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 الشيخ السبيل.. فقيه النفس والدرس 
 هجرية 31/2/3111 -عبد اهلل بن محيد صاحل بن 

كتب اهلل الفناء على مجيع اخلالئق، فسنته يف ذلك ماضية، ومشيئته نافذة، وحكمته 
إنك ميت وإهنم »وإليه يرجع األمر كله، ويف التنزيل العزيز: ، بالغة، له امللك كله 

رمحه اهلل: ويف  يقول احلافظ ابن كثري«. ة املوتل نفس ذائقك»، وقال عز شأنه: «ميتون
 هذه اآلية تعزية مجيع الناس، فإنه ال يبقى أحد على وجه األرض حىت ميوت.

، وحني «فأصابتكم مصيبة املوت»والقرآن الكرمي مسى املوت مصيبة فقال جل وعال: 
 من أهله ومعارفه وبحبيه ّفَ تو م  ـتقع هذه املصيبة يكون هلا شدهتا ومصاهبا على من حول ال

مبوت الرجل من  ر  ـخب  إين أ  )رمحه اهلل:  لناس بعامه. يقول أيوب السختياينخباصة وعموم ا
، أخرج ذلك اإلمام الاللكائي، وأخرج أيضا عن (أهل السنة فكأين أفقد بعض أعضائي

حاب كان أيوب يبلغه موت الفىت من أص»محاد بن زيد يرمحه اهلل تعاىل أنه قال: 
فإذا كان هذا هو الشعور عند موت الفىت والرجل املغمور «. رى ذلك فيهـي  ــاحلديث ف

وغري ذي املكانة العلمية والصالح، فكيف يكون احلال عند موت أحد العلماء 
هيل املدامع، املضاجع، وي   ض  ق  ي   الصالح واألخيار؟! إن موت العاملوالفضالء وأصحاب 

عرف للعامل ه مصيبة. ومن عالمات اخلري يف اجملتمع والناس أن ت  فحياة العامل غنيمة، وموت
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منزلته، وحتفظ له مقامه، يظهر ذلك ويؤكده ما يظهر على الناس من تأثر وفجيعة عند 
 حدوث العارض أو املرض، فكيف إذا كان املصاب بالوفاة وحلول األجل؟!

الفقيه اإلمام معايل الشيخ د وقد ظهر هذا الشعور وجتلى حني فقدت األمة العامل املسن  
الناس يف  بن عبد اهلل بن بحمد بن عبد العزيز السبيل، رمحه اهلل وغفر له، الذي أمَ بحمد 

عاما، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو اجملمع الفقهي  14بيت اهلل ما يقرب من 
سخا يف عاملا را -رمحه اهلل  –الشيخ  ف  ر  اإلسالمي ورئيس احلرمني الشريفني. فقد ع  

 علمه، ونبيال راقيا يف أدبه وحسن تواصله وإحسانه، وختلقه بآداب الشريعة ومست  
 ب.ب وأدَ ق فتأدَ ل  ــخ  ـم، واستبطن الم وعلَ محلتها، محل العلم فتعلَ 

وقد ظهر نبوغه منذ صغره، فقد حدثين معايل الشيخ صاحل بن بحمد اللحيدان بأن 
هـ، بل قال إنه كان يعد 3132نة البكريية منذ عام الشيخ بحمد كان يؤم املصلني يف مدي

 للقرآن الكرمي يف البلد آنذاك. أصغر حافظ  

حني كان  –رمحه اهلل  –من صلته بوالدي  –رمحه اهلل  –وقد نشأت صليت بالشيخ 
قاضيا يف منطقة القصيم، فقد كنت صغريا يف املرحلة االبتدائية، وكان الشيخ بحمد مع 

