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1438/6/11هـ400الدكتور حمد الدخّيل22
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مقدمة

أفضل  عليه  محمد  نبينا  الله  خلق  خير  على  والسالم  والصالة  الله  بسم 
الصالة والسالم وعلى أصحابه األعالم ومن تبعهم إلى يوم الدين.

في  الحديث  يكون  أن  المجمعة  بمحافظة  سدير  مجلس  أعضاء  اختار 
الجزء األول عن أربعة وعشرون علمًا من رجاالت سدير، والذين كان لهم 
الملك عبدالعزيز - رحمه  المباركة على يد  البالد  بارز منذ توحيد هذه  دور 

الله - حتى اآلن.

إغفال آلخرين وقد يكون لهم دور مميز عن غيرهم،  وليس معنى ذلك 
وبإذن الله يتم الكتابة عنهم في الجزء الثاني.

الضوء على هؤالء  إلقاء  الواجب  أنه من  الكرام  المجلس  أعضاء  شعور 
األعالم من مختلف مدن إقليم سدير.

ووفائهم  سدير  إقليم  رجاالت  دور  الكريم  للقارئ  اإليضاح  أجل  من 
وإخالصهم لدينهم ووطنهم ومليكهم.

والله الموفق

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبابطين    

المشرف العام على مجلس سدير بمحافظة المجمعة    
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)الشيخ عبدالعزيز التويجري واألمير محمد بن ماضي(
1438/5/10هـ الموافق 2017/2/7م

األستاذ عبدالله أبابطين:

من رجاالت الملك عبدالعزيز األوفياء : محمد بن عبدالعزيز ماضي

بقلم/ عبدالله بن محمد أبابطين - جريدة الجزيرة - 1436/4/26هـ 
- العدد 15480.

عند الحديث عن األمير محمد بن عبدالعزيز بن جاسر بن ماضي رحمه 
البالد  هذه  كيان  بمؤسس  اقترن  التاريخ  أبواب  من  بابًا  يفتح  ذلك  فإن  الله 
الشاب  أن  شك  فال  الله  رحمه  فيصل  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك 
ابن األسرة الكريمة والذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عامًا يتصف بالذكاء 
والقيادة وحسن اإلدارة يصبح أميرًا على بلدة آبائه وأجداده روضة سدير لذا 
فإن الملك يعرف كيف ومن هم الرجال الذين يعتمد عليهم في توحيد وإدارة 

هذه البالد.

جاسر  بن  عبدالعزيز  األمير  والده  سدير،  روضة  في  1318هـ  سنة  ولد 
عشر  أحد  تقريبًا  عمره  كان  1329هـ  سنة  والده  توفي  وعندما  ماضي،  بن 
عبدالعزيز  بن  جاسر  األمير  أخيه  وفاة  بعد  سدير  روضة  إمارة  وتولى  عامًا، 
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بن ماضي سنة 1333هـ، وكما أشرنا لم يتجاوز خمسة عشر عامًا، ووالدته 
والتي  وجاه  علم  بيت  من  أبابطين  عبدالرحمن  بنت  هيا  الفاضلة  السيدة 
وشفقة  سديد  رأي  ذات  الله  رحمها  وكانت  قيام  خير  وإخوانه  بتربيته  قامت 
بالضعفاء والمساكين، ولقد شهد األمير محمد عدة غزوات أيام توحيد هذه 
منه  رأى  الفيصل وعندما  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  اإلمام  راية  البالد تحت 
إمارة  واله  فقد  واألسر  بالقبائل  والمعرفة  والذكاء  النجابة  عبدالعزيز  الملك 
مقاطعة ضبا 1352هـ ثم إمارة القنفذة 1354هـ ثم إمارة مقاطعة جازان سنة 
1355هـ وبعد ذلك صدر أمر بنقله أميرًا على مقاطعة الظهران سنة 1358هـ 
إلى أن طلب اإلقالة من العمل بسبب مرضه ومكث في روضة سدير من سنة 
ودفن  وتوفي  لبنان  في  للعالج  سافر  وبعدها  1370هـ  سنة  إلى  1364هـ 
رحمه الله في لبنان في شهر رجب 1372هـ. كان رحمه الله قريبًا من الملك 
عبدالعزيز وأبنائه وبالذات صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالعزيز 
رحمه الله وكان الجميع يكن له االحترام والتقدير وكان لحديثه وفهمه وذكائه 
ومعرفة  شيق  وأسلوب  إطالع  ذو  فهو  يتحدث  عندما  يصمت  الكل  يجعل 
كتابه  في  الله  رحمه  المارك  فهد  األستاذ  له  سجل  وقد  والمغازي  بالتاريخ 
من شيم الملك عبدالعزيز قصة جميلة تروي مدى حرصه ووفائه إلى جانب 
عشرات القصائد التي قيلت فيه منها قصيدة حاكم البحرين الشيخ سلمان بن 
حمد آل خليفه والتي وردت في كتاب روضة الشعر يمتدح الملك عبدالعزيز 

ثم يذكر األمير محمد بن ماضي يقول فيها:

يديـرهشـيخ ملك شـرق وغرب وال صار وراي  فكـر  مـع  بالسـيف 

ومـن عانده فله السـيوف الشـجيرهيحلـم عـن الجانـي وللجـرم غفار
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بريـرهفـي ذا الزمـن ال كان مثلـه وال صار راعـي  لإلسـام  نصـاح 

ثم يقول رحمه الله عن األمير محمد بن ماضي:

إلـى أعزمـك قـل لـه أمعنـا لديـرهال جيت بـن ماضي اياقيـك ببدار

وعـذار سـموح  فإنـه  وفـي قبض سـمته ما توانى مسـيرهاستسـمحه 

وقصيدة أخرى للشيخ محمد بن عيسى آل خليفه يقول فيها:

شـهيرهألف ابن ماضي مكرم الضيف والجار اعلومـه  تميمـي  حـر 

ونصـار نجـد  سـلطان  لنـا  ديـن الحنيـف وسـور كل الجزيرةجابـه 

ويقول الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفه:

حامـي حمى التوحيـد والله نصيرهعبدالعزيـز اللـي لديـن الهـدى ثار

مسـتنيرهليت العرب يحذون حذوه باألفكار كلهـا  الجزيـرة  كان 

عـز اللـه إنـه فـي المطاليـج خيـرهوتلقى ابن ماضي نازل قرب األبحار

و يقول الشاعر ماجد بن عضيب رحمه الله من قصيده له:

وأنـا أحمد الله يوم جـت به اركابهسـام يا أميـر لفى عقـب األرماس

ونومـاس بعـز  واقبـل  شـهر  عـز الرفيـق وكافـي العـدد مـا بـهحـر 

ويقول الشاعر عبدالعزيز بن سيف رحمه الله سنة 1358هـ من قصيدة له 
عندما نقل األمير محمد بن ماضي من إمارة مقاطعة جازان:

وابـو عريش تتلقـل وانقلـب رافيجـازان عقبـه رجـت والقـور ينعنه
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وصبيا روض الحقو جاء يردف اردافيحتـى المضايا تصيـح وتزعج الونه

بالونـه وتجـر  والبحـر  قنـا  عقب ابن ماضي بوافي الغبن مشتاقيتبكـي 

يقول عنه الشيخ عبدالله بن خميس في كتاب تاريخ اليمامة : كان رحمه 
ورواياته  الشيقة  بأحاديثه  الندى  يمأل  وكان  متحدثًا  عارفًا  حافظًا  أديبًا  الله 
وأحوالهم  وأنسابهم  وأسرهم  نجد  أهل  رجاالت  بمعرفة  خصوصًا  ومعرفته 
وكان رحمه الله من األفذاذ الذين يضن بهم الزمن ال سيما في المجاالت التي 

تحدثنا عنها.

يقول الشاعر عثمان بن حمد الناصر من قصيدة طويلة مادحًا األمير محمد 
بن ماضي:

مـن عنابـر تميـم وعمـرو جـد لـهابـن ماضي عريـب الجد مـع خاله

القـوي والضعيـف اسـداه فضل لهنسـل مـزروع لـه سـمعه ويعنـا لـه

ويقول الشاعر العجمي:

بالخبـر ويشـهر  الروضـه  يبرك عنـد ابن ماضي تحت الجدارينحـر 

تبـور مـا  تميمـي  يـا  انـك  اللـه  مـار أنـا اللـي حظـي خان بـي وبارو 

وهناك بعض من الرسائل الملكية موجهة لألمير محمد بن ماضي رحمه 
بن  سعود  الملك  ومن  فيصل  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  اإلمام  من  الله 
عبدالعزيز ومن الملك فيصل بن عبدالعزيز ومن األمير محمد بن عبدالعزيز 
ومن الملك خالد بن عبدالعزيز ومن األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 
الشيخ سلمان  البحرين  تعالى وكذلك خطاب موجه من حاكم  الله  رحمهم 
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بن حمد آل خليفه يوضح مدى العالقة القوية ودور وأهمية األمير محمد بن 
تاريخ  كتاب  في  ورد  ما  وكذلك  الظهران.  لمقاطعة  أميرًا  كان  عندما  ماضي 
وفيها  والمحن(  الحوادث  من  نجد  في  وقع  فيما  الدرر  )عقد  عيسى  ابن 
يوضح الشيخ إبراهيم بن عيسى أنه في سنة 1344هـ أمر اإلمام عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل فيصل ابنه محمد أن يسير إلى المدينة النورة وأمره أن يحاصر 
نفس المدينة وأن ال ينال أهلها بمكروه فسار بالجنود نهار ثالث وعشرين من 
شهر ربيع الثاني سنة 1344هـ وصحبه جماعة من األعيان ومنهم محمد بن 

عبدالعزيز بن ماضي أمير أهل بلدة روضة سدير.

رحم الله الجد محمد بن ماضي وجعل مثواه الفردوس األعلى من الجنة

األستاذ عبدالله أبابطين: 

األمير محمد بن ماضي عندما كان أميًرا في جازان.

تصوير: جون فيلبي، عام 1937م.
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األستاذ محمد الفيصل: 

من مؤلفات معالي الشيخ التويجري:

المصري - 1 المكتب   - القاهرة  والدهناء.  اليمامة  بين  المتنبي  أثر  في   
الحديث - الطبعة األولى عام 1979م.

في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء عام 1979م.- 2

3 - - العالمية  الدار   - لندن  ولدي(.  إلى  )رسائل  الُدوار  ُيِصيُبنَا  ال  حتى 
1403=1983م.

العالمية - - 4 الدار  لندن -  إلى ولدي(.  الجميلة )رسائل  منازل األحالم 
1403هـ=1983م.

َحاطب ليٍل ضجر »في جزئين«. القاهرة - دار الشروق - 1987م.- 5

أبا العالء َضَجَر الركب ِمْن َعناء الطريق. الرياض - مطبعة الفرزدق - - 6
1410هـ=1990م.

قني ُسَراَها. الرياض - مطبعة الفرزدق - 1411هـ=1991م.- 7 َخاطَِراٌت أرَّ

َباح )الملك عبد العزيز دراسة وثائقية( - بيروت - 8 لُسَراِة الليل َهَتَف الصَّ
- دار الرّيس، 1997م. 

الساقي - 9 دار   - بيروت   - الزمن  عضد  على  نامت  وأحاسيس  ذكريات 
2000م

رسائل ِخْفُت عليها الضياع - بيروت - دار الساقي 2001م.- 10

وثائقية( - 11 دراسة  العزيز  عبد  )الملك  َرى  السُّ القوم  َحَمَد  َباح  الصَّ عند 
الناشر - بيروت - دار الساقي 2004م
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أجهدتني التساؤالت معك أيها التاريخ - بيروت - دار الساقي 2002م.- 12

َرْكٌب أدلج في ليٍل َطاَل صباحه - بيروت - دار الساقي 2006م- 13

اإلنسان رسالة وقارئ - بيروت - دار الساقي 2006م- 14

رسائل وما حكته في بيتي - بيروت - دار الساقي 2006م- 15

عزيزي النفط.. ماذافعلت؟ - بيروت - المركز العربي 2010م- 16

األستاذ يوسف العتيق: 

هو  عبدالعزيز،  بن  محمد  األمير  من  قربه  وبحكم  ماضي،  ابن  إن  يقال: 
صاحب بشرى دخول المدينة المنورة إلى الحكم السعودي.

