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المقدمة

اأ�سع بين يدي القارئ الكريم الطبعة الثانية لكتاب »رحلة 
البراهيم  محمد  والدي  �سيرة  فيه  تتبعت  الذي  والغنى«،  الفقر 
الفقر  اأتــ�ن  من  حياته  رحلة  من  فيه محطات  ورويــت  ال�سبيعي 
والع�ز اإلى م�اقع الريادة والغنى، وقد حققت الطبعة الأولى وهلل 
الحمد نجاحًا كبيرًا، وح�سدت ر�سا �سرائح وا�سعة من النخب 
اهلل  بف�سل  وو�سلتني  والجتماعية،  وال�سيا�سية  القت�سادية 
اأبدى فيها  الع�سرات من الخطابات والمكالمات والر�سائل التي 
الكتاب حين �سدرت  ور�ساهم عن م�سروع  �سعادتهم  اأ�سحابها 

طبعته الأولى عام 142٨هـ.

ن�سخ  لنفاد   - الثانية  الطبعة  اإ�سدار  على  عزمُت  وحين 
معتمدًة  العلمية،  المادة  تحديث  على  عملُت   - الأولــى  الطبعة 
على اهلل ثم على ما تراكم لدي من وثائق تتعلَّق بم�سيرة ال�الد 

املقدمة
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اإجراء ح�ارات جديدة مع �سخ�سيات  القت�سادية، ومن خالل 
اهلل-،  -�سلَّمه  لل�الد  وال�سحي  الجتماعي  بالجانب  �سلة  ذات 
ال�ثائق  بع�ص  ي�سم  لأول مرة،  ين�سر  ًا  ملحقًا خا�سّ اأ�سفت  كما 
ال�الد  ن�ساطات  مــن  �ــســ�رة  ُتغطي  التي  والتاريخية  الــنــادرة 
ال�الد منذ عام ون�سف تقريبًا، فقد  ونجاحاته، ونظرًا لمر�ص 
خ�س�ست ف�ساًل جديدًا تناولت فيه نظرة ال�الد لأمر ال�سحة 
ونقحتها  الأولى  الطبعة   - بف�سل اهلل   - راجعت  كما  والمر�ص، 
اإليها معل�مات جديدة وحديثة تناولت فيها ما ا�ستجد  واأ�سفت 
الما�سية  ال�سن�ات  الت�سع  ال�الد - �سلَّمه اهلل - خالل  في حياة 

التي ف�سلت بين �سدور الطبعة الأولى والطبعة الثانية.

واهلل اأ�ساأل اأن ينتفع القارئ بما ح�اه الكتاب من تجارب، 
واأن يجزي والدي بكل حرف منه خير الجزاء.

هدى بنت محمد ال�سبيعي



1٨

كلمة وفاء)1)

وهل للبدر عند اإ�سراق ال�سم�ص من ن�ر؟

اأحد  ال�سبيعي،  اإبراهيم  بن  محمد  والدي  �سيرة  هي  تلك 
تقدم  في  لبنات  وبن�ا  بَعَرَقهم وجهدهم،  تاريخًا  الذين �سنع�ا 

هذا ال�طن وازدهاره.

وعلى الرغم من الظروف الحالكة التي كانت تحيط به من 
ُيتم وفقر، كما ه� حال كثير من �سكان الجزيرة في تلك الأيام، 
اإل اأنه ا�ستعان باهلل وكافح وجدَّ واجتهد، وكان ديدنه الثبات على 

المبداأ، وكاأنه قد جرى عليه ق�ل ال�ساعر:

)1(     مقدمة امل�ؤلفة للطبعة الأولى عام 142٨هـ.

كلمة وفاء
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قد ع�ست في الدهر اأطواراً على طرق
واليب�سا اللين  فيها  وقا�سيت  �ستَّى 

ـــــاًّ بـــلـــوت فـــا الــنــعــمــاء تــبــطــرنــي ُك
ول تــخــ�ــســعــت مــــن لأوائـــــهـــــا جــزعــا

الــهــول �ــســدري قبل موقعه ل يــمــاأ 
وقـــعـــا اإذا  ذرعــــــــــاً  ـــــه  ب ــــيــــق  اأ�ــــس ول 

والدي..

اأرج� اهلل لك الجنة التي َوَعَد بها �سبحانه المتقين، وفيها 
م المر�سل�ن، فهنيئًا هنيئًا ما اأوليت، واأوزعك اهلل �سكر ما  يتنعَّ

اأعطيت، واأطال بقاءك.. اآمين.

هدى بنت محمد ال�سبيعي



�سكر وعرفان

يتقدم اأبناء وبنات محمد وعبداهلل بن اإبراهيم ال�سبيعي  
هذا  ظه�ر  في  اأ�سهم  من  لكل  والمتنان  والتقدير  ال�سكر  ببالغ 

الكتاب وو�س�له اإلى القراء الكرام.

الملكي  ال�سم�  ل�ساحب  الجزيل  بال�سكر  يتقدم�ن  كما 
المدينة  منطقة  اأمير  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  في�سل  الأمير 

المن�رة على تف�سله بكتابة مقدمة الكتاب.

كما يتقدم�ن بال�سكر والتقدير لأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء 
بمراجعة  لهم  وتف�سّ وجهدهم  وقتهم  على  ال�ست�سارية  اللجنة 
التي  وروؤاهــم  ومقترحاتهم  ت�جيهاتهم  وعلى  الكتاب،  محت�ى 
اأكبر الأثر في تج�يد مادة ومحت�ى الطبعة الثانية من  كان لها 

الكتاب.. وهم:

�سكر وعرفان20



21رحلة الفقر والغنى

د . �سليمان  بن عبدالعزيز ال�سحيمي مدير عام م�ست�سفى 
ال�سبيعي - م�ست�ساره الطبي،  ال�سيخ محمد  ق�ى الأمن - �سهر 
والأ�ستاذ الدكت�ر ماجد بن محمد الماجد اأ�ستاذ البالغة والنقد 
بجامعة الملك �سع�د -، والدكت�ر طالل بن خالد الطريفي مدير 

اإدارة الم�سروعات والبرامج العلمية بدارة الملك عبدالعزيز.

ا خير الجزاء وجزى اهلل الجميع عنَّ





الف�سل الأول

خطواته الأولى..

نـــ�ـــســـر مــــنــــهــــا  ديـــــــــــــرٍة  اهلل  ف  �ـــــــســـــــرَّ
قــبــلــة الإ�ـــــســـــام فـــخـــر الــمــ�ــســلــمــيــن

لـــلـــمـــطـــر عـــــ�ـــــســـــاهـــــا  داٍر  نــــــــاحــــــــٍر 
ــــــــــا الـــفـــيـــحـــا مــــقــــر الـــغـــانـــمـــيـــن دارن

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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ن�سبه:
نا�سر  بن  محمد  بن  اإبراهيم  بن  محمد  اإبراهيم  اأب�  ه� 
الق�سيم،  في  الم�سه�رة  �سبيع  قبيلة  اإلى  ن�سبه  يع�د  ال�سبيعي، 
وهي  عنيزة،  مدينة  من  ال�سبيعي  محمد  بن  اإبراهيم  ه�  والده 
اأكثر  ومن  الق�سيم،  منطقة  في  والم�سه�رة  الكبيرة  المدن  من 
مدن نجد تقدمًا في الح�سارة والعلم، وقد كان والده يعمل في 
اإ�سالح ال�سالح مع )اإبراهيم الن�ســمي( اأحد اأكبــر قادة الملك 
عبدالعزيز  الملك  وله  حيث   ،- ثــراه   اهلل  طّيب   - عبدالعزيز 
عدة اإمارات وقاد ال�سرايا والجي��ص،)1( وت�في والده في المدينة 

المن�رة في �سهر �سعبان لعام 1344هـ.

الق�سيم،  في  البدائع  من  العما�ص  نا�سر  بنت  ن�رة  واأمــه 
وهي من بيت علم ودين، ت�فيت عام 1404هـــ - رحمها اهلل - 

وينتهي ن�سب عائلتها اإلى قبيلة قحطان.

مولده ون�ساأته:
ولد محمد ال�سبيعي في مدينة عنيزة عام 1333هـ، الم�افق 
وه� عام  ب�سنة،  الأولى  العالمية  الحرب  قيام  بعد  لعام 1915م 

)1(     تاريخ اليمامة، ج 4، ال�سيخ الأديب عبداهلل بن حممد بن خمي�ص

خطواته الأولى..
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م�سه�ر في جزيرة العرب فقد �سهد معركة )جراب(، وقد كان 
خ�ن  �سكان الجزيرة العربية - في ظل ال��سائل المحدودة - ي�ؤرِّ
حياتهم ح�سب الأحداث وال�قائع التي تقع فيها؛ لذا �ُسمي ذلك 
العام )�سنة جراب(، حيث دارت فيه رحى المعركة بين الملك 
الملك  فيها  وانت�سر  ر�سيد،  وابــن   - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز 
عبدالعزيز، وكان عبدالعزيز بن عبداهلل بن يحيى ال�سليم اأميرًا 

لعنيزة في ذلك ال�قت)1(.

اأبًا واأماًّ له ولأخيه عبداهلل،  كانت والدته - رحمها اهلل - 
ل بين مكة المكرمة والمدينة المن�رة طلبًا  لأّن والدهما كان يتنقَّ
للرزق، فقد كان الفقر ي�سرب اأطنابه على معظم �سكان الجزيرة 
العربية في ذلك ال�قت، وكان اأهل نجد يغادرون مناطقهم اإلى 
بالد الحجاز وال�سام والهند للتجارة والبحث الم�سني عن لقمة 

العي�ص مرددين المثل القائل:

ما  اإذا  �سامك  وال�سام  عندك،  ما  قــّل  اإذا  هندك  الهند 
الدهر �سامك.

لذلك اأدركت الأم اأّن عليها واجب ا�ستثمار وقتها وتكري�ص 

)1(    مدينة عنيزة بني الأم�ص والي�م، تاأليف الدكت�ر حممد بن عبداهلل ال�سليمان.
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 - اهلل  بعد   - معين  لهما  فلي�ص  ابنيها،  لتربية  وجهدها  حياتها 
المالب�ص  حياكة  في  نهار  ليل  العمل  ت�ا�سل  فكانت  �س�اها، 
اأ�سرتها  تحتاجه  مــا  بع�ص  تاأمين  ت�ستطيع  حتى  وتطريزها 

ال�سغيرة دون اأن ت�ستجدي اأحدًا من النا�ص.

لقد كانت غريزة الأم - بحنانها وعطفها - ت�سبغ على حياة 
ولديها الأمن والكفاية على الرغم من م�ساغل الزوج الذي كان 
اأ�سهر  لأربعة  تمتد  اإجازة  في  �سن�ات  �ست  كل  بزيارتهم  يكتفي 
فقط، يع�د بعدها لل�سعي في طلب الرزق في زمن �سحيح الم�ارد.

تعليمه في عنيزة:
منطقة  وفــي  ُكلِّها  العربية  الجزيرة  في  التعليم  يكن  لم 
الحقبة،  تلك  خالل  جيد  م�ست�ى  اإلى  يرقى  خ�س��سًا  الق�سيم 
الثقافية  والحركة  النا�ص،  بين عم�م  الأمية متف�سية  كانت  فقد 
معينة،  ع�ائل  في  ومح�س�رة  محدودة  التعّلم  وفر�ص  �سعيفة، 
الدينية  العل�م  اأ�ساليبه، ومح�س�رًا في  التعليم بدائيًا في  وكان 
مناطق  من  غيرها  من  اأكثر  للق�سيم  ت�سل  كتبها  كانت  التي 
ات�ساًل  النجدية  البالد  اأكثر  الق�سيم  منطقة  لك�ن  الجزيرة؛ 
ببلدان خارج الجزيرة العربية عن طريق التجارة ومرور الق�افل 

خطواته الأولى..
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التجارية وق�افل الحجاج بها)1(.

القراآن  ال�الد - �سلَّمه اهلل - في مقتبل عمره ن�سف  قراأ 
رحمه   - الدامغ  عبدالعزيز  ال�سيخ  يد  على  عنيزة  في  الكريم 
�ص القراآن الكريم ل�جه اهلل تعالى، )فكان  اهلل - الذي كان يدرِّ
بع�ص الطالب يعطيه الفطرة في رم�سان، وبع�سهم يعطيه رياًل 
معلِّم  وكان  �سيئًا،  يعطيه  ل  وبع�سهم  �سنة،  كل  الريال  ون�سف 

القراآن اآنذاك ال ي�سترط اأي مبلغ لتعليم الطالب(.

وكان ال�سيخ ابن دامغ - رحمه اهلل - يعمل م�ؤذنًا في الجامع 
منهم  طفاًل،  ثالثين  نح�  وعددهم  ال�سارع  في  الأطفال  �ص  ويدرِّ
�سليمان  الفريح  وعيال   - اهلل  رحمه   - الطا�سان  عبدالرحمن 

وعثمان - رحمهما اهلل -.

 واأ�سرة اآل دامغ اأ�سرة عريقة في العلم تعّلمًا وتعليمًا، وقد 
ال�الد على  وكان  التعليم في عنيزة منذ عام 1251هـــ،  ت�ارث�ا 
وقد  الدامغ،  محمد  م��سي  ابنتهم  تزوج  فقد  بهم،  ن�سب  �سلة 
ت�فيت - رحمها اهلل - وله منها بنت هي اأكبر اأولده؛ وهي ل�ل�ة 

بنت محمد ال�سبيعي.

)1(     مدينة عنيزة بني الأم�ص والي�م، تاأليف حممد بن عبداهلل ال�سلمان، �ص69.
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كانت  فقد  اآنــذاك  الأ�سر  اأغلب  لدى  اليد  ذات  لقلة  ونظرًا 
جميع م�ستلزمات الدر�ص ُت�سنع من الأدوات المت�افرة في الطبيعة 

ح�سبما يق�ل ال�الد:

كنا ناأخذ معنا ل�حًا خ�سبيًا ودواة وهي الحبر، وع�دًا خ�سبيًا 
للكتابة، كذلك ي�ستعمل الغرين، وه� ن�ع من الطين لم�سح الل�ح،  
وكنا ندر�ص في ال�سارع تحت ظل �سجرة واإذا اأذن ل�سالة الظهر 

عدنا اإلى بي�تنا.

 ويتذكر ال�الد اأنه بينما ُهْم في الدر�ص، اإذا بهم يفاج�ؤون 
بزيارة �سلطان نجد والحجاز وقتها الملك عبدالعزيز اآل �سع�د 
اأن  اأذكــر  ال�الد:  يق�ل  الحديثة.  ال�سيارات  من  م�كب  في  وه� 
الملك عبدالعزيز - رحمه اهلل - زار مدينة عنيزة على �سيارة، 
فجاءهم  انزعج�ا،  ال�سيارة  �س�ت  عنيزة  �سكان  �سمع  وعندما 
ابن غ�س�ن - وه� من الذين عا�س�ا مدة من الزمن في العراق، 
ويعرف ال�سيارات من قبل - وقال لهم هذا في العراق ي�سم�نه 
)ترمبيل(، وه� و�سيلة نقل؛ حتى يهدئ من روعهم، ويروي ال�الد 
- �سلَّمه اهلل - اأن هناك رجاًل من اأهل عنيزة عندما �سمع �س�ت 
ال�سيارة خاف، وقال: الحديد يم�سي هذا من عالمات ال�ساعة، 
ومن جراء هذه ال�سدمة بقي مري�سًا حتى ت�في - رحمه اهلل -. 

خطواته الأولى..
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ت��سح  اأخــرى  ق�سة  اأي�سًا   - اهلل  �سلَّمه   - ال�الد  ويذكر 
ده�سة المجتمع حينها من منجزات الح�سارة التي لم يروها من 
العراق ودخل  اأهل عنيزة من  َقِدَم رجل من  يق�ل:  قبل.. حيث 
اأمير عنيزة في ذلك ال�قت وق�صَّ عليه  على مجل�ص ابن �سليم 
وما  �سليم  ابن  ف�ساأله  بطائرة،  العراق  اإلى  الهند  من  َقــِدَم  اأنه 
هي الطيارة؟ فقال له: حديد يطير، فقال ابن �سليم: )ا�سكت ل 

ي�سمعك اأحد!(.

بعد رحلة اغتراب  اأهالي عنيزة  اأحد  اإلينا  اأتى  اأنه  واأذكر 
في اأحد البلدان العربية المجاورة وكان يلب�ص »نظارة �سم�سية« 
هذا  اإلى  انظروا  ويق�ل�ن  بــازدراء  اإليه  ينظرون  الأهالي  فكان 
الذي يقلِّد »الكفار« - والعياذ باهلل – هذه حادثة تثبت �سطحية 
وقلة الطالع والحتكاك مع  ال�قت  المنت�سرة في ذلك  التفكير 

الغير.

ال�سفر اإلى مكة:
جدي  مع  ال�سبيعي  محمد  الــ�الــد  ق�ساها  اأ�سهر  ثمانية 
والدي  وعمر  1344هـــ،  �سنة  جدي  ت�في  ما  و�سرعان  اإبراهيم، 
لتبداأ  �سنتان،  عبداهلل  العم  وعمر  �سنة،  ع�سرة  اإحــدى  حينها 
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رحلته مع اليتم في هذه ال�سن المبكرة، ومع تراكم هذه الظروف 
القا�سية، اأدرك ال�الد واجبه في ال�سعي للبحث عن عمل يكفل له 

ول�الدته واأخيه عبداهلل لقمة العي�ص.

عنيزة  اإلى  ال�سبيعي  نا�سر  العم  قِدم  المرحلة  هذه  وفي 
نا�سر  العم  والتقى  ال�سبيلي،  اأ�سرة  لرجل من  عليه  دين  �سداد  ِلِ
بزوجة اأخيه وطفليها »ال�الد والعم عبداهلل« واقترح العم نا�سر 
على زوجة اأخيه اإر�سال ابنها محمد معه اإلى مكة المكرمة لطلب 
العم  فطلب  ت�افق،  ولم  الأم  فترددت  بالتجارة،  والعمل  الرزق 
نا�سر من ابن اأخيه محمد اإقناع والدته بالأمر، فاإذا وافقت لحق 

بعمه اإلى مكة مع ق�افل الحج التي �ستنطلق بعد �سهرين.

اإلى مكة المكرمة، ولما حزم ال�الد اأمره  عاد العم نا�سر 
للرزق  طلبًا  بعمه  واللحاق  مكة  اإلــى  للذهاب  والدته  ا�ست�سار 

ف�افقت على م�س�ص.

لقد كانت ق�س�ة الحياة و�سظف العي�ص - اإ�سافة اإلى فقدها 
لل�اقع.  والر�س�خ  الم�افقة  على  الأم  اأجبرت  ع�امل   - الــزوج 
فا�ست�دعت اهلل �سغيرها والدم�ع تترقرق في عينيها خ�فًا على 
م�ستقبل ولدها وحياته، فقد كان النتقال من مكان اإلى اآخر في 

خطواته الأولى..
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ذلك ال�قت رحلة اإلى المجه�ل ومغامرة �سعبة، لنعدام و�سائل 
الت�سال.

فــها اهلل م�فقًا، فهي  وقد كان اختــياره لمكة المكرمة �سرَّ
- اآنذاك - ملتقى التجار من اأنحاء العالم، حيث يت�افد الحجاج 

والمعتمرون، اإ�سافة اإلى قربها من ميناء جدة البحري.

�سلَّمه اهلل - ماتبقى في ذاكرته من  ال�الد -  لنا  وي�سف 
مالمح تلك المرحلة ويق�ل:

اإلى مكة  ي�سافر   - وا�سعة  والــدي - رحمه اهلل رحمة  كان 
المكرمة طلبًا للرزق وقد تزوج ب�الدتي ن�رة بنت نا�سر العما�ص 
- غفر اهلل لها واأ�سكنها ف�سيح جناته - وق�سى معها في عنيزة 
العي�ص  لقمة  عن  بحثًا  مكة  اإلــى  كعادته  �سافر  ثم  اأ�سهر  ثالثة 
وبعد  غيابه  اأثناء  الدنيا  هذه  اإلى  اأجيء  اأن  اهلل  فاأراد  الكريمة 
كانت  ريــال  ثالثمائة  �س�ى  معه  يكن  ولــم  رجــع  �سن�ات  خم�ص 
ح�سيلة ما جمعه خالل هذه الفترة، ولم تكد تمر اأ�سهر معدودة 
على بقائه معنا اإل ويحين م�عد الع�دة اإلى مكة المكرمة، ف�سافر 
وبقى هناك �سن�ات ثم عاد مرة اأخرى وق�سى معنا اأ�سهرًا قليلة 
ثم �سافر مرة ثالثة، و�ساء اهلل اأن ياأتي في غيابه اأخي عبداهلل، 
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بعدها عاد والدي وق�سى معنا عدة اأ�سهر، وجاء م�عد الرحيل 
اأبدّيًا لم نره بعده؛ فقد ت�في - رحمـه  هذه المرة فكان رحياًل 
اهلل - في المدينة المن�رة اأثناء ح�سارها، وقد كان َوْقُع رحيله 

م�ؤلمًا على والدتي.

ال�الد ق�سة  لنا  يروي  الحجيج  وعن رحلة مكة مع م�كب 
ي�م  م�سيرة  على  يجتمع�ن  الحجيج  كــان  يق�ل:  حيث  الرحيل 
)اله�ادج(  ومعهم  بال�سير  الق�افل  تبداأ  ثم  عنيزة،  مدينة  عن 
لحمل الن�ساء ف�ق الجمال، وكان بع�ص الحجاج ياأخذ معه التمر 
منه  والقتيات  مكة  في  لبيعه  وال�سمن  والم�سير)2(  والدب�ص)1( 

اأثناء رحلة الحج في م�اءمة بين اأداء الفري�سة والتجارة.

ويروي لنا ال�الد ما حفظته ذاكرته من تلك الرحلة الأولى 
له في حياته خارج اأ�س�ار عنيزة، حيث يق�ل:

�ِسْرنا في م�كب الحجاج عام 1344هـ في �سهر ذي القعدة 
على الجمال في رحلة �ساقة ا�ستغرقت �سبعة وع�سرين ي�مًا حتى 

و�سل�ا اإلى مكة المكرمة.

)1(     الدب�ص: ه� ما ينتج من التمر بعد �سمده وو�سع ثقل عليه وه� ي�سبه الع�سل.

)2(     امل�سري: ه� اللنب املطب�خ واملجفف )الأقط(.

خطواته الأولى..
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كانت الرحلة �ساقة، والطريق ط�ياًل، والماء �سحيحًا، وقد 
اإلى بئر ماء ا�سمها )العتمة( قريبة من الدوادمي، وكان  وردنا 

ا، ف�سربنا منه لأننا لم نجد غيره. ماوؤها كدرًا جدًّ

الج�ع  �سدة  من  ال�س�ارع  في  يم�ت�ن  الحجاج  كــان  لقد 
ويتقاتل�ن بال�سالح على الماء في م�سعر منى وفي م�سعر عرفة.

عمه  بيت  في  المقام  به  ا�ستقر  ال�ساقة  الرحلة  تلك  وبعد 
نا�سر لتبداأ رحلة العلم والعمل من مكة المكرمة. 

درا�سته في مكة المكرمة.. والنبوغ المبكر: 
ــذي دخــل فيه الملك  وفــي عــام 1344هــــ - وهــ� الــعــام ال
الكــتَّاب  )نا�ســـر(  عمه  اأدخله   - المكرمة  مكة  عبدالعـــزيز 
»مـــقراأ  له:  يقـــال  م�ســـجد  في  القـــراآن  درا�سة  لإكـــمال  بمــكة 
لنــا  ويـــروي  ال�سنقـــيطي،  عبدالماجد  المـــعلِّم  عند  الفاتحة« 
ال�الد - �ســلَّمه اهلل - �سبب ت�سمية الم�سجد قبل ت�حيد المملكة 
العربية ال�سع�دية، حيث يق�ل: كان هناك م�سجد في مكة ُيقال 
له »مقراأ الفاتحة« �ُسمي بذلك لأنه في طريق المقبرة واإذا مروا 

بالم�تى يقف�ن عند الم�سجد ويقروؤون الفاتحة.
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تبيَّن لالأ�ستاذ عبدالماجد ال�سنقيطي اأن في ق�سمات الفتى 
بنباهة  الأ�ستاذ  واأعجب  الأنظار  يلفت  نب�غًا  القادم من عنيزة 
التلميذ؛ ف�جد فيه �سغفًا بالعلم والتعلُّم، ومياًل لمالزمة الدر�ص، 
وعندما انتقل الأ�ستاذ عبدالماجد ال�سنقيطي - رحمه اهلل - اإلى 
ومديرها  في مكة  ال�حيدة  المدر�سة  وكانت  الفالح)1(،  مدر�سة 
الأ�ستاذ عبداهلل حم�دة ال�سناري اأقنع الأ�ستاذ ال�سنقيطي العم 
)نا�سر( اأن ي�افق على نقل ابن اأخيه محمد اإلى المدر�سة ع��سًا 

عن الكّتاب ف�افق العم.

التي  الفالح  مدر�سة  عن   - اهلل  �سلَّمه   - »الــ�الــد«  ويق�ل 
انتقل اإليها: كانت مدر�سة الفالح ت�سم نخبة من الأ�ساتذة الذين 
هم اأهل للثقة، ومنهم الأ�ستاذ �سليمان الغزاوي - رحمه اهلل - 
�ص الخط، وقد كان خطه رائعًا، والأ�ستاذ اإبراهيم  الذي كان يدرِّ
لالإمالء،  اآ�سي  عبدال�هاب  والأ�ستاذ  الــقــراآن،  لعل�م  الن�ري 

والأ�ستاذ محمد الق�ري للتج�يد.

كما يتذكر ال�الد با�ستمرار معلمي القراآن في مكة فيق�ل: 

وكان  بجدة،  تاأ�سي�سها  من  �سن�ات  �سبع  بعد  اأي  مبكة  1330هـ  عام  يف  افتتحت       )1(
م�ؤ�س�سها ال�سيخ احلاج حممد علي زينل، ولها دور كبري يف تبديد ظلمات اجلهل، 

بل اإنها كانت اجل�سر الذي مّر عليه التط�ر العلمي يف منطقة احلجاز.

خطواته الأولى..
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اأتذكر ال�سيخ عبدالرحمن الرا�سد، كان ه� مدر�ص الدين ال�حيد 
من نجد، وباقي المعلمين من اأهل مكة.

وبعد فترة وجيزة اأدرك العم )نا�سر( اأن المدر�سة لي�ست 
يعني  وهــذا  النهار؛  معظم  فيها  يق�سي  الطالب  لأن  كالكّتاب؛ 
هدفه  عن  وي�سرفه  الدكان،  في  العمل  عن  اأخيه  ابن  انقطاع 
الأ�سا�سي الذي غادر عنيزة من اأجله وه� طلب الرزق، وهذا لم 

يرق للعم )نا�سر( فاأخرجه من المدر�سة.

نا�سر،  عمه  م�قف  لدوافع  ال�الد  تفهم  من  الرغم  وعلى   
الرزق  للعمل وطلب  اإلى مكة كانت  اأن رحلته من عنيزة  �سيما  ل 
الم�قف  يتذكر هذا  زال  ما  اأنه  اإل  العلم  للدرا�سة وطلب  ولي�ست 
التعليم،  متابعة  فر�سة  فــ�ات  على  والندم  الح�سرة  من  ب�سيء 

ولن�ستمع اإليه يروي ما ح�سل، اإذ يق�ل:

يكن هناك  ولم  ي�م مع عمي  الدكان ذات  في  عندما كنت 
بيع، وكان�ا ي�سم�ن الي�م الذي ل ُيباع فيه بـ )م�ساره( فا�ستثمرت 
الفر�سة وبداأت اأذاكر الح�ساب، ف�ساألني عمي عن اأح�ال الدكان، 
وكنت من�سغاًل في مراجعة الح�ساب واأجمع اأرقامًا بلغت خم�سين 
للدكان  بالنتباه  واأمرني  نهرني  اأن  اإل  العم  من  كان  فما  األفًا، 



36

لي:  وقال  الخيالية،  الأرقام  تلك  النظر عن جمع وطرح  و�سرف 
)ل� اأنك ملكت ع�سرة اآلف فقط ط�ال عمرك ولي�ص خم�سين األفًا 

فاأنت عنترة بن �سداد(.

وكان من يقراأ القراآن ويكتب الخط في ذلك ال�قت ي�ازي 
الأمية  كانت  فقد  هذا،  ع�سرنا  في  الجامعي  الم�ست�ى  تعليمه 
متف�سية في المجتمع المكي، ولم يكن هناك اإقبال على التعليم 
اأغلب َمن  لنعدام الح�افز والم�سجعات لدى الطالب؛ لذا كان 

التحق�ا بالمدار�ص من غير المّكيين)1(.

)1(     تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، تاأليف الأ�ستاذ عبدالرحمن بن �سالح عبداهلل.

خطواته الأولى..



الف�سل الثاني

بدايات الكفاح

يــ�ــســنــي ــلــه مــــا  وا�ــــســــكــــروا اهلل فــ�ــس
جـــل جــــوده مـــا يــ�ــســن الــلــي عــطــانــي

ولــ�ــســت فني در�ـــســـت ول ورثـــــت  مـــا 
بـــل بــفــ�ــســلــه وامـــتـــنـــانـــه هـــو هــدانــي

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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حين يك�ن الرجال كبارًا في نف��سهم، كبارًا في عزائمهم، 
ع�ا عن �س�ؤال الآخرين مهما كانت �سلتهم بهم،  فال بدَّ اأن يترفَّ
اإل  ال�سبيعي  محمد  ال�الد  يكن  ولم  الحاجة،  بهم  بلغت  ومهما 

مثاًل فريدًا لهذا النمط المكافح والكبير من الرجال.

�سلَّمه   - ال�سبيعي  البراهيم  محمد  ال�الـد  بدايات  كانــت 
اهلل - في المهن اليدوية ال�ساقة، ففي عام 1346هـ عمل وه� ابن 
اًء( لدى عمه )نا�سر( وقت فراِغه يجلب  الثالثة ع�سر عامًا )�سقَّ
ي�ساعد ويخفف  اأجر زهيد كي  والدي�ان)1(، مقابل  للبيت  الماء 
اإلى  اأ�سرته المحتاجة، بالإ�سافة  من الأعباء الملقاة على عاتق 
اأ�سهر،  ع�سرة  لمدة  جنيهات)2(  ثمانية  مقابل  الدكان  في  عمله 

كان يعمل من 12 - 16 �ساعة ي�ميًا.

ويق�ل ال�الد متحدثًا عن تلك التجربة:
مهنة  وكانت  زبــيــدة)3(،  عين  من  ي�سرب�ن  مكة  اأهــل  كــان 

)1(     الدي�ان: ه� مكان يجتمع فيه �ساحب البيت مع اأ�سدقائه.

)2(     اجلنيه حينها ي�ساوي ع�سرة ريالت جميديات.

)3(     عني زبيدة: هي عني اأجرتها اأم جعفر زبيدة بنت جعفر بن اأبي جعفر املن�س�ر زوج هارون 
الر�سيد، وهي تنبع من وادي نعمان، حيث تقطع وادي عرفة ثم تنحدر اإلى مكة املكرمة، 

وكانت �سقيا اأهل مكة اإلى اأن اأجريت عي�ن اأخرى يف العهد ال�سع�دي احلديث.

بدايات الكفاح
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مة، حيث كان كل بازان - وه� المكان الذي  ال�سقاية مهنة منظَّ
اء،  م ال�سقاية، فاإذا تعدى ال�سقَّ يجلب منه الماء - له �سيخ ينظِّ
ولم يلتزم بدوره في ال�سقاية، فاإنه ي�قف ويجلد في المرة الأولى 
وكان�ا  الخطاأ،  ر  تكرَّ كلما  العق�بة  وُت�ساعف  جلدة،  ع�سرين 

ي�ستعمل�ن الِقرب والزفة)1( لنقل الماء على ظه�رهم.

وبعد عدة �سه�ر من العمل الم�سني في ال�سقاية، بداأ ال�الد 
اأ�سرته،  م�ساعدة  في  به  لي�سهم  ربحًا؛  اأكثر  عمل  عن  بالبحث 
الدرا�سة،  اإكمال  عن  وتنازله  لت�سحيته  م�ازيًا  دخله  وليك�ن 
فتقدم لالنخراط في الجي�ش ولكنه لم ُيقبل ل�سغر �سنه، فتوجه 
اإلى العمل في البناء مقابل ت�سعة قرو�ص في الي�م، وا�ستمر على 
العمرية بمراحل  اإمكاناته  يكابد ويعمل بجهد يف�ق  الحال  هذا 
اإلى اأن ت��سط له اأحد معارفه وه� اإبراهيم الفريح - رحمه اهلل 
- للعمل في ق�سر الملك عبدالعزيز على وظيفة م�سرف عمال 
بمرتب ريال مجيدي واحد في الي�م، وه� ي�ساوي اثنين وع�سرين 

قر�سًا.

وانخرط الوالد في هذا العمل بجٍد واإخال�ٍش وتفاٍن،ولكنه 

حتمل  متدلية  �سال�سل  بطرفيها  مثبت  ع�سا  وهي  للبي�ت،  املاء  نقل  اأدوات  اإحدى    )1(
برمياًل بكل طرف ي��سع بداخله املاء. 
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في قرارة نف�سه كان يتطلع اإلى عمل اأف�سل.

 يذكر ال�الد اأنه قد عمل طباخًا لمدة �سنة وع�سرة اأ�سهر 
عند عمه نا�سر ال�سبيعي، ومن الم�اقف التي ل ين�ساها في ذلك 
الأمير  وكان  الفط�ر،  لإح�سار  ي�م  ذات  ذاهبًا  كان  اأنه  ال�قت 
في�سل بن عبدالعزيز اأميرًا على الحجاز في ذلك ال�قت، واإذا 
بينهم  من  رجال  عدة  وفيها  فــ�رد(  ن�ع  )من  مك�س�فة  ب�سيارة 
عبداهلل بن خ�سيب اأحد مرافقي الأمير في�سل، كان�ا يطلق�ن 
واإعالنًا  الفرح  عن  تعبيرًا  ال�س�ارع  ويج�ب�ن  اله�اء  في  النار 

لنت�سار الملك عبدالعزيز في معركة ال�سبلة عام 1347هـ.

يق�ل: فكرت  الفترة  تلك  اأح�ال عمله في  ومما ذكره عن 
في تعلُّم الخياطة مثل اإخ�ة لنا في الج�درية من عائلة ال�سريف 
كان�ا يعمل�ن في خياطة الثياب ولم اأ�ستطع، اإذ كان ثمن ماكينة 

الخياطة مئة و�ستين رياًل، ولم اأكن اأملك هذا المبلغ.

ًل )بائعًا متج�ًل(  ومن المهن التي ا�ستغل بها اأنه عمل دلَّ
ياأخذ ال�سجادة ويحملها على راأ�سه ويط�ف بها في ال�س�ارع من 
ال�سباح الباكر وحتى الم�ساء، يبيعها اأحيانًا ويح�سل على بع�ص 
الدراهم، ويعيدها اأحيانًا اأخرى اإلى حيث اأخذها دون اأن يح�سل 

بدايات الكفاح
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على عائٍد مادي رغم �سعيه وجهده.

ال�الد - روح  التي عمل بها  المهن -  لنا في هذه  وتتجلَّى 
الحما�ص وعنف�ان ال�سباب واندفاعه في �سبيل النجاح، وه� في 
التي�سير   اإذا طلبت من اهلل  اأن ل ع�سير  كل ذلك يردد حكمته: 

وم�ست�سهدًا بق�له تعالى: چڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀہچ  )الطالق: 2، 3(.

وفي عام 1349هـ اأعلنت اإمارة مكة المكرمة ب�ا�سطة وزير 
وظيفة  عن   - اهلل  رحمه   - �سليمان  بن  عبداهلل  ال�سيخ  المالية 
بم�سمى )مفت�ص طريق( لتفتي�ص الجمارك في قرية الم�سيجيد 
م�سند  ابن  فعمد  المن�رة،  والمدينة  المكرمة  مكة  بين  ال�اقعة 
للبحث عن �سبعة اأ�سخا�ص للعمل، وكان ال�الُد واحدًا ممن وقع 
ثالثين  الراتب  وكان  الم�سيجيد،  اإلى  فذهب�ا  عليهم،  الختيار 
رياًل في ال�سهر، بالإ�سافة اإلى تاأمين الماأكل والم�سرب وال�سكن، 

وهذا عر�ص مغٍر.

باأمه  يعتني  اأن  ي�ستطيع  ال�ظيفة  بهذه  اأنــه  ال�الُد  و�سعر 
واأخيه عن قرب، واأنه بات الي�م قادرًا على اإعالتهما وخ�س��سًا 
والــراتــب  الجيد  ال�سكن  لــه  هــيــاأت  قــد  الــجــديــدة  ال�ظيفة  اأن 
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من  عبداهلل  واأخيه  ب�الدته  ياأتي  اأن  قــرر  فلقد  لــذا  المجزي؛ 
منطقة الق�سيم، اإذ يق�ل - رعاه اهلل -:

بعد عام ون�سف وبعد اأن ا�ستقريُت في الم�سيجيد، طلبت 
ال�الدة واأخي عبداهلل للح�س�ر من عنيزة اإلى المدينة بال�سيارة، 
وكان عمر اأخي ثماني �سن�ات، وعندما بلغني خبر و�س�لهما اإلى 
المدينــــة المنــ�رة من الأخ عـــلي الفريـــــح الذي ا�ست�ســـافــهما 
- جزاه اهلل خيرًا - ا�ستعرت جماًل من ال�سديق محمد الأحمدي 
و�سريت عليه وحيدًا اآخر الليل لإح�سارهما اإلى الم�سيجيد، وفي 
من  الريبُة  اأخذته  وقد  الجمل  جانب  اإلى  اأم�سي  نزلت  الطريق 
واأم�سكت  الأمــر  تــداركــت  اهلل  وبف�سل  الــهــرب،  فحاول  خيالي 
اأنقذني اهلل من هالك محقق، وهذا من لطف  خطامه، وهكذا 

اهلل وعنايته؛ فل� هرب الجمل لأكلتني الذئاب.

بدايات الكفاح
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ح بع�س الأعمال المهنية التي عمل فيها الوالد  جدول يو�سِّ

اأول حياته بمكة المكرمة.

الأجرالتاريخاملهنة

اء وبائع يف دكان  �سقَّ
عمه

1344هـ
)٨0 جنيهًا جميديًا( 

ملدة ع�سرة اأ�سهر

12 رياًل جميديًا �سهريًا1345هـعامل بناء

غري معروف للم�ؤلفة1346هـطباخ

لي�ص لها اأجر ثابت1347هـبائع متج�ل

30 رياًل جميديًا �سهريًا1349هـم�سرف عمال

1349هـمفت�ص طريق
30 جنيهًا جميديًا 

�سهريًا + الأكل وال�سرب 
وامل�سكن





الف�سل الثالث

العوُد.. اأربح

نــ�ــســهــر طــــوال الــلــيــل ول فــيــه قــمــرا
عــلــى الــتــريــك وبــالــفــوانــيــ�ــس اأحــيــان

وعــ�ــســيــدي مــعــي دايـــم يــكــافــح ويــبــرا
ــان ــل الــغــلــظــة ول هــــوب مــنَّ ويــتــحــمَّ

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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كان طم�ح ال�الد محمد البراهيم ال�سبيعي -�سلَّمه اهلل- 
عاليًا عل� جبال مكة ال�ساهقة التي تحـيط بها من كل مكان، ولم 
ت�سبع ال�ظيفة تطلعاته ورغباته.. ولم ت�ست�عب الأعمال ال�سغيرة 
التي ق�سى فيها خم�ص �سن�ات من �سبابه طاقته العظيمة، فا�ستبدَّ 
به الحنين للتجارة مجددًا، فـظل يبحث عن الأعمال التي تلبي 
 - عمره  من  الع�سرين  في  وه�   - فقرر  بغيته،  وتحقق  طم�حه 
الع�دة اإلى مكة المكرمة و�سعاره �سعار اأحد �سحابة ر�س�ل اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم عندما قال: )دّل�ني على ال�س�ق()1(.

�سن�ات  اأربع  الم�سيجيد  قرية  وظيفة  في  اأم�سى  اأن  فبعد 
متنقاًل في ال�ظائف من حار�ص اإلى كاتب اإلى مفت�ص، عزم على 
الع�دة اإلى مكة المكرمة؛ لعّله يجد فر�سًا اأف�سل للعمل هناك، 
وكان ي�ستمد العزم من اهلل ثم من وج�د اأمه واأخيه اإلى جانبه؛ 
ليتابع رحلته بالعزم والت�سميم مهما كلَّفه الأمر، ويردد في �سره 

وعالنيته دومًا ق�له تعالى: چۈ   ٴۇ ۋ        ۋ  چ )ال�سرح: 6(.

عاد اإلى مكة و�سكن مع اأمه واأخيه عبداهلل عند عمه نا�سر 
وكان عمره حينها ع�سرين �سنة، وبداأ العمل في �س�ق الج�درية 

)1(     هذه عبارة وردت يف �سياق حديث ال�سحابي اجلليل عبدالرحمن بن ع�ف ر�سي اهلل 
عنه عند هجرته من مكة اإلى املدينة وبداياته ر�سي اهلل عنه يف التجارة.

العوُد.. اأربح
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بمهنة )محّرج(، ويرتاُد اأهل نجد �س�ق الج�درية خا�سة، فياأت�ن 
اإليه لي�ستروا اأمتعتهم منه. 

بداية التجارة
ا�ستمر ال�الُد يعمل محّرجًا في �س�ق الج�درية حتى حانت 
ق�سة  لنا  ويروي  التجاري.  العمل  نح�  لالنطالق  العمر  فر�سة 
بداية العمل التجاري، فيق�ل: كان �سليمان بن غنيم اأحد تجار 
�س�ق الج�درية ي�د ال�سفر لمدة �ستة اأ�سهر اإلى دارين في المنطقة 
�سخ�ص  عن  يبحث  وكان  يتزوج،  ولكي  اأقاربه  لزيارة  ال�سرقية 
يمتاز بالنزاهة والإخال�ص و�سدق العزيمة لي�سلِّمه اأعماله ط�ال 
باأن  له  فاأ�سار  نا�سر  ابن غنيم �سديقًا لعمي  وقت غيابه، وكان 
هناك رجاًل منا�سبًا لتلك المهمة وه� ابن اأخيه محمد، فعقدنا 
اتفاقًا )اأنا وابن غنيم(على اأن يك�ن الربح منا�سفة فيما بيننا، 
واتفقنا اأي�سًا على ال�سراكة على اأن اأتقبل بم�جبها ما في دكان 
ابن غنيم من اأقم�سة وعقل وغتر مقابل ت�سعمائة وخم�سين رياًل، 
ريال،  خم�سمائة  من  اأكثر   - تقديري  في   - ت�ساوي  ل  اأنها  مع 
اإل اأنني وافقت على هذا العقد لقناعتي باأهمية هذه ال�سراكة، 

وعزمت على اأن تك�ن بداية انطالقتي في عالم التجارة.
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�سبحانه  بخالقه  م�ستعينًاً  الجد  �ساعد  عن  ال�الُد  ر  �سمَّ
راأ�سماله  وكان  واإخال�ص،  باأمانة  وعمل  واجتهد  وثابر  وتعالى، 
اإدارة  في  التجاري  ن�ساطه  ــداأ  وب العمل،  على  وحر�سه  جهده 
بالدين  ي�ستري  فكان  ال�سبيعي،  ومحمد  الغنيم  �سليمان  �سراكة 
نا�سر - رحمه  وبعمه  به  لمعرفتهم  وذلك  التجار في مكة،  من 
اهلل - وبداأ يتاجر بالم�سالح والغتر والعقل وير�سل �سحنات من 

الم�اد الغذائية اإلى تجار الريا�ص.

 مّر ال�قت، وتتابعت الأيام، وانق�ست ال�سه�ر وعاد �سليمان 
حققها  التي  الباهرة  النجاحات  وراأى  رحلته،  من  غنيم  ابــن 
ال�الُد في غيابه بف�سل اهلل وت�فيقه، ثم بف�سل عالقته الح�سنة 
ال�افرة؛ لذا فقد  واأمانته  التعامل معهم  التجار و�سدقه في  مع 
ال�ساب  الجديد  اأن يبقي �سريكه  ابن غنيم - رحمه اهلل -  قرر 
الن�سط محمد ال�سبيعي في مكة واأن ينتقل ابن غنيم اإلى الريا�ص 

لإدارة اأعماله هناك.

وبداأت  الرجلين،  بين  ال�سراكة  ن�ساأت  الحين  ذلك  ومنذ 
بداية م�فقة، وا�ستمرت العالقة الأخ�ية بين ال�الد و�سليمان بن 

غنيم لعق�د ط�يلة.

العوُد.. اأربح
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اأعمال  اأداء  في  بالحي�ية  الفترة  تلك  في  ال�الد  وامتاز 
اأعماله  لكافة  المتقن  اإنجازه  عنه  وُعرف  الدكان،  في  التجارة 
التجارية، ويتذكر ال�الُد هنا كيف كان يقاوم ويغالب النعا�ص وه� 

منكٌب على مراجعة اأعماله الي�مية، اإذ يق�ل:

كنت اأ�سهر لمراجعة الح�سابات بعد عناء ي�م كامل مع اأخي 
خلف  القلم  و�سعت  بالنعا�ص  �سعرت  واإذا  غنيم،  وابن  عبداهلل 
اأذني واأخذت غف�ة دقيقتين اأو ثالثًا، ثم اأكملت معهم مراجعة 
لتجديد  المعدودة،  الدقائق  هــذه  تكفيني  وكانت  الح�سابات، 

ن�ساطي، ومتابعة عملي حتى وقت متاأخر من الليل.

ب�سراكته  ال�سلة  ذات  الم�اقف  بع�ص  م�ستعر�سًا  ال�الد  ويق�ل 
مع �سليمان الغنيم - رحمه اهلل -:

في  عملي  محل  في   - اهلل  رحمه   - الفريح  اإبراهيم  جاءني 
فقط  المحل  في  غنيم  لبن  �سريك  اأنــت  محمد  يا  وقــال:  الج�درية 
الريا�ص  تجار  مــن  مربحة  �سفقات  تاأتيك  �سعي(  يجيك  )ولــكــن 
اأن�سحك  لذلك  الغنيم؛  مع  بعملك  عالقة  له  لي�ص  وهــذا  والك�يت، 
باأن ت�ستري بهذا الدخل بيتًا ينفعك، فقلت له بالحرف ال�احد: )يا 
عم اإبراهيم ن�يت اأنا وابن هالحالل �سراكة ول� يدخل علي هدية ما 
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ا�ستحله، فرد معاتبًا: واهلل اإنك ل تعرف اأين تك�ن م�سلحتك(.. جزاه 
اهلل عني خيرًا وعّ��سه اهلل الجنة، والحمد هلل هذا من ف�سل ربي؛ 
النجاح.  اأ�سباب  من  والإخال�ص  وربه  العبد  بين  ال�سادقة  النية  لأن 

واأو�سي اأولدي ومن يقراأ بمثل هذا واأكثر.

�سنة،   2٨ الغنيم( ح�الي  )�سليمان  مع  ال�الد  �سراكة  وبقيت 
بينهما؛  التجارة  �سفحة  وطي  النف�سال  قــررا  13٨2هـــ  عام  وفي 
نظرًا لكبر الأولد وكثرة الأعمال، وُحّلت ال�سركة بكل محبة ووفاء، 
بن  �سليمان  هما  �سديقين  ب�ا�سطة  ال�سركة  تحل  اأن  على  واتفقا 
ال�سركة  ت�سفية  تمت  حيث  الع�هلي،  وعبداهلل  القا�سي  اإبراهيم 
�سليمان  الت�سفية وجد  اأنه عند  ال�الد  وو�س�ح، وحدثنا  اأمانة  بكل 
اأن  له في ح�سابه، فرف�ص  ريال مقيَّدة  األف  بن غنيم مبلغ ثالثين 
ياأخذها؛ لأنها غير مطابقة لما لديه من ك�س�ف وم�ستندات، فامتنع 
ال�الد عن اأخذ المبلغ وقال له: اأنا ل اآكل المال الحرام، فرد عليه 
ثم بحث عن  الحرام.  اأعفُّ منك عن  اأنا  قائاًل:  �سليمان بن غنيم 
�سليمان  المبلغ يخ�ص  اأن هذا  ووجد  الريا�ص  في  الح�سابات  اأ�سل 
ابن غنيم، وبقيت ال�سداقة بينهما نح� �ستة وثالثين عامًا اإلى اأن 

لحق �سليمان الغنيم بربه - رحمه اهلل - عام 1419هـ .

العوُد.. اأربح
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و�سدق ال�الد - حفظه اهلل- حيث يق�ل في اإحدى ق�سائده:

خـــــــوف ربـــــــي والأمــــــــانــــــــة يــربــحــنــي
وبّرك باأهلك وال�سراحة لك �سماني

ي�سّني مــا  ف�سله  الــمــعــبــود  واأ�ــســكــر 
جـــّل جــــوده مـــا يــ�ــســنِّ الــلــي عطاني

ولــ�ــســت فني در�ـــســـت ول ورثـــــت  مـــا 
بــــل بــفــ�ــســلــه وامـــتـــنـــانـــه هــــو هـــدانـــي

ـــــــــم مــــــا يـــرجـــهـــنـــي ِمــــــــن لــــقــــلــــٍب داي
ـــاآخـــر زمــانــي اتــعــبــن قــلــب الــخــطــا ب





الف�سل الرابع

رحلُة الغنى

ونــخــاطــر بــــــالأرواح ظــهــراً وغـــــدراً)1)
ومعنا الذهب بالتك�س)2) اأ�سكال مليان

ونقرا نحا�سب  وحــن  ال�سحور  جــانــا 
وزميلنا عاف الع�سيد وت�سحر بفنجان

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي

)1(     ه� الليل اأو الظالم باللهجة احل�سرمية

)2(     �سيارة الأجرة
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مع ا�ستتباب الأمن في الحجاز وان�س�ائه تحت راية الدولة 
تجارة  وانتع�ست  مكة  في  التجارية  الأعمال  ازدهرت  ال�سع�دية 
ال�سرافة، ودخل ال�الد مجال ال�سرافة من باب البيع وال�سراء 
الحجاج  الأجنبية من  العمالت  ي�ستري  بمكة، فكان  الدكان  في 
ويبيعها لل�سرافين في مكة، اإذ كان ي�ستري العمالت في مقابل 

الذهب. 

