــذر

هلل مـــــن عـــــاض بال قـــــه م ــــــل

كــالبور ـاشـــ لــه مــن موجـــه درر

ويف العقائــــد والتوـيــــــــد عاملهــــــا

ويف اـــديك ـمــام روضــه ن ـــــر

ويف املثــــــا يدــــــوص يف دقائقهــــــا

م رســـ ًا نافـــذ ًا فيـهــــا لــــه بفـــــر

كانــــ لـــه قـــدم يف النوـــو راســـ ة

يدنــي اللبيــب عــن املدنــي كــام سـ وا

ويف املواريــك كــ مــن فتيــة لــــــوا

مــن بوــر وكــذا التــاريخ والســــر

جيلـــه جلـــة األقـــــوام ـن ذكــــــــرت

فــيه شــامئله أو درســه ـ ــــروا
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كـ مدلـ مــن فنــون العلـ ـــار بــــــه

أهــل الدرايــة واجتالـــ بــه ال كــــر

أبــدا الدــوامل للســؤال فات وــــــ

دقـائ ال هـ فارتــاـوا وقـد ا ـــروا

مــا كــان مكتســبا بـــل كــان حمتسبــــــ ًا

ســتون عامــ ًا بنشـــر العلـــ يبتـــدر

بــالعل م ـــل باـلـــ متفـــــــا

والفــ شــيمته والفــمـ والبشـــر

فيــه األنـــاة فــــال ـــيـ يـيــا بـــــه

بـــاـل يـــدرأ ال عجـــز وال خـــــور

لـــه وقـــار وسيــــام العلـــ هبجتــــه

فيـــه التواضـــ ال يف خـــد

عـــــر

نعــــ املعــس ـذا مــا خلــة عرضـــــ

للمســـتجر وللعـــــافس مـدخـــــر

زان الق ــــاء وكــــان العــــدل تــــه

عشــرون عامـ ًا ب فــل اــ مشــتهر

حيـــاول الفـــلم لل فـــمس تهـــد ًا

بالعــدل ي فــل ـن يــيبوا ويشتجـــروا

لـــه تالميـــذ مـــن ـــر لـــه لــــوا

ـــدر

كانــــ ــــ

عــذا املــذا ـ ـ مــن ورد

ـــ يف العلـــ ساميـــــة

قد أـرزوا السب يف اآلفا وانتشــروا

مـــنه ق ـــاة ب فـــل اــــ قائمـــــة

ولخــرون دعــاة باـــدا جهــــــــروا

وفتيــــــة يف بيــــــوت اهلل دهرهـــــــ

ويف املعاهد بالتـدريآ قـد عمـــــروا

يف كــل فــن ـــ ـن جئـــ ملتمســـــــ ًا

تلــ الفــواا ومــدعوم بــه األثـــر

أنســـ مفــيبته مــا بــان مــن حمـــــــن

ومن وو خلـ قـد ـ هـا الكـدر

مــا بعــد يومــا لمـــزان موجـــــــدة

وال جلـــرىل عـــىل لالمــــه ضـــجر

بــاألمآ بــاملنون نعـــ يســر بـــــه

رساة مكـــــة واألــــــدا تنهمـــــر

يف ســـاـة العـــدل قـــد وارا ملوــــــد

هلل مــن جســد يف القــاهلل قــد قبـــروا

"غرررردر " قضـــ نوبــــ ًا ومدتــــــه

مــن عمــر كــان "أمنررا"كلــــه ر ـــرر

أســـتودهلل اهلل مـــن يف القـــاهلل أعظمـــــه

أنـــ اسلــه الــذا يرجــ ويــدخر

أنـــزل عليــــــه شـــابيب الرضـــا ديـــ ًام

مــا امتــد اــل ــامم أو ــ مـــر
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ث ـ الفــالة عــىل أزك ـ الــورا ـسبـــ ًا

مســـل ًام مـــا اخت ـــ يف أفقـــه قمــــر

واآلل والفـــوب مـــا ناـــــ مـوقــــة

وما اخت ـ يف املديـب األنجـ الزهـر

كام رثا تلميذ الدكتور الم بن ناو اخلزي بمرثية ـويلة ،أورد بع ًا منها:
فقـــدناا يـــا عبـــد العزيــــز مربيــــــ ًا

وأســـتاذ جيــــل مــــن معـارفـــــه نثــــرا

ورائــــــد لداا و ـــــــ مـــــــوف

ومنتــــــ أفــــــذاذ ذوا خلــــ ـهـــر

…………………........……....