األستاذ يوسف العتيق: 

الشيخ عبدالعزيز التويجري في حديث باسم مع معالي الشيخ عبدالرحمن 
أبوحيمد.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

وال  المنورة،  المدينة  دخول  أثناء  عبدالعزيز  بن  محمد  األمير  مع  كان 
يستبعد ما أشرت إليه بحكم محبته ووالئه للملك عبدالعزيز، والقصص كثيرة 
سيدتي  أمر  على  بناء  سيرته،  عن  كتاب  إعداد  سبيل  في  أنا  الله  وبإذن  عنه، 

الوالدة الجوهرة ابنته.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

لعلي  التويجري،  عبدالعزيز  الشيخ  مع  لقاء  لها  كان  »المجلة«  ومجلة 
أجدها. ويذكر فيه نصيحة األمير عبدالعزيز بن ماضي له.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

كتبت رسالة رثاء في الشيخ عبدالعزيز التويجري لعلي أجدها.

األستاذ صالح العويد:
من رجاالت المجمعة البارزين معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن 
التويجري )1335هـ - 1428هـ(               . بقلم أ. الدكتور حمد الدخيل - صحيفة 

الجزيرة - 1435/2/12هـ - العدد 15053.

إنسانية  العطاء،  ثرة  الجوانب،  متعددة  عبدالمحسن  أبي  شخصية 
اإلنسان  حقوق  المجتمع  شرائح  مع  ومعامالته  حياته  في  طبق  المواقف، 
وتاريخ  الثقافات  على  اطالعه  كان  بعقود،  اإلنسان  حقوق  ما  نعرف  أن  قبل 
نعومة  منذ  ونهم  بشغف  القراءة  على  مقباًل  كان  أنه  ويبدو  مبكرًا،  اإلنسانية 
أظفاره، يحسن االستفادة مما يقرأ، تأثر بسمات األدب الذي يعلي من صفات 
الرجولة وفي طليعتها الثقة بالنفس واإليثار، والكرم، والشجاعة والتواضع في 



19

القول والرأي، وجدية الخطاب، وقوة الشخصية وتأثيرها في اآلخرين مظهرًا 
عبدالمحسن  أبي  عن  أتحدث  لن  القيادة.  صفات  من  أيضًا  وهذه  وخطابًا. 
المثقف واألديب، فلذلك حديث آخر، وإنما سأتحدث عن أبي عبدالمحسن 

اإلنسان بكل مقاييس اإلنسانية من خالل مواقف عشتها أو شاهدتها.

تمتد معرفتي بمعالي الشيخ حينما كنت تلميذًا صغيرًا في المدرسة السعودية 
الملك  فيه  أسند  الذي  العام  وهو  1356هـ،  عام  افتتحت  التي  المجمعة  في 
نقل  بعد  عبدالمحسن  أبي  إلى  سدير  مالية  شؤون   - الله  رحمه   - عبدالعزيز 
أخيه الشيخ حمد بن عبدالمحسن إلى مالية القصيم، ربما كانت معرفتي به عام 
الثالثة االبتدائية، وكان منزلنا يبعد  1375هـ - 1955م وكنت آنذاك في السنة 
عن المدرسة نحو 1500م في قرية صغيرة تقع غربي مدينة المجمعة، وبيوتها ال 
تتعدى أربعين بيتًا، وفيها مسجد واحد غير جامع تسمى )الفشخاء(، وكنا نتردد 
على المدرسة كل صباح سيرًا على أقدامنا. وفي أثناء ذهابنا إليها وعودتنا منها 
كنا أحيانًا نصادف أبا عبدالمحسن وهو ذاهب إلى مزرعته في المشقر المسماة 
المشي  رياضة  يؤثر  وكان  حسنان(،  )ابن  األول  مالكها  إلى  نسبة  )حسنانه( 
2500م،  بنحو  المجمعة  في  منزله  عن  تبعد  أنها  من  الرغم  على  المزرعة  إلى 
وأحيانًا نصادفه مع مجموعة من بعض أساتذة المدارس في المجمعة كالمدرسة 
العلمي،  والمعهد  العسكرية،  والمدرسة  العزيزية،  والمدرسة  السعودية، 
فقد  رياضية،  في جولة  منها  آتين  أو  المزرعة  إلى  ذاهبين  المتوسطة  والمدرسة 
كان يحب رياضة المشي، وفي بعض األحايين يأتي بالسيارة وهنا يتجلى موقفه 
أحدًا  تجاوز  أنه  كبيرًا  وال  صغيرًا  غيري  يذكر  وال  أذكر  فال  الرحيم،  اإلنساني 
في طريق ذهابه أو عودته دون أن يقف بسيارته بكل أريحية وتواضع، ويحمل 
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من في الطريق، ولقد ركبنا في سيارته عددًا من المرات ال أحصيها. وكان يأتي 
لزيارته أحيانًا بعض أبناء أخيه حمد، ويوصل أحدهم العمال إلى مزرعة المشقر 
في الصباح المبكر، وألنه ُسرقت منه نومة الصباح اللذيذة فغدا مزاجه متعكرًا 
فنراه يقود السيارة بسرعة عالية، ال تمكنه من الوقوف ألطفال صغار ال يعوزهم 

المشي أو الركض. وكان أكثرهم وقوفًا لنا عبدالله بن حمد ابن أخيه.

الذي  والوسط  بيئتنا  في  األسهم  مرتفعة  عبدالمحسن  أبي  سمعة  كانت 
أسمع  ولم  ويقدر،  ويشيد  يثني  الكل  كلها،  المجمعة  مدينة  وفي  فيه،  نعيش 

أحدًا قدحه بذم. هذا موقف.

غربي  تقع  مزرعة  في  1956م   - 1376هـ  عام  في  كنا  الثاني  والموقف 
الفشخاء على شفير وادي المشقر من ناحيته الغربية، وكان سكننا غرفًا طينية 
الجافة،  العسب  من  صريفة  بأحدها  ويحيط  النخيل،  بعسب  مسقوفة  صغيرة 
وهي سكن صيفي مؤقت إبان نضج البطيخ. ويشاء الله أن تشعل أختي الكبرى 
- رحمها الله - النار لطبخ الغداء، وفي أثناء إعداده كانت الريح نشطة، فامتد 
لسان اللهب إلى الصريفة فاتقدت النار سريعًا في الخوص الجاف، والتهمت 
النزل وما حواه، وتحول كل شيء إلى رماد وسواد، ونجونا - ولله الحمد - 
التي علينا فقط. كان أبي غير بعيد عن المكان وشاهد الدخان  بأنفسنا وثيابنا 
يغطي جزءًا من األفق، ولم يكن يتصور أن النار تشتعل في منزله، وأتى - رحمه 
الله - بعد أن خمدت النار، ألنها لم تجد ما تأكله. أشار بعضهم إلى أبي أن 
يطلب تعويضًا من الحكومة، فذهب إلى القاضي ولم يكن موقفه مشجعًا، فقد 
طلب منه أن يؤدي اليمين على ما فقد بعد أن يقدم إحصائية عنه، وهذا شك في 
األمانة وعدم الثقة، فلم يجد أبي بّدًا من االستنجاد بأبي عبدالمحسن - وهو 
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الشهم األريحي - فوضح له ما حصل، وشرح موقف القاضي الذي لم يكن 
مشجعًا واستنكر - رحمه الله - موقف القاضي، وقال عبارة بلهجته الحماسية 
الفورية المعروفة عنه أحفظها جيدًا، ولكنني ال أحب أن أذكرها، فأملى برقية 
سعود  الملك  إلى  موجهة  المدرسين،  من  عنده  الجالسين  أحد  كتبها   بليغة 

- رحمه الله - نقل إلى والدي بعض كلماتها، حفظها وهو يسمع إمالءها.

ل إلى والدي ألف ريال على يد محمد  بعد مدة وردت برقية تفيد بأنه ُحوِّ
الدغيثر، والبرقية كأنني أراها اآلن كتبت بقلم الرصاص، وبخط كبير واضح، 
عبدالعزيز  بن  محمد  هو  يده  على  المبلغ  حول  الذي  أن  بعد  فيما  وعرفت 
البرقيات  على  مشرفًا  الملكي  الديوان  في  آنذاك  يعمل  وكان  الدغيثر، 
واالتصاالت. ولم يكن المبلغ تعويضًا بل معونة، ألن ما التهمته النار قدرته 

اللجنة المكلفة بحصر األضرار بأربعة آالف ريال.

الموقف الثالث: أنه أتاح الفرصة وفق متابعة ولي األمر لعدد من المحتاجين 
لاللتحاق بوظائف مناسبة في الحرس الوطني حينما كان وكياًل ثم نائبًا، وال 
أتذكر أنه َرّد أحدًا قصده، أو اعتذر منه. وكان - رحمه الله - يقدر حاجة الرجال 
وأسرهم، ويضع نفسه في مواقفهم؛ فقد أصيبت منطقة سدير في بعض السنين 
بإخالف المطر، ونضوب الماء من اآلبار، فتعطلت الزراعة، وافتقد المزارعون 
وأصحاب النخيل مصدر رزقهم الوحيد، وتقدمت بهم السن، وحالت بينهم 
وبين القدرة على ممارسة عمل آخر، فقصده كثير منهم طالبين ما عرف عنه من 
شهامة ونجدة، وأريحية، وأدرك أنهم ما استنجدوا به إال حينما مستهم الحاجة، 
وبّرح بهم العوز، فوفر لهم من الوظائف ما يناسب قدراتهم، ومن هؤالء والدي 
الذي مكنه من العمل في الحرس الوطني في اسطبل صاحب السمو الملكي 
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عبدالله بن عبدالعزيز )خادم الحرمين الشريفين(، ثم مستشارًا زراعيًا في قصر 
خادم الحرمين الشريفين، وبقي في هذا العمل حتى وفاته عام 1421هـ.

موضوع  في  كبير  مسؤول  عند  لشفاعته  مرة  احتجت  الرابع:  الموقف 
أنا وبعض الزمالء حينما كنت محاضرًا، لم أنل  تصنيف وظيفي حرمت منه 
الدكتوراه بعد، وكنا نستحق هذا التصنيف بناء على قرار شعبة الخبراء بمجلس 
الوزراء برئاسة معالي األستاذ مطلب النفيسة. كان ذلك في القرن الماضي في 
عهد الملك خالد - رحمه الله - وزرته مع والدي بعد عصر أحد األيام في 
منزله األخير، وكان ال يزال في طور التشطيب لم ينته من بنائه بعد، وعرضت 
ما  )ورا  المعهودة  الفورية  الحماسية  بعبارته  مازحًا  فبادرني  الموضوع،  عليه 
الموضوع  هذا  أن  غير  بوعده،  ووفى  خيرًا،  ووعدني  وطقيتوه(  عليه  دخلتوا 
عبدالمحسن  أبي  على  أثقل  أن  أشأ  ولم  اآلن.  أذكرها  ال  لمالبسات  يتم  لم 

بالرجوع إليه ثانية، فاكتفيت بما قدره الله، وقنعت به، وعوضني الله خيرًا.