فكنت أراه يف ، عبد العزيز العامل الفقيه من خاصة جلساء الوالد أخيه فضيلة الشيخ 
رمحه  –بيتنا يف بريدة جيلس مع الوالد مع بعض اجللساء اخلاصني الذين يأنس هبم الوالد 
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عة اطالعهم، كما كان يصحب الوالد م وحسن أدهبم وحديثهم وس  ه  رف  لعلمهم وظ   -اهلل 
 رف جملس.يتمتع به من فضل وصالح وأدب وظ  يف بعض أسفاره ورحالته وتنزهاته ملا 

فازداد القرب منه ، حني انتقل إىل مكة املكرمة  -رمحه اهلل  -مث زادت املعرفة به 
رمحه اهلل. مث أكرمين اهلل باإلمامة يف املسجد احلرام، مث العمل حتت  -وتوثقت الصلة به 

نه هنا هو بعض ما عرفته عنه و  د  أ  نائبا له، فتوثقت الصلة، وكثري مما  -رمحه اهلل  -رئاسته 
 رمحه اهلل. -

من خرجيي حلقات العلم حيث طلب العلم على يد والده  -رمحه اهلل  -الشيخ بحمد 
وعلى يد الشيخ عبد الرمحن الكريديس يف سن الرابعة عشرة، وأحسن جتويد القرآن على 

قاضي البكريية  يد الشيخ سعدي ياسني. أخذ العلم الشرعي عن أخيه الشيخ العالمة
واملدرس يف احلرم املكي عبد العزيز السبيل، والشيخ العالمة قاضي البكريية بحمد املقبل 

ني الشيخ حدث  ـومساحة الوالد الشيخ عبد اهلل بن محيد، كما قرأ يف مكة املكرمة على امل
 - عبد احلق اهلامشي، والشيخ أبو سعيد عبد اهلل اهلندي، ولديه منهما إجازة يف احلديث

 رمحهم اهلل مجيعا.

اه وتلقاه عنه مجلة من كبار علماء وبعد حتمله العلم من هؤالء العلماء األفذاذ فقد أدَ 
نات العلمية، وممن دوَ م  ـجيزا للمرويات احلديثية والـدا وم  كان رمحه اهلل مسن  البالد وغريها و 

بد الرمحن الكلية درس عليه الشيخ صاحل الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ ع
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رمحه اهلل  -رئيس احملكمة العليا، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي احملدث اليمين املعروف 
 رمحة واسعة.

س يف وزارة أما أعماله فقد توىل رمحه اهلل مجلة من األعمال العلمية واإلدارية، حيث درَ 
إماما وخطيبا يف املسجد  ن  ـي  املعارف واملعاهد العلمية ما يقرب من عشرين عاما، مث ع  

هـ، مث 3134احلرام ورئيسا للمدرسني واملراقبني ومسؤوال عن الشؤون الدينية فيها عام 
هـ، واستمر نائبا حىت 3131عني نائبا لرئيس اإلشراف الديين على املسجد احلرام عام 

 ن  ـي  مث ع  بعد تشكيلها اجلديد باسم الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، 
هـ. وكان عضوا يف اجملمع الفقهي يف رابطة العامل اإلسالمي منذ 3133رئيسا هلا عام 

عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية، كما توىل التدريس  ن  ـي  ع  و إنشائه، 
ء الشهري إماما فيه، كما كانت له مشاركة فاعله يف برنامج اإلفتا ن  ـي  باملسجد احلرام منذ ع  

، كما قام جبوالت دعوية وإرشادية يف كثري من دول العامل اإلسالمي «نور على الدرب»
مجلة من املشكالت، كما توىل رئاسة  وغريها وكان هلا األثر البالغ يف نفع الناس وحل  

 عالم احلرم.إالشباب على الزواج، ورئاسة جلنة إدارة اجلمعية اخلريية ملساعدة 

 عاما. 14إلمامة واخلطابة يف املسجد احلرام ما يقرب من وقد استمر يف ا

يف كل ما تواله من أعمال وتعليم ودعوة وإدارة وتوجيه كان متأنيا  -رمحه اهلل  –الشيخ 
مسالك الوسطية، حريصا على   سالك   يف قراراته، مرتويا يف إجراءاته، يعاجل األمور حبكمة  
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اإلنصات يف علم وصرب وأناة  ن  س  ن معه، ح  كسب الرضا، وحفظ الود، وال سيما العاملو 
 وحكمة.