……….................................

ف رجــــــ أثباتـــــــ ًا فـاــــــل ذادة

ق ــوا يف سبيـــل اـــــ والنهــي واألمــر

وبثـــــوا كديـــــك يف مرابـــــ جدبـــــة

فــيـيوا قلــوا النـــــاش بالرشــد والذكـــر

كـــام ـــرهلل األرم املـــوات ـذا ــــ

هـــواتس ســـوب يف فيـــا ويف مفــــــر

وكنــــ فقيهـــا نـــر ال كـــر واـجــــ

فوليــــ تق ــــي بالكتــــــــاا وبالدــــر

مــــن الســــنة املــــثىل ب هــــ وـنكــــة

وقـــــوة عـــــزم واقتـــــدار ويف ـــــ

ق ـــيـ ق ـــاء ربـــ قـــرن مســـدد ًا

تقيـــــ ًا مفـــــيب ًا يف ال راســـــة والســـــ

بــــه شــــبه مــــن شــــي ه وســــناد

فتـــ مقبـــل مـــن كـــان يف القـــدر كالبـــدر

ويف الــــورهلل الزاكــــي ـمــــام وقمــــة

ويف العلـــ بوـــر ال يدـــيل ولـــو جيـــرا

ودرســـــ يف املكــــي ـــــالا معهــــد

فنونــــ ًا جنــــوا منهــــا فوائــــد كالــــدر

.…….….............................

……………...........................

فجعنــــا بشــــيخ ـــــال عنــــا يابــــه

وكنــــا قبيــــل ذاا ندــــر مــــن بوــــر

فجعنــــا بشــــيخ ذا شــــامئل عذبــــة

أســـــارير تنـــــداىل باــــــب والبــــــرش

لــــه جاذبيـــــات وأســــلوا مـــــاهر

يعيــــد هبــــا الـــــالا للعلــــ والــــ

فوينـــا بتشـــجي وـينـــ ًا بمفــــوا

وـينـــ ًا بكتـــب نســـت يد مـــدا العمـــر

لــــه وق ــــات ــــادقات ــــوارم

مـــ اــــ يماـــ ال يبـــا بـــذا النكـــر

12

أشـــي ي فكـــ علـــ جنينـــا رـيقـــه

وكـــ ـكـــ مـــن فيـــا ـيبـــة النــــرش

وكـــ شـــاهد ـلـــو ي ـــيا خريـــدة

وكـــ قفـــة اكـــي ثوابــــ للنـــــرص

عــــة

أذابـــ ــوا الـديــان بالق ــب والســمر

فــــا عــــىل تلــــا الريــــام أري ــــة

ول عــــىل اسخــــالص يف دمنــــا جيــــرا

بتــــاريخ أبـــــال بنــــو ــــد
ول عـــــىل علـــــ

زيـــــر حمقـــــ

يــــذكرنا مــــا كــــان يف مكــــة الـهــــر

ومـــا كـــان يف دار الرســـول و ـــوبه

مــن العلــ والتعلـــي يف األعرصــ الزهـــر

ويف عرصـــنا الزاهـــي ريـــام جتـــددت

تعيــــد لنــــا التعلــــي يف ـلــــة ال ــــر

أيـــا شــــي نا ليتـــي علمـــــ مبكــــر ًا

ألـظـــــ بتكبـــــر وأا ـــــر بـــــاألجر

وأميشـــ مـــ األخيـــار خلـــا جنـــازة

هبـــا العلـــ حممــــول ـق بـــاـن القــــ

فــــواروا يف عــــدل بمكــــة أوـــــد ًا

وذا ســــنة العــــالم يف الســـــر واجلهــــر

و ىل اهلل وسل عىل نبينا حممد وعىل لله و وبه أمجعس،،،

دكتبه
عمر بن حممد السبيل
مكة املكرمة يف1416 /3 /25:هر
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