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منيالله ونعوذ تغمره، ونتعّنه وننحمده لله، الحمد إن 

ومنله، مقل فلا الله يهده من أعمالنا، وميناث، نا أنفمرور 
الهادىعلى لام والوالصلاة مرشدا. وليا له تجد نلن يفلل 
وصحايتهآله وعلى أجمعين، الخلق محيي الله عبد بن محمد البشير 

بقيةهم العلماء فان بعد؛ أما الدين• يوم إلى بإحسان تبعهم ومن 
المقيم،سيله إلى والداعين ه، نبيهم لترامث، الحاملين السلف، 
ومرضهم،وصحنهم ونهارهم، ليلهم في كلها حياتهم أمضوا 

فأنجبت،للناس، ويعلمونه الرين هن.ا ينثرون ويرهم، رهم وع
سالأمانة حملوا علم طلامح الخبرية، وحملتهم العلمية، حلقاتهم 
فيالملف أثر تمر يوهكذا أسلافهم، يدأه ما وواصلوا يعدهم، 
وانمناء.لأحذ ١ يتتاع وهكن.ا يني، فلا حلفهم 

منحلفة المعدي المامحر الرحمن عبد الجل العلامة والشيح 



عييالء«دالرحمن الشخ حياة من احتماب موانف 

والفقهوالحديث القرآن مادتها والتي الذهبية السلسالة هذه حالفات 
والمم.والأخلاق والعقيدة والسيرة 

وعرفتهذكثا، وباحثا مجدا، وءلالبا يتيما، غلاما عنيزة عرفته 
أباوعرفته ومربيا، لله، وداعيا ورعا، وعابدا ربانيا، عالما عنيزة 

والأبيض،،والأسود والغفير، الغني بين الم، في يفئفى لا حنونا، 
وكيف،الناس، وبين بينه المحبة دائرة عتا فانوالصغير، والكبير 

مقت،فالسامية، والأخلاق الجميلة الخمالط فيه اجتمعت، وفد لا؟ 
فيالناس فأحنه اتله؛ ورّمؤلفاته الماس آذان إلى الحميدة سجاياه 
العالم، أهلراففي تجد أن ءجّا فلا ومغاربها، الأرض مشارق 

باقتناءءللأ؛ه ؤينصح العالمي، ه مجلفي الشيح يذكر من الإسلامي 
الشيحئجاه ثح غرينعور لينتا؛١^٠ ؤإنه العلمية، ورمحانله مؤلفاته 

بينهموكان الشيح، يعاصروا لم ممن العامة مجالس في تسمع عندما 
ومواقفهماثره ويذكر الشيح بهلرى من السنين، من عقود وبينه 

شاهده.أو ه جالأنه لو ؤيود المضيئة، 

الزمانهذا في العلم طلاب نرى أن أيما عحب ولا 
أنكذللثح عجّج ولا ، عنها والسوال مؤلفاته اقتناء إلى يتسابقون 

الشرعيةأحكامهم إصدار في تنيرون وييستدلون العلماء كبار تجد 



مقدمان

ورسائله.يمولفاته 

وصيرتهالنسخ ترحمة تناقل ومحييه محللابه بين كثن كله ولهذا 
إلىالعلماء، عن وأحده للعلم طالبه وذكر وفاته، حتى مولده من 
المنتصربين هذا في وهم وطلابه، ءولف.اته له عالما صار أن 

فيتخصص من العلم طالبة ومن تا، المطثوالمسهب المقتصر 
العديدة.المولقالت، فيه ألفج من ومنهم الشيح، منهج دراسة 

الرحمنعيد بن محمد الخال استجمع الكتاب، هدا وفي 
الجدوأيام صفحات، من ه ينلم ما لما يملي وذاكرته فكره المعدي 

الأبوية،القرابة بحكم وذللئ، عيي، الناصر بن الرحمن عثل.. الثّخ 
عفليمةواجتماعية وأحلاقية تربوية حوانمب، على محتويا الكتاب، فجاء 

لمالمواقف، طْ من وكثين انملرة، سيرته ذكر عند إغفالها يمكن لا 
اجتماعيةموائم، محميته وفد المشهورة. الشيخ ترجمة صمن تنشر 

اعد.يالناصؤر ين الرحمن عيد الميخ حياة من 

الياي،:هالا في عملي دكان 

وترتيبها.وصبطها وتصءي،حها ، المواقفبعض صياغة عادة إ— 

نجّدلأهل العامية الممهللحاتح بعض تإ أ؛نيوفد 
القارئ.على تسهيلا قوسين بين المعنى وضع مع والقصم 
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العيييوانرحمن الشخ حياة من احتمايية مواقف 

الوالدةمن عاليها حصلت التي المواقف الكتاب ضمين ت~ 
عادةغير على الجد بمقته أذكره وكنت غيرها ومن 

الوالد.يصمه وذ.كره الذي الخال 

تقليبعند ولهنانف فوائد من وجدته ما بعمى دراج إ~ 
الشخصية.وأوراقه الجد مخaلوءلات بعض 

الكتاب.مقدمة عداد إ- 

الكتاب.طباعة على -الاراف 

الكتاب،هذا على الحكم في اتكرJم القارئ أيها تعجل فلا 
~إنذلك سيتع بقية العمر في كان ؤإن التجمع، مرحلة في فنحن 

التربويةالناحية من المواقف لهذه تمهيلية درامحة الله~ ثاء 

منلدياكا بما الفاصل أحي علينا تبخل فلا والعلمة، والاجتماعية 
ونالالكتاب، هذا لخدمة تدراكان؛ وام وملأحفنات معلومات 

لله.والحمد ولكم، كا التوفيق الله 

الديميمان بن الله عيد بن ماعد 

٤٣١  ١٣الربدى الرمز  ٩١٣٥ب ص. اليمام 

saadi555@gmail.com
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ونعوذإليه، ونتوب ونستغفره تعينه وننحمده لله، الحمد 

له،مقل فلا الله يهل من ، أعمان وسئاسم، نا أنفثرور من بالله 
أنوأشهد الله، إلا إله لا أن وأنهي له. هائي فلا يضلل ومن 

٠كثيرا تسليما وملم أله وعلى عليه الله صلى ورسوله عيده محمدا 
أقيدأن التعدي الله العبد سماعي الابن إلي ؤللب ففد بحد؛ أما 

بنالرحمن عبد العلامة الشيخ الواك حياة من صفحات له وأكتي، 
منالله رحمه عنه عرفنه ما له وأقتد الله، رحمه التعدي ناصر 
القرابةبحكم وذللئا العلمنة، وجهوده حتماعثة لا وا اليومية حياته 

الأبوية.

فيوالأحباب والأصدقاء الأخوان بعض علي ألح ولما 
منيشاهده لم من إلحاح وكان يريدون، ما إلى أحبتهم ذلك طل، 

الشيحيوقي الدين الأبنا■؛ من يعاشره لم من وكيلك أشد، الإحوان 
لهقرووه ما معرفته من حملهم حل وكان يدركوه، فلم صغار، وهم 



العيييد\إوحص الشخ حٍاة من اجماب موانف 

•الطب ذمْ من مامعهم إلى وصل ما أو علمية، تراجم من 
قويالشح عن كث التي المواقف بعض وقرات سمعت ولما 

العملا هل، إتمام على وحد.ا0 العرم هذا من وزاد الكتابة، على عزمي 
فىينقل ما أو الله رحمه عنه يكتب ما كن— —وليس بعض أن 

كثير،أو قليل في الحقيقة يخالف والجالس والمجلات المحق 
الرحمنالعبد إبراهيم الكريم الأستاذ أيقا ذلك على شجعني وقد 

شاهديهما وأتي أكب أن فرأيت الجزيرة، جريدة في الكانب، التركي 
اليوميةوحياته وأخلاقه، عاداته عن واسطة، دون أذني وسمعته عيي 

بعضكدللث، وانمامة، الخاصة والاجتماعية الأسرية وعلائاته 
حضرما سطرت وقل تهلويل، أو إسهاب دون العلية، حياته جوانب 

ين،نوقل تبويب، أو ترس دون الذاكرة، واستجمعئه الدهن فى 
الوٌا 'من؛ رامح، أرام كأني أحفظه ما هنا سجلت لدللئ، منها؛ كثيزا 

والإشرافومراجعتها ترتيبها أمر أوكلث، وقد كله، يترك لا كله يدرك 
سمعهما الله حففله أصاف وقل التعدي، اعد مللابن طباعتها على 
وجدهوما نورة، لأحن، ا والدته له روته وما المشايخ، بعض مجن 

الشخصية.وأوراقه الوالد مخهلوطات صمن 







محُمحم

ترالقصاحب العلامة الفاصل المربي الوالد الشيخ هو 
بنالله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد الكثيرة والمولفات المعروف 

بميمن النواصر من التعدي، حمد بن محمد بن حمد بن ناصر 
منعثر الثاني في الله رحمه ولد تميم، بني أفخاذ أحد عمرو 

عامشهرمحرم 

وأمهالشخ والد 

الصالحين،الناي ومن العلم، طلبة من الله رحمه والده كال 
محملبن على الفقيه شيخه يدي بين يفرأ كان الله، لكتاب حافظا 

جامعحماعفن في ^ ١٣٠٣^١٢٢٣)رحمهالراشد المحمي 
إمامةفي ينوبه وكال الثاء، وصلاة الممر، صلاة بعد عنيزة 

جميعا.الله رحمهما سفره حال في الجامع 
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العيي■بوارحمن الشيح حياة من اجتماعية مواقف 

لمسجدإماما وعيي تقريبا، - ٥١٢٤٣عام ناصر الجد ولد 
فيبه يتقون عنيزة أهل وكان —، ٠٥١٣١ عام عنيزة في سوكف خلا 

الجدوثوفئ عليهم، أو لهم التي والديون والأوقاف الوثاس كتابة 
وفدمنوات، ّع الرحمن عبد الشيخ وعمر ه، ١ ٣ ١ ٤ عام ناصر 
الجدقبر نصيبه وشاهدت الوالد، فبر من قريب وهو قبره، زرت 
يدهبختل الله رحمه الوالد فيها كتب، وفد الرأس، جهة من ناصر 
■عيي الناصر الثب^ ارحم اللهم العبارة هده حفرا 

اللهرحمها توفين، العثيمين، الله العبد فامحلمة فهي أمه عن أما 
الحج•من قدومها بعد عنزة إلى ؤلريقها في م  ١١٣ ١ عام 

والأخواتالإحوة 
إخوةثلاثة الله رحمه وللوالد 

وهوعيي، الالله العبد الناصر سليمان العم الأول الأخ 
فهوللوالي الثاني الأخ أما ^(، ٥١٣٧٣ه-١٣)٨•الوالد شقيق 

وأمه•ا،مابر(، م- ١٢٩٢المعدي)انمدالله الماصر حمد العم 
وعطفتاالوالد رعاية على قامت، فريش، أشراف ص الخرينان رقية 

الثالثاوالأخ جميعا، الله رحمهما التربية، أحن وربته عليه 
الله.رحمه القاصي العلي حمد الخم هو أمه س للوالي 
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وأمرتهالشخ 

والدةوهى نورة ت هن ؛ سا منه أكبر أحوات حمس وللوالد 
الشيوخ،العالي محماو أم وهي وحصة العمود، إبراهيم الشيخ 
عليوالدة وهي وموصي الحرين، ناصر الخال أم وهي ومرة 
العبدلىمحالم زوجة وهى ومضاوى البسام، المحن العبد وحمد 

)الخاد(.

طفوكهذكريامت، 

علىحريصا صغرء في كان أنه الله رحمه الوالد لي ذكر 
لمارمضان ليالي إحدى في أنه وذكر والنوافل، المروض صلاة 

فيهوحلى الجد فى الفجر صلى تقريبا سنوامحت، عر عمره كان 

ولمالإرهاق، من النوم فغلبه الشديد اكب أحدء وقد الصلاة بعد 
فثلوذللث، النوم، من توقنله الصليامحتط من النساء ؤإحدى إلا ينتبه 

.. . وليدي يا فم ت له ومحمول الثاني، اليوم ليلة من التراويح صلاة 
أننعلم لا وهي، الحريم' مكان هذا هنا، تنم لا . ■ • حلالي يا فم 

العشاءوصلى الفوائتح وصلى وتوصا فقام الفجر، من نائم الوالد 
الله.رحمه والتراؤيح، 

طالبه

الوالدللشيخ نال إذا ناصر الجد إن أخواته! احدي تقول 
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العييعيدالرحمن الشخ حياة عن اجتماعية عواتق 

دلكفي )المهلؤع الدرامة إلى بك أذهب صوف I الرحمن عبد 
الجدفيرد الذهاب، عن ويمتنع يبكي الشيح الوالد جلس الوقت( 

اليكي فعد الدراسة له )ذلإآا( اطرين إذا الولد هدا وفول: 
المدبر.الله لكن المدرمن، يريد 

الثانيةيتجاور لم وعمره الكريم القرآن فحفغل الله فأصلحه 
عمره.من عشرة 

واك^ديمءاوالتفسير التوحيد فقرأ الملم، بهلممب واشتغل 
الشيوخ،من قليل غير عدد يدي على وأصوله والفقه والمصهللح 

،٠بمروياتهمأ شيوخه وأجازه 

والتيؤسنللتعليم تصدره 
جلسسنة وعشرين ثلاثة العمر من الشيخ بلغ ولما 

إليهانتهت الهجرة من وحسين وثلألمائة ألف عام في و، 
القصيم.محي الملم ورئاسة التامن المعرفة 

فلهوالخلماء الملم على نفسه أوقف قد كأنه الله رحمه وكان 
مرتينأو مرة الحكومية بالمدارس يلفيها ودروس محاصرات 

المعدي(.عدالرحمن الشخ الجد عن عرفته رما سيأتي: ما انظر 
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وأمرتهالشخ 

علىالدروص أو المحاصرات ليلقي الضحى فيذهب بالأسؤخ، 
الدروس.هذه مقابل راتبا يتقاصى لا وكان التلاميذ، 

الشخوصفا 

أبيئصبالقصير، ولا بالطويل ليس فهو اللحلقية صماته أما 
،تفرنا عاما وعشرين ئمانبت سه كان أن منذ والرأس اللحية شعر 

قريبإلى الثيب فيه ناخر ففد حمد الخم أثا سليمان، والخم هو 
وفاته•من 

وأولادهزوجته 

حدودفى المعدي العزيز العبد حصة الوالدة من الشخ تروج 
^.٥١٣٣٠عام 

،٠٥١ ٤٠٥عام توفى الله عبد هم ثلائه! الأبناء مجن وله 
ومنالأص_هلر، هذ0 كاتب ومحمد -، ٥١٤٢٢عام توفى وأحمد 

محيتوفيت الشبل الله العبد صالح زوجة وهي لولوة الأخت البنات 
اللهعبد الخم ابن روجة وهي نورة والأخت ام،  ٤٢٠عام صفر 

الوقتذلك في يميها الله رحمه الشخ وكان المعدي، الليمان 
أهلبين الأمم بهذا وعرفت الذهبية(، )العملة بالنيرة منها لصغر 
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العليمدالرحمن الشخ حناه من اجتماعية ماص 

مساعدالمعلومات هذه حامع والدة وهي الشيح، وُللبة عنيزة 
هداصمن ؤتح1و\ 'ؤيأتمحا ااش؛خ ٌع مواقف ولها عدى، الالله العبد 

عامشوال  ٢٥الخبر مدينة في حصة؛ا  ٠٠الوالدة وتوفيت الكتاب. 
جمبعا.الله \{'سوحب\ 

ؤْأصدقا 

المائلمن كثير في يشاورهم متشارون الله رحمه له وكان 
الثملان،الحمد عقيل الله~ رحمهم — فمنهم والعامة، الخاصة 
يثقفهو العوهلى؛ الحمد العزيز وعبد الزامل، المنصور ومحمد 

اللي.ويهم يهمه شيء كل على ؤيطلعهم ووأيهم بهم 
الملجمانمحمل وهم الأصدقاء من خاصة له الله رحمه وكان 

يجالمهمذكرهم، ّسق ومن المهسام؛ ن المهليما وحمد المسام، 

٠سمم ويمزح 
٠٠٠







الاحرةجمادى  ٢٣الخمس ليله عنيزة فى الله رحمه توفى 

للعلموخدمته لماته مؤ وانتثار لفضله ونفلنا —، ٥١٣٧٦عام 
الكريم'وشعبها المملكة حكومة من تقدير محل كان والمتعلمن 

المدارسإحدى وكدللث، ياسمه، عنيزة في ومجد ساؤع سمي فقد 
فيومجد باسمه، يالرياصس ومجد شاؤع وسمي بعنيزة، الثانوية 
انمماممدينة في ساؤع وكذلك المكرمة، ومكة الخبر مدينة 

تدربساعتماد عن فضلا لملمه، وتقديرا لدكرء إحياء والرياض، 
الملكة.وحارج داخل والمعاهد الجامعات في مؤلفاته من كثير 
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ونفقاتهالشيخ لحل 
بيتفى يعيني والده وفاة وبعد عمره أول نى الله رحمه كان 

منةوثلاثين سبعا بلغ ولما الله. رحمه عدى الالماصر حمد أحيه 
وذلكبه؛ خاص بت في كن بالله مح يأن حمد أحاه امتاذن 

المواففة،في حمد العم فتردد الحال، ر ونيالأولاد كثرة بِا ب
بتإلى أحب بت من الوالد وحرج ذس، بعد وانق ولكن 

الله،رحمه البسام فهد من بيتا اشترى ثم الأمر، أول في استأجره 
عنيزة(في )مكان الحويطه بمحلة الفهد "بيت البيت، هدا ويسمى 

معإليه انتقل تقريبا، مترا  ٧٠الله رحمه رأسه مشط عن يبعد وهو 
حال.أحن على وهم أولاده 

جدا،فليلة الأستهلاكية الشقان كانت الوقت ذلك وفي 
إرثالله رحمه للوالي وكان الكفاف. عيش يعيشون الناس وكان 
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المعديعدالرحمن اكح حياة من اجتماعية مواقف 

أمرتولى قد الذي هو حمد أخو0 وكان الله، العبد ناصر والده من 
حقهالوالد يعطي فكان صغيرا، الوالد كان حين الأمر أول الإرث 

كانأيضا إرث الله رحمها العثيمض فاطمه الوالد ولأم حلوله، عند 
صة.كل منه تصيبه يستلم 

)رونحةمي يحائهل من إرث ححة لواليتي كان كيلك 
سليمانشقيقه تصيب أما منه. وينفق ليحفنله الوالد نمليه العتابا( 

تكنلم لهذا منه. بإذن منه وينفق الوالد يستلمه كان فقد الإرث من 
أنأذكر ولا لله، والحمد تضايقه ديون الأيام من يوم في عليه 
عنده.الكفاية لتوفر وذلك مالية، مساعدة له قدم قد أحدا 

الالله رحمه فكان الجامع، المجل. أوقاف في حقه عن أما 
أهلمن المحتاجين على أصدنانه بوامهلة بتوزيعها يأمر بل يملها 
يطلبها.ولا ١^^١ عن سأل لا ورعا الله رحمه فكان عنيزة، 

ومأكلهمالسه 

مكر)عباءة( بشت وله بلباسه، حليقا له الله رحمه كان 
فملفي يستعمله حفيفا، غامق( )بني اللون عودي زري بدون 

فىه يلبوسميك( )ثقيل حبر آخر بثت وله الحر، وقت الصيف، 
نمامحيمن لمصنوعة ١ الثيفاء لثيامب ١ يلبى الله رحمه وكان ، تاء ال
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بيتهقي العيي الشخ 

اليفت.أو الخام الومحت ذلك في يسى 

بالشتاءإلا السراويل يلبسون لا فهم نجد أهل عادة هي وكما 
توفرهالعدم المالونه الصوف ثياب يلبس لا ولأته البرد، من للتوفي 

 sوكانتثوب، فوق ثوب بلبس البرد عن يحتاحل كان الوقت دللث
٠يبدها ملابسه تخيعل التي هى الله رحمها حصة الوالدة 

الشماغيلبس كان بل البيضاء، الغترة الله رحمه يلبس ولم 
من)مروحة خاصة مهنة له وكانت والصيف. الشتاء فى الأحمر 
منبدلا يستعمالها وهو منفوشة، غير بيضاء وهى يستعملها السعنا( 

المستقيمة.العصا يستعمل فهو يالستاء أما رالصيفط(، يالقيفل الحصا 

سافرإذا العقال يلثس وفاته من قريب إلى فكان العقال أما 
منيهلير ألا أجل من الئماغ يسك حتى بالسيارة أو بعير على 
خاصةوالقصيم نجد مشايخ بكن لم ما وهذا الربح، شدة 

لبه.فى يتسامحون 

اليوميوبرنامجه التدي الشبح عادات 
اليومييالبرنامج نسميه أن يمكن ما عن الحديث، لعل 

ما.لعمل المرسومة الخطة البرنامج معاني مجن ، '١ 
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العييمدالوحمن الشخ حياة من اجتاب مواف 

للشيخيترحم من بها يعنى أن يجب التي الجوانب أهم من للشخ 
ليلهليحيي نومه من امتيقاهله منذ الشيخ مع ونبيا عنه، يفرأ ومن 

الليلآخر يحيئ أن الله رحمه اعتاد فقد لربه، وممليا ذاكرا 
يملي،أن لة الله شاء ما فيصلي السنة، هي كما والذكر بالصلاة 

الوسائلؤيتخذ ومغرم، مقامه في الليل قيام على حريما وكان 
دلةلديه وكانت، المنبهة، الساعة ذلك، فمن القيام؛ على تعينه الي 
أنأجل من ليمامتا التبين منها رب لبتخيتها يقوم صغيرة قهوة 

الصلاة.على ويتقوى الشاتل فيه تبعئ، 

الكبير(عنيزة )جامع المجد إلى يذهب الفجر أذان وعند 
منزل(إلى يذهبا الفجر صلاة وبعد الفجر، لملأة المملين يوم 

القهوةفيشربون الشبل، العزيز العبد يوسم، الشيخ عمره صديق 
وقدؤيتلوانه، بينهما فيما الكريم القرآن ان وينيارهفقهل، والحلبت، 

إبراهيمالشيخ منهم العلم، ومحلله الأصدقاء من عود معهم بمحضر 
ومعالكريم• القرآن مذارسة في ليشاركوهما الله؛ رحمه الغرير 
منؤيخرجون المجلس ينتهي ساعة نمقا بمقدار الثمس محللؤع 

لتناولدم، فإذا معهم، الوالل. ويخرج الشبل يوث الشيخ بيتا 
علىفيلم ييته إلى الشيخ يعود لم الداعي، منزل إلى ذهبا القهوة 

إليهم.يتحدُثا ويجلس حاصتا، كان من 
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بيتهم العيي الشيح 

للتعلهمالجامع المسجد إلى الله رحمه يذهب دلك بعد 
صحىالثانية الساعة حدود فى الضحى، وفا وفى والتيؤيى، 

والمفطوالتاسعة ، والصفالثامنة الساءة )بين الغروبي ؛الوقين، 

أبنائهأحد كان فإذا الغداء، لتناول للمنزل يرجع الزوالي( بالوقستا 
إلىيذهب الغداء بعد معه، لينغدى انتفلرْ عنيزة فى موجودا 

والردليف، ا ثوا للقراءة لليبrتا يرجع يم ، ليرسى وا للعلم المجد 
ومنالمملكة أنحاء جميع من إليه تحل التي ائل الرّعلى 

أهله؛مهنة في كان بل منعزلا بيته في الشيخ يكن ولم ، خارجها 
ئم.لبها يا وعنايته لملابسه كغسله الأعمال بمعئض يقوم فكان 

ونت)ينام يفّر؛ دقيقة وأربعين يخصه الغلهر أدان وقبل 
الناسلإمامه ؤيدهب  o^L_Uؤيتوصأ يقوم الأذان وعند القيلولة( 

الذيالوقت جعل أنه الله رحمه عادته من وكان الظهر، صلاة في 
إلىفيذهب محييه دعوات كلبية مخصما مباشرة الفلهر صلاة بعد 

ؤإنالساعة، نصف حوالي عنده فيجلس القهوة، على دعاه الذي 
دقيقة.وأربعين حمسا يتجاور فلا مجلمه حلّال 

للتعاليمالمسجد إلى يذهب ثم فيتوصأ لبيته يعود ذللثإ بعد 
يشيعالصلاة وبعد العصر، يصلي نم العصر، أذان حتى والتدريس 
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العدىءدالرح»ن الشح حياة من اجتماب مواف 

امالبالسليمان المحمي العزيز عبد الشيخ طلابه وأحد صديقه 
ماوغالبا يديه، بين الكتب بعض قراءة قي ه( ١٤

والشرح،بالتعليق الشيخ يقوم ثم الحدث، كتب في قراءته تكون 
الساعة.رع المجلس هدا يجاوز فلا 

يجلىمكان له وكان وحده، ويجلى للبيتح يرمع ذلك بحد 
ونصفمتر تقريبا مساحته لم(، )الالدرج تراح م في ببته في فيه 

والهواء،النور يدحله عرصا، المتر ونمق ومتر طولا المتر 

منممنوعة )محركي( ومخدة صغير( اؤل )بمدة مملحة فيه ويوحد 

.عليهايتكئ الخلرف 

وهذاوالتاليف، والكتابة للقراءة فيه يجلى الله رحمه كان 

فيهوهو تعلع يفهو ذلك ومع وهادئ، البيت عن منعزل المكان 
الفتوى.طالبي أو الماتلين من أحد طرقه إذا القهوة باب مع يأن 

ردالكا الرسائل على ويرد ويؤلف ؤيحث لطالع الشخ فيجلس 
الحاديةالماعة حدود في وذلك للنشاء، عليه بماذى حتى عليه، 
والماعةوالنمض الرابعة اكاعة )بين الغروبي بالتوقست، عثرة 

المغرب،صلاة وقبل الزوالي( ؛التوقيت، عمرا والنصف ة الخام
يبهالقم.يمت أهل بلهجة له وأقول الدرج أمحمل من الوالو انادي 
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سه*ي عدى الالشخ 

علىيرد ونواصعه الله رحمه لطفه ومن ، جاهز العشا يبه ٠ •  -

أهلعند كلمة وهي ، . . محم. . . . محم اشبم! أهل بلهجة 
،ا نعم " كلمة من ألطف عندهم كلمة هي بل ، نعم تعني نجد 

تكلف.دون الثعسة القصم أهل أكلات من زهيدا عناء يتعشى نم 

أوه ينفيذهب اعق اننصف بمقدار الشص غروب وقبل 
إلىفال.هجان البسام المحمي العزيز عبد الشيخ صديقه عليه يمر 

يتوجهنم فيها، ينوصان المجد من قرية وهي المنصور، مزرعة 
اللهرحمه له وكان المغرب صلاة في الماس قيوم المجد إلى 

وخارجها.الصلاة في الكريم القرآن به يرتل حن صوت 

 -L*هدافحفر الكريم، القرآن ير لتفيجلى الغرب صلاة ؛
الرحالالماس، عامة هن الملين من كبير عدد العلمي المجلي 

كثير،وغيرهم والكبار، المغار الملم طلجة وكن.لاك اء، والم
هذافي ه تدريطريقة وكانت، العشاء، أذان إلى لرصه في تمر في

وقدالمجلس، يحمر من كل إلى تصل ميسرة مهلة الوقت، 
الحاصرينأسئلة على يجبتإ ثم الخامية، باللهجة إليهم يتحدث 

يومذلأث، وبعد والخاصة، للعامة مفهوم ر ميعلمي بأسلوب 
أحواليراعى صلاته فى الله رحمه وكان العشاء، لصلاة المملين 
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حد

ني

العليبو\ؤح»وا الشخ حيا؛ س اجتاب مواف 

أحدأن وأذكر عليهم، يطيل فلا والضعفاء المرضى من المصطلين 
نيالإطالة يتحمل ولا البول حصر من يعاني كان المملين 

مرات،عدة )معل( كح ذلك عليه واثني حصن فإذا الصلاة، 
فيخففمحصور الرجل أن الصلاة في وهو الوالد منه فيفهم 
الرجل.بهيا رحمة الصلاة 

أحديكون وعندما الصيم، فصل كان إذا أنه عادته من وكان 
المغربصلاة انقضاء بعد )بثنه( يأحد عنيزة فى موجودا أبناثه 

اللهرحمه العشاء ويملى ويدرس البيت، إلى يوصله لكي ويطويه 

إلىعنيزة أهل عادة هي كما يدهن، الحناء صلاة بعل ؛نت،. بدون 
فيجلسالقهوة، لتناول يدعوْ لمن إجابة الناس( رمجالس القهاوي 

بيته.إلى يرجع نم عنده، المهام يطيل ولا شل الساءة نصف، 

الساعي)بين الغرويي ؛التوهبت، ليلا الثالثة الساعي حدود وفي 
مريبا(الزوالي ؛التوقيت، والصم، الاّعة والساعة والصم، اكامنة 

يقومونتا لينام استعدادا؛ فراشه في الله رحمه الشح الوالد يكون 
الليل.لحني بعده 

~وكان، والأليفوالبحث، شغله ند وقته كل فكان 
والكتابةوالمراجعة~ والمسح اكالم، على وقوة جلد ذا الله رحمه 
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يسهقى السعدى السيخ 

والأسلةالرسائل على والرد الإسلامية، والمجلات الصحف قي 
والتعليموالبعيدة، المريبة المليان حميع من عليه ثري التي 

عات،والشما المشكلات وحل والإرشاد، والتوجيه والتدريس 
الأقارب،ووصل اكس، وخدمة العامة المحافل وحضور 

لملابسهعسله من الأمور أسهل فى حنى بيته أهل عدة ا وم
رحمةالله فرحمه بالبهائم، وعنايته وموالاته لنزله وصيانته 

واسعهء

الناسعامة ْع مجالمه 
مكانهمن يقوم لا الناس مجالس في حلس إدا الله رحمه كان 

الأمراء،من أمير أو المشايح، من شيخ ت لثلاثة إلا للسلام وقوئا 
اللهرحمه كان عداهم وما الوالد، يره ولم للبلد قدم قد غريب أو 

عليهالله صلى الله رسول لسنة اتباعا جالس وهو عليهم لم ي
•وملم 

جهةمن جالس والوالد المجلس في الشهوة صوا ؤإذا 
عشالشيخ اليمين على الجالس فدم بالأيمن بدأوا فإذا ار، الج

بعمىوفي للشيخ، تقديرا قبل• الشيح أعهل لا، I نائلا ه نف
!فيقول،ه نفعلى غيره يوثر الناس من واحد كل كان الأوقات، 

٣٩



العدىبوالرحمن الشخ حياة من اجتماب موانف 

القهوةيقدم من ترديد وكثر هدا حنال فإذا قبل• الفنجان فلأنا أعط 
ويضعه،فياخدء الفجان. أعطني كيمكم على ت الوالد الشيخ قال 

مكانه.من بعضهم ويقوم تحيون فيلهم، يصب بمن رحمة 
ؤيدهبرالعقد( الملاك أو الزواج دعوات يجيب الله رحمه وكان 

أنبعد أجر، أو كتابة دون للزوجين يعفد وكان عندهم، للعشاء 
وكذلكوالناهدين للزوجة ولي وجود من العقد ثروُل توفى ئ

له؛قوله بمثل ه ويوانويلاطفه الزوج يمازح وكان الزوجة• رصا 
وبعد، زوجتلث، عن الناس أبعد وأث وليدي يا ن، يحلما أول 

