
 
                            

                ( الوجيز في ترجمة الشيخ عبدالعزيز )  

                 ترجمة الـشيخ 
                عبدالعزيز بن صالح املرشد - رحمه اهلل 

                      ( ١٣١٠هـ — ١٤١٧هـ ) 
                              

                                بقلم حفيده :                                                 
             

              عمر بن عبداملحسن بن عبداهلل آل الشيخ 

 



مقدمه : 
الحمد هلل الذي رفع شأن العلم وعظم قدر العلماء، والصالة والسالم 

على إمام الحنفاء وسيد األصفياء، وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ما تعاقب النور والظلماء، اما بعد : 

فمما ال شك فيه أن للعلماء مكانة كبرى، ومنزلة عظمى، قال 
تعالى: )يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات( فإذا 
جعلت النجوم زينة للسماء، وهي الآللئ التي طرزت بها الصحيفة 
الزرقاء، فإن العلماء هم زينة األرض ونورها وجمالها وسرورها، بهم 
تهتدي العقول الحائرة، ومن معينهم ترتوي النفوس الظامئة، وإلى 
ظاللهم الندية تفيء األرواح الطاهرة ومن هـؤالء الفضالء والعلماء 

المه عبدالعزيز بن صالح املرشد - رحمه اهلل.  د العَّ شيخ شيوخنا الجَّ

فقد تتبعت في بعض ُكتب السير والتراجم باحثاً عن سيرة لـ الّجد 
الشيخ عبدالعزيز - رحمه اهلل،  فلم أجد له سيرة في ذلك اال في ُكتب 

قليلة جداً  فعزمت على جمع سيرة له، لتكون في متناول اليد 
وسهولة الحصول عليهـا وقرأتها ونشرهـا ،و بعد مشاورات مع 

بعض طلبت الشيخ املعروفني وجدت منهـم الدعم الوفير والتأييد 
الكثير للفكرة، لـ خروج هـذه السيرة العطرة النافعة لـ الشيخ،  

وأرجوا من اهلل سبحانه وتعالى أن تكون هـذه السيرة املباركة ،  
حافزاً إيمانياً وفرصة عظيمة  لالستفادة من الدروس والعبر  
التي تزخر بها  أيامه لـ التأسي به واقتفاء آثاره ومن تبعه. 

                                
 (١)



               •| سيرته العطرة |• 

اسمه ومولده ونسبه : 
انه ذلك العالم الجليل واملربي الفاضل والقدوة الصالحة والطود 
الشامخ في العلم والزهد والصدق واإلخالص والتواضع والورع 
والفتوى والذي أجمعت عليه قلوب أهل نجد على قبوله ومحبته. 

المة الشيخ عبدالعزيز بن صالح املرشد : هـو العَّ
من الجميالت من قبيلة عنزة العريقة 

ولد رحمه اهلل في مدينة الرياض عام ١٣١٢هـ 
في بيئة علمية طاهـرة نقية فنشأ نشأة صالحة، 

شرع في طلب العلم بعد العاشرة من عمره ، 
ودخل كتاباً في مدينة الرياض عند املقرئ الشيخ 

عبدالعزيز بن مفيريج تعلم عنده وحفظ عليه القرآن 
وكان من زمالئه املقربني في الطلب سماحة الشيخ  

المه محمد بن ابراهيم بن آل الشيخ (١٣٨٩هـ).  العَّ

قال الشيخ حمد الجاسر- رحمه اهلل في مقال له بجريدة الرياض : 

قال في نسب الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن مرشد : هم أسرة  
من فخذ جميلة من بني وائل من قبيلة عنزة العدنانية الربيعية . 



وقد التقى خالل فترة التحصيل العلمي عدداً من كبار أهل العلم 
والفضل، وصاحب جماعًة من فضالء الطلبة آنذاك، ومن هؤالء : 

الشيخ عبداهلل بن عبداللطيف آل الشيخ  
الشيخ ابراهـيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
الشيخ صالح آل الشيخ قاضي الرياض 

الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز 
الشيخ عبداهلل بن حسن آل الشيخ 
الشيخ عبداهلل بن محمد بن حميد 

الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ 
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق  

الشيخ سليمان بن سمحان  
الشيخ محمد بن محمود  

الشيخ حمد بن فارس  

رفض الشيخ لـ تولي القضاء : 
 ُعرض عليه تولي القضاء مرراً فرفض ورعاً وخوفاً من التبعات. 