من  الله  أعطاه  بما  البين  ذات  بإصالح  الشيخ  عرف  الخامس:  الموقف 
حكمة وزكانة وبصر باألمور؛ فكم من خالف نجم بين شخصين أو جماعتين، 
فأصلح بينهما، وكم من مشكلة عويصة التمس لها أفضل الحلول، وكم مرة 
أتاه الخصوم وهم على أشد ما يكونون خالفًا وفرقة، وخرجوا من عنده وهم 
متصافون متآلفون متحابون. كان ذا شخصية مؤثرة، ورأي صائب، ويحظى 

باحترام الجميع وتقديرهم.
الموقف السادس: التواضع الجّم للصغير والكبير، فما لقيته في مناسبة إالّ 
وسألني عن الوالد، فقد كانت بينهما معرفة قديمة، وحين يذهب إلى مزرعته في 
المشقر يسلك طريق قريتنا الصغيرة )الفشحاء(، الهادئة في أحضان النخيل. لم 
يغتر بمنصب وال مال. قال أحد البلغاء: )لست ترى أحدًا تكبر في منصب إال 
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وقد دل على أن الذي نال فوق قدره، ولست ترى أحدًا تواضع في منصب إال 
وهو في نفسه أكبر مما نال في سلطانه(. حقًا كان أبو عبدالمحسن قدوة، ومثاالً.

الموقف السابع: رسالة عبر األثير برنامج إذاعي محتجب كان يعده إبراهيم 
الذهبي - رحمه الله - رغب إلّي أن أبعث رسائل عبر األثير إلى بعض األدباء، 
ووكل إلي اختيارهم؛ فكان من ضمن من بعثت إليهم رسالة أبو عبدالمحسن بعد 
ظهور كتابه )في أثر المتنبي من اليمامة إلى الدهناء(، أقترح عليه أن يؤلف كتابًا عن 
أبي العالء المعري؛ ألن أبا العالء كان معجبًا إعجابًا شديدًا بأبي الطيب، وشرح 
ديوانه، وسماه )معجز أحمد(، وله موقف في مجلس الشريف المرتضى، مّجد 
الرسالتان، فأجاب  التعريض، وأذيعت  المتنبي، وأعلى من قدره على سبيل  فيه 
معالي الشيخ عبر الرسالة بما ينبئ عن تجاوبه وتواضعه. وال أدعي أن رسالتي 

هي سبب تأليفه الكتاب، فقد يكون قد فرغ منه، أو شرع في تأليفه قبل الرسالة.

الدكتور حمد الدخيل: 

بارك الله فيك يا شيخ صالح.

األستاذ صالح العويد:     

سلمت، بارك الله فيك، وزادك علًما        .

األستاذ يوسف العتيق: 

عبدالعزيز  الشيخ  كرسي  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  في 
التويجري نفسه للدراسات اإلنسانية، وصدر عنه كتب.

األستاذ صالح العويد:     

الجندي الفيلسوف عبدالعزيز التويجري.
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أقطاب ومؤسسي  وأحد  مفكرا  ثقافية  كشخصية  تكرمه  »الجنادرية 23« 
المهرجان.

الرياض: بدر الخريف 
كرم المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية( في دورته الـ23 التي 
رعى انطالقتها أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
في  ثقافية  كشخصية  التويجري  المحسن  عبد  بن  العزيز  عبد  الراحل  الشيخ 
مهرجان هذا العام وذلك وفاء له وتقديرًا لجهوده المتعددة وحضوره المتميز 
الراحل عد أحد أقطاب  إلى أن  المحلي والعربي إضافة  الثقافي  المشهد  في 
عامًا   23 قبل  انطالقته  منذ  فيه  الفتًا  حضورًا  وسجل  المهرجان  ومؤسسي 

وحتى رحيله في يونيو )حزيران( من العام الماضي.
ويتناول مثقفون عرب خالل ندوة التكريم التي تقام مساء اليوم الخميس 
جهود وإنجازات الراحل كمسؤول ومفكر، كما يفتتح اليوم المعرض المقام 
بمناسبة تكريم الشيخ الراحل وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات برعاية 
األمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني المساعد 

للشؤون العسكرية نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان.
ويتزامن ذلك مع صدور األعمال الكاملة للشيخ الراحل التي توزعت بين 
للعلوم  العربية  الدار  الذاتي وصدرت عن  الفلسفة واألدب والتاريخ والبوح 

في بيروت وعددها 14 مؤلفًا.
الذي ودع  التويجري،  المحسن  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  حفلت سيرة 
الدولة  ملوك  بجوانب الفتة ومحطات مهمة، حيث عاصر  يونيو،  في  الحياة 
وخالد  وفيصل  سعود  بالملوك  مرورًا  المؤسس  الملك  من  بدءًا  السعودية، 

وفهد، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
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 وشارك الراحل في حل العديد من األزمات السياسية واالجتماعية، واختير 
من جامعة حكومية أميركية كشخصية مشاركة في صناعة القرار االستراتيجي، 
وعد الشيخ الراحل أطول اكثر سعودي التحق بالعمل الحكومي لمدة تجاوزت 
العقود السبعة. وقد اولت القيادة السعودية الشيخ الراحل الثقة، وكانت بداية 
ذلك عندما كتب التويجري، وهو في سن مبكرة رسالة الى الملك عبد العزيز 
طلب فيها عطفه عليه وإيجاد وظيفة له حيث كانت الكتابة للملك واللقاء به 
المؤسس على خطاب  الملك  اطلع  كبيرًا، وعندما  أو  للجميع صغيرًا  متاحة 
الصغير  وتعيين  القصيم،  في  المال  لبيت  رئيسًا  حمد  أخيه  بنقل  أمر  الشاب 
مكانه رئيسًا لبيت المال في المجمعة وسدير والزلفي. ولد الشيخ عبد العزيز 
غربي  شمال  كيلومترا   160( سدير  حوطة  في  التويجري  المحسن  عبد  بن 
الرياض( عام 1917، وتعلم في القرية القرآن الكريم في الكتاتيب وهو النظام 
»المطوع«  يد  على  وذلك  النظامية  المدارس  دخول  قبل  المنطقة  في  السائد 

صالح بن نصر الله، وبعدها انتقل الى بلدته المجمعة وعمره 6 سنوات. 

العزيز بن عبد  الشيخ عبد  الزمالة باسم  خصصت جامعة هارفرد كرسي 
من  المتفوقين  للطالب  دراسية  منح  توفير  شكل  على  التويجري  المحسن 
العالم  العالم للدراسة في جامعة هارفارد، وباألخص طالب  مختلف أنحاء 
اإلسالمي والعربي. كما حاز الراحل شهادة تقدير من جامعة جورجيا الحكومية 
الدراسة  في  المشاركة  الشخصيات  كإحدى  األميركية  المتحدة  بالواليات 
نائب رئيس  للراحل وظيفة  القرار اإلستراتيجي. وأسندت  المتعلقة بصانعي 
السياسي،  الصعيد  وعلى  والثقافة.  للتراث  الوطني  للمهرجان  العليا  اللجنة 
شارك الراحل في معظم رحالت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز، منذ أن عين رئيسًا للحرس الوطني عام 1965 إلى مختلف دول 
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العالم، كما شارك في كثير من مؤتمرات القمة الخليجية والعربية واإلسالمية 
والدولية، وشارك في الكثير من الندوات الفكرية في المملكة وخارجها.

اليتم وهو صغير، وتجرع  عاش الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري 
مرارته وذاق مواجعه بعد أن رحل والده وهو في سن مبكرة، وذلك بالقرب من الجبيل، 
اثناء عودته من رحلة عالجية الى البحرين، ويومها لم يكن الصغير يعرف شيئًا عن 
فكرة الحياة والموت وأسهم ذلك في تكوين شخصيته االبوية الحانية. ويبدو أن اليتم 
في طفولة الشيخ عبد العزيز التويجري اسهمت في تكوين شخصيته االبوية الحانية، 
حيث برزت معاناته من ذلك حتى كتب »اليتم الموجع أثر في حياتي، وعجزت عن 
احتماله أو تفهمه آنذاك«. بدأ الشيخ التويجري رحلته مع الثقافة في سن مبكرة، لكنه 
وبعد سنوات طويلة مع الكتاب والقراءة واالطالع والبحث والتقصي واالحتكاك مع 
رموز السياسة والثقافة واالدب في العالم، أصدر أكثر من 14 مؤلفا كان لها صدى 
محلي وعربي. وإذا كان التويجري مؤلفًا في جانب من جوانب شخصيته فقد دفع 
نجاحه في هذا الجانب الى قيام المعجبين به الى التأليف عنه، حيث انجز الكاتب 
فؤاد مطر قبل سنوات مؤلفًا تناول فيه سيرة قائدين، هما الملك عبد العزيز وجمال 
عبد الناصر لكاتبين عايشا األحداث فدرساها وأّرخاها ليقدماها للقارئ بتفاصيلها 
وخباياها وخفاياها، وقام المؤلف بخلط السيرتين في سياق واحد: الشيخ عبد العزيز 
التويجري يؤرخ للملك عبد العزيز آل سعود، ومحمد حسنين هيكل يؤرخ لجمال 
عبد الناصر. ويرى المؤلف أن اعتماد بعض هذه الشهادات والوثائق - المنشورة في 
كتب وضعها عرب وأجانب وفي مجالت سبق أن صدرت في األربعينات من القرن 
العشرين - من قبل الشيخ التويجري أعطاها صفة الشهادة الصادقة والوثيقة التي ال 
بالملك عبد  التراثية  الرسمي من جهة وعالقته  شك في صحتها، وذلك من موقعه 

العزيز من جهة أخرى، مما يؤكد صحتها وسالمتها. 
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فالكاتب لم يعايش بطل كتابه لسنوات فقط، وإنما كان من الذين عملوا 
أمين  أمثال  الزّوار  بمنهج  يكتب  ال  فإنه  الحال  وبطبيعة  مملكته،  رحاب  في 
يكتب  وإنما  الملك،  مسيرة  تتبعوا  الذين  المستشرقين  بمنهج  أو  الريحاني، 
لسنوات  تعود  اليد  بخط  رسائل  ولديه  القضية  صاحب  من  القريب  بمنهج 
أكثر  الجوهر  على  الضوء  يسّلط  الحال  هذه  وفي  و1947.  و1942   1939
من انبهاره بالمظهر، كما هي حال الزوار العابرين وحال المستشرقين، إضافة 
إلى ذلك أن وضعية التويجري تتيح له أن يسمع من سعوديين، عاصروا الملك 

عبد العزيز، أو عملوا في ديوانه ما ال يمكن أن يرويه هؤالء ألحد غيره. 