منالحق وللئج وأحيها، أبيها من لها الناس أثرب أست، الملاك 
ونحن،ملكالث، أصبحنا لألها بها؛ وتروح زوجتلثا نأحذ الأن 

الناسيحث، الله رحمه وكان عنها. ردك تهلح يأحل ما أمرك، 
مقالةذلك في وله الماء ومحافل الزواج ولائم في الاقتصاد على 

فيلغيرهم قدوة يكونوا أن على عنيزة وجهاء فيها يحنا جميلة 
الماء.وتجمعات الزواج محافل في الاقتصاد 

وكبارالمرضى فيماجئ الخاطر جبر يحسبا الله رحمه وكان 

إليهذمِح أولم أصدقائه من أحدا أن علم ؤإذا بالزيارة. المن 
البابعليهم يعلرق عليهم الدخول وقمل لخاطره، جبرا الشيح 
حولالم. يريد الشيح أن بالياحل كان من يعلم حتى وبقوة بالعصا 



بيتهر العدى الشخ 

دونيطمنه بالمحلس الدخان يشرب منهم كان فمن عليهم، 
بمقدمهيفرحون والنساء الرحال مجن الجلوس وكان إحراج، 
وينمحهم•إليهم يتحدث فيجلس 

دينهعلى حرصه على ويدل الشيح يصنعه ما محلويف من ولكن 
حللبةمن أصدنائه بعضي إلى ييث لدعوة إجابة ذهب إدا كان أنه 

المالحزامل ومنهم العامة الدعوات في يرافقونه الدين من العلم 
فىيتكلمون المدعوين أو الحاصرين سمعت إذا I له فيقول السليم 
أوسؤالا فامحالني فاؤغ بكلام يتكلمون أو وأعراصهم، الناس 

ألة.المعن بالإحابة أقوم ومحوف علمية أو شرعية ألة ماذكر 
خاصة،بصفة والشيخ عامة، بصفة المشايخ يقدرون الناس ولكن 

ويسمعونللوالي وينمتون الجمح يسكت، الوالد الشيخ تكلم فإذا 
الوكلام وغبية لغو مجلي من المجلس يتحول وبهذا كلامه، 

فيالجمح نفعه فيعم وفائدة، وفتوى علم مجلي إلى منه قائده 
الله.رحمه حكمته س وهدا أحد، إحراج دون ودنياهم دينهم 

الممدوحة،والفكاهة الهلرفة من المجالس يرن>ْ تخلو ولا 

هذهبعض وفى الوالد جماعة من الحاصرين أحد أن ؤيذكر 
فقال!لمخهلوبته( الرجل )رؤية مسالة عن الشيخ ال حمالمجالس 



العليمدالوحمن الشح حياة من اجتماب مواقف 

وطلبيحطبها أحد وجاء بنت عندي كان إذا لي يحل هل سنح يا 
تالوالد فقال يشوفها؟ له أسمح فهل إليها( )النظر البنت نوقت مني 

بهمأمور وهدا ولها، له الأحسن ومن محرم، هناك دام ما بأس لا 
المجلسهدا في فكان والرحل. البنت خاطر يهلمثن وبه السنة، في 

مربعوهو الله، رحمه الرامل ءاّي، الوالد الشيح طلبة كبار أحد 
اللهرحمه وكان العربية( واللغة )النحو في عنيزة ولأهل للشيخ 
وحنائيخ يا ازحه يمِوهو الوالد للشيخ فقال البصر، كفيف 

هم،هل شء، الجن عن نعرف نفدر ما المر كممين يا )ونحن( 
؟يأياليتا نلمس أننا لنا يصح فهل ثينة، أو زينة 

منالوالد الشيخ وصحلن، المجلس في الحاصرون فضحك 
الزاملالمحمّد علي والشيخ • يمزح أنه يعرف وهو الموال هذا 

منكثر طلبة وله المتمتين أسئلة على والرد العلمية بدروسه عرف 
ه. ١٤ ١٨عام في الله رحمه توفي عنيزة. أهل 

العامةالمجالس في يماسح أن يكرم الله رحمه الوالد وكان 
يعفىعلى الله رحمه أنكر لدلك المجلس؛ في نواحيه عند خاصة 

المجالسأحد في الشخ بمدح قام عندما محبيه س وواحد ملازميه 
فقامالمجلس، ذللث، في موجودا الوالد وكان كثيرا الحضور وكان 

٤٢



ييتهش العيي الشخ 

تعودلا أرجوك ت للمادح وقال وتفرقهم الناص خروج بعد الشيخ 
فيحاصر كنت إذا خاصة الناس مدام تملحني ولا ثانية، مرة لها 

وراءمن ذلك يكون ان فأرجو ذلك من بد لا كان فإذا المجلس، 
فيه.أكون لا مجلس وفي غيابي وفي فلهري 

والغنيوالكبير، الصغير يمازح ما كثيرا الله رحمه وكان 
فيحيقلالكلام مبتذل عن ويبتعد المدق يتحرى وكان والفقير، 
والأنس•بالسرير المجلس 

هه ءأة 

٤٣









ره/ماِلمحسا 

فيهام أمر العالمين رب ُالله والصلة العبادة عن الحدث 
مواقفوعرض الله رحمه النسخ عن حديثنا وفي إنسان، كل حياة 

تروىء-ابرْ بإشارة ولو الجانب لهذا نتعرض أن بد لا حياته من 
حياته.عن شيء ومعرفة الشيخ عن شيء لسماع المتلهف ظمأ 

مافيملي والذكر، بالصلاة الليل أحر يحيي أن اعتاد إنه قلنا 
مقامهفي الليل قيام على حريما كان وأنه يملي، أن له الله شاء 

لأحل)السطح( بالهلاية الماء له يوضع الله رحمه وكان وسفره، 
ملءعن يزيد لا )وصوءه( غسوله وكان ، التهجد، لملأة الوصوء 

شل.الكأس ونمق كأس أو كاس 

بعضوفي جدا، باردا الماء يكون عنيزة شتاء ليالي وفي 
فيشاهدت وقد منه، يتوضأ ذلك ومع الماء، يتجمد السنين 

ومعتجمد، قد وصونه ماء سطح عنيزة— في —وأنا المرات إحدى 

٤٧



السعديعبدارحمن الشخ حياة من اجتماعية هواتف 

سماحتهمن وهذا المساء، له يهسخن أن أحدا يكلف لم دلك 
٠المكارم على الوصوء إّياغ في الأجر وادتغاثم الله، رحمه 

فهوومشربه، مأكله محي متنهدا الأكل، قليل الله رحمه وكان 
ىالتي الأيام كذلك ثهر، كل من ابس أيام يحوم 
تلاوةْن يكثر رمضان شهر في وكان صومها، على ه الله رمول 
رمضانشهر من العصر صلاة فبعد حفظه، ومراجعة الكريم القرآن 

الناملالعلي ليمان سوالمرحوم هو الكريم القرآن يتدارس 
فيقرأيالتناوب؛ غيبا حزء نصف يقرأ واحد كل الله، رحمهما 

سليمانيقرأ ثم له، ويصحح ويتابعه الحلي سليمان ؤيتع الوالد 
رمضانمهر في يحرص وكان له، ويصحح الوالد ؤيتابعه الحلي 

المواهب،كتايح وله ، يره نفعلى الكريم القران قراءة حان_، إلى 
فيالكريم للقرآن تلاوته أثناء استتبهلها قرآنية فوائد وهي الربانية" 

"القواعدكتاب، وله كتابه، مقدمة فى ذلك ذكر وقد رمضان، شهر 
رمضان.شهر في أيثا تأليفه بدأ القرآن" لتفسير الحان 

أدلكم"ألا ت نال، ه الله رمول، أن هريرة أبي ص المحيح في نت 
رل،ر-يا بلى ت نالوا ٠ " الدرجات؟ به ويرغ الخطايا به الله يمحو ما على 
اجد،المإلى  Lias؛)،وكثرة ، المكارء على الوضوء إسباغ ا ! قال،الله. 

'.الرباحل ندلكم الصلاة، بعد الصلاة وانتطار 

٤٨







|نا1تح

الصغيريحبه ، حدا متواصنا الخلق مهل الله رحمه كان 
وكانلهم. ومحبا للناص منمحبتا متكلف، غير منمنلا والكبير، 

لمفمثلا أحلم، على يثقل أن يحب يكن ولم نفسه يخيف يقوم 
يخللالذي هو وكان ومؤلفاته كتبه سخ في مساعدته إلينا يطالب 

ؤإذامرة، من أكثر بنسخه يقوم الأحيان وفي ، بيده مؤلفاته 
مؤلفاتهويعص كتبه بمسح يقوم من بتاجر مجهدا أو مشغولا كان 

.حميله الخهل حيد منهم كان من خاصة ،  4Jijورما

بعضنسح في بهم استعان معروفون أشخاص وللشيخ 
نيحيرا~ الله "جراهم منهم بالأحياء نستعين نزال ولا مؤلفاته، 

وكانوحطه، وأسلوبه بهلريقته لمعرفتهم النيخ كتب وسخ قراءة 
الذيفهو نجد أهل عادة هي كما بنفسه صيفه بخدمة يقوم كذللث، 

ولفيوفه.له بنفسه والشاي القهوة يعد 



العليعدالرحمن الشح حياة من اجتماعية مواتف 

أنهإلا الأصدقاء من حاصه الله رحمه للشيخ كان أنه ورغم 
حنمن وهذا خاصنه، من أنه علاقة به له من كل بشعر كان 

-عشرته، 

الناسلعامة حلمته 

البين،ذات إصلاح في بارز دور الله رحمه للشيخ كان 
أنالشيخ من تيللب عنيزة في والأمر العائلات من كثير وكانت 

تهدئةعلى يعمل الله رحمه وكان بينهم، للاصلاح يتدخل 
يعفوأن المشتكي من ويهللب البين، ذات ؤإصلاح المتخاصمين 

لهوكان النامى، بين موعة مالشيخ كلمه وكانت المشتكى، عن 
بحكمه.يرمحون فكانوا وزوجته، الرحل بين إصلاحي دور كيلك 

بهلثقتهم عليها ويشهد الناس وصايا يكتب الله رحمه وكان 
والفعل.القول ص الحق إلى ؤيرثدهم لهم ؤينصح وبأمانته. 

حاجاتهمتبلثغ في الناس آمال محهل الله رحمه الشيخ وكان 
لهويشرحون الوالاس بالشيخ يتصلون مهنالب لهم كان فإذا للأمير، 

تقتضيهبما عنيزة لأمير فيكتب يتاحر، لا الوالد فكان مهنالبهم، 
الكتابصع ت لي ؤيقرل )الرسالة( الكتاب ؤيعهليني المصلحة، 

•)اتركه( وحله الأمير باب مفتاح بمحل )الرسالة( 
٠٢



أحلاق،

وزكواتصدقات للوالي يرملون وغيرها عنيزة أهل وكان 
إلىبرمحانل يبعث ثم بمعرفته، وتوزيعها بتسجيلها اللبم، رحمه ليقوم 

منكمجانا I فيقول المال، صرف، أوجه لهم يبين الأموال أصحاب، 
عليكميخلف والله كذا، فلأن وعطينا كذا فلأن وعطينا كذا، 

ويطلبونالمال بعض للوالي يرملون الماص وبعض والأحرة. بالدنيا 
بإيصالهشص بطيب، الوالد فيقوم معينين، أثخاصى إلى ليمه تمنه 
ومنعنيزة أهل من به الماس ثقة دليل وهدا لهم، خدمه ه بنم

٩ش عمال4 

فيباب شح مثل ؛نف، البيت، بصيانة يقوم الله رحمه كان 
هبنغيقوم سنتثن وكل بالت، زيح أو رفوف،، عمل أو الجدار، 

ملحوالملح الوارش بين الطين من لماصة رعمل طح البتنعيل 
محيةمن البيت يتضرر ألا أجل من وذللئ، الشقوق ؤإغلاق ، ه( تف

المطر.

وكانبقرة عندنا وكانتح البيت،، ببهائم عناية كذللثه له وكاتمتج 

بععرض،.لقرنها نكرانهم إب يرسلون كانوا التجار أن وستأتي 

٥٣



العييمدالرحمن الشخ حياة من اجتماب مواقف 

منوتأكد ، عليها أمرق ويد إلا ينام وما ، يوميا ه ينفيواليها 
فيهابنتي التي الأيام وفي الشتاء نمل في خصوصا عنائها وجود 
مكالهاأن من ويتأكد ه، بنفويطعمها عليها، فيعطف البرد، 
هبنفملابسه يغل أمره أول فى الله رحمه وكان ودافئ. نظيف 

لأنوذلك القوالب، صابون أو الأعناب( أنواع من )نؤع يالثنان 
تكنولم المنزل، أعمال بباقي تقوم كانت الله رحمها الوانمة 

الأمر.أول وتساعدها تخدمها خادمة عندها 

منبعمل أبنائه من أحدا يكلف أن يحب الله رحمه كان وما 
أعمالهيباشر كان بل ذلك،، في مساعدته أو غيره أو البيت، أعمال 
بنفسهالثقيلة الأحجار يحمل الله رحمه وكان الله، رحمه بنفسه 

أثروظهر أحل، من مساعدة دون التمر( حففل )محل الجمة إلى 
فيقتاما به أن وفاته بعد فعلمنا لأحد، يشتكه ولم حسده، ش ذللا، 
الثميلة.الأشياء حمل مجن بهلنه 

للأسرارحفظه 

لأقربحتى يفشيه ولا ؤيكتمه ر اليحففل الله رحمه وكان 
بماتخبره المرأة فتاتي الله، رحمه به يثقون فالناس إليه، الناس 
يسألوهل.ا زوجته، من عنده يشتكي والرجل زوجها مع لها حدث 



أحلاض

بضارجل وبأتي زواج، مي يستشير لذلك حاص أمر عن 
الناسبين المنكلات عليه ويعرض خاص، موصوع عن الشيخ 
غكنالكن، أو حمل بما أحدا يخبر لا ذلك، ومع عليهم، ويثير 
الوالدأما بهم، علاقة لهم ومن الشأن أصحاب من ذللتح نعرفح 
لكن.أ؛ا لأحد بمشيها ولا الماص أمرار حفغل على حريضا فكان 

هء؛:- أ؛ي 

٥٥









الاستفتاءيريدون فيما للشيخ يرجعون الناس كان ما أكثر ما 
يراهما عليهم وينكر لهم، ؤينصح ويرثيهم يفتيهم هو وكان فيه، 

ندما مثلا عليهم ينكرها كان التي الأمور فمن للشرع. مخالفا 
الناسعامة من الرجل ياتبه فعندما وصاياهم؛ في أحيانا يكون 

■لمولهم آبائهم عن توارثوها التي الجائرة الوصية بهده ويوصي 
لقواعدمخالف فهذا عينها(، حياة والبنت تناسلوا وما )الذكور 

ناحتتين:س الشرع 

•الذكر نميب نمى البنت تعهلى الوصية هذه أن ٠ ونى ألا 

إلىالمال هذا ينتقل لا ف-ت إذا البنت أن الثاني: والأم 
بخيرالموصي ؤيصح الكتابة عن يتوف الله رحمه فكان أولادها، 

منها.

يهلل—،من سواء للناس، النصح في يجتهل. الله رحمه وكان 

٥٩



العييعيدالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

الماسمها يجتهد المي الأمور من أمر في أو وصية في نصحه منهم 
منهيطلب رجل جاءه أنه هنا وأذكر ٠ العلماء ْن المشورة حللب محي 

أوكتبها وقد البر، لأعمال موته بعد بها يحمل وصية محي المشورة 
أنأريد حمد أيو يا I الوالد الشيح له فقال ، كتابتها الوالد من يريد 

قدرجل ومعك مظلة ليلة في تمشي كنت إذا لا، سوا أسألك 
تجعلهأم حلفلثح يمشي الرجل هدا تجعل هل المراح، لك أمسائا 

أماميأجعله بل المائل! قال وأفضل؟ أحسن الحالين أي أمامك؟ 
رأيه،عن وعدل الوالد ضد الرجل هدا ففهم المقدمة. محي 

البلدوأهل الملمين صف سق يحب لا الله رحمه وكان 
فمماالبلد، قاصي شؤون وفي القضاء في يتدحل أن يحب ولا 

بأنهاواحد مجلس في بالثلاث العللاق أن يرى كان أنه عنه يوثر 
ذللث،في الرمحمية الفتوى لأن بهيا؛ يفتي لا لكنه واحدة، طلقة 

موصؤعفي ساله الرجل جاءه فإذا يراه، ما بخلاف كالم، الومحت 
لأنهسؤاله؛ على يجيبه ولا القاصي إلى يذم، أن أمره الهللاق 

للمسلمين.عامة مصلحة دللث، محي يرى 

عليهمولأيشاسد المستفتين أحوال يراعي الله رحمه وكان 
منرجل استفتاه الجالس من مجلس فى أنه وأدكر بالفتوى، 

)يفصدنحن شيخ يا ت له وقال )المامرى( الشعبي العناء محبي 



والفتوىالشخ 

الباليخارج إلى الأخير العشاء صلاة بعد نهللع ربعه( 
أنتمهل الشيخ! فقال بذلك؟ ذب علينا فهل نغني، ونجلس 
شيح.يا لا I السائل فقال الصلاة؟ تتركون أو صلاة وقت تذهبون 

قالومنكرات؟ ومجون اقملة ممأشعار فيه غناؤكم هل له؛ نال 
فلاتقول كما الحال كان إذا الشيح! له قال شيخ. يا لا السائل! 

بدلك.باس 

خاصةالناس أسئلة على يجيب أن على حريصا الشيح وكان 
أهل)باب الدار باب جهة س بيته إلى فيحفرن كثر، وهن النساء 
ينتفلرنن فيجلالحريم( باب الحالي الوقت، في يمي ما أو البيت 

علىيرد وجلس عليهن لم مالبيت، إلى الوالد جاء فإذا الشيح، 
علىالموال إلقاء ص محرجة السائلة كانت، ؤإذا بنفسه، أسلتهن 

بنقلالوالدة وتقوم الوالدة على صرا السؤال بإلقاء تقوم لهي، الشح 
ويقومللوالد الوالدة كلام يمعن وهن مباشرة، الوالد إلى السؤال 
والسائلةكلهن يسمعنه بصوت ل وا لا على والإجابة بالرد الوالد 

خاصة.بصفة 

رواهمير نقعن يالونه كثيرة أحيان في الناس وكان 
السائلس با يهللمزعجة الرؤيا كانتإ ؤإذا لهم، فيعبرها المنامية، 

لهومنفعة بر فيها أعمالا يعمل أن أو ويتصدق، الله يتقي أن 
مثلرؤية عند والمنة الشرعية لأياب ١ يعلمهم وكان ولدينه، 
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العليعسدالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

شرْللرائي خر فيها ارويا أو الحالم كان ؤإذا الزعجة، الأحلام 
ذلك.على الله يشكر أن منه ومحلق 
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*ِواانى

/،مياُا





منصفحات لك تعرض أمموف المقدمة هذه وبعد 
ولنها أنلم والمي الوالد، مع عشها التي الجميلة المواف 

معي!عثتها كما معي لتعيشها فتعال الله، شاء إن أنساها 

jiJb ^!لامعة
اسمهعليه عزيز صديق الرحمن عبد الشيخ للوالي كان 

الأيامأحد في ، الله د'اصحش وهو الدامغ العزيز عبد 
العمر)يتذاكرون( يتطارون وكانوا الوالد، حماعة ْع يمشيان وهما 

لهفقال الوقت،. ذللئ، سنة  ٦١الله ، صعيفعمر وكان )السن(، 
تقال ، الّبمح،عمر يكف؛ل-ؤ العزيز عبد أخ يا الله؛ رحمه الوالد 

يريدأنه ه بل،لليعني لأن، ا من شيخ يا نبتدى لكن )حنا( زين 
يرددهاوصار بديهته بسرعة الوالد فاءجّ_، سنة، ١ ٢ ٤ عمره يكون 

بها٠وينكره الله رحمه عليه 



المعديبد\فحص الشخ حياة من اجمامية مواقف 

أالمسة ثلوال مشغول 

علىله دعوته في الوالد على ألح صديق الله رحمه للوالي 
الحجة،ذي نهر أواخر في ذللث، وكان يالليل، أو بالغلهر قهوة 
أسطعلا ت له وقال يداعبه أن يريد مازحا له اعتذر الوالد لكن 

فلّامنفعل، وهو الوالد على ألح الرحل لكن كثيرة• مواعيد عندي 
المسةهده كل الوالد: قال دعوته على ممل الرحل أن الوالد رأى 

رالقائمة(*الجاية نة الأول أواعدك موفج لكن مواعيد، عندي 
الرحلوقال الموعد وبعد القبول بعدم لمفاحاته الرحل فدهش 
الوالد:له قال محلى. )تدخل( تطب تريد ما أكيد أنن، لا للوالي: 

الجديدةالسنة من يعتبر القادم الثلاثاء يوم أن تعرف، ألتا أحي يا 
فنعجب،معه(. )يمزح الموعد قبلت، ما وأنن، يومين، بعد أي 

بموعده.ورصي قوله من وضحك الوالد من الرحل 

فرعوزاسحرة 

علىالبام المحمي إبراهيم مع للحج ذاهبا الوالد كان 
فيشيء كل )أفراد(. أنفار ثمانية عددهم حماعه ومعهم بعارين 

امالبلبراهيم ١ سليمان معهم وكان يرام، ما على الرحالة تللث، 
وصلوافلما الماء(، )بعير القنب بعير على راكبا وكان معهم حاجا 
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الثسخحياة من مواقف 

واحدكل ذهب فتها نزولهم وعند عرفات، إلى وحرجوا مكة إلى 
الماءمعه البراهيم وسليمان المكان، في واختلفوا وجه في منهم 

المهوةويعدوا ويشربوا يغتسلوا أن يريدون ينتفلرونه والجماعة 
مكانه.يعلمون لا وهم معه والماء والشاي، 

وصلمن وآخر منى، في محلهم إلى وصلوا النهابة فى 
السسامالمحمل إبراهيم فقام الماء، بعير على البراهيم سليمان 

وينك؟ت له ويقول البراهيم سليمان مازحا بعنف( )يلوم يهوش 
البراهيمسليمان لكن الدرب* صيحت إنك أكبي ناحرت؟ ليس 
رجعوما الصسائعين، أحد كان الله رحمه الشيح الوالد أن عرف 

المحميإبراهيم إلى البراهيم سليمان فالتفت منى، في إلا للجماعة 
السحر،علمهم الذي كبيرهم هذا الوالدت إلى يشير وهو له وتال 

مامثل إبراهيم يا رتلومونه( ماتهاوشونه ليس تبلى، صسايع 
هثتوني؟

حكواوص الوالد فضحك نبيك. مجا الماء )نريد( نيى حنا ت قال 

يرددهافصار البراهيم، سليمان كلام من الوالد واستألس حمبعا 
فرعون،بسحرة شبهتنا سليمان يا يهديك الله ت له ؤيفول عليه، 

سليمان.يا حق تى هذه ترى 
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السعديمدالرحمن الشخ حاة من اجتماب مواقف 

المتعففون

الناسمن وصدقات زكرات للوالي بأني رمضان ثهر في 
يرى،حسبما والمحتامحن الفقراء على يفرقها وهو والتجار، 

فلأناأعط ت لى ويقول فلوس فيها صرة يعهلينى صغير وأنا وأذكر 
منك،الوالد أخذها التي الفلوس هنْ ت له وقل المحتاجمن، رمن 

تورية،وهى حفيقة أحسبها وأنا )الدين(، السلف بذلك يعنى 
فيالحمايل كبار من المحتاجمن هؤلاء أن عرفت كبرت وعندما 

وهويحرجهم، أن يريد لا الشيخ والوالد متعمقون لكنهم عنيزة 
سالمحتاحون الناس أما منازلهم، وينزلهم الناس يقدر الله رحمه 
لكيبهم يثق الذين من أحدا يعهلي أو ه بنمفتعطهم الناس عامة 

لهم.يوصلها 

الدخانعلية 

أهلوعادة حطب، حمل الله رحمه الواللس الشيخ اصترى 
داخلالحطب الجمال يدخل حهلتا الواحد اشترى إذا عندنا عنيزة 
أكلؤإذا وماء، تمرا المت أهل له يفع عمله من انتهى ؤإذا المت 

ْنخرج أنه البيت أهل إخبار بنصل بقوة البنت باب يغلق وشرب 
يريدالواك حاء الجمال، خؤج لما الراين، إحدى في الييصث،، 
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الشححياة من موانف 

طريقهفى بالحوش الوالد فوجد الجمال )بعد( عقب الباب إغلاق 

من)مانطة( طايحة دخان علبة أنها الوالد عرف علبة للباب 
ونالالجمال، ونادي الباب وفتح العلبة وأحد الوالد نام الجمال، 

ترددتبعد نال الدخان، علبة بذلك يعني لك؟ هدى الوال! له 
نالبداخلهاا؟ رما فيها وثر تدري شيخ يا لكنك لي، هده نعم 

الوالد!فال شيخ؟ يا ونملينيها الجمال؛ قال دخان. نعم الوالدت 
الذيالحعلب بقيمة نشتري سوف العلبة لفتت، ما إذا لأنلئ، نعم؛ 
اللهوالهادي الرزق من وتحرمهم عيالك وتجؤع منها بدلا بعته 

ما)رمى( وكب العلبة وأخذ الله.. باسم الجمال! له قال سبحانه. 
اللهإلى ب إني اللهم ت وقال بالأرض، وأوراق دخان من مها 
أخرى.مرة للدخان أعود ولن 

اجابمسأنر

معيتعشى حالسا الله رحمه الوالد كان الأيام من يوم في 
ثلرقيتعشمان وهما الله، رحمه السعدي الرحمن العبد أحمد الأخ 
أحنبيارحلا فوحد الباب ليفتح أحمد الأخ فذهب القهوة، باب 
أبيموجود؟ الشيخ أحمدت للأخ الرجل فقال عشرة، أهل عير لٌن 

يعديأتي سوف موجود عير الشخا أحمدت الأخ قال الثبا• رأريدآ 



الهديعدالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

وحلسحمد أ الأخ ورجع السائل، الرحإٍر فذهب )قليل(. شوي 
الأخقال اuب؟ عند من الوالد: له فقال الوالد. مع عشاْ يكمل 

بالبيتموجود غير انلئا • له وفلت عنك أل يأحنبى أحمد! 
بالبيتنا٠الشيخ يكون ففد أحرى مرة ارجع قليل، بعد تأتي وسوف 
الوالدقال عشاه(. من ويمنعه الوالد يزعج ما أنه أحماّ. الأخ )نمد 
)لماذا(وليش العمل؟ هن.ا تعمل )لماذا( ليثي ؛ معنفاأحمد نادخ 
المائلوأجيبح أقوم أن لي أحب وليدي يا موجود؟ غير إني، تقوله 

وماغاصا العشاء من الله رحمه فقام العشاء. على جلستي من 
يملحلثج.الله ثانية مرة لها تحد لا أحمد؛ للأخ وقال عشاه أكمل 

١^٧١.قوي' 

بحدبعنيزة الكبير الجامع من خارجون ونحن الأيام أحد في 
الرحمنعبد المرحوم قابلنا البيت، الى راجعين العشاء صلاة 

فقالالله، رحمه الوالل. مع ت، وكنالخريرة جل مإمام الدامغ 
إلىبرقية جاية إنه يقولون ثيخ يا الءامغ: الرحمن عبد المرحوم 

يدّيحونما بعد إلا هذه تشتغل ولا البرقيات( إرسال بريده)جهاز 

البرقيةأن عليه)يقلن الله يذكرون ولا تيس، منة كل عندها 
له:قال ئم الله رحمه الوالد نمحلث، الث.ياءلين(. أو الجن تحملها 
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الشخحياة من مواقف 

بسنخدبلكانوا ولو مباحة، نمل وسيلة هذه الرحمن عبد أخ يا 
والبرقيةالقرآن، قراءة ولا الله اسم نقلت ما الجان أو الشياطين 

وهىالرحمن عبد أو الله عبد كلمة فى الله أسماء فيها بذكر عادة 
التيهى الجن تكون فكيي سورة، من اية أو الله، أسماء من 

سلكالألة هده من ينقطع لو مثلا الرحمن عبد أخ يا نم تننلها؟ 
أرسلت،ولا الألة هذه اثتغلتؤ ما كان اللحية نعرة مثل صغير 

الله؛نعم من نعمة هذه الخرافات؟ بهذه تصدق ، فكيفالبرقية، 
والجاتماالرابح عن، وتعلم الوقت وتوفر الأحبار ننقل إنها حيث 

فلاالعيد، ويبوت رمقان نهر لحول يعلنون وبوأمهلتها )القادم(، 
)يحضره(يجيبه الله وعى الرحمن، عبد أخ يا سلن، أي يدحللئؤ 

الناستخدم التي السريعة الاتصال ومائل من لأنه يعنيزة؛ عندنا 
الدامغ.الرحمن عبد الشخ فاقتغ الأحبار. وتنقل 

وصولهايوم وفي الحج، من قادمة الله رحمها الوالل.ة كانت، 
سنوات٣ وعمره أحمّل. أحي ولد الرحمن عبد كان الله، رحمها 
الليلةوفير أمه. إلى يرجعونه اء الموقمحا بلعب، بالبيت، عندهم 
التيالوالد بساعة الصغير الولد لبح الله رحمها لوصولها الأولى 
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عليالبوالرحعن الشخ حاة من اجتماب موانف 

الوالدونام )الجرس(، الحرس محل فقفل فراشه عند يضعها 
قاموما النوم فغلبه الصغير، بفعل يعلم لا وهو مقفولة والساعة 

تدوروالقمة الفجر. صلاة في الناس إمامة عن وناحر الاJالة تلمك 
ذللت،في وعمره البسام المحن العبد البراهيم الرحمن عبد على 

وكانالعصر صلاة من الوالد الشيخ سلم فلما نة. ١ّ ٢ اليوم 
منالجامع لقرب ت، الوقذلك، في بالمملين يغص المجد 

كماالوالد يدي بين يفرأ البسام المحمي العزيز عبد وشمع السوق، 
وتكلمالبراهيم الرحمن عبد قام يشرح، والشيح المعناد هو 

السيخ(به )يعني الله عبد أبو يا الأول، هناك وقال! مرتثع بصويتح 
صليناما الفجر السلامة، على لله والحمد الله عبد بأم عينك قرة 

لهاتتعود لا رامحلث،، على نائمة الله عبد أم أن الذلاهر يالجماعة، 
جماعةوصحلث، قوله س ففحكؤ ه نفالوالد يتمالك، فلم ثانية. مرة 

حدهمثجوما قوله، من البراهيم الرحمن عبد فاستحى كلهم. المسجد 
وكانا٥ ينولا يتذكره يخ الجعل الموقف، ؤلرافة من اليوم ذلك.، 

وذهب،مكانه من الله رحمه ك الوا الشيخ قام وبعدها لنا، يذكره 
لأنله؛ إرضاء قفة عربي ريالين وأءءلاْ البراهيم الرحمن عد إلى 

نللأ١الناص حديث، هو ين، حل. ما وصار بكلامه استأنس الوالد 
يكملوه.لم اليوم ذللث، درس إن حنى اليوم، 
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الشخحياة من مواقف 

اسم0أز اللغة مراجعة 

اللهرحمه الوالد توافق بعنيزة الكبير الجامع مسجد باب عند 
الفمطر. عاقة اليوم ذلك في ولكن البسام المحن عبد مع 

فأجابسوقهم, عن البسام الما>سس عبد الله رحمه الوالد 
نزولفيه والخام زايد السكر شبخ يا له! ونال المحسن عبد 

عنأسألك ما أنا الوالد: الشبح له نال .٠ .وكدا كدا والقهوة 
طريقكمهل الثسارع( ~ )الهلريق سوقكم عن أسألك أنا التجارة 

كانفإذا نجمع )نريد( نبي أننا أحل من المطر، عقب نين أو رين 
الصلاة.جمعنا كلأفة الماس وعلى وطين زلق وق ملا 

لماأنه منها الوالد ْع طريقه مواقف البسام المحسن ولعبد 
إذاشيخ يا للوالي: قال الحريقي عند الإنجليزة اللمعة يتعلم كان 

الميالإنجليزية الكلمات وأراجع أتذكر فمت أصلي صفيتف 
ويتعجبالوالد فيضحك يجوز؟ ما أو يجوز الحريقي عند درستها 

سزاله.من 

موجوداالئسخ . اننبه.
حليد أو الأوقات بعض في بيته من الله رحمه الوالد يخرج 

لأنالشيوخ؛ علي جدة أخته)حصه( بيت أو المسام بت حهة من 
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عييالمدالرحمن الشخ حماة من اجماب مواف 

وخاصةالمسافة، أرباع ثلاثة عنه فسقط للمجد، قريبه بيوتهم 
الجهات،هذه من الذهاب على حرص صيما الوقت كان إذا 

البيتيناء نوكانت أحنه، بت من أو السام بست من فيخرج 
وفيليته• بيوتهن من مدحل وبوحي عنه، يحنجبن ولا له محارم 

من)حالي السام إبراهيم الخال بت على الوالد يحل الأيام أحد 
علىربعه من ناسا دعا الخال ولد الرحمن عبد وكان الرصاعة( 

وأصرواعليهم ومر البسام يبتا من لحل كعادته والوالد قهوة، 
جلسوفعلا لهم، واستجاب القهوة، ليتناول دعوته على 
الوالدكان ما وأثناء وثاهي، قهوة فنجان معهم يثرب الله رحمه 

الشيحأن يعلم لا وهو البسام، المحن عبد عليهم لحل جالسا 
نلأغنية ؛المذياع سمع قد المحن عبد وكان عندهم، الوالد 
،يسمعها يحب وهو البسام، البراهيم الرحمن عبد بيت لحوله 
افتحالرحمن عبد يا مرتفع؛ بصوت يقول وهو يركض فيحل 

وبريييرقص وهو المجلس ولحل وكذا. كذا أغنية فيه المذياع، 
وسكسبالقهوة يدور وقام معتمة ظلماء والقهوة الأغنية كلمات 

علىالوالد ساقه فلما الله، رحمه الوائد بوجود يعلم ولم ، طربا 
عليهرد عليه هو ما على تمر يآو يحرجه لا وحتى الحالة هذه 

وهوهلروب(• )يعنى هواوي أثرك براك أبو يا يهديك الله له؛ ونال 

٧٤



الشحح؛اة من موانص 

الوالد،صوت على المحن عبد فانتبه الله، رحمه يضحلث، 

ولماالمحن، عبد على القهوة فى كان من وصحلئ، منه وحجل 

ما)لماذا( ليش المحزت عبد لهم قال، عندهم، من الوالد خرج 
الرقصومن الشيخ من حجلت، لقد موجود الشيح أن علمتموني 

لها.وترديدي بالمجلس ق.امه 

?^٦ض 
معالملام في متهاون أنه عنه عرفح رحل هناك كان 
فعرفغيره، وعلى ه نفعلى تعديات منه يحمل كدللث، الجماعة، 

الأياممن يوم فمادف وتصرفاته، وحاله الرحل ^ا بقصة الشيح 
وقال،به ورحب، الوالد عليه لم فالشاؤع في الرحل الوالد نابل أن 
أعزمكأنا الرحل: قال أعزملئح؟ أن أو فلأن L تعزمي الوالد: له 
منأولا( نرى )دعنا أول نشوف حلنا لكن الوالد: فقال ثيح. يا 

ممالرجل: قال ءنلْ. القهوة نكون الثاني من أقرب بينه كان 
بيته.من أقرب الوالد ننؤ بيأن وجد الرجل نظر فلما )نعم(. 