ويذكر ال�الد محمد البراهيم ال�سبيعي اأن العملة الهندية 
فئة الألف روبية كانت اأكثر العمالت رواجًا بين الحجاج حينها، 
والتركية  الإيــرانــيــة  والعمالت  العراقي  الدينار  ــى  اإل اإ�سافة 

وغيرها.

وعقب  التجارة،  مجال  في  ال�الد  على  اهلل  منَّ  اأن  وبعد 
ر  قرَّ مكة،  وتجار  نا�سر  عمه  من  الم�ستمدة  خبرته  تراكمت  اأن 
تاأ�سي�ص كيان م�ؤ�س�سي ا�ستثماري في مجال ال�سرافة، وكان ذلك 
محمد  )�سركة  عبداهلل  اأخيه  مع  ال�الد  فاأ�س�ص  1357هـــ،  عام 
ال�الد  وت�لَّى  والتجارة(  لل�سرافة  ال�سبيعي  البراهيم  وعبداهلل 
رئا�سة مجل�ص اإدارة ال�سركة والعم عبداهلل نائبًا للرئي�ص، فاأدرك 
اأن تجارة العمالت �ستزدهر في تلك الفترة  بذكائه وبعد نظره 
بُعد اأن ان�س�ى الحجاز تحت راية الدولة ال�سع�دية، وقلَّت اأطماع 

رحلُة الغنى
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فر�سًة  التجاري  بذكائه  لمح  وقد  فيه،  والعثمانيين  الأ�سراف 
ع ولدة قطاع ال�سرافة،  ا�ستثماريًة جديدة تل�ح في الأفق، وت�قَّ
وتنباأ بظه�ر هذا القطاع الجديد الذي لم يفطن له اإل القليل من 
رجال الأعمال حينها، وخ�س��سًا اأن مكة - زادها اهلل ت�سريفًا - 
ت�سهد وف�د اآلف الحجاج والمعتمرين ط�ال العام من جن�سيات 

مختلفة.

يق�ل ال�الُد في هذا ال�سدد:
ال�سيارة  اأن  ال�قت  ذلك  في  الأمــ�ر  وغرائب  طرائف  من 
ويتركها  ف�سة  اأو  ذهبًا  لة  محمَّ وهي  الطريق  في  ل  تتعطَّ كانت 
ال�سائق برفقة الم�ساعد ويذهب اإلى الريا�ص اأو جدة للبحث عن 

قطعة غيار لإ�سالحها ويع�د ليجدها كما كانت!!

التجار  وبقية  ال�الد  ا�ستخدم  الت�سال  و�سائل  وبعد تط�ر 
والم�سرفي،  التجاري  التعامل  وت�سريع  ت�سيير  في  البرقيات 
فكان�ا ي�ستخدم�ن بع�ص الكلمات الرمزية للدللة على العمالت.
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القهوة... غنم!!
يذكر ال�الد محمد البراهيم ال�سبيعي - �سلَّمه اهلل - بع�ص 
في  وكالئهم  مع  ي�ستخدم�نها  كان�ا  التي  ال�سرافين  �سفرات 
البرقيات المر�سلة لهم حتى ل يعرفها اأحد من التجار والعاملين 
في مهنة ال�سرافة بمكة عن طريق ك�سف اأقربائهم اأو اأ�سدقائهم 
لها في مكتب البرقيات لي�ستدل�ا على ارتفاع اأو انخفا�ص اأ�سعار 

العمالت من خالل مرا�سالتنا فيناف�س�ننا. ويق�ل ال�الد:

كنا ن�ستخدم عبارات وهمية نحن متفق�ن على م�سمياتها 
ومعانيها؛ فكنا ن�سمي الذهب )ر�ساد(، والف�سة )�سبر(، والهيل 
)قرنفل(، والقه�ة )غنم( والقما�ص )رز( فيق�ل ال�كيل لنا اأو 

العك�ص ا�ستري )ر�ساد اأو �سبر( اأو بعه.

مع  يت�ا�سل�ن  كان�ا  ال�قت  ذلك  في  اأنهم  ذلك  من  ويتبين 
مكالمات  ل�ستغراق  الأ�سرع؛  وهي  البرقيات  خالل  من  وكالئهم 
الهاتف وقتًا ط�ياًل، اإذ يجب عليك انتظار ثالثة اأيام حتى تجري 
كذا  ت�سجيل  تبيِّن  خطابات  لهم  ير�سل�ن  وكان�ا  هاتفية،  مكالمة 
و�سرف كذا والر�سيد كذا، وكان يجري التحا�سب معهم بما ُي�سمى 

)الخرط��ص( وه� م�سطلح يعني الي�مية.

رحلُة الغنى
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اأ�سعار ال�سرف:
الخم�سينات  فترة  في  العمالت  اأ�سعار  تحديد  اآلية  وعن   
الميالدية ومع عدم ت�افر و�سائل ات�سال مالئمة وكيفية تحديدها 
الرئي�ص في الم��س�ع  اأن المتحكم  ال�الد  ووقت تغييرها، يذكر 
ه� مبداأ العر�ص والطلب، فتجري اأم�ر ال�سرافة مقابل اأجر، اإذ 
كلما ت�افرت العملة رخ�ص ثمنها، وكلما ندرت من ال�س�ق غال 
ثمنها، اإ�سافة اإلى ما ير�سله لنا وكالوؤنا في الريا�ص اأو الك�يت اأو 
البحرين من معل�مات يفيدوننا باأن �سعر العملة الفالنية ارتفع 
ياأتينا خبر جديد عن تغيُّر �سعر  اأو انخف�ص ون�ستمر عليه حتى 
العملة اأو اأن يتاأثر و�سعها ووج�دها في ال�س�ق المحلية لدينا في 

منطقتنا.

�سهرين  اأو  �سهر  خــالل  الأ�سعار  تتغيَّر  الــ�الــد:  وي�سيف 
وبالدرجة  التخمين  اأي�سًا  فيها  ويتحكم  اأ�سهر،  ثالثة  واأحيانا 
الأولى المغامرة، اإذ كّنا نك�سب مرة ونخ�سرعدة مرات، وحقيقة 
الق�ل اإننا واجهنا اأكثر من م�قف تعر�سنا فيه ل�سع�بات واأزمات 
وثقتنا باهلل كبيرة وعظيمة وه�  واإيماننا  ولكن كانـــت قناعــتنا 

القائل �سبــحانه: چڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ںچ )الطالق: 2(. 

وتدفقه   - النفط   - الأ�ــســ�د  الــذهــب  ب�سائر  ظه�ر  ومــع 
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الــطــائــرات،  وا�ــســُتــخــِدَمــت  الــرخــاء  وانت�سر  الخير  عــّم  بكثرة 
الداك�تا،  ال�قت هي طائرة  المعروفة في ذلك  الطائرة  وكانت 
التبادل  ازدياد  اإلى  اإ�سافة  التجارة،  انتعا�ص  على  �ساعدت  وقد 
التجاري عقب الحرب العالمية الثانية؛ لذا ن�سطت حركة تح�يل 
الدولر  الثمينة ودخل  والمعادن  الذهب  النقدية و�سراء  المبالغ 

ال�س�ق العلنية مما زاده حرية.

 ومن الم�اقف التي يرويها ال�الد اأنه عندما تنقل العمالت، 
والنق�د  الذهب  ــَرَر  �ــسُ يــاأخــذون  كان�ا  لياًل  بالطائرة  والذهب 
في  لإر�سالها  عليها  وينام�ن  المطار  ح�ل  الرمل  في  يدفن�نها 

ال�سباح الباكر مع اأحد الركاب.

نجد  اأهل  من  ال�حيدين  هما  عبداهلل  والعم  ال�الد  وكان 
ال�قت،  ذلــك  في  مكة  في  ال�سرافة  مهنة  في  يعمالن  اللذين 
بينما كان بقية ال�سرافين من اأهل الحجاز ومنهم: عبد العزيز 
الكعكي، واأحمد �سيرفي، و�سالم بن محف�ظ، وحمزة �سيرفي، 

وها�سم �سالح غمري.

وفـــي الريا�ـــص كان مـــن رواد العمـــل الم�سرفـــي: �سالـــح 
الراجحي، وعبدالعزيز المقيرن، وعبدالعزيز و�سليمان الحقباني، 

رحلُة الغنى
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وعبدالعزيز ال�سقري، وفي الك�يت كان من رواد العمل الم�سرفي: 
عبداللطيف ال�سايع، وعبدالرحمن الزامل، و�سالح العبدلي، وفي 
الأح�ساء: محمد وعبدالرحمـــن المطلق، ولم يكن في المملكة في 
ذلك ال�قت بن�ك محلية اأو عالمية �س�ى البنك ال�سع�دي اله�لندي 
فـــي جدة، وكان ُيعرف با�ســـم ال�سركة التجاريـــة اله�لندية، وكان 
يهـــدف اإلى خدمـــة الحجيج القادميـــن من جزر الهنـــد ال�سرقية 
»اإندون�سيا حاليـــًا« والتي كانت خا�سعة للحكـــم اله�لندي اآنذاك، 

وكان عبارة عن �سركة م�ستقلة تق�م باأعمال البنك.

فكانت  واأمــانــتــه،  ب�سدقه  العمالء  ثقة  الــ�الــد  اكت�سب 
المعامالت المالية تعتمد على عن�سر الثقة، فالعمل الم�سرفي 
في المملكة خالل حقبة ال�ستينات الهجرية كان قائمًا على مبداأ 
الثقة بين العمالء ومكتب ال�سرافة والتح�يالت، فكان الت�ثيق 
يكن  ولم  والم�ستندات،  الأختام  خالل  من  القديمة  بال��سائل 
بالدقة الحالية والرقابة ال�سارمة التي تعتمدها حاليًا م�ؤ�س�سة 
والدقة  ال�سبط  في  غاية  عمله  فكان  ال�سع�دي،  العربي  النقد 

والأمانة كما اأمر اهلل �سبحانه وتعالى بذلك.

وا�سـتمر النجاح حلــيفًا لل�الـد والعـم عبداهلل في حياتهما 
والإيثار،  ال�سادقة  والأخ�ة  المحبة  تظللهما  والعملية،  العائلية 
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الــمــادي  الكـ�سب  ويكللهما  الت�فيق  رايـــات  عليهما  وتــرفــرف 
بم�جــب   - لها  نا  لي�ؤمِّ الماليـــة  وزارة  مع  فتعـــاقدا  والمعن�ي، 
ثم  ذلك،  وغير  والترمه)2(  والج�خ)1(  والعقل  الم�سالح   - عـقد 
اأنحاء المملكة،   اإلى جميع  �سارا يح�لن رواتب وزارة المعارف 
جانب  اإلــى  بال�سرافة  وعمال  تجارتهما  ت��سعت  اهلل  وبف�سل 
بذلك  م��سعين  ولبنان  الك�يت  من  تجار  مع  وتعامال  التجارة، 
ن�ساطهما اإقليميًّا، وقد كانت لل�الد والعم عبداهلل مكانة مرم�قة 

لت �ُسبل النجاح لهما في التجارة. خا�سة بين تجار مكة، �َسهَّ

تو�شيع الن�شاط التجاري
مع نماء تجارة ال�الد والعم عبداهلل في مكة المكرمة، ومع 
ت��سع اأعمالهما في مجال ال�سرافة، اأ�سبح من ال�سرورة افتتاح 
اأعمالهما  اإدارة  ُت�سهل وتخدم  والريا�ص  فروع في مدينتي جدة 

ون�ساطهما الأ�سا�سي في مكة المكرمة.

يتذكر  فاإنه  ال�الد  حياة  في  المرحلة  هذه  لأهمية  ونظرًا 
تفا�سيلها وكاأنها وقعت بالأم�ص، اإذ يق�ل - رعاه اهلل -:

)1(     اجل�خ: ن�ع من القما�ص يجلب من الهند.

)2(     الرتمة: هي ت�سبه ما ُي�سمى الدقلة وتك�ن بي�ساء وفيها نقط �س�داء.

رحلُة الغنى



61رحلة الفقر والغنى

لم يكن يخطر ببالي ي�مًا اأن اأترك مكة ومجاورة بيت اهلل 
ال�سريف، ولكن كنا نتنقل ي�ميًا بين مكة وجدة واأحيانًا مرتين 
وكانت  �سن�ات،  ع�سر  لمدة  العمل  متطلبات  ح�سب  الي�م  في 

الم�ا�سالت �سعبة نظرًا ل�ع�رة الطريق...

عبدالعزيز  الأخ  مــعــروف  اأنــ�ــســى  ول  قــائــاًل:  وي�ستطرد 
المزيني، وه� من تجار الك�يت، وكنا نحن وكالءه في المملكة 
حين ن�سحني اأن اأفتح دكانًا في جدة واأ�ستريح مع اأخي عبداهلل 

من عناء الطريق.

انتقل ال�الد على اأثرها مع العم عبداهلل والعائلة اإلى جدة 
وا�ستاأجرا مكتبًا في عمارة البلدية في �سارع قابل، حيث ت��سعت 
اأعمالهما، وافتتحا فروعًا في كل من الريا�ص والمدينة المن�رة 

والُخَبر.

يكن  لم  ال�الد:  يق�ل  الريا�ص  فرع  افتتاح  ذكريات  وعن 
التفكير في النتقال اإلى الريا�ص اأمرًا �سهاًل علّي، ففراق والدتي 
من  العالم  اأرى  وكنت  نف�سي  على  �سعبًا  كــان  عبداهلل  واأخــي 
خاللهما، ولكن ابن اآدم وفق ما كتب اهلل له ي�سيُر، ول يدري اأين 

الخير الذي ُكِتَب له.
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ونظرًا لنقل ال�زارات اإلى الريا�ص في عهد الملك �سع�د - 
رحمه اهلل - فّكرت في الت��سع وفتحت محاًل بالريا�ص، حيث كان 
لي اأعمال مع بع�ص الأمراء وال�زراء، وعندما ذهبت اإلى الريا�ص 
قابلت الأخ عمر بن حمران - رحمه اهلل - في اأحد ج�امع الريا�ص 
ثم  مكة  في  الكعكي  لدى  يعمل  كان  فقد  قبل،  من  اأعرفه  وكنت 
ناأخذ  اأن  علي  وعر�ص  للكعكي،  وكياًل  و�سار  الريا�ص  اإلى  انتقل 
دكانًا في �سارع الملك في�سل في الريا�ص ونك�ن �سركاء فيه، وتم 
ذلك بحمد اهلل، وكان م�سه�رًا بال�سالح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، وكان ذلك بحمد اهلل فاتحة خير لعملنا في الريا�ص.

وردًا على �س�ؤال �سحفي في مقابلة جريدة الجزيرة ح�ل 
ماذا ي�سدك اإلى الريا�ص قديمًا اأجاب ال�الد)1(.

-.. بقدر ما ت�سدني الريا�ص ي�سدني اأهلها،  حيث ا�ستفدت 
واأهلها  عظيمة  مدينة  فهي  التجاري  العمل  ــداأت  ب منذ  منهم 

يتميزون بالطيبة  وفيها مجال خ�سب للعمل والجتهاد.

اأما بالن�سبة للعم عبداهلل فقد بقي في جدة لمتابعة اأعمالهما 

)1(     اخرتت فقرات وج�انب واأحداثًا من احل�ار مل ترد يف ثنايا هذا الكتاب، علمًا باأن 
هذا اللقاء قد ن�سر يف العدد 3991 من �سحيفة اجلزيرة يف 1403/11/25هـ.

رحلُة الغنى
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التي �سارت - بف�سل اهلل - على اأح�سن حال وتط�رت اإلى الأف�سل.

عمارة البطحاء
الحديث  الطراز  على  ُبنيت  عمارة  اأول  اأن  ال�الد  يذكر 
وللعم عبداهلل  له  كانت  الريا�ص  في مدينة  وبارتفاع 30 طابقًا 
لعدة  الأمريكي  ال�سع�دي  البنك  ا�ستاأجرها  وقد  البطحاء،  في 
ال�الد عنها ويق�ل: بت�فيق من اهلل كانت هذه  �سن�ات، ويحكي 
التي  الأر�ــص  متر  �سعر  وكان  علينا،  ووجه خير  مباركة  العمارة 
ذلك  بعد  وي�سيف:  ريالت.  اأربعة  البطحاء  عمارة  عليها  ُبنيت 
رئي�سين  وممثلين  عمالء  واأ�سبحنا  الم�سرفية  اأعمالنا  ت��سعت 

لكثير من ال�سركات والم�سارف العالمية.

واأ�سحت �سركة محمد وعبداهلل البراهيم ال�سبيعي التجارية 
الم�اد  تجارة  وفي  ال�سرافة  في  تعمل  فكانت  وتزدهر،  تت��سع 
البناء،  ومــ�اد  والأقم�سة  والمنزلي  المكتبي  ــاث  والأث الغذائية 
وكانت  والعقار،  والأ�سهم  ال�سناعة  مجال  في  دخلت  وكذلك 
لالأمانة  مثااًل  التجارية  االأو�ساط  في   - اهلل  بف�سل   - ال�سركة 
ك  وال�سدق، وتعد نم�ذجًا ُيحتذى في العالقة الإيجابية بين مالَّ

ال�سركات العائلية في المملكة والخليج العربي.
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انطاقة بنك الباد
خالل  المملكة  في  والم�سرفي  التجاري  العمل  تط�ر  مع 
العقد الما�سي اأ�سبح ال��سع القت�سادي ي�سجع على الندماجات 
القادرة على م�اجهة مثيالتها محليًّا ودوليًّا،  الق�ية  والتكتالت 
البن�ك  اأكبر  اأحد  يعد  الذي  البالد  بنك  تاأ�سي�ص  فكرة  فكانت 

الإ�سالمية في المملكة العربية ال�سع�دية.

 - �سلَّمه اهلل   - ال�سبيعي  البراهيم  ال�الد محمد  لنا  يروى 
فكرة اإن�ساء بنك البالد واأ�سبابها في ذلك ال�قت بالتحديد، اإذ 
2004م،  المملكة  في  وقعت  التي  الإرهابية  العمليات  بعد  يق�ل: 
اأن  يمكن  م�ساكل،  من  ال�سرافين  عمل  يعتر�ص  قد  لما  ونظرًا 
من  اأن  الحك�مة  راأت  العمليات،  هــذه  مدبري  قبل  من  ت�ستغل 
الفائدة ت�حيد جه�د ون�ساطات ال�سرافة في بنك حديث ل�سمان 
اأن  اإلى  اإ�سافة  عدم ال�ستغالل، وعر�ص الأمر علينا ورحبنا به، 
الندماجات؛  على  ي�سجع  كان  ال�سع�دية  في  القت�سادي  ال��سع 
لتظهر تكتالت ق�ية قادرة على م�اجهة مثيالتها محليًّا ودوليًّا، 
وبعدها قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سع�دي بتقييم ال�سرافين 
كل  البالد  بنك  في  ووحدوهم  ثمانية،  وهم  اآنــذاك  الم�ج�دين 
بح�سب ن�سبته وراأ�سماله وعمله، وم�ؤ�س�سة النقد اأتاحت الفر�سة 

رحلُة الغنى
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وافق  بع�سهم  البنك،  تاأ�سي�ص  في  للدخ�ل  ال�سرافين  لجميع 
الثماني  الم�ؤ�س�سات  ممثل�  العقد  ــع  ووقَّ رف�ص،  الآخــر  وبع�سهم 
وهي: �سركة محمد وعبد اهلل البراهيم ال�سبيعي لل�سرافة، التي 
للم�ؤ�س�سين،  المخ�س�ص  المال  راأ�ص  المائة من  �ستمتلك 42 في 
وورثة عبد العزيز بن �سليمان المقيرن �ستك�ن لهم ح�سة تزيد 
عن 17 في المائة، وم�ؤ�س�سة الراجحي للتجارة نح� 14 في المائة، 
المائة،  في   13 ح�الي  لل�سيرفة  التجارية  الراجحي  وم�ؤ�س�سة 
وم�ؤ�س�سة محمد �سالح �سيرفي 5 في المائة، و�سركة ي��سف عبد 
المائة،  في   3 لل�سرافة(  )اإنجاز  لل�سرافة  اهلل  نعمة  ال�هاب 
وم�ؤ�س�سة عبد المح�سن �سالح العمري نح� 1 في المائة، و�سركة 
علي هزاع و�سركاه للتجارة العامة وال�سيرفة 0.5 في المائة، على 
الت�قيع  وقد جاء  نقديًا،  الم�ؤ�س�س�ن جميع ح�س�سهم  ي�سدد  اأن 
على عقد التاأ�سي�ص تنفيذًا لقرار �سادر من مجل�ص ال�زراء بدمج 
واإيقاف  واحدة،  �سركة م�سرفية  الثمانية في  ال�سرافين  ن�ساط 

ن�ساطهم ال�سابق بعد اإعالن تاأ�سي�ص البنك الجديد.

وفي 1425/9/21هـ الم�افق 4 ن�فمبر 2004م، وبم�جب 
�سع�دي،  ريال  مليارات   5 مال  وبراأ�ص  الملكي/4٨م  المر�س�م 
تم تاأ�سي�ص بنك البالد �سركًة �سع�ديًة م�ساهمًة. وفي ي�م الأحد 
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الفتتاح  كــان  11/ديــ�ــســمــبــر/2005م  الــمــ�افــق   1426/11/10
اأمير الريا�ص )اآنذاك( الملك  الر�سمي لبنك البالد تحت رعاية 

�سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -.

ومن الم�اقف التي تدل على ق�ة عزيمة ال�الد اأنه - على 
الرغم من تقدمه في ال�سن وظروفه ال�سحية - اأ�سّر على ح�س�ر 
/2005م،  اأبريل   /17 البالد  بنك  اإدارة  لمجل�ص  اجتماع  اأول 
وعندما بداأ الجتماع طلب ال�سماح له باإلقاء كلمة فتال اآيات من 
م�س�ؤولية  اأمام  اأنتم  واأبنائي:  اإخ�اني  قال:  ثم  الكريم،  القراآن 
ماليين  ثمانية  اأ�ــســاف:  ثم  حملها،  على  اهلل  اأعانكم  عظيمة 
مكتتب �س�ف يدع�ن لكم اأو يدع�ن عليكم، فاتق�ا اهلل في هذه 
الأمانة وك�ن�ا اأهاًل لها، واأعرف اأن الحمل ثقيل، ولكن الرجال ل 

ين�ء بهم ثقل الأحمال. ثم ا�ستاأذن بالن�سراف.

ورغم كل ماحققه ال�الد من نجاحات اإل اأنه يرى اأن الثراء 
الحقيقي.. ه� ال�سمعة الطيبة والعمل ال�سالح)1(.

)1(     اخرتت فقرات وج�انب واأحداثًا من احل�ار مل ترد يف ثنايا هذا الكتاب، علمًا باأن 
هذا اللقاء قد ن�سر يف العدد 3991 من �سحيفة اجلزيرة يف 1403/11/25هـ.

رحلُة الغنى
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قناعات اقت�سادية

النعم اأ�سبل  الــذي  لمولي  حمداً 
على عبده الم�سكين لوله كالعدم

لــربــي عــد مــا ورد الن�سم و�ــســكــراً 
الكلم من الخلق ذو روح وما ردد 

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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جزءًا  اكت�سب�ا  اقت�سادية  روؤى  الأعمال  رجال  من  للقمم 
منها من ميدان الحياة.. وللبارزين من اأهل ال�سناعات قناعات 
خطوط  في  �سكبوه  ال��ذي  عرقهم  ج��راء  اكت�سبوها  ا�ستثمارية 

الإنتاج..

وقد ق�سى ال�الد محمد البراهيم ال�سبيعي  ثمانين عامًا في 
دنيا المال والأعمال مّرت به خاللها مئات الم�اقف والق�س�ص 
وخرج  ومزاياهم،  واأ�سنافهم  الرجال  معادن  على  اأطلعته  التي 
منها بق�اعد واأ�س�ص ومق�مات للنجاح القت�سادي والتجاري من 

منظ�ره الخا�ص.

التي  المربحة هي  ال�ستثمارات  باأن  ي�ؤمن�ن  فال�الد ممن 
ت�سهم في زيادة الإنتاج ال�سناعي والزراعي للبالد، واأن ت�ظيف 
ربحًا  للم�ستثمرين  يحقق  الإنتاجية  القطاعات  في  المال  راأ�ص 
جيدًا، كما ي�فر فر�ص عمل عظيمة لل�سباب، تلك الفر�ص التي 
ت�سد رمق الجائعين، وت�فر لطبقة الكادحين م�سدرًا اآمنًا للرزق.

مفتاح  هــي  الخا�سرة  الــتــجــارب  اأن  يــرون  ممن  ــ�الــد  وال
اأن  اأحيانًا للنجاحات العظيمة،اإذ كان يرى دومًا بقلب الم�ؤمن  
الثمار المرة لبع�ص الم�اقف �س�اء في ق�س�تها، اأم في �سخامة 

قناعات اقت�سادية
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خ�سائرها المادية اأحيانًا تبدو ِمَنَحًا في ث�ب ِمَحن، وي�سعر اأنها 
اأ�س�اء كا�سفة تنير له طريقه وتبيِّن له عدوه من �سديقه.

بها  ُعــرف  التي  القت�سادية  الــ�الــد  قناعات  مــن  وكــان 
م�سالح  للم�ستثمر  تحقق  اأن  يجب  التجارية  ال�ستثمارات  اأن 
�سخ�سية، وتحقق للم�اطنين م�سالح عامة بن�سب مختلفة؛ لذا 
وافر من  ن�سيب  العامة  للم�سلحة  يك�ن  اأن  يحاول جاهدًا  فه� 

ا�ستثماراته؛ لأن هذا يع�د بالخير على ال�طن واأبنائه.

الأ�سباب  كافة  الإن�سان  بــذل  ب�ج�ب  الــ�الــد  اإيــمــان  ومــع 
اأنه  اإل  الأعمال،  عالم  في  نجاحاته  لتحقيق  الظاهرة  المادية 
لأبنائهما  الم�ستمر  ودعاءهما  ال�الدين  ر�سا  اأن  اأي�سًا  يــرى 
اأن  ال�الد  ويعتقد  والمجد،  النجاح  يعد عاماًل مهمًا في تحقيق 
في  بينهما  اهلل  يجمع  بــاأن  عبداهلل  ولأخيه  له  الــ�الــدة  دعــ�ات 
الخير، ور�ساها عنهما.. من اأهم اأ�سباب النجاح والت�فيق الذي 

حالفهما في حياتهما الجتماعية والتجارية.

وال�ستثمار  ال�طن  داخل  في  ال�ستثمار  عن  روؤيته  وح�ل 
خارج ال�طن يق�ل ال�الد:
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داخل  ال�ستثمار  ل  نف�سِّ كثير  وغيرنا  واأبناوؤنا  واأخــي  اأنــا 
وكما  وحمايتها،  الدولة  وت�سجيع  والأمن  النجاح  لت�فير  ال�طن 
قال الحكماء »مال في غير بالدك لي�ص لك ول لأولدك«، وربما 
اآخرون يرون العك�ص ولهم ظروف خا�سة ونرج� اهلل اأن ينجحهم.

من  وغيرهم  عمالئنا  من  اأجانب  اأعمال  رجــال  من  وكم 
خارج المملكة يتمن�ن ال�ستثمار في الملكة. 

ومن  متعددة  الناجحة  الإدارة  مق�مات  اأن  ال�الد  ويعتقد 
اأي كان؛  اأهمهما الحزم والمتابعة والخبرة وعدم المجاملة مع 

فال�سعيد من اتعظ بغيره.

ويرى ال�الد اأن تح�سيل العل�م النافعة ُيفيد رجل الأعمال 
مهما كانت وظيفته ومكانته ون�ساطاته، وُي�سدد دومًا على وج�ب 
التجارة، ويروي دومًا  لكل من يعمل في  الإنجليزية  اللغة  اإتقان 

هذا الم�قف، اإذ يق�ل - حفظه اهلل -:

 - اهلل  رحمه   - الجفالي  عبداهلل  وال�سديق  ال�سيخ  كــان 
واأولده يعمل�ن في بيع الم�سالح في الج�درية في مكة المكرمة، 
نكن  ولم  اأيام،  لعدة  المحل  الجفالي عن  اأحمد  ابنه  تغيَّب  وقد 

قناعات اقت�سادية



جاء  اأيام  عدة  وبعد  دائمًا  عنه  ن�ساأل  وكنا  غيابه،  �سبب  نعرف 
اآنذاك(،  )اأحد زمالئنا  الخليفي  ال�سباب وه� عبدالعزيز  اأحد 
فقال: تدرون اأين كان اأحمد الجفالي ط�ال هذه الأيام؟ قلنا ل 

واهلل ما نعرف! 

فقال: اإن اأحمد الجفالي غاب عن ال�س�ق هذه الأيام لأنه 
في  ريــالت  خم�سة  مقابل  مدر�ص  مع  الإنجليزية  اللغة  يدر�ص 
الي�م، وطبعًا ا�ستنكر الجميع هذا المبلغ الكبير بمقايي�ص ذلك 
تعّلم  وفائدة  اأثر  ب�سن�ات  ذلك  بعد  راأينا جميعًا  ولكن  الزمان، 

اللغة الإنجليزية على تجارة اأخينا اأحمد الجفالي.
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الف�سل ال�ساد�س

معالم �سخ�سيته

تثني اأو  مــديــح  اأو  ابــتــ�ــســام  يــغــرك  ل 
راقــــب وحــا�ــســب ولـــو مـــن كـــان كــانــي

والــــتــــكــــا�ــــســــل والــــتــــتــــاكــــل يــعــدمــنــي
والـــمـــجـــامـــل كــــم هـــــدم عــــز ومــبــانــي

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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�سلَّمه   - ال�سبيعي  البراهيم  محمد  ال�الد  به  مــّر  ما  اإنَّ 
اهلل - من �سع�بات وتحديات ونجاحات وانك�سارات في مراحل 
و�سمات  مالمح  ر�سم  في  ــر  الأث كبير  له  كــان  المختلفة  حياته 
�سخ�سيته الفذة، فقد اأك�سبته التحديات التي واجهته قدرًا كبيرًا 
والتريث  وال�سبر  ال�سخ�سية  وق�ة  التحّمل  و�سدة  ال�سالبة  من 
القرار  اتخاذ  على  الفاعلة  والمقدرة  المتاأني  ال�سليم  والتفكير 

ال�سليم في ال�قت ال�جيز.

كما اأدت النجاحات التي حققها اإلى انتمائه ال�سديد للعائلة 
وزادت  لل�طن،  الفيَّا�ص  وحبه  لمجتمعه  وانتمائه  منها،  وقربه 
من حر�سه على �سلة الرحم، و�س�ؤاله عن الجميع، وت�ا�سله مع 
الجار بالحديث الذي رواه اأن�ص بن مالك ر�سي اهلل عنه، حيث 
ه اأن  قال: �سمعت ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يق�ل: )من �سرَّ

ُيب�سط له في رزقه اأو ُين�ساأ له في اأثره، فلي�سل رحمه()1(.

اأبنائه  تجاه  المت�قد  الحنان  اأورثـــه  لــ�الــده  فقده  اإن  ثم 
الفقراء  اإلـــى  ينظر  حــاجــٍة جعلته  مــن  بــه  مــرَّ  ومــا  واأحـــفـــاده، 
حاجاتهم  يتلّم�ص  دائمًا  نــراه  لذلك  عطف؛  نظرة  والم�ساكين 

)1(     رواه البخاري وم�سلم وابن ماجه.

معامل �سخ�سيته
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كما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بحديث  اقتداًء  وي�ساعدهم، 
واأ�سار  كهاتين،  الجنة  في  اليتيم  وكافل  )اأنا  ال�سحيحين:  في 

ق بينهما()1(. باإ�سبعيه ال�سبابة وال��سطى وفرَّ

اإقامته في الحجاز والتقائه  ال�الد من خالل  وقد اكت�سب 
وا�سعًا  اأفــقــًا  الإ�سالمية،  الأقــطــار  كــل  مــن  والتجار  بالحجاج 
من  وكثيرًا  وطباعها  ال�سع�ب  ثقافات  على  كبيرًا  واطــالعــًا 
الآخرين،  ثقافات  اأقرانه على  انفتاحًا من  اأكثر  وبات  عاداتها، 
فكّ�ن ر�سيدًا طيبًا من العالقات الجتماعية الحميمة مع فئات 
من اأهل الحجاز وال�سام وم�سر والهند، وما زال بع�سها ممتدًا 
اإلى الي�م؛ وقد كانت عالقاته مت�سعبة نتيجة لح�سن خلقه ودماثة 

طباعه، واأدبه الجم مع الجميع.

�سديد  كان  وقد  متاأججًا  وحنانًا  رقيقًا  قلبًا  ال�الد  يحمل 
الحر�ص على �سحة اأبنائه فيروي لنا لما مر�ص اأخي اإبراهيم، 
ال�سيخ  مع  حاجًا  ال�الد  وكــان  العامين  يتجاوز  ل  عمره  وكــان 
عبدالعزيز ابن باز - رحمه اهلل -، فلما علم بمر�سه جاء من 
منى واأخذه اإلى الم�ست�سفى اللبناني في جدة، وكان ُيعدُّ من اأف�سل 

)1(     رواه البخاري وم�سلم.
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الم�ست�سفيات في ذلك ال�قت، فطلب منه الدكت�ر جبارة - وه� 
متخ�س�ص لالأطفال - اأن يقيم في الم�ست�سفى لعدة اأيام للعالج، 
ولأن ال�الد كان حاجًا ذلك العام فلم ي�ستطع ترك اإبراهيم واأمه 
في الم�ست�سفى، فا�ست�سار �سديقه �سالح الب�سام فن�سحه باأخذه 
اإلى الطبيب ي��سف الهاجري، فك�سف عليه وقال: حالته ال�سحية 
وعاد  الن�سائح  بع�ص  ون�سحه  جيدة،  لتغذية  ويحتاج  ممتازة، 

ال�الد اإلى منى ليكمل حجه وقد اأطماأن على ابنه.

تعليم  متابعة  على  حري�سًا   - زال  وما   - ال�الد  كان  وقد 
اأبنائه واأحفاده؛ ومن ذلك اأنه في وقت م�سى كان لطالب ال�سف 
في  خا�سة  �سفة  الثان�ي  والثالث  المت��سط  والثالث  ال�ساد�ص 
المتحانات، باأن يجمع طالب المدار�ص في مدر�سة اأو مدر�ستين 
وتكتب  تعد  والأ�سئلة  وقت خا�ص  ولهم  المتحان،  لأداء  اأكثر  اأو 
ا من وزارة المعارف ورئا�سة تعليم البنات حينها، وكنُت  مركزيًّ
و�سلُت  المت��سطة،  المرحلة  نهاية  في  اأدر�ُص  )هدى(  ابنته  اأنا 
اإلى المدر�سة وقد ن�سيُت اإح�سار رقم جل��سي فطلبُت من ال�سائق 
اإح�ساره فما كان من والدي اإل اأن ح�سر مع ال�سائق بنف�سه وفي 
الت�سرف  ال�سائق  يح�سن  األ  خ�سيت  يق�ل  وه�  قيا�سي،  وقت 
ا الفردو�ص  فيتاأخر وتمنعي من دخ�ل قاعة الختبار. جزاه اهلل عنَّ

معامل �سخ�سيته
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ي�ساأل  ومتابعتنا،  تعليمنا  على  كان حري�سًا  بال ح�ساب.  الأعلى 
للخط  تعليم  الإجــازة  وفي  بها،  ليلحقنا  الف�سلى  المدار�ص  عن 
عمره  و�سديق  اأخــاه  فيها  الحكم  فكان  خط  لأجمل  وم�سابقة 

الأ�ستاذ عثمان ال�سالح - رحمه اهلل وغفر له -.

على  الح�سنة  والم�سميات  الألــقــاب  اإطــالق  لل�الد  ويحل� 
اأبنائه واأحفاده والعاملين معه، من باب بث روح التفاوؤل والعزيمة 

في نف��سهم.  

ويناديه  الن�رين  بذي  )نا�سر(  ابنه  لَّقب  اأنه  ذلك:  ومن 
بذلك دائمًا؛ لأن ا�سمه )نا�سر( على ا�سم عمه نا�سر - رحمه 
اهلل -، ولأن ابنه )نا�سر( �سمى ابنته )ن�رة( على ا�سم جدته 
ن�رة العما�ص - رحمها اهلل - والثنان لهما مكانة خا�سة في قلب 

ال�الد، وكان يق�ل: هما كالن�ر الذي اأ�ساء لي حياتي.

في  الــ�الــد  بها  مــرَّ  التي  ال�سديد  الفقر  حالة  اأن  ويــبــدو 
ر النعم والأم�ال، وي�سرفها باعتدال في  مقتبل عمره جعلته يقدِّ
م�سارفها المباحة الم�سروعة دونما اإ�سراف اأو مباهاة، وها ه� 

يتذكر حتى الي�م )�سيارته الأولى(، اإذ يق�ل:
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م�ديل  وهــي  �سيارة  اأول  ا�ستريت  )1359هـــــ(  عــام  فــي 
م�ستعملة،  وكانت  الل�ن،  زرقاء  ريال  ب�سعر 3500  »اأولدزمبيل«، 
ال�سميري - رحمه اهلل -،  �سلمان بن محمد  ا�ستريتها من  وقد 
ودربني على قيادة ال�سيارة، كما دربني اأي�سًا على قيادة ال�سيارة 
بهذا  �سغفت  وبعدها   ،- مكة  في  نعرفهم  ممن   - حميدان  ابن 

الن�ع من ال�سيارات فا�ستريت عدة �سيارات من نف�ص الن�ع.

لقد كان لمرحلة اليتم التي مرَّ فيها ال�الد الأثر الأكبر في 
ولم  يتيمًا  عا�ص  فقد  بالأيتام،  المتعلقة  الخيرية  الأعمال  تبنيه 
ينعم بروؤية والده كما كان حال اأقرانه الذين عا�س�ا مع والديهم، 
في  الكبير  والهتمام  الأول�ية  لها  الأيتام  م�ساريع  �سارت  لذا 
فالم�ؤ�س�سة  الخيرية،  ال�سبيعي  وعبداهلل  م�ؤ�س�سة محمد  اأن�سطة 
م الأيتام  - بناًء على ت��سية وت�جيه ال�الد والعم عبداهلل - تقدِّ
في الدعم على غيرهم، ولدينا في الم�ؤ�س�سة برنامج دعم الغذاء 
لعتماده  اليتيم  دعم  كيفية  في  المتميز  والبرنامج  والك�س�ة، 
وال�سل�كية  والترب�ية  والتعليمية  العلمية  الناحية  من  نف�سه  على 
بالإ�سافة اإلى ما ُي�سمى بالرع�ية، وجميع هذه البرامج تتبناها 
د مدة زمنية  الم�ؤ�س�سة في كل منطقة من مناطق المملكة، وُحدِّ
و�سخ�سية متكاملة  بروؤية  اليتيم  �سن�ات كي يخرج  اأربع  قدرها 

معامل �سخ�سيته
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ي�ستطيع اأن ي�اجه �سع�بات الحياة.

واأول�يات  اهتمامات  من  الفقر  مكافحة  م�ساريع  تعد  كما 
عانى  قد  لأنه  اإل  ذاك  وما  الخيرية،  الأعمال  �سبيل  في  ال�الد 
الم�ؤ�س�سة قاعدة تجاه م�ساريع  خ في  لذا ر�سَّ الفقر،  من م�سكلة 
واإنما  �سمكًا،  الفقير  تعط  »ل  مق�لة،  على  تق�م  الفقر  مكافحة 

اأعطه �سنارة ي�سيد بها ال�سمك«.

زواج الوالد وذريته:
لنا ق�سة  المديدة مرتين، ويروي  ال�الد في حياته   تزوج 
يزوجنـــيها  اأن  يريد  وكان  بنت  نا�سر  لعمي  كان  فيق�ل:  زواجه 
ولم يكتب اهلل الزواج، ثم خرجت من مكة قا�سدًا عنيزة للزواج 
الدامغ،  محمد  بنت  م��سي  من  تزوجت  135٨هــــ  عــام  وفـــي 
مكة  في  وت�فيت  مكة  اإلــى  بها  وعــدت  ريــال  األفي  المهـــر  وكــان 
تزوجت  136٨هـــ  عام  في  ثم  )ل�ل�ة(،  ابنـــتي  لي  اأنجبت  وقد 
باأم اإبراهيم )منيرة بنـــت حمد ال�سماحي( وكان مهرها 4000 
وعبدالعزيــز،  ونا�سر  اإبراهيم  اأبناء  ثالثــة  لي  فاأنجــبت  ريال، 

ومن البنات هدى - وهيـفاء - و وفاء - ومها - وندى - ونهله.
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والحمد هلل على نعمائه وف�سله؛ فاأبنائي هم الآن �ساعدي 
ومن اأعتمد عليهم بعد اهلل في عملي، وبناتي ُهنَّ زهرة حياتي.
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الف�سل ال�سابع

 ال�سبيعي.. وولة الأمر

اآل الــ�ــســعــود وغــيــرهــم جــعــلــه افـــداك 
انـــظـــر يــمــيــن وخـــلـــف وانـــظـــر يــ�ــســارا

والإدراك والـــمـــكـــارم  فــيــهــم  الـــعـــدل 
ـــــام مـــــن حــــكــــام بـــعـــلـــم وجــــــــدارا حـــــكَّ

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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اإن من اأهم ع�امل ت�فيق ال�الد محمد البراهيم ال�سبيعي 
اأنه كان يحمل وما  العملية والتجارية  �سلَّمه اهلل - في حياته   -
ل�لة  والمطيع  المحب  الم�ؤمن  الم�سلم  عقيدة  �سدره  في  زال 
مع  وتعاوٍن  وتقديٍر  وٍد  �سلة  على  زال  وما  وكان  الم�سلمين،  اأمر 
لثقتهم  مِحالًّ  وكان  ال�سع�دية،  العربية  المملكة  في  الأمــر  ولة 
على مدار العق�د ال�سبعة الما�سية، وكان يجد من مل�ك وحكام 
 - وعبداهلل(  وفهد،  وخالد،  وفي�سل،  )�سع�د،  جميعًا  المملكة 
رحمهم اهلل - ومن خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن 
عنه  عرف�ه  لما  والحترام؛  التقدير   - اهلل  �سلَّمه   - عبدالعزيز 
من �سدٍق في التعامل، واأمانٍة في اأداء ال�اجبات، وحفٍظ لأ�سرار 

الدولة.

م�سيرة  تفا�سيل  لعر�ص  مالئمًا  مكانًا  الكتاب  هذا  ولي�ص 
ولكنني  الأمـــر،  ولة  مع  الــ�الــد  جمعت  التي  ال�طيدة  العالقة 
من  يكثُر  ال�الد  كان  التي  والتعليقات  الق�س�ص  بع�ص  انتقيت 
�سردها حين يتحدث عن مل�ك المملكة العربية ال�سع�دية، وهي 
وما  كانت  التي  والحترام  والم�دة  الثقة  عظيم  ُتبدي  م�اقف 

زالت قائمة بين ال�الد وولة الأمر حتى الي�م.

 ال�سبيعي.. وولة الأمر
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في  الــتــجــارة  على  عبدالعزيز  الملك  زيـــارات  اأثـــر 
الحجاز

يذكر ال�الد منذ دخ�له عالم التجارة اأثر قرارات وم�اقف 
هذا  في  ويــروي  القت�سادي؛  الحراك  على  ال�سيا�سية  القيادة 
للحجاز،  عبدالعزيز  الملك  زيـــارات  عن  انطباعاته  ال�سدد 

واأثرها على الن�ساط االقت�سادي، اإذ يقول: 

اإلى  ي�سافر  اأن   - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز  الملك  اعتاد 
ال�سريف  المكي  الحرم  لــزيــارة  عــام  كل  من  رم�سان  في  مكة 
وح�سٌد  اأبناوؤه  ويرافقه  فيها  الأيــام  بع�ص  وق�ساء  العمرة  واأداء 
من مرافقيه وحا�سيته، وكنت اأرى لهذه الزيارات اأثرًا كبيرًا في 
انتعا�ص التجارة لأهل مكة، الذين كان�ا يفرحـ�ن لمجيء الملك 
من  البي�ت  ي�ستاأجر  �سليمان  ابن  ال�زير  وكان   ،- اهلل  رحمه   -
اأهل مكة، وذلك لت�فير ال�سـكن للملك - رحمه اهلل - ومرافقيه.

اإلى الهند وباك�ستان مع الملك �سعود - رحمه اهلل -
ومن الم�اقف التاريخية الرا�سخة في ذاكرة ال�الد رحلته 
مع الملك �سع�د - طيَّب اهلل ثراه - اإلى الهند وباك�ستان، حيث 
اإلى باك�ستان في رحلة مع الملك �سع�د - رحمه  يق�ل: �سافرت 
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اأو�سانا بع�ص الإخ�ان على ُدهن ع�د  الهند، وقد  اإلى  اهلل- ثم 
فا�ستريت 500 ت�لة)1(، وكانت الت�لة بـ40 روبية هندية، فدعاني 
الذين رحل�ا  الب�سام - وكان من  العلي  الإخ�ة وه� محمد  اأحد 
اإلى الهند من عنيزة لطلب الرزق وا�ستقر هناك وعمل بالتجارة 

ووفقه اهلل - وقال لي:

وهذا  روبية  بـــ40  الت�لة  ع�د  دهن  ا�ستريت  اأنــك  �سمعت 
اأربعين روبية في ذلك ال�قت تعادل  ال�سعر ُمرتفع جدًا، وكانت 
ت�لت دهن ع�د  اأربع  اأ�ستري  كنت  لي:  وقال  �سع�ديًا،  رياًل   35

اأ�سلي بروبية واحدة.

ويق�سد ال�الد من اإيراد هذه الق�سة بيان اأثر زيادة الطلب 
ال�فد  مع  �سع�د  الملك  و�س�ل  اإن  اإذ  ال�سلعة،  �سعر  ارتفاع  على 
بكميات  »الع�د«  �سراء  على  واإقبالهم  الهند،  اإلــى  له  المرافق 

كبيرة، اأدى اإلى ارتفاع �سعره اأ�سعافًا م�ساعفة. 

ذكريات مع الملك في�سل - رحمه اهلل -
وعن ذكرياته حين كان الملك في�سل - رحمه اهلل - اأميرًا 

)1(     الت�لة هي: مقيا�ص لكمية وزن العط�ر ال�سرقية

 ال�سبيعي.. وولة الأمر
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على الحجاز يق�ل:

اني بمكة لبيع المالب�ص كان �سعد  عندما كنت اأعمل في ُدكَّ
ال�سميري يعمل في اإمارة مكة المكرمة، وكان يبعث لي بر�سالة 
اإبل  وعندهم  البدو،  اأمــراء  من  وه�  ع�ن  بن  عبدالرحمن  مع 
الأمير في�سل بن عبدالعزيز اأمير الحجاز، فيطلب ك�س�ة للبدو، 
فاإذا كتب في ر�سالته: )بدلة كاملة(، فهمت اأنها )�ساية( �سغل 
ال�سام و�سماغ الب�سام وطاقية وث�ب بفت وفنيلة و�سروال، وهذا 
كله قيمته 6.5 ريالت، اأما اإذا كتب في الر�سالة )بدلة( فقط 
فهمت اأنها ث�ب بفت وغترة ململ وفنيلة و�سروال وطاقية، وهذا 
ثمنه 4.5 ريالت، فكان المك�سب بالقر�ص والقر�سين ولكن فيه 

لذة وبركة من الرزاق - �سبحانه  -.

في مجل�س الملك خالد - رحمه اهلل -
في  ال�سرافة  حــ�ل  الحديث  يــدور  عندما  لل�الد  ويحل� 
عبــدالعزيز  بن  خالد  بالملك  جمعــه  م�قـفًا  يــروي  اأن  المملكة 
- رحمه اهلل – عام 139٨هـ، اإذ كان - رعاه اهلل - حا�سرًا في 
مجل�ص الملك خالد الذي اقترح عليه النظر في تح�يل م�ؤ�س�سة 
ال�سيرفة اإلى بنك م�ستقل متكامل وخ�س��سًا اأن اقت�ساد المملكة 
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كان حينها في اأوج ازدهاره، ولكن كان الخير فيما اختاره اهلل.

تعامات مع الملك فهد - رحمه اهلل -
 - فهد  الملك  مع  عالقته  بدايات  قـ�سة  ال�الد  لنا  يذكر 
كان  حينما  فهد  الملك  مع  تعاملت  يق�ل:  حيث   ،- اهلل  رحمه 
ا؛ اأي قبل اأن يك�ن وزيرًا للمعارف وكان عمره على ما اأذكر  �سابًّ
تحّمل  الملك  ويريد  اأمــره  يهمه  مري�ص  عنده  وكــان  عامًا،   25
وجه  وعلى  بجدة  اللبناني  الم�ست�سفى  في  عالجه  م�ساريف 
يكفي  ما  اللحظة  تلك  في  فهد  الملك  عند  يكن  ولم  ال�سرعة، 
الم��س�ع ولم  ت�ا�سل ح�ل   الملك  بيني وبين  لعالجه، فح�سل 
وكانت  ال�سخ�ص  ذلك  عالج  اأجل  من  المبلغ  �سرف  في  اأتــردد 
القيمة 450 األفًا وبعد فترة وجيزة اأعاد الملك فهد المبلغ، ولم 

ين�ص لي - رحمه اهلل - هذا الم�قف)1(.