قارئ  ويستوقف  العزيز.  عبد  الملك  أعماق  إلى  الوصول  يحّقق  وهذا 
على  االنبهار،  درجة  إلى  التركيز  المؤلف،  يالحظ  كما  التويجري،  كتاب 
الرؤية الوطنية للملك الراحل، يستوقفنا قول الملك عبد العزيز: »إن العروبة 
الراحل:  الملك  وقول  باإلسالم«.  إالّ  عروبة  فال  وروح،  جسد  واإلسالم 
»وطننا العربي واإلسالمي كما هو معلوم ومرئي قّسمته األيدي اآلثمة وبددته، 
وزرعت الفتن بين األخ وأخيه. وأنا ال أهل لي غير العرب والمسلمين وال 
وطن لي إالّ وطنهم وال عّز إالّ بعزهم، وال حرية إالّ بحريتهم..«. وعند التأمل 
بأحوال الوطن العربي اليوم نالحظ أن العالج لما نحن عليه هو في اعتماد ما 
رآه الملك عبد العزيز قبل أكثر من نصف قرن. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية 
أموت  أن  ليشرفني  »إنه  وقال:  بلفور،  وعد  خطورة  باكرًا  الملك  أدرك  فقد 
للرئيس  مذكرة  أرسل  وقد  العربية«.  فلسطين  لحق  كشهيد  القتال  ميدان  في 
األميركي روزفلت مؤرخة في 1945/3/10، يجد المرء نفسه، لدى قراءتها 

اليوم، أمام تشخيص وتحليل بعيد النظر لمستقبل القضية الفلسطينية. 
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فقد توقع أن يقوم الصهاينة بسلسلة من المذابح بين العرب، كما توقع مبكرًا 
اليهود  مطامع  »إن  قال:  حين  العرب  على  اإلسرائيلية  والحروب  االعتداءات 
ليست في فلسطين وحدها، فإن ما أعدوه يدل على أنهم ينوون العدوان على ما 
جاورها من البلدان العربية.. ففضال عن أن حشد اليهود في فلسطين ال يستند 
إلى حّجة تاريخية وال حق طبيعي، وأنه ظلم مطلق، فهو في الوقت نفسه يشكل 
خطرًا على العرب والشرق األوسط. وصفوة القول إن تكوين دولة يهودية في 
فلسطين سيكون ضربة قاضية على كيان العرب ومهددًا للسلم في استمرار.. وإذا 
نفد صبر العرب يومًا من األيام ويئسوا من مستقبلهم، فإنهم يضطرون للدفاع عن 
أنفسهم وأجيالهم المقبلة إزاء هذا العدوان«. يقول المؤلف: مع أن التويجري ال 
ينهج المنهج االفتراضي في التحليل، إالّ أننا نجد أنفسنا نفترض وفق المبادئ 
ما  ليرتضي  كان  ما  الرجل  بأن  بها  وتمسك  العزيز  عبد  الملك  بها  التزم  التي 
حدث، وكان في ضوء الثوابت الواردة في مذكرته سيعتمد نوعًا من المواجهة 
المذكرة  تلك  أن  االعتبار  بنظر  أخذنا  إذا  خصوصًا  الظلم،  وطأة  من  تخفف 
العربي  القمة  مؤتمر  عقد  وراء  األساسي  الدافع  كانت  ومفرداتها  بمضمونها 
األول في »أنشاص« في 1946/5/28 الذي خرج بمقررات تقضي برفض فتح 
أبواب فلسطين لهجرة اليهود، وقرار آخر يعلن التمسك بهوية فلسطين العربية 
واستقاللها، وقرار ثالث قضى بتشكيل هيئة وطنية تمثل كل القوى الفلسطينية 

»على منهج واحد ينأى بهم عن الخالفات التي تستغلها الحركة الصهيونية«. 

الراحل  الملك  المؤلف، صفات  يرى  التويجري، كما  وتستوقف دراسة 
وخصاله، فهو مقدام وشغوف باالنتصار في المواجهة العلنية، واثق من نفسه 
ومن حتمية االنتصار، محب للعلم، مسكون ببناء الدولة الحديثة، والتحديث 
ذها األبناء الذين توالوا على الحكم بعد والدهم، متسامح  ممارسة موروثة نفَّ
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اختصر  ما  نحو  على  للعمل  محب  الخصوم،  مع  المقتدر  الحاكم  تسامح 
التويجري الحالة بالقول: »عبد العزيز والوقت ال يفترقان«. 

كما تأسر قارئ الدراسة بساطة العيش التي اعتمدها الملك. وقّدم لكتاب 
التويجري محمد حسنين هيكل، األمر الذي يعني أن ما جذبه لكتابة المقدمة 
هو شغفه بالحاالت المماثلة لحالته مع عبد الناصر، مع فارق جوهري هو أن 
هيكل سارع إلى كتابة تجربة عبد الناصر لعلمه بأن نصاال كثيرة سيتم إطالقها 
على هذه التجربة لمجرد مواراة ناصر التراب. أما تباطؤ التويجري في وضع 
دراسته عن الملك عبد العزيز فال تأتي لضرورات دفاعية، وإنما تأتي بعدما 
استقّرت التجربة في ضمائر الناس. وهو يكتب ليس للدفاع وإنما يريد القول 

إن خالص األمة يكمن في العودة إلى بعض المنابع. 
فالملك عبد العزيز أحد حكام قالئل في العالم الثالث الحاضرين دائمًا 
أن  في  تتمثل  التي  المألوفة،  الظاهرة  عليهم  تنطبق  وال  شعوبهم  أذهان  في 
وعن  سبقهم.  من  تغييب  على  يعملون  الحكم  على  يتعاقبون  الذين  الحكام 
التالي:  كالمه  المؤلف  يعرض  سعود،  آل  العزيز  عبد  الملك  في  هيكل  رأي 
»إن الملك أسس دولة وأنشأ نظامًا، وتلك مهمة تعهد بها المقادير لرجال ال 
يتكررون بسهولة، ذلك أن تأسيس الدول وإنشاء النظم يحتاج أول ما يحتاج 
إلى إرادة تستطيع في لحظة استثنائية أن تحّرك التفاعل الكيميائي الخاّلق بين 
ر طاقة فعل هائلة... إن الملك عبد العزيز  الجغرافيا والتاريخ، مّما يولِّد ويفجِّ

بكل المعايير شخصية تاريخية كبيرة ضمن مؤسسي الدول ومنشئي النظم«.
* حياته العملية:

* بدأ التويجري حياته العملية في سن الشباب متطوعًا في صفوف جيش 
الملك عبد العزيز، وفي عام 1931 عين مشرفًا على بيت مال المجمعة وسدير 
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والزلفي بأمر من الملك عبد العزيز، وفي عام 1938 عين رئيسًا لمالية المجمعة 
وسدير والزلفي بأمر من الملك المؤسس، ثم عين في عام 1961 وكياًل للحرس 
الوطني بموجب مرسوم ملكي، وفي عام 1975 صدر مرسوم ملكي بتعيينه نائبًا 
لرئيس الحرس الوطني المساعد بالمرتبة الممتازة، وفي عام 1977 صدر أمر 
الشيخ  المساعد بمرتبة وزير. شغل  الوطني  نائبًا لرئيس الحرس  بتعيينه  ملكي 
الراحل عددًا من المهام القيادية في الدولة والتي من أبرزها: عضويته في مجلس 
األمن الوطني، ومجلس القوى العاملة والمجلس األعلى للدفاع المدني، كما 
اللجنة  رئيس  ونائب  العزيز،  عبد  الملك  مكتبة  إدارة  مجلس  لرئيس  نائبًا  كان 
العليا بالحرس الوطني، وعضو اللجنة العليا إلعداد النظام األساسي للحكم، 
وعضو اللجنة العليا إلعداد نظام مجلس الشورى، وعضو اللجنة العليا إلعداد 

نظام المناطق، ونائب رئيس هيئة اإلشراف على مجلة الحرس الوطني.
* مؤلفاته: 

»عند  وثائقية«،  دراسة  العزيز  عبد  الملك  الصباح..  هتف  الليل  »لسراة 
الصباح حمد القوم السرى... الملك عبد العزيز دراسة وثائقية«، في أثر المتنبي 
ليل  حاطب  الطريق،  عناء  من  الركب  ضجر  العالء  أبا  والدهناء،  اليمامة  بين 
ضجر، رسائل إلى ولدي: منازل األحالم الجميلة، رسائل إلى ولدي: حتى ال 
يصيبنا الدوار، خاطرات أرقني سراها، ركب أدلج في ليل طال صباحه، رسائل 
خفت عليها الضياع، أجهدتني التساؤالت معك أيها التاريخ، رسائل وما حكته 

في بيتي، ذكريات وأحاسيس نامت على عضد الزمن، اإلنسان رسالة وقارئ.

األستاذ يوسف العتيق:
أن  عبدالعزيز  الملك  وقبله رشدي ملحس مستشار  الجاسر  الشيخ حمد  ذكر 
محمد بن ماضي له اهتمامات ثقافية، وأنه يحتفظ بكتب نادرة في التاريخ واألنساب.
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معالي المهندس عبدالعزيز التويجري:

رسالة األمير عبدالعزيز بن ماضي للعم عبدالعزيز التويجري - رحمهما 
من  ص253،  الضياع(  من  عليها  خفت  )رسائل  كتابه:  في  نشرها   - الله 

الطبعة الثانية.

الدكتور حمد الدخيل:

هل تتحفنا يا أخي صالح بالمقالة الثانية؟

الدكتور حمد الدخيل:

هي حديث عن رسالة قديمة وجهتها إليه عبر إذاعة الرياض، واقترحت أن يؤلف 
كتاًبا عن المعري على غرار كتابه عن المتنبي، رسالة عبر األثير. عنوان البرنامج...

األستاذ يوسف العتيق: 

من أجمل النصائح السديراوية وأروعها، فحين ُعيِّن ابن المجمعة الدكتور 
محمد األحمد الرشيد وزيًرا للمعارف، نصحه ابن المجمعة الشيخ عبدالعزيز 
قراءتها عدة  أنكم ستعيدون  وأعتقد  الذهب،  بماء  تكتب  بنصيحة  التويجري 

مرات، ومنا من سيرسلها لمن يحب.

األماني واألحالم  غير  تملك  حدود ضيقة، ال  في  تتحرك  كنت  باألمس 
التي تشغل بالك تجاه خدمة بلدك، واليوم خرجت من هذه الحدود الضيقة 
إلى سعة المسؤولية التي من خاللها ستجابه فئات كثيرة من أرباب الثقافات 
تالحقه  ال  الذي  اإلنسان  ذلك  تعد  لم  مسؤوليتك،  أيًضا  وتجابه  والمعرفة، 

العيون وترصد تحركاته في مسؤوليته أو في الشارع العام مع الناس.
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لذلك أحدد في هذه الرسالة مامح لبعض الماحظات، آمل أن أكون بها 
قد أعطيتك شيًئا من خبرتي:

ادخْل عملك متواضًعا، َأْحِكم تصرفاتك داخل الوزارة بانضباط ال يطغى   -
أشعْر  الوزارة،  في  لك  زميل  نفس  في  فعل  ردود  له  يكون  انفعال  عليه 
بينك وبينهم، وأن وجودك معهم غايته ووسيلته  أنه ال تمايز  مسؤوليك 

الخدمة العامة، وتنشيط هذه األهداف.

ال تسرْع وال تتعجْل في التنقالت وفي تغيير المناهج إال بعد تبصر ودراسة   -
وتحديد مواطن الضعف فيها، ثم بعد ذلك احمْل أفكارك إلى الجهات 
العليا بواسطة سمو األمير سلطان أو َمْن ترى، وخذ الرأي واألمر بما تراه 

الجهات العليا.

حاوْل أن يكون وقتك محدًدا فيه حركتك، ال تتوسْع في عالقاتك أكثر   -
مما يفيد هذه العالقات.

الحْظ أن كل كلمة محسوبة عليك، تحفْظ كثيًرا، وإذا فعلت شيًئا جيًدا ال   -
تقل فعلت وغّيرت وسّويت، أنِكر ذاتك تسلم من مضاعفة الحساد.

أنت إلى اآلن مجهول الهوية عند كثير من الناس، سواء في الداخل أو   -
في الخارج.

أنت اآلن تضع خطواتك على أول الطريق، وهو طريق شاق، نجاحك في   -
قدرتك على وضع خطاك مع المسؤولية بقدر من االتزان والوقار والتواضع.

أرجو أن تقطع طريقك الطويل بجهدك وبصيرتك، وأال يلحق بك في هذا 
الطريق سبب من األسباب فيقول لك قف، ال أقول لك هذا من خيالي، بل 
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من تجربتي الخاصة، فمن يوم وضعت قدمي على طريق مسؤولية صغيرة في 
المجمعة، واآلخرون يضعون العثرات من أمامي وخلفي، وعن يميني وعن 
لكل  ازدادت صالبتي واشتد عودي وحسبت  بذلك  يساري، وكلما شعرت 
ا، وإن  خطوة حسابها؛ خوًفا من السقوط وأنا في أول الطريق؛ فأموت موًتا أبديًّ
انتقلت إلى الحرس الوطني هل  كنت أقطع سكك بلدي ليل نهار، وبعد أن 

انتهى كل شيء، أبًدا.