فهلنةمن وهدا معنا. تفضل بيتكم، من أقرب بيتنا الوالد: فقال 
مترإلى أقرب وهو بيته إلى الشيح؛الن.هاب يحرجه لا وحتى الوالد 
الرجلداحلأ؛يت، الشيح شاهدوا لو الناس لأن قمحه؛ من الرجل 
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عدىالء>الالرحمن الشغ حياة من اجمامة مواف 

الرحلهدا أن المهم الرجل، ذلك ت إلى ذهابه تغريرن يسوف 
لهوأعد الوالد النار( )أشعل وشب فهوتنا ودخل الوالد مع ذهب 

الرجلاستأنس حتى )يتحدثون( يولفون وا وجلوالتاهى القهوة 
عنكيتكلمون الناس من كثير فلأن يا ت الوالد له غال نم بالوالد 

منكيحمل ؤإنه الجماعة صلاة على نحاقفل ما إنك ؤيفولون؛ 

محترمةعانلة من لأنك الكلام هدا ن، صدقما وأنا يامحت،، تعل 
ولوواحد، لكل يتعرفون اناس، تعرف وليدي يا لكن ومعروفه، 

أكوليدي يا ك فالأحن ك، بوه نغيرك من الخيناء صار 
تكنولا والف، الهده عن ك، نفوترنع الأمور هده عن تترفع 
اواس.لكلام عرصة 

وتراجعتاب إنه ت ويقال الوالد، الشيخ بكلام الرجل فاقتنع 
ولمالفجر، صلاه خاصة الجماعق صلاة على المحاقفلتن من وكان 

عليأثر الشيخ كلام إن ت لي ويقول اليوم، ذللثه بحد للمناس يتعرض 
لله.والحمد 

أيهعن الولد استقلال 

 Uعادةوكانت، عنيزة في الأكبر( )الأخ اله عبد الأخ زوج ن
ليخ١ أبناء نحن وكنا أهله، مع يكن تزوج إذا الولد أن نجد أهل 
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الثخحياة من مواقف 

أولادا،الله عبد الأخ ررق ولما واحد، بثت في الوالد ْع ساكنين 
وعياله،هو فيه ؤستمل بسن، عن لشسه يبحث أن منه الوالد حللب 
وعيالهوزوجته هو حريته الله عبد ولده ياحد أن الوالد قصد وكان 

فيالمكره هده عارصن الله عبد الأخ لكن لهم، حاصر بجت في 
وعيرعيب أهله بيت من الولد حرؤج أن والسبب الأمر، بادئ 

الزمان.ذلك قى عنيزة أهل عند اجتماعيا مقبول 

حريتي،وآحذ معكم بالجلوس مرتاح أنا للوالي! فقال 
سوءوبينك بيني إنه ويقولون؛ علينا يتكالمون الناس أن وأحنى 
بهمكلا الوالد! له قال . للث، ولا لي أرصاه لا ما وهذا تفاهم، 

بأنالناس أبلع سوف مناسبة فيه صار إذا علي، حله الأمر هدا 
وهوكثر عيال وعنده مقتدر وهو متروجون أبناء له كان إذا الواحد 

حتىأحرى بيوت في يستقلوا بان لهم يمح لخدمتهم محتاج غير 
البيتمن خرج الله عبد الأخ المهم الجن• داخل حريتهم بأخدوا 
يتكلمولم وزوجنه، عياله على ووسع مستقل بت في وسكن 
أنوأدركوا الناس عند ومثلا قدوة الحادثة هده وصارت الناس، 

الوالدبجن تفاهم سوء وجود يعنى لا أبيه بت من الولد خروج 
المتزوج.للولد أقفل الانتقال هذا أن كدللث، وعرفوا وولده 
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العييعيدالرحمن الشخ حياة عن اجتماعية مواممج 

القمراإلى الوصول 

عنالزمان ذلك في نغلر ووجهة تصور الله رحمه الوالد للشخ 
الناسأن خاصة للقمر، الأمريكان وصول محاولات وقضية حادثة 

)دعوةقهوة دائرة عندي 'كانت، الأيام مجن يوم لفي، دلك. يستبعدون 
والوالدالضحى، وقت وكاس الأصدقاء( بين تدور وقهوة ثاى 
الأصدقاءبيتنا في اجتمع أو أحد عندي حاء إذا يستأنس الله رحمه 

يشربعندنا وحلص بالقهوة علينا الوالد لحل المهم ٠ القهوة عالي 
المعروفالأعمال رحل العاليان الصالح سLليمان وكان القهوة، 

الأمريكانله؛ وقال الوالد سليمان فأل يالدايرة، معنا الله رحمه 

رأيكوص للقمر، )يطلعون( يروحون يحاولون إنهم يقولون ثّثخ يا 
آلهوبواستله ن مليما يا ممكن هذا I وقال الشيخ عليه فرد شيح؟ يا 

منالأية الله رحمه فقرأ آخر، سلهلهان أي أو القمر إلى ترفعهم 
أقثايّين تفذؤأ أن أنقلنتم إن ؤالأنير آ-بير ثمر ظؤ الرحمن! سورة 
[،٣٢لالثىأن; ه . إنلُلني إلا ممذؤيثث لا محأمحفي، ؛^، ٣١١
حاضرينأشخاص عثرة آ رالقهوة الدائرة في اليوم ذلك وكنا 

لمبعضهم إن حتى كادمه، من فنعجيوا الوالد، كالم امعين وم
-٥١٣٦٠نة كاد الحدث لأن الجواب ولا زال البموعب 

)فندقإلى ذهت سويسرا في كنت، لمّا م  ١٤١٨عام وفي ٠ تقريبا 
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الشخحياة من مواتما 

ساكناوكان التويجري، العزيز عبد الشيخ على للسلام برزدث( 
ثىالعصر صلاة بعد وثاهى قهوة ة جلوعنده الوقت، ذك ؛الفندق 

كثيراالله رحمه الوالد يحس، التويجرى والشيخ الفندق، صالة 
وأروحإلا لعنيزة مافريتح عمري ما يقول وكال حيرا، الله جزاه 

بيته.في عليه للسلام سعدي ابن للشيخ )اذهي،( 

منشخصا ١ د الفندق صالة في معنا حاصرا كان المهم 
كانأمريكي رجل هؤلاء بين ومن الخلج، أهل ومن الجماعة، 

التويجريالشيخ فتحدث الأم-ريكي، بالكونغرس صافا عضوا 
الفندقبصالة معه الموجودين المترجمين بواصهلة للأمريكى وقال 

الأمريكانأيها يا أنكم أيوم عرف فد الرجل هذا ت علي يشير وهو 
عاما. ٦٠مند القمر إلى تذهبون صوف 

أصدالتويجري الشيخ مقالة من الأمريكي الرجل فتعجب 
ويصدقيعترف الوالد( )يفصد هو الأمريكي• قال ثم الجب، 

كثيرونأناس أمريكا في وعندنا سنة! ٦ ٠ قبل القمر إلى وصولنا 
إنويقولون• القمر، على ونزولنا طلوعنا وينكرون ذلك يكذبون 

إذلك؟ يصدق سعدي ابن الشيخ هذا ومع صحيح، غير الأمر هذا 
تله وقال التويجري للشيخ الأمريكي التمتؤ ثم عجيب. أمر هذا 
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العييعيدالرحمن الثمخ حياة ْن اجتماعية مواقف 

يعرفالأمريكي )لأن المجمعة؟ أهل من معدي ابن الشيخ 
وقالالتويجري الشخ عليه قرئ المجمعة(• أهل ْبن أنه التويجري 

طولالأمريكي الرجل فكان عسرة• أهل من معدي ابن لا، ت له 
الوالد.ورأى فكر وعن التويجري مقالة من يتعجب معنا وقته 

الوالدسماحة 

أدعوأل علي يلح دائنا الله رحمه الوالد كان الشباب أيام في 
ألزمولا لبيوتهم أذهب وأنني خاصة بالدائرة، وأصدقائي ربعي 
كانبعضهم لأن البيت؛ في عندي )يأتون( يجوز عليهم رألح( 

الله.رحمه بيته في أنهم ويقدرون الوالد يقدرون وأكثرهم يدخن، 
لكنمرتين، أو مرة بالنهرين منا الواحد على تمر وكانت 
وجودْمن -تمي لا من وفتهم التلحين، عدم من يتضايق بعضهم 

اللهرحمه والوالل. قلة، وهم الموقف، يقدرون ولا الوالد بيت في 
الشباب.بض الوقت ذلك البلوى لعموم هلءا متهم يحرف 

ويعلمبالتيخض. ليم لي؛السماح يصرح أن يريد لا ولكن 
ذلكأعرف أن ريرغب( ويود ومنهم، منه محرج أنني الله رحمه 

يتجرأبعضهم وكان بيتنا، إلى أدعوهم بأن علي يلح ما كثرة من 
حدا،منه أحرج وكنت الوالد، بيت مجلس في الدخان ويثرب 
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الشخحياة من مواقف 

أنأحب ما الوقت نفس وش الملحن، أمخ أل أحِا لا ذلك وُع 
بالقهوة.اال.-حان رائحة الوالد يشم 

فكنتأ سننا؟ في أعزمهم ما ليس يغضب أيضا الوالد وكان 
)توقعت(تحريت فإذا المحرج، الموشح ذلك، مع وصراع حيرة في 

القهوةرائحة تغلب أن أجل من المار على قهوة أضع قدومه 
لكنذلك يعرف والواك المنتشرة، اكحان رائحة المحترقة 

عادةيقوم الذي هو أنه الملم مع إ بدري لا وكأنه الأمر، يتجاهل 
عنسألني أنه له بق يلم لكن الرائحة، تغير ويعرفا القهوة بحص 

•يحرجتي لا حتى الرائحة هدم 

أصدقائيعن وغبن، عنيزة من محافرت نوات المن سنة وفي 
القهوةباب من قريبا الوالد بيت، بجوار وكان بالقميرة، ليت، فترة 

الخرفمن عدد وفيه المجروش عائلة من لواحد حدا صغير بيت 
اللهرحمه الوالد م فقا مكون، غير الخدكور البيت، وكان ٠ وقهوة 
وباباالمملح من عليه بابا وفح الله، عبد ولأحي لي البت بثراء 

جاد(،)البالزل البين، بفرش الله رحمه وقام القهوة، جهة من 
ويومشيء• بكل وأكمله الناهي وأباريق القهوة دلال مه ووصع 

ايعوليدي يا عذر لك ما لي* قال عنيزة إلى السمر من رجعت أن 
تخليهم.ولا ربعك، كل 
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عييالبوالرحمن الشح حياة من اجمامة مواقف 

منفمنهم الدخان، يشرب من لنصح القرصي ينحين وكان 
عنيستتر كان من ومنهم منه، وقلل صابر من ومنهم الله، عصمه 
السيل.وا، لالهادى والله الناس، 

البصيرالفقيه 

فيهوكان تين.، اللسليمان بيت بالحويعله بيتنا من قريبا كان 
يغنونأنهم البنائين عادة ومحن والحيهلان، البيوت يبنون بناءون 

•انمل على بمشعلهم ذلك أن أجل من بالغناء صوتهم ويرفعون 

معه،وأنا حوارهم إلى يمني الوالد كان الأيام من يوم وفي 
لربعه؛يمول، منهم رجلا سمعنا منهم قربنا ولما يغنون، وكانوا 
جاء.الح ترى اممكتوا 

وسلمعليهم وقف الوالد لكن بسمعهم، الوالد كان وفعلا 
ماوراكم ؤيعامكم، يقويكم الله ت لهم وقال، لهم ودعا عليهم 
ماجنةت، ليباثعار الغناء )وكان الغناء عن مكتو وراكم تغنون 

الوقت،عليكم ويفضي ينئهلكم الغناء ترى حربي( شعر وبعضها 
منوتعجبوا الوالي. كلام من البناية فاستغرب يساعدكم. والله 
الشح.عنهم غاب بعدما يغنون الرجال وبدأ فثكروْ هدا، موقفه 
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الشخحياة من مواتف 

القضاءمتصب من الفرار 

أزمةالوالد عر مرت ^^ ١٣٦٦الأورمة جمادى في 
هرالأزمة هذه وح،اصل صحته، وعلى نمه عنى أثرت قوية 

وهذاعنيزة، فى شرعتا ناصتا يعين صوف بأنه للوالي حبر وصول 
هذاكلفه مهما الوصائل بكل يدافعه وكان يريده ولا يرغبه لا الأمر 

الوالدفسافر إليه، يصير صوف الذي الأمر بعفلم لعلمه أمر؛ من 
أهلعن سنر0 موعد بكتمان الوالد وحرصر المكرمة، مكة إلى 

الجبهانحمد يكلف أن الله رحمه عادته من وكان عنيزة، 
أقربفي مكة إلى للمقر بالحجز الميارات— دلال ~وهو الله رحمه 
الأيامتلك أرسل الوالد لكن المقدسة، الديار إلى متوجهة سيارة 

معكأذهب صوف ت له ونال سيارة— صاحب —وهو الحرابى إلى 
العبدليوصالح الحرابي بصحبته فكان مكة. إلى صباحا 

بسفرالجبهان حمد علم فلما البسام، العزيز العبد الرحمن وعبد 
واصتنكارهله لمحبته الوالد على ورسرْ( الحزن أشد حزن الوالد 

العزيزعبد الشيح من حمد فهللب، ، حميعا الله رحمهم تصرفه 
الوالدعلى فيها يعاني، لسانه على قصيدة له ينظم أن المميل 

إبراهيمالشيح بمشورة هذا وكان علمه، دون سفره وعلى الله رحمه 
تفيها قال قصيدة العزيز عبد الشخ نقلم وفعلا الله• رحمه الغرير 
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العييء؛الالرحمن الشخ حياة من احتماب مواثف 

بخفيةعنا سار من على سلاما 

المواترعلي نخفى لا كنت يند 
يظنهدار حيث عالمه ثرعث 

اشرنر بالأ-نمرت لو بأني 
رهبأ؛وح أن وكلأ ا وحاث

شاعرالدهن بشعر لا لي نال إذا 
فيهمكث رفقة صحيحا هنيئا 

المفاخر!حظا بوا كلقد 
عمرةوتكميل ا وآدابعلوما 

بالدكركان اعتدال بوقت 
بعدكمتقفل الملم دروس دلكن 

الموامرالربوع هانيك ونهجر 
يشدةتطيل ألا ياي سى ع

تناظرإليكم كانت بلدة على 

مكةفي المنة تلك الوالد مع كنت أنني ذلك من الناهد 
بالبيتعندنا وكان الله، رحمه الله عبد الأخ بت دُي، المكرمة 

الزامل،المنصور ومحمد الوالد( )حوي الخبال صالح عبود أبو 
وزيادةالأزمة أثر من الضغهل الواك على زاد الأيام تلك ومي 

الهمةاستلأم من خوفا صدره وضاق القضاء، بموصؤع التفكر 

مح،ءنيرة•
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الشححياة من مواتف 

ومعارغيأحبابي هم عنيزة أهل كل الله: رحمه بقول 
أصدقاءنصفهم صار عندهم قاصّا أصبحّت فإذا ة وجماعني 

أعداء.الباقي والصفح 

الله.بإذن يحدث أن يمكن لا الأمر هذا إن أيضا؛ محمول 

تورعاالقضاء فى بمر أن برغب ولا يحب لا والوالد 
علىيفدر لا عفليمة مسؤولية القفاء أمر ويرى الفللم، من وخوفا 

العزيزعبد الملك أن محمع لما عليه الأمر واشتد تحملها، 
نجعلأن نفكر ت للأمير قال وأنه الأيام، تلك عنيزة في الله رحمه 

aعنيره أهل يا لكم ناصبا محعدي ابن 

)مايجبه ما شدة ومن ، وعغليما شديدا كدرا الوالد وتكدر 

كيراحزءا واحل يتالم وكان الأوقات؛، بعض في عليه يغمى يانه( 
إذاحاصه المرات، من كثير في الأكل ينتهي لا وقد ، تفكير0 من 

منالسابقة الأمور هده وكل الأثمار، هذه وفكره حاطره على حاء 
١رسميا يبي لم إنه مع له، حدثت القي والإحهاد اكحث، 

أهلمن المشايخ من أحدا أن يذكر الأستملراد باب ومن 
لازمحتى شديد.ا مرصا مرض فيها قاصيا تعيينه قرار بلغه لما عنيزة 

اللهفرج حتى ذلك أحل من الجماعق صلاة عن وانقطع الفراش، 
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عييالصوالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

ءئ
مرصه.من وشفى منه، واعفى عنه، 

ويفكهبه، يالطف محوف الله بأن وثقة أمل عنده كان والوالع. 
الفجرصلاة وقبل الليل آخر في الله رحمه وكان ، القفاء من 

الله؛عبد والأخ الزامل، المنصور ومحمد عبود، وأبو هو يذما 
نملهم كنب، ما وبطوفون اللمل آخر يصلون المكي الحرم إلى 

الإشراق.حتى الكي الحرم في ون ويجلالفجر يصلون 

مسجدإلى وذهبن، وتوضأت فمت الفجر أدن فإذا أنا أما 
وعندالله، عبد أحي ستا من حدا قريبذ المجلء وهذؤا أبيار، محع 

ولاالفجر(، بعد المقرة )نومة وأصفر للبيتا أرجع الصلاة انتهاء 
الثّمس.ؤللؤع بعد معه ومن الوالد يرجع حتى نومي من أستيقفل 

إلىالوالأ بمقدم يفرحون المكرمة مكة محكان من عنيزة أهل وكان 
أذهبخوكت بيوتهم، في معهم الصباحي الإفه1ار إلى فيدعونه مكة 
.اليوم ذك بيته في للأف2لار لعام من بيتخ إلى وأرافقه معه 

صلاةبعد كالعادة نمت، الأيام تلك في أنني، ذك من الشاهد 
هذايومنا إر رويا النائم يرى فيما ورأبت طهارتمح، على وأنا الغجر 

ومجملعين، رأى اليوم أراها وك-أني، ، ها أنولم أتذكرها وأنا 
فهي،، رويتها من، العقل تهول )نمان( جة رأين، أنني، الرؤيا هذْ 
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الشخحياة هن مواقف 

وهيا نفرينا إنئا  ١٥-؛أعلم والله مسمكها أقذر الحجم كبيرة 
حبلمن خارجة المنام محي رأيتها )الثعبان( الحية هده ، جدا طويلة 

ومانتحرك، أن سطح لا بحيث الحية هذه )تعلقت( نثست يم 
حرجتالذي محلها إلى ترجع أن تستطع ولا تحرج، أن سطح 

والناسحجمها، عظم من موحشة وهي منها رهبة هناك وكان منه، 
!آراء ثلاثة على وهم فيهأ يتكلمون وهم عنها مبتعدون 

ويطلعها،الجل نفح )دعونا( حلونا ٠ فوترن منهم أناس 

منحجارة عليها نرس )دعونا( حلونا يقولون: منهم وأناس 
نموت.حتى الجل أعلى 

رجت،أو طلعت إن لوحدها اتركوها يقولون؛ متهم وأناس 
منها.تقربوا ولا تحركوها لا 

حالتها.على الحية تاركون , والناصآ النوم من لمستا المهم 
أهلأن وجدت فيها فكرت ولما الصباح، ذلك الرؤيا محاشغلتني 

القضاءالوالد تولي بحصوصو آراء نلاثة على كانوا عنترة 
القفاءء* ٢٥يفكه الله أن ويتمنون الوالد يحبون ناس "" 

بصيرأن الله يدعون العامة ومن عنيرة أهل من ناس و~ 
عنيزة.محي قاصيا الوالد 
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العييعبدالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مراقف 

لكنالأمر من الصالح يختار الله I يقولون منهم ناس و~ 
يكن.لم أو ذلك 

اللهعبئ الأخ بت من حميعا حرجنا لكم ذكرت كما المهم 
وبعدالغهلور، على الوالد دعا قد كان الجماعة من واحد بيت إلى 

لهاألقيت ولا بالوويا ومكنرث مهتم غير كنت البيت من حروحنا 
يمشونالله عبد والأخ النامل المنصور ومحمد الوالد وكان بالا، 

علىحلمهم نمشي ونحن عبود، وأبو أنا علينا متقدمين حمينا، 
اللهعبد الأخ بينإ بين والمسافة ، مترا عثر حمة أو عثرة افة م

ثمعبود، أبو مع )أتحدُن،( أمؤلف وكنت ؤلويلة، الداعي وبيت 
عليهوقصمتها رأيتها، التي الرؤيا له حديثي عرض من له ذكرت 

وأبوحديثنا، معون يلا قدامنا والجماعق والوالد رأيتها، كما 
منانتهينا وبعدما كلامي، من متعجب وهو يتكلم لا منصتا عبود 

.. . ثيغ يا ت ويقول ينادي وهو الله رحمه ركض له كلامي 
فوقفاالداعي، يبتا إلى بالهلرض ونحن . .. شيخ يا . .. شيخ يا 

محمد؟رويا ممعت< ت للوالي عبود أبو قال مم الله، يرحمه الوالد 
وهوالوالد على الرؤيا ففصصحv الله. شاء إن حير الوالد! فقال 

حيرالوالد. قال انتهينا فلما كلامي، سمعون عة والجما منصت 
اللهشاء إن فأنا روياك صد»حا إذا ولدي يا يهون، وثر يكون 
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الشخحاة من مواقف 

حاءالموقف هذا من ساعات ثلاث بعد وفعلا القضاء. من افتكيت 

فيالله عبد للأخ شريك وهو الُوهاي المحمي الله عبد وبواسطة 
القاصي،الرحمن العبد الله عبد من برقيه برقيات؛ ثلاث تجارته 

بالديوانيشتعل وكان الحماد، الصالح العزيز عبد من والأخرى 
البرقياتمن عرف وقد العوهلي، العزيز عبد من والثالة الملكي، 
الوالدغير آحر شخص تعيين تم أنه عنزة إلى الرياض من المرسلة 

ابناتركوا ت الله رحمه العزيز عيد الملك وهال عنيزة، في قاغيا 

التمريحتحمل لا للوالي وصلت التي البرقيات وكانت معدي. 
شكلعلى وكانت التالميح، حلياتها في تحمل كانت بل بدلك، 
وأماتئض، الممن حرج فد الوالد بأن يبشرون وفيها اللغز، 

منافتك محي الوالد بأن التصريح ففيها العوهلي العزيز عبد برقية 
جميعوصلت وقل إلا الفلهر صلاة وهت يأت لم أنه الهم القضاء. 