دروسه العلمية : 
تفرغ لـ التعليم وبذل نفسه ووقته لـ التدريس في 

مسجده وفي منزله العامر فتتابع عليه الناس افواجا، 
وكان في كل يوم يستقبل طلبة العلم في بيته بعد 

صالة املغرب لـ القراءة عليه في بعض ُكتب التوحيد. 
والشيخ عبدالرحمن بن مقيرن من أكثر من قرأ عليه 

ويذكر معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 
ان من أكثر الُكتب التي كانت تقرأ على الشيخ كتاب  

مجموعة التوحيد وكتب اإلمام محمد بن عبدالوهاب. 
وغيرهـا من ُكتب أئمة الدعوة النجدية. 



مكتبته النفيسه : 
كانت له مكتبة تحتوي على نفائس املخطوطات النادرة والكتب القيمة 
جمعها شرقاً وغرباً،وتحتوي على كنوز من املعرفة والعلم التقدر بثمن.

تالميذه وطالبه :
سماحة الشيخ املفتي عبدالعزيز آل الشيخ 

الشيخ عبداهلل الغنيمان - رحمه اهلل 

⁃ الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
⁃
⁃  الشيخ صالح بن عبداهلل العصيمي
⁃
⁃ الشيخ عبدالرحمن بن مقيرن - رحمه اهلل
⁃   
⁃
⁃
⁃  وغيرهـم خلق كثير جداً ال أستطيع حصرهـم

أبناؤه وهـم (٦) : 
عبدالرحمن 

عبداهلل 
احمد 

ابراهيم 
صالح 

موسى 



ملحات عنه رحمه اهلل : 
أوالً  : تحليه بأخالق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة 

الصدر وقول الحق والعمل ملصلحة املسلمني والنصح لخاصتهم وعامتهم. 

ثانيا ً : انتفاع الكثيرين بعلمه تدريساً وإفتاًء. 

ثالثاً  : إلقائه املحاضرات العامة النافعة. 

رابعاً : اتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى اهلل  باملوعظة الحسنة 
وتقديمه مثالً حياً ملنهـج السلف الصالح فكراً وسلوكاً.

خامساً : كان رحمه اهلل جبالً في الحسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

علمه وفضله : 
كان-رحمه اهلل- على جانب عظيم من العلم بشريعة اهلل سبحانه 

وتعالى عمر حياته كلها في سبيل العلم وتحصيله ومن ثم تعليمه 
ونشره بني الناس يتمسك بصحة الدليل وصواب التعليل كما كان 

حريصاً أشد الحرص على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في 
االعتقاد علماً  وعمالً ودعوة وسلوكاً فكانت أعماله العلمية ونهجه 

الدعوي كالهما على ذلك النهج السليم. 



مالمح عن مناقبه وصفاته الشخصية : 
كان الشيخ رحمه اهلل تعالى قدوة صالحة ونموذجاً حياً فلم يكن علمه 

مجرد دروس ومحاضرات تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثاالً يحتذى 
في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخالقه تميز بالحلم والصبروالجلد 
والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة من 

عمره كان بعيداً عن التكلف كان قمة في التواضع واألخالق الكريمة 
والخصال الحميدة وقدوة عمله وتعبده وزهده وورعه وكان بوجهه 
البشوش اجتماعياً يخالط الناس ويؤثر فيهم ويدخل السرور إلى 
قلوبهم، كان رحمه اهلل عطوفاً مع الشباب يستمع إليهم ويناقشهم 

ويمنحهم الوعظ والتوجيه بكل لني وأدب، كان حريصاً على تطبيق 
السنة في جميع أموره. ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيما يفتي وال 
يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل فكان إذا أشكل عليه أمر من 

أمور الفتوى يقول انتظر حتى أتأمل املسألة، وغير ذلك من العبارات التي 
توحي بورعه وحرصه على التحريرات الدقيقه للمسائل الفقهية،

أعطاه اهلل َجَلداً وصبراً على التعليم، فال يمل مهما طال املجلس،  
 ذو غيرة على محارم اهلل، ال تأخذه في اهلل لومة الئ .