المبا�سرة  المالية  التعامالت  اأن هذه  هنا  بالذكر  الجدير 
ثقة  عن  تنم  وهــي  حاليًا  البن�ك  من  القترا�ص  بمثابة  كانت 
الطرفين في بع�سهما، وعادة مات�س�َّى هذه المبالغ نهاية العام 

بين الطرفين.

)1(     مت اإرفاق وثيقة تتعلَّق بهذا امل�قف يف ملحق ال�ثائق، وهي ال�ثيقة رقم )12(.

 ال�سبيعي.. وولة الأمر
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فيق�ل:  فهد  الملك  وبين  بينه  م�ؤثرًا  م�قفًا  ال�الد  ويروي 
وهم:  اآخرين  �سركاء  مع  ال�سرقية  المنطقة  في  اأر�ص  لنا  كانت 
قليلة  اأ�سهم  فيها  لنا  وكــان  والعريفي،  والرا�سد،  مــزروع،  ابن 
فهد  الملك  وكان  كبير،  بمبلغ  ال�سباب  رعاية  منهم  وا�سترتها 
الأر�ص  ق�سية  حلَّ  اأن  الم�ساهمين  كبار  فقرر  للعهد  ا  وليًّ وقتها 
اآل  اأ�سرة  مع  الطيبة  لعالقته  )ال�سبيعي(  اإل عن طريق  تاأتي  ل 
ابن  من  كل  الدمام  من  فجاء  فهد،  الملك  مع  خا�سة  �سع�د؛ 
مزروع والرا�سد والعريفي طالبين اأن اأ�ساعدهم في ذلك، وكان 
لمجل�سه  فذهبت  للم�اطنين،  ليلة  كل  ع�ساء  عنده  فهد  الملك 
وقابلته وحدثته بق�سة الأر�ص من جميع تفا�سيلها فقال الملك 
�ساء  اإن  واأب�سر  كثير،  معك  وتعاملنا  ثقة  ال�سبيعي  يا  اأنت  فهد: 
اهلل ي��سلكم حقكم، وبعد خم�سة اأيام فقط ذهبت ووجدت �سيكًا 

جاهزًا بمبلغ 200 ملي�ن ريال.

اإلى  اإذا ذهبنا  وُي�سيف ال�الد عن الملك فهد ويق�ل: كنا 
مجل�ص الملك فهد ي��سينا دائمًا بتق�ى اهلل، ثمَّ بتط�ير الأعمال 
وتح�سينها ويتذكر ال�الد بع�ص كلمات الملك فهد بن عبدالعزيز 
ا م�ستعدين ندعمكم  - رحمه اهلل - ومنها ق�له: )اأنتم اأنتج�ا وِحنَّ
تنفع  وم�سم�نة  مدرو�سة  تك�ن  اأن  �سريطة  القرو�ص  ونعطيكم 
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البالد والم�اطنين وعامة الم�سلمين(.

رحمه   - عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمير  مع  ق�سة 
اهلل -

يروي لنا الأ�ستاذ: منيع محمد الخلي�ي م�قفًا حدث بين 
رحمه   - عــبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمير  الملكي  ال�سم�  �ساحب 

اهلل - وال�الد محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي. 

ال�سم�  مكتب �ساحب  في  يعمل  كنت ممن  الخلي�ي:  يق�ل 
الدفاع  ووزير  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمير  الملكي 
ال�سبيعي  محمد  العم  اأ�ساهد  وكنت   ،- اهلل  رحمه   - الأ�سبق 
يح�سر اإلى مجل�ص ومكتب �سم� الأمير وكانت بينهما عالقة ود 

ومحبة. 

ويق�ل: اأذكر اأنه في اأحد مجال�ص �سم� الأمير �سلطان دخل 
الأمير:  �سم�  له  قال  ال�سالم  وقبل  ال�سبيعي،  محمد  العم  علينا 
»اأدري يا ال�سبيعي اأنك جاي تبي الدراهم 250 األف ما عندي لك 
�سيء و�سم�ه ي�سحك - رحمه اهلل -«، قالها من باب المداعبة 
وكان  ال�سبيعي،  والعم محمد  الأمير  �سم�  بين  الم�ج�د  والأن�ص 

 ال�سبيعي.. وولة الأمر
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محمد  العم  بها  يق�م  زيــارة  كل  في  الكلمات  تلك  يكرر  �سم�ه 
ال�سبيعي ل�سم�ه  وي�سيـف الخلي�ي: ومرة �ساألُت �سم� الأمير ما 

هي ق�سة الـ250 األف؟

فقال الأمير �سلطان - رحمه اهلل -: »حينما كنت اأعمل في 
قن�ص،  برحلة  اأق�م  باأن  رغبت  عام 1947م  في  الريا�ص  اإمارة 
ولم يكن معي ما يكفي من المال الالزم لت�فير متطلبات الرحلة 
لي  م  قدَّ وبالفعل  �سلفًا  منه  اأطلب  ال�سبيعي  محمد  اإلى  واأر�سلت 
ال�سبيعي المبلغ 250 األف ريال وا�ستريت بها: )�ستة ونيتات ف�رد 
وخيام  وطي�رًا وم�ستلزمات رحلة القن�ص(، وذهبنا لمدة �سهر 
وقام  ُتن�سى  ل  التي  البرية  الرحالت  اأف�سل  من  وكانت  اأكثر  اأو 

مكتبنا بمتابعة �سداد القر�ص لل�سيخ محمد ال�سبيعي.

المبا�سرة  المالية  التعامالت  اأن هذه  هنا  بالذكر  الجدير 
ثقة  عن  تنم  وهــي  حاليًا  البن�ك  من  الإقترا�ص  بمثابة  كانت 
الطرفين في بع�سهما، وعادة مات�س�ى هذه المبالغ نهاية العام 

بين الطرفين.
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حول �سخ�سية الملك �سلمان - حفظه اهلل -
يق�ل ال�الد - �سلَّمه اهلل -: عرفت الملك �سلمان منذ اأن 
قدمت من مكة المكرمة للريا�ص للعي�ص والعمل فيها، فكان نعم 
الحاكم ونعم القائد، ا�ستفدنا نحن رجال الأعمال من ت�جيهاته 

وحكمته ال�سيء الكثير.

بج�ار  القديم  م�سرفنا  كان  عندما  وحاكًما  جاًرا  عرفته 
اإمارة الريا�ص، فه� لي�ص بذلك الإن�سان العادي، بل ه� مدر�سة 
خّرجت الآلف في رب�ع وطننا الغالي المملكة العربية ال�سع�دية 

وخ�س��سًا في مدينة الريا�ص.

اإن حياة الملك �سلمان منذ نعومة اأظفاره كلها جد ون�ساط 
وفكر وعمل، فكان ول يزال رمز اللتزام والدقة في الم�اعيد، 
يبا�سر  فه�  ال�قت؛  احترام  في  لغيره  قدوًة  من�سبطًا،  وم�س�ؤوًل 
 7:30 ال�ساعة  ــداوم  ي اإذ  الم�ظفين،  قبل  الإمـــارة  في  اأعماله 
�سباًحا. لدرجٍة اأّدت اإلى اأننا اأ�سبحنا في مدينة الريا�ص نتداول 

مق�لة: ا�سبط �ساعتك على م�اعيد �سلمان.

ر ال�الد ب�سعره عن مكن�نات حبه تجاه وطنه وولة  وقد عبَّ
اأمره، اإذ يق�ل في اأحد ق�سائده:

 ال�سبيعي.. وولة الأمر
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اآمــنــت بـــاهلل مــجــري الــمــا والأفــــاك
ونـــهـــارا لـــيـــل  دوم  لــطــفــه  واأرجـــــــــوه   

اإيـــــــان واإيــــــاك  ووطــــنــــك ل تـــجـــفـــاه 
ل يــخــدعــك مــنــظــر ديـــــار الــنــ�ــســارا

واأمناك الأمــن  مع  وال�سيمة  الدين   
ـــه عــــــمــــــاٍر قـــــــرارا بـــالـــمـــمـــلـــكـــة جـــعـــل

 في حكم حامين ال�سريعة والأماك
بــالــ�ــســيــف والــحــكــمــة نــ�ــســامــا غــيــارا

اأفــداك جعله  وغيرهم  ال�سعود  واآل   
انـــظـــر يــمــيــن وخـــلـــف وانـــظـــر يــ�ــســارا

والإدراك والـــمـــكـــارم  فــيــهــم  الـــعـــدل   
حــــكــــام مـــــن حــــكــــام بـــعـــلـــم وجــــــــدارا

 مـــا يــنــكــر الــــواقــــع �ـــســـوى كـــل اأفــــاك
نـــارا طـــافـــي  اأو  مـــاأجـــور  مــغــر�ــس  اأو 





الف�سل الثامن

رجال.. حول ال�سبيعي 

نــ�ــســهــر طــــوال الــلــيــل ول فــيــه قــمــرا
عــلــى الــتــريــك وبــالــفــوانــيــ�ــس اأحــيــان

ويبرا يكافح  دايـــم  معيي  وع�سيدي 
ويــتــحــمــل الــغــلــطــه ول هــــوب مــنــان

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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ظفر ال�الد - محمد البراهيم ال�سبيعي - �سلَّمه اهلل - عبر 
م�س�ار حياته الذاخر بنخبة من الأ�سدقاء والمعارف وال�سركاء 
الذين - ما زال - يكّن لهم ال�ّد والتقدير ويذكرهم اأمام النا�ص 
والتجارب  الم�اقف  مئات  معهم  به  مرت  كما  والف�سل،  بالخير 
بحكمة،  متدثرًا  اأو  بنجاح  مت��سحًا  منها  خرج  التي  والأحــداث 
واخترنا في هذا الف�سل »الق�سير« غي�سًا من في�ص هذه الم�اقف 
ف القارئ على ج�انب من �سيرة ال�الد واإن�سانيته وعالقاته  ليتعرَّ

وطريقة تفكيره واأ�سل�ب اتخاذه للقرارات.

و�سايا العم نا�سر ال�سبيعي.. �سر نجاحي!
يدين ال�الد بالف�سل لعمه نا�سر ال�سبيعي - رحمه اهلل -، 
دومًا  ويتذكر  �سبابه،  في  والتربية  والت�جيه  بالدعم  اأمده  واأنه 
و�سايا العم نا�سر التجارية بفخر وعرفان، ومن اأهمها ما ي�سرده 

في الم�قف التالي:

كان عمي نا�سر - رحمه اهلل - يق�ل: ل تتعدى في الح�ساب 
�سليمان  ابن  هذا  اآلف،  الع�سرة  الدرا�سة(  مجال  في  )يعني 
بالتجارة  وا�ستغل�ا  فقط  الــقــراآن  در�ــســ�ا  والجفالي  والف�سل 

ونجح�ا فيها نجاحًا باهرًا.

رجال.. حول ال�سبيعي
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عبداهلل ال�سبيعي.. اأخ قلَّ نظيره:
القراآن  العناية وحّفظه  باأخيه عبداهلل غاية  ال�الد  اعتنى 
في  القراآن  ودرا�سة  تح�سيل  في  و�ساعده  بالمدر�سة،  واألحقه 
الم�سيجيد)1(. وعندما انتقل اإلى مكة المكرمة األحقه بمدر�سة في 
المعالة، حيث تتلمذ على يد الأ�ستاذ عبدالكريم الجهيمان، ثم 
اط الحلواني بباب الزيادة، وكان اأخوه عبداهلل  در�ش عند الخطَّ
ه� ع�سده و�ساعده. ومن يعرفهما يحمد لهما هذه اللحمة التي 
نًا عالقته باأخيه عبداهلل: اأنا  ات�سمت بها روح الأ�سقاء. وقال مبيِّ
وه� كما قال معاوية ابن اأبي �سفيان: )ل� كان بيني وبين الرعية 
�سعرة لم تنقطع، اإذا جروها اأرخيتها واإذا اأرخ�ها �سددتها()2( 

فه� مكمل لي واأنا مكمل له.

ال�سبيعي  البراهيم  محمد  ال�الـــد  انهــماك  خ�ســم  وفـي 
اهتم  فقد  عبداهلل؛  اأخــاه  ين�ص  لم  التجارة  في   - اهلل  �سلَّمه   -
اأن يعمل �سقيقه عبداهلل معه  ال�الد في  به وبتعليمه، كما رغب 
في المحل، دون التعر�ص لح�سة �سريكه ابن غنيم، فعمال معًا 

)1(     هجرة بني املدينة املن�رة ومكة املكرمة

)2(   انظر ترجمة معاوية بن اأبي �سفيان - ر�سي اهلل عنهما - يف تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر 
)59/ 55 - 241(. والبداية والنهاية )٨/ 125 - 156(.
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وكانت بداية �سراكة ال�الد والعم عبداهلل التجارية.

كما اأن ال�الد دائم الدعاء لأخيه عبداهلل، ذاكرًا اأف�ساله 
له،  وتحّمله  مع�سره  وطيب  خلقه  دماثة  نًا  ومبيِّ منا�سبة  كل  في 
عن  �ساألناه  وقــد  الــمــ�اقــف،  بع�ص  مــن  يغ�سب  عندما  وحلمه 
الن�سجام والإيثار المتبادل بينهما لي�ستفيد منه كل من يقراأ هذه 

ال�سط�ر وياأخذ منها العبرة والم�عظة فقال:

ة و�ساهد الإخال�ص، واإن  ة ول�سان الط�يَّ  ال�سكر ترجمان النيَّ
ان�سجامي مع اأخي عبداهلل لي�ص له حد، وهذا من ف�سل اهلل ثم 
دعاء ال�الدين وبرهما و�سالح النية والذرية، فنحن نت�سابق في 
ت، ونحن بحمد اهلل  الطيب وال�فاء والغ�ص عن الهف�ات والزلَّ
م�سرب مثل لل�فاء وال�سهامة، مع اأني اأحيانًا اأق�س� عليه عندما 
�سه القراآن، ثم بعد ذلك في العمل؛ لأن هذا الأ�سل�ب ه�  كنت اأدرِّ
ال�سائد في ذلك ال�قت في المجتمع وه� ما تربينا عليه، فلم نكن 
نعرف لغة الح�ار والإقناع والأ�ساليب الترب�ية الحديثة، فجزاه 
اأنكر ف�سله  اهلل عني خير الجزاء، فه� اأف�سل مني واأطيب، ول 
)البقرة:  ییچ  ی  ىئ  چىئ  جــدًا  يجاملني  فه�  علّي 
237(، واإن الت�سامح والت�سابق اإلى الطيب بين الأقارب من اأف�سل 

على  يدقق  ول  ل  ويتحمَّ ي�سبر  لمن  والف�سل  ال�سالحة  الأعمال 

رجال.. حول ال�سبيعي



97رحلة الفقر والغنى

واأخيه محمد  علي  بن  للح�سين  كما ح�سل  وكبيرة،  �سغيرة  كل 
بن علي ابن الحنفية، والح�سين اأمه فاطمة الزهراء بنت ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؛ فحينما وقع بينهما �س�ء تفاهم اأر�سل 
ا اإلى اأخيه قائاًل: )اأما بعد فاإن لك  ابن الحنفية وه� الأكبر �سنًّ
فالب�ص  كتابي هذا  قراأت  فاإذا  اأدركــه،  ل  وف�ساًل  اأبلغه  ل  �سرفًا 
الف�سيلة  هذه  اإلى  اأ�سبقك  اأن  واحذر  اإلّي  و�سر  ونعليك  رداءك 
التي اأنت اأهل لها، فح�سر الح�سين - ر�سي اهلل عنه - اإلى اأخيه 

وا�ستر�ساه()1(.

فاأخي عبداهلل ي�سابقني على الت�سامح والر�سا والبر، وه� 
وحفظه  واأدبــه  ت�ا�سعه  اأن�سى  ول  حلمًا،  واأكثر  بــاًل  مني  اأو�سع 
للمحبة والجميل و�سلة الرحم التي اأمر اهلل بها، واأو�سي اأبنائي 
بالت�سابق  هذا  كالمي  يقراأ  من  وكل  وبناته  اأخي  واأبناء  وبناتي 
بركة في  ال�سالحة  الأعمال  الرحم، فهذه  و�سلة  والعف�  للطيب 

العمر ومجلبة للرزق.

والغريب في �سلة ال�الد مع اأخيه عبداهلل اأن ت�قيعهما يح�ي 
البراهيم  وعبداهلل  محمد  با�سم  عان  ي�قِّ فهما  معًا،  ا�سميهما 

)1(      ثمرات الأوراق لبن حجة احلم�ي )2/ 25(.
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ال�سبيعي، وهذا �سيء يندر اأن تراه في عالم المال والأعمال.

ر لقلبك اأن تعطيه  وقد �ُسئل ال�الد في لقاء �سحفي ل� قدِّ
لأحد، فلمن تعطيه فاأجاب ال�الد: ل�سقيقي عبداهلل مع احترامي 

لأم اأولدي.

ق�سة ق�سمة الثروة والممتلكات بين الوالد والعم
التالية  ال�سط�ر  في  ال�سبيعي  محمد  نا�سر  الأخ  لنا  يروي 
�سلَّمه   - ال�الد  بين  والحالل  الممتلكات  ق�سمة  لق�سة  ملخ�سًا 

اهلل - والعم عبداهلل - حفظه اهلل - ويق�ل:

عــام1430هـــ   - اهلل  �سلَّمه   - لل�الد  واإخــ�انــي  اأنــا  منا  قدَّ
بين  الم�ستركة  والممتلكات  الثروة  تق�سيم  في  ال�سروع  فكرة 
ال�الد والعم، وقد رف�ص ال�الد المقترح في بداية الأمر، ثم بعد 
ا الطالع  مراجعته لذلك الأمر مرة اأخرى وافق عليه، وطلب منَّ
بالت�ا�سل  فقمُت  الم��س�ع  من  عبداهلل  العم  وراأي  م�قف  على 
مع اأبناء العم عبداهلل واأخبروني بموافقته ب�سرط موافقة ور�سا 
دام  ما  فقال:  الخبر  هذا  لل�الد  فنقلت  الم��س�ع،  على  ال�الد 
للبدء  واح��د  �سرط  فعندي  اأخ��ي  ومن  مني  مقبواًل  التوجه  هذا 

رجال.. حول ال�سبيعي
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اأطال اهلل  ال�سرط  ما  اأمر«،  »تاأمر  قلت:  الق�سمة،  اإجراءات  في 
عمرك؟

فقال ال�الد: اأريد اأن تتم الق�سمة بيني وبين اأخي عبداهلل 
واأ�سل�به:  بلهجته  وعّبر  تدقيق،  فيها  يك�ن  واأل  ة،  ــ�َّ واأُُخ وٍد  بكل 
)اأريدها اأن تك�ن ق�سمة بطيخ، ول ندقق اأنا واأخ�ي عبداهلل �سيء 
الرمزية  الإ�سارة  البطيخ  ال�الد من ق�سمة  واحد(، وكان ق�سد 
تق�سيم  عند  الف�اكه  تجار  يفعل  مثلما  الق�سمة  اأثناء  لل�سماحة 
ويت�ساهل�ا  بالعدد،  بينهم  ي�زع�ها  باأن  بينهم،  فيما  ب�ساعتهم 

في تفاوت الأحجام بين فاكهة واأخرى.

ويتابع الأخ نا�سر: بعد الح�س�ل على م�افقة ال�الد والعم، 
تعد  ت�سكيل لجنة م�ستركة  واأبناء عمي على  واإخ�اني  اأنا  اتفقنا 
والعم  الــ�الــد  لت�جيهات  وفقًا  الق�سمة  تنفيذ  ت�سمن  طريقة 

عبداهلل.

ت�ؤكد  التق�سيم  فترة  والعم خالل  ال�الد  ت�جيهات  وكانت   
»ق�سمة  طريقة  وعلى  والأخــ�ي،  الــ�دي  بالجانب  اللتزام  على 
البطيخ« ولم يتدخل ال�الد والعم - حفظهما اهلل - في اإجراءات 

اللجنة اأو تفا�سيل عملها. 



100

اأعمالها،  كافة  تقريبًا  ون�سف  �سهر  في  اللجنة  واأنــهــت 
ال�الد  بين  والممتلكات  الثروة  وت�زيع  ق�سمة  اإجــراءات   واأنهت 
عت اتفاقية لهذه الق�سمة من  والعم بكل م�دة واأخ�ة وت�سامح، َوُوقِّ

ِقبَل ال�الد والعم واإخ�اني واأبناء عمي.

اأعمالهم  واأبناوؤهما  والعم  ال�الد  وا�سل  فقد  هلل  والحمد   
التجارية بنجاح واقتدار، واأ�س�ص ال�الد والعم لكل منهما �سركة 
ال�سبيعي  وعــبــداهلل  محمد  م�ؤ�س�سة  واأبقيا  م�ستقلة،  تجارية 
الأخــ�ة  زادت  اهلل  وبف�سل  الق�سمة،  قبل  كانت  كما  الخيرية 
عمقًا ور�س�خًا بيننا وبين اأبناء العم عبداهلل في جميع الأح�ال 

التجارية والجتماعية وال�سخ�سية.

�سليمان الراجحي.. ال�سديق المناف�س
يق�ل ال�الد محمد ال�سبيعي - �سلَّمه اهلل -: 

اأر�سل لي تجار الريا�ص عام 1377هـ  مندوبين عنهم، فاأر�سل 
الحقباني اأخاه �سلمان مندوبًا عنه، و�سليمان المقيرن اأر�سل ولده 
عبدالعزيز، و�سالح الراجحي اأر�سل اأخاه �سليمان الراجحي الذي 
اأ�سبح في منى وعرفة  اإذا  ذهب معنا لأداء فري�سة الحج، وكان 
قلت  واإذا  الم�ساء،  في  اإل  يع�د  ول  النهار  خرج من عندنا ط�ال 

رجال.. حول ال�سبيعي
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له: اأين كنت؟! اأجاب: اأنا اأبحث عن خالي؛ يق�ل�ن اإنه حاج، ولما 
ذهبنا اإلى مزدلفة ذهب اأي�سًا من عندنا ولم يعد اإل عند حل�ل 
الفجر، ثم عرفنا بعد ذلك اأنه يذهب ل�سراء العمالت من الحجاج 
لأنها اأرخ�ص قيمة، فه� يحج ويعمل، وكان عمله لأخيه �سالح، وكان 
يتقا�سى مرتبًا ل يتجاوز ثالثين رياًل، ولكن البركة تح�سل باإذن 
اهلل باإخـــال�ص النيــة و�ســـفائها، والآن - بفــ�سل اهلل وت�فيقه - 
ه� من اأغنى رجالت البلد، وهذا فيه در�ص لل�سباب؛ فيجب على 

الإن�سان اأن ي�سعى ويجاهد لطلب الرزق.

ذكر  فقد  ق�ية،  الراجحي  ب�سليمان  ال�الد  عالقة  وكانت 
�ساحب  فه�  الراجحي،  �سليمان  من  مداعبة  فيها  ق�سة  ال�الد 
الرحالت  اإحــدى  في  ُكنا  ويق�ل:  ال�الد  فيحكي  ومــزاح،  نكتة 
البرية �سمال المملكة ب�سحبة �سليمان الراجحي، وكنا بال�سيارة 
)تب�ن  الراجحي:  فقال  ناأكل،  لكي  وت�قفنا  الغداء  وجبة  ومعنا 
ت�س�ف�ن اأكل الدهام�سة؟( فقلت اأنا ومن معي: نعم، فاأخذ يلتهم 

اللحم والأرز ب�سرعة وبكمية كبيرة فلم ُيْبِق لنا اإل القليل. 

ال�سبيعي وابن باز.. عاقة متينة
حينما نتكلم عن العالقة التي جمعت ال�الد محمد ال�سبيعي 
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- �سلَّمه اهلل - ب�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه اهلل- 
الإحاطة  ن�ستطيع  فلن  بينهما  جمعت  التي  العديدة  والم�اقف 
ُتروى  اأن  واأعمق من  َي�َسُعَنا و�سفها،  العالقة، فال  بج�انب هذه 
اهلل  في  الحب  على  قائمة  كانت  فقد  القليلة،  ال�سط�ر  هذه  في 
والتعاون على البر والتق�ى، ولعل والدي وال�سيخ بن باز اأن ينال 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بها  ر  ب�سَّ التي  الرفيعة  الدرجة  بها 
اإل ظلُّه..( وذكر  بق�له: )�سبعة يظّلهم اهلل في ظلِّه ي�م ل ظل 
قا عليه()1(. ا في اهلل، اجتمعا عليه وتفرَّ منهم.. )ورجالن تحابَّ

فيها  ذهب  التي  الأولى  ال�سنة  في  بينهما  ال�سداقة  بداأت 
�سماحة ال�سيخ ابن باز لأداء فري�سة الحج؛ وذلك في منت�سف 
الخم�سينيات الهجرية، اأي في حدود عام 1356هـ، وفي رحاب 
دت عالقتهما فيما بعد، فقد كان �سماحة  مكة المكرمة التقيا وت�طَّ
المكرمة  اإلى مكة  ا  �سن�يًّ باز - رحمه اهلل - يذهب  ابن  ال�سيخ 
�س�اء لأداء الفري�سة اأم للتعبد في �سهر رم�سان المبارك، واإلقاء 
ال�الد  لأن  اللتقاء؛  لهما  اأتاح  ما  وه�  والمحا�سرات،  الدرو�ص 
كان حينها في بدايات عمله التجاري بمكة وفي دكان يقع بجانب 
الحرم المكي، وهذا ل يعني اأن العالقة بينهما كانت تجارية في 

)1(     رواه البخاري وم�سلم.

رجال.. حول ال�سبيعي
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بدايتها، بل كانت عالقة مكانية لمجاورة محل ال�الد للحرم.

بعد  بًا  وت�سعُّ ر�س�خًا  تزداد  اأن  العالقة  لهذه  �ساء اهلل  وقد 
المعاملة  وا�ستركا في �سدق  لكليهما،  الخيري  العمل  ذلك عبر 
وحب البذل والعطاء دون حدود، فقد كانت ثقة ال�الد باأهل العلم 
بذل  طريقة  في  لم�ساعدته  اإليهم  ت�جه  لذا  عظيمة؛  والعلماء 
اإلى  ال��س�ل  ي�سمن  الذي  وال�سليم  ال�سحيح  المكان  الخير في 
الفئات المحتاجة للم�ساعدة، ووجد ال�الد �سالته في �سخ�سية 
�سماحة ال�سيخ ابن باز ل�سلته به�ؤلء النا�ص، فكان ي�ست�سيره في 
تاأدية  في  وا�ستركا  الخيرية،  اأعماله  بها  ف  ي�سرِّ التي  الطريقة 

تلك الأعمال ب�سبر واحت�ساب.

�سركة  لــدى  ح�سابات  عــدة  ــاز  ب ابــن  ال�سيخ  لــدى  وكـــان   
ال�سبيعي الم�سرفية منها: ح�ساب لل�سدقات العامة، للزك�ات، 

وللم�ساجد، وللدعاة، وكذلك ح�سابات العمل الخيري الأخرى.

وقد اكت�سب ال�الد و�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز - على 
في  �سيما  ل  بينهما  فيما  كبيرة  ثقة   - الط�يلة  امتداد عالقتهما 
�سدقهم  ومــدى  الــرجــال  معدن  تبيِّن  التي  المالية  التعامالت 
واأمانتهم، ومن ذلك اأن �سماحة ال�سيخ ابن باز -رحمه اهلل- كان 
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ي�سدر ال�سيكات ب�سكل م�ستمر،  وكان ال�سيك ي�سرف باأمر من 
ال�الد - حفظه اهلل - مهما كان ح�ساب �سماحة ال�سيخ ابن باز 
�سئياًل، وقد كان ل يرد اأي �سيك �سادر من قبل �سماحة ال�سيخ 
ابن باز - رحمه اهلل - حتى ول� لم يكن هناك ر�سيد ل�سماحته 

بال�سركة.

ال�سيخ  �سماحة  وفاة  بعد  حتى  العالقة  هذه  ا�ستمرت  وقد 
ا�ستمرار  على  حري�سًا  ال�الد  يزال  ول  اهلل-،  -رحمه  باز  ابن 
تلك  على  لحر�سه  عنهم  وي�ساأل  ال�سيخ  �سماحة  باأبناء  عالقته 

العالقة الجيدة التي جمعته بال�سيخ.

وفي الجانب الخيري ل يزال التن�سيق م�ستمرًا بين م�ؤ�س�سة 
باز  بن  وم�ؤ�س�سة عبدالعزيز  الخيرية  ال�سبيعي  محمد وعبداهلل 

الخيرية للقيام بالعمل الخيري في اأوجهه كافة خير قيام.

في  اأ�سهمت  عديدة  ع�امل  هناك  اأن  اإلــى  ن�سير  اأن  بقي 
ال�سن  في  متقاربين  كانا  فقد  الأخ�ية؛  ال�سيخين  عالقة  اإنجاح 
ويت�سابهان في كثير من الطباع وال�سمات ال�سخ�سية، كالع�سامية 
والعتماد على الذات، كذلك البعد الإيماني الذي نهال من معينه 

ال�دَّ والإخال�ص والتفاني.

رجال.. حول ال�سبيعي
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موقف طريف مع �سالح الراجحي
 من الم�اقف الطريفة التي ح�سلت لل�الد مع ال�سيخ �سالح 

الراجحي - رحمه اهلل - ما يرويه ال�الد بق�له: 

نق�د  �سّرة  له  اأر�سل  باأن  الراجحي  ل�سالح  وعدًا  اأعطيت 
من بع�ص العمالت اإلى الريا�ص، ول� تاأخرت في الإر�سال لفقدنا 
الم�سلحة اأو الفائدة المرج�ة، اإذ ت�سل فائدتنا اإلى نح� ٨ ٪، 
اأحد  اأ�ساهد  لعلي  جدة  مطار  اإلى  انتقلت  المهمة  هذه  ولإنجاز 
اإلى  لإي�سالها  ة  ال�سرَّ لإعطائه  اأعرفهم  الذين  الم�سافرين 
ال�سفر  في  يرغب  المطار  في  الإخ�ة  اأحد  و�ساهدت  الراجحي، 
اإلى الريا�ص وه� معروٌف ُيَعتمد عليه، يعمل لدى الأمير محمد 
�س�ؤاله عن  ا�سمه وخجلت من  ن�سيت  اأنني  اإل  الكبير،  �سع�د  بن 
ذلك لكنني اتكلت على اهلل واأعطيته ال�سّرة، وقلت له اأرغب في 
اإي�سالها اإلى الريا�ص، فرحب الرجل واأبدى ا�ستعداده، واأخبرته 
منه،  ال�سّرة  ل�ستالم  المطار  في  الأ�سخا�ص  اأحد  �سيقابل  اأنه 
الفل��ص  اأن  اأخبره فيها  الأخ �سالح  اإلى  اأر�سلت برقية  بعد ذلك 

�ستاأتيكم مع رجل له �سّن ذهب.

 ولكن الم�سكلة حدثت بعد و�س�ل هذا الرجل اإلى المطار، 
الطائرة  عند  معه  ومــن  ت�ستقبله  الأمــيــر  �سيارة  كانت  حيث 
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اأخذ  الــذي  المندوب  يقابل  اأن  دون  معهم  ينتقل  اأن  فا�سطر 
اأب� )ال�سّن الذهب( وي�ساأل عنه  يبحث بين الركاب عن الرجل 
حتى قابل اأحد الركاب الذي اأ�سار اإليه باأن ا�سمه )دخيل اهلل( 
وقد ذهب ب�سيارة الأمير اإلى مزرعة �سم�ه في الخرج، فما كان 
اإلى الخرج لمقابلة الرجل الذي  اإل النتقال ف�رًا  من المندوب 
يحمل �سرة النق�د، وتقابال هناك واعتذر عن عدم قدرته على 
مقابلتهم في المطار اأعطاهم ال�سّرة كاملة. فلك اأن تتخيل ل� 
اأن هذا الرجل اأنكر اأو اختفى بما لديه من مبلغ ول اإثبات عليه 
في  النا�ص  بين  �سائدة  كانت  التي  الف�سائل  ولكنها  بال�ستالم، 
ذلك الزمن، فقد كان�ا يتَّ�سم�ن بالأمانة والطيبة وال�فاء بالعهد.

ال�سديق.. وقت ال�سيق
 من الم�اقف التي ل ين�ساها ال�الد لبع�ص اأ�سدقائه ما يحكيه 

بق�له: 
كانت لي م�سكلة مع �سخ�ص ب�سبب مبالغ طائلة، وكانت هذه 
الم�سكلة ت�سبب لي قلقًا دائمًا؛ لأن وراءها اأخطاًء وِخداعًا، فعلم 
ذلك اثنان من اأ�سدقائي، قال الأول - رحمه اهلل -: اأنا م�ستعد 
اأن اأهْب لك اأر�سًا تعادل قيمتها �سعف ما تطالب به وتن�سى هذا 
الم��س�ع، وال�سديق الآخر قابلني وطلب مني اأن يت�لى ه� هذا 

رجال.. حول ال�سبيعي
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اأن�ساه.  اأن  �سرط  نقدًا  المبلغ  هذا  عن  يعّو�سني  واأن  المو�سوع، 
جزاهما اهلل عني خير الجزاء.

ــال هــ�ؤلء  ــال - رعـــاه اهلل - مــرة فــي و�ــســف اأمــث ــد ق  وق
الأ�سدقاء الأخيار:

هـــــكـــــذا الأخـــــــيـــــــار دايـــــــــم بـــانـــتـــظـــام
الــزعــل ومــمــنــوع  الــطــيــب  يت�سابقون 

مـــا يــنــكــر الـــمـــعـــروف رجــــل لـــه مــقــام
ويـــرجـــو ثــــواب اهلل وتــحــقــيــق الأمـــل

الباهلي.. من موظف اإلى �سريك
معاونيه  بجهد  دومــًا  اعترافه  ال�الد  �سفات  اأعظم  ومن 
ر دائمًا وقفاتهم معه، اإذ يق�ل عن اأحدهم:  وتقديره لهم، ويتذكَّ
البن  وهــ�  واأمينًا،  ن�سطًا  م�ظفًا  بمكة  محلنا  في  تركنا  لقد 
عبداللطيف الباهلي الذي اأخل�ص معنا جدًا حتى اأ�سبح �سريكًا 
معنا في محلنا بمكة المكرمة وبقي لإدارة اأعمالنا في مكة اإلى 

اأن ت�في - رحمه اهلل  وجمعنا به في جنات النعيم -.
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على حافة الموت
اأهل عنيزة  �سعبي من  ال�الد معروفًا كبيرًا لطبيب  يحمل 
اأنقذه من الم�ت، فحينما كان ال�الُد طفاًل �سغيرًا تعر�ص لإ�سابة 
بمر�ص �سائع مميت، فنقلته اأمه لذلك ال�سيخ الذي عالجه بالكي 
في ثالثة م�ا�سع، ظهره ورقبته وراأ�سه. وقال المعالج لأمه: اإن 
لم يتح�سن ابنك خالل 24 �ساعة فاإن ج�سده لم ي�ستجب للعالج 
وقد يح�سل له تده�ر كبير في �سحته، وكانت اأمه تخ�سى وفاته، 
عافيته  ال�الد  ا�سترد  العالج  هذا  ب�سبب  ثم  اهلل  بف�سل  ولكن 

و�سفاه اهلل.

 ومع اأن عالج ذلك ال�سيخ للمر�سى كان اأمرًا �سائعًا وقتها، 
ويفعل�نه لأبناء القرية والمدينة احت�سابًا ل�جه اهلل ودون مقابل 
في معظم الأحيان، لكن ال�الد حمل المتنان معه لعق�د ط�يلة، 
عليه،  دينًا  المعروف  ذلــك  يعتبر  اإنــه  مــرة  ذات  لنا  قــال  حتى 
ال�سيخ  اأبناء  عن  يبحث�ا  اأن  الم�ؤ�س�سة  في  العاملين  من  وطلب 
المالية،  اأزماتهم  بدي�نهم، ومعالجة  بالإيفاء  ويق�م�ا  المعالج، 

وم�ساعدتهم في �س�ؤون الزواج وه� ما تم بف�سل اهلل.

رجال.. حول ال�سبيعي
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مع �سركائي.. في الربح والخ�سارة
بكل جراأة و�سجاعة ل يت�انى ال�الد في اأن ينقل اإلى اأبنائه 
اأم  ق فيها  واأحفاده وقراء �سيرته، تجاربه التجارية �س�اء التي وفِّ
ق؛ لأنه م�ؤمن باأن التجارة ربح وخ�سارة، فها ه� يروي هذا  لم ي�فَّ
و�سخ�ص  بريدة  من  الر�س�دي  مع  �سريكًا  كنت  ويق�ل:  الم�قف 
اللح�م  ل�ستيراد  �سركة  اأن�ساأنا  حيث  عبدالمعين،  ا�سمه  عراقي 
ال�سركة،  وخ�سرت  فيها  ق  ن�فَّ لم  ولكننا  ومن عدن،  من مقدي�س� 

ل كل منا ثلث الخ�سارة، دون اأن اأ�ساب بكلل اأو ملل. وتحمَّ

باحمران.. در�س في الأمانة
د ال�سفة الأولى التي يلحظها ب��س�ح  اإذا جاز لنا اأن نحدِّ
�سجيته  كانت  لأنــهــا  ــة؛  الأمــان فهي  الــ�الــد  مــع  يتعامل  مــن  كــل 
الج�هرية على الدوام، ومبدوؤه الذي ل ي�ساوم عليه؛ ولذا فاإننا 
ل نعجب عندما يروي لنا الم�قف التالي، اإذ يق�ل: فتحنا �سركة 
مع المرح�م عمر باحمران، وكانت لديه وكالة ي�ستري بم�جبها 
الأرا�سي با�سمه، وذهب اإلى الأح�ساء وت�في في حادث �سيارة - 
رحمه اهلل وغفر له - ولكن اأبناءه - جزاهم اهلل خيرًا - اأفرغ�ا 
جميع ا�ستحقاقاتنا - من اأرا�ص - با�سمنا دون اأية مطالبة منا 
بذلك، حتى الأرا�سي التي ا�ستراها في الخرج دون علمنا، وهذا 
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دليل على حر�سهم على ك�سب المال الحالل والعف عن الحرام.

ومما قاله ال�الد �سعرًا ح�ل المعنى ال�سابق:

تح�سد �ــســان  مـــن  الـــــزرع  ونــــق  ازرع 
بــالأوتــاد  مــثــل الـــذي ح�سن خــيــامــاً 

تـــرقـــد ولــــــيــــــاك  تـــــنـــــدم  تــــتــــكــــل  ول 
والــبــاد للح�سر  دوم  �سحكة  تــكــون   

اقـــنـــع بــمــا تــ�ــســبــط ول اأقــــــول ازهـــد
زاد اإن  ويــتــعــبــك  رمـــتـــه  اإن  تـــرتـــاح   

ق�سة المحا�سب الفا�سد
ر �سركاءه واأقرانه ورفقاء دربه من  كان ال�الد كثيرًا ما يحذِّ
اإن�سان مهما علت مكانته؛ ولعل  المطلقة لأي  منح ال�سالحيات 
في هذه الق�سة التي رواها في اأحد مجال�سه العامرة عبرة وعظة 

لرجال الأعمال، اإذ يق�ل:

اأنا�سًا  اأ�سدقائي  اأ�سعار الأرا�سي كفل اأحد  عندما انهارت 
بم�ظف  وثق  ثم  اأفل�س�ا،  لكنهم  ريــال  الملي�ن  ون�سف  بملي�ن 

رجال.. حول ال�سبيعي
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من  وهذه   - البن�ك  ت�قيع  �سالحية  واأعطاه  عنده  يعمل  عربي 
اإل  الثقة  تعطى  فال   - النا�ص  من  كثير  فيها  يقع  التي  الأخطاء 
وا�سترى  البنك  من  ماله  جميع  الم�ظــف  هذا  ف�سحب  لأهلها، 
ح�ساباته  �سديقي  راجع  ولما  زوجته،  با�سم  بلده  في  عمارتين 
اإبراهيم: ما  اأبا  اإلّي وقال: يا  في البنك وجدها مفلـــ�سة، فجاء 
العـــمل )و�ص ال�ســ�اة(، فعملنا معه �سركة جديدة، وبف�سل اهلل 
ثم بف�سل اإخال�ص هذا ال�سديق وكفاحه نجحت هذه ال�سركة، 
مع  �سداقتنا  ا�ستمرت  وفاته  بعد  حتى  �سديقين  من  اأكثر  ا  وكنَّ

اأبنائه، وهم الآن في منزلة اأبنائي ومثال لالأمانة وال�سدق. 

يق�ل ال�سبيعي في اإحدى ق�سائده ح�ل هذه المعاني:
اإلـــهـــي اأجـــرنـــي وانــتــ�ــســر لـــي ونجني

مـــن الــ�ــســر والأ�ــــســــرار يـــا رِب انــتــقــم

البغي والظالم  المحتال  الماكر  من 
وذو رحم اأو �سديقي  ابــنــي  كــان  ولــو 

فـــاإنـــك عــــدل تــعــلــم الــ�ــســر والــخــفــي
فيا ويل من يظلم ويا حظ من ُظِلْم
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ال�سبيعي والمقيرن.. با �سحور
به  التي مرت  الم�اقف  اأحــد   - اهلل  �سّلمه   - ال�الد  يــروي 
اأثناء انهماكه في العمل، فيق�ل: كنا في ليالي رم�سان نعمل في 
محلنا في �سارع قابل في جدة ومعنا الأخ العزيز عبدالعزيز بن 
مقيرن - رحمه اهلل -، ومع كثرة الأعباء ان�سغلنا بالعمل ون�سينا 
وقت ال�سح�ر، فلما �سمعنا المدفع اأ�سرعنا اإلى محل قريب منا 
يبيع الهري�سة، ولكن الأخ عبدالعزيز لم يعجبه البائع فا�ستغنى 
عن الهري�سة واأخذ �سايًا مع رغيف خبز، فكان اأداء العمل اأحيانًا 

ي�سغلنا حتى عن الأ�سياء ال�سرورية من الماأكل والملب�ص.

�ســــلَّمه   - ال�الد  ه  وجَّ الأعمال  اأداء  في  التفاني  معاني  وح�ل 
اهلل - ن�سائحه لأحد اأبنائه عبر ق�سيدة رائعة قال فيها:

تــــفــــّرغ لأعــــمــــالــــك وديــــنــــك وابـــنـــاك
 ترى النار تقب�س من �سغير ال�سرارا

يمناك تح�سين  كــود  يا  يرفعك  ومــا 
 وبــعــلــمــك وجـــهـــدك ثــــروة وازدهــــــارا

رجال.. حول ال�سبيعي



113رحلة الفقر والغنى

وهناك هنا  للفر�س  يتعب  فال�سبع 
الــفــجــر فــي كــل دارا  والــنــمــل ي�سعى 

هوؤلء.. �سنعهم العقار
لل�الد روؤية ح�ل �س�ق العقار وما ح�سل فيه من تقلبات بعد 

الطفرة، اإذ يق�ل:

 الحمد هلل الذي ب�سكره تدوم النعم، ومن يتفكر في زمن 
م�سى وما نحن فيه الآن ل يفي ب�سكر �ساحب الف�سل جّل وعال 
اإليه من دور ريادي  المملكة وما و�سلت  واإن تقدم  مهما عمل.. 
وتط�ر مذهل بف�سل اهلل ثم بف�سل هذه الحك�مة الر�سيدة له� 
ف�ق الت�س�ر؛ ففي العقار كان هناك بع�ص المبايعات الخيالية، 
ومن الذكريات اأن اأحد الإخ�ة قد ا�سترى اأجداده اأر�سًا بن�سف 
ريال!!  ملي�ن  ب�ستين  �سنة  مئة  بعد  وباعها  خروف،  وراأ�ص  ريال 
اأ�سعار  تغيَّرت  وكيف  التجارة  فــي  بداياته  مرحلة  وي�ستذكر 
ا�ستاأجرنا محلنا  فلكية فيق�ل:  اأ�سعارًا  اإيجارها  ليبلغ  العقارات 
بمكة في الج�درية ب�سبعين رياًل وارتفع اإلى اأن �سار اإيجاره مئتي 

األف ريال.
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وعن ذكرياته ي�ستطرد ال�الد قائاًل:
 هناك تجار كثيرون �سنعتهم الأرا�سي، واأعرف اأن هناك 
�سخ�سًا ا�سترى اأر�سًا بمئة ريال قبل خم�سين عامًا تقريبًا وباعها 
اأر�ــص  وهناك  �ساف!!  ريــال  ملي�ن  بع�سرين  �سن�ات  عــدة  قبل 
�سهمها بـ 5٨ األف ريال وخالل �سبع �سن�ات اأ�سبحت قيمة ال�سهم 

اأربعة ماليين ريال.

ال�سبيعي والعنقري مع المرا�سل المخادع
تعر�ص ال�الد واأحد اأ�سدقائه لخديعة كبرى ب�سبب الت�ساهل 
ي، يق�ل - �سلَّمه اهلل -:  في المحافظة على الحق�ق وعدم التـحرِّ

كان لنا �سديق ا�سمه محي�سن العنقري من مكة المكرمة 
اإلى  محي�سن  انتقل  وعندما  عربية،  جن�سية  من  مرا�سل  وعنده 
هذا  و�سار  جيد،  عمل  و�ساحب  كفء  ولد  هذا  قــال:  الريا�ص 
ريال  الملي�ن  تتجاوز  بها دولرات  لنا حقاِئب  ال�سخ�ص يح�سر 

ويق�ل: هذه لبع�ص رجال الأعمال وقد اأح�سروها من الخارج.

ال�س�ق،  �سعر  عــن  قر�ص  بنق�ص  الـــدولر  لنا  يبيع  فكان 
وعندما تحرينا عنه وجدناه ياأخذ الدولرات من البنك الأهلي 

رجال.. حول ال�سبيعي
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لح�سابه ال�سخ�سي وجمع بهذه الطريقة مبالغ طائلة، وقد �سافر 
وفي ذمته لنا ع�سرات الماليين.

ويعلِّق ال�الد على هذه الق�سة قائاًل: ل �سك اأن هذه خ�سارة 
ال�س�ؤال  من  يخجل  األ  يجب  الإن�سان  لأن  در�ــص؛  ولكنها  م�ؤلمة 
والتق�سي دون مجاملة، ول� كان من اأقرب اأقربائه، وهلل الحمد 
للتذكير فقط،  ما �ساع وهذا  اأ�سعاف  بف�سله  فقد عّ��سنا اهلل 
دائمًا:  يردد  كان  الذي  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  الملك  اهلل  ورحم 

)الحزم اأب� الظفرات والإهمال اأب� الح�سرات(.

اأر�س ابن ال�سيخ واأبو ح�ساة
الفر�ص  ُتجاه  ثاقبة  نظرة   - اهلل  �سفاه   - ال�الد  يمتلك 
اأي فر�سٍة  يندم - رعاه اهلل - على  ول  وال�ستثمارية،  العقارية 
ا�ستثمارية قرر عدم الدخ�ل فيها حتى ول� �سمع اأن غيره ا�ستفاد 
اإل ما  َمن ح�له »مالك  اأنه يردد دومًا على م�سامع  منها، ذلك 
بع�ص  ال�سدد  هــذا  في   - اهلل  �سلَّمه   - ويــروي  لــك«،  اهلل  كتب 

الم�اقف ومنها: 

اأتذكر اأني عر�سُت قطعة اأر�ص على ابن ال�سيخ )محمد( 
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واأب� ح�ساة )عبدالرحمن اأب�ح�ساة( اأمام وزارة الخارجية في 
جدة، وكان ال�سعر حينها المتر بن�سف ريال، وقال�ا: ادخل معنا 
اأح�سن  وتنتر)2(  اأ�ستري �سناقل)1(  له ممازحًا:  يا محمد. فقلت 
لي، وفعاًل ا�ستروا هم قطعة الأر�ص وباع�ها ما �ساء اهلل المتر 
اأو  اأي غ�سا�سة  الحمد  نف�سي وهلل  في  اأجد  ولم  ريــال.  بـــ5000 
ح�سرة اأو ندم، لإيماني الكبير دائمًا اأن الأرزاق مكت�بة ومقّدرة.

ويق�ل ال�الد: ا�ســترى زامل البراهيم الزامل - رحمه اهلل 
- اأر�سًا ثمن  �سعر المتر ال�احد فيها 17 رياًل فرن�سيًا، من رجل 
من اأهل ال�ادي ثم باع ثلثها بـ 4٨ ملي�ن ريال، ويقال: اإن اأبناءه 

باع�ا ما تبقى منها بعد م�ته - رحمه اهلل - بهذا المبلغ.

ابن محفوظ.. رمز الع�سامية
عا�سر ال�الد  جياًل عظيمًا من الع�ساميين الذين بداأوا من 
اإذ يق�ل: كان �سالم بن محف�ظ  اأحدهم،  ال�سفر، ويتذكر هنا 
- رحمـه اهلل - الع�سامي المكافح، يعمل عند عبدالعزيزكعكي 
ثم  وت�فيقه،  اهلل  وبف�سل  فقط،  ال�سهر  في  جنيهات   6 مقابل 

)))     ال�سنقل: ا�ستيك ال�ساعة.

)2(     التنرت: ن�ع من اخلرز ي�ستعمل يف جتميل مالب�ص الن�ساء واحللي.

رجال.. حول ال�سبيعي
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المملكة  في  الأعــمــال  رجــال  اأكبر  من  �سار  وكفاحه  باجتهاده 
العربية ال�سع�دية.

�سهادة حار�س الم�ستودع الأمين
عرف عن ال�الد - اأطال اهلل عمره على طاعته - متابعته 
الدقيقة لتفا�سيل اأعماله وم�سروعاته وتجارته، وكان بين الحين 

والآخر يتفقد بنف�سه الم�ست�دعات ونح�ها.