اليوم،دلك، هي الفرح أشد وفرح ، بها الوالد فامحتانن البرقيات، 
الرحؤعفي مترددا الله رحمه وكان وألم. صغهل من به ما ، وحف
الأحبارسماعه بعد لكن القضاء، تولي من حويا عنيزة إلى 

فيعنينة إلى الرحؤع قرر القضاء عن أبعده قد الله وأن المفرحة 
العالمين.وب لله والحمل وفت،، أقرت 
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عييالءLرالرح٠ن الشخ حياة من احتماب موانف 

الحاراالحمحر 

إلىسلسْان ابن الونير دعاه المكرمة بمكة الوالد كان لما 

الروقحمد منهم عنيزة أهل من عدد حفر وقد عشاء، وليمة 
الوالدب، بجانيجلى وكان ينعشون، الناس حلى ولما الله. رحمه 

وحموصاالمار الأكل يحب، الوالد وكان الروق،، حمد الله رحمه 
بأكللا فهو ذللث،، عكس الروق وحمد الأحمر( )الفلفل المبحر 
تركالأحمر( )الفلفل حبحر الأكل في صار فإذا المار، الخلمام 
وصعقد الداعي أن اليوم ذللئ، في ، صادفل،كن وعافه، منه الأكل 

المار.المبحر فيها أكثر وف )ّسلهلة( زلطة 

وكبهالزلهلة صحن أحذ يدري ما وبدون الروق حمد الهم 
المبحر،من حاليه الزلهلة أن يغلن )بجهنه( بحافته فيه( ما )رمى 
الالروق حمد بان يعلم وهو له، وانتبه شاهده الوالد الشيح لكن 

الأكل، يعافوقد يتأذى فسوف منه أكل لو وأنه المبحر، يحن، 
وبرعتالله رحمه الوالد فقام أ حدا! حار المبحر وأن خاصة منه، 
)بجهته(بحافته الروق حمد وصعها التي لهلة( الزلهلة)الكل أحذ 

عنهغافلا كان الروق وحمل هو، بحافته الله رحمه الوالد ووصعها 

الأكلفي يده يضع أن الروق حمن. أراد ولما ، بذللث، يعلم وما 
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الشححياة عن مواقف 

الشيحقصد يعرف لا وهو هذا، فعل وقد الوالد وساهد التفت 
)زذا(ليش شيخ؟ يا نمك( )ماذا موت وش له: وقال الوالد 

مازحا،الشيح على يهوش وهو حافتي؟ من السلطة )تمرق( تنطل 
حطيتهاالتي الزلطة له؛ الوالد فال معه، بمزح الوالد بان يقلن 

حزاكشح يا ظالمتك حمل: له قال حبحر. مليانة)ممتلئة( بحافتلن، 
كله.عشائى ولتركت لقمة، منه اكاكر لما ذقه لو والله حيرا، الله 

الله،رحمه الوالد تصرف سرعة من الحاصرون الناس واستغرب 

عنالضرر دفع على وحرصه حوله، من وأذواق بأحوال ومعرفته 
حنعلى يدل وهدا يشعرون، ما غير وس الأمر كان مهما إحوانه 
لإحوانهءوجبه مرفه 

الوالدحكمة 

منوالعلمية؛ الأسرية الله رحمه الوال مشاغل كثرة مع 
للرسائلوتأليف وتعليم، وتدريس للعلم وطل، للكتب،، مطالعة 

ومعادنهم،بالناس باحتلاطه الله رحمه تميز ففد والكتب، 
—كماعادته من وكان وأحبوه. الناس فأحبه أذاهم، على والمبر 

)القهاوي(بنونهم فى الناص مجالس إلى الذهاب ذكره- سمق 
أهلومن ميسورة حالته كاس، ومن فمهل، القهوة يقدم فيها واش 
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العييعيدالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

تقدمنادرة حالات وفي الثاهي، القهوة ْع فدم والجاه المال 
لليعواتوامحتجابته الوالد بحال عنيزة أهل علم ولما الفاكهة، 
إلىالله رحمه لدعوته ابفوز وينعاليه يكترون فكانوا العامة، 

للواليوكان الاجتماعية، طبقاتهم احتلاف، على الخاصة هم مجال
.والتزاماته مواعيده فيها يكتب )مفكرة( صغير دفتر 

الدعوةفى الإلحاح الضعفاء بعض من يجل الوالد كان ولما 
خواطرهمويكر يحرجهم لا وحتى معهم عجيبة مواقف له كانتا 
حيلتهم،قلة أو المادية لحالتهم مراعاة وتجمل بلطف منهم يعتذر 

امحوفوأنه حيرا، يحدهم يالدعوة الشيح على منهم يمرون فالدين 
الما أهله أحدهم يكلف لا حتى موعدا معهم يحدد لا لكن يأتيهم 

به.له طاقة 

أوثانعليهم الباب، فيطرق عده محة يوفى الله رحمه فكان 
ماعندهم ؤيشرب الله ر-حمه به فيفاجاون بيوتهم، في تواجدهم 

وفىقد أنه فيه يرى زمنا معهم فيجلس فقيل، الماء يكون وقد ر ني
•بالوعد 

اللهرحمه يعمي حان للي. شربه في يثلث، ممن الداعي كان ؤإذا 
ؤيناديهمالبابط عليهم فيهلرق سترهم، كثف أو إحراجهم عدم إلى 
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الشخحياة من مواقف 

لهتأذن يقبله يدخل عبود أبو زميله بجعل أو المسمؤع بموته 
الباب.عند الشخ بان الثيت، أهل لتعلم 

Sالموالمثل فكان  lii  تركهموعلى عليهم البالغ الأثر
مربيتحريم لهلبفة رسالة أفرد قد الوالد بأن العلم مع للمنكرات، 

فيحكمة له كانت لكن فيه، الشيخ رأى الناس ويعرف الدخان، 
ليدهوكانت المقصود إلى توصل والمكان الزمان حيث من الإنكار 
وبوأوالحرمة الحل حيث من الأشياء على الحكم في مبادئ 
".منه تقترب أن يجب الأخر منلنا يمع حتى 

مغلوطةقصة 

المجلاتبعض فى قرأت لما الموقف هذه ذكر أحببت 
وجههاغير على له الله غفر الكتاب أحد ذكرها نمة المحلية 

بعفرفي الغلروف تفطره الوالد بأن الكاتب ذكر وقد الحقيقي؛ 
بعضذلك في وشاهده المنزلية، حاجاته بعض مع إلى السنين 

الكاتب.نمور ما غير على وهي الوقائع، 

أملاكبحض من يمله الواك إن ذلك! لحقيقة بيائا وأقول 
تجلبالتمر من كميات عن عبارة وهو الورث، من نصيبه أجداده 

السنين،بعض في البيت، حاجة ل توهي الله، رحمه منزله إلى 
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عييالمدالرحمن الشخ حياة من احتماب مواقف 

التمريضع الحول عليها يحول فلما الحاجة، عن تزيد بعضها وش 
ؤيامرنىاس_ات(، )ءلصغيرة مواعين في الحاجة عن الزاني 

أمثالالدلالين؛ أحد إلى أو لبيعها، السوق إلى بها بالذهاب 
بهوأرجع منهم الثمن وأسلم الوقت، ذك في الئلريف أو الثبيلي 

يبيعالوالد أن ظن الواقعة اهد شفمن المنزل، إلى وبالمواعين 
ذك.لفعل يوما يضهلر فلم صحيح، غير وهذا إ بيته أغراض 

الخلالزهد 

دامناوقلة ومحعما ة ض. فى سنة منين منذ النايس؛ كان لما 

ميسورةأو غنية عائلة تعتبر بقرة تمتك التي الأسرة إن حتى اليد، 
عنيتوؤع الله رحمه كان فقد ذك ومع نغلرهم، وجهة من الحال 

الجامعلإمامه المخمصة والرواتمب، والأوقاف ١^^^،^، أحل. 
٥٠من بأكثر تقدر وكانت، بحنيزة، الكير  فأشارالتمر، من وزنة ٠ 

العوهليالمحمي العزيز عبد ومنهم تئاروه، وم أصدقاؤه عليه 
يكونوأن تركه، وعدم الجامع لإمامه المخصص ؛أحن. الله رحمه 

قليلافتردد والخير، البر لأعمال طريقهم عن به التصرف 
يأحذونهفكانوا ذك، على ووافقهم برأيهم استأنس ثم الله، رحمه 

ؤإشرافه.بمشورته البر أعمال فى وينفقونه 



الشخحياة من مواقف 

العلميالمعهد على مشرفا تعيينه حاء أنه رهد0 عن ذكر ومما 
٢٠فيرم شهري ؛راتب ٠٥١٣٧٣عام ميزة  ٠ رال()ألفا ريال ٠ 

إلىرصالة أرمل الله رحمه لكنه الزمان دلك في صحم مبلغ وهو 
علىللإشراف امّتعداد على إنه يقول؛ فيها العلمية المعاهد رئاسة 

مائيأحر ذلك على له يكون أن يريد لا وأنه الله، لوحه المعهد 
هداله ماكرة طلبه، الرئاسة وقبلت الله. لوحه ذللثج يحتسب بل 

تعالى.الله وجه يبتغي زاهد عالم عن إلا يصدر لا الذي الصشع 

متتاعنشاط 

الكسربالجامع تلقى التي الدروس على الوالد دور يمصر لم 
دروسالله رحمه الوالد فللشيخ دلك. تعدى بل المساجد او 

العلميعنيزة معهد فى ثادياء كل ومجدولة مرتبة رات ومحاص 

بالمعلمينيلتقي الله، رحمه صالح ابن أنشاها التي، والمدرسة 
العلم،طل، على ويشجعهم ويوجههم إليهم وتحدث والطادبؤ 
الثمينةالجوانز ونع ولريما ومنتيياتهم، احتفالاتهم ويحفر 

بجريدةله انه ت 0 في العتيمين الله عبد الدكتور ذكر وقد ٠ عليهم 
بدر،غزوة عن بالعهد طلابية مسرحية حفر الشيح أن الجزيرة 

كانالذي الأسعد الكريم عبد الفاصل الأستاذ وأحرجها كتبها 
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العييعيدالرحمن الشح حياة من اجتماعية مواقف 

المفوها حقلينا وكان حينذاك، المعهد في العربية اللغة يدرس 
المسرحية،؛LIj Sفي المسلمات النساء بدور قام وقد غبار، له ينز 
يحرصّذا أحي عرفن، امرأة، عباءة مرتديا الزمادء أحد 

المسرفة*السخ^ مواففج بكتابه المهتمون 

والطمالترب ين 
منالشباب بعض نجنمع كنا الخبر بمدينة شبابنا أيام في 

يكونما لأمبؤع"عادة ا في يوما ونرتب عنيزة، أهل ومن الزمادء 
العزيزيةناحية من الخبر بأؤلراف منهلقة إلى لليهاب الخميس— يوم 

ثمومن هناك، نتعشى وقد والقهوة الشاي نشرب الخص، مى ن
.بمنازلناللمبيت، نرحع 

فينجمع كنا ئللة، الأزم طلئ، في الميارانح كان ولما 
—وهوالقبيس البراهيم حمد الأخ وكان اثنتين، أو واحدة سيارة 

معاملبحمل يتكفل معنا- بخرحون الذين ومن أصدقائنا من 
عهدقرب وهو سّيارته، الرحلة وأغراض والقهوة الشاي 

معحيره ياحد ولا بها يسرع عليها )شديدا( صلناوكان بقيادتها، 
بعضعلى يمر لطفه ومن السيارة، بريكاتء)مكابح( صعق 
الركوبمنا أحد يريد وعندما الخيى، الى معه للذهاب الزملاء 
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الشححاة من مواقف 

واحدإلا منكم أحد معي يركب لا صوته! بأعلى ويقول يعلن معه 
•عنكم علي ما ترى دمه( )مهدر عمره مهفي 

معه،بالركويب نايم لاننا منا؛ كر معه يركب ، دللومع 
انحرفتامرة وكم والقهوة! الشاهي فناجين عالينا ر كمرة وكم 

ينا.لعلمر والله ينا السيارة 

عنيزةأيام من يوم في كنا لما أننا القمة ط، من الشاهد 
ينحالالزملاء وبعض الله رحمه والوالد أنا تا وكنالعامرة، 

إلىمحللعاتنا عن ولمط نوكنا عنيزة، )مجالن( محهاوي ياحدى 
إلينايستمع والوالد ينا مرت التي المضحكة والمواقفج الخبن، 

موجهاالكلام —وكان زملائي من الإخوان أجد فذكر ويفحلثط، 
معييركب، ح- أ لا ت المعروفة وقولته القبيس حمد قمة للوالي— 

ياقال: ثم مناكم؟ علي ما ترى دمه( عمره)مهدر مهفي واحد إلا 
إنهذا وقال! الوالد ففحالئج ويكلامه؟ فيه تقول )ماذا( وثن ئيخ 

لكم،إنذار فيه كلامه وأن حمل ذكاء على دليل فهو نيء على دل 
سمحلا أحدكم هاللئ، أو سوء أمر منكم الراكبين على جرى فلو 
قبلأنذركم لأته عليه حرج ولا دية يالحقه ولا عليه شيء فلا الله 

يقوله.مازحا كان إنه I تقولون أنكم ولو حتى ركوبكم، 

٩٧



عييالمد\ؤحص الشح حاة من اجتماعية مواف 

معه،الركوب من يمعنا ولم مقولته عليه ينكر لم الله فرحمه 
منهأحدنا ففد والعلم الترفيه بين هدا مجلسنا في الله رحمه فجمع 

الله.يرحمه ه مجالفهكدا الفقه، فواعل من وقاعدة فائدة 

ومواساةتواصل 

الناس،مخالعلة من يأنف لا كان أنه الاجتماعية صفاته من 
الماليةوالخفية، الذلاهرة احتياجاتهم تلص على يحرصن كان وأنه 
.والصغير الكبير رعايته فتطول ئة، والف

الخبرعدل )كاتب القرعاوي العزيز المد الله عبد الأخ يدكر 
بمكةوهو الخميس يوم العزيز عبد واكء وفاة بلغه لما أنه ابقا( ّ

فررأنه المالية، بالشؤون ليمان سابن عند يحمل وكان المكرمة 
بعنيزةفجلس ، تقريبا نة ٢ّ ٤ يومئذ عمره وكان عنيزة إلى الدهاب 

توفيتاليوم ذللئ، وفي بليه، الذي الخميس بوم إلى والدته عند 
لوالدته،لحبه الغم أشد فاغتم اكفوئيد( )بمرض الله رحمها والدته 

المقبرةإلى الميت، أهل مع الخروج عنيزة أهل عادة من وكانت، 
الدكان،فى أو السوق، فى أو ، وبعد0 الدفن حال فيها العزاء ؤيتم 

أثروقد بحاله الله رحمه الوالد الشخ أحر فلم.ا بذلك. ويكتفون 
جميعا،والديه وفاة من الأسؤخ ذللث، في له جمع لما فيه الحزن 
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الشخحياة من مواتف 

يكتففلم الوالد عليه فخاف عمره، مقتبل وفي ثاب وأنه خاصة 
التالياليوم في إليه ذهب، بل المقبرة، داخل بالعزاء العادة هي كما 
اللهرحمه الوالد فجلي منزله، فى عبود أبو المعروف ومرافقه هو 

رهنالله رحمه أنه وأخبره والديه، على ويترحم يواسيه عنده، 
الأخيقول لحزنه. وإذهابا لخاءلر0 جبرا خدمته؛ ونحتا إثارته 

ذلالئvي مجالوفي، عندي الثيح حلوّى إن الفرعاوي• الله عبد 
هداللشيخ ى أنفلا وغم، حزن من نمي في ما أذهب اليوم 

الكريم.المومم، 

،صورها تل أبفى الفاصلة الاجتماعية الحياة تكون فهكن.ا 
ورياء.تكلف، دون العميق التواصل يكون وهكذ.ا 

الكروبتفريج 
القريبقبل البعيد بها أحي مشرقة اجتماعية مواقف، للوالي 

اقتناصهاعلى حريما كان إلا للخير فرصة يترك لا الله رحمه فهو 
اللهرحمه الوالد أبناء زوج،ادتح إحدى لي يكرين، فقد كان، مهما 

قريباتها،لإحدى ابنة وهي عنزة، في لها زميلة تزور ذهبت أنها 
علىثارفن، وقد ولادة ر عحالة فى وجدتها إليها وصلت فلما 

هذهعلى وهي محلوال ساعامته علميها مر وقد الألم، شدة من المويت، 
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السعديعيدالرحمن الشخ حياة من اجتمابن مواقف 

التأليمحمجالس في —وكان الوالد إلى مرعة فرجعت الحالة، 
ألممن تجده وما زارتها التي صدمتها نمة له فدكرت — والمطالعة 

وتركه مجلمجن الله رحمه فقام ٠ اعدة مإلى بحاجة وأنها الوضع 
الوردمن ر نيما فيه وقرأ منه قريبا فنجانا وأخي بيه فى ما 

تقول!منه، قيها وتصديقتها إلى به تازه_، بأن وأمرها المأثور، 
غرفتهافي عليها دخلت ولما صديقتي سن، إلى مسرعة فرجعت، 

الوالدسأل ولما صحة، بأتم مولودها وولدت بالفرج لها الله ر ي
وذللن،عليه، وأثنى الله وحمد ؛، JLIJl؛ jSجرى، بما أخبرته عنها 
يشاء.من يؤتيه الله نمل 

دالميكروفوزإالنظارة بين 

الجمعةخعلمإ في الصوتية المكبرات استخدام بدأ عندما 
مننعمة عدوها والذين لها المستخدمين طليعة في كان والخيدين 

الله،رحمه المعدي ناصر بن الرحمن عبد الوالد الشيح الله نعم 
لمالله رحمه ولكنه الناس، بعض الوسيلة هذه عليه أنكر وند 

تكبيرجهاز بفائدة إقناعهم وعلمه بحكمته استهلاع بل يتراجع 
■الصويت، 

عينيهعلى نننارة يلبس وكان رجل أتاه لما ل عجينه وقد 



الشخحياة من مواقف 

آباءهم،عليها يجدوا لم وأنهم مبتدئ وأنها الوسيلة هذه ينكر 
•بها لتا حاجة ولا الملين غير صغ محن وأنها 

هلI ومحاله الرجل عيني من النفناره فخاع الله رحمه فقام 
مرةعينيه إلى فأعادها شيح. يا لا ت الرجل له فقال بوصرح؟ ترى 

زين.وأشوف أفضز الأن الرجل: قال والأن؟ ل: فقال أخرى 
البعيد،نقرب النغلار٥ بان تعرف أتت أخي يا • الشيخ له فقال 

للعيد،الصويت، يفرب الصوين، مكبر فكذلك إبصارا، العين وتزيد 
القريبفيشتفيد خارجه هو ومن المسجد آخر فى من فيسمعه 
فبسمعنالمسج^س من والهريايت، بيوتهن فى الماء وكذك والبعيد، 

مننعمة فهي وغيرها، العلم مجالس من ويضتمدن الله يكر 
ونثره.الحق إيصال قي منها الاستفادة يجبا علينا الله نعم 

الشاميالي 
العشرليالي في الوقت ذلك المعروفة عنيزة أهل عادات من 

فصلسهما حزأبن إلى الليل آخر قام يم تقرمضان من 
)اضراحة(.

كانالله رحمه الجد أن الله حفظها الوالدة لي ذكرت وند 
المسجدوجماعة هو يذهبا أن )الاستراحة( الفصل في عادته من 



عدىالبوالرحمن الشخ حياة من اجتماب مواف 

التمر،وتناول والقهوة الشاي لشرب بينه إلى خلفه يصلون الدين 
أولادهأحد ويقوم والشاي القهوة بمنع هو يقوم كثيرة حالات وفي 

وتقديمه.بصبه 

العبادصالح عبود أبو الخاص صديقه المهمة بهده يقوم وقد 
التيأو عود( دهن أو ربخور عنده من بتليب يعليبهم م الله، رحمه 

العادةوهده المجد، لأهل ومعارفه ؤللابه من الميسورون يرملها 
حؤعأو تصبح من بهم ما ويدهبح المملين في النشاط تث 

ذهتطوفد بيته من فيخرجون الليل، قيام من الثاني للجزء استعدادا 
تعب.أو حؤع من بهم ما 

إالسفر؟ يريد من 

وبذلهوتواضعه بأخلاهه الناس حب كسب الله رحمه الوالد 
التيالعلم نمران من وهذا حوائجهم، قضاء في ووقته تمسه من 

بالوالديتعلقون الناس جعلت مجتهعة الأمور وهذه للعلماء، تحصل 
رقمتيتمنون الناس وكان مماته، وبعد حياته وفى ءا وسم حضره فى 

ممكنه،فترة أحلول معه يمضوا لكي السفر، وقتا خاصة الشيخ 
طيبمن الممر— وقت في -خاصة الوالد به يتمتع لما وذللث، 

والاهتمامالأصحاب وخدمة واشمهل النفس، وحادوة المعشر، 
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الشخحياة من مواقف 

طلبةعن قفلا رفقته فى يجتهدون الناس عامة وكان ؤإكرامهم، بهم 

العلم.

المكرمة،مكة إلى الحج الوالد أراد الوات إحدى وفي 
-وكانالجبهان حمد الوقت ذللخ، بارات الدلال )دعي( فادى 

وقالالوالد فاداه الممل—، بهيا المعروفين عنيزء أهل من حمد 
مناكأرجو لكن مكة، إلى تلءهب سارة بأول مكانا لي احجز I له 

أيما.البارة وبهذه فر العلى عزمت قد بأش أحدا تخبر ألا 

وكانومجتهد، وحبيب ن، طيرحل الجبهان وحمد 
وكانالله، لوحه والأغنياء الفقراء ويخدم يعمل الله رحمه 
على)الرسائل( المكاتيب بونع )البريد( البوسهلة مثل الله رحمه 
الماسإخبار يعدم الوالد وصاه بعدما ولكنه مقابل. دون الماس 

للناسالخير إيصال وحب للواك حثه شدة ومن يصبر، لم فره، ب
ودهمن وهوبردد; صوته ؤيرقع وق بال)ينادي( يحرج فقام 

يروح)يريد( يبي واحد فيها ترى بارة البهده لمكة افر ي)يرغب( 
نعلكمولا باسمه تعلمكم وما رفقته، وتحبون تحبونه وكلكم فيها 
ومادمةالجيهان حهاأ نية محن من وهدا الرحل. هدا هو من 

أنيريد الواك بان عرفوا ذللث، بعد عنيزة أهل كل لكن قصده، 
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العييعيدالرحمن الشخ حياة محن اجتماعية مواقف 

المجارة.هذه فى للحجز يتزاحمون وأخذوا المياره. بهذه يسافر 
ولميعنفه ولم فعله من صحك الجبهان حمد بفحل الوالد علم فلما 
للناس.الخير ويحب مجتهدا كان لأنه فحله؛ على يلمه 

اأكأرمنىضاني!

الوالدعم أبناء أحد هو المعدي إبراهيم ين منصور بن محمل 
محيولدا صدفان وهما الأول، ناصر الجد محي ويلتقيان الله رحمه 

والوالدتقريبا الليل أول مولود المصور محمد لكن واحدة، ليلة 
^،عا ما بثمان ك لوا ا من أكبر محمد لذللن، الفجر، عند مولود 
محمدلحية وكانت حدا بيضاء الوالد لحية كانت كبرا ولما فمهل• 

محمدمع الوالد احتمع فإذا البياض، فليلة سوداء المصور 
يقولالأصحابج، أحد عند دعيا أو قهوة أو منامجة فى المنصور 

ويس-كتابثمان. منى أكبر المنصور محمد ت عنده صرين للحا الوالد 
محمدأن المخ كلام يسمع من فيظن كذب، ما وهو الله رحمه 

لمانهي الحقيقة لكن سوات، بثمان الوالد من أكبر المنصور 
شيئايقول ولا يضحك المنصور محمل والمرحوم فقهل، ساعات 

ولميمزح الوالد أن يعرف وهو الوالد، للشخ احتراما ساكت وهو 
ترىت ويقول ك لوا ا يضحلث، الماس يتعجب وبعدما يكذب، 



الشخحياة من مرانف 

الجمائفيضحك فقط؟ محاعات دثمان مني أكبر محمد الصحيح 
السروروحلب التورية على وقدرته الوالد ذكاء من مغربون وهم 

الموجودين.عر 

معالجلوس يأنس والنقير والغني والصغير الكثير كاي، لذلك 
ؤينلهرمجالسهم في لهم يتبسهل الله رحمه والوالد الوالد، الشيخ 

أوعلمية نائية من المجالس هذه تخلو ولا والبهجة، السرور لهم 
شرعية.نصيحة 

هحاباةبلا بالحق الشهادة 

لوحتى وتوضيحه الحق بيان في يجامل لا الله رحمه كان 
الناسإحراج عدم على حريصا وكان له، الأقربين أقرب مع كان 
الأخرويةأمورهم في لهم والنصح الثخمبة ائل المفي 

لهيردون لا وأمهم الناس، لدى محثوب أنه خاصة والدنيوية، 
الذينعنيزة أهل من أقربائه أحد له أرسل - ٥١٣٥٦سنة ففي • طلتا 

عثرةالتاسعة حدود فى عمره وكان الأكبر، ولدم الهند كنون ي
لأنهالهندية؛ اللغة ويجيد بصعوبة الحربية اللغة يتكلم وكان سنة، 

بمدارسهموتعلم هناك وتربى الهند، في عمره سنوات وعاش ولد 
الوالدمن القريب هدا وطليح الخاصة، وعاداتهم ؤلرائفهم وعلى 



العييمدالرحمن الشخ حياة هن اجتماعية مواقف 

لمالوالد لكن عنيزة، أهل بنات من زوجة عن لابنه يبحث أن 
طلبا.للوالي يردون لا الناس أن خاصة الأمر، في يتعجل 

يملحأنه من يناكد لكي الولد هذا ؛امتحان الله رحمه فقام 
لعاداتمغايرة عنيزة أهل عادات لأن عنيزة؛ بنات من للزواج 
في)حجرة( روثن الولد لذللثج الوالد جهز لدللث، الهند، مكان 

والشاي(المهوة رأواني ومعامل فرم من يحتاجه بما وجهزها ببته، 
يراقبالوالد نفلر تحت هو وكان المال، بعفر وأعaلاه وغيرها، 
يورطأن يريد لا الوالد لأن الأخرين؛ مع وتعامله وأسلوبه تصرفاته 

علىيحكم أن يريد ولا وأخلاقه، طباعه تعرف لا رجل مع بنت أي 
•المعلومات من قدر أكبر عنه يجمع أن وقبل علم دون الولد 

أشهرأربعة أو ثلاثة الاختبار فترة جعل يفللمه لا وحتى 
أهلمن للزواج صالح غير الولد هدا أن الوالد عرف بعدها تقريبا، 

أنيصلح لا ابنلثح أن الهند في قريبه إلى رسالة ب، فكتعنيزة، 
أننريد ولا والعادات، الهلباع لاختلاف عنيزة أهل من يتزوج 

ماكثيرا كان الله رحمه فالوالد هدا ومع معه، الناس بنات نفللم 
بينالعشرة لدوام أقرب البلد بنات س الزواج أن ه مجالفي يذكر 

الزوجي•



الشححياة من مواقف 

بهيذهب كان الوالد أن الوالد مع الولد هدا مواقف ومن 
الوالدوفصد الوالد، ويرافق المجالس، بعفر إلى الفترة تلك 

المجالسإحدى وفي المواقف، حمح وفي قرب عن عليه التعرف 
نجدأهل عادة من وهذا البخور، المجلس ختام في للوالي قدم 

المنزلصاحب وكان البخور، له يقدم القيام الصيف يريد عندما 
أنأجل من لحيته بها ويرطب القناحمن ماء في يده يغمس يقوم 

يدهغمس المبخرة دارت كلما حممه، في البخور رائحة تصغ 
فلماالعمل، هذا من ويتصببا يرام، الولد وهذا لحيته، ورطّب، 
مضيفهم.عد من حرجا 

دينيهطفوسر بعمل يقوم لرجل ا هذا عم يا ت الولد هذا قال 
علىوعرصها اللحية ومسح الماء في اليد غمس )يعتقد عجيبة 

فضحكالطقوس( هذه مثل تكثر الهند وفي دينية، طقونا المبخرة 
بل، طفونا ليت هذي وليدي يا له وقال الله رحمه الوالد 
بالجم.البخور رائحة نصع لكي طريقة 

،بذكرها مح يلا المقام لكن أحرى مواقف الوالد مع وله 
بحيثقرب عن عليه والتعرف رفقته على الوالد حرصر فيها يظهر 

اصّتحجالهوعدم الله رحمه ححمته من وهذه الحكم، في يفللممه لا 
الأحلكم.إصدار في 
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عييالمدالرحمن الشخ حياة من ا-بماءية مواقف 

إبراهيمأم 
للناسالتحبب هو الله رحمه الحلقية الوالد صفات من 

وكاناء، والمالرحال طوارفه)أقاربه( ومع بيته أهل ومع عامة، 
أنيعرف والوالد حصة، الوالدة ومع معي يمزح دائما الله رحمه 

هيكما الواك لض المانية، الزوجة )ذكر( طارئ يمايفهن الحريم 
واحدةأتزوج )أريد( أبغ ت للوالدة ويقول يمزح الأزواج عادة 

عنعاجزة الوالدة ثاهد فإذا إبراهيم(. )أم وهمي باسم ميها وي
أميا ت مازحا لها يقول الأيام، أحد في نشاطها قل وقد العمل 

علىتعاونلث، إبراهيم أم للن،( أجيس،)أحفر رأيلئ، وص الله عبد 
والقح.الطخ من وتريحلن، المت نغل 

وتنفعلتهوش تفحل. الكلام، ا هن. الوالل.ة ممعت، فإذا 
عنعاجزة وغير نشيطة أنها وتغلهر الوالد، الشيح على ي،( )تغم

معه.، نولفوتقعد العمل 

وثبالقهوة)المجلس( الوالل. يحل الأيام من يوم وفي 
وأحضروقهوة، ناهي له )عمل( ونين القهوة، وجهز المار، 
الأيوجعل البيت،، حريم عباءات من عباءة ها وألبكبيرة وسادة 

الشيخمع جالمة امرأة أنها يقلن الخلفح ْبن الوسادة الى ينفلر 
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الشخحياة من مواقف 

سناالوالد من أكبر وهن عماتي وجود اليوم دلك وصادف يالقهوة، 
جالساتوهن لهن فذهب محارمه، من الأقارب بعص وكذلك 

وتعالواإبرامم، أم عازمتكم بالمهوة عندي تفضلوا I لهن وفال 
عرصينومن كلهن -فقمن بالقهوة سفلرم تراها عليها سلموا 

المرأة)رأين، ثسافوا القهوة يحلن ويوم اللّه، رحمه الوالدة 
الوالدةلكن دلك، وصدقن حقا امرأة الأمر أول حبوها الجالسة 
فقامتعادته، هي كما يمزح الوالد أن، تعلم كانت الله رحمها 

أمأنها على المخدة به تضرب الأرصرا من سيئا لها وأحذت 
منيضحك وهو عنها يداغ والشيح ، منها عاصبة وأنها ابراهيم 
الوالدوفاة يعل المواقف هذه تتذكر الله رحمها فكانت، فعلها، 

واسعة.رحمة الله رحمهما ، أحفادها وعلى علينا ونقمه 

احمإأزوجك لن 

صديقهمع المرة هذه لكن السائقة، القصة مثل القصة وهذه 
منصور،الخال ميه يالوالد فكان القاصي، هيم لبرا ا منصور 
وهذهحال. .ؤيا • ٠ حال يا ت موصع في معه تكلم إدا له ويقول 
يرغبالرحل أن وتعني القصيم، أهل عند عليها متعارف إثارة 
الوالدكان الأيام أحد وفي المراح. ثاب من له روجة الخال ببت 

١ ٠٩



المعديعبدالرحمن الشخ حياة من اجتماب مواقف 

منصوروفيه كبيرا المجلس وكان الجمائ من واحل، عند مدعوا 

منصورمجع يتحدث الله رحمه الوالد فبدأ القاصي، هيم برا لا 
'قوله عليه يكرر وهو الجمع يسمعه بصوت عنه بعيد وهو هتم برا ل١ 

وهوالوالد الشيخ إلى منصور فالتفت ، ٠ . . حال ويا ٠ . . ياحال 
بكرةشخ؟ يا بنتي اروجك لن تراني له* وقال معه بمرح أنه يحرف 

ليقالوا إذا وراءك( )ماذا وراك .وش - . طويل عمر بعد ت إذا 
يعطونيكتابين أو كتاب ٠ ٠ الوالد. ورث من حقك هدا عيالك! 

ئخيا أش • • ;-«>،(• أعمل )ماذا بهن؟ أسوي وش ا عيالك؟ 
هل،همن احن ه فلوسأحدت مات إدا بكرة . ..عنى واحد 

ويضحك(.يسمع والشيخ الهجوم هدا )كل الكتب. 