في  أو  صغير،  عمل  مع  القرية  في  كانت  سواء  واحدة،  البشرية  الطبيعة 
المدينة مع عمل كبير. تضاعف الحسد عليَّ والكيد والدس واالفتراء والظلم 
إلى حد أنَّ أقرَب الناس إليَّ صار يتابع التقارير ضدي، قصة طويلة ولكن )وما 

في الدنيا أشجع من بريء(.

يوًما  استرحت  ليتني  عاًما،  وستون  ثالثة  محمد  يا  اآلن  الخدمة  في  لي 
واحًدا من الحسد!! وقبلي قال أبو الطيب المتنبي لسيده:

بكبتهـم عنـي  الحّسـاد  حسـد  ُحّسـًداأزل  لـي  صّيرتهـم  الـذي  فأنـت 

عملك الجديد سيصّير لك حّسًدا، أقلْل من الكالم، كن محافًظا؛ تسمع 
وال تحكي. 

هذه الرسالة ال تعني أنك قليل الخبرة إن شاء الله، الخوف عليك هنا قد 
يكون عاطفيًّا، وربما يفيدك.

إلى  العالقات  أملي أن تدخل مع نفسك وسلوكك في كل شيء من   - 
شربة الماء، وما ترى أنه غير مناسب لوضعك ابتره ولو أوجعك.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

من كتاب: »تاريخ اليمامة«. وما قاله الشيخ عبدالله بن خميس عن األمير 
محمد بن ماضي.
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)الشيخ ناصر المنقور(
1438/5/11هـ الموافق 2017/2/8م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

وكيل   - الله  رحمه   - المنقور  عبدالمحسن  الشيخ  أخاه  عرفت 
من  وكان  وأخالًقا،  كرًما  الرجل  نعم  الشرقي،  بالقطاع  الوطني  الحرس 

رموز المنطقة الشرقية.

األستاذ يوسف العتيق: 

كتاب مهم في قرابة 600 صفحة عن مسيرته. إذا طالعت الكتاب عرفت 
أنه من مفاخر سدير - رحمه الله.
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األستاذ يوسف العتيق: 

ناصر المنقور عمل سفيًرا لملوك السعودية في ست ممالك:

إمبراطورية اليابان.- 1

مملكة السويد.- 2

مملكة النرويج.- 3

مملكة الدنمارك.- 4

مملكة إسبانيا.- 5

المملكة المتحدة.- 6

األستاذ يوسف العتيق: 

من تصريحاته رحمه الله:
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األستاذ يوسف العتيق: 

ولد ناصر المنقور في حوطة سدير سنة 1348هـ - 1930م، والده حمد 
المنقور محب للعلم، ووالدته نورة الخميس من أهل عودة سدير.

األستاذ يوسف العتيق: 

المنقور وإخوانه عبدالمحسن وسعد مركًزا  أنشأ ناصر  في سنة 2007م 
صحيًّا في حوطة سدير.

األستاذ عبدالله أبابطين:

بإشراف الشيخ عبد العزير بن عبدالعزيز المنقور، وتنفيذ شركتنا.

األستاذ يوسف العتيق: 

أوصى ناصر المنقور بأن يدفن في أي مكان يموت فيه، ولذا كان دفنه في 
لندن، حيث توفي سنة 1428هـ. رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

الملك  عهد  في  الوزراء  مجلس  يرأس  مواطن  أول  المنقور  ناصر  يعتبر 
سعود   .
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األستاذ يوسف العتيق:

 أستاذ إبراهيم هذه المعلومة غير دقيقة.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

هل كالم سعد المنقور غير دقيق؟

األستاذ يوسف العتيق: 

المعروف أنه لم يرأس مجلس الوزراء أي شخص خارج األسرة المالكة، 
وبالتالي يكون كالمه غير صحيح.
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األستاذ فهد العواد:   

مجلس  رئاسة  توليه  قرار  صدر   - الله  رحمه   - المنقور  لناصر  بالنسبة 
الوزراء، لكنه لم يرأس أي جلسة   .

األستاذ محمد الفيصل:   

مقال مهم عن بداية التعليم في نجد من مقال األستاذ المنقور في صحيفة 
اليمامة.
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األستاذ محمد الفيصل:   
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األستاذ فهد الحقيل:   
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)الشيخ عبدالله العنقري(
1438/5/12هـ الموافق 2017/2/9م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

وسدير،  المجمعة  قاضي  العنقري  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الشيخ  فضيلة 
شخصية حباها الله بكثير من الصفات. 

األمير  والعم  أبابطين  عبدالمحسن  بن  عبدالعزيز  جدي  من  أسمع  كنت 
عبدالعزيز الماضي - رحمهما الله - الشيء الكثير عن هذا الشيخ الجليل في 
علمه الشرعي، وصنوف العلوم األخرى، وأهمها التاريخ والغزوات. وامتلك 
في مكتبة سدير الوثائقية العديد من الرسائل بينه وبين جدي عبدالعزيز ووالده 

عبدالمحسن. 

 - الله  رحمها   - عبدالعزيز  الملك  لدى  عالية  وثقة  مكانة  للشيخ   وكان 
إلى  انظر  عبدالمحسن،  للجد  الشيخ  من  المرسلة  الرسائل  إحدى  من  وهذه 
سنة  كتبت  الرسالة  وهذه  جميًعا.  الله  رحمهم  شيخنا.  من  الراقي  األسلوب 

1348هـ.



55

األستاذ يوسف العتيق: 

في  تاريخ سدير، وإن كانت والدته  في  العلماء  أبرز  العنقري من  الشيخ 
ثرمداء مسقط رأس العناقر، إال أنه ارتبط بسدير وخاصة جالجل والمجمعة.

كف بصره في السابعة من عمره بسبب وباء الجدري، وقد تزوج الشيخ 
سدير  أهل  من  وصاهر  وغيرهم.  العناقر،  عمومته  أبناء  من  نساء  خمس 

األحيدب والثاقب.

كان الملك عبدالعزيز يقول له: أنت عندي في مقام والدي، وحقك علي 
كبير. وكان ابن باز يصفه بالوالد.

األستاذ عبدالله أبابطين:

 الشكر الجزيل لمن يزود المجلس ببعض رسائله حتى تدون في كتاب 
»أعالم سدير«، وتذكر باسم مقدمها للجنة إعالم سدير.
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األستاذ يوسف العتيق: 

الشيخ  منهم:  سدير  أهل  ومن  العلم  طلبة  من  العديد  يديه  على  تخرج 
محمد الخيال، والشيخ عبدالعزيز بن صالح، إمام وخطيب المسجد النبوي، 
عبدالرحمن  والشيخ  السويح،  إبراهيم  والشيخ  الحقيل،  عثمان  والشيخ 
والشيخ  التويجري،  حمود  والعالمة  الربيعة،  عبدالعزيز  والشيخ  الدهش، 

عبدالله الصانع، والشيخ ناصر الجعوان، وغيرهم العشرات.

له العديد من الفتاوى والرسائل، من المهم أن نقف عليها؛ ألن في كثير 
منها ما يخص سدير وأهلها.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

في مكتبة سدير الوثائقية بعض الرسائل لم تنشر من قبل، بإذن الله أزود 
لجنة موسوعة أعالم سدير بها.

األستاذ يوسف العتيق: 

ممتاز. علًما بأن بعض تراثه الذي لم ينشر موجود في مكتبة جامعة الملك سعود.

األستاذ صالح العويد:

الليلة لهذه  المجلس  ضيف  حياة  في  واحدة  نقطة  على  سأركز    
»ماذا تصنع اإلعاقة بالعلماء؟«.

لنتدبر ذلك سوية؛ في سنين حياته األولى أصابت يد الغدر والجور والده 
في مقتل، فنشأ يتيًما، ولم يبلغ السنتين من عمره. وُكف بصره وهو ابن سبع 

سنين، ولم يكتب شئًيا بخط يده في حياته. 
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هل لنا أن نتخيل حجم المعاناة واألسى والحسرة التي كانت تنتابه، ومع 
ذلك اشتد عوده، ولم تهن عزيمته، اإلصرار والمثابرة واإليمان والثقة المفرطة 

في ما اختاره الله له كانت ديدنه.

أن  العنقري  عبدالله  الشيخ  استطاع  التي  األسباب  بعض  هذه  ولعل 
من  تمكنه  إبداعيه  إيجابيه  طاقات  إلى  ويحولها  إعاقته،  على  فيها  يتغلب 

تخطي الصعاب.

اء - قد اكتشفت بعد،  لم تكن طريقة »بريل« للقراءة - والمصممة لألِكفَّ
يقول  السياق  هذا  وفي  الكتب،  بنفائس  تزخر  مكتبه  يمتلك  كان  ذلك  ومع 

الشيخ ابن باز - رحمه الله - وقد كان كفيًفا أيًضا:

»حب القراءة من النعيم المعجل للمؤمن في الدنيا«.

باإلضافة إلى غزارة علم الشيخ عبدالله العنقري الشرعي، فقد كان ُمحنًكا، 
ا، عاداًل، صادًقا، وقد توسم فيه الملك عبدالعزيز  وبلغة هذا العصر دبلوماسيًّا فذًّ
 - رحمه الله - هذه الصفات كلها، حينما اختاره موفًدا أثناء أزمة أو فتنة اإلخوان.

رحم الله الشيخ عبدالله العنقري وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

هل سبق وأن كتب أحد عن حياة الشيخ؟.

األستاذ يوسف العتيق: 

نعم. الدكتور الوليد بن عبدالرحمن آل فريان. 
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

شكًرا لك.

األستاذ يوسف العتيق: 

وقدم للكتاب معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

األستاذ يوسف العتيق: 

والكتاب حافل بأخبار سدير وأهلها، وهذا هو الكتاب كاماًل بين أيديكم 
ولكم الفضل باالطالع عليه.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

أحسن الله إليك.

األستاذ يوسف العتيق: 

وإياك.

األستاذ عبدالرحمن العتيق:

 ما أجمل هذا الحوار والنقاش العلمي الذي ينم عن رغبة صادقة للوصول 
لتاريخ هؤالء الرجال، واالطالع على ما خلفوا من إرث ديني وثقافي نفخر 

به جميًعا. 

وفي  فيكم  الله  بارك  بها.  أشارك  معلومات  لدي  يكون  أن  تمنيت  كم 
حواركم. ودمتم سالمين.



60

الدكتور عماد العتيقي

علمه  سعة  على  تدل  الناس  بين  متناثرة  كثيرة  توثيقات  العنقري  للشيخ 
حرمة  بلد  من  إحداها  وهذه  الناس.  حقوق  تبيين  على  وحرصه  نظره،  وبعد 

حول عقار البديع العائد إلى المرحوم محمد الصالح العتيقي.

األستاذ سليمان التركي: 

هذا بعض ما ُكتب وجمع عن الشيخ، مع دعوتي للجميع للتأمل في إلحاق 
 الشيخ رحمه الله في مجموع أعالم )سدير(، فالمعروف أن العناقر ليسوا من سدير،
وبتوجيه  للعمل  كان  لسدير  الشيخ  وانتقال  )الوشم(،  أسر  مشاهير  من  وهم 
الملك حسب معرفتي البسيطة. وأسرته وأحفاده لهم جهود طيبة تطوعية في 

بلدتهم قديًما وحديًثا )ثرمداء(.
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والشيخ  حيمد،  أبو  عبدالرحمن  الشيخ  )معالي 
عبدالعزيز الشويعر( الجزء األول

1438/5/14هـ الموافق 2017/2/11م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

في  أخاه  يسابق  منهما  واحد  كل  رهان  فرسا  الشيخان  شديد  باختصار 
خدمة سدير، أما بالنسبة إلنجازاتهما؛ فال أريد أن أستحوذ على الحوار ألن 

القائمة تطول.