اأهــالــي عنيزة في  مــن  المفيد  را�ــســد  بــن  هــ� محمد  وهــا 
اإذ  ال�الد،  مع  له  حدثت  ق�سة  عبداهلل  للعم  يحكى  الق�سيم، 

يق�ل:

عمله  متابعة  عــلــى  الــحــر�ــص  �ــســديــد  محمد  الــعــم  كـــان 
وم�ظفيه، وكنت اأحد عماله في حرا�سة م�ست�دع له في الخرج، 
وذلــك في عام  يــ�م  قبل، فمرَّ علي ذات  اأعــرفــه من  اأكــن  ولــم 
ما�س�رة من  ونحتاج  �سمال  نحن جيرانكم من  وقال:  13٨0هـــ، 
الم�ست�دع و�ساأعطيك اأي مبلغ تطلب، فقلت له: �ساحب الحالل 
له مكتب في الريا�ص، في �سارع ال�سفاة، اذهب اإليه واأح�سر لي 
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ورقة تعميد)1( منه اأعطك ما تطلب. يق�ل حاول معي بالتهديد، 
وقال: عطني بالفل��ص واإل بالدب��ص، فقلت له: مديري بالداخل، 
و�س�ف ا�ست�سيره، ودخلُت واأح�سرت خ�سبة ط�يلة من  الم�ست�دع، 
وقلت له: واهلل ل� ما رحت لأ�سربك بها الخ�سبة، ف�سحك وقال: 
اإنه محمد ال�سبيعي �ساحب الحالل، واأثنى على اأمانتي و�سَكرني 

�سكرًا عظيمًا واأعطاني مكافاأة مالية. 

حمد المحمد ال�سماحي: العم محمد علَّمني 
القراءة والكتابة!

عّلمه  كيف  ال�سماحي  المحمد  حمد  الخال  لنا  يــروي 
اإذ يق�ل:  ال�الد القراءة والكتابة عندما عمل معه في مكة، 
اإلى مكة لطلب الرزق، وقد كان عمري  انتقلت من الق�سيم 
اآنذاك اأربعة ع�سر عامًا، وقد ا�ست�سافني العم محمد والعم 
العم  ف�ساألني   - خيرًا  اهلل  جزاهما   - منزلهما  في  عبداهلل 
في  مزارعًا  اأعمل  كنت  له:  فقلت  وتكتب؟  تقراأ  هل  محمد 
ال�ادي. )ال�ادي: ه� منطقة زراعية تقع بين عنيزة وبريدة 
وفي  مترًا  كيل�  ع�سر  ثالثة  ح�الي  عنيزة  مدينة  عن  وتبعد 

)1(    اعتمد القرار اأم�ساه ، وافق عليه واأمر بتنفيذه : معجم املعاين اجلامع.

رجال.. حول ال�سبيعي
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زمن م�سى كان كثير من اأهل عنيزة يعمل�ن في هذا ال�ادي 
من الفجر اإلى الم�ساء(. 

والعمل في ال�ادي �ساق والتعليم غير مت�فر، فقال: �س�ف 
اأ�ساعدك للتعّلم واأعطاني دفترًا وقلمًا وطلب مني ي�ميًا كتابة 
ما يعطيني من واجب، في اأول التجربة كنت اأر�سم الكلمات 
للعم  ال�اجب  اأح�سر  وعندما  قراءتها،  اأ�ستطيع  ول  ر�سمًا 
محمد، يق�ل: هذا خط جميل ول اأ�سدق اأنك من تكتبه، وهذا 
من باب الت�سجيع، فاأخرج من عند العم محمد فرحانًا فرحًا 
تعّلمت  وقد  اإل  اأ�سهر  ثالثة  يم�ص  ولم  اأكثر،  واأجتهد  �سديدًا 
الج�درية  في  فعملت عندهما في محلهما  والكتابة،  القراءة 
الذهب  �سبائك  اأ�سع  مندوبًا  عملت  ثم  وال�سراء،  البيع  في 
في حزام واأربطها على خ�سري واألب�ص ف�قها الث�ب واأذهب 
اإلى جدة في الم�ساء واأقابل العميل في جدة، فاأ�سّلمه الذهب 
الفجر  وفي  مكة،  اإلى  واأعــ�د  معامالت  عنده من  ما  واأت�سّلم 
البريد  لت�سّلم  البريد  �سندوق  اإلى  واأذهب  الحرم  في  اأ�سلي 
وكان  للدوام.  ح�س�رهما  وقبل  للمكتب  اإي�ساله  قبل  الي�مي 
بمنتهى  م�ظفيهما  مع  يتعامالن  عبداهلل  والعم  محمد  العم 

المحبة والحترام، مما جعلنا نعمل معهما بتفان واإخال�ص. 
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اإلى  الع�دة  اإلــى  ا�سطررت  والــدي  ت�في  عندما  ولكن 
الق�سيم لمتابعة اأم�ر الأهل وت�سديد دين كان على ال�الد.

وعنــدما عــلم العــم محمد ب�فـاة والــدي، حــاول معــي 
ويعطيني  العمل  في  معهم  اأ�سـتمر  اأن   - خيرًا  اهلل  جــزاه   -
مقدار ح�ستي من ال�رث، ولكن �س�قي لالأهل وحر�سي على 
فيها  ولي  مكة  واأغــادر  اهلل  اأ�ستخير  جعلني  اأم�رهم  متابعة 

ذكريات جميلة.

رجال.. حول ال�سبيعي



الف�سل التا�سع

جهوده وروؤيته في
العمل الخيري

زوال �ـــســـريـــعـــة  ـــا  ـــي فـــالـــدن اهــــّنــــيــــك 
واأو�سيك وال�سامع ونف�سي بالإح�سان

ويـــخـــلـــف الـــــــــرازق مــــا اأنـــفـــقـــت مـــال
غير الــجــزا لــك يــوم روغـــات الأذهـــان

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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لقد كان ال�الد محمد البراهيم ال�سبيعي - �سلَّمه اهلل - ول 
والفقراء متلم�سًا لحاجاتهم، وكان  المحتاجين  يزال قريبًا من 
وعبداهلل  محمد  م�ؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  قبل  الخيري  بالعمل  ارتباطه 
ال�سبيعي الخيرية يق�م على عالقة فردية بينه وبين الم�ستحقين 
للبر، وكان يبا�سر اأعماله الخيرية المتعددة بنف�سه ول �سيما تلك 
الخيرية  واللتزامات  الزكاة،  اإخراج  من  بتجارته  ترتبط  التي 
المتن�عة التي كان يق�م بها ه� والعم عبداهلل ال�سبيعي على نح� 

مبا�سر.

ومن �سدة حر�سه على اأن يذهب المال لمن ي�ستحقه، راأى 
اأن يتح�ل للعمل الخيري الم�ؤ�س�ص على �س�ابط دقيقة؛ لتحقيق 
اأق�سى درجات الفائدة وتحقيق الأهداف المن�س�دة على نطاق 
تاأ�سي�ص  وقررا  الت�جه  هذا  في  عبداهلل  اأخ�ه  وافقه  وقد  وا�سع؛ 

م�ؤ�س�سة محمد وعبداهلل ال�سبيعي الخيرية.

�سعيفًا  اأرى  حينما  ال�سحفية:  ح�اراته  اأحد  في  قال  وقد 
في  زدت  وكلما  را�سية،  نف�ص  عن  واأعطيه  اأبكي.  اأكــاد  حقًا... 

العطاء ارتحت نف�سيًا.)1(

)1(    اخرتت فقرات وج�انب واأحداثًا من احل�ار مل ترد يف ثنايا هذا الكتاب، علمًا باأن 
هذا اللقاء قد ن�سر يف العدد 3991 من �سحيفة اجلزيرة يف 1403/11/25هـ.

جهوده وروؤيته يف العمل اخلريي
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اكت�ساف المحتالين
من  اكت�سبها  التي  والــخــبــرات  الــمــهــارات  الــ�الــد  ــف  يــ�ظِّ
نجاحه التجاري في م�ؤ�س�سته الخيرية، فه� ذو فرا�سة فريدة في 
اكت�ساف المحتاج ال�سادق من المحتاج )الدعي(: وقد اكت�سبها 
عبر تجربته مع الحياة؛ فعندما ياأتيه طلب م�ساعدة من اأي فرد 
اأن  واإما  فيه  يم�سي  اأن  فاإما  باإمعان،  ويفح�سه  عليه  يطلع  فه� 

يتركه.

قد  الت�سّ�ل  اإن  الت�سّ�ل:  عن   - اهلل  حفظه   - اأق�اله  ومن 
اأ�سبح مهنة فيجب الحذر ممن يت�سّ�ل�ن.

ال�سبيعي  م�ؤ�س�سة  عمل  ي�سير  اأن  على  حر�سه  �سدة  ومن 
الن�سح  تقديم  عن  يت�انى  ل  كان  الأكمل،  ال�جه  على  الخيرية 
ي�سحذ  الــذي  من  انتبه�ا  فيها:  والعاملين  الم�ؤ�س�سة  لأع�ساء 
ويت�سّ�ل؛ لأن هذا معناه اأنه ا�ستطاع اأن يقنع نف�سه بهذه المهنة؛ 
نبحث  اأن  علينا  فيجب  �ــســادٍق،  غير  منهم  الكثير  يك�ن  وقــد 
يزاول�ا  لم  متعففين  واأنــا�ــص  ع�ائل  اأو  وجهات  اأ�سخا�ص  عن 
والأحق  والأح�ج  الأقرب  النا�ص هم  اإن ه�ؤلء  اإذ  الت�سّ�ل،  مهنة 

بالم�ساعدة.

كما يحمد له تمتعه بذاكرة ذهنية جيدة مع الحر�ص على 
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ال�ستفادة منها في اإتقان العمل وتحقيق الج�دة المطل�بة؛ ومن 
ذلك اأنه ي�ست�قف العاملين في م�ؤ�س�سته لي�ساألهم بع�ص الأ�سئلة 
هذا  مثاًل:  يقول  فهو  تنفيذها،  بهم  المنوط  الم�سروعات  عن 
الم�سروع الذي �ستقرونه ي�جد فيه ق�سية فالنية، وهذه الق�سية 
عليها التزامات من ق�سايا اأخرى، وي�ساأل عن تلك الق�سايا كيف 
على  المناق�سات  في  الذهن  اأنه حا�سر  ت�سهد  وبهذا  عالج�ها، 

الرغم من تجاوزه الت�سعين عامًا - حفظه اهلل -.

و�سايا ال�سبيعي للقائمين على الموؤ�س�سة
ال�سبيعي  وعــبــداهلل  محمد  م�ؤ�س�سة  فــي  العامل�ن  يذكر 
ال��سايا  الأوقات  في جميع  لهم  ي�جه  دائمًا  ال�الد  اأن  الخيرية 

التالية:

الو�سية الأولى: كيفية التعامل مع الفقير
يرى ال�الد اأن التعامل مع الفقير يجب اأن يك�ن بعيدًا عن 
لأنها  ة،  المنَّ عن  بعيدًا  العمل  يك�ن  واأن  والإذلل،  والكبر  العل� 

تف�سد العمل، وي��سيهم بالعمل باليد الحانية دائمًا.

جهوده وروؤيته يف العمل اخلريي
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الو�سية الثانية: الدقة في النظام 
والت�جيهات  بالأنظمة  اللتزام  وج�ب  على  ال�الد  ي�سدد 
ال�سادرة من م�ؤ�س�سات الدولة ب�ساأن العمل الخيري؛ لأنه قربة 
فكان  الأمــر،  ل�لي  ال�اجبة  الطاعة  من  اإنــه جزء  ثم  اهلل،  اإلــى 

يراعي الأنظمة في جميع اأعماله الخيرية.

الو�سية الثالثة: احت�ساب الأجر
ي��سي ال�الد العاملين في  الم�ؤ�س�سة بعدم الملل والكلل واأن 
ي�سبر الإن�سان ويحت�سب الأجر على اهلل، ويق�ل ال�الد للعاملين 
في القطاع الخيري: اإّن من نعم اهلل على الإن�سان الذي يعمل في 
الدنيا  في  وظيفة  هما:  �سيئين؛  اأعطاه  اأن  الخيرية  الم�ؤ�س�سات 
يك�سب منها المال، واأجر في الآخرة على الأعمال التي يخدم بها 
اإل  المال  تاأخذ  اأنك  رغم  واأنت  والمحتاجين،  والأيتام  الفقراء 

اأنك في طاعة وخدمة جليلة.

ح�سوره فعاليات الموؤ�س�سة
كان ال�الد دائمًا يبادر لح�س�ر فعاليات الم�ؤ�س�سة ويدعم 
�سنة،  كبر  من  الرغم  على  الح�س�ر،  على  بحر�سه  العاملين 
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ويروي الأخ عبدالعزيز ق�سة في هذا الجانب، فيق�ل:

كانت هناك جائزة با�سم ال�سيخ محمد للتميز العلمي في 
المعهد العلمي بعنيزة، وهذا الحفل ُيقام �سن�يًا للمتميزين في 
اأنحاء الق�سيم، فكان دائمًا يحر�ص على ح�س�ر الحفل وي�سجع 
ولم  عامًا،  لـــ95  و�سل  وقتها  عمره  اأن  رغم  المتميزين  الأبناء 
يتخلف عن ح�س�ر الجائزة التي ا�ستمرت لـ10 �سن�ات اإل باأ�سباب 
يحر�ص  وكان  الفعاليات  ح�س�ر  يحب  بطبعه  وال�الد  مر�سية، 
الكريم  الــقــراآن  لتحفيظ  الخيرية  الجمعية  حفل  ح�س�ر  على 
الكبير ولم يتخلف عن  ال�سن�ي  م لهم دعمه  الريا�ص، ويقدِّ في 
هذه  اأع�ساء  اأحد  يك�ن  باأن  ف  يت�سرَّ لأنه  ال�سن�ية،  اجتماعاتها 
الت�جيه  تقديم  ح�س�ره  من  المق�سد  وكان  المباركة،  الجمعية 
لمثل  الكامل  الدعم  بتقديم  ي�جهنا  ودائمًا  مين،  للمكرَّ والدعم 

هذه المنا�سبات.

وتدعم م�ؤ�س�سة محمد وعبداهلل ال�سبيعي الخيرية العديد 
من المبادرات الن�عية التي قامت لدعم اأعمال البر وبناء الفرد 

والمجتمع وتط�ير العمل الخيري.

جهوده وروؤيته يف العمل اخلريي
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اأ�سحية �سنوية عن الإمام والملك وال�سيخين:
منذ  �سن�يًا  عليها  يــداوم  التي  الخيرية  ال�الد  اأعمال  من 
عق�د، وقّل اأن يعلم بها اأحد اأنه ي�سحي في كل عام عن الإمام 
بن  محمد  وال�سيخ  عبدالعزيز  والملك  عبدال�هاب  بن  محمد 
اإبراهيم وال�سيخ عبدالعزيز بن باز، رحمهم اهلل جميعًا، وما زال 

ال�الد - �سفاه اهلل - ي�سحي عنهم كل عام.

اأعمال الخير لي�ست للن�سر
ل يحبذ ال�الد ن�سر اأخبار تتعلَّق بتفا�سيل اأعماله الخيرية، 
ويق�ل هنا الدكت�ر �سليمان ال�سحيمي الذي يعد بمنزلة ابن من 

اأبنائه:

العم محمد ن�سير لأي اإن�سان ي�اجه اأزمة، وكان كثيرًا ما 
ما  اأو  ل�سائقة  اإن�سان  تعر�ص  اإذا  الراأي  في  وي�سركني  ي�ساورني 
البحث عن م�ساعدة  �سلَّمه اهلل - دائم  �سابه، وكان وما زال - 
ا اأو ماديًّا، وكان ال�سيخ محمد يبا�سر  ا اأو �سحيًّ المحتاجين معن�يًّ
اأقــارب  مع  والم�ساعدة  وال�سفاعة  الخير  اأعمال  من  الع�سرات 
الأ�س�اء  عن  وبعيدًا  تامة،  ب�سرية  ومع�زين  وفقراء  ومعارف 
والر�سميات، بل اإن كثيرًا من هذه الأعمال الجليلة لم يعلم بها 
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اأحد اإل رب العالمين الذي �سيجزيه عنها خيرًا واإح�سانًا وعافيًة 
وت�فيقًا.

دعم الموهوبين
تقت�سر  ل  الخيري  للعمل   - اهلل  �سلَّمه   - ال�الد  نظرة  اإن 
م�ساندة  في  يح�سره  الــذي  والمبا�سر  ال�سائد  المفه�م  على 
تن�يع  اأهمية  اأي�سًا  يــرى  بل  فح�سب،  والمحتاجين  المع�زين 
الفئات الم�ستفيدة من الدعم الخيري وفق ال�س�ابط ال�سرعية، 
ع�ا  فعلى �سبيل المثال يرى اأن الم�ه�بين يجب اأن ُيدعم�ا وُي�سجَّ
اأحد  اإذ قال مرة في  الخيرية،  والجمعيات  الم�ؤ�س�سات  ِقَبل  من 
لجنة  لإن�ساء  �سنة   22 قبل  اقتراحًا  طرحت  اأن  �سبق  مجال�سه: 
اللجنة  هــذه  د  وتــحــدِّ فتقرر  الم��سرين،  من  التبرعات  لجمع 
مكافاأة مجزية لكل مخترع اأو �ساحب م�هبة ت�سجيعًا وتقديرًا له 

ولمن يحذو حذوه.

والهيئات  الم�ؤ�س�سات  من  العديد  في  فاعـٌل  ع�سٌ�  وال�الد 
الخيرية ومنها:

اإدارة م�ؤ�س�سة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية  1 - مجل�ص 

جهوده وروؤيته يف العمل اخلريي
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الم�ه�بين. 

2 - مجل�ص اإدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القراآن الكريم.

3 - ع�س� م�ؤ�س�ص في جمعية رعاية الأيتام.

4 - ع�س� م�ؤ�س�ص في جمعية رعاية المعاقين.

ميدان  في  المثمرة  الن�ساطات  من  العديد  لل�الد  اأن  ومع 
العمل الخيري الجتماعي اإل اأنه يتحدث عنها بت�ا�سع فيق�ل: ل 
اأحّب الحديث عن اأعمالنا الخيرية اإل من منطلق حّث الآخرين 

على القيام بها وت�سجيعهم على ذلك.







اإدارة م�ؤ�س�سة محمد وعبداهلل  ال�الد مع العم عبداهلل في اجتماع مجل�ص 
اإبراهيم ال�سبيعي الخيرية.



ال�الد م�ساركًا في نقل جثمان الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - 
عام 1402 هـ.



 - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز  بن  فهد  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خــادم 
م�ستقباًل ال�الد في الدي�ان الملكي نهاية الت�سعينات الميالدية.

العالقة بين الرجلين قامت على المحبة وال�سدق وال�فاء الدائم لأكثر من 
اأربعين عامًا.



خادم الحرمين ال�سريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - في 
ح�ار مع ال�الد بح�س�ر �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه اهلل - في 

عام 1417هـ بالدي�ان الملكي.



»اأجمل واأمتع اأوقاتي التي اأق�سيها مع اأولدي واأحفادي«
محمد ال�سبيعي

ال�الد مع اأبنائه وهم 
من اليمين: 

نا�سر، اإبراهيم، 
عبدالعزيز.



بع�ص  م�سديًا  هنا  ال�س�رة  في  ويظهر  اأولده؛  بتربية  كثيرًا  ال�الد  اهتم 
الت�جيهات لبنه نا�سر.

�س�رة لل�الد مع بع�ص 
اأحفادة في منزله 

العامر.



ال�الد مع الأخ عبدالعزيز في ال�س�دة باأبها عام 1972 م

ال�الد مع الأخ 
عبدالعزيز في مكة 

بعد اأداء العمرة.



يعر�ص ال�الد اإحدى البنادق القديمة والثمينة على �سهره الدكت�ر �سليمان 
ال�سماحي.

بــاأول؛   اأوًل  لأعماله  الناجح  الأعمال  رجل  متابعة  ب�سرورة  ال�الد  ي�ؤمن 
ويظهر في ال�س�رة بمكتبه في الت�سعينات الميالدية.



ا�ستقبال ال�الد لمدير جمعية رعاية الأيتام »اإن�سان« وبع�ص اأيتام الجمعية، 
بح�س�ر الأخ�ين نا�سر وعبدالعزيز عام 200٨ م.



�س�رة ت�سم ال�الد مع نخبة من اأ�سدقائه المقربين وهم من اليمين: معالي 
والدكت�ر   - اهلل  رحمهما   - العليان  �سليمان  وال�سيخ  ال�سليم  �سليمان  الدكت�ر 
 - اهلل  رحمه   - الزامل  المن�س�ر  عبدالرحمن  وال�سيخ  الزامل  عبدالرحمن 

ومعالي المهند�ص عبدالعزيز الزامل.

ال�الد مع اأخيه عبداهلل وابن عمه واأخيه من الر�ساعة عبدالرحمن النا�سر 
ال�سبيعي اأمام منزل عمه نا�سر في عنيزة.



كان ال�الد حري�سًا على ا�سطحاب اأبنائه اإلى اللقاءات الجتماعية، ويظهر 
معه هنا الأخ عبدالعزيز في لقائه باأقربائه. ويظهر هنا من اليمين: محمد 

الخ�سيبان وعبدالعزيز العبداهلل ال�سبيعي.

ال�الد مع الأخ  نا�سر في مقر الم�ؤ�س�سة اأواخر ال�سبعينات الميالدية



ال�الد في رحلة عمل، ويظهر عن ي�ساره �سديقه ف�از بن فليحان وابن اأخيه 
اإبراهيم العبداهلل ال�سبيعي.

ال�الد في زيارة ل�س�ريا وعن يمينه عبداللطيف العبداللطيف، وعن ي�ساره 
اأب� الخير الحافظ و�سقيقه.



تجارية  زيارة  في  الأعمال  رجال  من  وفد  مع  م�ساركًا  ال�الد  تظهر  �س�رة 
اإلى لبنان.

عربية  برحالت  القيام  على  ال�سرافة  م�ؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  بعد  ال�الد  حر�ص 
اليمين:  من  ال�س�رة  هذه  في  ومعه  ال�سرافة  اآليات  على  للتعّرف  ودولية 
اإبراهيم العبداهلل ال�سبيعي وعبدالعزيز العبداهلل ال�سبيعي واإبراهيم محمد 

ال�سبيعي في اإحدى زياراته لتركيا.



التجارية  رحالته  اأثناء  واأحبابه  واأولده  اأهله  عن  ال�الد  ُبعد  مرارة  كانت 
من اأهم ع�امل ا�ستنها�ص �ساعريته، ويظهر في ال�س�رة عن يمينه �سديقه 

عبدالعزيز المقيرن.

ال�الد في جل�سة عمل وعلى يمينه اأعزُّ اأ�سدقائه وه�  �سليمان بن عبداهلل 
ابن غنيم، ثم مبارك باعارمه مدير البنك الأهلي وعلى ي�ساره �سليمان بن 

عبدالرحمن بن غنيم  ويقف بينهما اإبراهيم اآغا.



على  ويظهر  الميالدية  ال�ستينات  اأواخــر  �س�ريا  اإلى  عمل  رحلة  في  ال�الد 
ي�ساره �سليمان بن اإبراهيم القا�سي.

ال�الد في رحلة عمل اإلى لبنان اأواخر ال�ستينات الميالدية، ويظهر اأمامه 
عبداللطيف العبد اللطيف.



اأواخر ال�سبعينات الميالدية ويظهر على  اإلى الأردن  ال�الد في رحلة عمل 
يمينه ال�سفير ال�سع�دي في عمان اآنذاك، وعلى ي�ساره محمد ال�س�يح.

في  ويظهر  ال�سفقات..  وعقد  التفاو�ص  في  العالية  بمهارته  ال�الد  امتاز 
 - الأن�ساري  )راغب  بال�سع�دية  بنك  �سيتي  مديري  مع  متحدثًا  ال�س�رة 

.) Mr gejreg  م�ستر قدرج



�س�رة ُتظهر تب�ّسط ال�الد مع اأقاربه، اإذ نراه هنا مع عبدالعزيز العبداهلل 
ال�سبيعي واإبراهيم الجمعي والأخ نا�سر محمد ال�سبيعي في مدينة �سيراز 

في اإيران.

ـــة  الــــــ�الــــــد فــــــي رحـــل
اإيــــران عام  اإلـــى   عمل 
يمينه  وعــلــى  1395هــــــ 
عــبــدالــعــزيــز الــعــبــداهلل 
من  والــثــانــي  ال�سبيعي 
يـــ�ـــســـاره عــبــدالــلــطــيــف 

العبداللطيف.



العبدالعزيز  عبداهلل  بح�س�ر  يابانيًا  تجاريًا  وفدًا  م�ستقباًل  ال�الد  يظهر 
ال�سبيعي و�سالح العما�ص وابنيه اإبراهيم ونا�سر.

اأثناء  اليابانيين  الأعمال  رجال  اأحد  م�ست�سيفًا  عبداهلل  اأخيه  مع  ال�الد 
زيارته للمملكة.



اأحد  في  مرافقيه  مع  هنا  ويظهر  وت�ا�سعه  ب�ساطته  الــ�الــد  عن  عــرف 
المخيمات بالق�سيم.

مجم�عة من م�ظفي �سيتي بنك في �سيافة ال�الد في مدائن �سالح �سمال 
المملكة.



للرحالت البرية ت�قيتها الدائم في جدول ال�الد خا�سة في ف�سل الربيع؛ 
ال�سبل  �سالح  وهــم:  اأ�سدقائه  بع�ص  مع  مخيماته  اأحــد  في  هنا  ويظهر 

وعبدالعزيز ال�سبيعي وحمد الطريف و�سعد العماري.

ال�الد اأثناء زيارته لتركيا، ويظهر معه عبدالعزيز العبد اهلل ال�سبيعي والأخ 
اإبراهيم بن محمد ال�سبيعي.



البرية  الرحالت  في  معه  الــراديــ�  جهاز  ا�سطحاب  على  ال�الد  يحر�ص 
لمتابعة الأخبار لحظة بلحظة. ونراه مع جاره و�سديقه علي الري�ص.

الم�سادر  على  المحافظة  اأهمية  ال�سقاية  مهنة  من  محمد  ال�الد  تعّلم 
المائية؛ وفي ال�س�رة نراه في زيارة لإحدى الآبار في مدينة الر�ص ومعه من 

اليمين: عبدالعزيز العبداهلل ال�سبيعي ومحمد الخ�سيبان.



ماليزيا  في  ال�سبيلي  ال�سفير  اأقامه  الــذي  الحتفال  في  م�ساركًا  ال�الد 
بمنا�سبة دخ�ل دفعة جديدة في الإ�سالم بال�ستينات الميالدية. 

ال�الد مع رجل الأعمال اللبناني راغب الأن�ساري في بيروت في ال�ستينات 
الميالدية.



ح�س�رهم  اأثناء  الراجحي  �سليمان  ال�سيخ  وبينهما  عبداهلل  والعم  ال�الد 
اإحدى المنا�سبات.

ال�الد في ج�لة بحرية مع بع�ص رجال الأعمال.



على  يحر�ص  التي  الــزواج  منا�سبات  اإحدى  في  مهنئًا  ال�الد  تظهر  �س�رة 
م�ساركة النا�ص فيها، ويظهر خلفه الأخ اإبراهيم بن محمد ال�سبيعي.

ارتبط ال�الد بعالقة وثيقة مع كافة رجال الأعمال ويظهر هنا مع عبداهلل 
البراهيم الخريف في لبنان.



بن  تركي  الأمير  مع  الحديث  ويتبادل  زواج،  منا�سبة  في  م�ساركًا  ال�الد 
محمد بن �سع�د الكبير ومعالي الدكت�ر عبدال�هاب عطار.

�س�رة تظهر ال�الد م�ساركًا في منا�سبة اجتماعية بمدينة الريا�ص.



ال�الد م�ساركًا في اجتماع تجاري اأواخر الخم�سينات الميالدية وعلى يمينه 
بن  �سليمان  ثم  ال�سبيعي  عبداهلل  العم  ويليه  الغنيم  عبداهلل  بن  �سليمان 

عبدالرحمن بن غنيم واإبراهيم اآغا وعلى ي�سار ال�الد �سالح بن غنيم.

محتفيًا  ال�س�رتين  في  ويظهر  وجهده  باأمانته  �سركائه  ثقة  ال�الد  ك�سب 
بال�ف�د التجارية التي زارت المملكة في منا�سبتين مختلفتين.





الف�سل العا�سر

تاجر.. و�ساعر)1)

�ســـد ونفر عنـــق المها ظبـــي مدرا�س
مـــــــن يـــــــــوم كــــلــــمــــتــــه بــــ�ــــســــي حـــــال

وقــــام يــتــغــا ويــتــغــطــر�ــس تــغــطــرا�ــس
وتــ�ــســاعــف جــمــالــه يـــوم �ــســد وتــعــال

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي

)1(    �سدر لل�سيخ حممد بن اإبراهيم ال�سبيعي دي�ان مطب�ع بعن�ان )من الن�ادر.. تاجر 
و�ساعر( �سّم كل ق�سائده.
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اإن المتتبع لل�سع�بات والتحديات التي مّر بها ال�الد محمد 
البراهيم ال�سبيعي - �سلَّمه اهلل - خالل طف�لته و�سبابه ون�سجه 
اأن يك�ن معها ال�سبيعي م�سغ�ل الفكر والبال في  وكه�لته يت�ّقع 
مجال الأعمال الحرة والتجارة وال�سرافة والعقار، ومنكبًا على 
جمع الثروة، واأن يك�ن بعيدًا عن الهتمام بالأدب وال�سعر الذي 

ل ُيدر رياًل ول يبنى ا�ستثمارًا.

اإنــه  اإذ  النمط،  هــذا  مــن  لي�ست  الــ�الــد  �سخ�سية  ولكن 
عقل  بين  الجمع  ا�ستطاع  فقد  الإمكانيات،  متعددة  �سخ�سية 
التاجر ال�سادق وقلب ال�ساعر المرهف، ووجد في نظم ال�سعر 
ما  به  يترجم  الذي   - اهلل  اإلى  اللج�ء  بعد   - ال�حيد  �ص  المتنفَّ
بداخله من اأحا�سي�ص وم�ساعر؛ وهذه نعمة من نعم اهلل ت�ساعد 

المرء على تفادي ال�ق�ع في قب�سة الكاآبة وبراثن الحزن.

ا  عمَّ التعبير  في  وو�سيلته  كيانه  من  ال�سعر جزءًا  واأ�سحى 
يختلج م�ساعره نح� اأي حدث يمر به ويعي�ص فيه ويتعاي�ص معه، 
العمل  عناء  بعد  النف�ص  وت�سلية  الفكر  م�ستراح  فيه  يجد  فه� 
و�سغوط الحياة، ولعل ما اأثَّر في بداياته - خ�سو�سًا - ح�سوره 
لمجل�ص عمه نا�سر ال�سبيعي عندما كان حينها في الع�سرين من 
ال�سعر، فقد كان مجل�ص عمه  اإلى حب  اأك�سبه مياًل  عمره، مما 

تاجر.. و�ساعر
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�سقلت  وق�سائد  اأبياتًا  منهم  في�سمع  ال�سعراء  من  ك�كبة  ي�سم 
اأغرا�ص معينة �سيطرت  م�هبته ال�سعرية مبكرًا، وهياأته لطرق 
على م�سيرته ال�سعرية فيما بعد، وغلبت على ذهنه، فه� يعاي�سها 

ويجد في ذكرها �سعادًة ومتنف�سًا.

وقد نالت والدته ن�رة بنت نا�سر العما�ص - رحمها اهلل - 
م�ساحة وا�سعة من �سعر ابنها محمد، فقد كان لها اأكبر الأثر في 
من  وا�سعة  م�ساحة  لها  واأفرد  �سخ�سيته؛  وبناء  ونجاحه  حياته 
ها  �سعره في ذكر اأف�سالها وحنانها و�سخ�سيتها الفريدة؛ وخ�سَّ
بكثير من ق�سائده، فه� يترجم ما يكّن لها من م�دة واحترام، 
وي�سف معاناة ال�الدين وما يجدانه من م�سقة في �سبيل راحة 
اأثر  ذات  فقدها  �سدمة  كانت  اأمــه  ت�فيت  وحينما  اأبنائهما، 
كبير عليه؛ لذا تعثَّر قلمه ولم ي�ستطع اأن يكتب فيها بيتًا واحدًا 
محمد  ال�الد  يق�ل  نف�سه،  على  الم�ساب  وقع  ل�سدة  ذلك؛  بعد 
رًا عن معاناة ال�الدين  البراهيم ال�سبيعي في اإحدى ق�سائده معبِّ
في تربية الأبناء، ورا�سمًا �س�رة دقيقة وا�سحة ب�سيطة اقتب�سها 
وه�  الطفل  لها  يتعر�ص  التي  الأخطار  كل  وجمعت  بيئته،  من 

يتلم�ص طريق الحياة ِغرًا:
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ـــيـــنـــا وحـــنـــا هــــــن الــــــــــذي تــــعــــبــــن عـــل
كثيرات عــرو�ــٍس  محتاطة  كالبي�س 

وخــ�ــســرنــه انـــكـــ�ـــســـر  واإل  مـــــرج  اإمــــــا 
الــعــلــيــات يــعــطــي  واهلل  �ــســلــح  واإل   

وقال ال�الد في ف�سل ال�الدين واأن جزاءهم على اهلل:

ـــــو نـــجـــتـــهـــد كـــــل الــــجــــهــــد ونـــتـــعـــنـــا ل
مــثــل الــــذي يــنــزح مـــن الــبــيــر بغطاة

ـــــرى مــــثــــل الــــثــــريــــا تـــدنـــى ـــــث كـــــن ال
ـــثـــرى وهــــن الـــثـــريـــا رفــيــعــات حــنــا ال

الت�سبيه،  وح�سن  ال�سعر  جزالة  البيتين  هذين  في  ونجد 
واأنك مهما اجتهدت في بر ال�الدين فاإنك لن ت�فيهما بع�ص ما 
اأمام حق  ويت�ا�سع  ي�سغر  �سيء  كل  واأن  تجاههما،  عليك  يجب 

ال�الدين.

تاجر.. و�ساعر
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بليغًا  و�سفًا  ق�سائده  اإحدى  في  والدته  ال�الد  و�سف  كما 
رًا، حيث قال: م�ؤثِّ

الــــــوالــــــدة مـــا�ـــســـي كـــمـــاهـــا بــالــبــ�ــســر
 تـــعـــبـــت وربــــتــــنــــا وحــــنــــا مــ�ــســغــريــن

عــ�ــســاهــا بــالــجــنــة بــعــد طــــول الــعــمــر
المر�سلين خــتــام  الأبـــــرار  �سيد  مــع   

اآمــــــيــــــن قـــــولـــــوهـــــا يــــــا مــــــن حــ�ــســر
لــلــ�ــســابــريــن مــــواعــــد  كـــريـــم  واهلل   

 اأما ال�سخ�سية الثانية التي نالت اهتمامًا وم�ساحة كبرى 
اأظهرت  فقد  عــبــداهلل،  اأخيه  �سخ�سية  فهي  الــ�الــد  �سعر  من 
ال�سبيعي  عبداهلل  اأخيه  تجاه  ال�سادقة  عاطفته  ال�الد  ق�سائد 
من  الكثير  المعاني  هــذه  �سمن  فقد  وحــب؛  ووفــاء  اعتزاز  من 

ق�سائده؛ فه� يق�ل:

دونه المدح  �سقيقي يق�سر  ع�سيدي 
 هــــــمــــــام وفـــــــــي طــــيــــبــــاتــــه تـــــعـــــددت
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وفي ق�سيدة اأخرى يخاطب اأخاه عبداهلل ويق�ل: 

يــــا عـــ�ـــســـيـــدي يــــا �ـــســـريـــكـــي بــــالأمــــر 
ـــوا تـــكـــفـــى تــــــرا قـــلـــبـــي حـــزيـــن عـــجـــل

عــجــلــوا يـــا خـــوي واقــ�ــســوا هــالــوطــر
مـــــــدكـــــــم ربـــــــــــي بـــــتـــــوفـــــيـــــق مـــبـــيـــن 

الـــــــفـــــــراق اأمــــــــــــّر مــــــن مــــــر و�ـــســـبـــر
لــلــمــحــب الــــوافــــي الــ�ــســهــم الأمـــيـــن

وعند فراقه لأمه واأخيه يق�ل:

تـــهـــنـــا كــــــــل  اإن  يــــــــــوم  الـــــــبـــــــارحـــــــة 
كــــٍل غــفــت عــيــنــه بــجــنــب الــحــبــيــبــات

واأنـــــــــــا دمــــــوعــــــي جــــــاريــــــة مــــــا تـــونـــا
اإبانات مثل  بالح�سا  له  من  فقد  من 

غـــبـــنـــا خـــــلـــــيـــــل  ول  ولــــــــــد  هــــــــو  ل 
ظــلــيــات غــــرو�ــــس  ول  �ـــســـديـــق  ول 

تاجر.. و�ساعر
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ـــــدالـــــه مــثــنــا تـــــــرى الـــــولـــــد يــــاتــــي ب
وتـــــرى بـــــدال الـــخـــل نــلــقــى خــلــيــات

ــــاحــــب وكــــاتــــهــــّن ــــــمــــــال والــــ�ــــس وال
هـــن م�سيبات مـــا  �ــســهــات  كــاتــهــن 

ــا ــيــبــة بــــالــــذي يـــــوم كــّن تـــــرى الــمــ�ــس
نــرقــد طــرب وهــن �ــســاهــرات عليات

ــــيــــنــــا لــــهــــنَّ هــــــــن الـــــــــــــذي حــــــــق عــــل
الـــ�ـــســـمـــع والـــــطـــــاع بـــكـــل الـــجـــوابـــات

ال�سماحي  حمد  بنت  منيرة  اأولده  واأم  زوجته  نالت  كما 
ر كثيرًا في ق�سائده عن  م�ساحة وا�سعة من ق�سائد ال�الد،اإذ عبَّ

حبه لزوجته واعتزازه بجميلها وتحّملها.. ومما قاله فيها:

مـــهـــمـــا تـــعـــر�ـــس ومـــهـــمـــا بـــيـــت هــلــي
عــنــدي كــحــيــلــة اأ�ــســيــلــة مـــن اأ�ــســايــل

مــــــاأمــــــونــــــٍة حـــــــــرٍة وتـــ�ـــســـيـــل حــلــمــي
عايل كنت  ولــو  غلطتي  على  وت�سبر 
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حــــب اأريــــ�ــــس الـــعـــيـــن تــــل الـــقـــلـــب تــل
ــــّث الــجــدايــل هـــو قــايــد الـــريـــم هـــو َك

هذه  ت�سمنتها  التي  الرائعة  البالغية  ال�س�ر  لنا  وتبيِّن 
والأ�سرة  الزوجة  لدور  العميق  تقديره  مدى  وغيرها  الق�سيدة 

ا واأخًا وزوجًة واأولدًا؛ اإذ يق�ل. وحبه ال�سديد لأفراد عائلته اأمًّ

اأعيذه بربي من ح�سد بع�س الأنجا�س
كـــمـــال لــــــه  ـــــــــــا  واأن مـــكـــمـــلـــنـــي  ذرٍب 

واهلل يــجــيــره مـــن هـــوى كـــل َد�ــســا�ــس
ومـــن هــي تـــروف بــزوجــهــا والــحــال

يـــا مـــا تــحــديــتــه واأخـــطـــيـــت يـــا نــا�ــس
ودلل بــــطــــيــــب  ـــــي  ـــــحـــــدان ت وهـــــــــي 

ما يجحد المعروف غير اأرذل النا�س
زمــــــال عـــــقـــــوق  حـــــاقـــــد  فــــا�ــــســــل  اأو 

العلم  على  ال�سباب  في حث  فريدة  ن�سائح  لل�الد  اأن  كما 
قاله  ما  لل�سباب  وجهها  التي  الن�سائح  ومن  والرقي،  والمثابرة 

تاجر.. و�ساعر
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في اإحدى ق�سائده:

مني العلم  خــذ  الــطــامــح  ال�سباب  يــا 
عــلــم اأوكـــــد مـــن �ــســهــيــل بـــن الــيــمــانــي

اأوقـــــــــــات در�ـــــســـــك ل تـــونـــي اغــــتــــنــــم 
نـــاظـــر الـــلـــي اغــتــنــم بـــاأعـــلـــى مــكــانــي

واحــــــذر الــفــا�ــســل والأبــــلــــه والــتــمــنــي
مــــا نـــفـــع غـــيـــرك كـــثـــيـــرات الأمــــانــــي

كما نجد له الكثير من الق�سائد التي تبيِّن مدى ارتباطه 
اإحــدى  في  قــال  فقد  وقيادته،  ل�طنه  ومحبته  باأر�سه  العميق 

ق�سائده:

ر�سيده وحكومة  الإ�ــســام  حمى  مــن 
ومـــــهـــــارا وتــــوفــــيــــق  عـــــز  اهلل  زاده 

ـــــقـــــراآن �ــســيــده حــكــمــهــا بـــالـــ�ـــســـرع وال
وبــالــعــدل والــ�ــســيــف مـــا فــيــهــا مـــدارا
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ولل�الد ق�سائد وطنية تدل على مدى عالقته وحبه ل�طنه 
الملك في�سل - رحمه  رثاء في  اأمره، فقد كتب ق�سيدة  ول�لة 

اهلل - وقد ُن�سرت في جريدة الجزيرة بتاريخ 1395/3/25هـ

ومن �سمن ما قاله:

كــرب بالمملكة  حــل  الــثــاثــاء  ظــهــر 
يــــا اهلل عــ�ــســى عـــقـــب �ـــســـعـــود نـــراهـــا

القلب ثومه  من  باماه  القلم  هــات 
لـــــعـــــل يــــ�ــــســــفــــي عــــلــــتــــي مـــــــا بـــــراهـــــا

الكتب وا�سبط  كلها  المطابع  وهــات 
واأكـــــد عــلــى كـــل الـــجـــرايـــد نــبــاهــا )1)

ن�سرت  خالد  الملك  رحيل  في  ق�سيدة  الــ�الــُد  كتب  كما 
بال�سحف بتاريخ 21/ 1402/٨هـ وكان ال�الُد حينها من �سمن 
من رافق جثمان الملك خالد بالطائرة من الطائف لمث�اه بالع�د 

بالريا�ص.

)1(     كتاب من الن�ادر تاجر و�ساعر – دي�ان حممد اإبراهيم ال�سبيعي �سفحة 1٨7.

تاجر.. و�ساعر
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ومما قاله في تلك الق�سيدة:

ا�ــســتــ�ــســهــد الـــخـــالـــد بــتــدبــيــر مــــوله
ـــام وفــخــرهــا  ـــس وكـــــلًّ بــكــى �ــســيــخ ال�

الـــمـــوت حـــق ول لأحــــد مــنــه مــنــجــاه
قهرها)1) ونف�سه  اأح�سن  من  فياحظ 

اأي�سًا ق�سيدة في الملك فهد بعد ع�دته من  وكتب ال�الد 
رحلة عالج خارج المملكة، وكان مما قاله في تلك الق�سيدة:

ان�ساه اهلل  مــن  هالملك  خــدم  وفــهــد 
ــــاً عــقــدهــا حـــــــّال مــ�ــســكــلــهــا واأيــــ�ــــس

�ــســيــا�ــســي مــحــنــك لتــمــيــل اأو تــحــداه
وتجدها ر�ــســاه  واك�سب  �سارحه  بــل 

وهـــــيـــــاه لـــــلـــــقـــــيـــــادة  اهلل  اخــــــــتــــــــاره 
اأهــلــهــا)2) اأهــلــه وهــو مــن  للملك مثل 

)1(     كتاب من الن�ادر تاجر و�ساعر - دي�ان حممد اإبراهيم ال�سبيعي �سفحة 191.

)2(     كتاب من الن�ادر تاجر و�ساعر - دي�ان حممد اإبراهيم ال�سبيعي �سفحة 109.
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ق�سة ق�سيدة طبيب المليون 
ذكريات  ال�سحيمي  عبدالعزيز  بن  �سليمان  الدكت�ر  لدى 
)اأدبية( مع ال�الد - �سلَّمه اهلل - وذلك ب��سفه متذوقًا لل�سعر 

الف�سيح منه والنبطي، ويحفظان ع�سرات الق�سائد.. 

اإذ يق�ل د. �سليمان ال�سحيمي:
كانت بيني وبين ال�سيخ محمد البراهيم ال�سبيعي م�ساجالت 
م�ساجلة  اأهم  ولكن  قة،  متفرِّ منا�سبات  في  قليلة  �سعرية  وردود 
فت بقرار من �ساحب  �سعرية من وجهة نظري كانت بعد اأن ت�سرَّ
ال�سم� الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه اهلل - باإدارة 
م�ست�سفى ق�ى الأمن الذي يخدم من�س�بي وزارة الداخلية. وبعد 
فترة وجيزة من بدء العمل في اإدارة الم�ست�سفى، و�سلت اأعداد 
الأولى  النطالقة  مع  متزامنًا  ذلك  وكان  ملي�ن،  اإلى  المر�سى 
النا�ص.  حديث  كانت  التي  الملي�ن«  »�ساعر  ال�سهيرة  للم�سابقة 
»الملي�ن«  �سفة  بذكائه  ال�سبيعي  البراهيم  محمد  ال�سيخ  وربط 
المر�سى  ملفات  اأعــداد  في  )الملي�ن(  �سفة  مع  الم�سابقة  في 
تت�سمن  ق�سيدة  وكتب  الملي�ن«  »طبيب  فاأ�سماني  بالم�ست�سفى 
ني  و�سرَّ كثيرًا  بها  واأعجبت  وقراأتها  لي  واأر�سلها  الجديد  اللقب 

ثناوؤه و�سدق م�ساعره وجزالته.

تاجر.. و�ساعر
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 وفي اأول لقاء بيننا بعد فترة من اإر�سال الق�سيدة قابلني 
ال�سبب،  عن  با�ستغراب  ف�ساألته  غ�سبان«  »كاأنه  وت�سّنع  بفت�ر 
فاأجاب: »اأنا من ذاك ال�قت واأنا اأحتري م�تر اأو مر�سيد�ص عند 

الباب، فقلت له: اأب�سر باللي ي�سرك ب�ص ما �سبب الهدية؟ 

قال: هدية على ق�سيدة )طبيب الملي�ن( الق�سيدة التي 
واأنا  ال�قت  ذاك  ومن  اإيــاه  اأعطيتك  الــذي  وال�سم  فيك  قلتها 
اأنتظر ال�سرهة«.. فجئته بعد اأيام عدة لأعر�ص له ق�سيدة مني، 

قلت فيها:

بال�سيل الـــبـــدو  تــرحــيــب  مــرحــبــا  يـــا 
وتــرحــيــبــة الــ�ــســيــام بــ�ــســوت الــمــنــادي

يـــا مــرحــبــا بـــاأبـــيـــات جـــت ومــرا�ــســيــل
اأبــــيــــات مـــن �ــســاعــر تـــريـــح الــــفــــوؤادي

عــمــي مــحــمــد مـــن خــيــر الــرجــاجــيــل
مــعــروف عند الح�سر هــم والــبــوادي

�ـــســـيـــت الــ�ــســبــيــعــي فـــــوق الأقـــــاويـــــل
حــكــيــم فــــي �ــــســــوره كـــريـــم الأيـــــــادي
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وا�ـــــســـــل رحـــــــم و�ــــســــجــــدتــــه بــالــلــيــل
والــنــور فــي وجــهــه مــن الطيب بــادي 

واطلق لقب غالي علي خاطري حيل
طبيب للمليون والحمد هلل ما هو بعادي

ـــــدون تقليل ب هــــذا واجـــبـــي  واأقـــــــول 
اأخـــــدم رجــــال الأمـــــن واخـــــدم بـــادي

تاأجيل غير  من  قلت  اللي  وال�سرهة 
فــــي دربــــهــــا يـــمـــك بـــخـــط اعـــتـــمـــادي

بــ�ــس الـــعـــوايـــد دايــــمــــاً تـــرجـــح الــكــيــل
وكـــادي غيمك  وانـــت  يمطر  والــغــيــم 

و�سهيل والــجــدي  التاريخ  لك  ي�سهد 
يــــا تـــــاج راأ�ــــــــس الــــعــــز فــــي كــــل وادي

ل  مف�سَّ اأوحد  �ساعر   - اهلل  �سلَّمه   - ال�الد  عند  ي�جد  ول 
ال�سعر  اأنــ�اع  كل  ق  ويتذوَّ وي�ستمتع  وي�سمع  يقراأ  فه�  غيره،  على 
وله  ال�سعرية،  البرامج  ي�سمع  اق(  )ذوَّ فه�  النظيف،  الرزين 

تاجر.. و�ساعر
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العرفج«،  الرحمن  »عبد  ال�ساعر  مع  �سهيرة  �سعرية  م�ساجالت 
وكان بينه وبين ال�سيخ عثمان ال�سالح - رحمه اهلل - م�ساجالت 

�سعرية متعددة.

الم�عظة  فيها  التي  الق�سائد  من  كثيرًا  لل�الد  اأن  كما 
الّرد  ال�طنية و�سعر  وروح الطرافة والحكمة والرثاء والق�سائد 
في  ُجمعت  وقد  المعروفة.  العربي  ال�سعر  اأغرا�ص  من  وغيرها 
الن�ادر..  )من  بعن�ان  الأ�س�اق  في  ومتداول  مطب�ع  له  ديــ�ان 

تاجر و�ساعر(.