السةامتي حاطب الشخ 

يسوقرحل عنيزة فى كان ؛ قبلها للتي مشابهة قصه وهذه 
للناسفينقل حماره، على يكد فرج، واسمه )حمارا( الحمير 

ويوصلهاومشترياتهم، أغراصهم من وغير0 العيش أو السكر أكياس 
وكانبطيبته، عندهم ومعروف لالناس محبوب رحل وهو لبيوتهم، 

تله يمول معه تكلم إدا لله ا رحمه لد لوا ا ن فكا لبشرة، ١ د سوا شديد 
يتزوجأن يريد الوالد إن بقصد ، ٠ . . فرج حال .ويا ' ٠ فرج حال يا 



الشخحياة من موانف 

فهومعه، يمزح الوالد أن يعرف الرحل وهدا المزاح، باب من ابنته 
اص،.ش يجاريه 

قالالأغراض لخوصل الوالد بت إلى الرجل هدا حاء فإذا 
وشا؛ننه~ بها يعني — )المهلة( ة البمني حاطب، التح للوالدة; 

بالبيتعندك نجي ان علث الشيخ أزوجها الله عبد أم يا رأيلثج 
وتغض،وتهوش عليه وترد جع توالوالدة ؟ اعيك ونتخدمالئ، 

الوالدأن نفلن كانت، أنها ويمكن يمزح( أنه تعرف روهي فرج على 
الكلام.هدا يقول أن أوصاه قد 

الحسبالولد هو هذا 

نكونالتي الأوقات ففي الوالدة، مع كثيرة ، مواقفللوالي 
يحبرجلينآ أو رأس من وجع ربها متعبة أو مجهدة الوالدة فها 

علىين لجا كنا فإذا معهما، كنت، إذا خاصة يداعيها أن الوالد 
حويدمة)تصغيرلك نجيِج حلينا للوالدةI أقول غداء، أو عناء 

والنفح،العلبخ من وتريحك الوالد حفل وتلا تلاحفلك حائمة( 
بشغلاعيك ونعنه، تتغطى ما حتى واحدة مرة الوالد ويتزوجها 

كلامي،من عل وينبويضحلثح مع يوالوالد وتخدمك. البيت، 
بأمهالبار الولد هدا أ الحبيبح الولد هن.ا ت ويقول عندها حنى ويمال 



العليبوالرحمن الشخ حياة من اجماب موانف 

وشالله عبد أم يا وأنت تخإمهم، حويدم لهم يجيب وأبيه! 
سمعتفإذا ولد؟ منى وتجيب وأتزوحها حائمة يجب لما يفرك 

تتكلمولا ساكنة كانت بعدما تنشهل الثانية الزوجة طارئ الوالدة 
وتقول!علي( )تعتب علي ونشره معنا تمزح تبدأ ثم التعب، هن 

والوالديهديك. الله صرة، لى نجب ونبي ولدى محمد يا أنت 
الثارالولد هدا إ الحبيب الولد هدا ت ويريد ، ويفحلئs قولها مع ي

وأبيه.بآمه 

لأصدقائهالشيخ تودد 
هذاوكان السن، كبير وهو الوالد أصدناء أحو قحة وهذي 

ثخمية،لأساب الزواج( يريد )لا الزواج عن ممتنعا يق المل. 
إحدىعليه نمر الأيام بعض وفي ، البيت، في وحيدا يعيش وكان 
أكله.له وتهلخ ثيابه تغل أحيه ينايتح 

وشله: وقال الزواج، الوالد عليه عرض الاط، من يوم وفي 
صدركوتوسع للث، وتهلبح تخدمالث، واحدة لك أخطب، رأياك 

ونحنعليها تعقد بعدما عليها ندحلك )ملابسك(؟ هدومك وتغسل 

ماوإذا أحاس، يدري ما سر والمسالة المصاريف حميع بدفع نقوم 
ندفعهاالمصارش كل شيء، وما واتركها اطلع صلحت 



اكخحياة من مواص 

الروحةهذى )أعجبتك( لك وحازت الخسح جاء إذا لكن عنك، 
)تريد(ني ت مازحا الوالد على فيرد لله• والحمد الجهاز قيمة عهلنا 

منأكثر معه حاول الله رحمه والوالد شخ؟! يا )تورطي( توهشي 
دلك،يرففس الرحل لكن وبحاله به راقه بالزواج له ويتودد مرة 

يتزوج•لم وهو الله رحمه فتوفي 

جميلةخارطة 

رسمتالجبمل مدينة فى كنا أل يوم السنوات إحدى في 
منأمتار ثلاثة تقريبا طولها الحجم كبيرة للعالم حغرافية خارطة 
العالم،أطلى كتاب من الحارطة هذه جت اقتثوقد أبيفى، قمامحي 

منالأميال وعدد فن المسارات عليه ووصت ولونتها ورتبتها 
بايعالتي السنة وفي وتضاربمها، الدول حدود وكذلك بلد إلى بلد 

عنيرة،وجهاء من والوفد هو بالرياصى محعود الملك الوالد فيها 

الشرقية،المنهلقة لزيارة فرصة وحدها الوالد لكن لعتيزة الوفد ر-ءع 
سليمان،العم على للسلام والخبر اليمام إلى الوالد سافر وفعلا 

بهأذهب صباح كل وفي بالخبر، عندي الله رحمه الوالد وسكن 
عدى.الالناصر محليمان الهمم لزيارة اليمام الى 

وقدبنفسي منعتها الش الخارطة الوالد ساهد هده زيارته وفى 

١١٣



العييعطدالرحمن الشح حياة من اجتماعية مواقف 

باللغةلأنها الوالد( رأعجثت للوالي فجازت بها، محتفثلا كنت 
حجمها،لكبر بعيد من مشاهدتها ويمكن واصحة، وهى العربية، 

فيتكون أن نريدها ومرتبة جميلة الخارهلة هذى وليدي يا ت فقال 
ليضعهاللوالي، الخارطة أهدت وفعلا منها. للاستفادة عنيزة مكتبة 

لتلدوا ا وفى ، ١ فه^ لخف ■ح^تى 

منوكان عنيزة إلى ميمان( ابن رالوزير السليمان الله عبد الوزير 

وشافالمكتبة زار وبالفعل عنيزة، مكتبة نيارة برنامجه صمن 

لهفمال ، عنها ومسأل الله رحمه بها وأعجب الخارطة )رأى( 
لأنهاالوالد من الوزير فطلبها محمد. الولد عمل مجن إنها ت الوالد 
للونيروأهداها الله رحمه الوالد فقام ، كثيرا بها ومعتنى كبيرة كانت 

أهلعلى لمفنله الوزير يحب الوالد لأن الله؛ رحمه ساليمان ابن 
الشعورنفس يبادله كان والوزير ، خصوصا العالم طالبة وعالي عنيزة 

٠حميعا الله رحمهما ، طلبا له يرد ولا 

اهتماماتله كاتتح اناله رحمه الوالد أن ترى هدا ومن 
وفيالجغرافية، الخرائهل على الاطلاع كثير وكان بالجغرافا، 

فأحضرتوالوالدة، الوالد لزيارة عنيزة إلى ذهبت السنوات إحدى 

لهامحور حول يدويا تدور الأرصية للكرة مجم وهمي، هدية له 
النغلريكرر الله رحمه فكان الطبيعي، لأرخى ا دوران تشيه بطريقة 



الشخحياة من هوانف 

وأشرحأسئلته، جمع على وأجيب عنها وبالتي ويحركها، فيها 
معلمه.عند كالطالب لي منصت وهو الجغرافة الأمور بعفن له 

فإذاالعالمية، الحرب رحى تدور الأيام نلك في وكاث 
يتعلقفيما حموصا عليهم رد أءلأءإا الناس بعض س الوالد صمع 

المتحاربة،الاJول وأماكن الدول، وأماكن الجغرافية، بالحدود 
،وكيفحانها، ا ومالدول وحجم البعض، بحفها من ومواقعها 

والناسوكدا، كان.ا طريق عن الفلأنية الدولة نمد الفلأنية الدولة أن 
يمول!سمعه ومن الإقناع، على وقدرته الشيح كلام ص يتعجبون 

بالخرانطمعرفته لشدة الجغرافيا عالم في ومتخصهس عالم إنه 
لأنهالعلم، لهدا محن، والوالد والدول. المدن ومواقع الجغرافية 

وقربهاالجغرافي وموقعها الإسلامية الدول عن قريبا تصورا يعهليه 
اللهرحمه كتبه بعض في والمتامل بها. الهنامع العدو من 

حدا.واضحا الأمر هزا يجد الصحفية ومشاركاته 

إواحدة بليرة عروس 

صالإحوة بعض مع صاJاةة ءالآقاءت، الله رحمه الوالد للشيخ 
البقاعمهل س فلاحا ، يحرفوكان والأحنبية، العربية يات جن

أعلملا ولكن الوالد، عنه أحبرني كما صالح رحل وهو لبنان 



العييعدالرحمن الشخ حياة عن اجتماعية مواقف 

مامحنة فى بعنيزة؟! الوالد عنوان عرف وكيف عله تعرف كيف 

يزوجهمايريد ابنتين لديه أن يخبره بعنيزة للوالي الرجل هذا كتب 
وهذا٠ شل واحدة ليرة سوى مهرا يريد ولا لبنان من ويخرجهما 

وقصديلطف، له اعتذر الله رحمه الوالد لكن للوالي، كان العرض 
يرغبوهو البلد، لأبناء تكون البلد بنات أن الله رحمه الوالد 

بلدمن يتزوجون ولا بلدهم من بتروجون عنثزة أهل أن وبحب 
الزوجيةالعشرة دوام إلى وأقرب والتقاليد العادات لاختلاف أجني 

الأحوال.أغلب في 

الأبناءمعادة عر الحرصن 

والوالدةالوالد وكان عنيزة إلى قدمش السنوات من نة في 
معت جاءت الأيام من يوم وفي لأتنوجها، فتاة عن لي يحثان 

وجوددلك فمادف بها الوالدة وأعجبت عنيزة، في لبيتنا أمها 
وعنأهلها وعن عنها الوالد وأخبرت فأسرعن، يالبيت، الوالد 

حاولي; لهافقال الوالدة، من مسمع ما فأعجبه أخلانها، 
بالسوقطمحمد ولدي عن للحث أذهب كي الخروج عن يهم توحم 
اللهرحمه الوالد طلع وفعلا فيها• رأيه وتعرف البنت، يناهد لكي 

السوقهدا فى يمر لا فهو اليومية، عادته غير على للسوق رعا م



الشخحياة عن مواص 

يمكويهيتركونه(، )لا يخلونه ما الناس لأن هذا وفى 

أجلومن أجلى من ■؛مج لكنه بالقهوة، عله وبلزمون بالطريق 
أنيبظن الذين الدكاكض أهل أغلب على يمر وبدأ إسعادي. 

يجدنيلم الله رحمه لكنه البحث، في ويجتهد عندهم جالس 
علىوحزنا يجدني، لم أنه الوالدة وأخبر للبست ورجع عندهم، 

كثيرا-حيرا فيه الله ويجعل نيئا تكرهوا أن عمى ؛ لهافقال ذك 
فيالجهد وبذل أولاده، تحمين على حريصا الله رحمه فكان 

لهم.عادة التحميل 

أالمذياع أعلق 
وهيبالدايرة يسمونه ما الاجتماعية عنيزة أهل عادايتح من 
فمهلوالقهوة الشاهي يقدم المقربين الأصدقاء بين يكون اجتماع 

فيأو بيويثه عدة في الاجتماع يكون وقد الأحايين،، فيها ؤيدور 
مخموص.يوم في يكون وقد واحد، ييت، 

الرحمنعبد عند يكون بؤع أمكل من نلاثاء ليلة كل وفي 
اللهرحمه الوالد يحمرها وقهوة شاهي دائرة ام الهالمحمي 

الأصدقاءبعمى ؤيحمرها القاصي، الصالح عثلم,ان حوم والمء 
مثكناالدائرة لهده يحضر الله رحمه الوالد وكان لهم، والمقربين 
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العييعبدالرحمن الشخ حياة من اجتماعية موائف 

يسمعونلمحمد ا الرحمن عبد مع ويجلس صي، لفا ا ن عثما نبل 
بيتفي الخدياع جهاز من الدينية والبرامج الكريم والقرآن الأحبار 

بقربالله رحمه الوالد سمع أو أحس فإذا المحمي، الرحمن عبد 
وكانالمحمي، الرحمن عبد مجلس القاصي عثمان لحول أو قدوم 
الرحمنعبد من يطلب، فهو الممع، ثقيل المحمي الرحمن عبد 

)أغلق(صك عثمان حاء ترى ' له ويقول الخدياع اغادق المحمي 
الخدياعيكره الصالح عثمان أن يعرف الوالد أن والمبب الراديو، 

مضايقته،يريد ولا شعوره يراعي الوالد والشح سماعه، يريد ولا 
يحترمالوالد وكان القاصى، عثمان من خاصة نفلر وجهة وهذه 
نغلرهءوجهة ويقدر 

رحعولما للحج الصالح عثمان سافر المنوايت، محن سنة وفي 
قهوةعثمان يحل الثلاثاء( )ليلة لهم المعتادة الليلة وفي لخنيزة 

ويحسبمع ولم مفتوحا الخدياع وكان الحمد الرحمن عبد 
فمعحرا متا إلا الله رحمه بدحوله المحمي الرحمن وعيد الوالد 
تالسام الرحمن لعبد يقول وهو الوالد الله رحمه القاصي عثمان 
قاموبالفعل للبيتؤ. جاء الماضي عثمان ترى الراديو صك 

لهمقال القاصي عثمان لكن الخدياع. وأغلق البسام الرحمن عبد 
)دعونا(حلونا يهديكم الله الراديو تصكون لا ت مرتفع بصوت 
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النخحاة من مواقف 

عثمانكيف معهم حاصرا كان ومن الوالد فتعجب مثلكم. سمع 
بالذياع؟ن سمح الخالع 

سمعأنه الصالح عثمان نظر وجهة تغير في السب إن 1 فيقال 
فيهيقدم ما له وجاز المجالس أحد في المكرمة مكة في الذياع 

الللدائرة حفر إذا ذلك بعد فكان وفرأن، وأحاديث أخبار من 
المدياع.سماع من يمتغ ولا يمع 

الوحييأالمدياع 
بابلأصنادرا المذياع وجود كان الله رحمه الوالد حياة في 

عديدة:

الثمن.باهفل أنه ولها أ~ 

تبيحه.بعنيرة محلات توجد لا أنه الثاني الب و~ 

الأمر.أول في يتقبالوه لم الناس من كثير الثالث، السّ_، وب 

بيتفي موجود وهو عنيزة في مشهور مذياع هناك كان لكن 
لعنيزة،المدياع أحفر من أول ويعتبر الذكير القبل الرحمن عبد 

لماعتتشوق الناس كان الثانية الخالية الحري، وفنؤ وفي 
الدولاد اقتصعلى وأئرها الحرب أخبار وخاصة ار، الأخب
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عدىالءطدالرح«ن الشخ حياة عن احتماب مواقف 

لأحداثالمتابعين من كان الله رحمه والوالد خاصة، الإسلامية 
صلاةبعد المجد من والوالد أنا أحرج وكنت العالمية، الحرب 
الدكيرالرحمن عبد منزل، على البيت، إلى بهلريقنا ونمر العشاء 

بين،في الموجود المدياع إلى لالآستماع قليلا الوقوف مني بذ فيهلل
الدكيرالرحمن عبد لأن الأحبار؛ سماع على حرصا الذكير 
فيالمجتمعون الناس ليسمعه المذياع صوت يرفر الله رحمه 
البين،.حارج لكن ومن البت أهمل ؤيمعه فهوته، 

الخيرعر الحرص 

الرحلهزا وكان العلم، أهل من معروف رحل عنتنة في لكن 
بعفسفي الوالد من ينال وكان ناله، ا رحمه الوالد أفكار يعارصري 
أقوالهعلى ويرد المجالس، في الوالد عن ويتكلم العلميه المسائل 

لهأرسل به الوالد علم ولما العديدة، المسائل في واحنهاداته 
حتىيه الاجتماع في يرغب أنه فيها يحيره ورسائل حطابات الوالد 
ويعارضيخالف التي نل المسا تلك حيال نظره وجهة منه سمع 

إزعاجيحدث لا حتى معه التفاهم يود كان كيلك الوالد، فيها 
معأو المجالس في التكلم عدم منه يرغب وكان البلد، في وفتة 
منه.التل أو الاس عامة 



الشخحياة من مواقف 

لكنإذا أنه له المرمالة الرسائل معرمحى في له الوالد يكر وقد 
الحقلكن ؤإدا بالحق، ويتمسلثاv أقواله عن بتراج^ا فسوف مخطئا 

المسائل.لهذه التعرض أو الكلام ترك عيك يجب الوالد مع 
فيوكنت فرعية، مسائل على الرجل هذا اعتراضات أغلب ولكنت 

هذهيعهلينى الله رحمه الوالد وكان السن، صغير الوقت ذلك 

أنيحب ولا يريد لا والوالد الرجل، ذلك إلى لإيصالها الرسائل 
الإصلاحالله رحمه وهدفه قصده لأن الرسائل، بهذه أحد يعلم 
أصدقاءولأن والردود، الاعترامحات بهذه الناس إشغال وعدم 
اعتراصاتبخصوص ويتناقشون يتكلمون كانوا الله رحمهم الوالد 

الوالد.الشح بها قال التي المسائل بعض على الرجل هدا 

وقدالرسائل، ^٠ من والقصد القحة وعرمت، الأمر أدركت 
عامةدون خاص مجلي في ينافنره أن الوالد من بعمهم محللب 

المائل،تلك في اعتراضاته وعلى عليه بالرد ؤيفوم الماس 
يحصللم ذلك ومع لهم، استجاب لكن الأمر أول تردد والواك 
آخر.يلد إلى عنتزة من ارجل انتقل بل منافلرة، ولا بينهما اجتماع 
سزيه" كتاب إلا عنه يعرف ولا الكتا؛؛ة الردود يحبذ لا والوالأ 

ؤإلحاحطلب بعد " أغلاله في القصممي افتراه مما وحملته الدين 
واسعة.رحمة الجمع الله فرحم لأصحاب، اس 



عييالء؛دالرحمن الشخ حياة من اجتماب مواق 

الماسخواطر جر 

يحرصونعنيرة أهل من الماس كان العالمية الحرب زمن فى 
ذهابهحال في وذلك معه، والمشي يالشيخ الاجتماع على 

اللهرحمه للوالي يتوددون الماس وكان منه، حروحه أو للمجد 
أحبارللوالي ينقلون الماس وكان الشعور، ننس هو ويبادلهم 

قصةأو حبر وكيه الواحد قياني المذياع، من ممعوْ وما الحرب 
يصغيوالواك للواك، وينقلها المذياع س أو ثخمى س سمعها 

إعجابهويبدى ذللث، على يشكره ثم يقاطعه، ولا ن، وينمله 
القمة،نفى الواك على ويقص آحر، ثخمس يأتي ثم الله، رحمه 

ولاله يسمع والوالد الأول، نقاله الذي الخبر نفى له ينقنر أو 
هوأنه الرحل فيفلن والمرور، العجب، له ؤيفلهر يقاطعه ولا يتكلم 

فيشتدالحدينا هذا إلى المابق وهو للشيخ الخبر نقل من أول 
يسمعهاكأنه القمة من واستغرابه إعجابه يظهر والوالد فرحه، 

حبرلغرصس الاستماع حن س الواك يقصده ما وهذا مره، لأول 
قريباللشيخ وينقل Jالثا شخص بأني ثم للممر، الماقلين حواطر 

قدبأنه يشعره ولا يقاطعه لا والميخ والثاني الأول به حدث، مما 
وقدالماس، مع دأبه وهذا والقصمى. الأحبار تللث، علم أو سمع 

يفعلالله رحمه الواك والمخ بأذني، وسمعته بعيني ذللئح شاهديتح 
١٢٢



الشححياه من مواقف 

الناسقلوب كسب وفعلا الله، رحمه يراها لحكمه مرارا هدا 
الحمية.الأحلاق بهذه والخاصة منهم العامة 

الحكمةالناس على الستر 

الذينخاصة الوقتا دلانا عنيزة سوق أهل عادة من كان 
الحنعلةأكياس الغلهر أو الضحى وقت يتركون أنهم الحعلة يبيعون 

يدخلونهااء الموض بالأمن، لثقتهم الدكاكين خارج بالنايع 
رجلقام الغلهر صلاة فترة وفي الأيام أحل وفي الدكاكتنهم، داخل 

وقناالثارع من حنطة رعيل( كيس رقة بالفميم( قرى رمن فقير 
٠يه وهرب الفلهر بصلاة الناس ثغال ن١ 

كييرق يكيفح السوق، أهل على غريب الأمر وهدا 
وتكلمواوتضجروا الناس فاستاء نهارا؟ السوق ص حنطة رعيل( 

وتعدجرأة وفيها عندهم تحديثط مرة أول لأنها الحادثة؛ هده في 
المسوكفجد مإلى ذاما كان رحلا أن الله قدر لكن سافر، 
الكيسأن ذهنه في يدر فلم الكيس، يحمل وهو السارق هدا فقال 

منخروجه بحد الرجل هدا علم فلما سارق، الرجل وأن روق م
الذيالرجل تذكر وق الأهل من رقة الحبر سماع ويعد الصلاة 
يتكلملم لكنه بيته، ويعرف يعرفه وكان للصلاة، ذهابه أثناء صادفه 

١٢٣



المعديء؛دالرحمن الشخ حياة من اجماب مواقف 

عنه؟سكت أو عنه يبلغ هل رصعه، في احتار ثم الأمر، وكتم 
ناهدهمما الله رحمه الوالد إخبار إلى الله فهداه يعمل؟ ماذا 

يارأيك وش •' له فقال السارق. هو أنه على يدل الرحل وحال 
الناس،من أحدا ثاهديت، بما تخبر لا الوالدت له فمال شيخ؟ 
يرجعأن منه واطلّثؤ ناهيته، ما له واذكر الرجل إلى اذهب ولكن 

الساعةوفي الفلاني اليوم في منه أحده الذي محله إلى الكيس 
أيام.ثلاثة إلى يوما وأمهله العلانية، 

ذللثحإلى الاس من أحد علم دون الناهد هذا ذه_ح وفعلا 
أحذهالد.ى الدكان إلى الكيس يرجع أن منه وءلاوس، بيته ش الرجل 
السارقيرجع لم أيام ثلاثة وبعد روق، مالكيس لأن منه؛ 

اذهب،الوالد1 له فقال الرجل، بأمر الوالد الناس فأخبر الكيس، 
بالأمر،الأمير نباغ موف، الكيس ترحع لم إذا له وفل ثانية، مرة إليه 

وتبامكانه إلى الكيس فأرمع خلقه، وعند الله عند تفتفح وسوف 
بأنوحذره السارق إلى الشاهد فيهبط عليلمثؤ. تر يوالله الله، إلى 

منبالسوق سمع الراع اليوم من الناس أصيح فلما الأمير، يباغ 
تالوالد فقال صاحبه، إلى ريع قد روق المالكيس بان ينادي 

وسترهالوالد الشيح حكمة من وهذا المقصود. حديث، لله الحمد 
المارق.هو من أحد يعلم أن دون القصة وانتهت، الناس، على 



الشخحياة من موانف 

لبنانفي العلاج رحلة 

فيحاد بارتفاع الله رحمه الوالد أصسب ^ ٥١٣٧٣عام غي 
العلهسة،أعماله وعثس وتعطلت صحته في هدا أر مما الدم صغط 
الوالدبحالة الله رحمه العزيز عبد بن سعود الملك علم فلما 

طائرةبإرمال أمر النبح— محبي من سعود الملك ~وكان الصحية 
الأطباءمن اثنان فيها وكان بريدة، إلى الهلاث من خاصة 

اتجهالوف٠نs ذلك فى بريدة بمطار الطائرة نزلته فلما الختخصمسن، 

إلىنقه فقررا عليه، الكشف لإجراء بعنيرة الوالد منزل إلى الطيبان 
شديدة.حالته لأن لبنان 

أحرىمرة علته الكشف يتم صوف إنه ؛ الأطباء أحد وقال 
المحوصاتعاليه ويجرى بلبنان الأمريكي الجامعي لمستشفى يا 

يمكنلم ~إدا يفررون سوف دلك من أمبؤع بحد وأنه الدقيقة، 
الوالدنمل وبالفعل للعلاج، أوربا إلى نقله لبنان~ في علاحه 

صالحومعنا العلاجية الرحلة هذه في رافقنه وقد بريدة من ؛الهلائرة 
يوصعأنه أحل من الله رحمه ومحبيه رحاله أحاّ عبود( )أبو العباد 
لهويعمل بخدمته، ؤيقوم الرحلة، في ؤيونسه الوالد، صدر 

لليل،١ آحر عة جما لمستشفى ا في ن ويصليا لقهوة، وا هي شا لا 
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عليالبوالرحمن الشيخ حياة من اجتماب مواقف 

ثولومالطيار أفراد، سعة بالطائرة فكنا يحبه، والوالد خصوصا 
عبود()أبو العباد وصالح والوالد الأطباء من واثنان اللاسلكي 

٢٠•الله رحمه الوالد مع كان وفد الأسطر، هذه وكاتب  رألما٠ 
وفالناداني بالطانرة، سفرنا أثناء وفى معه، أحضرها قفة ريال( 

ذاكإذ الألفان وكانت عليهم، الألفين ونع محمد يا حد ن لير
الطيارفأعطيت أكثر، أو الحاصر وقتنا في ريال ألف عشرين تعدل 

ريالخمسمائة أعطيته واحد كل واللكا'تره اللاسلكي ثول وم
معروفهعلى الله رحمه الوالد وشكروا لأععلية با ففرحو قفة، 

مباشراتصال الملكي الديوان وبين بيننا كان الطيران وأثناء ، هذا 
اللهتغمده سعود الملك، وكان لبنان، إلى وصولنا حتى الآدثا ومراّ

القياثر٥٠في وهو الوالد الشح عن يأل رحمته بواصع 

لمالهلاJرة في محنا اللذين الطبيبين أن الرحلة هده طريف، ومن 
إلىوصولنا وقبل الجو فى كنا ولما ، سفرهما جوازا معهما ي،حفرا 

إلىومتجهون لبنانيون نحن محمد أخ يا ت لي وفالا حاآني لبنان 
الأمر؛لهذا نخضل نكن ولم جوازاتنا، معنا نحفر لم ولكن لبنان، 

وقدلبنان، إلى الوالد مع افر ن، سوفأنتا توقعاتنا في جاء ما لأننا 
بالاتصالنمت وفعلا الأم، لهجا أدير أن مي فطلبا بالسفر، تفاجئا 

وأخبرتهمبالهلاJر٥ ونحن اللاسلكي طريق عن بلبنان المملكة قارة ب



الشخحياة من 4واةف 

يحضرالم وأنهما ، رسعود الملك طرف من وأنهما لهلبسن ا بحال 
عودية،الالسفارة بين الاتصسالأت وتمت المر• حوارات معهما 

بالدخوللهما والسماح الإذن اعط-اء تم وفعلا ^١^، ٧١والحكومة 
الطائرةباب وفتح بيروت مطار إلى ال3لائرة وصلت وعندما لبنان. إلى 

وطبيبينالله رحمه الغنيم وسليمان السعودي السفير بانتظارنا وحدنا 
إلىبالصعود الأطباء فقام إسعاف، وسيارة الأمريكية الجامعة من 

الت له وقالوا أوليه فحوصات وفحصوه الوالد إلى وتحدثوا الطائرة 
مستمرة,وصحتك الأمريكي المستشفى إلى تنقل سوف عليك، باس 
البشائر.أول وهد0 

واحداأسبوعا الأمريكي بالمستشفى الوالد حلوس مدة كانت 
فسيحوأسكنه الله رحمه الغنيم سليمان قام الوقت، هدا وفي ا تقريبا 
البيتهدا وكان لبنان، بجبل عالية بمدينة للوالي بيت بتجهيز حناته 

خروجفيحد وطباخ، وخادم للوالي خاصة بسيارة ومجهزا كيينا 
فىوحلسنا عالية إلى اتجهنا صحته واستقرار المستشفى من الوالد 

لنا.المخصهس البيت هدا 

وقتأقرب فى عنتزة إلى الرجؤع في شديدة رغبة للوالي وكان 
الىالهنائرة وصول عن بسال يوم كل محي الله رحمه وكان ممكن، 

وارتباطالحج موسم ظروف ثب بلكن الوطن، إلى تفله سوف 
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العييعيدالرحمن الشيح حياة من اجتماهم^ مواقف 

مدينةفي مكثنا مدة طاك المملكة إلى والسافرة القادمة الطائرات 
بزيارةفقمنا لبنان في وجوده الوالد استغل تفرسا. واحدا شهرا عالية 

برنامجناصمن من وكان فقط، واحد يوم لمدة دمشق إلى مريعة 
عليهوالسائم تيمية ابن أحمد الإسلام شيخ قبر زيارة اليوم ذلك 

وهوالإسلام شيح محبي من الله رحمه الوالد لأن له؛ والدعاء 
صباحاأنزل يوم كل وفي القيم؛ ابن وليذ.0 ومؤلفات بمولفاته متاثر 

عوديةالمارة الأرا~سمإ لكي بيروت إلى رعالية( لبنان حبل من 
عنترة،إلى الوالد تنقل موف التي الهناثرة وصول موعد لمعرفة 

فيوالأقرباء المؤولين من يملنا الذي البريد أحذ لأحل وكيلك 
بعاليةالبيت في عبود( )أبو العباد وصالح الوالد ويبقى عنيزة، 

•وغيرهم عنيزة أهل من والعارف الناس تقبلون ي

زارهممن وكان كثير، حلق بعالية بيته فى الوالد زار وقد 

الداعوقعمر الشيخ رئيسهم يتقدمهم الرحمن عباد جمعية أعضاء 
بيتهفي الزيارة أثناء للوالي سينمائي فيلم تصوير وتم الله، حففله 

اللهرحمه الغنيم سليمان عند ؤيوجد ، جدانمير والفيلم بعالية، 
اعدمالابن الفيلم هدا من جزء على حصل وقد منه، خة ن

جزاهالغنيم سليمان بن فواد الدكتور بواسهلة السعدي الله العبد 
حيرا.الله 
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الشخحياة من مواقف 

طلبواالأس أن الموضوع هذا في تذكر التي الأشياء ومن 
ذلكلأن اعابة؛ أو القراءة عدم العلاج فترة في وهو الوالد إلى 

ويؤخرصحته على يوثر وهذا الجهد، وبدل الفكر إثغال يتهللب 

المرض.من ثغاءه 

المكتباتإحدى في اطلعت تثني المفي الوالد كان ولما 
الأمريكيللمؤلف الحياة" وابدأ القلق يع ا بعنوان كتاب على 

بهفأعجسنإ بامريكا، تدريب معهد مدير وهو ، كارنيجى دايل 
أيصايه وأعجب كاملا الكتاب فقرأ للوالي، ؤإهداءه محراءه فقررت 

منمفإ.رحل إنه I وقال وبمولفه 

منبمُاذي، لص عنترة أهل من عليه عزيز صدبق للوالي ولكن 
ولمالمرض هذا من يعالج بيروت في سنتين وله نفي، مرض 

القلق"يع الكتاب هل،ا له وأهدى الوالد فقام صحته، تنحن 
حدا.مفيد فهو الكتاب اقرأ I له وقال ، " الحياة وابدأ 

فيهبما تأثر الكتاب قرأ بعدما الصديق هن.ا أن العجيب ومن 
منوطاب صحية، عوارض من به ما وذهب صحنه نن، وتح

هذامن ثانية نسخة بشراء الوالد أمرني وقد منه. يعاني الذي مرصه 
فقمتالله، رحمه أنشأها التي عنيرة مكتبة في يودعه لكي الكتاب 
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فيالكتاب وضع الوالد رجع ولما للوالي، وأعهك الكتاب بشراء 
المشهورين.الوالد طلة من كير إلى إعارته وتمت المكية، 

أوراثااشتر له! وقال عالية موق إلى عبود أبو الوالد أرمل 
"دعكتاب ضوء على رسالة -اليف الوالد نية في وكان وأقلانا. 