األستاذ سليمان التركي: 

عبدالعزيز الشويعر رجل قّدر النعمة فأحسن العطاء لبلده ومواطنيه!

بقلم: محمد بن عبدالله الشريف - صحيفة االقتصادية - 312 )2009(

لم أتعود الكتابة عن األشخاص، إال مرة واحدة فيما أذكر، كتبت فيها 
أنني لم أعرفه في حياته، لكن  عن األمير سعد بن خالد، بعد وفاته، رغم 
استثارني ما عرفته عنه، وما انعكس في خاطري من شعور بالخسارة لعدم 
معرفتي به، وكان محور ما كتبت هو لماذا ال يعرف األفذاذ إال بعد وفاتهم؟ 
في حين أن من حق الناس أن يعرفوهم ليقدروهم، ويقتدوا بهم، ويدعوا 
لهم. واليوم ال أجد حرجا في الكتابة عن شخصية يندر وجود مثلها، ليس 
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فقط في البر والوفاء والعطاء، بل في الصفات الشخصية التي قل أن تجتمع، 
جنبا إلى جنب، مع الثروة!..، ذلكم هو رجل األعمال األستاذ عبد العزيز 
بن علي الشويعر )أبو زكي(، وكتابتي عنه تأتي من منطلقين، األول اإلشادة 
يكون  ذلك  فلعل  البعض،  يعرفه  ال  قد  الذي  المجتمع،  في  المهم  بدوره 
محفزا ودافعا لغيره لالقتداء به، والسير على نهجه، والثاني أن الكتابة عنه، 
بالتقدير لما يقوم  المجتمع له، وإشعاره  تأتي من باب وفاء  وهو موجود، 
اإلنسانية على  اللمسات  فيه، وإضفاء  يعيش  الذي  المجتمع  في خدمة  به 
مختلف جوانبه، فاألستاذ الشويعر منحه الله حظا وافرا من الذكاء والفطنة 
ممن  وكأنه  فاعال،  إسهاما  فيها  فأسهم  الخير،  أوجه  تلمس  على  ساعده 
عناهم الشاعر بقوله: تراه إذا ما جئته متهلال كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله ولو لم يكن في  تعّود بسط الكف حتى لو 
كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله وحين يبسط كفه فإنه يبسطها في 
خفيه، حتى ال تعرف شماله ما تنفق يمينه، مع كرهه الشديد لإلعالن عما 
ينفق، والذي ال يعرف الناس منه شيئا، إال ما ينشر أحيانا من خطابات شكر 
الشاعر: لهم  يتمثل بقول  يبدو وكأنه  ينفق  المتلقية، وحين  الجهة  من قبل 
جّل مالي إن تتابع لي غنى وإن قّل مالي لم أكلفهم رفدا وال أحمل الحقد 
الدفين عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا وإني لعبد الضيف ما 
أنني  لو  أنه سيعتذر  يقينا  العبدا وأعلم  نازال وما شيمة لي غيرها تشبه  دام 
أنني »أمون« عليه بحكم عالقة األخوة  الكتابة، لكن أحسب  استأذنته في 
والصداقة، التي تربطني به منذ عقود، لم تشبها شائبة من أي شراكة، غير 
شراكة الود العميق، عندما تزاملنا في العمل سويا في ديوان المراقبة العامة، 
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حينما لم يكن أحد منا يملك رصيدا غير رصيد األمانة واإلخالص!.... 
إن من أتحدث عنه يعد مثاال للعصامية بمعناها الحقيقي، حيث بدأ أعماله 
من دكان صغير لبيع البرسيم يملكه والده، رحمه الله، ولم يبدأ من ثروة، 
كغيره، وكان سالحه في عمله األمانة، والصدق، وحسن الخلق، وأحسب 
الرزق من كل جانب، وصفة حسن  أبواب  له  أن هذه الصفات قد فتحت 
الخلق هذه عرفتها فيه منذ اللحظة التي عرفته فيها، فهو يقوم للصغير كما 
يحرص  كما  إليه،  الناس  أقرب  يقرب  مثلما  البعيد  ويقرب  للكبير،  يقوم 
على عيادة المرضى، وزيارة كبار السن، وحضور المناسبات االجتماعية، 
وحين يكون هناك عزاء فإنه ال يكتفي بزيارة واحدة، بل تجده مالزما ألهل 
الميت، يواسيهم ويتقبل التعزية معهم وكأنه واحد منهم، وعالوة على ذلك 
فهو نموذج للوفاء، إن غفلت عنه لم يغفل عنك، وإن نسيت االتصال به، 
دعاك  وإن  لزيارتك،  مغتبطا  متهلال  وجدته  زرته  وإن  بك،  باالتصال  بادر 
كنت أنت المتفضل في نظره بقبول دعوته، وإن دعوته كنت كأنك المدعو 
فلم  لغيره،  يتوافر  أن  يندر  الذي  الجم،  تواضعه  فيه  يبهرك  مما  عنده!.... 
صفة  أن  ويبدو  بها،  تمسكا  زادته  تكن  لم  إن  الصفة،  هذه  الثروة  فيه  تغير 
أسرته،  ألفراد  بدوره  جّيرها  حيث  الرجل،  هذا  في  متأصلة  هذه  التواضع 
حميمية،  أسرية  احتفاالت  ضمن  وبناته  أبنائه  بتزويج  التزامه  ذلك  ومن 
محدودة، بعيدا عن المظاهر، رغم إمكاناته!..، أما بره بوالده، رحمه الله، 
تروى  أن  يجب  أخرى  قصة  فهي  مرضه،  وأثناء  حياته،  طيلة  له،  ووفاؤه 
لألجيال، لعلها تستفيد منها، وتقتدي بها، في برها بالوالدين، إذ لم يسبق 
لي أن رأيت رجال في مثل سن )أبي زكي( ومكانته يعامل والده بمثل ما 
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كان يفعل!... إن أصحاب الثروة، في هذا البلد، كثيرون، وفيهم من يفوق 
الوطن، من  )أبا زكي( ثروة، وقد جمعوا ثروتهم بفضل ما وفره لهم هذا 
الثروة  صاحب  فيها  يسأل  ال  لها،  مثيل  يوجد  ال  مالئمة،  استثمارية  بيئة 
عن شيء، فيما عدا حق الله، أي الزكاة، ومع ذلك ال يؤديها على وجهها 
الصحيح إال القليل منهم، كما أن مجاالت البر كثيرة، ولم تعد قاصرة على 
فقد  مسجد،  بجوار  مسجد  بناء  مثل  معروفة،  كانت  التي  التقليدية  األمور 
الخيرية، حيث شملت  األعمال  دائرة  توسيع  في  اجتهد علماؤنا، ووفقوا 
اإلسهام في مكافحة األمراض الخبيثة والمستعصية، كالسرطان، والفشل 
السجناء،  وإطالق  األيتام،  ورعاية  األعضاء،  وزراعة  والتوحد،  الكلوي، 
الصحية، والمستشفيات، ودور  المراكز  للفقراء، وإنشاء  المساكن  وتوفير 
الجامعات،  في  البحث  وكراسي  الوقف،  وأعمال  والمدارس،  اإليواء، 
وغير ذلك كثير من مجاالت البر التي ال تحصى، ولو أن كل صاحب ثروة 
خصص، على سبيل المثال، 5 في المائة من ثروته )عدا الزكاة( لمثل هذه 
األعمال، فإن ثروته لن تنقص بسبب ذلك، بل ستزيد، ويبارك الله له فيها، 
كما قال الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص: »ما نقص مال من صدقة، بل تزده، بل تزده«، وإنني 
ألعجب ممن وهبه الله الثروة، حين يقصر عن أعمال الخير، وأمامه هذا 
الوعد، من الصادق األمين، بأن يعوضه الله عما ينفق، وعالوة على ذلك، 
فإنه سيكسب حب الناس ودعاءهم له، وراحة الضمير في الحياة، والذكر 

الحسن بعد الممات. والله من وراء القصد!...
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األستاذ محمد الجندل:    

المحافظة  وفي  جالجل،  في  الشاهدة  بأعماله  نعرفه  عبدالعزيز  الشيخ 
والمنطقة ال يغيب اسمه عن داعمي األعمال التطوعية، فهو ذخر البلد. 

اللهم بارك له فيما رزقته وسدد خطاه، واجعل ما مننَت به عليه ِمْن خيٍر 
عوًنا على طاعتك.

العميد فهد الدعجاني:      

عندما احتجنا ترميم شعبة جوازات حوطة سدير، لم يخطر ببالي أن أطلب 
من أي شخص أن يساعدنا في ترميم هذه الشعبة؛ ألن الموضوع كان محرًجا 
الترميم،  بعض  إلى  تحتاج  قديمة  فلة  في  الشعبة  كانت  حيث  لي؛  بالنسبة 
وإعادة دهان المبنى من الداخل، وكنت حائًرا في األمر، ونظًرا لتواضع أبي 
هذا  سدير،  في  والداني  القاصي  يعرفها  التي  ومبادراته  كرمه،  وسخاء  زكي 
شجعني على مخاطبته بخطاب، وسرعان ما وصلني الرد بالموافقة، وأيضا 
أبلغني إذا كان المبلغ الذي خصص للترميم غير كاٍف، فإن لديه االستعداد 
لزيادته، وقد تم ترميم المبنى وظهر بمظهر طيب، وقمنا بصيانة متكاملة له، 
فللشيخ أبي زكي مني كل الشكر والتقدير، وأدعو الله أن يجعل ما قدمه في 

ميزان أعماله.

الثناء  عن  غني  وأيًضا  التعريف،  عن  غني  الشويعر  عبدالعزيز  واألستاذ   
واإلطراء؛ فهو كبير بأخالقه وكبير بقلبه الحاني، وأيًضا وطنيته تجعلنا نفتخر به.
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األستاذ يوسف العتيق: 

شكًرا لسعادة الشيخ عبدالله بن محمد أبابطين لتخصيص هذه الليلة ساعة 
الحوار عن الشيخين عبدالرحمن أبو حيمد، وعبدالعزيز الشويعر.

وجميل أن يجمعهما مًعا؛ ألن من عرفهما عن قرب عرف فيهما الكثير من 
الصفات المشتركة واالحترام المتبادل.

األستاذ يوسف العتيق: 

ملوك  من  وأربعة  يشرح،  حيمد  أبو  كلمة..  ألف  عن  تغني  صورة  هذه 
الدولة السعودية الثالثة يستمعون له، وهم: خالد، وفهد، وعبدالله، وسلمان، 

ومن ضمن الحضور األمير سلطان.
رحم الله األموات، وأمد في عمر خادم الحرمين الشريفين على خير   .
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األستاذ سليمان التركي: 

محركات البحث مليئة بحمد الله بالمقاالت والمواد المفيدة والحوارات 
وأطال  جهودهما  في  وبارك  الجزاء،  خير  الله  جزاهما  اليوم،  شخصيَتي  عن 

عمريهما على الطاعة وحسن العمل.

األستاذ يوسف العتيق: 

هذه كتب توثق مسيرة فارَسي هذه الليلة.
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الدكتور فهد الدامغ:            

بين الشيخين أبي زكي وأبي أحمد .
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المهندس معاذ أبابطين: 

أصحاب  حيمد،  أبو  عبدالرحمن  والشيخ  الشويعر،  عبدالعزيز  الشيخ 
األيادي البيضاء، والخدمة المجتمعية الخيرية.

ورموز من العطاء والوفاء واإلنجاز، ليس في سدير فقط، إنما في الوطن 
ا قدوات يحتذى بها في التنمية والتطوير. بأكمله، إنهم حقًّ

يعمل ويجتهد يحصد محبة  الله ذلك، وكل من  يعلم  بهما،  نفتخر  وإننا 
الناس له. حفظهما الله وأبقاهما. ابنكم: معاذ بن عبدالله.