الف�سل الحادي ع�سر

النظرة لل�سحة والمر�س

ـــــدل تــعــلــم الــ�ــســر والــخــفــي فـــانـــك َع
فيا ويل من يظلم ويا حظ من ُظلم

والتقى والأمـــن  الخيرات  مــن  وزدنـــا 
الأبـــدان والأهـــل والح�سم مــع �سحة 

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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مرت بال�الد محمد البراهيم ال�سبيعي - �سلَّمه اهلل - بع�ص 
الأزمات ال�سحية خالل م�سيرة حياته العامرة بالجد والجتهاد، 
وكان - �سلَّمه اهلل - وما زال يتعامل معها باإيمان الم�ؤمن بالق�ساء 
والمتاحة،  المباحة  وال�ست�سفاء  العالج  اأ�سباب  بذل  مع  والقدر، 
وكان وما زال  مت�ازنًا بين )ال�قاية والعالج(، فه� يعتني بال�قاية 
ويفعل  الإمكان،  قدر  وق�عها  قبل  بالأمرا�ص  الإ�سابة  اأ�سباب  من 
بعد  المنا�سب  والعالج  والغذاء  بالدواء  لل�سفاء  الم�جبة  الأ�سباب 
وق�عها، ولم تلهه التجارة عن متابعة �س�ؤون �سحته العامة و�سحة 
وقته،  العمل  يعطي  زال  وما  كان  فقد  ما،  ي�مًا  ح�له  وَمــن  اأهله 
ال�سحابي  ق�ل  ممتثاًل  والرعاية  العناية  من  حقه  للبدن  وي�في 
ا،  َك َعَلْيَك َحقًّ الجليل �َسْلَمان لأبي الدرداء ر�سي اهلل عنهما: اإِنَّ ِلَربِّ
ُه،  ا، َفاأَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ ا، َوِلأَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ َوِلَنْف�ِسَك َعَلْيَك َحقًّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَذَكَر َذِلَك َلُه، َفَقاَل  ِبيَّ �سَ َفاأََتى اأب� الدرداء النَّ

َدَق �َسْلَماُن«)1(. لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »�سَ ِبيُّ �سَ النَّ

عبدالعزيز  بن  �سليمان  الدكت�ر  يق�ل  ال�ساأن  هــذا  وفــي 
الــريــا�ــص،  فــي  الأمـــن  قــ�ى  م�ست�سفى  عــام  مــديــر  ال�سحيمي 

والم�ست�سار الطبي لل�الد منذ ثالثة عق�د:

)1(      رواه البخاري وم�سلم

النظرة لل�سحة واملر�س
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في  ال�سبيعي  العم محمد  مع  التعامل  في  �سال�سة   وجدت 
الجانب ال�سحي. واأتذكر بهذا ال�سدد قبل عق�د من الزمن ردة 
فعله حينما اأظهر الفح�ص تعر�سه لبدايات داء ال�سكر، فاأخبرناه 
م غذاءه حتى ل نلجاأ للعالج، والحمد هلل حتى  واأبلغناه كيف ينظِّ

هذه اللحظة لم ياأخذ اأي اأدوية لعالج ال�سكر.

ال�قاية من  �سبل  د  ُيعدِّ ال�سحيمي  �سليمان  الدكت�ر  وم�سى 
على  نتائجها  ومحا�سن   - اهلل  �سلَّمه   - ال�الد  لدى  الأمــرا�ــص 
�سحته العامة، حتى قال في و�سفه باأنه اأنم�ذج وقدوة، ويمكن اأن 
ن�سفه من جهة حر�سه على ال�قاية والتزامه بالخطط العالجية 

باأنه »المري�ص المثالي«. 

وي�سدد د. ال�سحيمي على تجّذر ثقافة ال�قاية من الأمرا�ص 
لدى ال�الد الذي لم يحظ بفر�ص النت�ساب للم�ؤ�س�سات التعليمية 
اأقرانه وحتى جيل ال�سباب  اأنه يف�ق  كحال اأجيال الي�م، وي�ؤكد 

في الهتمام ال�سحي وي�ستطرد قائاًل:

»ت�س�ر العم محمد البراهيم ال�سبيعي لالأم�ر الطبية ل يقل 
عمقًا ودقة وتفا�سيَل عن ت�س�رات اأي �ساب حا�سل على درجات 
باأهمية  م�ؤمنًا  زال  ومــا  كــان  فقد  العالي..  التعليم  من  رفيعة 
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قبل  ال�سحي  العتالل  درء  اأجل  من  لالإن�سان  الطبي  الفح�ص 
ظه�ره. اأق�ل ذلك؛ لأننا من واقع التجربة نجد �سع�بة في اإقناع 
كبار ال�سن من اأقرانه لك�سب اأهمية الفح�ص ذاتها. كان ال�سيخ 
فاإجراءات  اهتماماته،  مقدمة  في  الطبية  الأمــ�ر  باأن  ي�سعرني 
الفح�ص المبكر كان ي�ؤديها بانتظام وي�سجع َمن ح�له من اأبناء 
الم�سي  ريا�سة  ممار�سته  عن  ف�ساًل  عليها،  واأ�سدقاء  ومحبين 
دائمًا منذ �سن�ات، وحتى بعد اأن تجاوز الت�سعين عامًا كان ملتزمًا 

بريا�سة الم�سي«. 

التعامل الطبي  وي�سعر د. �سليمان ال�سحيمي بالرتياح في 
التي ق�ساها قريبًا  ال�سنة  الثالثين  اأنه خالل  وي�ؤكد  ال�الد،  مع 
العناية  على  حمله  في  �سع�بة  يجد  لم  الطبية  الأمــ�ر  في  منه 

ب�سحته ويق�ل:

)كل منا كان يقتنع بالآخر.. حتى اإنه يتقيد بكل �سيء طبي 
اأو غذائي اإذا قيل له باأنه من اإر�سادات وت��سيات د. �سليمان.. ولم 
اأجد �سع�بة في التعامل مع العم محمد لأنه كان يعتبرني ويعاملني 

طبيبًا للعائلة وطبيبًا خا�سًا له(.

النظرة لل�سحة واملر�س
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متابعته للمراجع ال�سحية والغذائية 
ال�الد  اأن  ال�سحيمي  عبدالعزيز  بن  �سليمان  د.  ُيرجح 
اكت�سب الثقافة والمعرفة الطبية من اطالعه المتجدد وقراءاته 
قام��ص  المثال  �سبيل  على  ومنها  الطبية،  للم�ؤلفات  الدائمة 
»الغذاء والتداوي بالنبات« وه�  قام��ص �سهير في ف�ائد الأطعمة 
وم�سارها كان يطالعه با�ستمرار، وينقل ف�ائده للحا�سرين في 
مجل�سه، واأحيانًا ي�زع بع�ص �سفحاته على الحا�سرين والأقارب، 

يق�ل الدكت�ر ال�سحيمي:

»العم محمد يحب المعرفة وي�ساأل في كل �سيء. وتلك ق�سية 
مهمة اأي�سًا. حتى الأمرا�ص التي لم ُي�سب بها، كان يبحث فيها 
اإذا تعر�ص لها اأحد من الدائرة المحيطة به، لقد كان حري�سًا 

على معرفة م�سببات الأمرا�ص و�سبل ال�قاية منها.

واإذا كانت دواعي المر�ص عائدة اإلى اأ�سل�ب الحياة وغير 
ذلك، تجده يحاول اأن يتجنب الأ�سباب باتباع اأ�سل�ب حياة اأمثل، 
يطلب�ن  الأيــام  هذه  المر�سى  من  كثيرًا  نالحظ  الأطباء  ونحن 

خطة عالجية فقط ول ي�ساأل�ن عن اأي �سيء ح�ل المر�ص.

وتعزيز  وقــايــة  اأداة  الــغــذاء  ي�ستخدم  محمد  العم  وكــان 
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ذلك  ومن  ال�سحية،  الج�انب  في  بكثرة  يقراأ  وكــان  لل�سحة، 
وم�سار  منافع  بيان  في  المتخ�س�سة  للكتب  الدائمة  مراجعته 
بالنبات  والتداوي  الغذاء  قام��ص   )1( ومنها  الغذائية  الم�اد 
للم�ؤلف اأحمد قدامة )2( كتاب معجزات ال�سفاء في الحبة ال�س�داء 
والع�سل والث�م والب�سل للم�ؤلف محمد عزت عارف )3( كتاب الث�م 

والعمر المديد للم�ؤلف العماد م�سطفى طال�ص.

كمن  كان  ال�الد  فاإن  الطبي  الم�س�ؤول  هذا  لنظرة  ووفقًا 
يقراأ اأفكار الأطباء الع�سريين فيما يتعلَّق بال�قاية في كل الأم�ر، 
فقد قال عن ذلك اأي�سًا: )من الأم�ر التي ت�ستحق الإ�سادة عدم 
في  خ�س��سًا  بدل�ه  يدل�  من  لكل  اأو  ودبَّ  هبَّ  من  لكل  التفاته 
م�سكلة  اأن  المعروف  ومن  للغاية،  دقيقًا  كان  ال�سحي،  الجانب 
بع�ص مر�سانا النجراف نح� الجتهادات غير العلمية والتداوي 
بخلطات الأع�ساب، اأما العم محمد ال�سبيعي فكان يمح�ص جميع 
اأن يتعاطى معها، كان ل بد اأن  الأم�ر التي تتعلَّق بال�سحة قبل 

يفهمها اأوًل(.

)كان محب�ه من  ال�سحيمي:  �سليمان  د.  يروي  ذلك  وفي   
بعد ع�دتهم من  اأحيانًا  يهدونه  اأو معارفه  والم�ظفين  الأقارب 
لكنه  الأع�ساب،  اأو  الأدويــة  بينها  ومن  هدايا،  عدة  اأ�سفارهم 

النظرة لل�سحة واملر�س
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اإلى  الع�دة  النبتة دون  اأو  العقار  يتناول ذلك  اأن  من ال�ستحالة 
ول  الأحيان،  اأكثر  في  مرجعه  اأنا  كنت  وقد  الخت�سا�ص،  ذوي 
اأعرف  اأجيب بما  الراأي في كل �سيء، فكنت  اأعطي  اأنني  اأدعي 
اأو اأ�ست�سير في حالت اأخرى. وقد كان دقيقًا في محاولة معرفة 
مك�ناته  هل  الماء  �سائل  عن  ال�س�ؤال  درجة  اإلى  الم�اد  خ�ا�ص 
م�سرة في ذلك الدواء. ومن المعل�م طبيًا اأن هذه الأدوية ل تخل� 
من الآثار الجانبية، وكان يعجبني فيه اهتمامه بمعرفة الحقيقة 
�سيئًا  يعطيه  اأن  وحــاول  واأحرجه  مجل�سه  في  اأحد  جاء  ل�  حتى 
يتحايل عليه فال يتناول �سيئًا حتى يتاأكد من �سالحيته وماأم�نيته 

دواًء(.

كب! ل للع�سل.. نعم ِللرُّ
ومن اأبرز الأمثلة التي يذكرها د. �سليمان ال�سحيمي ح�ل 

�سيطرة ال�الد على رغباته حر�سًا على �سحته العامة مثالين: 

المثال الأول: بعد اأن تجاوز ال�سيخ محمد البراهيم ال�سبيعي 
تناول  من  لالإكثار  ال�سغوط  واج��ه  ال�سكر  ب��داء  االإ�سابة  خطر 
الع�سل، لكنه امتثل لن�سائح الأطباء بالكتفاء بالكميات المعق�لة 
بال�سكري، وهي  ال�قاية من الإ�سابة  منه، حتى وه� في مرحلة 
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الأطباء  بن�سائح  النا�ص  معظم  فيها  يت�ساهل  ما  غالبًا  مرحلة 
وخبراء التغذية ح�لها.

وعلى الرغم من �سغط واإغراء محبيه الذين اعتادوا على 
اإهدائه اأج�د اأن�اع الع�سل تم�سك ال�الد بجرعات الع�سل ون�عيته 

المعتمدة من فريقه الطبي.

اأما المثال الثاني: في�سير الدكت�ر ال�سحيمي اإلى اأن ال�الد  
اإجراء عملية  على  تجروؤوا  الذين  الأعمال  اأوائل رجال  كان من 
عام  وذلــك  المتحدة  الــ�ليــات  في  ال�سناعية  الركب  تركيب 
1992م اأي قبل اأكثر من 25 �سنة تقريبًا. وذلك دليل وا�سح على 
نظرته الثاقبة، وطريقة تفكيره التي تك�ن دومًا �سابقة ومتقدمة 
على نظرة الآخرين، واأتذكر في ذلك الحين اأن رجال الأعمال 
وكبار ال�سن يتهيب�ن من تلك العملية، ويعي�س�ن مع الآلم الرهيبة 

الي�مية خ�فًا من اإجراء عملية تنهي باإذن اهلل الآلم الي�مية.

البراهيم  محمد  ال�الد  لــدى  الطـــبي  ال�عي  اأن  ويبــدو 
ير�ســـد  بـــات  اإذ  متــقّدمــــة،  مراحـــل  اإلى  ق  تعـــمَّ قد  ال�ســبيعي 

- بنف�ســـه - الأعرا�ص الجانبية لالأدوية.. يق�ل د. ال�سحيمي..

النظرة لل�سحة واملر�س



1٨3رحلة الفقر والغنى

اأعرا�ص جانبية تظهر. فكان  انتباهه لأي  اأي�سًا  )لحظت 
يعني  الجانبية،  لالأعرا�ص  جديدًا  دواء  اأخذ  اإذا  انتباهه  ي�جه 
اإذا اأخذ دواء لل�سغط يق�ل �سحيح اإنه عالج لل�سغط ولكنه اأدى 
اإلى كذا وكذا، فكان ي�ساعد بذلك الأطباء في تحديد الجرعات 

الدوائية اأحيانًا(. 

كيف يتعامل مع الأخبار الطبية غير ال�سارة؟
اأبان الدكت�ر ال�سحيمي كيفية تلقي ال�الد لنتائج التحاليل 
ال�سلبية المتعلِّقة ب�سحته، مبرزًا اأهم �سجاياه عند نزول ابتالء 

�سحي، اإذ يق�ل:

 )ل اأود التطرق اإلى م�ساألة عمق الإيمان والحت�ساب وال�سبر 
لدى العم محمد البراهيم ال�سبيعي، فتلك اأم�ر بين المرء وربه، 
و�ساأتجنب الخ��ص فيها كي ل اأت�سبب في اإنقا�ص ح�سناته، لكني 
ن اأن نظرته للمر�ص كانت مبنية على الأ�س�ص  من باب الت�عية �ساأبيِّ
ال�سرعية التي تربى عليها واآمن بها وطبقها في �س�ؤون حياته كلها 
والمر�ص،  ال�سحة  وفي  والي�سر  الع�سر  وفي  وال�سدة  الرخاء  في 

ڎ  چڎ  الكريمة:  بــالآيــة  الــدائــم  ويقينه  قناعته  اأبــرزهــا  ومــن 
ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑچ )الت�بة: 51(.
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وي�سيف د. ال�سحيمي:
)كنت األم�ص في العم محمد البراهيم ال�سبيعي اأنه يعتقد 
باأن المر�ص ابتالء وفيه تكفير للذن�ب وال�سيئات، كان يثق باأن 
المر�ص اأحد اأ�سباب دخ�ل الجنة. فتجده بين الخ�ف والرجاء. 
الخ�ف لي�ص بدرجة ال�سجر ولكنه للدرجة التي تجعله يبحث عن 
العالج. والرجاء الذي يحافظ على تفاوؤله واإح�سا�سه النف�سي(.

ويزيد: )هناك اأمر اآخر، فه� متابع لما ين�سر في ال�سحف. 
والن�سائح  ال�سعر  من  عديدة  ق�سا�سات  اإلى  يقروؤه  ما  ويح�ل 
الآخرين،  على  حر�سه  ومــن  اأخــرى.  م�سيئة  وج�انب  الطبية 
ها وي�س�رها ثم ي�زعها علينا وعلى الحا�سرين وغير  كان يُق�سُّ
العم  الأخيرة بعد مر�ص  الفترة  الحا�سرين، ولعل ذلك قلَّ في 

محمد، ولكنه داوم على ذلك لعق�د ط�يلة(.

ف مع الفريق الطبي التلطُّ
يق�ل د. �سليمان ال�سحيمي: )من الأم�ر المميزة التي راأيتها 
في العم محمد لطف تعامله مع الفريق الطبي، ففي العديد من 
الزيارات  اأو  للم�ست�سفى  محمد،  العم  بها  قام  التي  الــزيــارات 
التعاون  في  اللطف  تلحظ  البيت،  في  له  م  ُتــَقــدَّ التي  الطبية 

النظرة لل�سحة واملر�س



1٨5رحلة الفقر والغنى

وي�ساأل  الأطباء  على  ف  يتعرَّ وكان  الطبي.  الفريق  مع  والتعامل 
عن اأح�الهم؛ وذلك اأمر مهم في التطبب؛ اأن تك�ن العالقة بين 
تلك  اأمام  ال�سبل  يذلِّل  كان  ولقد  »حميمية«  والطبيب  المري�ص 
الحميمية، فعندما يدخل عليه اأحد الأطباء يبادر ال�سيخ ب�س�ؤاله 
عن ا�سمه؟ واأحيانًا يمتد الحديث التعارفي بينهما اإذا عرف اأحد 
اأقاربه، فتجده ي�ساأله اأاأنت من القبيلة الفالنية؟ هل جدك فالن 

ابن فالن وهكذا..( 

 ويروي د. �سليمان م�قفًا ما زال عالقًا في ذاكرته، اإذ يق�ل:
)اأذكر اأن اأحد الأطباء دخل عليه ف�ساأله العم محمد عن ا�سمه 
اأنه من اإحدى القبائل التي �سبق لل�سيخ  وعائلته ون�سبه؟ فعرف 
اأعر�ص  »بغيت  بالق�ل:  مازحه  ثم  مناطقها.  في  الإقامة  محمد 
منكم ب�ص ما اأراد اهلل«. وا�ستمر ذلك الطبيب ي�ساألني عن ال�سيخ 
الم�قف  وذلك  المفتر�ص«  »رحيمنا  بـ  يدع�ه  وكان  قابلته،  كلما 

كان في غاية اللطف بين المري�ص وطبيبه.

على  ال�الد  حر�ص  ُيظهر  اآخــر  م�قفًا  �سليمان  د.  ويــروي 
ت�فير الراحة النف�سية للعاملين ح�له، اإذ يق�ل: 

)كان لدى ال�سيخ محمد البراهيم ال�سبيعي ممر�سة اآ�سي�ية 
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�سعى  وقد  ال�سحية،  �س�ؤونه  بمتابعة  وتهتم  المنزل،  في  تطببه 
ل  وتكفَّ بلدها،  م�اطني  اأحد  من  الــزواج  في  لم�ساعدتها  ب�سدة 
بت�سهيل اإجراءات زواجها حتى تم النتهاء من اإقامة الزواج. وتلك 
ناحية اإن�سانية رائعة من ال�سيخ محمد البراهيم ال�سبيعي الذي 
لم تمنعه ارتباطاته العملية والجتماعية والر�سمية المتعددة من 
ذلك  ولعل  بها،  والعناية  م�ساكلها  وحل  ممر�سته  حال  مراعاة 
ب�سبب اأن ال�سيخ محمد البراهيم ال�سبيعي مقتنٌع بالزواج بك�نه 

اأعظم م�ؤ�س�سة اإن�سانية ت�فر �سفة ال�ستقرار النف�سي للفرد.

اأزمة قلبية في الحرم!
كان ال�الد دائم ال�س�ق اإلى مكة المكرمة والمدينة المن�رة 
اإلى   - اهلل  بم�سيئة   - العمل  �سلَّمت  »اإذا  كل مجل�ص:  في  ويردد 
الأبناء �س�ف اأق�سى بقية عمري في اإحداهما«، وقد اعتاد ال�الد 
اأن يق�سي اإجازة الربيع و�سهر رم�سان من كل عام في رب�ع مكة 

مع اأخيه عبداهلل والعائلة.

المكرمة،  مكة  في  وه�  �سحية  لأزمــة  ال�الد  تعر�ص  وقد 
وكان ذلك ي�م الخمي�ص الثامن من �سهر جمادى الأولى من عام 
1431هـ، حيث كان ال�الد ي�ستعُد لأداء �سالة الظهر في الحرم 

النظرة لل�سحة واملر�س
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المكي ولحظت الممر�سة المرافقة له تباينًا في نب�سات القلب 
ياأبه  لم  ولكنه  الحرم  اإلى  الذهاب  عدم  منه  فطلبت  واختالفًا 
لكالمها، وحاولت منعه ولكنه قال لها )لن ي�سيبنا اإل ما كتب اهلل 
لنا(، وبعد ع�دته من ال�سالة طلبنا له طبيبًا من الم�ست��سف 
الممر�سة  وكانت  الجن�سية،  �س�داني  وكان  مكة،  ل�سركة  التابع 
المتابع  بطبيبه  فات�سلت  المالحظة  و�سريعة  الحر�ص  �سديدة 
حالته  له  وو�سفت  المطيري  خالد  الدكت�ر  الريا�ص  في  لحالته 
ون�سحنا بنقله اإلى م�ست�سفى بخ�ص في مكة وُنِقَل مع اأحد اأحفاده 
وه� عبدالمجيد ابن محمد ال�سبيعي و�سائقه الخا�ص والممر�سة 
وعندما و�سل اإلى ب�ابة الم�ست�سفى اأح�سروا له كر�سيًّا متحركًا 
ولكنه اأ�سر اأن يم�سي لإيمانه باأنك اإذا كنت قادرًا على الم�سي فال 
ت�ست�سلم، وه� دائمًا يردد )خل الم�سي يخليك(، وح�سر اأب� وليد 
حالته  لمتابعة  جدة  من  والأبناء  ال�سبيعي  عبداهلل  بن  اإبراهيم 
ال�سبيعي  المحمد  عبدالعزيز  بالأخ  وات�سل�ا  عليه،  والطمئنان 
وكان في رحلة عمل خارج المملكة وو�سل فجر الجمعة اإلى مكة،  
وكان الأخ�ان اإبراهيم ونا�سر في الريا�ص لترتيب اإجراءات نقله 

اإلى الريا�ص بعد ا�ستقرار حالته.

وحاول الأخ عبدالعزيز نقله اإلى جدة �سباح الجمعة، ولكنه 
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طلب منهم تاأجيل ال�سفر اإلى جدة اإلى اأن ي�سلي الجمعة ظهرًا 
هناك.  عبداهلل  اأخــاه  ويلتقي  للقراآن  ختمته  ويتمم  الحرم  في 
اهلل.  بيت  وقــرب  مكة  في  فاأنا  مت  واإن  اهلل  بيد  الأعمار  وقــال 
وبعد �سالة الجمعة ُنِقَل اإلى الم�ست�سفى الطبي الدولي في جدة، 
م للقلب،  وتابعه الأطباء هناك وقرروا اأنه يحتاج اإلى تركيب منظِّ
وبعد اأربعة اأيام ُنِقَل بطائرة الإخالء الطبي اإلى الريا�ص وعمل 
 - اهلل  ف�سل  من   - وبعدها  الع�سكري،  الم�ست�سفى  في  العملية 
تح�سنت حالته، وه� دائم الت�كل على اهلل ول ي�ست�سلم ب�سه�لة، 
ويردد )يا  اإلى اهلل  وقلة حيلته  وي�سك� �سعفه  لأنعم اهلل  �ساكرًا 
ممر�سة  له  اهلل  ر  �سخَّ وقــد  ال�سعيف(،  بعبدك  الطف  لطيف 
كانت كاأنها واحدة من بناته جزاها اهلل عنا خير الجزاء، وتق�ل 
عندما ح�سرت اإلى منزل ال�سيخ محمد في عام 2009م وراأيته 
كنت قلقة جدًا لأنه كبير في ال�سن ولكن عندما ع�ست معه وجدت 

اأنه يحمل قلبًا اأبي�ص كبيا�ص الثلج.

عيادة المر�سى.. عادة ل تنقطع!
عيادة  على   - �سليمان  د.  يــروي  كما   - الــ�الــد  يحر�ص 

المر�سى، اإذ يق�ل:
)بالن�سبة لل�سيخ محمد كانت عيادة المر�سى �سيئًا اأ�سا�سيًا 

النظرة لل�سحة واملر�س
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اأنه يحر�ص على زيارة  اأعماله. ومن الممكن  في حياته وجدول 
المر�سى اأكثر مما يحر�ص على زيارة الأ�سحاء. وبمجرد �سماعه 
لزيارته،  يهرع  كــان  معارفه،  اأو  اأقــاربــه  اأحــد  �سحة  باعتالل 
تعبه  رغــم  وكــان  الم�ست�سفى،  يــرتــادون  كان�ا  مر�سى  واأعــرف 
و�سع�بة تحركه يزورهم ي�ميًّا، وحين ندع�ه للراحة ون�ؤكد باأننا 
نلتم�ص له اأعذار التعب، كان يرف�ص بحجة »ل تحرم�ني الأجر«، 
وتلك اإحدى خ�ساله التي نفتقدها الآن لالأ�سف في بع�ص �سرائح 
مجتمعنا الذين �ساروا يكتف�ن باإر�سال الر�سائل الن�سية الخل�ية 

للمر�سى.





الف�سل الثاني ع�سر

و�سايا ويوميات!

نـــي اأوقـــــــــــات در�ـــــســـــك ل تـــوَّ اغـــتـــنـــم 
نـــاظـــر الـــلـــي اغــتــنــم بـــاأعـــلـــى مــكــانــي

ونـــاظـــر الـــلـــي اأهـــمـــلـــوا راحـــــو هبني
وامتهاني بــذل  الناجحين  يخدمون 

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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البراهيم  محمد  الــ�الــد  �سيرة  فــي  ويتمعن  يــقــراأ  الــذي 
ال�سبيعي - �سلَّمه اهلل - يجد اأن ال�سمة المميزة ل�ساحب ال�سيرة 
باأحكام اهلل  المطلق  الإيمان  بين  يتمثَّل في جمعه  النجاح  و�سر 
واأقداره المكت�بة من جهة، وال�سعي الدوؤوب والمثابرة الم�سنية 
في تح�سيل اأ�سباب الرزق من جهٍة اأخرى، ول غرابة فيمن جمع 
وينتهي  دكان  في  �سبيًّا  كفاحه  يبداأ  اأن  لتين  الَخ�سْ هاتين  بين 

م�ؤ�س�سًا لبنك!

التحقيق،  على  وع�سية  المنال  �سعبة  الأم�ر  بع�ص  تبدو  وقد 
ال�الد  اأثبته  ما  وهذا  م�ستحيل؛  والثبات  العزيمة  اأمام  لي�ص  ولكن 
باهظ  ثمن  له  الآمــال  تحقيق  اأن  اأدرك  لقد  المتعددة..  باإنجازاته 
يتطلب الجد والمثابرة والكفاح، ولكنه لم ين�ص فعل الخير والقيام 
- وتقديم ال�اجب المعل�م لل�سائل والمحروم  بحق�ق اهلل - عزَّ وجلَّ

بة من مال طيِّب. بنف�ص طيِّ

تفا�سيل  بع�ص  على  الــقــارئ  ف  �سيتعرَّ الف�سل  هــذا  في 
الأعمال  ال�ساب من رجال  للجيل  و�ساياه  واأهم  ال�الد،  ي�ميات 
الحياة وكيفية  لم�ستجدات  روؤيته  و�سنبرز مالمح من  وغيرهم، 

التعامل معها.

و�سايا ويوميات!
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الفتخار بالح�سارة الإ�سامية:
�ساألنا ال�الد مرة عن م��س�ع ي�سغل باله فقال:

 350 قبل  اكت�سفت  اأمريكا  اأن  اأ�سمع  عندما  جدًا  ي�ؤلمني 
�سنة فقط، واأن �سكانها الأوائل كان�ا اأُميين، وخالل هذه المدة 
تاألق�ا بالعلم و�سادوا العالم ب�سيا�ستهم ومخترعاتهم،  ال�جيزة 
رت نف�سها في فترة محدودة واأ�سبحت ت�ستهر  وكذلك اليابان ط�َّ
والإ�سالمية  العربية  منطقتنا  اأما  جــدًا،  الدقيقة  بال�سناعات 
عمرها  عريقة  ح�سارة  �ساحبة  اأنها  من  الرغم  على  فمتخلِّفة، 
مجال  كل  في  وعباقرة  اأبــطــال  فيها  بــرز  وقــد  ال�سنين،  اآلف 
ا�ستفاد منهم علماء الغرب واكت�سب�ا من خبراتهم، والم�ؤ�سف اأن 
بع�ص العلماء العرب يذهب�ن اإلى بالد الغرب، حيث يمنح�نهم 
الجن�سية ويغرونهم بالمال حتى ي�ستفيدوا منهم في �ستى العل�م، 

وهذا اأمر م�ؤ�سف، فبالدهم اأح�ج لهم، وال�ساعر يق�ل:

عـــزيـــزة ـــي  عـــل جــــــــارت  واإن  بــــــــادي 
كـــــرام عــــلــــي  ــــوا  ــــنُّ �ــــس واإن  واأهــــــلــــــي 
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ن�سائح لل�سباب:
كان ال�الد دائمًا ما ي�جه ن�سائحه لل�سباب فيق�ل: اأن�سح 
يق�م  واأن  النية،  وح�سن  والأمانة  وال��س�ح  بال�سراحة  ال�ساب 
واأن  كان،  مهما  �سخ�ص  اأي  على  يعتمد  واأل  بنف�سه  عمله  بــاأداء 
يك�ن حذرًا دائمًا، واأن يترك الك�سل ويتع�د على اأداء عمله مبكرًا 
فاإن في البك�ر بركة، وها ه� ي�سرب لهم مثاًل من واقعه فيق�ل 

نًا ف�سل اهلل عليه: في اإحدى ق�سائده مبيِّ

ولــ�ــســت فني در�ـــســـت  مـــا ورثـــــت ول 
بــــل بــفــ�ــســلــه وامـــتـــنـــانـــه هــــو هـــدانـــي

وي�ستكمل ال�الد ن�سائحه لل�سباب قائاًل:

وحب  فيها  يعجبك  بما  والثقة  بنف�سك  والإعــجــاب  اإيــاك 
الإطراء، فاإن ذلك من اأوثق فر�ص ال�سيطان في نف�سك، واإياك 

والعجلة في الأم�ر قبل اأوانها، و�سع كل اأمر م��سعه.

و�سايا ويوميات!
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 يق�ل ال�الد في اإحدى ق�سائده:
واإيـــــــاك ل تــغــتــر فـــي كـــل مـــن جــاك

واإيــاك ل تغلب ترا الفخر بال�سطارا

ول تــنــدفــع �ــســاور عــلــى �ــســان اأعـــداك
خ�سارا �سابك  واأنـــت  بــك  ي�سمتوا  مــا 

ومــنــاك تم�سكن  مــن  يــغــرك  واحــــذر 
ــــارا ــــس ــــاإ� خـــــّلـــــك ذكـــــــي وفــــاهــــمــــن ل

والمعارف  الأ�سرة  باأبناء  ولقاءه  اجتماعه  ال�الد  وي�ستثمر 
في تقديم بع�ص الن�سائح والخبرات التجارية التي فيها فائدة 

للجيل القادم، ومنها هذه الن�سيحة التي ل تفارق ل�سانه دومًا:

�سابقًا  فيها  ن�ساأنا  التي  الحياة  ظروف  كانت  اأبنائي:  »يا 
ف�ق كل الت�س�رات، والي�م اأنتم تتمتع�ن - وهلل الحمد والف�سل- 
نحن  التي  النعمة  قدر هذه  يعرف  ول  ُتح�سى،  ول  ُتعد  ل  بنعم 
فلنحمد  والتعب.  الج�ع  مــرارة  وذاق  و�سقي  كابد  من  اإل  فيها 
اهلل على ما نحن فيه، ولن�سكره على ما اأ�سبغ علينا من ف�سله، 

فبال�سكر تدوم النعم«.
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�سلة الرحم.. باب للرزق:
عن اأن�ص بن مالك ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت ر�س�ل اهلل 
ه اأن ُيب�سط له في رزقه، واأن  �سلى اهلل عليه و�سلم يق�ل: )من �سرَّ

ين�ساأ له في اأثره فلي�سل رحمه()1(.

كان ال�الد �سديد الحر�ص على �سلة الأهل والأرحام وهذا 
من اأ�سباب ت�فيق اهلل - عزَّ وجلَّ - له؛ فلقد كان بارًا ب�الدته - 
اأنه كان ير�سل كل ما  رحمها اهلل - مذ كان طفاًل، فقد مرَّ بنا 
يجمعه لقاء عمله اإلى والدته في مدينة عنيزة، حيث كانت ت�سكن 
اأنام اأحيانًا في م�ست�دع داخل  مع اأخيه عبداهلل، ويق�ل: )كنت 
وه�  الق�سيم  اأبناء  اأحد  منزل  �سطح  في  اأنــام  واأحيانًا  ح��ص، 
القادمين  الفريح - رحمه اهلل - الذي كان ي�ست�سيف  اإبراهيم 
ر، حتى  من عنيزة، وفي النهار اأ�سعى في اأر�ص اهلل واآكل ما تي�سَّ
اأوفر ما اأ�ستطيع من الدراهم لأ�سرتي ال�سغيرة(. انتهى كالمه.

النا�سر  )نـــ�رة   - اهلل  رحمها   - والــدتــي  حدثتني  وقــد   
ابني  اأخبار  تحمل  مكة  من  جاءتني  اإذا  الر�سالة  اأن  العما�ص( 
لي  يقراأها  ن  عمَّ لأبحث  اأذهــب  كنت   - الليل  في  ول�   - محمد 

)1(     رواه البخاري.

و�سايا ويوميات!
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لأطمئن عليه، وكنت اأعرف اأن فيها دراهم قبل اأن اأفتحها.

يروي لنا الدكت�ر �سليمان ال�سحيمي الحر�ص ال�سديد من 
ال�الد بما يتعلَّق ب�سلة الأرحام ويق�ل:

الــرحــم،  �سلة  تق�ية  اأمـــر  فــي  يتكلم  محمد  الــعــم  )كـــان 
في  اآخــرون  وي�ساركه  العالقة  تلك  اأوا�سر  لتق�ية  يتدخل  وكان 
المنا�سبات  النا�ص في  فيتفقد  ق�ية  وكانت ذاكرته  الأمر،  ذلك 
جل�سة  واأهمها  المعروفة  العائلية  جل�ساته  خالل  اأو  الجتماعية 
»ي�م الجمعة« بعد �سالة الجمعة. وتلك الجل�سة منذ اأن �سكنت 
د فيها الأقارب والأ�سدقاء، ويذهب  الريا�ص وهي قائمة. ويتفقَّ
اأحيانًا  ي�سل  الــذي  ال�سن  فــارق  اإلــى  التفات  دون  الغائب  اإلــى 
ل�سن�ات كثيرة في مهمة الطمئنان على الغائب، لقد كان ينظر 
اإلى اأقاربه بمن فيهم اأحفاده نظرة مت�ساوية، دون اللتفات اإلى 

اأنه عميد العائلة وكبيرها(.

المكافاأة بعد الإنجاز!
قيام  واأحفاده على وج�ب  لأبنائه  تربيته  ال�الد في  ي�سدد 
كما  اأداهــا  فاإن  الأكمل،  ال�جه  على  وواجباته  باأعماله  الإن�سان 
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يجب ا�ستحق ممن ح�له الدعم والمكافاأة والت�سجيع. 

ويروي العم عبداهلل ال�سبيعي هذا الم�قف:

�سني بين الظهر والع�سر وهي فترة  »كان اأخي محمد يدرِّ
الراحة ال�حيدة التي ناأخذها من المط�ع اأو المدر�ص لأننا نرجع 
الفترة في  للكتَّاب، فكان يطلب مني ا�ستغالل هذه  بعد الع�سر 

القراءة والدرا�سة، ويطلب مني اأن اأقراأ ق�ل ال�ساعر:

اهلل يعافيك يا م�سحي ب�سوفك يقديك
يا اللي ت�سوف القداة الاجية بالخرم�سيه)1)

کچ  ک  چڑ  بتج�يــد  اأقــــــــراأ  اأن  ــقــراآن  ال مــن  وكــذلــك 
لم  واإن  الراحة،  فترة  اأنام  اأن  كافاأني  قراأتها  فاإذا   )4 )محمد: 

اأجد القراءة فه� يراجع معي، وذلك لحر�سه على تعليمي و�سغفه 
بالعلم. جزاه اهلل عني خير الجزاء«.

)1(     يعني الظالم الدام�ص

و�سايا ويوميات!



199رحلة الفقر والغنى

النظام والجدول اليومي للوالد محمد البراهيم 
ال�سبيعي:

يحافظ ال�الد على نظام ي�ؤديه ي�ميًّا ول يحيد عنه وه�:

الفجر جماعة  بعد �سالة  ال�سباح  اأذكار  على  • الحفاظ 
واأذكار الم�ساء بعد �سالة المغرب جماعة.

يق�ل:  ثم  اهلل،  ا�سم  يذكر  فه�  الأدوية  يتناول  • عندما 
اللهم ل دواء اإل دواوؤك ول �سفاء اإل �سفاوؤك.

الليل. قيام  على  • يحر�ص 

بالع�سل مع  المحلَّى  الليم�ن  تناول ع�سير  • يحر�ص على 
الحبة ال�س�داء ي�ميًا بعد �سالة الفجر.

•  يحر�ص على اختيار ن�ع الغذاء مثل الخ�سار والفاكهة 
وال�سكريات  والن�س�يات  اللح�م  من  ويقلِّل  والتمر،  والبق�ليات 

والملح.

�سالة  عقب  لــالأقــارب  واجتماع  غــداء  مــاأدبــة  يقيم    •
الجمعة من كل اأ�سب�ع.



200

•  يخ�س�ص اجتماعًا اأ�سب�عيًا للجيران والأ�سدقاء م�ساء 
ال�سبت، وقد تح�ل الم�عد لحقًا اإلى م�ساء الأحد.

الرقيق  الأبــــ�ي  الن�سح  ويــبــذل  الــتــدخــيــن،  يمقت    •
للمدخنين بالبتعاد عنه.

�سيما  با�ستمرار ل  الطبي  الفح�ص  اإجراء  • يحر�ص على 
قيا�ص ال�سغط وال�سكر، ويحث دائمًا على ذلك فه� يردد دائمًا 

)اعقلها وت�كل(.

ال�سيئة،  ال�سحية  لآثارهما  والبدانة  ال�سمنة  يكره   •
ر مجال�سيه دومًا من الت�ساهل في زيادة ال�زن. ويحذِّ

و�سايا ويوميات!



الف�سل الثالث ع�سر

ال�سبيعي.. في ال�سحافة!

الكتب وا�ــســبــْط  كلها  المطابع  هـــاْت 
واكــــــــد عـــلـــى كـــــل الــــجــــرايــــد نــبــاهــا

القطب تبكي  اأجــمــلــت  الإذاعـــــات  كــل 
وتــــلــــفــــازهــــا يــــمــــدح ويـــ�ـــســـكـــر وراهــــــا

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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عندما كتب ال�سبيعي عن اليوم الوطني

المقالة ُن�سرت في مجلة اليمامة العدد 1474 في 

1418/5/16هـ.

ال�سعودية  العربية  المملكة  مواطني  الوالد  �سارك 

قبل  وال�ستين  ال�ساد�سة  الوطني  اليوم  بذكرى  فرحتهم 

ع�سرين عامًا تقريبًا، وذلك من خالل مقال ر�سين متما�سك، 

 - عبدالعزيز  الملك  تجاه  م�ساعره  عن  الوالد  فيه  عّبر 

المملكة،  توحيد  في  العظيم  جهاده  مو�سحًا   - اهلل  رحمه 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  الملك  بجهود  المقالة  في  اأ�ساد  كما 

- عندما كان اأميرًا للريا�س، في مجال توثيق تاريخ الملك 

عبدالعزيز . 

الملك  عن  وغيرهم  الم�اطن�ن   - ويكتب   - كتب  مهما 
والرفع  الإ�سالم  ن�سرة  في  بماآثره  اعتراف  من  عبدالعزيز، 
فالملك  قليل،  فه�  بط�لته  وعن  والم�اطنين  ال�طن  �ساأن  من 
ي�سكر  من�سف  وكل  وم�سلم،  �سع�دي  لكل  مفخرة  عبدالعزيز 
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اهلل الذي اأراد لهذه المملكة التط�ر وال�ستقرار والأمن فاختاره 
اآخر  تهجده  اأثناء  دعائه  من  اأنــه  المعل�م  ومن  لها،  واأبــنــاءه  
يدع� اهلل  ال�سفر  اأثناء  ال�سحى ط�ال حياته حتى  و�سّنة  الليل 
ال�الد  دعــاء  اأن  الحديث  وفي  الأ�سلح،  للم�سلمين  يختار  اأن 
قدمه  مــا  عظمة  يــ�ؤكــد  ومما  الــ�لــد،  مــن  ولل�سابع  م�ستجاب 
المده�سة  ت�سرفاته  وللم�سلمين  بها  ومن  للمملكة  عبدالعزيز 
الناجحة حينما �سمم على الخروج من الك�يت مع �سغر �سنه 
من  ع�سر  على  رجــاًل  باأربعين  واأجـــداده  اآبائه  ملك  ل�سترداد 
الإبل مع الحاجة الما�سة لكل �سيء، طعامهم التمر والماء، وكل 
على  متكل  وه�  الأخطار  من  ره  ويحذِّ المغامرة  بعدم  ين�سحه 
وترك  رجال  بع�سرة  الريا�ص  بق�سر  خ�سمه  على  وهجم  اهلل 
الثالثين قريبًا من الريا�ص برئا�سة اأخيه محمد وقال لهم اإذا 
لم ياأتكم منا خبر ح�الي الظهر اأنج�ا باأنف�سكم ترانا مقت�لين، 
الم�اطنين  ل�سالح  والتفاني  ال�سجاعة  هــذه  على  اأكبر  اهلل 
المعذبين كما ه� معل�م وبالت�اريخ، وقد ن�سره اهلل.. فاأر�سل 
عبدالعزيز للثالثين بالب�سرى واأت�ا للريا�ص �ساكرين هلل ومنذ 
هذه المغامرة الناجحة والجميع ينعم�ن بالأمن والتط�ر ودائمًا 
الداخل  من  ال�سعب  بالبناء  عبدالعزيز  فبداأ  اهلل،  �ساء  اإن 
الطرق  وقّطاع  الف�ساد  على  للق�ساء  جهات  عدة  من  والخارج 
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ب�سجاعة  الأح�ساء  من  التركي  الجي�ص  وباإخراج  وال�ستبداد 
ال�طن  على  حفاظًا  بدهائه  ال�سا�سة  عظماء  غلب  وكم  نادرة، 

والم�سلمين والإ�سالم.

والحمد هلل باأمر ولي الأمر طالب المملكة هذا العام اأربعة 
ماليين ون�سف ملي�ن يدر�س�ن مجانًا ومدر�س�هم وما يلزم من 
الإ�سالمية  وبالجامعة  برواتب  تقريبًا  ملي�ن  و...  و..  م�ظفين 
و�سبعين دولة مجانًا  ال�سع�ديين طالب لثالث  بالمدينة خالف 
�سع�ديين  مــن  المملكة  باأنحاء  جامعات  �سبع  طــالب  خــالف 
الم�سه�رة  الخيرية  فمبراتهم  وبتط�ر  مفت�ح  والباب  وغيرهم، 
وتعميمه  الكريم  الــقــراآن  وطباعة  الحرمين  وت��سعة  الدائمة 
كرم  على  دليل  اأكبر  وبالعالم  بالمملكة  الأعمال  من  وخالفها 
للقاء  اأ�سب�ع  كل  من  ليلة  وترتيبهم  ال�سريفين،  الحرمين  خادم 
الم�اطنين، ق�س�رهم مفت�حة للعم�م للع�ساء ولق�ساء الحاجات 
والم�ساعدات خالف مكاتبهم ي�ؤكد ذلك تبرع الأمير �سلمان بن 
عبدالعزيز بعمارته الممتازة ال�حيدة »العزيزية« ب�سارع الملك 
ح�الي  قيمتها  بالريا�ص  للم�سنين  الخيرية  للجمعية  في�سل 
�سبعين ملي�ن ريال وهم ما يرغب�ن ذكر مكارمهم ولكن لت�سجيع 

الجميع اأ�سرت اإلى ذلك.
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واأمل الجميع بالأمير الن�سيط الخبير �سلمان بن عبدالعزيز 
»بمتحفه  معه  ومــن  عبدالعزيز  الملك  ومعاناة  كفاح  تخليد 
بالمربع«  اأن يك�ن نادرًا كجهاده و�سبره وناطقًا بالهيكل والنطق 
ك��سع جدار فيه باب واأقفال كبيرة ومثل باب الم�سمك ويكلف 
اأكثر من الم�ظفين بالأ�سب�ع مرتين يطبق�ن هج�م  اأو  �سخ�ص 
عبدالعزيز بجانب جامع المتحف ي�سلى فيه من هداه اهلل ويدع� 

لعبدالعزيز ومن م�سى معه على الرم�ساء حافي القدمين.

عبدالعزيز  الملك  قبل  كثيرة  اأ�ــســرار  هناك  وبالتاأكيد 
اأو ن�سيتها مع ال�سنين واإن  ومخالفة لل�سرع والمكارم ما اأعرفها 
لي�ستعد  الأكثر  الأعلم  مني  بجمع  ت�سجع  كلمتي هذه  �ساء اهلل 
المبارك  الكفاح  مــن  عــام  مائة  مــرور  الأكــبــر:  للي�م  الجميع 
يحافظ  اأن  يجب  م�اطن  لكل  ثــروة  لأنــه  المبارك  لعبدالعزيز 
عليها، ويحتاج لمجلدات عن جهاد الملك عبدالعزيز ومن كافح 
اأبنائه لهذا لم اأكتب ا�سم اأحد منهم، رحم اهلل  ووفى معه ومع 
الأم�ات واأدام �سحة ووفاء الأحياء لما فيه �سالح الدين والدنيا 
اهلل  ورحــم  هلل،  فالكمال  والخطاأ  ال�سه�  عن  المعذرة  واأرجـــ� 

ال�ساعر القا�سي اإذ قال:
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»وما ذكر مخلوق عن العيب مع�سوم
الـــغـــمـــامـــي« عـــلـــيـــه  ظـــلـــل  الـــــــذي  اإل 

ومليكه  وديــنــه  ل�طنه  المخل�ص  اهلل  اإلـــى  الفقير  قــالــه 
»وال�ساهد اهلل«.

ال�سبيعي.. يف ال�سحافة!
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�ُسكرًا هلل.. ثمَّ لخادم الحرمين ال�سريفين 
وهنيئًا له..

المقال ُن�سر في �سحيفة الجزيرة، العدد 5713 في 

1408/11/25هـ.

في مقال فريد مميز من مقالت الوالد القليلة روى فيه 

الحرمين  خادم  افتتاح  راأى  حينما  بكائه  �سر   - اهلل  �سّلمه   -

الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - لمحطة  ال�سريفين 

تحلية المياه في مكة والم�ساعر المقد�سة. 

عظمة  من  راأيت  لما  اأحلم  اأنني  وظننت  الفرح  من  بكيت 
لمكة  التحلية  م�سروع  وخ�س��سًا  بالمملكة،  التحلية  م�ساريع 
ــهــدا والــطــائــف الـــذي افتتحه  ومــنــى والــمــزدلــفــة وعــرفــات وال
ليتمتع  قريب  وقت  منذ  فهد  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم 
ال�سحي،  بالماء  والم�سطاف�ن  والعّمار  والحجاج  الم�اطن�ن 
حيث ي�سلهم براحة باأعالي جبال مكة والهدا والطائف وخالفها 
على ارتفاعها وبعدها، بعد ما كنا نتمنى �سربة الماء بمكة خا�سة 
وخالفها عامة، لأنني وغيري ممن هم من جيلي وما قبله ذقنا 
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الأمرين من �سح الماء بمكة، ولن اأن�سى اأنه حينما قدمت لمكة 
من م�سقط راأ�سي عنيزة في اآخر عام 1344هـ وكان عمري وقتها 
اإحدى ع�سرة �سنة، فقــد عط�ست بزحمة الحج بمكة بدكان عمي 
- رحمه اهلل - وكان منزلنا بعيدًا وقريبًا من دكاننا متجر وم�سكن 
وعندهم  المنيع  دحيم  ا�سمه  م�ظف  فيه  يعمل  الجماعة  لأحد 
�سهريج مليء بالماء – اأي خزان لحفظ مياه الأمطار - وكان�ا 
ي�سم�نها  كما  »الب�سارة«  اأيــام  وغيرها  زبيدة  ماء  من  يكمل�نه 
كل  المبارك؛  ال�سع�دي  العهد  قبل  القادرين هناك  كعادة  بمكة 
يعمل في بيته اأو ح��سه بمنى خزانًا لحفظ مياه الأمطار وغيرها 
ا�ستعدادًا للحاجة الما�سة اأيام الحج �س�اء لال�ستعمال اأو للربح، 
ولهذا فاإن البيت اأو الح��ص الذي فيه خزان يزيد اإيجاره اأو قيمته 
لي  ماء  �سربة  يرج�ه  جاره  اإلى  عمي  بي  ذهب  وقد  البيع،  عند 
فرف�ص كما ي�سهد اهلل فرجعنا »زعالنين« وكان عذره اأن الماء 
الماء  قلة  الجميع من  يعانيه  وله قيمته. وكان ذلك مما  �سحيح 
خالل  خا�سة  الت�س�رات  كل  فاق  والــذي  ال�سع�دي  العهد  قبل 
اآنذاك يمّثل�ن  اأ�سهر الحج بمكة وبالم�ساعر والحجاج وال�سكان 
بجدة  وكذلك  اأقــل.  اأو  الآن  من عددهم  اأي ٪10  الآن  ع�سرهم 
الماء  تجد  لذا  وغاليًا  �سحيحًا  ال�سع�دي  العهد  قبل  الماء  كان 
»�سهاريج«،  وماء  »كندا�سة«،  ماء  اأ�سكال:  ثالثة  على  بالمنزل 
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�سحيحًا  الماء  كــان  المن�رة  بالمدينة  واأي�سًا  »ر�سيخ«،  ومــاء 
مع  �سحيًا  الآن  ت�افره  عك�ص  وذلك  معل�م  ه�  كما  وبخالفهما  
ال�ساعات  انتظرت  وطالما  والزوار.  والحجاج  ال�سكان  ت�ساعف 
الط�ال اأنا وغيري من ال�سبيان والحريم وال�سيبان من م�اطنين 
اأو قربة ماء فنلجاأ  التمارة وغيره نريد زفة  بازان  وحجاج عند 

اإلى �سيخ ال�ساقية الذي يجبرهم يم�س�ن مع المنتظرين.