عفليمةالمعنى كبيرة الحجم صغيرة وهي ، الحياة" وابدأ الفلق 
وهي، المعيدة' للحياة المفيدة الوسائل سماها وقد النفع، 
وعلاجالشرعية، بالهلرق ان للأنالعادة تحقيق إلى تهدف 

ففدوالمة، الحمد ولله المختلفة، ية التقوالأمراض الاكتئاب 
لمالمليحان عشرات مماته وبعد حياته في الرسالة هده من طع 

فيمنها المعلبؤع عدد وصل وقد مجموعها، حمر من نتمكن 
بالمجانوزعت نحة ألف حمين من أكثر الطعان من واحدة 

الهللبزال ولا النفي، بالهلب تعنى سعودية حمعيات حلريق عن 

هدهاشتهرت وقاو وخارجها، الملكة داخل من متكررا عليها 
مؤلفهاقصد حن من أعلم والله وهدا صيتها، وذاع الرسالة 

الله.رحمه 

نفحالرحمن عبد الشيخ ورثة فنحن الامتهلراد باب ومن 
أحذيعد لكن مقابل، بددن الوالد كتب طاعة بربد لن المجال 
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أوالتصحيف وعدم الكتاب صبط من والتأكد منا، الخطي ذن إلا 
القص.أو الزيادة أو التحريف 

الخمسةيفوق تل لرما وا المؤلفات من كبير عدد وللوالد 

ومنالفنون. مختلفح فى ورسالة كتاب بين ما مولها والسنين 

وقد، المنان كلام تفسمر في الرحمن الكريم بر كتابه أشهرها 
محعلأبن الرحمن عبد ت الدكتور الشيح قبل من تحقيقه تم 

لهوقدم والبعيد، القريب يشكره جهدا فيه بذل الوويحق،وفد 
،قبلنا من لمعتمدة ا لنسا«ءحة ١ وهى ، عشممن ين وا عقل بن ا ن سيحا لا 

لهوقدم محققة أخرى نسخة الصميل معد الأستاذ أخرج ثم وْن 
جميلة.بمقدمه زيد أبو بكر الشخ 

منهاوطع وفاته بعد مرة لأول مؤلفاته بعض إخراج تم وند 
وحلباعةمنها لمطبؤع ا بتحقيق نقوم الأن ونحن ، عديدة طبعات 

هوعيي الالله الُباو مساعد والابن قبل، من يطبع لم ما 
أحمدوالأخ أنا أوكلت وقد الكتب، هده على المشرف 

.المهمة هذه له الله رحمه 

فيومساعدنا الوالد مؤلفات من كثير طباعة قي ماركنا وقد 
تموقد وخارجها، السعودية في الشر دون عتها وطبا إخراجها 

١٣١



العييمدالوحمن اكخ حا؛ من اجتعاب مواص 

العلملطلبة مجانا وخارجها المملكة داخل كتبه تونيع 
أمريكامنها عديدة دول إلى كتبه وصلت وقد والمتخهمين، 

الدولأكثر إلى بالإصافة ونيوزلندا آسيا نرق ودول وأوريا وكندا 
منرسائل اتنا الأوقات هلْ وفي والإسلاميه، والإفريقية العربية 

لهمفترسل الوالد كب تهللب لأجنبية وا الإسلامية الدول من كثير 
علىالوالد كب إخراج — ٥١٤٢٤عام في تم وقد منها، ر نيما 

كمابعنيزة، المالحية الجمعية قبل من ( CDمدمجة)أسعلوانة 
لمولفاتالكاملة المجموعة إخراج في ورانية باقة كانت أنها 

يالليةالمالكين" "منهج كتاب طباعة تم المة هدء وفي الوالد. 
كتببعض ترحمة تمت وقد ان، المجم-دار قبل من الإنجليزية 

سبكةعلى مواقع وهناك ية، والفرن الأوردبة اللغة إلى الوالد 
علىالاطلاع حلالها ْن بمكن الُاوية)الإنمرنت( الاتصالات 

مكتبك،أو منزلك في وأنت منها كتاب أي وتنزيل الوالد كتب 
نشرإلى تهدف خاصة ومؤسسات فردية يجهود الأعمال وهاز0 
دورننسى ولا العالم، دول جمع في الصحيحة والعميدة العلم 

وتعليمها،ونثرها وخدمتها كتبه تحقيق في المعروفين العلم طلبة 
الكلياتفي معتمدة دراسية مناهج مؤلفاته أصبححت، حنى 

وخارجها.المملكة داخل الشرعية والجامعات 

١٣٢



الشخحياة من عواتق 

السننتلك لينان في الوالد لكن لما ت ونقول أحرى مرة ونعود 
للوالدأح )وهو القاصي العلكب حمد عمي عائلة وجود صادف 
الوالدبوصول حمد العم علم فلما الأم(، جهة ْن سلمان والعم 

عمكمعلى وسلموا اذهبوا ت لهم يقول لعائلته أرسل لبنان إلى 
وأوصاهملبنان(، في )منطقة عالية في موجودا ترام الرحمن، عبد 

والاحترامبالأدب عليكم لهم: ونال بوصايا، ذهابهم عند 
*لعمكم والتقدير 

وزوجةعمي بنات، من ثلاث بعالية الوالد لبيتا حفر وفد 
لأنهالفرح؛ أشد الوالد يهم وفرح الوالد، على للسلام عمي 
ؤيلاطفهنمعه بمحدثن وجلن يعيد، زمن مذ يرص لم الله رحمه 

الوالد،مماحة وتلمن علمن، ولمسا اعر، المنفر ويبادلمه 

ولماعنده، المكث، وأطالن به، استأنسن لهن؛ وحثه واحترامه، 
سمحاعمنا وجدنا لقد يقلن: لوالدهن كتبن منزلهن إلى رجعن 

ته،يمجالاستأنسنا ؤإننا ، أصمح هو بل الطباع، ولين وهيئا 
الواقع؟!بخلاف كلامك نمار الوصايا علينا أكثرت فلماذا 

واحدة!مقابل أربعة 
منأكبر وهو القاصي، العلي حمد هو الأم من أخ للوالي كان 
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عييالءطJالرحمن الشخ حاة من اجتماب مواقف 

لمات فيقول القحة هده الوالد لى يدكر ودائما نوات حمت الوالد 

)قريبطالع توْ الناهي كان العمر مقتل وفي الطلب محن في كنت 
وكنت< محعره وارتفاع لدرته يشربونه الماس ن وقلمل بعنيزة، عهد( 

اللهالعبد العزيز عبد وصديقي القاصي حمد وأحي أنا أجتمع 
١-٥ ١ ٤ بين العزيز وعبد أنا عمري وكان الشاي، لشرب القاصي 

إنت يقول للوالي والكلام ، تقريبا منة ٢ ٠ حمد أخي وعمر محسنة 
كر(الفيه )وصع وحائه الشاهي لنا يعد أن أراد إذا حمد أخي 

الشاهيحرك الفنجان فمغ ؤإذا يتدوقه، لكؤب فنجانا منه محرب 
أخيشرب إذا المهم ننفلر، ونحن منه ومرب ثانيا فنجانا له وص، 
فنجانامحتا واحد لكل لما فهب قام فناجين نالأث القاصي حمد 

وبذلكالإبريق، في تبقى ما فينتهي واحدا فنجانا له ب، صوطبعا 
يشربمنا كل القاصي العزيز وعد وأنا فناجين، أربعة أحي يشرب 
اللهرحمه فكان . عنده ذهبنا إذا معه حالنا وهذه واحدا، فنجانا 

المستمعينليونس العاتالية ه مجالن كثير فى علينا ؤيرددها يذكرها 

معه.والجالين 

الحكمالعالم 

فيمكانا يستأجر يارة بالالفر الله رحمه الوانم يريد عندما 

١٣٤



الشخحياة هن مواقف 

ُوعمن تكون ما وغالبا الوقت، ذلك عنيزة في المتوفرة جارات ال
عامةمعه فيركب وصندوق(، )عمارة الكبار اللواري أو الوانيتان، 

المكان،في يؤثرونه فكانوا والأهلغال، اء والنالرحال من الناس 
فييبقى لا لكن العلريق، أول )العمارة( السيارة مقدمة في فيركب، 
منينتقل الوقت، بعضي عليه يمضي فعندما محلويلة، فترة مكانه 

أحسإذا أو الماس، عامة مع ح الخلففي الصندوق الى العمارة 
يرقىالسيارة يقود وهو محلويلة فترة وله ب، متعالمانق أن الوالد 
إحراجعدم أحل من الخلفج، في المحمولة على الله رحمه 

سريبؤالله ابتلاه فد الوقح، ذللئؤ في بعضهم أن حاصة السائقين، 
السيارة.يقودون وهم خاصة عليه يصبرون فلا اثمحان 

مقدمةفي عادة مكانهن يصير اء نالمارة في معهم كان ؤإذا 
يارة،الحمولة على الخلمؤ فى الرحال ويكون السيارة، صندوق 

بالقراءةمعهم وحوله الله رحمه يستغل السمر تؤ وقمحلول ومع 
يسمعهبحيثؤ صوته فيرغ أسلتهم، على والإحابه وتعليمهم عليهم 

الهلريقأثناء مكان في نزلوا ؤإذا الجمع، تقيد فيوالماء الرحال 
يذبفكان خدمتهم، على يحرصر العناء أو الغداء أو للراحة 

لملالمار إشعال أحل من الإبل بعر أو الحمل، ليحضر بعيدا 
يعطىبدللئؤ وهو لبدنه، وتنثّيثلا للمسافرين خدمة الشاي أو القهوة 

١٣٠



العليصدالوحمن الشخ حاة من اجتماعية مواقف 

ايتليمن فمنهم الخاصة، راحتهم يأخذوا أن للمساشن فرصة 
بدحنونلا فهم ويحترمونم الشيح يقدرون ولأنهم بالتدخين، 

حكمتهمن وهدا الدخان، بتحريم الفتوى منه علموا وقد أمامه، 
الدخان،شرب، على تعودوا اJقون الهؤلاء ت فيقول الله رحمه 

وفدرءوسهم، وتميع يتعبون شربوه وما وفت عليهم مر ؤإذا 
وبرىللمارة، قيادتهم على ذللئ، يوثر أو الطريق عن يغفلون 

بعضفي حين للتي الحرية بعمى إعطاوهم المصالحة من أنه الشيح 
طويلوقتا إلى يحتاجون وهم الركاب، أرواح على حفا٠لا الوقت، 

صبرإلى — عرفت، —كما يحتاج التدخين ترك وأن خاصة لمحهم، 
ومثلبعضهم، لدى يتوفر لا قد بضررْ قوى ؤليمان قوية وعزيمة 

فبعضهمالسائقين، من كثير على أترين، الوالد من اكمرفات هده 
حبهموازداد لدللئح تأثر لأحلهم ذللث، يفعل الوالد أن علم لما 

نهائتا.الندحين ترلا قد بعضهم وأعرفث، للوالي، 

منالصحون هذه 

رسالةفي الله حفظه العقيل العزيز العبد الله عبد الشح ذكر 
الشيخإن ت فيها يقول عدى الالله العبد مساعد لالآ؛ن أرملها 
عامالمكرمة بمكة للعلم طلبه أيام في كان لما الحموي إبراهيم 
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الشخحاة من عواقف 

قربيالة لحنا ا ط ريا قي سكن هتم إبرا الشخ ن وكا تقريبا، ه- ١٣٤٨
الناصّرالرحمن عبد الشّيح حاله الله رحمه دعا الزيادة، باب 

الصحونمن عدد في واللحم الأرز له وقدم الغداء، على السعدي 
بهحلا ثم الرحمن عبد الشتح شكره الغداء من انتهوا فلما الصغار، 

هذابعض إلى الحاجة أمس في عنيزة في أماك وليدي يا ت له ونال 
دلك!من بشيء لأمك يعشت، فهلا ونملأوك، أنن، يه تتمع وأنت، 

منأخذته أنا الصحون هذه حال يا I إبراهيم الشيخ فقّال 
عليهأرجعه أحد يمسه مجا الذي الصحن أن يشرحل المتلعم صاحس، 

عنديفما ؤإلأ حال، يا لك إكراما الصحون كثرت ولهذا بقيمته 

الوقت،ذلانف مكة في المطّاعم أهل عادة كانت، وقد كثير، سيء 
وكلصيوفه لدى بها يتجمل الصحون من عددا منهم الزبون يأخذ 
بحسائه■سسمهل احد يمسه لم سالما يرج^^ مئمأ 

رسالةأرسل العمود إبراهيم الشيح أن عقيل ابن الشيخ وذكر 
لأختهالشح فذهب، السعدي الرحمن عبد شيخنا بواسطة والدته إلى 
فترةوبعد فرجع، يجدها فلم الرسالة عليها ليقرأ بعنيزة يتها بش 

أوالثالثة المرة وفى يجدها فلم احته لبيت بالرسالة الشيخ حرج 
عليها(ريعتبح عليها يشره ولم الرسالة، عليها وقرأ وجدها الرابعة 
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عليالمدالرحمن الشخ حماة من احتماب مراهق 

صدرهايفيق لا حتى مرة من أكثر عليها تردد أنه لها يذكر أو 
أرحامه.صلة على وحرصه أحلاقه مكارم من وهدا لدك، وتحزن 

الناسمراعاة 

كانالأيام من يوم في أنه الله رحمه أحمد أحي لي ذكر 
نيله مراقا أحي وكان العناء، صلاة بعد قهوة على مدعوا الوالد 

معحرجتا أحمدت الأخ يقول المجلس انتهاء وبعل النوم، ذللئ، 
فتزلمت،،العلرق من نال قل ثديي مهلر وكان بيتنا، قاصدين الوالد 

فيه،ما الخهلورة من فيه صعبا السير جعل مما الليل خللأم وانتثر 
منأمامنا يسير الجماعة كبار أحد بعيدا ثاهدُن، سيرنا وأثناء 
فيفسقهل الرجل قدم زك دقائق وبعد تقريبا، مترا ين حممسافة 

واتسختثيابه ابتلت ولكن بالى، يصب ولم مرينا قام ثم العلين، 
أحدالعل وشمالا يمينا فالتفت منها، الرجل يخجل بصورة بالعلين 

حلفه.نسير أننا يدرى لا الرجل وط؛ يره، لم 

وكناله، حدث ما له وذكرت قدامنا فلأن ^ا للوالو! فقلت 

العلريقمن هب نل. )دعنا( حلنا ت الوالد فقال ؤلرق، مفرق من قريبين 
أنناعلم إذا يخجل لا وحتى )يشاسنا(، يشوقنا لا حتى الثاني 

الطين.في الزلق من أصابه مما فيحرج ، الموقفذك في شاهدناه 
١٣٨



الشخحٍاْ من 4و\فف 

بمسافةالوالد بٍت عن يبعدنا سلكناه الذي الثاني الطريق وكان 
الرحل،ذللث، لشعور مراعاة الطريق ذلك آثر لكنه يالقصرة ت، لي

إحراجهمعن والعد الاس لفوس ومراعاته تقديره ص من وهذا 
المواقف*جمع في 

الناسأسرار وحففل الجانب، لين 

ومعالناس ْع وعلاقته معاملته في الله رحمه الوالد يحرص 
فيجعلهم أو إحراجهم عدم إلى ذكرنا كما وأصدقائه جماعته 

يلنيئا منهم يلحفل ممن خاصة القوي، مقابل الفعيفج موقفا 
فيأبلغ الجيدة انية الأنوالعلاقايتح القدوة أن يرى لأنه ينكره؛ 

لهل.والتوالعنفط وة القس والإصلاح التغيير 

يعزهأيما للوالي صديق وهو صديق، لي كان أنه وأذكر 
يمتغكان لكنه الدخان، بتريثه ابتلي الصديق هذا ولكن ويقدره، 

صيغيرهم س مع وكذلك حضوره في أو الوالد أمام الندحثن من 
الوكان لا، حاد ئ إكبارا العلم، وطلبة المثايح أو السن كبار 

شربهأثناء يقاباله ممن ؤيستحيي الدخان، رائحة منه ينم أن يحمسا 
ومنتركه، على يقدر لا ولكنه مبتلى أنه يعرف كان ففد الدخان، 

فترةيقفان )الطريق( السوق في الوالد قابل إدا أنه الصديق هدا عادة 

١٣٩



العييعدالرحمن الشيح حياة من احتهاعية مواقف 

الحديث،أطراف ويتحاذيان يتحدثان دقائق عشر إلى حمس هن 
إلىيذهب أنه المعرب صلاة قبل الله رحمه الوالد عادة من وكان 
منوير-ح ؤيغتل، فيه يتوصأ نحل وهو ر، لشما ا ت له يقال مكان 
المغرب،صلاة عن يتأخر ألا أحل من )منعزل( صاد آخر طريق 
يوموفي منه، بمر الشيخ أن الماس من كثير يتوقع لا الطريق وهذا 

صيقمكان وفي الطريق هذا من رجع الله رحمه كعادته الأيام من 
نيالممابم الجهة من نادم ذكرناه الذي الرحل هذا شاهد منه 

الرحلهذا شاهد فلما يده، محي والسيجارة يدخن وهو نفه الطريق 

الهلريق،هذا محي يقابله سوف أنه يقلن أو يتوغ يكن لم وهو الواك 
الوالديعرفه ألا أحل من رثلثلم( فمه على شماغه سريحا فوصع 
عندهمن الرحل هذا مر وبالفعل معه، للحدشج كعادته فيوفقه 

.عليه يلم ولم مسرعا 

منخجل إنه ت فقال الموقف، هذا الصديق هذا لى ذكر وقد 
الرحمنعبد الشيح أن أشك لا ت ونال ط عغليما خجلا الوالد 

توأقول يحرحنى. أن يرد لم الله رحمه ولكنه وعرفى، شاهدني 
بحالهعلمه مع الحادثة هذه عن شيئا لي يذكر لم الوالد الشيخ إن 

وعدمالماص أسرار حففل الله رحمه أراد لكنه أصدقائي، من وبأنه 
المستقيم.الملريق إلى يهديهم الله لعل فضحهم 



اكخحياة س محواقف 

بالمساكينرحمته 

الهمامالرحمن العيد الملجمان الرحمن عبد الأخ لي روى 
فىالسن صغير وأنا الظهر صلاة إلى داما كنت I فقال عجيبة قصة 

منافرت ون عنيزة، مدينة أيام من قارص وبرد )ليم( معفر يوم 
وقدالله رحمه عيي الالرحم• عبد الشيخ أمامي ناهدت الجامع 
إلىصعدوا قد المجل وجماعه الشمس، وطين المطر توقف 

ءدف، تلمس أحل من المجل مؤخرة في وهي ملح( )الالهلاية 
فمعدسني، لصغر لي ينتبه ولم الشيخ يالحظني ولم الشمس، 

وأثناءالحاصرة، بالصلاة الناس إمامة أحل من هلح للالشيح 
)جامعمقمعر البلد فقراء أحد شاهد السطح إلى الله رحمه ظهوره 

مبللةعليه التي ثيابه وكانت الثري(، شدة من ويرتجف، بيديه بدنه 

فنزللذلك،، وحزن المنفلر هذا من الشيح فتأثر المهلر، أثر من 
)العباءة(.بثته وحير الجماعة أعين عن بعيدا درجات الله رحمه 

فخلعالشتاء أيام يوبين يلس أنه الله رحمه عادته من وكان 
مرة)العباءة( البشت، لبس ثم وجءعه بلفه ونام رعة بالعلوي ثوبه 

أحرىمرة الدرج فصعد يره، لم أحدا لعل _lL_، وهو أحرى 
أشدبه الرحل ففرح بيده، الن.ى الثوب وأعطاه الفقير وقابل 



العييبرالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

فتعجتأنا! إلا منهم أحد يالحظ< ولم بالجماى وصلى المرح، 
هدأزال ولا الموقف بهيا تأيرت كما العالية، خالقه أ ومن منه 

القريب،!بالأمس كان كأنه نافلرى أمام متمثالآ الحديث، 

وعدميديه في لما ويدله الرجل بهيا رحمته من أتعجب كما 
المملينمن عدد الرحل بهيا مر وقد المعروقط تقديم عن ناحره 

وامعه.رحمة الله فرحمه ويومه، لحاله يلتفتوا ولم 

القدوة

هدهأيئا البسام ليمان الالرحمن عبد الأخ لي، روى وقد 
منركن في جالسا تمت، سما الأيام من يوم في إش ويقول: القصة 
أحعلئالمن صغير وأنا الكريم القرآن أقرأ المجد سهلح أركان 

فكبربالمفج ، فوقفالله رحمه الرحمن عبد الشيح فجاء ، وأصيب، 
وقالإلي التفت، صلاته من انتهى فلما له( كستا ما )صلى وتسنن 

له!فقلت، القرآن. ؤإياك أنا نتدارس الرحمن عبد يا )تريد( ني لي: 
أقرأأو أولا تقرأ لي: وقال بجانبه فجلّتح منه فاقترست، عم. يا إيه 
أولا.أنتج عم ا اقرأ له: فقلمتط قبم،؟ أنا 

يتساءلون(محورة)عم من غيبا يقرأ الله رحمه الثيح فسرع 
أنابدأينج السورة قراءة من انتهى فلما وأنابعه، له أستمع وأنا 

١٤٢



الشححياة من مواقف 

انتهيت.حتى ويتابعني ينصت وهو )النازعات( محورة من بالقراءة 

غلهنالقراءة وأثناء )مز( محورة فقرأ أحرى مرة دوره جاء نم 
هلأعرف لا وأنا له، وصححت، الغلمهل عليه ورددت الله، رحمه 
منويتأكد عاليه أرد أن أحل من الغلمْل تعمد أنه أم ناسيا أحهلا 

المحيح.وهو الأقرب هو الثاني الاحتمال وأظن له، متابعتي 
فىونحن المجد، إلى محليمان والدي حاء معه حلومحي وأثناء 

وانظرتعال سليمان أخ يا الشح! له فقال نفترق، لم هدا نا مجل
القراءةفي غلطت، أن بعد ا١^٥!( علي رد قد الرحمن عبد ولدك إلى 
ورفعتشجيعي الله رحمه )أراد يغلهل. لم السن صغير وهو كبير وأنا 

وأنيالفرح من نلك، ملك قد بشيء ت، فاحالوالد( عند مكانتي 
غمرتنيوقد ، قبالي، من أحد يعمله لم عغليما عملا عملته قد 

يقولوكأنه يتم وهو نحوي الوالد التفتح لما وتفخمت، حادة ال
وأهلىلوالدتى الحادثة هده فقصحن، ، ولد من أءفلمانا ما لي! 

هذا،يومنا إلى نفي في الحادثة ه هن. أثر يزل ولم وأصدقائي، 
النيلة.والأخلاق والتربية التعليم في العثليمة الدروس س وهن.ا 

إ١^٠؛؛ تضرب رجل يا 

الحمارةأحد ساهد بالسوق يمني الله رحمه الوالد كان لما 

١٤٣



السعديعيدارحمن الشخ حياة من اجتماعية مواثف 

علىالوالد فعطف وقسوة، يشدة حماره يضرب حمار( )صاحب 

عليكحرام الوالد؛ له فقال به، الرحمة وأحييه الحمار هدا 
لهفقال الرحمة؟ )أين( وين القسوة، بهدء البهيمة تضرب فلأن يا 

الطريقة.بهده إلا شيخ يا يمشي ما وكسول مزعج حماري الرحل؛ 
الحمارفمشى بهدوء، وجره الحمار قلادة بلطف الوالد اك فأم

هدامن فتعجب ترى؟ )ماذا( وش ت له وقال عصيان، أو تردد دون 
شيخإنلث، يعرف الحمار حتى ؛ مازحا الرحل فقال الموقف، 
ولمالرحل كلام من الوالد فضحك ويهليعك. منلثح ويستحي 

اللهفرحمه وشفقة. برحمة معه يتعامل أن عليه أكد بل يعاتبه، 
لهاكان الحيوانات حتى ط ومربيا معلما المواقف كل فى تجده 

الكريمة.الأخلاق هده ثمرات من نصيب 

اشيئا؟ أفعل ولم محرض 

بحفيشفاه على الابتسامة رسم إلى الله رحمه الوالد يسعى 
والمزاح،الدعابة باب من الماصية بالأحداث وتدكيرهم الأحباب 

قصةله وكان الله، رحمه المهللق صالح هؤلاء بين محن وكان 
الدولةقبل من حارنا المطالق صالح كان فقد الوالد؛ مع وقحت 

فيالأمهئار فيها تجتمع منطقة وهي اليوشرية، جهة من منطقة على 



الشخحياة من مواص 

ربيعيصحراوي )سان عد النبات فيها ويخرج الربيع موسم 
يحرسمن مها تضع الدولة وكانت الأماكن( هذه مثل في يخمج 

٠تمامه محيل )محطعه( يحشه الناص يقوم لا حتى العشب هذا 

وجماعتهأهله مع الناس كعادة يخرج صغره محي الوالد وكان 
ذاهبونوهم الأيام من يوم وفي السعد، نبات وجمع )لقني( لحش 

—وهوالمكان هذا حارس نام اقترابهم وعند المنطقة تلك إلى 
يمنعهمأن أجل من الوالد ويضرب الناس بطرد المطلق" صالح 

جلسأن وبعد عديدة، ستين وبعد العنب، هذا من لاقتراب اص 
صالحيذكر الله رحمه كان صيته، وذاع والتعليم للتيريس الوالد 

صالحيا يهديك الله صاحكا! له ويقول الموقف، بهذا المطلق 
تويقول المطلق عليه فيرد أ شيء؟ )عملت( سويت ما وأنا تضربني 

الشيخفيضحك صربتك! مجا شيخ تصير )تريد( نبي أنك دريت لو 
له.كلامه س يمزح الشخ أن علم قد والمطلق ده، رس 

عرٌخمبيإما يابنتاني 
الرحمنعبد الجل معاملة عن الله حففلها أمي نبلت لما 

منعيناها غرورقى ا المغرى هي وأنها خاصة البيت أطفال مع 
عنسمها لم التي الذكريات من علي تقص وبدأت الدمع، 

١٤٠



العييءدالرحمن الشخ حياة من اجتمايية موانف 

اللهرحمه الوالد كان ت فمالت الرحمن، عبد الشيح والدها 
الذهب(،من الفدية رالقطعة المرة ويميها ويناديها إليها يتودد 

،يحثها لله ا رحمه وكان ، أهلها عند لامم ا بهيا اثتهرت وقد 
لمامرح— غير —صربا واحدة مرة إلا يقربها لم إنه حنى 

مهلحفي مكان أعلى إلى صعودها عند للخهلر ننسها صت عن 
متين.ّع عمّرها وكان البيت، 

أيصاالوالدة وتقول 

إحدىمع اللم، تعودت صنوان ثماني عمري كان لما 
مىنت، وكانبيتنا في تخدم كانّنح النير المغيرات الخادمات 

صغيرمت ّ وكان الوقت، ذلالثح فى لى صاّمقة وكانت، )برجى( 

بداحلمه،نالعب، الكبير بيتنا مقدمة فى الهلين من وهى أنا صنعناء 
وبراداتالقهوة دلال فيه صففنا وفد صغير وحار فيه وأنشأنا 

ويمضيالكبار دور نمثل وكنا تقول؛ الثاهي(، )إباريى الشاي، 
المنامينا حنال الأيام من يوم وفير به، نشعر لا ونحن ت، الوق

عندكعادته عليتا يمر الوالد وكان باللعبه، استمتاعنا وأ-حالنا 
المغيرالبيت، داخل ونحن فشاهدنا الناس، مجالي من رجوعه 

عميا برجس: الخادمة له ومالح الملام عليه فردينا علينا، لم ف
أعثل.نا؟ تمهويننج عمرك ما 



الشخ>L، من مواقف 

)أحضر(أجي وأنا اعزمونى إ عزمتوني ما ساتى يا ؛ لمافقال 
لكم.

وJالفعلتتس. لا عندنا القهوة بكرة حلاصى ت برجس له قالت 

إلىوصوله ومحي المجالس بعض من رجوعه بعد المالي اليوم في 
برجسيا ٠ ممؤع بصوت يردد وهو بقوة الباب علينا طرق بيته 

ثم، و4 ورحبنا الباب ففتحنا الباب، لتفتح يناديها برجس• يا ٠ ٠  ٠
)مكانالمحكمة في له ها فرثنا سجادة على الصغير بيتنا في جلس 

اعددناهاالتي والقهوة الشاي شرب القهوة( يصح من فيه يجلس 
بنيتييا وأتت هاه ت قال قيامه وعند الله، رحمه معنا وتحدث له، 

علىعازمك أنا بكرة له: فقلت ا برجس؟ مثل تعزمبي متى نورة 
نورة.يا . ٠ . نورة يا علي: ونادي حضر الماني الموم وفي القهوة• 
فتطوالشاهي القهوة يشرب معنا وجلس الباب، لا'فتح يناديني 

.جدابجلوسه وفرحنا معنا الحدث 

يأتييوم الجميلة الأوفاُت، نالك أذكر زك لا ت الوالدة تقول 
به،ونأنس بنا يأنس حوله البيت أهل نحن نجتمع وكنا للغداء 

محدناوكانت ونفاحكه، ويماحكنا إليه، وننحيمحثج إلينا ؤيتحدث 

اللهرحمه جلس فاذا غدائه ميماتر تعرف ولكيه، صغيرة قطة 

١٤٧



عدىالمدالرحعن الشخ حياة من اجماب موانف 

يمحالوالد فكان ضل، هو بجواره وجلت، عنده جاءت للغداء 
ونالعاتبه منا أحد نهرها فإذا غدائه، محن ويطعمها طهرها على 

الييتا«أهل من هي ، معنا تتغدى خلوها i له 

وعنالله، رحمه الجد عن الحديث، في الوالدة تمر وت
القهوةأو الشاي للوالي ونقدم نصح كنا لما ت فتقول معهم مزاحه 

فناجين،نلائة له نمت، أن يأمرنا والمزاح المداعبة بايتج من كان 
ذكرها(سبق )فد إبراهثم أم الوهمية لزوجته وفنجانا له فنجانا 

أسماءأالوهمية لزوجته والثالث، 

فتقول؛الوالدة علي تقصها نمة الأخيرة الزوجة ولهذه 

المكرمةبمكة الشيخ جدك كان أن ويوم السنوات إحدى في 
جيرانلهم وكان الله، رحمه الله عبد حالك بينت، في نازلا وكان 

الله،عبد أحي بيتج على تشرف نوافذهم وكانت، منهم، فريبون 
أسماء،مى نالظل حقيقة العمر صغيرة بنتا الجيران ولهؤلاء 

وفيالشيح، وخروج دخول بينهم نوافذ خلال من تشاهد ت، وكان
الله،عيد الأخ بيت لزيارة والدتها مع البنت، هذه ذهبتح ما يوم 

حصةلواليتي تقول المغيرة الثنت، هذه كانت النساء اجتمع فلما 
•الوالد( لح ١ رتفصبمد يبؤ آ الأبوكم أتزؤج موفج محازحة! وهي 

١٤٨



الشخحياة عن مواتف 

الوالدحاء فلما كلامها، من تضمحك وهي عليها نرد والوالدة 
صوفوأنها فيه، قاك ما له يكروا أهله عند وحلى كعادته 

زوجتهأنها للوالدة يصور وكان قولها، من الشخ فضحلث، تتزوجه، 
مازحاويأمرنا باسمها، الرواثن بعض يمي كان إنه حتى مازحا، 

هوله فنجانا فناجين، ثلاثة له نمسب أن الناي له صببنا إذا 
الثالتةلزوجته وفنجانا الوهمية( )زوجنه إبراهيم لأم وفنجانا 
الأوقاتهده أجمل وما والدعابة السماحة هده أجمل فما أسماء، 

معه.عشناها التي 

الرياصىإلى الثسخ ذهاب، قصة 
الملكمن برقية ت، وصلا"آام ٠ عام من رحب هر نش 

السليمالخالد الله عبد عنيزة أمير إلى الله رحمه العزيز عبد 
فيعنيزة لأن الفيصل؛ الله عبد بريئة أمير طريق عن الله رحمه 

أمرالبرقية هذه محتوى برقيات، جهاز فيها بوجد لا الوقت، ذللث، 
الرياضإلى سعدي ابن حضور مه يعللب العزيز همد الملك من 

"ومأجؤج يأجؤج " ورسالة الكريم' القرآن ير نفا مؤلفه ومعه 
عنيزةأمير فقام —، ٥١٣٥٩سنة صفر من السابع في كتبها التي 

هوعرفالوالد استلمها فلما الله، رحمه الوالد إلى البرقية بإرسال، 
 Uالأمر.لولي والئامة المع قال،: يها ف

١٤٩



العييعبدارحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

هذهبمحنوى أحد يعلم لا بأن رغبة له الله رحمه وكان 
فلمادلك، له يتحصل لم ولكن منه، الملك يريده وما الرسسالة 

للوالي!نالوا الرص-اله، بمحتوى عنيزة أهل وعلم الخبر اJنثمله 
فيلينظروا الرباض إلى عنزة أهل جماعق كبار من عشرة نرسل 
عنيزة.في تبقى الرحمن عبد شخ يا وأنت الملك طلب 

اللهأطيعوا لهم! وقال طلبهم رفض الله رحمه الوالد لكن 
ملكإلى الله ثاء إن ذاهب فأنا منكم، الأمر وأولي والرسول 

أرتكبلم أنني نفي من أعرف وأنا والعدل، بالحكمة عرى 
خاصةكلامي، فهم في الناس محن الناس حدث يمكن لكن خطا، 

اللهشاء إن أقوم وصوف التفسير، درس يحضرون كانوا الدين من 
مندوبايرسلوا أن على فاقتنعوا لهم. ننلري وجهة ؤإبداء بتوصيحه 

فيهايبينون الله رحمه الملك إلى عنيزة أهل س بمكاتيب عنهم 
الرحمنعبد إلى المهمة هده وأوكلوا الله، رحمه الوالد سيرة 

سفرهفي الوالد ويرافق رمحساتلهم، بحمل الله، رحمه الدخيل 
الرياض•إلى بالسيارة 

الوالد،فيها تزكى للملك مكاتبب عنيزة إمارة أرمحلتج وكيلك 

صالحالإمارة مكاتيب وحمل له، الناس ومحبة العلمية مكانته وتبين 
الوالوالد عنيزة، أمراء سليم آل عن نيابة الله رحمه السليم العلي 



الشجحياة من محواقف 

يخفونكانوا بل مليم، آل قي ممثلة عنيزه إمارة عليه اتفقت بما يعلم 
منمندوب بإرسال يرضى لا الوالد أن لعلمهم الوالد عن ذلك 

السليمالعلي صالح مندوبهم أولا فجعلوا لدلك فاحتالوا الإمارة، 
الواديإلى بالطريق مارا عنيرة شمال جهة الأقدام على مشيا يذهب 

الرحمنعبد مع ثانيا واتفقوا الجهة، تلك في له محلا يريد كانه 
أنهالشيخ فيها يركب، سوف، التي الستارة سائق الله رحمه ن شحيتا لا 

الوادي،بطريق مروره ولكن الرباض إلى نم بربيه إلى توجه إذا 
صالحالعم هذا شتخ يا ' للوالي يقول طريقه في السليم صالح وشاهد 
ترى()ماذا رأيلث، وش بالوادي لمزرعته رذاهبج( رائح السليم الُلي 

الوالدوأكيد لمحLله؟ ونفربه معنا توصله بالسيارة ناخذه شيح؟ يا 
السليمصالح وركبط السيارة وتوقفت الأمر هذا نم وبالفعل سيوافق، 
العليصسالح ركب، ولما ، شيئا التدبير هذا عن يعرف لا والشيخ 
سليمآل كتبها التي )الرسائل( المكاتبب معه وكانت، معهم السليم 
.الله رحمه العزيز عيد للملك 

شيخ؟يا ذاهبون( أنتم )أين رايحيآ* وين ت للوالي صالح نال 
عنيعلم لا وكأنه الوالد، بمال صالح فبدأ للوادي. معكم خذوني 

الرحمن؟عبد شخ يا رائح وين : شيناالأمر 

الأميرعلى اللام نريد بريدة إلى نذهب، سوف الوالد! له فقال 



المليمدالوحمن الشخ حياة من اجتاب مواص 

الأميرعلى تمر رأبك ما لير؛ قال عنيزء أمير لأن الفيمر، الله عبد 
قالالعلم. أهل ويحب ويحيك طيب رحل وهو عليه تسلم فيمحل ابن 

دمتمما عليه أسلم للأمير معكم الذهاب أريد ؛ للوالي العلي صالح 
وسهلا.وأهلا الاه حياك الوالد: له قال اليه(. )ذامين له رائحين 
منهمواحد وكل مقمحدْ، الأحر عن بخفي كلاهما وصالح والوالد 

وهمحمينا، بريدة إلى وذموا معهم ركب وفعلا الأحر. عن يورى 
المحميوعلير الدحتلر الرحمن وعبد السليم الخلي وصالح الوالل. 