من مظاهر حكمته وحسن تصرفه ما حصل له حني اقتحم جهيمان وأتباعه املسجد 
هو  –رمحه اهلل  –هـ، فقد كان الشيخ 3111احلرام فجر اليوم األول من احملرم عام 

ا بالسالح فلما فرغ من الصالة تقدم بعض هؤالء األتباع مدجج، اإلمام يف الصالة 
فحاول الشيخ منعه حبكمته وحزمه، وكان املنادي قد نادى ، ليتحدث من مكرب الصوت 

يهم لصالة اجلنازة، واستطاع الشيخ أن يصلي على اجلنازة، مث تكاثر هؤالء وبدأوا يف تعد  
لوته وصار يتصل باملسؤولني فبقي الشيخ داخل املسجد احلرام وذهب إىل خ  ، وجتاوزاهتم 

هون به، جلس على ذلك قرابة وج  م على األوضاع أوال بأول، ويتلقى منهم ما ي  طلعهوي  
ساعة ونصف الساعة وبعد تفامهه مع املسؤولني رأوا مناسبة خروجه من املسجد، ولكن 

فرأى الشيخ حبكمته وهدوئه ، عتدين قد بدأوا بإغالق األبواب وتفتيش اخلارجني م  ـال
إنه »سب تعبري اإلذاعة الربيطانية يف حينه قالت: وح –خلع مشلحه الذي كان يرتديه 

 ، فخرج الشيخ حبسن تصرفه ومل يستطيعوا أن يلحقوا به األذى.«خلع مالبسه الدينية

هـ بزيارة إىل مجهورية 3134ومن دالئل حكمته وفضله وثقة املسلمني فيه أنه قام عام 
ه يف هذه الزيارة معايل الدكتور بحمد مايل بدعوة من رئيسها ألفا عمر كوناري، وكان يرافق

أمحد علي، رئيس بنك التنمية اإلسالمي، وطلب الرئيس من الشيخ أن يقوم جبهود 
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كان قد أوشكت أن تقوم بينهما حرب أهلية، فما كان الصلح بني بعض القبائل هناك و 
ركة أمثرت من الشيخ بتوفيق اهلل له مث حبكمته وعلمه وحسن تصرفه إال أن قام جبهود مبا

الناس له مساعيه  د  م  ـوح  ، عن قبول الصلح وحقن الدماء يف ذلك البلد املسلم 
 املشكورة.

أنه قال يف أحد لقاءاته لبعض رؤساء الدول  –رمحه اهلل  –حفظ للشيخ كذلك ـومما ي  
والرئيس ، والبلد يسوده اهلدوء والنظام ، اليت يتكون شعبها من مسلمني وغري مسلمني 

إن العدل ومالحظة حقوق الناس والنظر إليهم )را ومنبها: ذك  م قال له الشيخ م  غري مسل
بالسوية هو الذي حيقق هذا اهلدوء واالنتظام والرضا، أما الظلم واجلور فإنه عدو 

. وكان هلذه الكلمات موقعها وأثرها على ذلك الرئيس كما (الشعوب وعدو االستقرار
 ما أحكمه وما أعقله!قال احلاضرون، فرحم اهلل الشيخ، 

وجملس الشيخ رمحه اهلل عامر بكل طبقات اجملتمع بل من كل أحناء العامل اإلسالمي، 
يكاد يكون  –رمحه اهلل  –قه رحالته العلمية والدعوية، فالشيخ ـــوقد زاد من ذلك ووثَ 