وكم ح�سل من م�ساكل واأ�سرار وا�ستغالل للحجاج وغيرهم 
ال�ستقرار  وعدم  والقتتال  والنهب  ال�سلب  وكذلك  الماء  ب�سبب 
اهلل  اختار  اأن  ومنذ  المبارك:  ال�سع�دي  العهد  قبل  والف��سى 
الملك عبدالعزيز - رحمه اهلل - ملكًا لهذه الجزيرة واأعانه على 
الم�ستحيل  ي�سبه  بما  العديدة  م�ساكلها  على  والق�ساء  ت�حيدها 
به  وي�سهد  الأ�ساطير  يحاكي  ذلــك  اأجــل  من  ل  وتحمَّ كابد  ومــا 
اهلل  يقي�ص  اأن  حالمًا  وكان  ومن�سف  عاقل  كل  وكذلك  التاريخ 
اأبناوؤه:  له فتح منطقة يبداأ بالإ�سالح لالأهم فالمهم ومن بعده 
كل واحد يتم ويط�ر ما بدا به اأخ�ه - كما ه� م�ساهد - والحق 
ما �سهدت به الأعداء، واإن ما �سرفته الدولة من المليارات على 
م�ساريع التحلية وخالفها �سيخلفها اهلل وتك�ن حرزًا لها ودوامًا 
فيه  لما  اأمينًا  حار�سًا  يك�ن  اأن  م�اطن  كل  على  ويجب  لعزها. 
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م�سلحة وطنه وعينًا يقظة من كل جهة، ويحمد اهلل على ما نحن 
فيه من نعم عك�ص ما ه� م�ساهد في كثير من الأقطار، وال�سعيد 

من اتعظ بغيره، وبال�سكر تدوم النعم.

ال�سبيعي.. يف ال�سحافة!
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الأمير �سعد بن خالد - رحمه اهلل -
فقيد النبل وال�سهامة

ن�سر المقال في �سحيفة القت�سادية العدد 4753 في 

1427/9/24هـ

 - اهلل  رحمه   - خالد  بن  �سعد  بالأمير  الــوالــد  ربطت 

عالقة جيدة و�سداقة امتدت لعقود من الزمان، وعندما توفي 

الأمير - رحمه اهلل - عام 1427هـ، اأ�ساب الوالد حزن �سديد 

على فراقه، وكتب مقاًل عّبر فيه عن �سيء  من محبته للفقيد

قلبي  في  عميقًا  حزنًا  وتــرك  خالد  بن  �سعد  الأمير  ت�في 
وقل�ب الذين اأحب�ه لما فيه من خ�سال حميدة، ومن حقه علينا 
اأن ندع� له بالرحمة والمغفرة واأن يجعله اهلل تعالى من الذين ل 
خ�ف عليهم ول هم يحزن�ن، وهم الذين وعدهم رب العالمين 

جــلَّــت قــدرتــه ووعـــده الــحــق فــي قــ�لــه تــعــالــى:  چ ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  

ڦ       ڦ   ڦ   چ الفجر.

وردة  ت�ارت  �سعد بن خالد،  الأمير  اأخي و�سديقي  فب�فاة 
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ن�سرة من �سجرة المحبة والخير وال�فاء، �سقط عم�د �سامخ من 
اأعمدة النبل وكرم الأخالق والت�ا�سع. كان - رحمه اهلل - �سديد 
�سب�رًا  كان  كما  والمحتاجين،  ال�سعفاء  على  خا�سة  العطف، 
وجادًا فلم اأ�سمعه ي�مًا �ساكيًا اأو غا�سبًا من اأحد مهما و�سل بهم 

مه لهم. من اإيذاء ل�سخ�سه اأو نكران لجميل قدَّ

تعاملت معه بداية جارًا واأخًا و�سديقًا، فكان نعم الجار والأخ 
وال�سديق، ثم تط�رت العالقة فاأ�سبح من اأحد عمالء م�سرفنا 
�سدوقًا  �سادقًا  عمياًل  بحق  فكان  �سابقًا(  ال�سبيعي  )م�سرف 
يك�ن  كيف  منه  فتعلمنا  ح�له  ولمن  لنا  مدر�سة  كان  بل  اأمينًا، 
الم�اقف  �سعد بن خالد رجل  والنزاهة، عرفت  المعاملة  �سدق 
الحا�سمة وو�سيط الخير ورائد اإ�سالح ذات البين. عرفته الأمير 
كان  وم�اطنيه.  ل�طنه  والمخل�ص  دينه،  على  الغي�ر  ال�سهم 
اق اإلى كل خير، فكان ي�سبقنا اإلى كل منا�سبة، نجده اأمامنا  ال�سبَّ
الكبير  يحترم  رج�لية،  م�اقف  �ساحب  والأتــراح،  الأفــراح  في 
عط�فًا  واأبــنــاء،  كاإخ�ة  الجميع  ويعامل  ال�سغير  على  ويعطف 
يحر�ص على لم�ص حاجة من يحتاج�ن اإلى الم�ساعدة، ويمد لهم 
– رحمه  كان  يمناه.  قدمت  ما  ي�سراه  تعرف  اأن  دون  الع�ن  يد 
اهلل – يعتبر اأولده بمثابة اأولدي واأولدي بمكانة اأولده، حيث  
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كان دائمًا وفي مختلف المنا�سبات يرددها اأمام الجميع، وهذا 
ما يعك�ص اأ�سالته العريقة ومعدنه الطيب. حقيقة لقد فقدت اأنا 
معه  ع�سنا  عظيمًا  رمــزًا  برمتها  الريا�ص  فقدت  كما  �سخ�سيًا 
جيرة في حي واحد )حي علي�سة( تجاوزت الثالثين عامًا، لم نر 

منه اإل كل خير، ولم ن�سمع عنه اإل كل علم غانم.

مختلف  بــل  الــريــا�ــص،  اأحــيــاء  ومختلف  علي�سة  فــي  الكل 
مناطق المملكة، ي�سعرون بحزن كبير لفقدان هذا ال�سهم النبيل 

الذي اأ�سر الجميع بدماثة خلقه وت�ا�سعه ونبله وحبه لالآخرين.

واأولدًا  اأ�سرة �سالحة  لنا  اأنه ترك  الغالي  بفقيدنا  عزاوؤنا 
ل�ن  بررة هم الأمراء خالد، محمد، بندر و�سلطان، جميعهم يمثِّ
والت�ا�سع  الخلق  دماثة  في   - اهلل  رحمه   - والدهم  �سخ�سية 
خير   - اهلل  �ساء  اإن   - فهم  للنا�ص  ومحبتهم  وال�سهامة  والكرم 
خلف لخير �سلف. ندع�ه جلَّت قدرته اأن يجعل فيهم البركة واأن 
يحميهم من كل مكروه واأن يزيل عن �سدورهم الحزن والكرب، 
فالفقيد غاٍل لكنها �سّنة اهلل في خلقه ولن تجد ل�سنة اهلل تبديال.

باأنك  واثقـ�ن  اهلل  �سـاء  اإن  فنــحن  خــالد  اأبا  يا  اأنــت  اأما 
- باإح�سانك اإلى جيرانك - تنتقل اإلى دار خير من هذه الدار، 
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ولنعم الدار هي ولنعم ال�ساكن�ن هم.

اإنا بفراقك يا اأبا خالد لمحزون�ن، فالجميع يدع�ن اهلل لك 
اآناء الليل واأطراف النهار اأن يتغمدك اهلل ب�ا�سع رحمته وينزلك 
المنزل الذي اأعده لخال�ص اأوليائه، جنة الخلد مع الر�س�ل �سلى 
اهلل عليه و�سلم و�سحبه الكرام، فاأنت باإذن اهلل من اأهل طاعته 

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چ  محبته  واأهل 
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

ژ  ژ  ڑ  چ الن�ساء.

اللهم ل تحرمنا اأجره ول تفتنا بعده واغفر لنا وله.

و چ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  چ البقرة.

ال�سبيعي.. يف ال�سحافة!
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اإ�سراف حفالت الزواج والحلول  المقترحة

المقالة ن�سرت في �سحيفة الم�سائية العدد 4579 في 

1417/11/17هـ.

تفاعل الوالد - �سلَّمه اهلل - مع ملف �سحفي �ساخن فتحته 

الأفراح  اأطعمة  فوائ�س  حول  1417هـ  عام  الم�سائية  �سحيفة 

فيه  رفع  المو�سوع  حول  مقاًل  الوالد  كتب  وقد  والمنا�سبات، 

ولئم  حفظ  في  متخ�س�سة  خيرية  جمعية  تاأ�سي�س  مقترح 

الأعرا�س اإلى الملك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - حينما 

كان اأميرًا للريا�س، وهو المقترح الذي اأ�سبح واقعًا بعد �سنوات 

بتاأ�سي�س جمعيات من هذا النوع في مناطق المملكة المختلفة

�سعادة المحب الأخ العزيز الفاهم ال�سيخ محمد بن �سالح 
بن �سلطان.

حفظه اهلل ومحبيه من كل �سيطان

وعلينا  ومحبيكم  وبركاته  اهلل  ورحمة  ال�سالم  وعليكم 



ال�سبيعي.. يف ال�سحافة!216

ومحبينا اإنه كريم قادر.

وما  بتاريخ 1417/10/10هـــ  رقم 342  �سررت بخطابكم 
�سرحتم�ه من الإحراجات والتكاليف و�سياع ال�قت والقلق وغير 
ذلك مما يح�سل في اأكثر حفالت الزواج واأمثالها، راأيكم �سائب 
وافق  َمن  واإننا مع  ال�سليم،  وتفكيرك  المخل�سة  ودليل وطنيتك 
على راأيك وهم كثير واأنت لها لما لك من خبرة وقيمة و�سهرة 
عند الجميع بال�سحف وبالإذاعة مكررًا وبخالفها ونحن معك 

وخالفنا وبه اأجر كبير. 

ويا ليتنا نتعظ بالعقالء الأنقياء بالمملكة وخارجها لأنهم 
اأن  ويظن  بالنق�ص  ي�سعر  اأما من  وكل م�اطن غي�ر،  �سد ذلك 
ذلك ل�سالحه  ومنهم المغرور اأو من له اأهداف فه� مخطئ وقد 
ح�سل  حينما  ال�سبيلي  ال�سالح  عبدالرحمن  الدكت�ر  اأعجبني 
من  الحفل  اأن  الدع�ة  في  وذكــر  منزله  في  اأقامه  زواج  عنده 
ال�ساعة الحادية ع�سرة ب�فيه مفت�ح  ال�ساد�سة والع�ساء  ال�ساعة 
كل يمر وياأخذ ما ي�ستهي  وبمقدار حاجته والداعي والم�ستقبل�ن 
والقه�ة  المرطبات  يقدم�ن  والمبا�سرون  بالجميع  يرحب�ن 
المدع�ين  القليل وغادر كل  اإل  المدع�ين  يبق من  ولم  وال�ساي 

الحفل ي�سكرون ويدع�ن بالت�فيق معجبين بهذه الطريقة.
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بتركيا حينما مررنا ومن معي  باإ�سطنب�ل  اأعجبني  كذلك 
باأح�سن منطقة واإذا باأن�ار وحفل �سخم ف�ساألنا فقال�ا هذا زواج 
اأحد الأثرياء الأعيان فدخلنا عليهم ورحب�ا واأعط�نا علبة حالوة 
في  وطبعًا  كغيرنا،  غادرنا  ثم  عاداتنا  هذه  وقال�ا:  الزوار  ككل 

كثير من الأقطار العربية ت�جد هذه الطريقة.

ه�  كما  الجماعية  الزفاف  حفالت  للخير  الدعاة  بداأ  وبالمملكة 
معل�م بجدة والأخ عبداهلل من اأكبر الأع�ساء نفعًا فنحن ن�ساهم ونقر�ص.

لأفكار من  تاأييدًا  �سلطان  بن  لل�سيخ محمد  ر�سالتي  وهذه 
هذا الن�ع، والتي اإن �ساء اهلل تعم وتتط�ر بجميع المملكة بجهد 
خا�ص وبدعم ابن الريا�ص البار، بل ابن المملكة الأمير �سلمان 
الماليين  مئات  ت�جيه  في  ال�سبب  اهلل  وجعله  عبدالعزيز  بن 

ال�سائعة لأعمال خيرية ولل�سالح العام مع الأجر والثناء.

وجدة  بالريا�ص  بمنازلنا  وبناتنا  اأبنائنا  من   ٪90 فزواج 
والطائف يتم بدون اإ�سراف وهلل الحمد.

ق اهلل الجميع دائمًا ومحبينا معًا و�سكرًا. وفَّ

المخل�سان: محمد وعبداهلل اإبراهيم ال�سبيعي





الف�سل الرابع ع�سر

كتبوا عن ال�سبيعي

ـــرار بــاأ�ــســمــاك الــعــظــام ـــس يــا عــالــم الأ�
وفـــقـــنـــي واأحــــبــــابــــي وجــنــبــنــا الـــزلـــل

اأحمدك وا�سكرك يا �سيدي على الدوام
فـــ�ـــســـلـــك عـــلـــيـــنـــا دائــــــمــــــاً لــــــم يــــزل

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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ال�سبيعي.. وجيرانه
�ساحب ال�سمو الأمير �سعد بن خالد بن محمد بن 

عبدالرحمن اآل �سعود - رحمه اهلل -

بداأت عالقتي ومعرفتي بال�سيخ محمد البراهيم ال�سبيعي 
في اأواخر الت�سعينات الهجرية؛ وذلك عندما اأ�سبحنا جيرانًا في 

حي علي�سة بالريا�ص.

اأخ�ية  بيننا عالقة  ن�ساأت  الي�م  التاريخ وحتى  ومنذ ذلك 
عميقة.

الأربعة  العق�د  طــ�ال  اإبراهيم  اأبــي  �سخ�سية  في  وجــدت 
ولأبناء  لل�طن  ال�سادقة  والمحبة  والــ�لء  الإخال�ص  الما�سية 
الأعمال  رجــال  - من  زال  وما   - كان  اإذ  الأمــر،  ولــ�لة  ال�طن 
المخل�سين والمحبين والم�الين ل�لة الأمر في ال�سر والعالنية، 

وهذه �سهادة اأق�لها هلل، ل اأرج� بها �سيئًا.

اأذكر م�قــفًا ح�ســـرته في مزرعــة الملك خـــالد  اأزال  ول 
- رحمه اهلل - في الثمامة، حيث كنا ذات ي�م في مجل�ص الملك 
خالد - رحمه اهلل - في المزرعة، وقد ح�سر المجل�ص مجم�عة 

كتبوا عن ال�سبيعي
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فدخل  الأمــراء،  ال�سم�  واأ�سحاب  الملكي  ال�سم�  اأ�سحاب  من 
ال�سبيعي و�سّلم على الملك خالد ثم الأمير فهد وكان وليًا للعهد 
اآنذاك، فقال الملك خالد م�جهًا كالمه لالأمير فهد: ما راأيك 
فهد  الأمير  عليه  فرد  اإبراهيم(؟  اأبا  )يق�سد  الرجل  هذا  في 
قائاًل: اإن لي م�قفًا معه ل اأن�ساه وهذا الم�قف دليل على �سهامته 
ومحبته لأهل هذا ال�طن، وما زلت اأتمنى اأن ياأتيني ويطلب مني 
�سيئًا له لأرد له هذا الم�قف، لكنه دائمًا ياأتي بطلب اأو معاملة 

لغيره محتاجًا كان اأو عاجزًا.

محمد  بال�سيخ  جمعتني  التي  الح�سنة  ال�سيرة  عالقة  اإن 
واأمثاله من الإخ�ة الأفا�سل في هذا الحي )مثل ال�سيخ علي بن 
داود وال�سيخ علي البرغ�ص( هي من اأ�سباب تم�سكي بالإقامة في 
هذا الحي ورف�سي النتقال لأي حي اآخر؛ لأنني اأخ�سى األ اأجد 

جيرانًا على نف�ص الم�ست�ى من الخلق والكرم وطيب المع�سر.

وه�  الجيران،  خيرة  من   - زال  وما   - اإبراهيم  اأب�  وكان 
حري�ص على زيارة جيرانه والت�ا�سل معهم دائمًا، ويقف دومًا 
با�ستمرار  ويق�م  والحزينة،  ال�سعيدة  منا�سباتهم  في  معهم 
بالطمئنان على اأح�الهم فردًا فردًا، ونجتمع دومًا نحن �سكان 
الحي اإما عند اأبي البراهيم اأو عند ال�سيخ علي البرغ�ص اأو في 
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بيتي، ويح�سر هذه اللقاءات ح�سد كبير وفئات متعددة من �سكان 
المنطقة.

على  الدائمة  بمحافظته  الحي  في  ال�سيخ محمد  وا�ستهر   
ظروفه  كانت  مهما  الم�سجد  في  الجماعة  �سالة  لأداء  التبكير 
ال�سحية. واأذكر بالمنا�سبة م�قفًا طريفًا جمعني به بعد �سالة 
اأمار�ص ريا�سة  اأن  اأحد الأيام، فقد كان من عادتي  الفجر، في 
محمد  ال�سيخ  راأيــت  الي�م  ذلك  وفي  الفجر  �سالة  بعد  الم�سي 
الم�سجد وقد و�سع �سماغه على كتفه وه�  ال�سبيعي خارجًا من 
يردد بع�ص الأبيات ال�سعرية التراثية )يهيجن( فتمنيت اأن يرى 
جيل الي�م كيف هي ب�ساطته على الرغم مما اأنعم اهلل به عليه، 
ت�ستغفر وت�سّبح  اأنت قبل �س�ي  اإبراهيم  ب�  يا  وقلت له ممازحًا: 

وتهلِّل والحين تهيجن؟

و�ساعة  لربك  �ساعة  الحالل  ابــن  يا  مداعبًا:  علّي  فــرد 
لقلبك.

ولقد حبا اهلل اأبا اإبراهيم بعائلة واأ�سرة كريمة واأنعم اهلل 
والتقدير.  المعزة  كل  قلبي  في  لهم  �سالحة،  طيبة  بذرية  عليه 
ِلما راأيت منهم من اأفعال حميدة واأخالق عالية وح�سن معاملة 

واحترام لالآخرين.

كتبوا عن ال�سبيعي
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ومما اأحب اأن اأق�له عن اأبناء ال�سيخ محمد ال�سبيعي اأنهم 
اهلل  لأف�سال  �ساكرين  يك�ن�ا  اأن  من  لهم  اهلل  بت�فيق  ن�ا  تمكَّ

عليهم، اإذ لم تزدهم نعمة المال اإل ت�ا�سعًا وطيبًا.

 واأود في الختام اأن اأ�سكر اأبنائي اأبناء وبنات ال�سيخ محمد 
الكتاب عن والدهم،  باإ�سدار هذا  الرائعة  كافة على مبادرتهم 
واأقّدر  اأ�سكرهم  كما  ب�الدهم،  برهم  وح�سن  وفائهم  من  وهذا 
لهم ثقتهم فيَّ وحر�سهم على اأن اأ�سارك معهم في هذا الكتاب، 
اإل نزرًا ي�سيرًا من ف�سائل اأخي وجاري  اأقل  مع العلم باأنني لم 

محمد بن براهيم ال�سبيعي، اأمده اهلل بال�سحة والعافية.
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�ساعرية ال�سبيعي
معالي الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الخويطر

- رحمه اهلل-

اإبراهيم  بــن  محمد  ال�سيخ  اأن  يعرف  النا�ص  مــن  كثير 
ال�سبيعي رجل اأعمال ومال ناجح، ومن البارزين في هذا المجال، 
ومن الذين لهم �سيرة ح�سنة في �سدق الأمانة، وطيب التعامل، 
ولكن  الخير،  اأعمال  في  والم�ساهمة  البر،  في عمل  والم�سارعة 
قلياًل من النا�ص يعرف اأنه ع�سامي بداأ حياته )�سبيًا( عند عمه 
بالأجر، في مكة المكرمة، يعمل في دكانه وقتًا، ويحمل )زفة( 
من  فيه  ما  على  العمل  هذا  واأن  النهار،  بع�ص  كتفه  على  الماء 
ه ال�سيخ محمد خيرًا مما مّر  م�سقة وجهد، وقلة مردود، قد عدَّ
به قبله، اإلى اأن بداأ في التجارة، فنما معها، ونمت معه، وعرف 
وخبر  التجار،  �سير  وعــرف  مراميها،  عرف  الآخــر،  منهما  كل 
قه  تعاملهم، دخل التجارة، وفي نيته اأن يك�ن اأمينًا �سادقًا، ف�فَّ
اهلل �سبحانه، لأن من ركب مطية النية الح�سنة ل بد اأن ت��سله 
ط لل��س�ل اإليه،  اإلى مق�سده، وقد و�سل اأب� براهيم اإلى ما خطَّ
تاركًا وراءه �سع�بات، متغلبًا على ما اعتر�ص طريقه من هزات 
لي�ست غريبة على َمن عمل في التجارة، خا�سة في وقت حرب 

كتبوا عن ال�سبيعي
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بالدنا،  على  بظاللها  ورمت  باأجمعه،  العالم  ه�سرْت  عالمية، 
ال�ساطئ  ي�سل  اأن  ا�ستطاع  ماهرًا،  احًا  �سبَّ اأخيه  مع  كان  ولكنه 
ب�سالم، واأن يهيئ مفح�سًا مريحًا في ال�س�ق التجارية ال�سع�دية.

اأعماله  في  والج�سم  الذهن  م�سغ�ل  يك�ن  مثله  اأن  يت�ّقع 
التجارية، ول يلتفت اإلى رفاهة الفكر، وت�سلية النف�ص، ولكن قد 
التي  هي  ال�سعبة،  والظروف  التجارية،  الم�سكالت  هذه  تك�ن 
وراء عث�ره على متنف�ص وجد فيه الراحة عندما ت�سيق به ال�سبل 

المادية.

ونعم المتنف�ص ال�سعر، ولعله وجد في كل ق�سيدة ينظمها 
�سجل  قاله  وما  قريحته،  اأنتجته  ما  بقراءة  ياأن�ص  بنتًا،  اأو  ابنًا 
ل لما كان عليه ذهنه في اأوقات مختلفة، مما جعل  متقن مف�سَّ
ز في عدد منها، �سيطرت على �سعره، وغلبت  اأغرا�ص �سعره تتركَّ
على ذهنه، ف�سارت طاغية على ما يق�ل، وه� ل ينفر من ذلك، 
بل يجد لذة في اأن يعيد ويكرر ب�س�ر مختلفة اأن�اعًا من ال�سع�ر 
اأ�سبحت لزمة من ل�زام ق�سائده، عليها م�سحة ال�سعادة حتى 
وه� يتكلم عن اأحلك الم�اقف. روحه المرحة تغلبه؛ وهذه نعمة 
الكاآبة  قب�سة  في  ال�ق�ع  تفادي  في  المرء  ت�ساعد  اهلل  نعم  من 

والحزن.
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ومن الأم�ر التي �ساعت في ق�سائده حبه المنقطع النظير 
لزوجه، اأم اأولده، واعترافه بجميلها عليه مكررًا ذلك، واآتيًا به 
في �س�ر مختلفة، ي�سيد ب�ق�فها بجانبه في اأوقات ال�سدة، ولهذا 
غيرها  يرى  ل  فه�  عينه،  عد�سة  في  رة  الخيِّ �س�رتها  انطبعت 
َي�ْسَدهن  ممن  وم�سبغة،  قة،  مزوَّ الأخــرى  كانت  مهما  جميلة، 
غيره ممن ي�سافرون اإلى الخارج، ويتعر�س�ن لالإغراء. يق�ل في 

هذا التجاه ق�ًل �سادقًا ل تكلُّف فيه.

والغر�ص الثاني حبه لأخيه، واعتزازه به، واإ�سادته بالتعاون 
بينهما، ومن يعرفهما يجد لهما �سبب هذه اللحمة التي ات�سمت 

بها روح الأ�سقاء في ذلك الزمن.

ومن الأغرا�ص التي تتكرر في �سعره حبه لأولده، ورعايته 
لهم، وحر�سه على تعليمهم، ون�سحه المتكرر لهم، واإعطاوؤهم 
في  ذلك  يك�ن  اأن  ومحاولة  الحياة،  في  عمره  تجارب  ح�سيلة 

ذهنهم ل يغيب عنهم.

جاءت  وقد  عنهم،  يغفل  ل  و�سفره  اإقامته  في  معهم  وه� 
ثمرة هذه الرعاية، وح�سيلة هذا الجهد، مر�سية له، فه� يفاخر 
بهم، ويعتز ب�سيرهم في هذه الحياة، وتقر عينه عندما يراهم 

كتبوا عن ال�سبيعي
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لهم  اهلل  وحماية  ا�ستقامتهم،  نتيجة  وهناء،  ب�سعادة  واأولدهــم 
من الأمرا�ص الُخلقية المنت�سرة بين ال�سباب في هذا الزمن.

وقد قبل اهلل جهده، ورعى عنايته، فاأبعدهم اهلل عّما كان 
رهم منه، وكانت عينه يقظة في بعدهم عّما ي�سينهم. يحذِّ

وق�سائد اأبي اإبراهيم كل واحدة تحتاج اإلى درا�سة، ففيها 
ما يخرج به من حكم ومن ح�سيلة تجارب، ومنها ما ي��سل اإلى 
عمق فكره، واإلى ذهنه، وكيف يعمل، وكل منها له طابعه الذي ل 
يغيب عن ذهن القارئ المتمعن، ففكره له نهج لم يتخل عنه في 
اأي ق�سيدة من ق�سائده، ومهما ا�ستطرد، واأبعد به الفكر تجده 

ن ف�ؤاده. يع�د اإلى ما ي�سكِّ

به  ويــاأتــي  ال�ساعة،  ت�حيه  ارتجالي،  فه�  �سعره  عن  اأمــا 
�سعرًا،  فيه  فكره  �سافي  في�سكب  اأمر  �سع�ره  ي�ستثير  الظرف، 
ولهذا فق�سائده �سجل لما مّر بذهنه من �س�ر، وما دغدغ �سدره 
من ع�اطف، �سلته باأهله، �سلته بحكامه، �سلته باأقاربه، �سلته 
وقت  �سع�ره  الإقامة،  في  �سع�ره  ال�سفر،  في  �سع�ره  باأ�سدقائه، 

ال�سدة، �سع�ره وقت الرخاء.
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ول بد اأنه حفظ في �سغره، ومقتبل عمره، �سعرًا كثيرًا اأوجد 
عنده هذه الَملكة، التي عا�سدتها �سجاعة في ق�ل ال�سعر، �ساعده 
وكان  واأ�سعار،  �سمر  زمن  كان  وزمنه  فيه،  طريقه  تمهيد  على 
النبطيين،  ال�سعراء  فطاحل  ق�سائد  ال�سمر  مجال�ص  في  يروي 
في  �سه�لة  مع  العجيب،  تاأثيره  له  ال�سغر  زمن  في  حفظ  وما 
الحفظ ت�رث الملكة على قر�ص ال�سعر، و�ساحب الحظ في هذا 
اأود اأن  المجال من ي�اظب ول يت�انى. وقبل اأن اأرفع �سن القلم 
اأ�سيد بالمادة التاريخية التي جمعتها اأم ال�ليد في هذا الكتاب، 
ال�سيخ  حياة  من  مهمة  بج�انب  اأحاطت  قد  ق�سرها  على  فهي 

ال�سبيعي واأبرزت اأهم محطات م�سيرته الحافلة بالإنجاز.

ال�سبيعي،  �سعر  في  مرات  عدة  وردت  كلمة  و)ال�سم�حة( 
اإن  )ال�سم�حة(  للقارئ:  واأقــ�ل  هنا  اأ�ستعيرها  اأن  لي  فلي�سمح 

كنت اأطلت، فَمن اأكتب عنه وعن �سعره )عمالق(.

رب  هلل  والحمــد  محمد،  نبــينا  على  و�ســلم  اهلل  و�ســلى 
العالمين.

كتبوا عن ال�سبيعي



229رحلة الفقر والغنى

�ستون عاماً من ال�سداقة!
�سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

اإنني عندما اأتحدث عن الأخ�ين محمد وعبداهلل ال�سبيعي 
مدة  وهي  عامًا،  خم�سين  من  اأكثر  اإلــى  بي  تع�د  الذاكرة  اأجــد 
وبما  وم�سقة،  كفاح  يكتنفها من  بما  علينا  ق�سيرة مرت  لي�ست 
كان�ا  وكيف  الأول،  الرعيل  ورائعة عن  نبيلة  م�اقف  تحمله من 
يف�سل�ن بين الأخ�ة وال�سداقة ويح�سب�ن لها ح�سابها ومكانتها، 
ال�سريفة..  المناف�سة  فيه  تدخل  الــذي  التجاري  العمل  وبين 
ا�ستملت على قيم ومبادئ غر�ست  ذكريات جميلة بكل معانيها 

في نف��سنا وتعاملنا بها ول نزال.

لي،  الأكبر  الأخ  بمنزلة  ه�  ال�سبيعي  محمد  ال�سيخ  اإن   
وال�سراء  والبيع  ال�سرافة  في  التجارية  معامالته  من  عرفته 
ا  وخالفه، ثم عرفته عن قرب في عام 1367هـ، حيث كنت حاجًّ
الإ�سالمي،  العائلي  بالج�  العامر  منزلهم  في  عليهم  و�سيفًا 
ووجدت منهم الكرم والرج�لة ودماثة الأخالق، ثم اأخذ اللقاء 
يت�الى بيني وبينهم، وفي ال�قت نف�سه كنا نتناف�ص في الأعمال 
يعمالن  وكانا  ال�قت،  ذلك  في  محل  لنا  يكن  ولم  الم�سرفية، 
في مكة المكرمة، وا�ستمر لقائي بهما في المنزل وات�سم بالحب 
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مناف�س�ن  اأننا  يرانا  من  يظن  فال  المتبادل  والحترام  والم�دة 
بع�سنا لبع�ص مطلًقا.

بداأنا نحج  الذاكرة، ففي عام 1372هـ  األ تخ�نني  واأرج� 
معًا، ثم قوي االرتباط اأكثر واأكثر مع ا�ستمرار حجنا معًا، فكنا 
نق�م  وكنا  للحجاج،  الطعام  لإح�سار  الطباخين  اأحد  مع  نتفق 
بخدمة الحجاج �سي�فنا، ف�سي�فهم �سي�في و�سي�في �سي�فهم، 
الديني واالأخ���وي وم��ا ربطتني بهم من  وم��ع كل ه��ذا االرت��ب��اط 
�سداقة ق�ية ومتينة، ظلت المعامالت التجارية مف�س�لة تمامًا 
مكة  في  مكتبًا  فتح�ا  1372هـــ  عام  وفي  وارتباطنا،  لقائنا  عن 
المكرمة، ثم بعد ذلك فتح�ا محاًل في الخا�سكية في جدة، وفي 

عام 1376هـ، فتحت بحمد اهلل مكتبًا في جدة.

بمنزلة   - يــزال  ول   - ال�سبيعي  محمد  ال�سيخ  كــان  لقد   
الرغم من  واأخالقه وكرمه، وعلى  باأدبياته  الأب  اأو  الأكبر  الأخ 
ت منذ ذلك التاريخ واإلى ي�منا هذا وما ا�ستملت  ال�سن�ات التي مرَّ
عليه من الكثير من الم�اقف والذكريات الجميلة، اأجدني عاجزًا 
ا يجي�ص في �سدري من �سع�ر وتقدير تجاهه، ولن  عن التعبير عمَّ
اأجد - مهما حاولت - كلمات تنا�سب المعنى الذي ي�فيه حقه. 
والتخيفي  المقيرن  مثل  الإخــ�ان  من  كثير  مع  يتعامل  كان  لقد 

كتبوا عن ال�سبيعي
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ومحمد بن ي��سف والق�ا�سي.. وغيرهم من النا�ص، ولم اأ�سمع 
من اأي اإن�سان ملح�ظة على ال�سيخ ال�سبيعي مطلقًا، كبيرة كانت اأو 
�سغيرة، في البيع وال�سراء والتعامل الإن�ساني والأخالقي. واأذكر 
الريا�ص  في  يمّثلهم  وكان  الغنيم  مع  �سركاء  كان�ا  اأنهم  اأي�سًا 
اأي  ليجعل  الأمر  لم يكن هذا  الغنيم ومع ذلك  و�سليمان  �سالح 

تناق�ص في تعاملهم ومعامالتهم مع عمالئهم الآخرين.

حقيقًة، هذا الحديث جعل الذكريات والأحداث تمر اأمام 
اإلى  اأعــادت  جميلة،  اأيامًا  كانت  بالأم�ص..  حدثت  وكاأنها  عيني 

ذاكرتي الكثير من المعاني الرائعة.
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ال�سبيعي.. محب للعلماء رحوم بالفقراء!
اأحمد بن عبدالعزيز بن باز

باأعمال  ومــعــروف  محب�ب  رجــل  ال�سبيعي  محمد  ال�سيخ 
ال�سيخ  �سماحة  وكـــان  الــحــاجــات،  لـــذوي  وم�ساعداته  الخير 
عبدالعزيز ابن باز - رحمه اهلل - يخاطبه في اأم�ر كثيرة من 
والجمعيات  الم�ساجد  بناء  وفي  والمحتاجين  الفقراء  م�ساعدة 
والمراكز الإ�سالمية، وه� م�سه�د له بالخير وحبه الإنفاق وحب 

الم�ساكين.

جــدًا،  قديمة  ال�سبيعي  مع  ال�سيخ  �سماحة  عالقة  وكانت 
بق�له  ال�سيخ  مجل�ص  في  ال�سبيعي  محمد  ال�سيخ  ذلك  ذكر  وقد 
وكان  معه  وتعاونه  �سماحته  مع  عالقته  بقدم  ال�سيخ  ل�سماحة 
اإثر  ال�سيخ  �سماحة  ي�ست�سيف  اأن  واعتاد  متبادلة،  زيارة  بينهما 

ع�دته من الطائف بعد ال�سيفية وفي منا�سبات عائلية.

�سماحة  اأن  ومنها:  جــدًا  كثيرة  ال�سيخين  بين  والم�اقف 
منها:  ال�سبيعي  م�سرف  في  ح�سابات  عدة  لديه  كانت  ال�سيخ 

ح�ساب الم�ساجد، وح�ساب الدعاة، وح�سابه ال�سخ�سي.

كتبوا عن ال�سبيعي
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وكان ال�سبيعي ل يت�قف في �سرف ال�سيكات التي ت�سدر من 
ل� كان ح�ساب  ال�سخ�سي حتى  ال�سيخ، وخا�سة ح�سابه  �سماحة 
�سماحته بدون ر�سيد فاإنه ي�سرف له ال�سيكات، ول يت�قف فيما 
ي�سدر من �سماحة ال�سيخ، وكان �سماحة ال�سيخ يدع�ه في كثير 
من المنا�سبات في�ستجيب لدع�ته، كما اأذكر اأن والدي �سماحة 
ال�سيخ - رحمه اهلل - اأو�سى باأن جميع ما يذكره ال�سيخ محمد 
نة اأو اأي  ق ول يحتاج اإلى بيِّ ال�سبيعي من دي�ن واأم�ال فاإنه ُم�سدَّ
�سيء، وهذا يدل على عمق العالقة و�سدق المحبة واأن ما بينهما 

اأكثر بكثير مما بين الأخ�ين ال�سقيقين.

الخير  لعمل  وحب  ف�سل  �ساحب  ال�سبيعي  محمد  وال�سيخ 
وم�ساعدة الم�ساكين ومحب للم�سايخ والعلماء وبخا�سة �سماحة 

ال�سيخ عبد العزيز بن باز، و�ساحب ج�د وكرم.
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اأبوة ال�سبيعي للجميع!
عبدالرحمن بن عبداهلل بن اإبراهيم الخريف

ا يافعًا هجر الأهل والأحباب، و�سدَّ الرحال  عندما كان �سابًّ
اهلل  بــاأن  منه  اإيمانًا  الــحــرام(؛  اهلل  )بيت  البقاع  اأقــد�ــص  اإلــى 
عليه  ويغدق  مكروه  كل  ويحميه من  بظله  يظله  وتعالى  �سبحانه 
من نعمه.. اإنه ذلك ال�ساب اليافع الطم�ح الذي �سهر الليل وتعب 
النهار وراء لقمة العي�ص ل يهناأ له ن�م.. ي�سعى ط�ل النهار وي�سهر 
الليل، اإيمانه باهلل الق�ي وحبه للخير منحاه الثقة في نف�سه.. اإنه 

ال�الد الحبييب محمد البراهيم ال�سبيعي.

اإلى  فنذهب  الجامعة  في  اأراه  ل�الدي..  ب�سداقته  عرفته 
بال�الد  تربطه  اإبراهيم..  اأب�  اأنه  تخّرجي  بعد  وعلمت  داره.. 
عالقة عمل بالإ�سافة اإلى ال�سداقة، وا�ستمرت هذه العالقة اإلى 

ما بعد وفاة ال�الد - رحمه اهلل -.

رعاية  رعانا  والدنا..  وفاة  بعد  لنا  اأبــًا  يزال  ول  كان  لقد 
لنا  واأ�ــســدى  اأعمالنا..  وتابع  م�سيرتنا  على  اأ�ــســرف  اأبــنــائــه.. 

الن�سائح ول يزال.

كتبوا عن ال�سبيعي
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�سع�ر  اإنه  وكبير..  وي�ساأل عن كل �سغير  اأح�النا  �ص  يتح�سَّ
ال�الد.. اإنه فعاًل بمنزلة ال�الد.. �سفة من �سفاته التي ل تت�افر 
وللنا�ص  لل�سعفاء..  حبه  للخير..  حبه  العظماء  الرجال  في  اإل 
جميعًا، �سعيه للح�س�ر في كل محفل وفي كل منا�سبة رغم اأح�اله 
المر�سى  وزيارة  بال�اجب  للقيام  ال�قت  يجد  اأنه  اإل  واأعماله.. 

واأ�سدقائه.

لقد كان اأوفى �سديق لل�الد واأوفى راٍع ووالد لنا بعد وفاة 
ال�الد.

ق اإخ�اني واأبنائي على  اأ�ساأل اهلل اأن يطيل عمره، واأن ي�فِّ
البر به.
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ال�سبيعي.. رائد في التنمية وعلَم
في العمل الخيري

بندر الخريف

اآثارًا  الغالي تركت  ال�طن  هناك �سخ�سيات فذة في هذا 
في م�سيرة البالد التنم�ية وو�سعت لبنات �سار عليها َمن خلفهم 
اإل بالبذل والت�سحية، وكما يقال )نحت�ا  ولم يتحقق لهم ذلك 
و�سائل  الي�م من  به  ننعم  لهم ما  يت�افر  لم يكن  اإذ  ال�سخر(، 
التي  ـــة  الإداري والنظم  الت�س�يق  واأ�ساليب  والتقنية  الت�سال 

ت�ساعدهم على اأداء الأعمال بي�سر.

اهلل  اأطـــال   - اإبراهـــيم  اأبــ�  ال�ســيخ  الــرواد  هـــ�ؤلء  من 
عمره - فه� من ال�سخ�سيات التي اأر�ست دعائم العمل الخيري 
في المملكة ومن الرواد الذين اأ�س�س�ا للتنمية في اأكثر من مجال، 
ففي المجال التجاري وبخا�سة المجال الم�سرفي وال�ستثمار له 
باع ط�يل فقد اأ�س�ص كيانًا عريقًا وعظيمًا يبدو للعيان، ُبني على 
اأن  اإل  النا�ص،  التعامل مع  الأمانة والحر�ص وح�سن  الثقة وعلى 
تاريخه  باإذن اهلل في  �ستبقى  اأنها  نعتقد  التي  الأ�سياء  اأهم  من 
الخيري  العمل  لتاأ�سي�ص  عمل  فقد  الخيري،  العمل  م��س�ع  ه� 
الي�م  منذ  حري�سًا  كان  اإذ  تقليدي،  غير  تاأ�سي�سًا  و�سغف  بحب 

كتبوا عن ال�سبيعي
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البلد  هــذا  ففي  م�ؤ�س�سي،  بعمل  دعائمه  ير�سي  اأن  على  الأول 
كثيرة  اأ�سماء  منهم  نعرف  وكنا  الخير،  اأهل  من  كثير  المعطاء 
اأوائل من حر�س�ا على اأن  اإل اأن هناك ن�عًا كاأبي اإبراهيم من 
م وقابٍل لال�ستدامة، فاأدخل  يبذل�ا العمل الخيري على نحٍ� منظَّ
ب�سال�سة  العمل  ليجري  الحديثة  التقنية  و�سائل  الم�ؤ�س�سة  في 
علمي  باأ�سل�ب  ُتدار  الم�ؤ�س�سة  فاأ�سبحت  للم�ستفيدين،  و�سرعة 
خدماتها  من  الم�ستفيدين  اإعجاب  ويح�ز  الأداء،  ج�دة  يكفل 

الإن�سانية.
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العم محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي..
اآيٌة في الوفاء!

د. فوؤاد بن �سليمان بن عبداهلل الغنيم

ال�فاء كلمة ذات معنى عظيم من مكارم الأخالق نقراأ عنها 
ون�سمع بها، ول تخفى على اأحد، لكن القليل منا من يجدها واقعًا 
الكلمة  هذه  معنى  على  اأقف  كنت  وعندما  حياتنا،  في  ملم��سًا 
ومدل�لتها الجميلة في اأثناء مطالعتي كنت اأ�ستعر�ص اأ�سخا�سًا 
اأحاول اأن اأُنزل عليهم معنى هذه الكلمة في حياتنا الي�مية، وهل 

يتمثَّل فيهم معنى ال�فاء الحقيقي؟

ذهني  ين�سرف   - اهلل  رحمه   - والــدي  مع  ذكرياتي  ومع 
تمثَّلت  ومحبيه،  اأبــي  اأ�سدقاء  اأعــّز  من  ماجد  ع�سامي  لرجل 
مجردًا،  كالمًا  ل  م�ساهدًا  واقعًا  معانيها  بكل  ال�سفة  تلك  فيه 
وه� العم الفا�سل ال�ق�ر محمد بن البراهيم ال�سبيعي - حفظه 
الحكاية  تلك  اأقــ�ل  اأن  اإل  عنه  اأتكلم  عندما  ي�سعني  ول  اهلل-، 
التي قيلت لبيان معنى ال�فاء حينما يتمثَّل ال�فاء في �سخ�ص ما: 
)يقال اإن ال�فاء ق�سة حكاها �سيخ كبير لأحفاده ذات ليلة حتى 
غلبهم الن�م، ف�عدهم باإكمالها لهم من الغد! فعاجله الأجل قبل 
اإكمالها لهم، فلم يفهم�ا معنى ال�فاء! واإنما حفظ�ا منه ا�سمه 

كتبوا عن ال�سبيعي
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فقط، فيا ليتهم عرف�ك - يا عم محمد - حتى يعرف�ا معناه، 
متمثاًل في �سخ�سكم النبيل(.

ولن اأن�سى لك يا عم محمد - حفظك اهلل - م�ا�ساتك لنا 
العم  لنا  قاله  ما  واأ�س�ق   ،- وفاته - رحمه اهلل  والدنا عند  في 
تجده،  اأن  قلَّ  الحقيقي  لل�فاء  ي�سرب  رائع  مثال  وه�   - محمد 
اإنني  العم:  لنا  الأ�سدقاء - حيث قال  الي�م بين  بل يعز وج�ده 
ث�بُت والدكــم واأدخلـــــته معي في اأوقـــافي، اأي اأنه - �سلَّمـــه اهلل 
وحفظه - اأ�سرك اأبي في ث�اب اأوقافه التي اأو�سى ب�سرفها في 
اأعمال الخير بعد وفاته، وفاًء له ولل�سحبة بينهما، فانظر - يا 
بين  ال�سادق  ال�فاء  من  النبيلة  الغاية  هذه  اإلــى   - اهلل  رعــاك 
الأ�سدقاء؛ كيف ل ين�سى ال�سديق �سديقه حتى بعد الفراق! فهل 

تجد الي�م من يفعل ذلك اإل الأوفياء الأتقياء، وقليل ما هم!

ولكن  وفائك،  عظيم  ي�في  ل  عماه  يا  حقك  في  قلته  وما 
اأن يتقبل منك ح�سن �سنيعك ونيتك، وجميل وفائك  اأ�ساأل اهلل 
وق�لك، واأن يجعلك ووالدي من ال�سبعة الذين يظلُّهم اهلل في ظل 
هم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  عر�سه ي�م ل ظلَّ اإل ظله، فقد عدَّ
عليه  اجتمعا  اهلل  في  تحابا  )ورجــالن  فقال:  الزمرة  تلك  في 
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في عمرك على  يمد  اأن  وعال  اأ�ساأله جّل  كما  عليه()1(،  قا  وتفرَّ
ي�سعدك وذريتك وذرياتنا  واأن  الختام،  واأن يح�سن لك  طاعته، 

اأجمعين في الدارين اإنه ج�اد كريم.

والحمد هلل اأوًل واأخيرًا، و�سلى اهلل على نبينا محمد واآله 
و�سلم  الدين  يــ�م  اإلــى  باإح�سان  تبعهم  ومــن  اأجمعين  و�سحبه 

ت�سليمًا كثيرًا.

)1(     رواه ال�سيخان البخاري )629( وم�سلم )1031(.

كتبوا عن ال�سبيعي
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ابن عنيزة البار
معالي المحافظ/ م�ساعد اليحيى ال�سليم

ال�سامخة ل  القلعة  ال�سبيعي، تلك  البراهيم  ال�سيخ محمد 
اإلى زوايــا عدة  اأن نراها من زاويــة واحــدة، بل نحتاج  ن�ستطيع 

لنراها كما ينبغي.

لعلي  عنيزة؛  ــة  زاوي من  اأراه  اأن  اخترت  عملي  ولطبيعة 
ت�سيء  لن  اأنها  اأجزم  باأ�سعة  ول�  الزاوية  اأ�سيء هذه  اأن  اأحاول 

هذه الزاوية كما يجب ولكنها م�ساركة ت�سّرفت بها.

وغرام  ع�سق  ق�سة  راأ�سه  وم�سقط  ال�سيخ  لهذا  كان  فلقد 
رغم اأنه خرج منها �سغيرًا لطلب الرزق، اإل اأنه كان وفيًّا لها ول 

ه. يغيب عنها رغم ان�سغاله وِكَبِر �ِسنِّ

ولم  ط�يل  زمن  منذ  ال�ستثمارات  بع�ص  فيها  اأن�ساأ  فقد 
يكتف بذلك، بل ت�ا�سل مع جميع الأعمال الخيرية في م�سقط 
م الزكاة وال�سدقات والقرو�ص  راأ�سه وعلى ُكٍل الأ�سعدة؛ فقد قدَّ
ذلك  جميع  عمل  وقد  فيه،  والجد  العمل  على  الجميع  لت�سجيع 

ب�سمت، ولم يكن يعلم عنه اأحد اإل اأ�سحاب ال�ساأن.
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واأقام له مزرعة وم�سكنًا فيها بهدف غر�ص الحب والنتماء 
مرة  اأكثر من  لعنيزة  يح�سر  وتجده  اأبنائه،  نف��ص  في  للفيحاء 
كل عام وي�سطحب جميع اأفراد اأ�سرته لي�ساأل.. ويزور.. ويفتح 

منزله للجميع.

وتجد معظم اأحاديثه وذكرياته عن )باري�ص نجد( وتاريخها 
واأ�سعارها. والالفت لالنتباه اأنه لم يقابلني ال�سيخ محمد في اأي 
اأ�سافحه بترديد بيت ال�سعر ال�سفرة  اأن  اإل ويبادر قبل  منا�سبة 
بين العنيزاويين )هذي عنيزة ما نبيعه بالزهيد(. وبعد اأن يثير 
انتماءك ي�سافحك واأنت ت�سعر اأنك تحت�سن �سخ�سية عنيزاوية 
اأ�سيلة لم ُين�سها المال والجاه والمكانة المرم�قة في كلِّ ال�طن 
مع�س�قته )باري�ص نجد(، فبحق، عندما تتاأمل م�سيرة هذه القلعة 
تجد اأن �سعاع زاوية عنيزة ي�سع من جميع اأركانها وزواياها، اإنه 

الحب والع�سق بين ال�سيخ محمد ال�سبيعي والفيحاء.

 ومن دواعي �سروري و�سعادتي اأن ُت�سجل م�سيرة هذا الرجل 
ليقراأها �سباب ال�طن ويطلع�ا على كفاح اأخ�ي بين رجلين هما 
ال�سبيعي  براهيم  بن  عبداهلل  ال�سيخ  دربه  ورفيق  محمد  ال�سيخ 
ونجاحًا  المثالية  الأخ�ية  للعالقة  نم�ذجًا  معًا  �سنعا  اللذين 

تجاريًّا في كلِّ ال�طن.