 األستاذ عبد اإلله أبابطين :                

نعم، هما كذلك، أْنِعم بهما من رجلين يعدان من رموز إقليم سدير، نفتخر 
بهما، وندعو الله أن يكثر من أمثالهما.

 األستاذ فهد أبابطين                 :

الجميع متفقون على ذلك، وعلى لسان كل أهل  أن  يكفي فخًرا ومحبة 
والشكر  بالخير  ُيْذَكَران  فإنهما  عنهما؛  الحديث  يتم  فعندما  وغيرهم،  سدير 
والعرفان لما يقدمانه. حفظهما الله وبارك لهما، وجعل هذا العمل بموازين 

حسناتهما، وحفظ الله الجميع على خير ومحبة وطاعة.

األستاذ هشام العيفان: 

أبو زكي له إسهامات كثيرة متنوعة في خدمة المجتمع، لكن أحب أن أذكر 
وأركز أيًضا على تواضعه الجم، وابتسامته وبشاشته وترحيبه بضيفه؛ صغيًرا 

كان أو كبيًرا. أنا شخصيًّا أستفيد منه كلما زرته وتحدثت معه.
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الدكتور عبدالله بن نوفل الربيعة                :

التواضع وطالقة المحيا والبشاشة، وكلها متوفرة في   هذا طبع الكبار.. 
شخصيَتي الليلة، وفقهما الله وأطال في عمريهما.

الشيخ عبدالعزيز الشويعر له أياٍد بيضاء على الكثير، رغم أنني لم أجالسه، 
وهذا تقصير مني، إال أنني أشهد له بالكثير من أعمال البر، ولعلي أذكر بعضها 
في مجالي؛ حيث إنني كنت عضًوا بمجلس جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة 
يذكر  بدعم سخي سنوي  الجمعية  الرياض، »جمعية كفيف«، حيث حظيت 
ا  ما زال مستمرًّ فإن دعمه  ألبي زكي، ويشكر على ذلك، وحسب معلوماتي 

للجمعية، بارك الله له في عمره وماله.

األستاذ عبدالكريم التركي                :

 معذرًة؛ فقد فاتني المشاركة بمشاعري عن الشيخين الحبيبين والغاليين 
لكل من يعرفهما ويسمع عنهما الشيخ الفاضل أبو زكي والشيخ الفاضل أبو 
أحمد؛ وذلك لسفري، وهما غنيان عن التعريف، إضافة إلى سبق إخواني 
لهما،  الناس  محبة  والدليل  الجميع،  مع  الطيبة  ومواقفهما  مناقبهما  بذكر 
وعملهما  عمرهما  في  لهما  يبارك  أن  الله  أسأل  المسلم،  بشرى  من  وهذه 
عليهما،  به  الله  أنعم  ما  كل  وفي  ومالهما،  وأهلهما  ووقتهما  وصحتهما 
وأن يطيل في عمرهما على طاعته بصحة وعافية، آمين. ومن نعم الله على 
محبكم  للجميع.  وشكًرا  والشكر  الحمد  ولله  مثلهما،  وجود  المجتمع 

عبدالكريم التركي حرمة.
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األستاذ إبراهيم المزروع: 

الحبيبين والغاليين  الشيخين  معذرًة؛ فقد فاتني المشاركة بمشاعري عن 
الشويعر، والشيخ  أبو زكي  الفاضل  الشيخ  يعرفهما ويسمع عنهما،  لكل من 
نفذته  أثًرا« والذي  تترك  ببرنامج »ال  أبو حيمد؛ الرتباطي  أبو أحمد  الفاضل 
هيئة السياحية بالتعاون مع المجلس البلدي، وبلدية جالجل، ورابطة جالجل.

قيل عنهما ال يشكل وال  % 5 مما  التعريف، وما  فهما شيخان غنيان عن 
يستحقان. ولكن لعل في قادم األيام أن يتاح لنا فرص نذكر فيه ما ندركه من 

سيرهما الفذة. وفقهما الله وحفظهما وجعل ما يقدمان في ميزان حسناتهما.

أخوكم إبراهيم المزروع، إعالمي وتربوي. جالجل. 

الدكتور سلطان المطيري: 

لقاء  برعاية  تكفل   - الله  حفظه   - الشويعر  علي  بن  عبدالعزيز  الشيخ 
المجلس البلدي بالمواطنين بمحافظة المجمعة. بارك الله له في ماله.

أخوكم رئيس المجلس البلدي بمحافظة المجمعة د. سلطان المطيري.     

األستاذ عبدالله أبابطين: 

وعبدالرحمن  الشويعر  عبدالعزيز  الشيخين  عن  الحديث  كان  مهما 
مادى  المجلس ودعم  بهذا  إشادة  نالقيه من  ما  بجانب  قليل  فهو  أبو حيمد، 

ومعنوي، فلهما الشكر والتقدير. 

يحب  لما  الله  وفقهما  الطبيعة،  على  واضح  فالشاهد  أعمالهما؛  أما 
ويرضى.
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األستاذ محمد بن عبدالله أبابطين: 

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر من رجاالت الوطن األوفياء، وصاحب 
األيادي البيضاء، وممن قّدم خدمات جليلة إلقليم سدير.

في  االجتماعية  المشاريع  من  لعدد  والتبرع  والخير  البر  بأعمال  اشتهر 
الرياض، ومدن سدير وغيرها، وعرف عنه أنه رجل عصامي منذ بداية نشاطه 
واإلخالص  والصدق  باألمانة  المقرون  الشاق  والجهد  وبالعمل  التجاري، 

تحققت له طموحاته بتوفيق من الله تعالى.

المرضى،  عيادة  على  والحرص  الخلق،  بحسن  باالتصاف  عرف  وقد 
رجاًل  الجم،  وتواضعه  االجتماعية،  المناسبات  وحضور  السن،  كبار  وزيارة 
كريًما يدرك جيًدا مدى أهمية المساهمة في األعمال الخيرية، وتوظيف مال 
الله في خدمة عباد الله، وهو تكريم من باب أن من ال يشكر الناس ال يشكر 
الله، يسطر تاريًخا لهم تظل سطوره مضاءة في قلوب الناس، وشمعة ال تنطفئ 

شعلتها بمرور األيام والزمن.

األستاذ محمد بن عبدالله أبابطين:

معالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد من الرجال األوفياء ومن منابع الخير، 
سدير،  عودة  الغالية  لبلدته  والخيرية  الجليلة  األعمال  ويقدمون  ينفقون  وممن 
 يثبت ذلك تبنيه لعدد من األعمال الخيرية: دار معالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد 
لتحفيظ القرآن النسائية، حلقة معالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد لتحفيظ القرآن 
حيمد  أبو  إبراهيم  بن  عبدالرحمن  الشيخ  معالي  مركز  الثقافية،  الصالة   للبنين، 

الثقافي، جائزة عودة سدير للتميز، عيادة األسنان في عودة سدير، وغيرها.
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تولى عدة مناصب رفيعة في الدولة مشّرفة، كتب العديد من المقاالت، 
وله  واالقتصاد،  اإلدارة  وفي  المواطن  وهموم  األدب  في  كتب  عدة  وأّلف 

حضور واسع في العمل الخيري.
األستاذ إبراهيم المزروع: 

ليست في جالجل  بيضاء  أياٍد  التعريف، وله  أبو زكي شخصية غنية عن 
فحسب، أو سدير الحب، بل شملت القاصي والداني.

دعمه  مستوى  على  الله  وفقه  زكي  أبو  قدمه  مما  بعض  عن  وحديثي 
لجالجل، فإسهاماته منذ القدم تتمثل في إنشاء روضة أطفال نموذجية تقدر 
وسكن  شامل،  مطور  صحي  مركز  بناء  كذلك  ريال،  مليون   1.5 بـ  قيمتها 

مؤثث للطبيب الزائر تجاوز ما صرف عليه 4 مليون ريال.

 كما أسهم - حفظه الله - في إنشاء مبنى وصاالت عمالقة لنادي سدير 
بجالجل، كما شارك في دعم بناء الجامع الكبير وهذا غيض من فيض، كما 

قام بإنشاء صاالت متعددة بلجنة التنمية األهلية بجالجل.

التابع  الحضاري  المركز  في  جالجل  احتفاالت  صاالت  إنشاء  كذلك 
لبلدية جالجل تتسع ألكثر من 1200 كرسي.

التأثيث، كّلف  مع  البر  إداري لجمعية  مقر  ببناء  الله -  قام - حفظه  كما 
البر ولجنة  المليوني ريال، كما قدم دعًما سخيًّا - وال يزال - لجمعية  قرابة 

التنمية، ويده ممدودة بالخير، جزاه الله كل خير.

وهنا لست معدًدا أو محدًدا، ولكن هذا غيض من فيض؛ فقد شمل دعمه 
صالة  في  تمثلت  شقراء  ومحافظة  المجمعة،  ومحافظة  سدير  بلدان  لجميع 

عمالقة في نادي الوشم بشقراء. 
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والمقام هنا ال يتسع لذكر جميع محاسنه، ولكن يكفي من القالدة ما أحاط 
بالعنق؛ فقد تم تكريمه في حفل بهيج على مستوى محافظة شقراء، وكذلك 

قامت أسرة السعيد في جالجل بتكريمه. 

حفظ الله أبا زكي، وأطال في عمره على طاعته، وبارك له في ماله وعقبه، 
ونفع به البالد والعباد. آمين.

 األستاذ عبدالعزيز البدر               :

جعل الله أعمالهما خالصة لوجهه، وجعلها في موازين حسناتهما.

األستاذ سعود الشلهوب :  

أبو زكي.. لست أنا من يكتب عن سيرة أبي زكي، ولكن ما هي إال مشاركة 
ا، فقد عرفت هذه القامة منذ عام 1395هـ، عندما كان جاًرا إلخواني  بسيطة جدًّ
ا بوالده  في الملز بالرياض، فقد كان بسيًطا، متواضًعا، متواصاًل مع جيرانه، بارًّ

الذي كان يسكن معه، واصاًل ألقاربه.

الله من الخيرات بسط يده وأغدق على األعمال الخيرية  وبعد أن وهبه 
واألتراح.  األفراح  في  يشارك  أنه  كما  عائلته،  إلى  خيره  وامتد  واالجتماعية 
والمشاركين  المحافظة  بهم  تفتخر  الذين  الرجال  من  فهو  خيًرا،  الله  جزاه 

والداعمين لجميع مناشطها ومناسباتها.

أمد الله في عمره على طاعته، وجزاه الله خير الجزاء عن جميع ما قدم 
هذا  اسم  طرح  لمن  شكًرا  وماله،  وعياله  عمره  في  له  الله  وبارك  يقدم،  وما 

الرجل للتعبير بما يلج في الخاطر تجاهه      .
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األستاذ عبدالكريم التركي             :

سعادة الشيخ الوجيه المحبوب من الجميع أبي زكي عبدالعزيز الشويعر، 
ابن مركز جالجل، سلمه الله، الكل يعرف جهوده وبذله في شتى أبواب الخير 

ومنافع المجتمع.

الصالح(، العبد  يد  الصالح في  المال  )نعم  ما ورد  ينطبق عليه  أن   أرجو 
أحسبه كذلك وال أزكي على الله أحًدا.

أسأل الله له دوام العافية، وطول العمر على طاعته ومرضاته، وأن يجعل 
كل ما قدم ويقدم في ميزان حسناته ووالديه، ويصلح له النية والذرية. آمين. 

مع تحيتي للجميع.

األستاذ عبدالكريم التركي                       :

أبو حيمد من رجال مركز  الكريم أبي أحمد عبدالرحمن  معالي األستاذ 
يذكر  واجتماعي  خيري  وبذل  جهود  له  الذي  المتميزين،  المحبوبين  العودة 

فيشكر، وله مؤلفات اجتماعية جميلة مفيدة.