كز فزار املرا ، ومن مشاله إىل جنوبه ، جاب أرجاء العامل اإلسالمي من شرقه إىل غربه 
، وتوثقت بتلك الزيارات العالقات ، اإلسالمية واملدارس الدينية واألقليات اإلسالمية 

يدفعهم لذلك كرم الشيخ ، فكان بيته عامرا بالزوار من مجيع شعوب العامل اإلسالمي 
،  –رمحه اهلل  –بل لقد ظهر ذلك يف يوم جنازته ، ولطفه وحسن استقباله ودماثة خلقه 
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شيعني من العلماء والغرباء والوجهاء والفقراء وكل الفئات م  ـودا يف الفقد كان يوما مشه
 والطبقات، فرمحه اهلل رمحة واسعة.

عامل متمكن يف علوم الفقه والتوحيد والعربية وآداهبا، والشيخ  -رمحه اهلل  –والشيخ 
حيفظ من عيون الشعر وغرر القصائد ونوادر القصص وامللح ما يعكس علم الشيخ 

 رفه وحسن حديثه وأنس جملسه.وفضله وظ  وفقهه 

كما أنه سريع االستحضار لألدلة والشواهد، وجليس الشيخ ال ميل، فمجلسه جملس 
فيه النوادر الفقهية وامللح األدبية واملقطعات الشعرية. ومع هذا العلم ، علم وفقه وأدب 

يف ذلك سلف من  وله، الغزير والفضل الكبري إال أنه مل يكن من املكثرين يف التأليف 
من أمهها انشغاهلم بالتعليم والدعوة وتبصري ، أهل العلم كثري، واألسباب يف ذلك معروفة 

ألن مما تربوا عليه الرتكيز على ، وهو ظاهر يف بالدنا لدى أئمة الدعوة وعلمائها ، الناس 
ل ذلك من وجع، الدعوة إىل اهلل ونشر العلم والقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 مما شغلهم عن التأليف والتصنيف.، قدم عليها غريها األولويات اليت ال ي  

ومع هذا فقد ترك الشيخ بعض املؤلفات اليت تدل على علم الشيخ وفقهه وعمق فكره 
األدلة الشرعية يف حق الراعي »ورجاحة عقله وسعة اطالعه، من ذلك رسالته احلكيمة: 

بيان حق والة األمور على الرعية، وحق الرعية » قاصدا ، وقد ألفها رمحه اهلل«والرعية
 ل  م  ـعلى الوالة، وما جيب لكل منهم من احلقوق، وبيان ما عليه من الواجبات، وما ح  
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احلاجة إىل بياهنا يف هذا الزمن داعية،  -رمحه اهلل  -رأى  .« من أمانة ومسؤوليات..
من الراعي والرعية مبا أوجب اهلل  واملصلحة يف إظهارها مقتضية، وذلك ملا يف قيام كل

. وقد كانت هذه الرسالة مدونا عليهم، من مصاحل كثرية للعباد والبالد، دينية ودنيوية
فركز املسؤوليات ، خمتصرا أبرز فيه معامل السياسة الشرعية وحتكيمها يف تراتيب املسؤولية 

لك املسؤوليات ودورها يف حفظ لية بني تجوانب التكام   ز  الكلية على الراعي والرعية، وأبر  
الدين وسياسة أمور الدنيا، كما أوضح ذرائع التوفيق ووسائل النجاح للدولة املسلمة من 
خالل تولية األكفاء وأصحاب األمانات يف النهوض مبسؤولية ويل األمر يف رعاية الدولة 

شرعي الذي وصيانتها، وما يتحقق بذلك بنزع الفساد وتقليل اإلفساد. ومن التأصيل ال
ن ما اهتم أهل السنة واجلماعة بإيضاحه وبيانه يف هذا املدوَ  -رمحه اهلل  -أوضحه 