كتبوا عن ال�سبيعي
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ما اأ�سعب اأن تكتب عن مثل �سيخنا ولكنها اإ�ساءات ولمحات 
لتقدير هذه  عنيزة  اأهالي  مع  له  نعد  ما  ولعل  النق�ص،  ي�س�بها 
رًا  القلعة ال�سامخة يك�ن �سافعًا لنا عن النق�ص والتق�سير ومعبِّ
د خطاه واأطال  عن حب وع�سق عنيزة له، حفظه اهلل ورعاه و�سدَّ

اهلل عمره ومتَّعه بال�سحة والعافية.
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اأخاق �سامية وكرم نبيل
�سالح بن عبداهلل العما�س 

ابن خاله وعمل معه �سنوات طويلة

ال�سيخ محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي عط�ف ذو خلق كريم، 
حاجة  في  واأنــت  الليل  منت�سف  في  اأتيته  ولــ�  بجاهه  يبخل  ل 
اإلى العالج يبذل كل ما  اأو لديك مري�ص يحتاج  اإلى م�ساعدته، 
لي�سفع لك  اإليه  اأن ي�سل  ي�ستطيع  ي�ستطيع من جهد مع كل من 
اأي مجال من  اأو دخ�ل  الح�س�ل على عمل  اأو  كالعالج  بخدمة 
وبيته  والت�جيه،  الن�سح  لك  ويبذل  الكريمة،  الحياة  مجالت 
ولديه  وجــ�ده،  اأوقــات  وي�ستقبلك  قا�سد،  لكل  مفت�حان  ومكتبه 
وليمتان كل اأ�سب�ع ي�م الجمعة الغداء لكل الأقارب وَمن يق�سده.. 
وم�ساء ال�سبت للجيران وَمن يق�سده، ومن طبعه الت�ا�سع وح�سن 
النا�ص،  اإلى  والت�دد  والفقير  والغني  والكبير  ال�سغير  معا�سرة 
اجتماعي من الدرجة الأولى الخال�سة، واإذا جل�ست معه فاإنك 
ل ت�سعر باأنه ذو غنى، اإذا عرف اأنك دع�ت اأحد اأ�سدقائه ولم 
تدعه يفاجئك بح�س�ره من دون مقدمات، يحب الدعابة والمرح 
ويحب  �سماعه  ويحب  ال�سعر  ويق�ل  ال�سعبية،  الق�س�ص  و�سماع 

ال�سامري والعر�سة وكثيرًا من الأ�سعار ال�سعبية والقديمة.

كتبوا عن ال�سبيعي
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اأ�سحابه  معارف  اأو  معارفه  اأحــد  بم�ت  ي�سمع  وعندما 
ي�ستطيع  ل  اأنه  للمقبرة رغم  ويذهب معه  لل�سالة عليه  يح�سر 
ال�ق�ف ط�ياًل، وي�سر على اإر�سال الطعام لأهل الميت ويح�سر 

ويجل�ص معهم للتعزية رغم الم�سقة.

�سليمان  ال�سيخ  ح�سر  اإذ  عنده،  حا�سرًا  كنت  مرة  وذات 
الج�سم  �سعيف  وكــان  نف�سه  على  النا�ص  اأعــز  من  وهــ�  الغنيم 
ه - رحمه اهلل -، قال له: )اإنا �سنذهب لفالن في بع�ص  لكبر �ِسنِّ
المنا�سبات، اأتذهب معنا يا اأبا عبداهلل؟ قال: ليتني اأقّ�ي نف�سي 
مثلك(، وفي بع�ص الأحيان يجاهد نف�سه لي�ؤدي ال�اجب، وهذا 
قليل من كثير من الأعمال الإن�سانية التي يت�سف بها ول يعرفها 
ارزقني  )ربِّ  ومبدوؤه  الخير  كلهم  للنا�ص  يريد  الكثيرون،  عنه 
اأن يكدح ويعمل ليل نهار  وارزق مني(، ويق�ل يجب على المرء 
بجد واإخال�ص واأمانة، ول ينتظر المال والنف�ذ والجاه لياأتيه اإلى 

غرفة ن�مه كما يفعل كثير من ال�سباب الي�م.
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كلك و�سل ووفاء
ابنتكم/جواهر بنت محمد بن �سالح بن �سلطان

ف�ســيح  واأ�سكنــه  اهلل  رحمه   - والـــدي  �سمــعت  لطالمــا 
و�سل  فكلك  اإبراهيم  اأبا  يا  اهلل  )و�سلك  عبارة  يردد   - جناته 
بن  محمد  ال�سيخ  العم  مع  الهاتفية  ات�سالته  خالل  ووفــاء(؛ 
ورجل  والأعمال..  المال  عالم  في  َعَلٌم  اإنه  ال�سبيعي..  اإبراهيم 
ل�طنه،  وحبه  بدينه  والتزامه  و�سدقه  باأمانته  ُعرف  ع�سامي 
ولعل العالمة الفارقة في �سيخنا الفا�سل، والتي عرفتها ولم�ستها 

في �سخ�سيته المميزة هي الجانب الإن�ساني.

 - اهلل  رحمه   - والـــدي  مــن  لقربي  الحظ  حالفني  فلقد 
اأغلى  ولعل  والجتماعية،  العملية  الخبرات  بع�ص  باكت�ساب 
اأ�سدقائه  باأقرب   - الخبرات معرفتي - من خالله  تلك  واأثمن 
ومنهم، بل اأقربهم اإلى نف�سه العم ال�سيخ محمد ال�سبيعي. فلقد 
تعّلمت من عالقات ه�ؤلء الرجال العظماء واأخالقهم وتعاملهم 
على  فتق�م  التكلُّف،  وعــدم  والب�ساطة  الظن  وح�سن  الفطري 
الفطرة ال�سليمة التي فطر اهلل النا�ص عليها، والمعاني العميقة 

لبع�ص المفردات اللغ�ية التي نكررها في حياتنا الي�مية.

كتبوا عن ال�سبيعي
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بل  الحديث..  ن  يزيِّ ال�سبيعي  اإبراهيم  بن  محمد  وال�سيخ 
اأنه - حفظه اهلل - �سرب مثاًل  اإذا ذكرت  به..  الحديث يزه� 
رائعًا في ال�سداقة ال�سادقة مع والدي - رحمه اهلل - فلقد راأيت 
د ق�ًل وفعاًل في المعامالت  معاني الأخ�ة والإيثار وال�فاء تتج�سَّ
عليهما  اأنعم اهلل  متميِّزين  بين �سديقين  والتجارية  ال�سخ�سية 
بف�سله ووا�سع رزقه وما زادهما ذلك اإل ترابطًا وت�ا�سعًا وحمدًا 

هلل و�سكرًا.

فالكلمة بينهما عقد والتزام، وم�ساعر المحبة وال�سداقة 
العم  فتجد  والم�سافات..  الحدود  يتجاوز  وفعٌل  ق�ٌل  ال�سادقة 
ال�سيخ محمد ال�سبيعي في ت�ا�سل م�ستمر مع ال�الد - رحمه اهلل 
اأو  اأو الح�س�ر  اأينما كان بالت�سال  واأ�سكنه الفردو�ص الأعلى - 
تكبد م�ساق ال�سفر وبعده وتخطي البحار والمحيطات لالطمئنان 
ين�سى  ل  ولعله  العالجية،  رحــالتــه  فــي  عمره  �سديق  ـــارة  وزي
ا�سطحاب هديته المعتبرة من الرطب الطيِّب الذي يظل يتغنى 
وي�سف ل�الدي - رحمه اهلل - طيب ن�عه ول�نه و�سكله قبل اأن 
يغادر الريا�ص، ثم ُت�سادر هديته في مطار ب��سطن، ويبقى هذا 

الم�قف ذكرى طريفة ي�سترجعانها بين حين واآخر.

د عمق معناها في امتداد  )فكلك و�سل ووفاء( عبارة تج�سِّ
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اإلى رحمة  وانتقاله  وفاته  بعد  لل�سديق -  ال�سديق  و�سل ووفاء 
بال�س�ؤال  يبادر   - في عمره  واأمــد  اهلل  - حفظه  ف�سيخنا   - ربه 
م�ساغله  رغم  ويحر�ص   - بذلك  الأحــق  وه�   - والطمئنان  عنا 
تتعلَّق  منا�سبة  كل  وح�س�ر  الم�ساركة  على  ال�سحية  وظروفه 
ال�الد الخيرية - رحمه اهلل - كما يدع� وي�ستقبل في  باأن�سطة 
الحن�ن  الأب�ي  تنير وجهه  وفرحة  وت�ا�سع  بكرم �سيافة  منزله 
وكاأنه يرى �سديقه فينا وبيننا، وت�ستمر ملحمة ال�فاء مع �سيخنا 
د بعطف �سادق على اأنه محل ال�الد - رحمه  الفا�سل عندما ي�ؤكِّ
اهلل - ويطالبنا، بل ياأمرنا بالرج�ع اإليه فيما ي�سعب من اأم�رنا. 
ول يت�قف وفاء هذا الرجل عند هذا الحد واإنما ي��سي ورثته - 
اأمد اهلل في عمره - بال�سدقة عن والدي وعن كل من مات في 

حياته من اأ�سدقائه!!

هذا ال�سيخ الجليل بهيبته ومكانته وفطرية م�ساعره و�سل�كه 
واحت�ائه الأب�ي يمثِّل جيله من الفر�سان الذين يرون اأن الدين 
)المعاملة( اقتداًء بر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه 
والتابعين.. جيل ظننت برحيل بع�ص رجاله اأنه انتهى اأو اأو�سك 
بف�سل   - يتج�سد  الجيل  راأيت ذلك  ولكنني حين  النتهاء،  على 
اهلل - في �سل�ك اأبنائهم واأحفادهم من بعدهم اأيقنت اأن الأر�ص 

كتبوا عن ال�سبيعي
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بًا را�سخ الجذور متجدد العطاء؛ جياًل  بة ل تنتج اإل ثمرًا طيِّ الطيِّ
بعد جيل رغم اختالف ظروف الزمان وطبيعة الحياة.

حفظ اهلل لنا والدنا و�سيخنا العم محمد ال�سبيعي واأطال 
عمره، وو�سله بعف�ه وجنته، ولعلي اأردد مق�لة والدي )فكلك يا 

اأبا اإبراهيم و�سل ووفاء(.
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ال�سبيعي.. نعم ال�سديق وال�سريك
علي بن عبدالعزيز الري�س

ثناياه  بين  ي�سم  الذي  الكتاب  هذا  ب�سدور  كثيرًا  �سعدت 
البارزة في  والمكانة  بالف�سل  لهم  الم�سه�د  الرجال  اأحد  �سيرة 

مجتمعنا ال�سع�دي.

اأطال اهلل  ال�سبيعي -  اإبراهيم  ال�سيخ محمد بن  لقد كان 
عمره - اأحد النماذج الم�سّرفة في المجتمع ال�سع�دي بما ُعرف 
�سمات  من  و�سل�كه  �سخ�سه  به  تميَّز  وبما  الف�سائل،  من  عنه 
و�سفات جعلت منه الرجل ال�سادق وال�في والكريم.. ب�سهادتي 
مع  وقفها  التي  الم�اقف  و�سهادة  ومحبيه،  عارفيه  و�سهادة 

الجميع..

كان ال�سيخ محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي من اأقدم اأ�سدقائي 
فت عليه في عام 1363هـ في مكة المكرمة،  ورفقاء عمري، تعرَّ
وبالتحديد في �س�ق الج�درية التجاري الذي كان معروفًا فيه في 

ذلك ال�قت.

كتبوا عن ال�سبيعي



251رحلة الفقر والغنى

نعم  وكان  �سريكين،  اأ�سبحنا  ثم  التجارة  في  معه  عملت 
ولقد  والم�س�رة..  الراأي  بح�سن  يتمتع  الذي  والأ�ستاذ  ال�سريك 

ا�ستمرت �سداقتي به اإلى الآن..

اأ�سكر من قام على اإعداد هذا الكتاب وال�سجل عن ال�سيخ 
الفا�سل محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي - اأطال اهلل عمره - ليك�ن 
�ساهدًا على �سخ�سه، والذي �سيجد فيه كل محب له ما كان ي�د 
اأن يحتفظ به عنه، ويبقيه رمزًا ل�سفات حميدة عا�سرها لرجل 

فذ في مجتمعه.

واهلل ولي الت�فيق.
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حياة ال�سبيعي.. مدر�سة لرجال الأعمال
خالد بن عبدالعزيز المقيرن

�سعبًا  يك�ن  ما  كثيرًا  الأعــالم  وعن  الأوفياء،  عن  الحديث 
اهلل  فرحم  حقهم،  ت�فيهم  اأن  ي�سعب  اأعــالم  عن  تتحدث  لأنــك 
جدي ووالدي واأطال اهلل عمر والدنا ال�سيخ محمد ال�سبيعي، فهم 
المحبة  على  بنيت  التي  وبتجارتهم  وتعاملهم  باأخالقهم  اأعــالم 
بمثل  ال�سباب  نحن  نفتخر  اأن  ولنا  البغ�ساء،  عن  والبعد  والنقاء 
هذه النماذج التي اأ�س�ست للعمل التجاري والقت�سادي في بدايات 
من  كثيرًا  اأن  فيه  �سك  ل  ومما  بالدنا،  في  القت�سادية  النه�سة 
اأ�سا�سها  في  تنطلق  اإنما  بالدنا  في  الحديثة  القت�سادية  المعالم 
من جذور اأ�سيلة غر�سها الجيل الأول من رجال الأعمال في بالدنا.

ال�سبيعي،  محمد  ال�سيخ  بقدر  �سخ�سية  عن  الحديث  اإن 
في  مح�س�رًا  يك�ن  لــن  عنه  فالحديث  ال�سهل،  بــالأمــر  لي�ص 
التي يتميز  ال�سمائل وال�سفات  الكثير من  جانب واحد، فهناك 
بها والدنا ال�سيخ محمد ال�سبيعي، فاإذا ما تحدثنا عن الجانب 
اعتدنا  فقد  وت�جيهاته،  بن�سائحه  فا�سل  مــرٍب  فه�  الترب�ي 
منه على الن�سائح والت�جيهات التي تت�سم بالحكمة وُبعد النظر 

وعمق التجربة الحياتية.

كتبوا عن ال�سبيعي
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واإنني اأقدر كثيرًا حر�سه على الكثير من الن�سائح الأب�ية 
ف ب�سماعها دائمًا منه، ول �سيما في اأثناء عملنا على  التي نت�سرَّ
اأبناءه؛ ولهذا كثيرًا ما  تاأ�سي�ص بنك البالد، فه� يعتبرنا جميعًا 
بل  فــراغ،  من  تــاأت  لم  التي  الت�جيهات  تلك  �سدق  مدى  نلم�ص 
ال�سيخ  والدنا  التي عا�سها  بالتجارب والأحداث  من حياة مالأى 
بالنجاح والكفاح، فه�  ل خاللها �سفحات م�سرقة  محمد، و�سجَّ
رجل ع�سامي متفائل، يزن الأم�ر بدقة وروية، وهذه ال�سفات 
الحميدة تتجّلى في تجربته الثرية في مجال التجارة التي عا�سره 

منذ نع�مة اأظافره.

بذل  من  يقدمه  ومــا  الخيري  المجال  عن  الحديث  واأمــا 
اأ�سد  فه� من  م�سيرته،  بــارزة في  فه� عالمة  الخير،  اأوجــه  في 
اإ�سهام كبير  اأوجه الخير وله  النا�ص حر�سًا على الم�ساهمة في 
في �سفحات العمل الخيري في بالدنا، اإ�سافة اإلى حر�سه على 
م العمل الخيري الذي  تاأ�سي�ص م�ؤ�س�سة خيرية خا�سة بعائلته ُتَنظِّ

يحر�ص عليه ه� واأخ�ه ال�سيخ عبداهلل.

اإن عالقة جدي ووالدي بال�سيخ محمد عالقة جيل �سامخ من 
رجال لم تفّرقهم مناف�سة التجار؛ لأنهم علم�ا حقيقة المناف�سة 
ال�سريفة التي ل تتعار�ص مع الأخ�ة ومع الفطرة ال�سليمة، وكثيرًا 



254

ما كنا ن�سمع عن وق�ف بع�سهم مع بع�ص في الظروف ال�سعبة، 
فقد جمعتهم رفقة الطريق في الأ�سفار والمبيت في الغربة في 
الماء،  وكاأ�ص  الخبز  لقمة  تقا�سم�ا  التجارية،  اأ�سفارهم  اأثناء 
اأح�ال  جمعتهم مجال�ص الذكر ولم ت�سغلهم تجارتهم عن تفقد 
اإنهم جيل من ال�فاء والمحبة، وهذا ما �سمعته  بع�سهم بع�سًا، 

بنف�سي من والدي ومن ال�سيخ محمد.

فبق�ا  وكثرته  المال  يغيِّرها حب  لم  النقية  النف��ص  فتلك 
اأمناء  اأوفــيــاء  ــ�ه،  واأحــب اأحبهم  ــذي  ال مجتمعهم  عرفهم  كما 
يراقب�ن اهلل في كل اأعمالهم، يبتعدون عن ال�سبهات مهما كانت 
وبعرق  باأيديهم  تجارتهم  يبن�ا  اأن  حري�س�ن  المادية،  اأرباحها 
جبينهم، نقية عن كل ما قد ي�س�بها، متطلعين اإلى طم�ح م�سرق 
يكت�سي بيا�ش النقاء، محاط باأفعال الخير التي اآمنوا باأنها جزء 
من بركة المال، فكان للفقراء والم�ساكين حق معل�م في ح�سبة 
على  ينقطع  لم  مــدوه  الــذي  والعطاء  الخير  حبل  اإن  اأم�الهم، 
مر ال�سنين، وها نحن حتى الي�م ن�سمع ون�ساهد �س�رًا متعددة 
من �س�ر البذل والعطاء التي تعك�ص لنا المعدن الأ�سيل لأولئك 
الرجال، الذي ا�ست�عبه الأبناء ليقتف�ا اأثر ذلك الطريق الخّير.

عالم  في  لآبائنا  البدايات  ق�س�ص  قراءة  في  المتاأني  اإن 

كتبوا عن ال�سبيعي
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التجارة ومنهم والدنا ال�سيخ محمد يقف كثيرًا اأمام العديد من 
فة التي تتجاوز اأمر البيع وال�سراء بك�نه مفه�مًا  الم�اقف الم�سرِّ
دامت  التي  ال�سراكة  من  ذلك  من  اأبعد  ه�  ما  اإلى  ا،  اقت�ساديًّ
بالقليل ولم يخد�سها الكثير حينما ت��سعت الأرزاق، دامت لك�نها 

نابعة من قل�ب �سافية تحب لغيرها ما تحب لنف�سها.

وت��سعت  باأفعالهم  كبرت  اأنها  اإل  البدايات  ب�ساطة  ورغم 
لكن  والتعب،  الم�ساق  من  الكثير  دوا  تكبَّ فقد  �سهاًل،  يكن  ولم 
بعد  لهم  المعين  كان  واإخال�سهم  وعزيمتهم  الرجال  اإ�سرار 
اهلل �سبحانه وتعالى، اإننا اأمام رجال مكافحين غر�ست باأيديهم 

الأ�سجار المثمرة و�سقتها بعرق الجبين.

فمن محالَّ الديرة القديمة بالريا�ص ودكاكينها ال�سغيرة 
اإلى تحقيق حلم عميق في ذاكرة الآباء، اإنه بنك البالد الذي كان 
ذات ي�م حلمًا لي�ص ل�الدي - رحمه اهلل - فح�سب، بل لعدد من 
رفاقه واأحبائه في حياته واأولهم ال�سيخ محمد ال�سبيعي وال�سيخ 
عبداهلل ال�سبيعي، اإنني اأرى فيهم اأحد اأهم اأركان هذا ال�سرح 

الم�سرفي الذي ولدت فكرته قبل نح� ن�سف قرن.

مدر�سة  ل�ن  يمثِّ ال�سبيعي  محمد  ال�سيخ  بقدر  رجــاًل  اإن 
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تجاربهم  ُت�ؤخذ  اأن  ي�ستحق�ن  وهم  التجاري،  العمل  في  عريقة 
القت�سادي  للعمل  التاريخية  المراحل  اإحــدى  لك�نها  نم�ذجًا 
لبالدنا في الع�سر الحديث، فهم من عا�سر �سح الم�ارد و�سع�بة 
اإر�سالياتهم  يبعث�ن  كان�ا  كيف  منهم  �سمعنا  فقد  الم�ا�سالت، 
المالية من مكان اإلى اآخر لي�ص ب�سمان بنكي ول اأوراق ثب�تية، بل 

بالثقة وحدها والأمانة وقبل ذلك بالت�كل على اهلل تعالى.

يحق لنا اأن نفخر بمثل هذه ال�سخ�سيات، لي�ص بنجاحهم 
العطاء  �سيرة  في  حتى  بل  فح�سب،  والأعــمــال  المال  عالم  في 
ن�سل  اأن  في  نطمح  اأبناءهم  نحن  وها  ر�سم�ها،  التي  والبذل 
ون�ا�سل ول� اإلى جزء ب�سيٍط مما بن�ه لنا جميعًا، غير اأنني اأراه 

لي�ص �سهاًل.

كتبوا عن ال�سبيعي
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محمد البراهيم ال�سبيعي..
لطف الرفقة وح�سن المع�سر 

محمد ر�سيد البالع

كان لطف محمد البراهيم ال�سبيعي يمتد ليحت�ي الأطفال 
ال�سغار؛ فيمازحهم ويالعبهم، وتلك كانت م�ساهداتي لل�سبيعي 
مع اأحفاده من ابنته نهلة التي هي زوجة اأخي وليد البالع »وقد 
اأنا محمد واأنت محمد  اأخي وليد بق�له  كان يالعب محمد ابن 

واأنا اأحبك يا محمد«.

فقد  والــدي،  مع  ال�سبيعي  محمد  مجال�ص  اأح�سر  وكنت 
البالع  محمد  ر�سيد  ــدي  ووال اإبراهيم  اأبــ�  ال�سيخ  تربط  كانت 
لبع�سهم  زياراتهم  خالل  ومن  متبادلة،  وم�دة  وتقدير  �سداقة 
فت بمعرفة ال�سيخ  ومرافقتي ل�الدي - رحمه اهلل - �سعدت وت�سرَّ
وال�ستماع لدرره الثمينة وحكمته البالغة وتجاربه العديدة، فقد 
حكى ال�سيخ ق�سة ن�ساأته وبدايته في التجارة، التي تعرفت فيها 
على ج�انب عديدة من هذه ال�سخ�سية الرائعة، فذكر اأنه عندما 
اإلى مكة  اأن يرحل مع عمه  بلغ الحادية ع�سرة طلب من والدته 
الأ�سغر في عنيزة  واأخاه  ع والدته  ودَّ اإذ  يلبث،  ليعمل معه، ولم 

وذهب اإلى مكة.
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هذا  في  والمبادرة  والجراأة  الرج�لة  معنى  يتج�سد  وهنا 
العمر ال�سغير.

وداخل مكة، ق�سة اأخرى من الكفاح، حيث يعمل مع عمه 
غ لعمل ال�سقاية، فينقل الماء  نهارًا في الدكان وفي الم�ساء يتفرَّ
اإلى البي�ت ورغم تلك الأعباء التي كانت على عاتقه، اإل اأنه كان 
ل�سيخه،  نب�غه  وبان  هناك  القراآن  فاأكمل  للعلم،  ا  محبًّ طم�حًا 
الطم�ح  يج�سد  وذلك  المدار�ص،  باإحدى  يلتحق  اأن  منه  فطلب 

وال�سعي لطلب العلم رغم كل الظروف المحيطة.
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.. من جيل الطين)1) ع�ساميُّ
الأ�ستاذ / حمد بن عبداهلل القا�سي

يتاألق العمل الجميل بهاًء عندما يت�جه اإلى اأقرب النا�ص؛ 
من الآباء والأمهات والأبناء لمكانتهم عند ذويهم.

ويت�ساعف هذا العمل عندما يقترن بف�سيلة البر، ويتاآخى 
مع �سيمة �سلة الرحم، نح� من اأمرنا ربنا اأن نخف�ص له جناح 

الذل من الرحمة.

محمد  بن  عبدالعزيز  اأخــي  اأبلغني  عندما  �سعدت  ولكم 
ت  ال�سبيعي اأن اأخته الفا�سلة )هدى بنت محمد ال�سبيعي( اأعدَّ
ال�ســبيعي  اإبراهيم  بن  محمد  ال�ســيخ  والدهم  �ســيرة  في  كتابًا 
الكلمة  تعني  ما  بكل  الع�سامي(  )الرجل  هذا   - اهلل  حفظه   -
من معنى، ذلك المكافح الذي بداأ رحلته التجارية �سبيًّا مغتربًا 
ل يمتلك �س�ى ق�ت ي�مه، وولج ميدان الحياة في ظروف بالغة 
في  وجاهد  و�سهر  و�سابر  ف�سبر  عبداهلل،  اأخيه  مع  ال�سع�بة 
حتى  ال�سائك،  التجارة  عالم  في  رحلته  ووا�سل  ــرزق،  ال طلب 
عن  ف�ساًل  ال�طن،  هذا  في  الكبار  الأعمال  رجال  اأحد  اأ�سحى 

)1(     اأ�سل املقالة كلمة افتتاحية للطبعة الأولى عام 142٨هـ .
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اإ�سهاماته الخيرية الكبيرة �س�اء على الم�ست�ى ال�سخ�سي اأو عبر 
م�ؤ�س�سة محمد وعبداهلل ال�سبيعي الخيرية.

ال�سيخ  ابنة  الت�فيق  التي حالف  ال�سيرة  يقراأ هذه  من  اإن 
ال�سبيعي في اإعدادها و�سياغتها؛ �س�ف ت�سيء عقله بالإعجاب 
والعراقيل،  ال�سع�بات  جبال  اأي�بي(  )ب�سبٍر  تجاوز  رجل  نح� 
وتخّطاها بحافزين: اإيمانه بربه اأوًل، ثم عزيمته ال�سلدة التي 
تجاوز  ه�  )الفالح  العا�ص:  بن  عمرو  بمق�لة  م�ؤمنًا  تلن،  لم 
العثرات(، فلم يكن الطريق اأمام ال�سيخ ال�سبيعي وجيل الرواد 

بًا بال�رود. محف�فًا بالأنهار، ومخ�سّ

كما  الطين(  )جيل  الع�ساميين  هــ�ؤلء  تجربة  تقديم  اإن 
ي�سميهم الأديب الراحل محمد ح�سين زيدان وتقديمها لالأجيال 
الجديدة ر�سالة بالغة الأهمية )لأجيال الطين(، تق�ل �سط�رها: 
ل  معن�ية  اأم  مادية  اأكانت  �س�اء  الطم�حات  وتحقيق  بل�غ  اإن 
ب والجهد والعرق والعطاء، وال�ساعر  يتاأتى اإل عبر دروب النَّ�سَ

الحكيم المتنبي يق�ل:

ترها فلم  الكبرى  بــالــراحــة  ــرَت  َبــ�ــسُ
الــتــعــب اإل عـــلـــى جـــ�ـــســـٍر مــــن  ــــال  ــــَن ُت
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اأعمال  وهناك مق�لة �سادقة جاءت مح�سلة تجربة رجل 
ولكنه  حياته،  في  تجارية  �سفقة  واأربعين  ثمان  في  ف�سل  غربي 
بعدها انطلق في اأروقة العمل وال�سبر والطم�ح، حتى اأورق ذلك 
على  متربعًا  الكبار،  الأعمال  رجال  اأحد  واأ�سبح  كبيرًا،  نجاحًا 
عر�ص ع�سرين �سركة كبرى، ول� ركن اإلى خط�ات الف�سل وتعثُّر 
ل�  الكثيرون..  يفعل  كما  الحظ  اإلــى  اإخفاقه  وَن�َسب  البدايات، 
فعل ذلك لظل رهين محب�سي الف�سل والياأ�ص حتى ياأتيه اليقين، 
�سًا تجربته في هذه المق�لة: )لقد وجدت اأن  لكنه كما قال ملخِّ
اأو  بال�سدفة  ُي�سمى  ما  منه  وواحــد  وعطاء،  جهد   ٪99 النجاح 

الحظ..!(.

عبر  يجيء  ل  النجاح  اأن  اأيقن  ال�سبيعي  محمد  وال�سيخ 
اإل  ُتنال  ل  الراحة  اأن  اأدرك  لقد  دف،  �سُ نتيجة  اأو  حظ  �سربة 
في  تنظيرًا  لي�ص  الحياة  في  النجاح  واأن  التعب،  على ج�سر من 
بعد   - الأمــر  ولــكن  الأحــالم،  عـــالم  في  تحلـــيقًا  اأو  مجــل�ص، 
التعثُّر  ف�ساءات  اإلى  رك�ن  وعدم  وجهد  تخطيط   - اهلل  ت�فيق 
والإبــداع  الطم�ح  مــدارات  اإلى  منها  النطالق  ه�  بل  ال�س�داء، 
والعطاء. وبهذه الروؤية للحياة والعمل بداأ وانطلق وا�ستمر حتى 

حقق معادلة التف�ق التي ج�ّسدتها ب�سدق �سط�ر هذا الكتاب.
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من  في�سًا  ال�سفر  هــذا  دفتي  بين  �سيجدون  الــقــراء  اإن 
كادت  التي  والعثرات  ال�سع�بات  ا من  وكمًّ والم�اقف،  التجارب 
ال�سيخ عن م�ا�سلة م�سيرته في عالم الأعمال، ولكنها  تثني  اأن 
كانت وق�َد طم�حه، وكانت ح�افز عزيمته، من هنا نجح واأ�سبح 

رقمًا كبيرًا في دنيا رجال الأعمال.

وبعد:
لقد ا�ستطاعت )هدى ال�سبيعي( بكل نب�ص الحب ل�الدها 
اأن ت�سكب فجر حروفها على دجى عنائه؛ لت�سجل - ب�فاء البن�ة 
- تفا�سيل تجربة الأب�ة، ناقلة باأمانة ما م�ّص اأباها من حرائق 
الحياة، وما ارت�ى به من رحيقها، ومدّونة قدرة واحد من جيل 
الرواد، اأ�سهم في تح�يل ن�سيج الأم�ص القريب اإلى نغمات ن�سيد 
بجداول  ارتــ�ت  مثلما  تمامًا  حا�سرها،  في  الأجيال  بها  تاأن�ص 

الحنان، ودفء الرعاية من اآبائها واأمهاتها بما�سيها.

ويرحل  يقراأ  من  كل  ال�سط�ر  هذه  من  يفيد  اأن  اأ�ست�سرف 
نقلت  التي  حروفه  و�سنابل  الكتاب،  هذا  حدائق  بين  باأحداِقه 

وطافت في مدارات �ساحب هذه ال�سيرة.
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ال�سيخ محمد ال�سبيعي مدر�سة القت�ساد 
والأخاق

د. محمد بن عبداهلل الم�سوح

لي�ص بمت�سع من يمر اأو يعبر اأو يقف على �س�ق الزل القديم 
»الديرة« في قلب مدينة الريا�ص وتحديدًا �سارع ال�سيخ  محمد 
تركي  الإمـــام  »جامع  الكبير  بالجامع  المنتهي  اإبراهيم  ابــن 
»ال�سبيعي  عليها  مكت�بًا  �سغيرة  ل�حة  ويجد  اإل  عبداهلل«.  ابن 
ط�يل  رجل  المت��سط  المحل  ذلك  داخل  في  يجل�ص  لل�سرافة« 
القامة طلق المحيا اأنيق مهيب ي�ساهد المارة وي�ساهده الجميع 

يبا�سر اأعماله بنف�سه. 

يقيمها  التي  والحرا�سة  والخيالء  الكبرياء  حالة  من  خل� 
البع�ص لأنف�سهم.

اإنه ال�سيخ محمد ال�سبيعي الذي بداأ حياته ب�سيطًا وعا�سها 
غير  والب�ساطة  الت�ا�سع  ــ�ان  األ اأجمل  يج�سد  كذلك  ع�ساميًا 

الم�سطنعة اأو المتكلفة. 

اآخرون مع  العادية من غير كلفة بحث عنها  يعي�ص حياته 
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اأنه اأحد اأثرياء المملكة ورجال اقت�سادها الكبار.

كانت وما زالت �سمات ال�فاء هي التي تق�د ال�سيخ محمد 
ال�سبيعي حتى اإلى قبيل اأ�سهر قليلة متكئًا على ع�ساه بيد واأخرى 
يتكئ فيها على يد اأحد اأبنائه يط�ف كل منا�سبة يدعى اإليها من 
اأقاربه واأ�سدقائه ومحبيه الذين تغ�ساهم كل ال�سعادة بح�س�ره 

وت�سريفه.

مقر  مبنى  انتهى  عندما  اأنــه  عبدالعزيز  ابنه  حدثني 
وجد  محمد  ال�سيخ  ــده  وال وح�سر  »ما�سك«  العائلية  �سركتهم 
الأب�اب الأت�ماتيكية المقابلة للم�ساعد هي التي تقابل الدالف 
للدخ�ل،  �سرية  اأرقــام  من  لبد  حيث  ال�سركة،  لمبنى  والداخل 
اأمــام  مفت�حة  لتك�ن  الأبـــ�اب  جميع  ــة  اإزال وطلب  وجهه  فتغيَّر 

الجميع في ال��س�ل اإلى المدراء بال ح�اجز اأو اأب�اب مغلقة. 

عجلة  �سنع�ا  الذين  الــرجــالت  ــرز  اأب محمد  ال�سيخ  كــان 
القت�ساد ال�سع�دي لي�ص باإدارته القت�سادية المتميزة فح�سب، 

بل بُنبله واأخالقه ومبادئه التي نهل منها الجميع ول يزال�ن.

اأما »ال�سقيقان« محمد وعبداهلل بن اإبراهيم ال�سبيعي فقد 
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ر�سما ل�حة لي�ست تجارية اقت�سادية ناجحة فح�سب، بل هناك 
العالقة  وهي  واإبــداعــًا  ونجاحًا  عنهاجماًل  تقل  ل  اأخــرى  ل�حة 

الأخ�ية الحميمة وال�سراكة المثالية الط�يلة بينهما. 

ذاكــرة  في  حفر  ا�سمًا  ال�سبيعي  محمد  ال�سيخ  كــان  واإذا 
الناجحين  الأعمال  رجال  واأبرز  اأكبر  اأحد  ب�سفته  ال�سع�ديين 
ط�ال قرن من الزمان فاإن �سن�ه و�سقيقه عبداهلل رافقه كذلك 
في رحلته العملية والحياتية وظال معًا يترافقان روحًا وج�سدًا، 

العالقة بين ال�سقيقين ت�ستحق الت�قف والتاأمل بكل دقة.

و�سراحته  وجّديته  محمد  الأكبر  الع�سامي  هيبة  كانت 
عبداهلل  ب�سقيقه  لحقت  التي  النجاحات  لتلك  مفتاحًا  وحزمه 
الذي �َسّد فراغًا واأحدث تكاماًل فريدًا في �سخ�سيته واندماجًا 

ممثاًل »ال�سبيعي اإخ�ان« 

ظل محمد ال�سبيعي يعدد ماآثر �سقيقه عبداهلل بكل �سدق 
اأن�سى  ول  حلمًا  واأكثر  بــاًل  مني  اأو�سع  »هــ�  ويق�ل  ومحبة  وود 
اأمر  التي  الرحم  والجميل و�سلة  للمحبة  وداأبه وحفظه  ت�ا�سعه 

اهلل بها. 
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بل  فح�سب،  اأخــ�ة  عالقة  ال�سقيقين  بين  العالقة  تكن  لم 
ل  المرء  اإن  بل  مطلقة،  وثقة  �سادقة  محبة  اإلى  ذلك  تجاوزت 

يبالغ اإذا قال: اإنهما يتنف�سان برئة واحدة. 

عبداهلل  واأخيه  ال�سبيعي  محمد  ال�سيخ  نجاحات  لي�ست 
اأدت  ط�يلة  جدوى  درا�سات  اأو  حاد  اقت�سادي  ذكاء  اإلى  تعزى 
اإلى هذه المكانة الكبرى التي يتب�اأها الي�م ولكنها تتلخ�ص في 
غنيم  بن  �سليمان  مع  الأولــى  �سراكته  منذ  عليهما  �سار  مبداأين 
التي قادت اإلى ال�سراكة الكبرى مع اأخية و�سقيقه عبداهلل وهما 

ال�سدق والأمانة. 

ال�سيخ  رددهــا  جميلة  رائعة  كلمة  كثيرًا  ا�ست�قفتني  لقد 
محمد ال�سبيعي وهي ق�له: »كانت دع�ات ال�الدة اأن يجمع اهلل 
لم  التي  الدائمة  العالقة  اأ�سرار  اأحد  هي  نجاحنا  ويحقق  بيننا 

تنطفئ بيننا«. 

تعليمًا  عبداهلل  �سقيقه  ال�سبيعي  محمد  ال�سيخ  رعى  لقد 
وتدريبًا، ثم �سراكة وعالقة تجارية حتى بلغت ال�د الأكبر والحب 

الحقيقي.

كتبوا عن ال�سبيعي
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و�سار كل واحد منهما يلهث في ر�سا الآخر احترامًا وتقديرًا 
ونباًل ووفاًء، وه� اأنم�ذج نادر فذ في ظل النزاعات والخالفات 
التي �سارت تع�سف كل ي�م بالبي�تات التجارية والعالقات بين 

الإخ�ة وال�سركاء. 

العمل  من  اأكبر  وال�سراكة  العالقة  تلك  كانت  لقد  اأجــل 
في  ذلــك  كل  قان  يط�ِّ والحــتــرام  الحب  وظــل  بكثير  التجاري 
م�سهد مهيب لفت كما ظلت العالقة التي تربط بين ال�سقيقين 
اأط�ل  من  تعد  بال�سك  لأنها  لي  دائم  ت�ساوؤل  محل  وال�سريكين 

ال�سراكات العائلية. 

كما اأنها رغم ما مر بها من ع�ا�سف ومنغ�سات ومكدرات 
ذلك  ف�ق  ارتقت  اأنها  اإل  عمل  اأو  بيت  منها  يخل�  ل  وم�سكالت 
وا�ستحكمت بالمثل العليا بينهما لأ�سجل بذلك �سهادة باأنها من 
اأ�سمى واأرقى العالقات التجارية العائلية الناجحة التي �ساهدتها 

اإن لم تكن اأنجحها بال منازع. 

العالقة  تناول هذه  يتم  اأن  ال�سقيقين  ذوي  اأرجــ�ه من  ما 
بدرا�سة اأعمق واأ�سمل، والأهم من ذلك اأي�سًا اأن يحافظ�ا على 
را  هذا الن�سيج الفريد والتمازج النادر بين ال�سقيقين، حيث �سطَّ
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حكاية ول�حة من اأجمل ل�حات ال�طن نجاحًا و ودًا ووفاًء و�سدقًا.

لقد ا�ستطاع ال�سيخ محمد ال�سبيعي اأن يقّدم لي�ص مدر�سة 
اإلى  امتدت  بل  فح�سب،  التجارية  الأعمال  في  ناجحة  وتجربة 
هي  وكــم  المديد،  عمره  �سني  طــ�ال  رائــعــة  اأخالقية  مدر�سة 
الإيجابية  الدور�ص  هذه  تلقي  اإلى  ما�سة  بحاجة  الي�م  الأجيال 
محمد  ال�سيخ  تجربة  م�ستلهمًا  ين�سد،  نجاح  اأي  منظ�مة  لتكمل 

ال�سببعي واأخيه عبداهلل.

اهلل  وجزاهما  عبداهلل  وال�سيخ  محمد  ال�سيخ  اهلل  حفظ 
خير الجزاء وبارك في عقبهما وذريتهما.

كتبوا عن ال�سبيعي



الف�سل الخام�س ع�سر

في عيون محبيه..

حـــنـــا لـــنـــا نــــا�ــــس واأنـــــتـــــم لـــكـــم نــا�ــس
ــــــل تـــبـــي تـــطـــّلـــق عــقــال اإب ول هـــيـــب 

ودونـــــي نــ�ــســامــا يــحــتــمــونــي وحــرا�ــس
اأبــــــــــوي واإخــــــــوانــــــــي وعـــــمـــــي وخـــــال

محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي
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�سنائع المعروف والحترام المتبادل
الكريم  ر�س�له  بعث  والجالل،  بالعزة  المنفرد  هلل  الحمد 
باإذنه  اهلل  اإلــى  وداعــيــًا  وب�سيرًا  هــاديــًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

و�سراجًا منيرًا وبعد..

بع�ص  عن  ال�سبيعي  محمد  هدى  ابنتي  كتبته  ما  ني  �سرَّ  
يعجز  الــذي  ال�سبيعي  البراهيم  محمد  والــدي  بل  اأخــي،  �سيرة 
ورعاه  اهلل  حفــظه   - به  عالقتي  و�سف  عن  والكــالم  الل�ســـان 
اإلى رحمة  - فه� الأخ وال�الد والأ�ستاذ والمربي، ف�الدي ت�في 
اهلل واأنا ل اأعرفه وكان عمري �سنتين، فكان اأخي محمد يرعاني 
وقد  بالم�سيجيد،  ثم  المن�رة  بالمدينة  ثم  المكرمة  بمكة  وه� 
�سني القراآن كاماًل في مدة وجيزة، ثم علَّمني الخط والإمالء  درَّ
حل�اني  اإبراهيم  ال�سيخ  بمدر�سة  تعليمي  اأكملت  ثم  والح�ساب، 
بمكة المكرمة باب الزيادة، وقد كانت والدتي - رحمها اهلل - 
الح�سن،  والخلق  الإ�سالمية  القيم  فينا  غر�ست  �سالحة  مربية 
لأخيك  تحب  )واأن  والترابط  التعاون  على  دائمًا  تحثنا  وكانت 
المتبادل  الحترام  كان  معًا  عملنا  اأن  وبعد  لنف�سك(،  تحب  ما 
م�دة  من  بيننا  وما  اهلل،  ف�سل  من  وذلك  �سعارنا؛  ه�  والإيثار 

يف عيون حمبيه..
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واإخاء ل تحده مدة، فل� كان في مالزمة الدعاء جهد الم�ستطيع 
ما يفي ب�سكر اأخي محمد الذي اعتاد اأن  يفتح باب المحبة ويبداأ 
ب�سنائع المعروف، فاأنا ل اأجد له جزاء اإل ما اأرج�ه من اهلل له، 

حفظ اهلل اأخي وجزاه عني خير الجزاء.

�سقيقك ورفيق دربك عبداهلل بن اإبراهيم ال�سبيعي
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رحلة حياة
زوجي ورفيق دربي:

حينما طلب مني اأبنائي اأن اأوجز م�سيرة كفاحنا في ب�سع 
كلمات تعثَّر القلم ولم اأعرف من اأين اأبداأ؛ لأن هذه ال�ريقات ل 

ا يج�ل في خاطري. تكفي للتعبير عمَّ

في  واأبحرنا  ع�سرة،  الثالثة  ابنة  واأنــا  معك  حياتي  بــداأت 
العي�ص  اأ�سيق  فما  الحياة،  اأمــ�اج  و�سط  مت�ا�سع  ب�سيط  مركب 

ل�ل ف�سحة الأمل.

وكان  هــا،  ومــرِّ الحياة  حل�  من  نهلنا  ال�سنيُن؛  بنا  مــرت 
ال�سبر �سعارنا وال�سكر دثارنا، وبف�سل اهلل اأخذ مركبنا يتهادى 
رويدًا رويدًا اإلى �ساطئ الأمان، واأكرمنا اهلل - �سبحانه وتعالى - 
بزينة الحياة الدنيا من بنين وبنات، واأ�سكر الرزاق ال�هاب الذي 

ل علينا ب�سالح الأبناء وِبرهم وهداية البنات وحنانهن. تف�سَّ

وح�سن  والعافية  العف�  ولــك  لــي  اهلل  مــن  اأرجـــ�  ــرًا:  اأخــي

يف عيون حمبيه..
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ب�اجباتي  القيام  على  اأعــانــنــي  الـــذي  اهلل  واأحــمــد  الخاتمة، 
ة وله الثناء الح�سن. وم�س�ؤولياتي تجاهك، فله المنَّ

)زوجتك) اأم اإبراهيم )منيرة بنت حمد ال�سماحي)
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نور ي�سيء حياتي
يا والدي... يا معلِّمي... يا �سيِّدي... يا ع�سيدي...

عبر  وت�سابقت  قلمي،  ينب�ع  من  الكلمات  تلك  انفجرت 
في  ال�سغيرة  كلماتي  ر  ت�سطِّ �س�ف  اأنك  حنجرتي حينما علمت 
كتابك الكبير... كتبتهّن واأنا اأبتهج فرحًا اأ�سدو بهن واأنا اأنت�سي 
رتهن واأنا اأت�ساءل دومًا: هل لتلك الحروف القليلة اأن  طربًا، �سطَّ
تبرز ما يكّنه قلبي من حبي لك؟ اأو تك�سف عن كن�ز ج�في من 

م�ساعر تجاه �سخ�سك،،،؟

يا والدي:

حنانك.. كالجنة الخ�سراء اأجدها كلما تهت في �سحراء 
في  اأه�ي  اأن  من  منيع  ح�سن  علي  ق�س�تك  الم�ح�سة..  الحياة 

مزالق الردى اأو دروب ال�سالل.

اأطعمتني من مكارم اأخالقك.. اأ�سقيتني من بحر عطائك 
)اأمّد اهلل في عمرك(. يا معلِّمي: علَّمتني تعاليم ديني من دقائق 
حياتك، وكنت ول تزال تهدي اإليَّ الت�جيهات والن�سائح، لتك�ن 

لي ن�رًا ي�سيء طريق حياتي...

يف عيون حمبيه..
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رفعتني عزة بكرامتك..
اأنزلتني من الغرور بت�ا�سعك..

اأخجلتني بكثرة ت�سامحك..

�سعاف  اأتجاهل  الأمــ�ر...  �سغائر  ف�ق  اأ�سم�  اأن  متني  فهَّ
النف��ص...

بكتل  واأح�ص  �سم�خًا  راأ�سي  يرتفع  �سيِّدي:  يا  اهلل  حفظك 
�سماء  في  �ساطعًا  نجمًا  اأراك  عندما  هامتي  تالم�ص  ال�سحاب 

العل�م.... باذخًا ومنفقًا في �سبيل اهلل....

فـــي الجمعة حــاتــمــاً طــائــيــاً جــامــعــاً 
ـــــه مـــطـــلـــوب كـــــل الأقـــــــــــــارب ومـــــــن ل



276

)اأثابك اهلل) يا ع�سيدي:
عن  م�ساغلك  تمنعك  ولم  وراعيتني،  و�سجعتني  �ساندتني 
�س�ؤالك عني واهتمامك بي وبجميع اأم�ر حياتي، وهبتني الأمان 

ونعمُت بالطمئنان.

ن�سرتني.. جبرت ك�سري.. نّف�ست كربتي
اأعليت �ساأني.. اأكرمت بناتي واأبنائي...

رعاك اهلل لك مني جزيل ال�سكر واأ�سدق الدعاء، وجزاك 
اهلل عني وعن والدتي )م��سي الدامغ  - رحمة اهلل عليها -( 
وعن اأبنائي وبناتي واإخ�اني واأخ�اتي اأعظم الأجر، وغفر الغفار 
ل�الدك )اإبراهيم ال�سبيعي رحمه اهلل( ووالدتك )ن�رة العما�ص 
رحمة اهلل عليها( التي كانت لي الأم الحن�ن والمربية الفا�سلة 
اأمهات  بعد والدتي )رحمهما اهلل جميعًا( وجعل منزلتهما بين 
الم�ؤمنين، ورفع اهلل مكانتك مع الأنبياء وال�سهداء وال�سالحين، 

واأن ترتقي اأعلى منازل الجنة بعد عمر ط�يل.

تزال  ول  كانت  التي  )ال�سماحية(  دربك  رفيقة  اأن�سى  ول 
عمرها  في  اهلل  اأمــد  وبناتي،  لأبنائي  حن�نًا  ـــا  واأُمًّ ــًة  وفــيَّ اأخــتــًا 

واألب�سها واإياك لبا�ص ال�سحة والعافية.

يف عيون حمبيه..
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كما اأتمنى يا اأبي اأن يك�ن كتابك هذا نبعًا ينهل منه اأجيالنا 
اأ�سدق المعاني والعبر، واإرثًا لنا على مّر ال�سنين..

ابنتك )اأم في�سل) لولوة بنت محمد ال�سبيعي
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اأب حنون ومربٍّ فا�سل
دنا محمد �سلى اهلل  الحمد هلل وال�سالة وال�سالم على �سيِّ

عليه و�سلم.

محمد  ال�سيخ  الحبيب  والــدي  عن  اأكتب  اأن  لي  جــاز  اإذا 
ماآثره  فيها  د  اأَُعــدِّ �سفحات  يكفيني  ل  فاإنه  ال�سبيعي  البراهيم 
نف�سي  اأجــد  فاإنني  لذلك،  يت�سع  ل  هنا  المجال  ولأن  ومناقبه، 

م�سطرًا اأن اأوجز م�ساعري في كلمات ب�سيطة.

فال�الد ه� الأب الحن�ن، والمربي الفا�سل، والأخ القريب، 
األ�انها المفرحة،  اإنه يمثِّل لي الحياة بكل  وال�سديق ال�سدوق، 
الــطــ�ق،  عــن  �سببت  حتى  منه  نهلت  فـــرات  عــذب  فالما�سي 
والحا�سر اأمن وا�ستقرار وطماأنينة، والم�ستقبل - اإن �ساء اهلل - 

اأمل م�سرق وطم�ح في ظل حكمته وحنكته.

لقد كان م�قعي بين اأفراد الأ�سرة - البن الأكبر - جعلني 
اأكثر قربًا منه.. فنهلت من معين خبراته، وا�ستلهمت الحكمة من 
اأب  خير  لي  فكان  معامالته،  من  الفرا�سة  وا�ستقيت  ت�سرفاته، 
اأ�ستاذ، فالظروف جعلتني اأخ��ص معترك الحياة العملية  واأف�سل 
جت على يديه الكريمتين من  دون اأن اأكمل تعليمي الجامعي، فتخرَّ

يف عيون حمبيه..
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جامعة الحياة، مزّودًا بكل ما حباه اهلل من �سفات حميدة اأورثها 
لأولده، حيث المثل والف�سيلة والعطاء والثقة والثبات ما جعلني - 

بف�سل اهلل - اأباري ذوي ال�سهادات الجامعية.