تقلهمالتي السيارة وكانت الئحيتان، الرحمن عبد والسائق الثيوخ 
اللم.الحالي الله عبد عنزة بامر حاصة 

اللهعبد الأمير بيت إلى اتجهوا بربدة إلمحر وصولهم وبعد 
ذلكالأمير عند وتغدوا بهم ورحب فأكرمهم الله، رحمه الفيصل 

قامالرياض إلى هاك من فر المواصلة الوالأ أراد ولما اليوم، 
طالبامغلظة بأيمان الوالد على وأقم الله رحمه المليم العلي، صالح 

عليرووافق له الوالد فاستجاب الرياض، إلى معهم الذهاب إليه 

الرياض•إلى مرافقته 

الدينغير معه افر يأحدا يريد لا ذلك قبل الوالد وكان 
الن-يوهو الخلير صالح من استحيا لكنه عنيزة من معه حرجوا 

ومعهمالرياض الى متجبمن بريدة من فخرجوا ويجله، يقدره 

١٥٢



الشخحياة من مواقف 

الله.رحمه العزيز عبد للملك الموجهة الرسائل 

كثرت تجهثر تم وفد الرياض، إلى معه ومن الوالد لوصل 
الاحتياجاتمن وغيرها والأطعمة الفرش فيه ومرافقيه، للوالي 

فقابلالجمعة، يوم ارياض إلى وصولهم وافق وند الضرب• 
المالكمقابلة يتم موف وقال؛ الماJك٠ مندوب الوالد الشيح 

المشايخعادة من كانتؤ ولأنه القادم، الاثنين يوم عليه لام وال
فانتفلرعليه للسلام الاثنين يوم الملك عند حمينا يحفرون أنهم 

إلىالوالد أرسل الفترة هدْ وفي ١^،، Jقاbلة اليوم ذلل؛، الوالد 
فيمقابلتهم قبل عليه ليؤللعوا المخطوط تفسيره من سحا المشايخ 
الملك.مجلي 

فيللوالي خاصة بزيارة المشايخ من كثير نام الفترة هذه في 
الشيخآل عمر الشيخ هؤلاء ومن بالرياض صيافته مكان 
ذهبلاثنين ا يوم وفي الوالد، الشيخ محبي من وهو الله، رحمه 
عادةالمشايخ فيه يجتمع بمحل وجالس المالكي للقصر الوالد 

عنأما معه، والدخول عليه، للسلام المالك قدوم فيه ينتفلرون 
الرحمنعبد حملها والتي عنيزة أهل كتبها التي، المكاتيب مصير 

وحملهاعنيزة أمراء سليم آل أرسلهّا التي والمكاتيب الدحثل 
١٥٣



عييالمدارحمن الشخ حياة من احتماب مواص 

الديالسبت يوم الملكي الديوان إلى رِلمءت ففد السليم، صالح 
يالمشايخ.الملك لقاء بق ي

ورحب^]؛،، ٠١اعالي وسلموا المشايخ قام المللث، حضر ولما 
فبدأجميعا، القمر ودخلوا خيرا عاليه وأثنى بالوالد المللئح 

تللوالي المللث، فقال الملك مجلس في الوالد على بالثناء المشايخ 
يركمنفعلى اطلعوا قد المشايخ إن الرحمن عبد شيخ يا 

يأجوجفي وبحثكم رسالتكم أما به، فامحنمئ ، ذللث، وأعجبهم 
بها.واحتفغل عندك خلها وقتها، جاء فما وماجوج 

يسألأن يريد المشايخ من أحد كان إذا للمللث،: الوالد فقال 
مننلميد ا فأنالمالة هذه فى البحك يرغب أو سيء عن 

الله!رحمه الخلالثv فقال خير. كل عني الله وجزاهم تلاميذهم، 
اتركهاالرسالة وأما انشرْ، ير الخفأما أولا، للث< ءفىئنلت،

هذافي وبعحمث، نقاش إلى الأمر يحتاج ولا الحاصر بالوقت، 
الوالد،وعلى اللملثا على لام بالالمجلس وانفض المجلس. 

نويناالرحمن عبد ثيخ يا •' ه مجالمن حارج وهمو المللثإ فقال 
فقال)تصحنا(. تخاوينا الله ثاء ؤإن يومين بعد القصيم إلى فر ال

)مكانالخدي الوعد إذن الملك،: له قال و١لءلاءةؤ مع الالوالد: 



الشيححياة من مواقف 

الأربعاء.عصر صلاة عقب الغرب( جهة من الرياض طرف في 

بانوقولهم الحادثة، هدم في كتب من بعض ادعاء عن أما 
وأنهالرحمن، عبد الشح على الكلام اغلفل قد العزيز عبد الملك 

السابقينالعلماء بعض مصير مئل يكون موف مصيره بأن هدئه 
جنوبإلى يرمحله محوف وأنه عمرو، وابن حامحر ابن أمثال 

الشيحمرافقو لحلمه ذلك، حدث ولو يحدث، لم لهذا أ مملكة ل١ 
الثمايت،من الحادثة هذ0 تنيامجيل لما يقلت، كما لنا ولنقل ، ومحبوه 

الأظصل!

يومالرياصن إلى الله رحمه قدومه وقت، بالوالد التقيت، وقد 
سليمانبالعم خاصة عمل مهمة فى الرياض إلى الميل من قدومي 

الأخأرسل وقد الكاتب، ذكره مما قيء عن الله رحمه يحدثنا فلم 
سفرهتفاصيل فيها عثيمين ابن الشيح إلى برسالة الله رحمه أحمد 

المن تاريح كتاب ، مؤلفذكره مما شيئا يذكو ولم الرياصى إلى 
!التارخّين،ساْ

الماللثإ،مجالس من الوالد وخروج الاجتماع، انتهاء وبعد 
العزيزعبد بن سعود الأمير العهد ولى قيل من رجل هناك كان 

شيخيا الرجل؛ له قال الوالد عليه أقبل فلما الوالد، خروج ينتفلر 
!٥٠



الهديع٠داارح٠ن 1كخ حياة عن اجتماعية مواقف 

إلىالوالد فذهب مقابلتك. يريد العهد( )ولي عمي الرحمن، عبد 
وكانالعزيز، عبد بن سعود الأمير وقابل العهد، ولي مكتك، 
لحلالعلم. أهل عند منزلته ويعرف ويقدره الوالد يحب الله رحمه 
ممنأو رافقوه، الذين من أحد معه يدخل ولم بمفرده الوالل. عنده 

مجلسفي حرى بما الشيح يحديثا ولم الماائج، مجلس معه حضر 
العهد.ولي 

إلىوتوجه الله رحمه حرج العهد بولي، الوالد اجتماع وبعد 
أهلمن كشر فتوافد عنترة، إلى الرحيل يوم بانتظار بالرياض منزله 

علىوتهنئته عليه، للسلام بالرياض منزله إلى محبيه ومن عنيزه 
ظهركلّللث، الأيام، تللن، يعيشونها كانوا التي المحنة انتهاء 

كانولما الله. رحمه عليه والمشايخ الملك بثناء وفرحهم مرورهم 
علىمررنا الوالد، المللئ، فيه واعد الذي عنيزه، إلى الرحيل يوم 

ممرقرب وقفنا نم فر، اللأجل الماء من هناك وتزودنا المدى 
ولمممهدة. وغير ؤلينية الأيام تللئح الشواؤع وكانت، المللئ،، سيارة 
مننائما الخللتح موكب، اهل.نا شحتى أقل أو دقائق عشر تمض 
سيارةفوقفن، الواك سيارة تجاه الللث، سيارة فانحرفت، بحبد، 

واكدمعه، كان من وعلى الوالد على لم فمنا، قريثة الللث، 
منشيء بنقصهم لا وأنه للمقر سيارتهم صلاح من الله رحمه 

١٠٦



الشخحاة ْن مواتف 

عنيزة.إلى سمره فى الوالد رافقت وفد فر، الأغراض 

ّاعةأو محاعنين مشينا كلما أننا عنيزة إلى مسيرنا فى وأذكر 
أونفقه أو الوصوء أجل من بالوقوف السائق الوالد أمر ونمق، 

السانقينإعطاء أحل من وكذلك والشاي، القهوة إعداد احل من 
بشربابتلى ممن مرافقيه بعض أن وأذكر للراحة، وقتا معه ومن 

الشيحبأن لعلمهم الشيخ أمام التدخين من ويستحيون الدخان، 
الدينيةمقاره نبين لطيفة رمحالة ذلك فى كتب وأنه تحريمه يرى 

يألولا الله رحمه وكان الفترة، هذه يستغلون كانوا والدنيوية، 
الإكراه،وعدم واللين اللطف ْع بتركه ؤإقناعهم نصحهم فى جهدا 
كثيرهداية فى الله رحمه الفضل فله وحكمته، احته سمِمن وهذا 

الدخنين.من 

تقريناءساعة بنصفج المغرب قبل ذلك ولكن عنيزة وصلنا ولما 

خارجالوالد وصول ينتفلرون عنيزة أهل من غفيرا جمعا وجدنا 
الوالدشاهدوا فلمّا ، عنيزة( سرق مرتفر رعلم الضنقر تحن، البلل. 

ولميصل متى يعرفون لا بأنهم العلم مع الغرح، أشد به محوا 
إلىوصوله ينحرون لكنوا لكنهم وصوله، بموس أخبار لديهم يكن 

الأيام.تللث، فى الرياض من ورجوعه عنيزة 
١٥٧



عييالءLرالرحمن الشخ حياة من اجتمامت مواقف 

لماأنه صدره وسعة الله رحمه الوالد سماحة من والعجيب 
بهوشى من أو العلم، محللة يعاتب أو يؤاخذ لم عنيزة إلى رجع 
فلمالريا إلى دهائه في محسبا كان أو والمشايخ الملك عند 

بلالمجالس، من مجلس في عنهم يتكلم حتى أو علهم يحفد 
ولارأيهم في مجتهدون إنهم ت ويقول لهم يعتذر الله رحمه كان 

دلك*على يلأمون 

بعضهموأحد الوالد بوصول يحتملون عنيزه أهل بدأ ولما 
القهوةإلى الوالد دعى ممن كان والشاي، القهوة على الوالد يدعو 
وذهابهالفتنة إحداث في مباث_نا صبتا كان ومن له المعارصين أحد 
الدعوةالوالد فقبل أيام بثلاثة وصوله بعد وذلك الرياض، إلى 

أثرفآكان يكن، لم شيئا وكأن يعاتبه، ولم منزله في إليه وذهب 
الفتنة،هل*ه في المتسببين وعلى عنيزة أهل على عظيما الزيارة ، ٧٧

كانواالذين لهؤلاء ينحرض أط الشيخ محبي بعض إن حيث، 
الزيارة.يتللث، ، الخالفالله رحمه فانهى الوالد، يعارصون 

الشيحوالد الله رحمه عميل بن العزيز عبد الشيخ كتب وفد 
أهلحال تمض والتي التالية، ين، لأبيا ا الله حفظه العميل الله عبد 

الأبيات!بعض منها فاخترت الكربة هده مع عنيزة 
١٥٨



الشخح؛1ة من موانف 

امامنأطفا الذي له الأحمد 
منتهاماي نفنبلغ أن نل 

انبعجت التي المار ثعلة 
بداهاقد من حمالي الله با 

اهالكلادى ب عمت ت كرب
تناهىئد ثعورا منها أظهرت 

هأقرانفي ابغ نالا شيخن
١ءمر0  هواهاتقى البح أن٠ 

حكمتهاذلا با نحكيا مب
نواهاأو للمناصب ترشح ما 

اشبختعقيدة بأدرى نحن 
تباهاامححمير من لتوحيد ١ قرر 

الحصم—ممن اس نالني ه ول
اهاونرحالا ا معرونحمم 

وأرىعجدْ كاف له الأن بثق 
ااهكفا محاها اد الح

-ةه ه 

!٠٩









اللهرحمه أحمد والخال محمد الخال كلفتي م ١  ٤١٩عام ني 
الجدكتب بمتابعة تقصيري" رغم لي وتشرما ، بثخمي؛ منهما "ثقه 

وأقرأأفلب وأنا كبيرة متعة أحد وكنت المخهلوءلة، ومؤلفاته 
المخمحلوؤلؤإحراج بعضها تحقيق تم أن ذلك أثر من وكان مؤلفاته، 

اللهفنسأل وقوته، الله بحول مستمرا العمل زال ولا للنور، منها 
•النية حن 

هذهفي وحدته ما بعض أمهلر أن علي لزاما أنه ورأيت 
دراسةعلى يعين ما بقدر وهذا الترتيب،، ألتزم لم ؤإن المخْلوءلا'ت، 

منالمقل جهل• وهو معلءي، بن الرحمن عبد الثيغ الجل• محيرة 
هل.افى محمل• الخال جهل- إلى ليمافإ متخصص؛ غير ب، كات

١٦٣



افديمحدالوحمن الشخ حياة من اجتاب مواقف 

بينيفرق حتى الجد بصفة الله رحمه الشيخ ألكر وأنا الكتاب، 
أنوأحب الوالد، بصفة يدكرْ كان الذي محمد الخال وقول قولي 
فأقولالله، رحمه الجد محيرة الكريم— القارئ —أيها معك أكمل 
الرفيق.وبالله 

شيوخه

منقليل غير عدد على والمعرفة العلم الجد الشيخ تلقى 
مختلفةومشارب مصادر من العلم أحدوا الذين الأذل-اذ العلماء 
هؤلاء;فمن واسعة وبلدان أقهنار ومن ومتعددة 

له U\rr<\-J»\r-\Tالمانى)محمد بن عر لشيخ ا- 
جميلحهل ذا الله رحمه وكان ين، والحد ير النففي الطولي اليد 
حدا.

(٠١٣٦١واديبن ناصر ين علي لشيخ ا- 
فيالحدث علماء عن الحدث علم أحذ الحدث، في وبحر 
بعلبعوتطبع حن، صديق والشيخ حين نذير الشيخ منهم الهند، 

عبدالجد أحاز وقد الحميدة، والأخلاق العبادة في الحديث، أهل 
الله.الرحمنبمرؤياتهرحمه 

كانةآام-ا/ممام( حامر)١ بن ص بن إبرهيم لشيخ ا- 



العييمداترحمن الشخ الجد ص مرك ما 

إنهالرحمن; عبد الجد عنه وقال الصحيحين، يحفظ الله رحمه 

العلمإبراهيم الشيخ تلقى وقئ • لم معلى النووي شرح يستحضر 
فيالحنادالت ء علما ولازم دمئز، صالحية وفى الشام علماء على 

نابلس.

-م ١  ٢٧)٠ عيي بن صالح بن إبرامم المؤرخ لشيخ ا- 
وأجازوالهند، العراق علماء على الله رحمه درس —( ٥١٣٤٣

الحدث.كتبإ س بمرؤياته الرحمن عبد الجد 

ه ١٢٤٩)عائض بن الله عبد المجود المفرئ ١لعابد لشيخ ا- 
إمامالموت، جميل الخهل، حن الله رحمه كان ه(  ١٣٢٢—

مكةفي كبار شيوخ من العلم تلقى وقل عشزة، فى الجوز مجد 
بهلين،أبا الله عبئ الشيخ منهم نجد علماء كبار من كزللثا ومصر، 
منانتهائه يعد عتيزه مقبرة في وفاته )كانتا المحمي علي والشيخ 

الوني!(.أحد دفن 

^(١١٠٥١القاصي عثمان بن محالح لشيخ ا- 
إلىصالح الشيخ رحل للتل.ريس، بعده وجلس الجل. الشيخ لازمه 

رحمهالكثير ذللث، س له فحصل العلم، يا لهلل ومصر المكرمة مكة 
واسعة.رحمة الله 

١٦٥



العلي■بد\لوحص الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

^١٣٤٣^ ١٢٥٧الئبل)الكريم محي بن محمد الشيخ و- 
ورحلوالمدينة، بمكة الشريفين الحرمين ء علما على العلم تلقى 

العلمءا-مائها من فحصل والكويت، والعراق والشام ممر إلى 
الله.رحمه الغزير 

١٣٠)مانع بن العزيز عبد بن محمد الشيخ و—  ه"٠ 
،ه  ١٣٦٥نة مالمعارف عام مدير الله رحمه وهو ه(  ١٣٨٥

وممربغداد عالماء عن أحد المعروفة، المؤلمات، ومحاحب، 
ودمى.والبصرة 

الجلالشيح ناثر وقد الشنفيهر، الأمين محمد الشيخ و— 
العليم.في وأسلوبه التدريس، في بملريقته 
التويجريالله عبد بن سب، الشيخ و- 

العفليم،الله لكتابه وتلاوته قراءته بكثرة المعروفين العباد من كان 
واسعة.رحمة الله رحمه نائم ومحو القرآن يفرأ كان إنه وفتل• 

١٦٦



السعديعيدالرح«ن الشخ الحد عن عرفته ما 

وشروحهالشخ مؤلفات 
فىمنها انتهى الفقه أصول منفلومه الجد مؤلفات أوائل من 

وعْرْآ-آسة. ١٣٣١; ١١; ١٨

ثمانفي القوي عيد ابن وثئلم الإنصاف، كتاب الله رحمه مع ج~ 
ه\ TTVl^/iفي متدأْ كان عشر )اثني مجLلدات 

سةالأولى جمادى فى منها وانتهى سنة، ثلاثون وعمره 
وستةوأربعمائة ألفين صفحاتها مجمؤع بلغ وقد —، ٥١٣٣٩

.الكبير القطع من صفحة وحمين 

_،، ١٣٥٥عامي بين كتمت المشهورة مؤلفاته وأغلب 
^٥١٣٧.

كتبه:أواخر ومن 
الاسن"الدبمة والتقاسم والفروق الجامعة والأصول القواعد "- 

فيمه انتهى 

فيمنه انتهى " المغكالة حل في البهية الدرة " تاب ك— 

فيتاليفه من انتهى اب' والألبالبماير ور ن" اب تك~ 

١٦٧



العييصدالرحبمن الشح حياة من اجتماعية مواقف 

غنيكتاب المنان" كلام نمير قي الرحمن الكريم 'اتسير تاب ك~ 
ه\ YiYlrl ٢٩بماريح كتابته في بدأ قد كان لتعريف، اص 

ستةالأول ربح غرة في منه وانتهى صنة وثلاثون سع وعمره 
فيان" المن^، iaUl'تسر اب بكتواختمره ؛ةّآ\م، 
A/\'IY؟J»\Y.

الفقهمجهع رئسس نيد أبو الله عبد بن بكر الشيخ عنه يقول 
ابنالشيخ الله نفع يالمملكة! العلماء كبار هيئة وعضو الاسلامي 

فيأعلم لا فإني نجدي؛ عالم من الخلمي بق البهذا سعدي 
بلئ،البهذا تعالى الله لكتاب كامل ير نفله من النجديين 
منعن الدين الله رحمه سعدي ابن الشيخ قفى فقد والجودة، 

.يشاء من يؤتيه الله فضل وذللث، بعده، من وسبق قبله 

منشرعيا وأصلا قاعدة عشر وخص ألما الله رحمه جمع و~ 
سنةالله رحمهما القيم ابن وتلميذه تيمية ابن الشيخبن كتب 
الملمإلى الوصول طريق متوان حد وا كتانم، في  ٥١ ٣٧٠

والأصولوالضوايهل المواعد يمعرفة المأمول 

فيكتبها المعيدة" للحياة الخفيدأ "الوسائل المشهورة رسالته و— 
"دعكتاب قراءة بعد -٥١٣٧٣منة لمان إلى الملاحية رحلته 

كارنيجي.دال لمزنفه الحياة" وابدأ القلق 

١٦٨



السعدىالرحمن عبد الشخ الجد من مرض عا 

التدردستفي الشيخ منهج 

وشحذالتعلمم أساليب في التنويع يحب الله رحمه الجد كال 
فكانالعالم_ية، ائل المأحكام إلى للوصول طلابه أذهان 
يعددكان بل واحدة، طريقة أو بامحلوب يتقيد لا الله رحمه 

الوقت.ذلك، نجد أهل عادة غير على الأساليب 

التعليمطريفة الله رحمه يتبعها كان التي الطرفا ممن 
كلعمل، ومجموعات فرق إلى الطلاب يم نقوهي التعاوني، 

رئيسمجموعة لكل وكان واحدة، علمية مسألة في تبحث، فرقة 
وقدواحد، ؛حن، فى إحاباتهم يجمع الله رحمه وكان به، مى ن

أولي'تذكرة بعنوان العملية البحويئ، هذه من نموذج على اطلعن، 
الأبوابعلى الفقه في مرتب والجواب السؤال ذكر في الألباب 

الطلابإحابات على يحتوي فهو الأنجاب' أصحابتا أجوبة من 
قراءتهمترتيب على وأدلتها الفقهية ائل الملعض وامحتقمانهم 

فينتصرالبحثح، إكمال في دور للشيخ ويكون المقنع. مختصر في 
ولغيرهم،لهم تذكرة هدا يكون لكي صوابا الأكثر الفريق لرأتم، 
لعيدالجواب قبل! إذا الله! رحمه يقول الكتاب ا هل. مقدمة وفي 

!بهم فالمراد وأصحابه 

١٦٩



العييبوازحص الشخ حياة من اجتمايية مواقف 

التميمي.عيد بن العزيز عبد بن الله عبد — ١ 

الجفالي•إبراهيم صالح بن إبراهم - ٢ 

المصيرع.هيم لبرا ا حمد بن العزيز عبد ~ ٣ 

الخويطر-الحمال عثمان الله عبد ~ ٤ 

الخويطر.الحمال عثمان حمد — ٥ 

الزامل.إبرامم بن مصور بن محمد - ٦ 

•بهم فالمراد وأصحابه لعلي الجواب ت قيل فإذا 

الخويهلر.الله العبد محمد بن على ١— 

البسام.العزيز العبد الحمد محمد بن صالح ٢— 

الزغيى.الرشد أحمد ٣- 

العوهلى.حمود بن ناصر ٤— 

العوهلي؛.ناصر بن محمد بن صالح ٥— 

العوهلي.ناصر بن محمد بن الله عبد ٦— 

المهلي•ناصر بن محمد بن العزيز عبد — ٧ 

١٧٠



العييء>الالرحمن الشخ الجد ص مرك ما 

را'لينإيراممامحامل•٨" 

الريكان•العلي ■حن بن علي ٩" 

البريلكن.العلي حن بن الله عبد ~ ١ ٠ 

الشحفيدكر ، بعدم من طلابه وأسلوبه طريقته على مار وقد 
أنالمجلة يرومه أحد في الله رحمه العنيمين المالح محمد 
الهللأبأدهان حفور يختبر كان معدي بن الرحمن عبد الشيح 

هلإليهم وينفلر مغلوطة، بعورة ائل المبعض ذكر يتعمد بأن 
المسألةعلميه ردوا إذا الله رحمه فيفرح لا• أم ذلك في يراجعونه 
الغلهل.له وصححوا 

فكانوتشجيعهم، الطلاب حفز في حميل أسلوب له وكان 
يوردهاالي الأمثلة على والإحابه العالمية المتون حفغل على بملي 

والبحثالتعلم دواغ فيهم يبعث الله رحمه وكان الثمينة، الجوائز 
الجديدة.المعارف عن 

منالالهت رحمه البسام الرحمن العبد الله عبد الشيخ يقول، 
فهمعلى يرتفع لا ه لرصأن الرحمن عبد الشيخ تعليم حن 

منموهبة وهذ.ه المنتهى، استفادة توى م عن يهثهل ولا المّثتدئ 
اللكير.العالم هزا ألهمها تعالى الله 

١٧١



العييء-دالرحمن الشخ حيا؛ من اجتعاب •وانق 

تعلموه،ما تطبيق على الطلاب بساعد الله رحمه كان 

بعضيرمل فكان والداعية، المعالم دور ممارسة فرصة و\ءط\وهم 
صلاةفي خاصة احيهم مفي الناس ليوموا النجباء طلابه 

منيحففلونه ما المصلين على يقرؤون وكانوا والتهجد، التراويح 
بعينهتلميدا المجد جماعة بح تطلوقد صعدي. ابن شيخهم دروس 

الشيحذللئؤ ذكر كما الحغظ وملكة الموُتج حمال، س يه يتميز لما 
نجد.علهاء تاريخ في الله رحمه البسام الله عبد 

الفا-رةفيه يرى من يكلم، كان أنه لهللابه تربيته طرف، ومن 
وصالهللبة، صغار وتعاليم تدريس في المتميزة والمهارة العلمية 

المالحي^؛، والشخ المطؤع، العزيز الحبي محمد الشيخ ت هؤلاء 
اسالشيخ المالحي عالي الشيخ طلاب من و الله. رحمهما 

الزامل،•^۶؛، والشح عيمثن، 

الشختلاميد 

'التعليقكتاب مقدمة في البسام السليمان محمد الشيخ ذكر 
سبعينمن أكثر بلغوا الشيخ طلاب من عددا الشاب■ وكشف، 

اللهرحمه الجسام الرحمن الحبي الله عبد الشيخ ذكر بينما طالبا، 
عددأن الرحمن عبد للشيخ ترجمته عند نجد علماء كتاب في 

١٧٢



المعديصدالرحمن الشخ الجد ص محرض ما 

الفرقولعل طالتا، وحمض مائة بلغ الرحمن عبد الشح طلاب 
مجلسفي حلى من جمع ذكر الله عبد الشيح أن الرقمين بين 

لانشغالهوانقطع حلى من فمنهم نليلة لفترات ولو النبح 
تقلدأو والمعرفة بالعلم وبيع استمر من ومنهم المعيشة يشنون 

العالية.الرسمية المناصب 

لطلابهالشخ شرحها التي والكتب المتون بع1ض 
كتابهفي الله رحمه البسام الرحمن العلو الله عبد الشيح ذكر 

همجالفي بتدريسها الجد الشح قام التي الكتب يحفى نجد علماء 
تفجنها العلميه 

التوحيد.كتاب ١— 

آ'-كتابالواّطية؛

الهلحاوية.شرح ٣" 

الفاريني.نظم ٤" 

الفم•ابن نونية عر الشح شرح ه~ 
الجلالين.نفير ٦— 

البخاري.صحيح ٧— 

١٧٣



السعديعدالرحعن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

الأحبار.منتقى — ٨ 

المرام.بلؤخ كتاب ٩" 

الحديث.عمدة كتاب ~ ١ ٠ 

المقوسة.نظم - ١١

الفكر.-نخة ١٢

المرع.الروصى وشرحه المقغ مختمر — ١١٠

البهوتي.منمور للثسح وشرحه الإرادات منتهى — ١٤

المالكين.منهج كتابه — ١٥

الأحكام.معرفة إلى الإرشاد - ١٦

للماردض.وشرحها الرحبية متن - ١٧

الفقه.أصول فى الورقات متن — ١٨

التحرير.مختمر — ١٩

هشام.لابن وشرحه القطر — ٠٢ 

u_.ابن -ألفية ٢١

١٧٤



افديبوالوحمن الشخ الجد ص يرض محا 

منملخصا عليها، وثرح تمام لأبي الحماٌة كتاب " ٢٢
البريري•شرح 

ذإ}وزني'وشرحها سلس أبي بن زمر معلقة " ٢٣
الدعوةأئمة ومؤلفات الله رحمهم لف الكتب من وعيرها 

الكثيرة.ورمحاتله وكتبه 
٠٠٠

١٧٠





المعديالرحمن صد الشخ الجد عن مرض ما 

رحلينبين محاورة صورة على وهى ، الفقهية" المناؤلرات " كتاب 
نىالمناظرة ' ومنها بالله، والمتعين الله على المتوكل I مماهما 
الخلية/■المحارات كاب وله القدية' الأنواط 

أوحكم عن أحدهم محأله إذا أنه الله، رحمه الجد ميرة ومن 
العالميفهمه محهل وأملوب صحيحة بأدلة يجبيج فإنه فقهية مسالة 