قال األستاذ ثنيان بن فهد آل ثنيان:  
(كان الشيخ عبد العزيز بن مرشد من العلماء الذين تفقهوا في العلم، وهو 
من زمالء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، درسا سوياًوسنهما متقارب، 

وحينما بلغ من العلم ما بلغ طلب منه والية القضاء كغيره العلماء 
األفاضل، ولكنه رفض وهذا الرفض منه كله من الورع ومخافة اهلل تعالى، 

وقد كان من الزاهدين الذين ال يميلون إلى حطام الدنيا، وهؤالء شهود اهلل 
تعالى في أرضه من املواطنني عندما بلغهم خبر وفاته، توافدوا من كل 
مكان، وامتأل جامع اإلمام تركي، كما امتألت ساحة العدل وما جاورها 

باملصلني واملشيعني، وضاقت بهم الشوارع، وكان اإلمام أحمد بن حنبل 
رحمه اهلل يباهي املنحرفني عن السنة بالجنائز.



وقال الشيخ حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ:  
(كان الشيخ عبد العزيز من الدعاة إلى اهلل تعالى وإلى توحيده 

وعبادته، كما بذل نفسه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والجهاد 
في سبيل اهلل باملال والنفس، كما عمر أوقاته بالعلم تعلماًوتعليما، 
فقد كان بيته مدرسة كأنها جامعة إسالمية تخرج منها على يديه 

عدد كبيرمن العلماء، يعلم فيها التوحيد والتفسير والحديث والفقه 
والفرائض وغير ذلك من العلوم النافعة). 

وقال الشيخ أحمد بن ربيعة بن سلمة : 
(لقد فقدت البالد رجل العلم والدين الشيخ الورع عبد العزيز بن مرشد، 

وكان كلفه امللك عبد العزيز اهلل بالحسبة فقام بها خير قیام، بحكمة وحنكة 
وصبر وتحمل، فكان اإلمام عبد العزيز يقبل منه النصائح؛ ملا يعلمه من 
دينه و تقاه، وملايعلمه أيضا عنه من تضح هلل ولرسوله وألئمة املسلمني 

وعامتهم. وكان هذا املنصب لم يشغله عن التدريس إفادة الطالبني، فكان 
يدرس في املسجد وفي منزله، ويفتي في أي مكان يسأل فيه).  

قال عنه سماحة املفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ - حفظه اهلل : 
(هذا رجل من خيار األمة ، رجل صالح تقي وال أزكي على اهلل أحد ، عاشر 
الشيخ عبداهلل بن عبداللطيف ، ورجل فاضل ذو رأي سديد وعلم غزيز في  

العقيدة وخصوصاً اللغة العربية ألنه تعلم على الشيخ حمد بن فارس اللغة 
حتى انه قال امرنا الشيخ حمد بن فارس ب إعراب القرآن الكريم كامالً ... ) 



وفاته : 
فُجعت البالد بوفاته يوم األربعاء  

املوافق ١٤١٧/٢/١٠هـ عن عمر يناهز ١٠٤ سنة ، 
فكانت صدمة عنيفة ملحبيه ومقدري فضله وعلمه وما أكثرهـم .. 

وقد رثاه كثيراً من العلماء وكتبت عنه املجالت والصحف املحلية . 