والتأكيد على رعايته والقيام به، وهو ما لوالة األمور من حقوق وواجبات، ومن أوجه 
أهل السنة واجلماعة نصوا على هذه احلقوق يف كتب العقائد »االهتمام ومظاهره أن 

ا أن هذا األمر هو مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة، من وجوب والتوحيد، وبينو 
السمع والطاعة لوالة األمر إال أن يأمروا مبعصية، فإن أمروا مبعصية فال طاعة هلم، ألنه ال 

،  «طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ويرون النصح والدعاء هلم، وإعانتهم على احلق...
إجالهلم، »حقوق والة األمور على الرعية:  كما نص أهل السنة واجلماعة على أن من

ألن ذلك أوقع يف هيبتهم، حىت حيذرهم أهل الفسق  ،وتوقريهم، وتعظيمهم يف النفوس
، وقد أكد رمحه اهلل هذه القيمة وأثرها على دفع أسباب الفنت ونشوء النزاع يف «والفجور
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ن يسعى جهده يف صفوف األمة، ودعا أهل العلم والدعاة ومن له تأثري يف جمتمعه أ
 اإلصالح والنصح ومجع الكلمة وتأليف القلوب ليتحقق نشر الشرع ورمحة اخللق.

فر العلمي يصنع العامل املوازنة لواقعه وجمتمعه وقد ضبط ذلك باألدلة مبثل هذا الس  
الشرعية واملصاحل الشرعية، وغياب العامل عن هذه املسؤولية هو فرار من الغاية اليت 

 وجتفيف لوسائل وحدة الصف ومجع الكلمة املناط به.، في هلا اصط  

وله يف ذلك ديوان ، تذكري وذكرى  -رمحه اهلل  -وملنرب احلرم املكي مع الشيخ بحمد 
ب هبا من خالل خطبه السلسة مجلة من املوضوعات اليت قرَ  ن  ـيَ بـ  ، خطب من جزأين 

وأسباب ، طن اإلشكال ودفعه والداللة على مو ، حضور الشريعة يف بيان العبادة والعادة 
 واحلث على مكارم األخالق والنهي عن سفاسفها.، املشكلة وحلها 

اخلط املشري إىل احلجر األسود يف صحن املطاف ومدى »رمحه اهلل:  -ومن مؤلفاته 
، ورسالة يف حد السرقة، ورسالة يف القاديانية، وديوان شعر، ورسالة يف حكم «مشروعيته

 إسالمية. التجنس جبنسية غري

وحادثا جلال؛ ملا هلم من األثر البالغ يف  كان موت العلماء مصيبة عظمى  وأخريا، إمنا
صالح العباد والبالد.. فإن املوت سنة يف الناس ماضية ومنهم العلماء، واهلل تعاىل حافظ 

قال: مسعت رسول  -رضي اهلل عنهما  -لدينه وكتابه. عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
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زعه من الناس، تإن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ين»يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 
 «.عامل اختذ الناس رؤوسا جهاال بق  ــحىت إذا مل ي  ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 

والوصية يف هذا املقام أن تلتف األمة حول علمائها، وتنهل من معينهم، وتستفيد من 
ولشباهبا وناشئتها ، وفالح وصالح لعموم األمة بعامة حكمتهم، وذلك عالمة خري 

 خباصة، وهو كذلك من توقري العلماء ومعرفة حقهم ومكانتهم.

لكتاب اهلل،  محلة   ذرية صاحلة فيهم طلبة علم متمكنون   -وهلل احلمد  -ف وقد خلَ 
 وفيهم أصحاب مسؤوليات يف الدولة كربى، زادهم اهلل صالحا وإحسانا وتوفيقا.

هلل عزاء يف كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت. واحلمد هلل رب  وإن
 العاملني.. وصلى اهلل على نبينا بحمد وآله وسلم.

 واملستشار بالديوان امللكي،  وعضو هيئة كبار العلماء،  * إمام وخطيب املسجد احلرام

 
 