اإنه الأب ال�سفيق والمعلِّم النا�سح لأولده واأحفاده وذويه، 
وخبراته  مبادئه  معه  لين�سروا  ويعّدهم  �سغرهم،  في  يرعاهم 

وي�سيرون على نهجه الق�يم.

لقد وجدت في �سحبته حافزًا لي - بعد اهلل - على الم�سي 
كريم  وه�  ل؟!  كيف  وال�سعاب،  العقبات  تخطي  وعلى  ُقُدمًا، 
الع�سرة معنا نحن اأولده، يعاملنا بال�د والإح�سان واإنكار الذات، 
اإنه اأوفى النا�ص واأو�سلهم للرحم، يحفظ ال�د ويحتفظ بالعهد، 
اهلل،  وخ�فًا من  النا�ص خ�سيًة  اأ�سد  ومن  والتق�ى،  ال�رع  �سديد 
الزمان،  هجير  من  اإليها  نــاأوي  واحة  وللنا�ص  لنا  حبه  كان  لقد 
ا و�سرفًا و�سبقًا لكل ما ه� طيِّب، بارك اهلل لنا فيه  وكفاه ذلك عزًّ

واأ�سبغ عليه نعمة ال�سحة والعافية، اإنه كريم قادر. 

ابنك اإبراهيم بن محمد ال�سبيعي
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جوانب من عظمة والدي
ماذا ع�سى �سخ�ص مثلي اأن يكتب عن رجل عبقري ك�سيِّدي 
ال�الد محمد البراهيم ال�سبيعي؟ فقد يك�ن لالإن�سان جانب معيَّن 
من الإبداع والتميُّز يجعل منه عظيمًا اأو متميزًا ويتحدث النا�ص 
الناجحين بح�سب عالقتهم  اأكثر من حياة  اأو  الجانب  عن هذا 

بهم.

لي  بالن�سبة  فه�  مجتمعة،  كلها  عنها  فاأتحدث  ــا  اأن اأمــا 
والزميل، وتجاربي معه من هذه  والمدير  وال�سديق  والأخ  الأب 
المنطلقات وما �سمعته يحتاج اإلى م�ساحات وا�سعة ل تكاد تفيه 

حقه.

ة الم�سرقة؛ من تربية  فه� الأب، تجلَّت فيه كل ج�انب الأُُب�َّ
والرقابة،  والثقة  وال�سدة،  العطف  فيها  �سالحة  وتن�سئة  �سليمة 
والعق�بة،  والمث�بة  والــتــرهــيــب،  والترغيب  ــ�ة،  ــق وال والــلــيــن 

والت�سجيع والت�ؤدة.

اإل  ُقها  ي�سدِّ ل  اأمثلة  يعطي  العاِئلة  كبير  باعتباره  وال�الد 
الجتماعات  تعك�سه  الرحم  �سلة  على  حر�ٍص  من  عاي�سها،  من 
العائلية المنتظمة، وال�س�ؤال الدائم عن ال�سغير والكبير والقريب 

يف عيون حمبيه..
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والبعيد، وه� ل يت�انى عن اأن ي�سل من قطعه حتى واإن كان فارق 
ال�سن يزيد عن ن�سف القرن ممن ي�سله، وب�سرف النظر عن 

�سبب القطيعة.

ي�سب�ن(،  عندما  اأبناءه  ي�اآخي  لأنه  اأخ  )واأقــ�ل  الأخ  وه� 
فاإنه ل يكل ول يمل من اإ�سداء الن�سح والم�س�رة �سفاهًة اأو كتابًة، 

نثرًا اأو �سعرًا، وهنا اأتمّثل دائمًا بق�له لي:

بيمناك واكــتــب  والــبــوك  القلم  هــات 
دمـــــتـــــم بــــعــــز و�ــــســــحــــة وازدهــــــــــــــارا

نـــفـــذ نــ�ــســائــح مــخــلــ�ــس لــــك وربـــــاك
بـــجـــهـــده وجــــــرب حـــلـــوهـــا والــــمــــرارا

ا�سمعني ع�سى الحظ وياك يا نا�سر 
احــــذر قــريــن الــ�ــســوء خــــراب الــديــارا

بل ابعد عن الم�سبوه فمثلك و�سرواك
قــــدوة ومــثــل الــجــوهــر اإن عــيــب بــارا

وقد حقق ال�الد باعتباره رجل اأعمال معجزًة لم يحققها اإل 



2٨2

النزر الي�سير من اأبناء ع�سره، فقد كان مثاًل تاريخيًّا نادرًا في 
الع�سامية وبناء الذات، فقد بداأ من ال�سفر وانتهى من خالل 
و�سناعية  وعقارية  مالية  �سروح  تاأ�سي�ص  اإلى  اإنجازات  ملحمة 

وتجارية ُي�سار اإليها بالبنان.

اأو �سناعية  اإداريــة  واإن لم يدر�ص في كليات  كــاإداري  وه� 
ر اأبحاثًا للماج�ستير اأو الدكت�راه، اإل اأن مدر�سة الحياة  ولم يح�سِّ
ق على خريجي هذه المن�ساآت التعليمية في  وجامعتها جعلته يتف�َّ
ح�سن الإدارة واأ�ساليبها وفي التخطيط الإ�ستراتيجي على المدى 
كان  التي  الجتماعات  اأحد  تح�سر  اأن  ولك  والبعيد،  الق�سير 
يراأ�سها اأو اأن تتلقى قراراته الإدارية لتعلم عن اأي عقلية اإدارية 

فذة اأتحدث.

بمفه�م  بالفطرة  مت�سبع  الإداري  فكره  لأن  الزميل،  وه� 
فريق العمل، ويعتبر كل َمن ح�له من م�ظفيه - واأنا اأحدهم - 
زمياًل، له كل الحترام، ويعطي الجميع الفر�سة الكاملة للتعبير 

عن الراأي والم�ساركة لي�سق طريقه نح� الإبداع.

اإن في النف�ص الكثير مما اأود اأن اأب�ح به ل�ل �سيق المجال 
الأعمال  ورجــل  الفا�سل  والمعلم  الإن�سان  الرجل  هذا  حق  في 

يف عيون حمبيه..
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الناجح وال�ساعر المفّ�ه، وه� ما اأرج� اأن يتم ول� بجزء من هذا 
الكتاب.

واأدع� اهلل مخل�سًا من الأعماق اأن يمتعه بال�سحة والعافية، 
واأن يطيل عمره في طاعته ويح�سن خاتمته ويعيننا على ِبره.

ابنك: نا�سر بن محمد ال�سبيعي
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مدر�سة الحياة
وقف قلمي حائرًا ماذا اأكتب عن عمي و�سقيق اأبي ال�حيد، 
ع�سناها  الحياة  رحلة  هي  ال�سبيعي،  اإبراهيم  بن  محمد  العم 
فكنا  كبرنا  حتى  عمي  كلمة  نعرف  نكن  لم  واحــد  �سقف  تحت 
الثاني ومعلمي بعد  »والــدي«، نعم ه� والدي  واإخ�تي  اأنا  نناديه 
ا خير الجزاء - العم محمد ه� التاجر  والدي - جزاهم اهلل عنَّ

وال�ساعر، وه� الأديب والمربي. يق�ل في اإحدى ق�سائده:

ولــ�ــســت فني در�ـــســـت ول ورثـــــت  مـــا 
بــــل بــفــ�ــســلــه وامـــتـــنـــانـــه هــــو هـــدانـــي

هذا البيت يحكي ق�سة النجاح، ه� الت�كل على اهلل والعمل 
في  النجاح  اأ�سباب  من  والأمانة  ال�سدق  دائمًا  يق�ل  والكفاح. 
التجارة، ه� �ساحب فل�سفة متميزة في العمل والتجارة والحياة، 
النجاح،  اإلــى  ي�سعى  من  منها  ينهل  ال�ساعدة  لالأجيال  وقــدوة 
يحت�ي  كبير  وقلب  نادرين،  ووفاء  ذا محبة  رجاًل  دومًا  عرفناه 
فيدع�  ال�سمل  ولــمِّ  الرحم  �سلة  على  دائمًا  يحر�ص  الجميع. 

الجميع دائمًا اإلى تق�ى اهلل في ال�سر والعلن.

يف عيون حمبيه..
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جمع بين ال�سعر والتجارة، ويندر اأن تجد من يجمع بينها، 
لأن العمل التجاري ي�سغل العقل وال�قت. 

ا�سطبغ  العم محمد  حياة  في  الم�سيئة  الج�انب  كل هذه 
مه  ، جعل اهلل ما قدَّ بها بحكمته وتجربته وت�فيق الم�لى عزَّ وجلَّ
رفعة له في الدرجات وزيادة في الح�سنات ور�سًى لربِّ الأر�ص 

وال�سماوات.

ابنك: اإبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي
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مواقف عديدة ووفاء نادر:
كم حملت القلم ثم و�سعته جانبًا.. حاولت الكتابة مرارًا 
الحبيب..  والدي  عن  اأكتب  ماذا  الكلمات..  خانتني  وتكرارًا.. 
ال�سبيعي..  اإبراهيم  بن  محمد  العظيمة..  ال�سخ�سية  والــدي 
الحن�ن..  والــدي  عن  اأكتب  ابنته..  اأنني  فخرًا  يكفيني  الــذي 
والدي الرحيم.. والدي الحري�ص.. والدي البار.. والدي التقي 

ول اأزكي على اهلل اأحدًا.

يمر اأمام ناظري �سريط حياتي مذ كنت طفلة يحت�سنني 
لني.. يهتم بكل �سغيرة وكبيرة.. اأتذكر اأيام  بين يديه، يحملني يقبِّ
الدرا�سة وحر�سه بعد ع�دته من �سالة الفجر على البقاء معنا 
الإفطار..  وجبة  بتناولنا  يهتم  ي�جهنا..  ين�سحنا..  ي�سجعنا.. 
لأنه  الحليب  كاأ�ص  مع  المب�س�ر  والل�ز  ال�سمك..  زيت  وحب�ب 
ي الذاكرة. كم اأحن واأ�ستاق لتلك اللحظات التي هي عندي  يق�َّ
الآن  اأح�سها  وكاأني  قلبي  اإلى  حياتي  لحظات  واأحــب  اأجمل  من 
يدفئني  القار�ص  ال�ستاء  اأيام  ال�س�فية  بفروته  يلفني  كان  حين 
لتلك  واأ�ستاق  اأحن  كم  لي..  باحت�سانه  دفئي  اأن  يعلم  ول  بها.. 

الفروة ال�س�فية وتلك الأح�سان الدافئة...

يف عيون حمبيه..
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والدي الحن�ن.. والدي الرحيم.. والدي البار.. اأتذكر بره 
ب�الدته جدتي )ن�رة العما�ص( المراأة العظيمة - رحمها اهلل - 
وجعل عالي الجنة مث�اها )ماما( كما تع�دنا اأن نناديها جمعنا 
اهلل بها في م�ستقر رحمته.. �س�ر من البر منه ومن عمي الغالي 

عبداهلل ل�الدتهما الحبيبة...

وما  كانت  اأخ�ية  عالقة  الحبيب..  بعمي  عالقته  اأتذكر 
زالت - اأدامها اهلل - عالقة حميمة لي�ص لها مثيل.. اأتذكر كلمته 
على  وحر�سه  حياتنا  �س�ؤون  من  �ساأن  كل  في  اأخــ�ي(  )اأ�ــســاور 
ر�ساه وال�ستنارة براأيه.. كما اأتذكر حر�سه على �سلة الرحم.. 
اأن  اأو كبارًا.. وحر�سه على  الأقارب �سغارًا كان�ا  وحر�سه على 

اق دائمًا ل�سلتهم وال�سالم عليهم وتفقد اأح�الهم... يك�ن ال�سبَّ

اأ�سد  في  وه�   حتى  الجماعة  �سالة  على  حر�سه  واأتذكر 
له  وكتب  وعافاه  اهلل  �سفاه   - رجليه  مر�ص  من  التاألم  حــالت 
الأجر -.. حين طلبت منه اأن ي�سلي في البيت رحمًة به ب�سبب 
اإلى الم�سجد  اأ�سرَّ على الذهاب  األمه وعدم قدرته على الم�سي 
متحماًل الآلم قائاًل: )يا بنيتي تحرميني �سبعًا وع�سرين درجة(.

وفي الطائف حين كان ين�ي الذهاب اإلى جدة وفاتته �سالة 
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الذهاب  باإلغائه  البيت.. ف�جئنا  الجماعة و�سلى في  الفجر مع 
اإلى جدة وق�له لن اأ�سافر لأني ل�ست في ذمة اهلل الي�م.. متبعًا 
ق�ل الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: )من �سلى الفجر في جماعة 

فه� في ذمة اهلل حتى ُيم�سي(.

اأماكن  اأتذكر �سج�ده هلل �سكرًا في كثير من الم�اقف في 
عديدة، فه� يرمي ع�ساه جانبًا وي�سجد �سكرًا هلل.

اللَّهم ل اأزكي عليك اأحدًا؛ واأ�ساأل اهلل اأن يعظم له الأجر 
ويجزيه خير الجزاء.

ق�سائده  في  ومغازلتها  الحبيبة  والدتي  مع  وفــاءه  ر  اأتذكَّ
من  ــادرة  ن �س�رة  في  له  وتحملها  و�سبرها  بجميلها  وعرفانه 

عرفان الرجال للن�ساء بالجميل..

على  وحر�سه  عنا  الدائم  و�س�ؤاله  بنا  اهتمامه  عن  اأكتب 
اأزواجنا واأبنائنا و�س�ؤاله عنهم..

اإلــى  اأحــتــاج  اإنــنــي،  الــمــداد،  ول  الكلمات  تكفيني  ل  حقًا 
�سفحات و�سفحات للكتابة عن اأبي اإ�سراقة حياتي..

يف عيون حمبيه..
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اأ�ساألك  العظيم  العر�ص  رب  يا  رحيم  يا  رحمن  يا  اللَّهم 
اأوفيه  ل  فعلت  مهما  لأنني  الجزاء؛  خير  تجزيه  اأن  �سبحانك 

م له الأجر، واجزه اأح�سن الجزاء.. حقه.. اللَّهم عظِّ

اللَّهـــم اأ�ساألـــك باأ�سمائـــك الح�سنـــى و�سفاتـــك الُعلـــى لـــه 
ول�الدتي الحبيبة الفردو�ص الأعلى من الجنة.

عن  وعف�هما  عني  ر�ساهما  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأ�ساأل 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چڭ  وان�سغالي  تق�سيري 

ۆ ۈ ۈ        ٴۇ ۋچ )الإ�سراء: 24( 

وتح�سرني �س�رة من اأروع �س�ر بر الأبناء باآبائهم - جعلنا 
اهلل كذلك - وهي �س�رة اإبراهيم عليه ال�سالم: چی ی ی 
ختمت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ     حئ  جئ 

ىت يت جث مث ىث يثچ )ال�سافات: 102(.

الثاني..  ــدي  وال اإبراهيم  الأعـــزاء..  اإخ�تي  اجــز  اللَّهم   
الجزاء  الحبيب خير  ابني  وعبدالعزيز  رفيق طف�لتي..  ونا�سر 
ق  ووفِّ احفظ  اللَّهم  الحياة.  في هذه  لنا  وع�نًا  �سندًا  واحفظهم 
اأختي  والتقدير  بال�سكر  واأخ�ص  قلبي،  اإلى  الحبيبات  اأخ�اتي 
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للتعبير عن بع�ص ما  الفر�سة  لي  اأتاحت  التي  الحبيبة )هدى( 
على  بحر�سها   - اهلل  - حفظه  والــدي  تجاه  في خاطري  يج�ل 

اإعداد هذا الكتاب.

اأ�ساأل اهلل العف� والمغفرة عن التق�سير والخطاأ والن�سيان، 
اأ�سلح اهلل نياتنا وذرياتنا، وجعلهم هداة مهتدين، وجمعنا بهم 

في م�ستقر رحمته في عليين.

وبعد.. فهذا غي�ص من في�ص وقطرة من بحر..

و�سحبه  اآلــه  وعلى  محمد  �سيدنا  على  و�سلم  اهلل  و�سلى 
اأجمعين.

ابنتك )اأم يزيد) هيفاء بنت محمد ال�سبيعي

يف عيون حمبيه..
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والدي.. مدر�سة الحب والتوا�سع
هل هناك اأ�سعب على الإن�سان من اأن ُيطلب منه اأن يكتب 
النا�ص  وليقراأها  كتاب  في  لن�سرها  والــده،  نح�  وم�ساعره  راأيه 
اأن  ع�ساي  ماذا  لأتاأمل  �س�يعات  نف�سي  اإلى  خلدت  ذلــك؟!  بعد 
اإبان ذكرى  بنا  وراأفته  اأتحدث عن حبه وحنانه  اأق�ل عنه؟ هل 
التي كانت وما  الرائعة  اأتحدث عن مناقبه  اأم  ُتن�سى،  طف�لة ل 
تزال مثاًل ُيحتذى به، لي�ص لنا نحن مع�سر اأبنائه وعائلته فقط، 
بل لكل �سخ�ص عرف والدي عن قرب فراآه الرجل التقي النقي 

المت�ا�سع ال�سهم الكريم.

كان والدي - حفظه اهلل - ول يزال الرجل الذي ل يتهاون 
مع  ا  ووفيَّ ب�الدته  ا  بــارًّ الإن�سانية،  وال�اجبات  المهام  اأداء  في 
اأخيه - عمي عبداهلل -، عط�فًا م�سفقًا على اأبنائه وكافة اأفراد 
اأ�سرته، ففتح اهلل له اأب�اب الرزق ليك�ن واحدًا من اأبرز وجهاء 
غّيرت  ثروته  اأن  الأيــام  من  ي�مًا  ن�سعر  لم  ال�سع�دي.  مجتمعنا 
بّدلت  الجتماعية  ومكانته  �سيته  اأن  �ساعة  نلحظ  ولم  طباعه، 
ومعارفه  اأ�سدقائه  على  اأو  واأقربائه  نف�سه  على  �س�اء  اأح�اله، 
وب�سهادة   - فكان  الأ�ســب�عي،  مجل�ســه  يح�سرون  الذين  وزّواره 
الجميع - ال�سخ�ص المت�ا�سع، دمث الخلق، مخل�سًا لدينه، ثم 
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اأظفاره  نع�مة  منذ  اللزوم  وقت  لحظة  يتاأخر  ل  ووطنه،  مليكه 
وحتى ال�قت الحالي عن ح�س�ر مختلف المنا�سبات الجتماعية 
من  وتقديرًا  ا  حبًّ بذلك  ف�جد  والعامة،  الر�سمية  واللقاءات 

الجميع.

كان والدي دائمًا واأبدًا ي��سينا بتق�ى اهلل وال�ستقامة وبر 
كان  كما  والت�ا�سع، ذلك  الخلق  ودماثة  الرحم  و�سلة  ال�الدين 
ي�ؤكدها علينا دائمًا واأبدًا باأنها المك�سب ال�حيد في هذه الدنيا 

والزاد الذي يبقى في الآخرة.

كان ول يزال ي�سع مخافة اهلل في كل خط�ة يخط�ها، فال 
من  كل  ويعاقب  الدينية،  وال�اجبات  الفرو�ص  اأداء  في  يتهاون 
ر في اأدائها. كان ول يزال رجاًل وا�ساًل لأرحامه،  يتهاون اأو يق�سِّ
الفقير  ي�ساعد  مــراءاة،  اأو  ة  منَّ دون  ي�ستحقه  لمن  الخير  يبذل 
والمحتاج ول يتردد في اإعطاء كل ذي حق حقه. والدي بالن�سبة 
حياتي.  في  الأولى  والت�ا�سع  والعطف  الحب  )مدر�سة(  ه�  لي 
اللهم األهمنا الع�ن اأن نك�ن به بارين، وب�سيرته العطرة مقتدين، 

واإلى طاعته ور�ساه مبادرين. اللهم اآمين!!

ابنتك: )اأم ح�سام) وفاء بنت محمد ال�سبيعي

يف عيون حمبيه..
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حب وتحية لهذه ال�سخ�سية
الحمد هلل.. وال�سالة وال�سالم على ر�س�لنا ونبينا محمد 

وعلى اآله و�سحبه ومن واله اإلى ي�م الدين. وبعد:

مترددة..  ــدي  وال كتاب  في  رها  اأ�سطِّ التي  كلماتي  بــدت 
عن  �ستعجز  بالتاأكيد  لأنها  ت�س�ر؛  وماذا  تتحدث..  عمَّ  حائرة 
و�سف اأو تحديد مدى حبي واحترامي ل�الدي الغالي اأو م�ساعري 
باأب  عليهن  اهلل  مــّن  الالتي  بناته  اإحــدى  بب�ساطة  اأنــا  نح�ه.. 
عظيم ووالد كريم �سخّي.. ولأنني كنُت اأ�سكن مكة المكرمة فلم 
تكن تتاح لي الفر�سة لروؤية والدي ووالدتي - حفظهما اهلل - اإل 
ق �س�قًا لتبداأ... حينها اأجد نف�سي  في اأيام الإجازات التي اأتحرَّ
اأحر�ص اأ�سد الحر�ص على ق�ساء معظم اأوقاتي معهما.. وكاأنني 
حناٍن  مخزوَن  ب�سحبتهما  التي  ال�س�يعات  هذه  اأرت�سف  اأغــدو 
لي�ص ذلك فقط، بل  بيتي..  اإلى  اأع�د  اأتغذى عليها حين  واأمــاٍن 
لت�ساعدني  اأبنائي  نف��ص  في  الم�ساعر  وبث هذه  لغر�ص  تلهمني 

في تربيتهم وت�جيههم.

ويتبادر اإلى اأذهان بع�سهم عند �سماعهم اأول وهلة ل�سم 
الكبيرة  اإ�سهاماته  مدى  ال�سبيعي(  اإبراهيم  بن  )محمد  ال�الد 
التي كان لها الدور الكبير في م�سيرة القت�ساد ال�طني، وب�سماته 
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التي ل تخطئها العين في �سياغة مفه�م جديد لل�سركات العائلية 
ودورها القت�سادي والجتماعي في وطننا الغالي.

ن�سيجًا من  ك�نه  ال�الد ه�  الكثيرون عن  اأن ما يجهله  اإل 
لته  كرم الأخالق.. وحالوة المع�سر و�سعة الأفق.. وهي �سفات اأهَّ
الجيران  كل من عرفه من  نف��ص  في  مكانة مرم�قة  يحتل  لأن 
اأولئك الذين تعامل�ا معه في �ستى ن�احي الحياة  والأقارب، بل 

ول �سيما المجال القت�سادي خا�سة.

كما اأتاحت له �سخ�سيته الفذة تحقيق نجاحه المتتالي في 
م�سروعاته القت�سادية واأعماله التجارية.. وبف�سل من اهلل عزَّ 
.. انعك�ص ذلك على نجاحه في تربية اأبنائه ب�س�رة مثالية..  وجلَّ
وهم  مجتمعهم  في  بالبنان  اإليهم  ي�سار  ممن  اأ�سبح�ا  حتى 
فيهم  بما غر�سه  ال�الد - حفظه اهلل - م�ستنيرين  اأثر  يقتف�ن 
والجد  والتعا�سد  التكاتف  على  تحث  فا�سلة،  واأخــالق  قيم  من 
اأخيه  د مع  والجتهاد.. ت�ا�ساًل لم�سيرته ال�سخ�سية.. فقد ج�سَّ
العم عبداهلل نم�ذجًا رائعًا لالألفة والتكاتف.. قبل تك�ين �سراكة 
تجارية هي الأنجح - بف�سل من اهلل - من بين ال�سركات العائلية 
ال�سادقة  والمحبة  الأخ�ة  معنى  على  قائمة  لأنها  المملكة؛  في 
والم�سداقية في التعامل قبل اأن تق�م على الربحية التجارية.. 

يف عيون حمبيه..
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وت�ستند اإلى الم�ساركة في الراأي قبل �سراكة المال.

في  ُتحتذى  التي  القدوة  ال�الد  وغيره.. جعل من  كل هذا 
اأ�سرته ال�سغيرة.. وفي مجتمعه الكبير.

كتاب  �سفحات  في  المت�ا�سعة  بم�ساركتي  ف  لأت�سرَّ واإنني 
بيته  بج�ار  ــا  واأن اهلل  اأدعــ�  الــذي  الحبيب  ــدي  وال �سيرة  ي�جز 
كل  من  الغالية  والدتي  يحفظ  واأن  عمره..  يطيل  اأن  العظيم 
مكروه.. واأن يلب�سهما ث�ب ال�سحة والعافية.. واأن يجعلنا لهما 

ا من الرا�سين.. اإنه �سميع مجيب. ين.. ويجعلهما عنَّ من البارِّ

ابنتك: )اأم فهد) مها بنت محمد ال�سبيعي
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�ساأفتخر.. هذا اأبي
محمد بن اإبراهيم ال�سبيعي.. ماذا يعني لكم هذا ال�سم؟.. 

ماذا يتبادر اإلى اأذهانكم عند �سماعه؟

قد يق�ل اأحدكم: اإنه رجل الأعمال المعروف، اأحد اأعمدة 
اقت�ساد هذا البلد الكريم...

الذي قا�سى  الع�سامي  الإن�سان  اإنه ذلك  اآخر:   وقد يق�ل 
مرارة الحياة لطلب لقمة العي�ص التي كان يبخل بها على نف�سه 

ليج�د بها على والدته واأخيه وه� ابن الحادية ع�سرة...

هذا  ت�ف�ا  ولن  لم  ولكنكم  وتق�ل�ن،  وتق�ل�ن  تق�ل�ن  وقد 
الرجل حقه... اإن لهذا ال�سم معنى اآخر عندي...

لكن ماذا اأق�ل لكم عن هذا الرجل؟! بماذا اأبداأ؟! وبماذا اأختم؟!

ن يحب.. وبكل �سدق.. ما اأجمل اأن يتحدث ال�سخ�ص عمَّ

اأ�سعر اأن القلم بين اأناملي يهتز فرحًا لكنه يرفرف حيرًة 
وعجزًا عن التعبير، فل�ساني ل ي�سعفني كي اأب�ح بما يكنه قلبي 

من حب واإعجاب وفخر...

يف عيون حمبيه..
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 تتبعثر التعابير ثم تجتمع، تتراق�ص الكلمات على اأوراقي 
وكاأن  ح�سنه  في  الرتماء  اإلــى  واأحــن  اأبــي  اإلــى  ال�س�ق  ويغلبني 

غيابي عنه تجاوز ال�سنين ل كمن اأراه كل ي�م تقريبًا...

اأنار  الذي  بيتنا  �سراج  ه�  عنه  اأحدثكم  الذي  الأب  هذا   
بت�جيهاته الأب�ية الرقيقة ون�سائحه الثمينة لجميع اأع�ساء هذا 

الكيان لينعم�ا بمحبة النا�ص وتقديرهم.

 بل ه� اأ�سا�ص بيتنا وعم�د بنيانه الذي حر�ص على ترابط اأفراده، 
وطبَّق فيه اأعلى اأ�سا�سات التربية الحديثة قبل اأن نقراأها في الكتب...

بل ه� �س�ر محيط بجدران هذه المملكة ال�سغيرة عندما 
لكائن من كان، عندها  المهمة  بهذه  يعهد  ولم  ن�احيها،  يتفقد 

ياأوي اإلى عرينه مطمئن البال على ح�سنه ال�سامخ ببنيانه...

التي  الطف�لة  لحظات  وم�ستذكرة  مفكرة  كلماتي  وتقف   
ع�ستها وما زلت اأعي�سها بين يديه، فاإذا جل�ست في رحابه �سعرت 
اإلى ح�سن  التي ما زالت تحن  المدللة،  ب�سع�ر البنة ال�سغيرة 
وحنانه  بدلله  وتنعم  الب�سر،  ظلم  من  لتختبئ،  الدافئ  اأبيها 
الذي قلَّ اأن تجده في الآباء من اأبناء جيله الذين قا�س�ا مرارة 
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الحرمان ولفحتهم ق�س�ة الحياة...

ى بها، وما زال   هل اأرى دلله وه� يردد كلمة )نّدو( ويتغنَّ
في ندائه لهذه البنة ال�سغيرة في عينه وهي ت��سك اأن يك�ن لها 
اأرى حنانه عندما  اأم هل  باإرادة اهلل؟  �سن�ات  بعد ب�سع  اأحفاد 
ي�سر على مقا�سمتها له كاأ�ص ع�سير الف�اكه فيبحث عنها اأينما 
كانت وي�سر على اإجال�سها اأمامه حتى ل تراوغ وتتمرد وهي في 

اأ�سهر حملها التي هي فيها بحاجة اإلى غذاء �سحي؟

�سالحة  بــزوجــة  �ــســالحــه  ب�سبب  والــــدي  اهلل  ـــق  وفَّ لــقــد 
وهي  األ   ،)26 )الــنــ�ر:  ۉېچ  ۉ   ۅ   چۅ  

والدتي الغالية اأغلى كن�ز الأر�ص، �ساحبة القلب الطاهر رفيقة 
دربه، و�سمعة طريقه، التي كانت خير معين له على اأم�ر الحياة، 

وتحر�ص على معاملته بكل لباقة واإذعان و�سمت...

�سيئًا،  اأوفيك  فلن  حقك  في  تكلمت  مهما  الحبيب،  اأبــي   
ولن اأ�ستطيع اأن اأرد لك جمياًل.. لكن �ساأبقى اأدع� لك اآناء الليل 
واأطراف النهار في ال�سر والعلن، دعاًء غير منقطع، عماًل بق�له 

�سلى اهلل عليه و�سلم: )...اأو ولد �سالح يدع� له()1(.

)1(     رواه م�سلم والرتمذي.

يف عيون حمبيه..
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 �ساأظل اأتغنى فخرًا ب�الدي.. ويظل اأبنائي دائمًا فخ�رين 
اأ�س�لها  ثبَّت  التي  بة  الطيِّ ال�سجرة  هذه  ثمار  من  ثمرة  باأنهم 

وترك فروعها تتمدد في ال�سماء.

عف�ًا فاإنني اأ�ستميحكم عذرًا في مخالفة بيت ال�سعر الذي 
يق�ل �ساحبه:

لــيــ�ــس الــفــتــى مـــن قـــال قـــد كـــان اأبـــي
اأنـــــــذا هــــــا  يـــــقـــــول  مــــــن  الــــفــــتــــى  اإن 

و�ساأم�سي في المالأ واأق�ل: هذا اأبي.. هذا اأبي.. هذا اأبي.

اأبتاه.. نثرت كلماتي.. بعثرتها.. جمعتها.. �سففتها.. عدت 
بتها بالم�سك.. ر�سمتها.. ثم حاولت اأن  اأنظمها.. زخرفتها.. طيِّ

اأقراأها ف�جدتها تعيد وتكرر..

اأبــي واحفظه ذخــرًا لنا، واأطــل عمره على  ربــاه ار�ــصَ عن 
طاعتك، ومتِّعه ب�سحته وعافيته واحمه وارعه.. رباه.. واإن فرقتنا 
الدنيــا فاجمعــنا في الآخرة في فردو�ص جناتك الخالدة.. اآمين.

ابنتك: )اأم م�سعل) ندى بنت محمد ال�سبيعي
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اإلى والدي
اإلى ال�الد المربي.. والمربي الإن�سان

والإن�سان الكبير.. الكبير بعطفه.. العط�ف بما اأودعه اهلل 
في قلبه من اإن�سانية عظيمة ونبل فريد ووفاء جم...

لقد اأعطيتنا اأكثر مما ن�ستحق.. اأعاننا اهلل على اأن نعطيك 
بع�سًا مما ت�ستحق.

ابنك: عبدالعزيز بن محمد ال�سبيعي

يف عيون حمبيه..
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كلمات من القلب
والدي الحبيب.. حملت القلم وو�سعته جانبًا مرارًا وتكرارًا 
لأكتب لك.. كلمة وفاء.. تفيك بع�ص حقك علّي، ولكني اأيقنت اأن 
اللغة وق�امي�ص العربية تعجز عن و�سف ما يكنه قلبي  كل كتب 

لك..

مجبرة وبعد تردد... قررت كتابة كلمات ب�سيطة ولكنها من 
القلب للقلب.

ي.. يكفيني فخرًا في هذه  اإلى اأبي.. اإلى �سندي.. اإلى عزِّ
الدنيا اأن اأك�ن ابنتك )نهله(..!!

الكثير  وحنانك  عطفك  في�ص  مــن  نهلت  الــتــي  )نهله( 
الكثير..

)نهله( )اآخر العنق�د ال�سكر المعق�د(.. تلك العبارة التي 
ترددها دائمًا، واأتلذذ بها ويطرب لها �سمعي، ول اأن�سى اأبدًا ذلك 
ا�ستن�سقته  طالما  الذي  البني(  )م�سلحك  من  المنبعث  العبير 

واأنا اأ�سمك فاأزداد طربًا.
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اأبي.. لقد منحتني واإخ�تي ما تعجز م�ساعرنا عن و�سفه، 
وها اأنت الآن ت�ستمر في العطاء لي�سمل عطفك وحنانك اأبناءنا 

)اأحفادك( فكيف نجزيك يا والدي..؟!

فلي�ص لك جزاء عندنا اإل دع�اتنا ال�سادقة لك ول�الدتي 
العمر،  بط�ل   - تناديها  اأن  تحب  كما   - )عــبــاتــك(  الغالية 
ا خير ما يجزي  والفردو�ص الأعلى من الجنة، وجزاكما اهلل عنَّ

والدًا عن ولده.. اللهم اآمين.

كلمة حق:

اأبي الحبيب.. في نظري اأنت اأب فريد بين الآباء.. اأب جمع 
والرجل  المخل�ص،  والأخ  الحن�ن(  )الأب  فاأنت  ال�سفات،  كل 

الناجح التقي، ول اأزكي على اهلل اأحدًا.

حفظك اهلل يا والدي وجعلك ذخرًا لنا وجمعنا واإياك في 
اأعلى جناته.

ابنتك: )اأم ر�سيد) نهله بنت محمد ال�سبيعي

يف عيون حمبيه..
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عمي.. مدر�سة وقدوة
ر كلماتي النابعة من القلب لعمي  بكل  الحب والتقدير اأ�سطِّ
بداخلي  ما  عن  للتعبير  الأ�سطر  هــذه  تكفي  ل  محمد  ووالــدي 

تجاهه..  

اأ�ساأل اهلل اأن يعظم  اأجره و اأن يجزيه الفردو�ص الأعلى.. 

العم محمد ق�سة  كفاح ومثال لالإن�سان الع�سامي المت�كل 
لنا ننهل من  على ربه في كل مناحي حياته، ه� مدر�سة وقدوة 
�سفاته وماآثره التي قلَّ من يتحّلى بها في اأيامنا هذه، ه� مدر�سة  
والقريب  وال�سغير  الكبير  عن  ي�ساأل  الــرحــم..   و�سلة  لل�فاء 

والبعيد..

كريم  الخ�سال رطب الل�سان بذكر اهلل..

ي�سكر اهلل دائمًا على ما اأنعم اهلل عليه من خير.. 

ويحثنا على ال�سكر، ه� اأبي  الثاني بحنانه وحبه وحر�سه 
علينا وال�س�ؤال عن اأح�النا..

ي�سرب اأروع الأمثلة بالقيم والإيثار مع اأخيه ال�الد عبداهلل، 
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ا كل خير وجمعنا واإياهما في جنات الفردو�ص  جزاهما اهلل عنَّ
الأعلى من الجنة..  

اأن يعيننا على تتبع خطاهما وال�سير على  اأدع� اهلل دائمًا 
نهجهما، اإنه ولي ذلك والقادر عليه..

ابنتك:  هند بنت عبداهلل  ال�سبيعي 

اأم عادل/ حرم اإبراهيم بن محمد ال�سبيعي

يف عيون حمبيه..
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لن نن�سى مواقفك ون�سائحك    
 تعجـــز الكلمـــات اأن تعبـــر عـــن م�ساعـــري.. واأحا�سي�ســـي 

تجاهك..

  غمرتنا بعطفك.. وحنانك.. ولطفك.. و�سعة �سدرك..

عن  ت�ساأل  الكبير..  قبل  ال�سغير  بالجميع؛  اهتمامك      
ال�سغير  تمازح  والمحتاج..  المري�ص  تــزور  والقريب..  البعيد 

والكبير..  

التي  ودع�اتك..  ون�سائحك  بم�اقفك  دائمًا  علينا  تطل    
رها دائمًا ونحكيها لأبنائنا.. بقي اأثرها في نف��سنا نتذكَّ

    بلَّغك اهلل ر�ساه.. ورفع قدرك.. واأعلى مكانك.. ورفع 
درجاتك بالفردو�ص الأعلى.. ووالدينا واأحبابنا والم�سلمين.. 

ابنتك : بدرية بنت عبداهلل ال�سبيعي

اأم ماجد/ حرم نا�سر بن محمد ال�سبيعي 
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اأبي الثاني
اآخر ف�سار لي  اأبًا  اأن وهبني اهلل  اأقــ�ل.. الحمد هلل  ماذا 

اأب�ان..

الفّيا�سة  والم�ساعر  الحانية  الأبــ�ة  معاني  من  يحمل  اأب 
الكثير.. اأب رحيم رقيق القلب لطيف المع�سر..

اأب.. يحب اأن يرى البت�سامة على وج�ه َمن ح�له..

الجيران«.. يحب  »بنت  لي ممازحًا  يلمح  يفتقدني..  حين 
مداعبتي.. واأحب �سحكاته..

تقف كلماتي عاجزة عن اأن اأكتب عن اأبي الحن�ن..

ل اأق�ل اإل اأمد اهلل في عمره على عمل �سالح.. ول حرمنا 
من دع�اته.. واأن يجمعنا به ووالدينا واأحبابنا في جنات النعيم.. 

اأحبك اأبي.

ابنتك: منال بنت عبدالرحمن القنيبط

اأم خالد حرم/ عبدالعزيز بن محمد ال�سبيعي

يف عيون حمبيه..
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خاتمة

ولمحة  في�ص،  من  وغي�ص  كثير،  من  قليل  فهذا  وبعد:   ..
من زاد، تلك �سيرة رجل �سنع دربه بعقله، وخطَّ طريقه بفكره 
ا باأمه، حا�سنًا لأخيه،  ه، بارًّ م�ستعينًا بخالقه، ملتزمًا بتعاليم ربِّ
لذا �سنع  وا�ساًل رحمه،..  نبيه،  لهدي  قًا  في عمله، مطبِّ ا  ُمجدًّ
اإلى م�سنفات  ما عجز غيره عن �سنعه، واأثمر عمله ما يحتاج 
اأن يجد جيل ال�سباب  كثيرة تتحدث عنه، ولعل ما ابتغيناه هنا 
بق�سته مثاًل ونم�ذجًا، فيحذو حذوها، ويقتفي اأثرها، ويقتب�ص 
من ن�رها، فهي ذكرى، واإن الذكرى تنفع الم�ؤمنين. واهلل يق�ل 

الحق، ويهدي ال�سبيل.

و�سحبه  اآلــه  وعلى  محمد  �سيدنا  على  و�سلِّم  اللهم  و�سلِّ 
اأجمعين، والحمد هلل ربِّ العالمين.
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ملحق الوثائق)1)..

هذا  يف  ن�سرها  جرى  فقد  واقت�سادية  تاريخية  اأهمية  من  ال�ثائق  متثله  ملا  نظرًا     )1(
الف�سل من الكتاب، مع ا�ستبعاد بع�ص الأ�سماء وامل�اقف من ن�س��ص ال�ثائق حفاظًا 

على خ�س��سية اأ�سحابها، علمًا باأن املحذوف مل ي�ؤثر يف �سالمة م�سم�ن ال�ثيقة.



وثيقة رقم )1(
البراهيم  ال�الد محمد  اإلى  عام 1373هـ  المالية  وزارة  من  �سادرة  وثيقة 
للمقاول محمد بن لدن - رحمه  األف ريال  ب�ساأن دفع مبلغ 500  ال�سبيعي 

اهلل - كدفعة م�ستحقة لأحد الم�سروعات التي اأ�سرف على تنفيذها.



وثيقة رقم )2(
ال�سع�دي في  الجي�ص  الع�سكرية ل�حدات من  البدل  تاأمين  ال�الد في  عمل 
ال�ستينات الميالدية، وهنا برقية من المتعهد في دم�سق �سليمان القا�سي 

مر�سلة في 1961/1/1٨م.



وثيقة رقم )3( 
اأعــمــال  فــي  عبدالعزيز  الملك  لثقة  مــحــاًل   - اهلل  �سلَّمه   - الــ�الــد  كــان 
خة في عام 1373هـ تت�سمن  ال�سرافة خالل م�ا�سم الحج، وهنا وثيقة م�ؤرَّ
ت�جيهًا لل�الد بت�سليم مبلغ 100 األف ريال لأحد الم�س�ؤولين بغر�ص تاأمين 

الحتياجات الملكية في فترة الحج.



وثيقة رقم )4(
رة واإن�ســانية،  ُيعّبر ال�الد دومًا عن م�ساعره في الأفراح والأتراح بق�سائد م�ؤثِّ
ق�سيدة ن�سرها ال�الد عام 1395هـ بعد وفاة الملك في�سل  - رحمه اهلل - 

في جريدة الجزيرة.



وثيقة رقم )5(
اأ�سدقائه  مع  دومــًا  الهاتفي  الت�ا�سل  على   - اهلل  �سلَّمه   - ال�الد  يحر�ص 
ومعارفه، وهنا وثيقة تت�سمن ه�اتف بع�ص المقربين منه في فترة ال�ستينات 

الميالدية حين كانت اأرقام الهاتف تتك�ن من 3 خانات فقط.



وثيقة رقم )6(
يحر�ص ال�الد منذ عق�د على الم�ساركة والكتابة في ال�سحف في المنا�سبات 
اأنم�ذج لأحد المقالت ن�سر عام 140٨هـ في  ال�طنية والجتماعية. وهذا 

�سحيفة الجزيرة بعن�ان »�سكرًا هلل، ثم لخادم الحرمين ال�سريفين«.



وثيقة رقم )7(
اأول ح�ار �سحفي مط�ل لل�الد كان مع اأ. محمد ال�عيل في جريدة الجزيرة 

عام 1403هـ.

وثيقة رقم )٨(
وطيدة،  اأخــ�ة  عالقة  بــاز  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  ب�سماحة  ال�الد  جمعت 
وهنا فقرة من و�سية ال�سيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه اهلل - مكت�بة عام 
1400هـ ي��سي فيها �سماحته اأبناءه بت�سديق ال�الد في تحديد مقدار الدين 

الذي له عند ابن باز.



وثيقة رقم )9(
ل يبخل ال�الد بجاهه و�سفاعته على من ي�ستحقهما. هنا خطاب مرف�ع من 
�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز لخادم الحرمين ال�سريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز بال�سفاعة لمقيم يمني لمنحه الجن�سية، بناًء على تزكية و�سفاعة 

من ال�الد محمد ال�سبيعي.



وثيقة رقم )10(
ـــد  ـــ�ال ــيــق بـــخـــط يــــد ال تــعــل
يـــاأمـــر فيه  ـــــــ  عــــام 1401ه
مـــن مجلة   نــ�ــســخــة  بــحــفــظ 
 comercial news
الأمــريــكــيــة لأنـــهـــا نــ�ــســرت 
التي  البطحاء  عمارة  �س�رة 
بناها ال�الد ك�س�رة تعبيرية 
عـــن الــنــهــ�ــســة الــعــمــرانــيــة 

حينها.



وثيقة رقم )11(
و�سع ال�الد عالقاته مع تجار العمالت في الخليج، هذه وثيقة لتعامل ال�الد 

مع رجل الأعمال الك�يتي عبدالعزيز الي��سف المزيني بعام 13٨2هـ.



وثيقة رقم )12(
بالثقة   - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز  بن  فهد  بالملك  ال�الد  عالقة  ات�سمت 
والحترام.. وهذا خطاب بخط يد الملك فهد - رحمه اهلل - م�جه لل�الد 

عام 1377هـ ب�ساأن ت�سليم م�ساعدة مالية لأحد الم�اطنين.



وثيقة رقم )13(
ك�سف ح�ساب من البنك ال�طني 30/ربيع الآخر /13٨0هـ.



وثيقة رقم )14(
العالم  قــارات  اإلى   - اهلل  �سفاه   - ل�الدنا  وال�سدقة  الخير  اأيــادي  امتدت 
اأنم�ذج لخطاب من التحاد الإ�سالمي لذفلين/ بفرن�سا عام  ال�ست وهذا 

1401هـ ُيزج�ن فيه ال�سكر لل�الد على دعمه لأن�سطتهم.



وثيقة رقم )15(
هذا خطاب اأمر �سرف رواتب م�سلحة الطرق من وزارة الم�ا�سالت من 

قبل الأخ�ين محمد وعبداهلل ال�سبيعي.



وثيقة رقم )16(
وعبداهلل  محمد  لم�ؤ�س�سة  تــرد  كانت  التي  ال�سرف  لأوامـــر  نم�ذج  هــذا 
الأمــراء  ال�سم�  اأ�سحاب  مكاتب  من  �سادرة  برقيات  �سكل  على  ال�سبيعي 

»برقية �سادرة من مكتب الأمير خالد بن عبدالعزيز.. 137٨/2/26هـ«.



وثيقة رقم )17(
�س�رة �س�ئية لخطاب اأخ�ي كتبه ال�سيخ محمد بن �سلطان - رحمه اهلل - اإلى 

ال�سيخ محمد ال�سبيعي عام 1402هـ.

وثيقة رقم )1٨(
بتاريخ  المن�رة  المدينة  جريدة  في  ن�سر  الريا�ص  مدينة  تط�ر  عن  تقرير 
1401/7/16هـــ وتظهر فيه عمارة البطحاء لل�الد والعم محمد وعبداهلل 

ال�سبيعي َمْعَلمًا من معالم الريا�ص.



وثيقة رقم )20(
ــن فــاتــ�رة  ــ�ذج م ــم ن
تع�د  البرقيات  �سعر 
13٨0/٨/13هـــ  اإلى 
البرقيات  وكــانــت   ،
حــلــقــة و�ـــســـل بــيــن 
الـــــ�الـــــد وعـــمـــالئـــه 
فــي تــحــديــد اأ�ــســعــار 

ال�سرف.

وثيقة رقم )19(
ا�سطر ال�سراف�ن اإلى ابتكار رم�ز �سرية عند اإر�سال برقيات تتعلَّق باأ�سعار 
ال�سلع  لإحدى  ال�الد  فيها  يرمز  13٨2هـ  لعام  تع�د  وثيقة  وهذه  ال�سرف. 

التي يتعامل بها )بالت�سعير(.



وثيقة رقم )21(
و�ستة  رياًل  وع�سرين  ثالثة  بقيمة  الريا�ص  كهرباء  �سركة  اإلى  �سرف  اأمر 
للتيار  ال�سبيعي  وعــبــداهلل  محمد  مكتب  ا�ستهالك  مقابل  قر�سًا  ع�سر 

الكهربائي،  ويع�د تاريخه اإلى 13٨0/10/22هـ.



وثيقة رقم )22(
اأمر قب�ص من الأمير اأحمد بن عبدالرحمن اآل في�سل عم الملك في�سل، 
وكانت هناك عالقة ق�ية تجمع �سم� الأمير مع ال�الد محمد ال�سبيعي ويع�د 

تاريخه اإلى 13٨0/٨/2هـ.



وثيقة رقم )23(
ـــــن مـــ�ؤ�ـــســـ�ـــســـة  خـــــطـــــاب م
ــي الــ�ــســعــ�دي  ــرب ــع الــنــقــد ال
ت�سديد  مــنــه  تطلب  لــلــ�الــد 
اإلى   تاريخه  ويع�د  ال�سيك، 

137٨/4/14هـ.

وثيقة رقم )24(
�سم�  مــكــتــب  مـــن  خـــطـــاب 
بن عبدالعزيز؛  الأمير خالد 
الأمــيــر خــالــد كان  اأن  وفــيــه 
ــد  ــ�ال ــه حــ�ــســاب عــنــد ال ــدي ل
ــاأغــلــب  ــل الــــ�الــــد ب ــام ــع ــت وي
اإلى  تاريخه  ويع�د  العمالت، 

137٨/2/3هـ.



وثيقة رقم )25(
وعبداهلل  محمد  من  ال�سع�دي  العربي  النقد  م�ؤ�س�سة  في  ــداع  اإي نم�ذج 

ال�سبيعي ويع�د تاريخه اإلى 1377/11/2هـ.



وثيقة رقم )26(
ــد  ــ�ال خــطــاب مــ�جــه مـــن ال
بكر  لالأ�ستاذ  1417هــــ  عــام 
يت�سمن  بن لدن،  بن محمد 
وفد  باإر�سال  اأبــ�يــًا  مقترحًا 
لدن  بــن  اأ�سامة  لمنا�سحة 
ــة اإلـــى  ــ�ب ــت وتــرغــيــبــه فـــي ال
وال�سمع  ل�طنه  والع�دة  اهلل 

والطاعة ل�لة الأمر.



وثيقة رقم )27(
كان ال�الد حري�سًا على متابعة التقارير القت�سادية المتعلقة بمجال عمله، 
 FIVCB ويعتمد عليها اتخاذ القرار، وهنا �س�رة برقية �سادرة من بنك
ال�سكر وقد تم  اأ�سعار  الأمريكي عام 1962م تت�سمن تقريرًا ح�ل ت�قعات 

اإر�سالها لل�الد في ذلك العام.