المقامكان إذا بل بدلك، يكتفي ولا والصغير، والكبير والخامي 
الثانيحوابه يقرن فإنه المائل باله لم سؤال عن حواب إلى يحتاج 

الفراغعند الناس اعتاده عما مثل أنه ذللثج وشاهد الأول، بجوابه 
هذاموالهم على فاحابهم هنيئا. بقولهم الشراب أو الهلعام من 

،عينك" عزيز؛"قرة لهم فدم إذا قولهم حكم عن الجواب وزادهم 
البحر.ماء عن مثل لما حنة أسوة الله برسول له وكان 

كيفكانيؤلف؟

يجدهالمخهلوطة، ورمحائله الجل أوراق على اطلع من 
أويسمعها التي والإهلاJف الفواناس تدؤين على حريصا الله رحمه 

علىبتسجيلها يقوم فهو ذهنه، عن تثرد ولا تغيب، فلا يقروها، 
يكتبهاقد أو اليد، كف من أصغر إلى بعضها حجم يصل أوراق 

مخطوطاته،أو كتبه أغلفة على أو إليه ترد التي ائل ارساهر ؛فن
١٧٧



العييمدالوحمن الشخ حٍاة من اجعاب مواقف 

هذهمن كما جمع وقد عليه، الكتابة يمكن قريب ٌك،ء أي على أو 
المواتيمجمهمع ' المعروف كتابه في بعمها فأخرج الموائد 

الأوابد■.واضاص 

ذاتالدفاتر استخدام على بحرص الله رحمه الجد وكان 
عنيزةمن له تشترى كانت والتي السميك، والغلاف الكبير الحجم 

أبنانه،بعض من إليه تهدى كانت التي أو المكرمة مكة من أو 
فيكتبك لماته مؤ أكثر أن بجد الجد مخطو٠لات على والمْللع 

الدفاترلهدم الله رحمه اختياره سبب ولعل مرقمة. محاسبية دفاتر 
الفكر،ْع القلم فيتتّابق عليه، الأفكار وتزاحم قلمه، سيولة هو 
الكتابة.في عاقا والصضحات الأوراق تئلبب، يجعل مما 

التيالأيام تللثإ تتدكر وهى الله حفظها الوالدْ لي روت وند 
متراحوش الضيق، المكان ذللثح في الله، رحمه فيها يجلى كان 
الكبيرة،المؤلفات منه حرج الذي اللم( )ومهل الطيني منزله درج 
والأوراقوالدفاتر يده، في والقلم أوثانه، معغلم تراه كانت أنها 

تعملواليا ننرل، ويالحديث، يجاذبها الله يرحمه وكان بجانبه، 
والمخ،والمأليف، الكتابة، من الله رحمه يمل فلا اكأليف. في 

صكوكونح الفوائد، وتدؤين المتفتين، على الخطي والرد 
اكاص.بين المدايتات وتثبيت يمة، والقد الجديدة الأوقاف 

١٧٨



 L• السعدييدارحص الشج الجد عن عرض

يدهبخط نسخه وند الله رحمه له مؤلف على اطلعت وقد 
مرات.ثلاث 

مقدمةفي يطيل لا أنه التأليف في الله رحمه الجد سيرة ومن 
وقتعلى حماظا بالغرض بغى بما المقدمة يختمر بل كتبه 

عشرةالكتاب مقدمة تتعدى لا المشهورة كتبه بعض وفى القارئ، 
نتجاوزلم والألباب" الثمانر نور الفقهي كتابه وفى أسطر، 
فقهل.الأسطر حمسة الكتاب مقدمة 

يستحقالكتاب أن رأى إذا مؤلفاته على الله رحمه يثنى وقد 
"القواعدكتابهمقدمة في ذلك مثاهدة ؤيمكن والإطراء، الثناء 

فهدهبعد؛ أما ت الله رحمه فقال ، اّاآنبشير المتهلقة الحان 
التخ،عفلثمة المقدار حليلة الكريم القران ير نففي وقواعد أصول 

ومخبرهابها، والاهتداء الله كلام فهم على ومتاملها قارنها تعين 
الفهمومنهاج التفسير من'لرق للمد تفتح فإنها وصفها، من أجل 

الافعةاا.البحوث من الخالية التفاسير من كثير عن يخي ما الله عن 
انتهى•

شرحهفي الله رحمه الخثيمين الصالح معحمد الشيخ يقول 
ليسكتابه على سعدى ابن الرحمن عبد سيخنا وثناء ت للكتاب 

١٧٩



عدىالعدالرحمن الشخ حياة من اجتماب مواقف 

الفخربه يفصدون لا مؤلفاتهم على العلم أهل ثناء لأن بغرب؛ 
نراءتهاإلى الناس شد يفصدون إنما الخالق، على والتفاخر 

عودمابن بقول قدوة الأمة سلفح من وله حولها، والالتفاف 
ضالله بكتاب ؛ Jplالإبل -ناله أحدا أن أعلم لو عه: الله رصي 

ألفه.صلى ابن ناء كدلاث، اليه. لرحلت 

العدجامعه وكتبه ذللن، نال ت بقوله الله رحمه كتبه ختم يو 
سعدى،بن ناصر بن الرحمن عبد أحواله كل في الله إلى القمر 

تاريخذكر يني ولا لمين. المولجمثع ولوالديه له الله غفر 
منها.الانتهاء 

الستةالكتِإ رواية في إجازة على حمل م ١ ٣ ٤ ٠ سنة وفى 
منالمصابيح ومشكاة مالك الإمام وموؤنا أحمد الإمام ني وم

منتلقاها والذي أبووادي، ناصر بن ء-لي الله عبد أبي شيخه 
الدهلويالحسيني حين نذير محمل يد الالهندية الأفهنار محويثج 
ه.١٢٩٩نةّ

عتسمحابن إبرامم بن صالح بن إبراهيم شيخه من إجازة وله 
الإماموموًلأ الستة الكب رواية في . ١٥١٣٤ سنة الحنلي الجدي 

والأصول.الفقه وكتب والمانيد الصحاح وكب مالاان٠ 

١٨٠



العييبدادحمن الشخ الجار ص مرض ما 

لاحظتهممن ؤإن هدا، الله؛ رحمه إبراهيم الشيخ فيها نال 
والعلومالمعارف إليه وألقت الهيابة، منا له وسقت، العناية، 
الراغب،،^٠٠ ٧٥١١وتمامها، كمالها البلاغة إليه وسلمن، زمامها، 

التقي،الوؤع الفطن الذكي، الصالح الولد الثاقب، الفهم صاحب، 
تميم،بني قبيلة أشراف من المنتخب،، المليم ، القلب، الهناهر 
بنناصر بن الرحمن عبئ المبدي المعيد الله طاعة في الناشئ 
تحقيقهبحقانق وأبدى المعارف، حنادمحر بوجوده الله أنار سعدي، 

زالولا الردى، صروف عنه المولى ؤ وصرفنفح، ١^١١مكنوناٌنح 

الكتب،من أطرافا ومحجع علي قرأ قد ويهتدي، بنوره تفاء يعلمّا 
كتب،من ذلك، وغير الموطأ ومن أحمد، الإمام ند موفي المتة 

أنبى ظنه وحن لإحسانه متى طلبط ذللت، ويعد والفقه، الحدبنح 
نظمهممن وكنتإ موعاتى، مبرواية وأوشحه بمروياتى، أجيزه 
وعنهملهم يجوز بما وأجازوه الإسناد، سللث، في الأعادم الأئمة 

إلخ...رواياته.

والدواةالقلم لالكت٣ح تأليفه بادئ في يستخدم الله رحمه وكان 
وفيوالتكالفة، الجهد من فيهما ما على والأحمر( الأسود )الحبر 

معرفةؤيمكن )الباركر(، الحديثة بالأقلام يكتب، كان عمره أحر 
بعضوفى حمله، وحمال بدقة أحرى مرة لمخها أعاد التي كتمه 

١٨١



العييمدالرحمن الشخ حياة من اجمامة موانف 

وهيوالأزرق( )الأحمر الملونة بالأقلام يعلق أو يكتب الأوقات 
الخشبية.الرمم لأقلأم تكون ما أقرب 

يكملهاولم فيها ثؤع كتب 
نيوبدايات ثرؤع الأحمرة أيامه قي الجد للشيخ وكان 

نلالله فتوقا٥ الكتاب عليه يق ضلكنه الكتب، بعفي ، تأليف
تالكتب، هده من إكمالها، 

بهوالإبمان الله معرفة "باب الإيمان كتان مرح ١— 
الله.رحمه الوهاب عبد بن محمد المجدد للشيخ 

الرياضكتابه من الأصولهة الشرعية للمواعد رح ث ٢- 
التعليقالمحبين بعفى إليه ءللب< عنل.ما وذللثج الماصرة 

•وشرحها عليها 

المرام.بلؤغ كتاب أحاديث، مرح ٣— 

المكتبةيفيد قد واحد كتاب فى حمعها أن وجدت وقد 
والكتابة،الماليفح في الشيخ منهج دراسة على ويعين الإسلامية 

علىالإعانة الله أل، نللنشر، ؤإخراجها جمعها لما ييسر الله فلعل 
ذلاث،ب

١٨٢



العليء-الالرحمن الشخ الخد ص ءرض محا 

تحفقإلى تحتاج التي وارسائل الكتب بعض وللشيخ 
فلعلوالتشم، والترميم المخطوؤل طور في زالت ما وهي وعناية، 

ونشرها.إحراحها يسر الله 

١٨٣









المروءةوالكلمة ... الموعة الكلمة و\ن 

حطيياالشخ 
ويحترمالخطابة، في المتميز أسلوبه له حطسا الشيخ كان 

وكانموضوعاتا، من ؤيعرصه يتناوله فيما امعيه سعقول ؤيفدر 

الجمعة،يوم يلقيها التي الخطب في التنؤع يحب الله رحمه 
منفريبة والطرح، الفكر واقعية النهج، سلفية حهلبه وكانت 

والظروفبواقعهم المستمعين فيها يصل فيه، يعيش الذي المجتمع 
ولاالمصرية، القضايا فيها ساولأ الإسلامية، أمتهم بها تمر التي 

والاجتماعية.الشرعية الماسات يغفل 

يتلمسه يجل. والخطوطه، المطبوعة حطمه تتبع ومن 
الطرعن يخطب فتارة وأحوالهم، الناس ظروف ى ؤيتح

الصبرعلى وحثهم المتضرؤين الناس ومساعدة الله ونعمة واليول 

١٨٧



السعديعيدالرحمن الشح حياة عن اجتماعية مواقف 

والحرثالرلع أهلك الذي الجراد عن يخطب وتارة النفس، وبذل 
الثلاثيالعدوان عن يخطب أحرى جمعة وفي دالمزارعين، قاصر 

وكنفؤإمحرانيل، ؤإنجلترا فرنسا قل من — ٥١٣٧٥سنة مصر على 
لتبصيرالحج عن حملبة وهناك الإسلامية. الأمة أعداء مؤامرات 

علىوالحث المعدية الأمراض عن وحعلبة دينهم، بأمور الناس 
فيالتراخي منهم حاف ولما الأمراض، لهذه التعلعيمات أحل. 

وأهليهمأولادهم أحن. على الرحال، ويحرض يحث، أحن. التعلعيم 
)اكلعيم(تعقيبهم وسرعة الدولة دكتور إلى والإناث الذكور من 

ذللث،كل والمدر، القضاء عقيدة يخالف لا الفعل هذا أن لهم وبين 
العزيزعبل. المللمثؤ توفي لما حهلبة وله أرواحهم. على حفاؤنا 
وأعمالهمناقبه ويذكر ابح، الممسعظم فيها ينبكر الله رحمه 

وكتابتهاإءاو.ادها ومتا بوصع عادته غير على ذيلها وقد الجليلة، 
الثلأيء،،ويوم  ٣١٣٧٣; ٣; صباغا الثالثة ازعة فقال: باو.اءة 

سنةحطبة وله ثلاثة، الرقم في الممادفة من نوعا هناك وحد ولعله 
وحثمليمان ابن الوزير نكر في حهلبه أواخر من وهي ه  ١٣٧٦
وتنكربه، قام لخا وشكره له والاعاء الفضل، معرفة على الناس 

أنبعد عنيزة ومنازل بيوت إلى المياه وتوصيل تمديد في عاونه من 
ونعتا.بمثقة عليه يحملون الناس كان 

١٨٨



الداعيةالشخ 

لذكرها.المقام سع لا وكثيرة متنوعة خطب وله 

خطبهكتب ولكل فيخل، يختصر ولا ممل يطيل يكن ولم 
الأحيانمن كثير وفي بها، يحتفظ ثم منها  ١٨صغرة أوراق على 

طلابهأحد ذلك لي ذكر كما ونسخها أخذها إلى طلابه يتسابق 
٠ه(  ١٤٢٦صة رتوفي الله رحمه العمري الله عبد الشخ وهو 

مئايخهخطب من يقرأ أمره أول فى الله رحمه وكان 
هبنمتمل يذلك بعد بدأ نم لفيين، الالدعوة وأئمة المسابقين 

ثلاثةمنها فخرجت عمره ويناسب فكره يحمله ما بقلمه فيخهل 

مطوعة.دواؤين 

المالحمحمد الشخ بخْل رأيت وقد نهجه على طلابه ار ف
يذكرتعليقات المخطوطة الجد خطب محن كثير ذيل وعلى العثيمين 

ابنالشيخ نول ذلك ومن أخرى، مرة قراءتها أعاد أنه فيها 
تقوله أو ه.  ١٣١آ/٨^/ ا ٤ الموافق الجمعة يوم قرنت، عثيمين! 

وظ!.كذا تارخ في الثانية الخطبة جعلتها 

القلمورسالة الشيح 
العالميةللمجلأت جيدا متابعا لكن أنه الله رحمه محيرته ومن 
يكتفييكن ولم وخارجها، المملكة داخل تصدر التي والشرعية 

١٨٩



عييالصدالرحمن الشخ حٍاة عن اب احشمواص 

بعضفي عديدة ومقالات مشاركات له ل بالمطالعة، الله رحمه 
يرأسهاكان التي المنار مجلة في مثلا اطلعت فقد الجادت، هدْ 

سنةرجب سهر في الخائرة الله، يرحمه رصا رشيد محمد الشيخ 
المراسلةبات في والعشرين، المامع الجلد في ه  ١٣٤٦

الشيحير النفلصاحب توجيهات فيها له مقالة على والمناظرة 
إلىعنيزة من بقول; الرسالة بدأ جوهري، طنطاوي المصري 

لحفرةوالشكران اللام ووافر التحيات جزيل أبعث ممر قاهرة 
تعالىالله حرسه المحترم رصا رشيد محمد البد الفاصل الشيخ 

فيمتسلسلة مقالات عدة أيضا وله الخ• . . الشرور. جميع من 
هاأمالتمح، المنهل مجلة من ه  ١٣٦٧عام الثالث المدد 

مشاركاتهمن عدد على أيضا اطلعت ونل الأنصاري. القدوس عبد 
والمابعوالمادص الخاص المدد في م  ١٣٧٣عام المتنوعة 
حمدالأديب، العلامة ها أمحالتمح، اليمامة مجلة محن عثر والحادي 

الله.رحمه الجامحر 

شاعراالشخ 

ثيابه،مند والشعر بالنفلم فاشة عناية المعدي للشيخ كان 
فيالدليل نظم ففد عليه، أسهل النظم وكان مقلا، كان ولكنه 



الدابالشح 

فيمنظومة وله الرجز، بحر من بيت أربعمائة في الحنبلي الفقه 
لموهو —، ٥١٣٣١سنة نظمها بينا وأربعين بعة سفي الفقه 

السيرفمحا أحرى ومنغلومة عمره، من والعشرين الرابعة يتجاوز 
تعار.الله إر 

كمثلبه الله ؛عشي ماومثل "مثلي حديث،: معنى في نقلم وله 
ولهالعلم، طب في نقلم وله ، الحديث، ." .. أرمحا أصاب، غيث، 

كتبهما ومنها ومحللابه، لأصحابه والشوق الرثاء، في متنوعة أشعار 
ليمانالمحمد الشيخ وهو يحبهم الذين النجباء طلابه لأحد 

فرالأراد لما الله حففله الشرف الماكي بالحرم المدرس البسام 
رسالةالرحمن عبد الجد ناوله فقد —، ٥١٣٦٣عام للحج مكة إلى 

يقولوكذا، كذا افة مير نحتى تفتحها لا له؛ وفال مختومة، 

الكتبفتحن، الوعل ح——، افة مسرنا فلما ام؛ البالشيح 
علىالرحمن عبد الشيح فيه يتوحد الشعر من أبياتا فيه ووحدت 

ويقول!النجيب، التلهيذ هذا فراق 

أقفراحبلك، من ربعا أذكريتح 
ايقن رذاذ ذا ا ثدموأّلت، 

عشيهعناكر المادون هاحالق، أم 
القرىأم وتيمموا مشوا لما 





الداعيةاكخ 

ذكرففد بعدهم، من للاحقاد حتى مل المعرفة هذه فكانت 
المسجدضيع لما أنه نجد علماء كتابه في البسام الله عبد الشبح 

الخصورالخلي محمد جعل م  ١٣٦١سنة مقدمته جهة من ح جا لا 
الزاماالبراهثم الخلي منصور لجده خلئا البناء عر مشرئا الزامل 

المسجدموحرة تصنعت ولما ه•  ١٢٤٦سنة المقدمة وصع الذي 
الحمدالصالح ن مليما جعل ه  ١٣٧٢سنة المرحة جهة من 

الذيالمسام الحمر جمل لجده حلنا البناء على مشريا البسام 
٠جميعا لله ا فرحمهم ه  ١٢٤٦منة لخلفح ا من لمجد ا وسع 

أويستنكر ولا يعرصها التي المسائل في يقيما وكان 
عصره،قى الجديدة والتمنيات المخترعات من الاستفادة يسنوحش 

أثناءالله رحمه العثيمين الصالح محمد الشيح ذكره ما ذلك وشاهد 
الحانالقواعد كتاب من عشرة الحائية القاعدة وشرحه قراءته 

عليهدلت ما براص الكريم للقرآن المفسر بان ت الوالد للشيخ 
فحإذلك ومن ت وقوله ضمنها، في لحل وما مطابقة، ألفاحله 
بدخولالناس كتبلخ ؤإثباتها شرعية ا الأحكام تبلخ فيه ما أسباب 
ابنالشيح يقول ونحوها. والبرقيات والرمي بالأصوات الشهر 
ولاهذه المائل محي دقيق الله رحمه الرحمن عبد شيخنا ت عثيمين 

وقتهفي كان أنه مع الخصرية، المخترعات يستنكر ولا يسنوحش 
١٩٣



العييعيدالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

تثبتأن فضلا الحديثة، المخترعات هده الناس من كثير ينكر 
البرقياتهده إن ت هؤلاء بعفس ويقول البرقيات. أو بالاذاعق الأهلة 
بعفرإن عثيمين؛ ابن الثسح ويقول تنقالها، الشياطين ؤإن محر، 
٠تكسيرها وحاولوا علتها سهلوا هؤلاء 

منهتلقيتها رسالة في الله رحمه العمري الله عبد الشيح يذكر 
اللهرحمه عثيمين ابن الشيح مع تذاكر أنه فحواها  ٤٢٥عام 
سعديابن الرحمن عبد شيخهم سيرة لمه مجا بعض وفي وفانه قبل 

الرحمنعبد لمميخنا أتثح لو ٠ عنيمين ابن لسثخ ١ فقال الله، رحمه 
والاعادمالاتصال وسائل من الوقت هذا في العلماء لكبار أتيح ما 

الأ-محادق.وملكرم الذكر حن في لماقهم والعالمي الداحالي 

أنهدروسه أحد في الله رحمه العثيمن محمد النسخ ويدكر 
الأستاذإشراف تحت الأولى طعنه الحان القواعد كتاب محلح لما 

نحملالمسخة هده وكانت ه  ١٣٦٦سنة المقى حامد محمد 

ونقصتصحيف من واغادمحل باجتهاده، المثرف أدرجها زوادات« 
وبعدمعيبة، المخة فغلهرمح الطباعة، أساء ومضل واحير وتقديم 

الشيخ،على وقراءتها الملم، طلبة على وتوزيعها لمنيزه وصولها 
العنابعتصرف حول الرحمن عبد الجد مع الطالمة كبار بعفر تكلم 

١٩٤



الدابالشخ 

الكثيرةالفروقات له وذكروا الدرس، مجلس في وهم )المشرف( 
الناشرمع يتكلم بأن الله رحمه فءلالبوْ والمهلبؤع، ال٠خaلو٠ل بين 
كانت،الكتاب تكاليف، أن خاصة ومحامئة، دعوى عليه يقيم وأن 

مراجعتهبعد لكنه الله، رحمه منهم فاستمع يما، ممدفوعة 
فيهاليس الحاصل الفل أو الزيادات دام، ْا ثال،: للكتاب 

الناشرمع الله رحمه امح فتاتركوه. له اد إفأو للمعنى مضادة 
انتهى.لمللبهم. بستجبؤ ولم اتكتاب ومحناع 

ت،بالعثمان بن خالد الدكتور الشيخ لنا الله ر يوفل 
خةنلنا فأمحرج - ٥١٤٢١عام وصبطه بتحقيقه فقام الله حفغله 

المخطرٍل.للأصل ومهلاJقة ومحفقة نفليفة 

الشخمراسلات 

وءلّالبةوالقضاة المشايخ وبين بيته التواصل دائم الجد كان 
الاتصالوسيلة وكاتنؤ عنيزة، مدينة حارج مكن ممّن خاصة العلّم 
فيأصاحبها إلى نمر كان والتي النكتو؛ة الرسائل الوقت ذللث، 
أوالكوبم، أو الرياض أو الجبيإي أو اسم أو جيزان أو ماكة 

منأكثر إلى نمل قد زمنية مدد في مصر أو الشام أو البحرين 
بينهمفيما المواصلة على حريصا كان الله رحمه لكنه  ٠٠يوما ثلاثين 

١٩٥



العدىعبدالرحمن الشح حياة من اجتماعية مواقف 

علىويجيب فيتفقدم، المدة— طالت ؤإن — الرد عن بتكاسل فاد 
وجدتومحي وأولادهم، أهلهم وحال حالهم عن وسال أسلتهم، 

ببوبصفحات، ثماني تجاوزت قد الخطوطة رمحائله من رسالة 

علمطلبة بجهود عديدة كتب الرسائل تلك من حرج التواصل هذا 
الشيحالأستاذ أمثال من الشيخ؛ ولهللبة للشيخ بحبهم معروفين 

•الكسب هده ومن ، لمنيسر ا وليد لنيغ^ ا والدكتور حداد، هسثم 
رسائلهمجموعة وهي الواقعة المسائل عن الناهعة لأجوية ا 'ا كتاب 
اللهحففلمه العميل العزيز البد الله عبد اللم الشخ ْع الله رحمه 

ومنها٠ الملكة جنوب وفرسان جازان منهلقة قي قاصيا كان أن يوم 
مجموعةوهى الكويتية المسائل عن المعدية الأجوبة ا كتاب 

بنمحمد الشخ وهم الوقت؛ للكر الكويت شيوخ بعفس مع رسائله 
محمدبن الرحمن عبد والشيخ الله، رحمه الدعيج المحسن عبد 

.جميعا الله رحمهم الجراح سليمان بن محمد والشيخ الدوسري، 
القصيمية"المائل عن المعدية لأجؤبة ا 'ا فهو الأخير الكتاب أما 

المفوشي،محمد بن الرحمن همد الشتخ مع نله رمحا مجموعة وهي 
والشخمرشد، بن صالح والشيخ الخيري، باتل بن ناصر والشيخ 
والشخالثصيرى، سليمان بن محمد والشيخ ط رويند بن سليمان 

جميعا،الله رحمهم المحفوظ الخلي سالم 

١٩٦



الداباكخ 

ولامراسك، عن ينقطعون لا فهم والآصدذ1ء الأثرياء أما 
منبعضهم رمانل في نجد وفد منه، الفتوى طلب في بنرددون 

يودعهوبعضهم العامة، الدنيوية الأمور من أمر في خدمة يطلب، 
اللهرحمه وكان وغيرها، والوقوف الوصايا مثل الخاصة أسراره 

حوائجهم•وقضاء حدمتهم عن يتأحم لا 

واليماموالجبيل والرياض ماكة في عنيزة أهل من وللتجار 
بالشيخيثقون فهم سادت؛ المرا هده من بح نميوالهند والبحرين 
بتفريقهابنفسه هو ليقوم المنوية؛ وزكواتهم صدقاتهم له فيرسلون 

مؤرخةعندي رسالة في ذكره كما عنيزة أهل من المحتاحين على 
البسامالخالي العزض عيد الوجيه البحرين -اجر ألأماا'ه في 

عنوالمتحففين الضعفاء عن ل يا الله رحمه وكان الله. رحمه 
لهم.الله قم ما ه ينفؤيعطيهم إليهم فيذهب المسالة 

الشخمذكرات من 

محمدالخال دعاني ه  ١٤٢٥عام من رجب مهر ففي أخيرا 
أسوددفترا مكتبه درج من ثمج أ علته سلمت فلما باللءمام، لل.كانه 
الدمترهذا لي! وقال الخلاف، سميلث، الكف بحجم صغيرا اللون 

الجيبمفكرة مثل المرحوم عند كان مساعد يا دفتر( )تمغير 

١٩٧



عدىالمدالرحمن الشخ حياة من اجتماعية مواقف 

•وقال إياه فناولي عندي. وحدته المعلومات، يعفى فيه يجل 
غمرنيقد الفرح وكان ذلك، له فشكرت علبه. واطلع هدية حده 

صفحاتقالست، لما الفرح وازداد وصفه، أستطيع لا أتي حتى 
ورسائلهالشيخ مؤلفات في أحده لم ما فيه فوجدت الدفتر 

منأتمكن حتى مكبرة صورة فصورئه بحوزتي، المي الثخمية 
رحمأقول: مرة كل وفي لاحر، وفا من أطالعها وكنت، قراءته، 

والمدوينيالمجيل يان الممحاربة شعاره كان الجد! الله 
كنتجالمغير الدفتر ا هن. صفحات ب، أقالكنته وعندما والكتابة. 

وسوفالله، رحمه لدقته بالإصافة للشيخ المعرفي المنؤع ألص 
ترسبط!دون الصغير الدفتر هذا في ورد ما بعض أذكر 

مختلفة.شرعية وفوائد معلومات — ١ 

محاباةعن سؤال ومنها الأسئلة، بحفر على الإحابة ٢— 
ماتإذا سؤال; كدللث، الموت، مرض في المريض 

ذلكوضر الأجرة، تعجيل وركه يلزم هل المتاجر 
الأسئلة.من 

أوقاتمعرفة في الشاحص قلل لتخدم كيفا ٣" 
الخمس.الصلوات 

١٩٨



انماء؛ةالشبح 

الشهريةالبت مشتريات ابات وحمصاؤيض ٤— 
نويهءوال

نقودهالله رحمه فيها يحفظ كان التي الأماكن ه~ 
ْ.ووصايا 

اءوالتالرحال من أقرباؤه منه بمللب التي المداينات ٦" 
ؤإساثما.نجيلها 

 ~U أصحابأو التجار من نماله الني الزكوات حصر
بنفسهبتفريقها ليقوم الميسورين الطلاب أو المزارع 

ولمعرفته.

بتاءمن الانتهاء مثل المهمة؛ الأحداث بعض تواؤيح ٨— 
محمدالشيخ وترتيب م،  ١٣٥٩سنة المكتبة 

العقيدةلتعليم فيها مبتدئا مدرسا المهلؤع العزيز العبد 
وتاريخ—، ٥١٣٥٩عام شوال من التاسع في والفقه 

معارفه.بعص ميلاد 

ضايض أهل نديمها الني الأدقاف نجمل ١- 
JUfi .وو\

الأمر،ببعفس الخاصة المواريث بعفس توزع — ١٠
١٩٩



العييعيدالرحبمن الشح حاة ْن اجتمامحة مواقف 

وسلمانمحمد الرواق عيال من رها يمتعا ا التي الكتب " ١١

..٥١٣٤٤سة 

والمكتبة،المسجد حاجة عن تزيد التي اّلية " ١٢
لشراءبهم يثق الذين النجار بعض يعطيها تمال والتي 

يطلبالتي أو المسجد، لرج القاز تنك أو الممهل 
إعانةأرباحها تصير كانت والتي بها، الضاربة منهم 

اللهرحمه وكان عنيزة، أهل من والفقراء العلم لطالب 
وهوونحوه، عقار فى وجعلها بحففلها التجار يوصى 

أحذعن الله رحمه يغفل ولم حياته، في عليها الناظر 
ذلك•على توقيعهم 

وأدوات.كتب من يستعيره ما — ١ ٣ 

الله.رحمهم أجداده أمالك حض الدفتر هذا في سجل — ١٤

وصيتهفيها وضع التي، الأماكن الدفتر هذا في سجل — ١ ٠ 
٠المهمة والوثائق سيمان الجد ووصية 

الرحمنعبد ت الدفتر وسهل فى كاملا اسمه فيه دون — ١٦

بنمحمد بن حمد بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن 

مثلقرابته، بعض أصماء فيه ودون ، عدى" الحمد 







حئاص





محئاص

هدْطباعة نيتي في يكن لم أنه أذكر أن أحب الختام في 
بهدهالشيح محبي من كثير علم ا لمسلكن ، وشرها المواقف 

اسالنليتمكن نشرها محمد الخال إلى طالبوا المذكرات 
وحنالشيح أحائق مكارم على للتعرف عليها الاطلاع من 

،سيرته 

كلأشكِ أن يفوني ولا وطباعتها، إخراجها في فاجتهدنا 
أومستمر تنّجع من المعنوي بالدعم الكتاب شر في ساهم من 

الشيخمنهم وأختس هادف، تعليق أو وارثاي نصح أو تصحيح 
بنالعزيز عبد والدكتور العميل العزيز عبد بن الله عبد الحائمة 

والأخالحنيحن الرحمن عبد بن أيمن والشيخ الشبل صالح 
الرحمنعبد بن ابراهيم الأديب والأستاذ الشبل صالح بن الله عبد 

٠الميمان الله عبد بن سليمان والدكتور التركي 

٢٠٥



العليعيدارحمن الشيح حياة من اجتماعية مواقف 

فالكريم لوجهه حالصا العمل هدا يكون أن تعالى الله فنسأل 
العالمي.رب لله والحمد الأحر، في ؤإياهم يشركنا وأن 

٢٠٦







٠

السعديقاصر بن عبدالرحمن العلامة/ الشيخ 
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)لبنان(بعالية بيته قي بالزايرين ويرحب يلم وهو للشيخ صورة 

فقيهومرا ه،  ١٣٧٣سنة رلبنان( عالية في منزله في يقف الشيخ 
ئيةالسينما الصور بعض محل لتما ا عند 



فيإقامته مقر في عليه للسلام للشيخ زيارة في كانوا من بعفس 

ه ١٣٧٣عالة)لنان( مدية 



بم.ه"'

1'ءا
و%

تعالىالله وحمها الغنم سليمان إلى يتحدث وهو للشيخ صورة 
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الشيخمختلوطات لبعض صورة 
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لشخا مخطوطات لبعض صورة 
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وفي|

م ٠٩ة ■ ؛٢٦ 



العلميةدروسه فته ويعقد فيه المصلين يوم لكن والذي المعروف عنيزة جامع 

اللهرحمه للشيخ شخصية صور 