ومن القصائد التي تحكي الحال يوم وفاته رحمه اهلل : 

اليوم فلتبك الجزيرة إنها *** بمصابها مهزوزة األركان 
اليوم فلتبك الجزيرة جهبذاً *** ال كالجهابذ حكمة ببيان 

اهلل أكبر كنت نور مجالس *** يهدى العقول بعيدها والداني 
كنت اإلمام لكل طالب سنة *** أو مستزيد من هدى الفرقان 

أو باحث ما قال أرباب النهى *** في الفقه والتوحيد بالتبيان 
حتى لسان العرب كنت مجلياً *** في علمه من قبل كل لسان 

ماذا يعزى أمة مكلومة *** قذفت بها الويالت كل سنان 
يا للجراح نجيعها قمم النهى *** وذر البيان وأثبت األركان 

ماذا يقول وكل نفسي حرقة *** أعيا من الخطب العضال بياني 
أشكو إلى اهلل القدير مصابنا *** أشكو إليه كآبتي وهواني 

رباه إنك عالم بمصابنا *** هل من طريق رب للسلوان 



                                 ( خاتمة ) 

 الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات .. 

                    وأخيراً اقول كما قال ابو القاسم الحريري : 

أن تجد عيبا فسد الخلال                جل من ال عيب فيه وعال 

تم ذلك في شهر شوال يوم الثالثاء 
       بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ 

وآخر دعواتي أن الحمدهلل رب العاملني .
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	كان-رحمه الله- على جانب عظيم من العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى عمر حياته كلها في سبيل العلم وتحصيله ومن ثم تعليمه ونشره بين الناس يتمسك بصحة الدليل وصواب التعليل كما كان حريصاً أشد الحرص على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد علماً  وعملاً ودعوة وسلوكاً فكانت أعماله العلمية ونهجه الدعوي كلاهما على ذلك النهج السليم.
	أعطاه الله جَلَداً وصبراً على التعليم، فلا يمل مهما طال المجلس،
	وقال الشيخ حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ:
	(كان الشيخ عبد العزيز من الدعاة إلى الله تعالى وإلى توحيده وعبادته، كما بذل نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، كما عمر أوقاته بالعلم تعلماًوتعليما، فقد كان بيته مدرسة كأنها جامعة إسلامية تخرج منها على يديه عدد كبيرمن العلماء، يعلم فيها التوحيد والتفسير والحديث والفقه والفرائض وغير ذلك من العلوم النافعة).
	قال عنه سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - حفظه الله :
	(هذا رجل من خيار الأمة ، رجل صالح تقي ولا أزكي على الله أحد ، عاشر
	الشيخ عبدالله بن عبداللطيف ، ورجل فاضل ذو رأي سديد وعلم غزيز في
	العقيدة وخصوصاً اللغة العربية لأنه تعلم على الشيخ حمد بن فارس اللغة
	حتى انه قال امرنا الشيخ حمد بن فارس ب إعراب القرآن الكريم كاملاً ... )
	فُجعت البلاد بوفاته يوم الأربعاء
	الموافق ١٤١٧/٢/١٠هـ عن عمر يناهز ١٠٤ سنة ،
	فكانت صدمة عنيفة لمحبيه ومقدري فضله وعلمه وما أكثرهـم ..
	وقد رثاه كثيراً من العلماء وكتبت عنه المجلات والصحف المحلية .
	اليوم فلتبك الجزيرة إنها *** بمصابها مهزوزة الأركان
	اليوم فلتبك الجزيرة جهبذاً *** لا كالجهابذ حكمة ببيان
	الله أكبر كنت نور مجالس *** يهدى العقول بعيدها والداني
	كنت الإمام لكل طالب سنة *** أو مستزيد من هدى الفرقان
	أو باحث ما قال أرباب النهى *** في الفقه والتوحيد بالتبيان
	حتى لسان العرب كنت مجلياً *** في علمه من قبل كل لسان
	ماذا يعزى أمة مكلومة *** قذفت بها الويلات كل سنان
	يا للجراح نجيعها قمم النهى *** وذر البيان وأثبت الأركان
	ماذا يقول وكل نفسي حرقة *** أعيا من الخطب العضال بياني
	أشكو إلى الله القدير مصابنا *** أشكو إليه كآبتي وهواني
	رباه إنك عالم بمصابنا *** هل من طريق رب للسلوان
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	وأخيراً اقول كما قال ابو القاسم الحريري :
	أن تجد عيبا فسد الخللا                جل من لا عيب فيه وعلا
	تم ذلك في شهر شوال يوم الثلاثاء
	بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ
	وآخر دعواتي أن الحمدلله رب العالمين .