آمين.  مبارك  صالح  عمل  على  وعافية  بصحة  مديدة  حياة  له  الله   أسأل 
كثر الله رواد سدير الغالي على الجميع ونفع بهم المجتمع آمين.

األستاذ إبراهيم المزروع:

 نختم اليوم بكلمة شكر وعرفان البن جالجل البار أبي زكي، فكلمات الشكر 
والسطور تعجز أن توفيه حقه، فما قدمه لجالجل ال يمكن حصره بمبالغ فقط، 
فبوجاهته تحقق الكثير والكثير لسدير عامة ولجالجل خاصة، جزاه ربي عنا خير 

الجزاء، وجعل ما قدمه ويقدمه في ميزان حسناته وطول في عمره على طاعته.
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أخوكم إبراهيم المزروع، تربوي وإعالمي. جالجل.

األستاذ عبدالعزيز البدر  : 

يستحق أبو زكي كل العرفان والتقدير، فمن ال يشكر الله من ال يشكر الناس.

وعاش قوم وهـم في الناس أمواتقد مـات قـوم وما ماتـت فضائلهم

 األستاذ برجس بن فهد العيباني             :

المجتمع، وهو هامة شامخة  العطاء في  أبو زكي علم من أعالم  الشيخ   
في مجال العمل الخيري، أشهد له بأنه من أحرص الناس على المساهمة في 
أعمال الجمعية، وعلى تفريح أبناء جمعية »إنسان«، أسأل الله أن يخلف عليه 
ا وعالنية، وأن يبارك له في عمره وعمله وذريته، وأن يضاعف له  ما أنفق سرًّ

األجر والمثوبة، ويكثر من أمثاله الطيبين.

برجس بن فهد العيباني، مدير جمعية إنسان لرعاية األيتام بالمجمعة.

األستاذ محمد الفيصل:

الحديث  تذكرت  المجلس  في  كتب  ما  قرأت  لما  العظيم!  الله  سبحان 
َه ُيِحبُّ ُفاَلًنا َفَأْحبِْبُه، َفُيِحبُُّه  ُه اْلَعْبَد َناَدى ِجْبِريَل؛ إِنَّ اللَّ القدسي )إَِذا َأَحبَّ اللَّ
َه ُيِحبُّ ُفاَلًنا َفَأِحبُّوُه، َفُيِحبُُّه َأْهُل  َماِء؛ إِنَّ اللَّ ِجْبِريُل، َفُينَاِدي ِجْبِريُل فِي َأْهِل السَّ

َماِء، ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل فِي اأْلَْرِض(. السَّ

كتب الله القبول لهؤالء األحبة لكل خير فعلوه.           
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الدكتور فهد الدامغ  : 

الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد بأقالم بعض معاصريه.
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األستاذ أحمد السلمان: 

رجل األعمال والمربي الفاضل الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر )أبو 
زكي(، كان لي الشرف أن أكون أحد طالبه عندما كان مديًرا لمدرسة روضة 
سدير، فقد كان نعم الموجه والمربي والمشجع للعلم والتعليم، وذلك بإدارته 
األمور،  وأولياء  والمعلمين  الطالب  قبل  من  ومحبة  اقتدار  بكل  للمدرسة 
وذلك لدماثة خلقه وجميل فعله؛ حيث كان أين ما وجدناه يقابلنا بكل ترحاب 

وبوجه بشوش، يتفقد أحوالنا وأحوال من يعز علينا.

أما فيما يخص عالقته بالناس والتفاعل معهم؛ فقد عرفته أحرص الناس 
على التواصل مع مجتمعه من أقارب وأصدقاء، رغم انشغاله وظروف عمله.

وقد سعدت يوًما ما عندما قابلت صاحب السمو الملكي األمير سلطان 
من  أني  بنفسي  وعرفته  عليه  بالسالم  وقمت  الغاط،  محافظة  في  سلمان  بن 
خير  الشويعر  عبدالعزيز  الشيخ  عندكم  »ونعم.  قال:  جالجل:  أهل  السلمان 

مثال للمواطن الصالح«. 

وأردف قائًا:
من  الشويعر  ذكر  وجاء  اإلفطار،  على طعام  والوالدان  أنا  ما  يوًما  »كنت 
خالل حديث سيدي الوالد سلمان - حفظه الله - فأشاد به وبما يبذله، وأنه 
وما  فيض،  من  غيض  هذا  المتعددة«،  الخير  أعمال  في  به  يحتذى  نموذج 

يستحقه أكثر، أطال الله في عمره على الصحة والطاعة.

أحمد بن عبدالعزيز السلمان، أبو أديب، تربوي سابق، ورجل أعمال حاليًّا.
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الدكتور خالد المهيدب             :

حيمد  أبو  عبدالرحمن  الشيخ  معالي  عن  الحديث  من  المرء  يتحرج 
بيننا،  لوجودهما  الشرعي  المحذور  من  خشية  زكي؛  أبي  الفاضل  والمربي 
لكنها علمان من أعالم سدير، رفع الله ذكرهما بما قدماه ويقدمانه من أعمال 
بر وإحسان عامة، ودعم لبلدان سدير على وجه الخصوص، ال حرمهما الله 

أجر ما يقدمانه.
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)األمير عبدالله بن إبراهيم العسكر(
1438/5/15هـ الموافق 2017/2/12م

األستاذ عبدالله أبابطين:

 األمير عبدالله بن إبراهيم العسكر أمير سدير كافة، شخصية كان لها مكانة 
عالية لدى أهالي سدير، وله شهرة ومواقف سجلها له التاريخ، وهو بحق أهم 
التاريخ، ولدينا في مكتبة سدير  شخصية في زمانه، وله من الشهرة ما سطره 

الوثائقية الكثير مما كتب عنه. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

األستاذ يوسف العتيق: 

ا. ألن الرجل مظلوم إعالميًّا، مع أنه معدود من أبرز  ما شاء الله. جميل جدًّ
رجاالت سدير.

األستاذ يوسف العتيق: 

عبدالله العسكر من شيوخ الحكمة والدهاء، وهذه قصة حدثت له سمعتها من 
 أبي عبدالمحسن الشيخ عبدالله الماضي، ونشرتها دون ذكر اسمه منًعا لإلحراج 

وهذه القصة بين أيديكم.
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األستاذ يوسف العتيق: 

ينتقد األمير ثم يحتفل على شرفه!

بلدان  إحدى  في  حدثت  كبيرة،  معاني  جنباتها  في  وتحمل  طريفة،  قصـة 
نجد، وتحديًدا في إقليم سدير، كما يذكر راوي هذه القصة الشيخ عبدالله بن 
عبدالمحسن الماضي »أبو عبدالمحسن«. تقول قصة ابن ماضي، وهي قصة من 
الماضي القريب، وليس البعيد: إن أمير إحدى البلدات السديراوية بلغه أن أحد 
أبناء بلدته ينتقده في أكثر من مجلس، وأمام أبناء البلدة، وقد وصل هذا النقد 
لألمير الذي لن ينزل لمستوى هذا الشخص، ويرد له الشتم بمثله، ولكن ليس 
من الحكمة السكوت عن هذا الشتم؛ حتى ال يصبح حقيقة أمام أبناء هذه البلدة. 

فّكر األمير بحكمته وعقله، ووجد طريقة رائعة، يقضي بها على الشائعات، 
ويؤدب هذا الشخص دون أن تنزل - قيد أنملة - هيبة األمير ومكانته، وفي 

الوقت نفسه ينفضح هذا الرجل الذي يشتم األمير بغير وجه حق. 

وقال  الشاتم  الناقد  الشخص  إلى هذا  كان كاآلتي: ذهب  األمير  ف  تصرُّ
كان  الحال،  وبطبيعة  غًدا.  بيتك  في  سنزورك  أي:  عندك(،  قهوتنا  )بكرة  له: 
البد من أن يدعو ذلك الرجل الجماعة واألهالي كافة على شرف هذا الرجل 
ا أو جهًرا »كيف يشتم األمير ثم  الوجيه. ولما حضر الناس المناسبة قالوا سرًّ
يدعوه لمنزله ويتشرف به!!«. ال شك أنه كذاب، أو صاحب مصلحة. وهكذا 

أدب األمير بحنكته وعقله من يقع في الناس بغير حق. 

بَك  يريد  ومن  والحاقد،  الحاسد  مع  التعامل  في  الراقية  األساليب  هذه 
الطرق  أفضل  أن  في  عملية  دروًسا  تعطينا  واألجداد،  اآلباء  عمله  مما  سوًءا 
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في التعامل مع من يريد بك السوء هي عدم رد اإلساءة بمثلها، بل الرد بطريقة 
الكريم - عليه  نبينا  الموقف بكثير، وأفضل منه، كان هدي  راقية. وقبل هذا 

الصالة والسالم - في التعامل الطيب مع المسيء مهما كانت نيته وأهدافه. 

في تجارب الماضي لنا ِعَبر ودروس؛ يجب أن نستنطقها. رحمهم الله، 
وغفر لهم.

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

نبذة عن األمير عبدالله العسكر من كتاب )أوراق ورسائل من حياة الشيخ 
حمد بن ناصر العسكر(.
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األستاذ حمود المزيني: 

من رجاالت سدير : عبدالله العسكر

 - 1435/9/29هـ   - الجزيرة  صحيفة   - المزيني  حمود  أ.  بقلم 
العدد 152٧٧.

هو عبدالله بن إبراهيم بن سليمان العسكر، ولد بالمجمعة عام 1277هـ 
اإلمام  عينه  الذي  العسكر  سليمان  بن  إبراهيم  والده  كنف  في  وتربى  تقريًبا، 
المجمعة  أمير  مقتل  بعد  1278هـ  عام  المجمعة  إمارة  في  تركي  بن  فيصل 

عبدالله بن دغيثر في حرب عنيزة. 

تولى إمارة المجمعة وسدير عام 1314هـ بعد وفاة والده، ولما دخلت 
المجمعة تحت لواء الملك عبدالعزيز عام 1326هـ، أقره جاللته على اإلمارة. 

وقد استطاع - كما تقول المصادر - بكياسته وحنكته السياسية أن يدير 
المشاكل  الكثير من  أمور اإلمارة بكل نجاح، وأن يجنّب المجمعة وتوابعها 
لويالت  لتعرضت  تدبيره  وحسن  حكمته  لوال  التي  واالقتصادية  السياسية 
في  وحائل،  والقصيم  الرياض  بين  ما  المجمعة  موقع  لوجود  وذلك  كثيرة؛ 

وقت كانت المنطقة تشهد اضطراًبا سياسيًّا وأمنيًّا خطيًرا. 

وكانت فترة واليته على المجمعة فترة استقرار في البلد وتنمية؛ حيث وزع 
العديد من اإلقطاعيات الزراعية في وادي الكلبي. وساند الشيخ عبدالعزيز بن 
شبانة في حفر وضيمة الوعيرة التي أوصلت سيول وادي المشقر إلى مزارع 
الفشخاء والجو بالمجمعة بطول 2 كم تقريًبا، وعمل مدرج على وادي المشقر 

يرفع منسوب مياه السيول إليها. 
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المؤسس،  خاضها  التي  المعارك  من  العديد  في  العسكر  عبدالله  شارك 
وكان غزو سدير ال يتخلف عند الطلب. وكان غزو بلدان سدير تحت بيرق 
المجمعة آنذاك، فقد شارك وأهل سدير في فتح األحساء عام 1331هـ، والتي 

قتل فيها أخوه حمد العسكر. 

السنة 2  الجزء 12 من  في  العرب  لغة  الثاني من مجلة  المجلد  في  ورد 
الصادر في شهر رجب 1331هـ، ص385 ما نصه )وصل القنصل اإلنجليزي 
بلدة المجمعة قاعدة سدير، ولما أراد دخولها منعه األهلون... إلى أن قال: 
إلى  البلدة...  وأدخله  القنصل  وصحب  بنفسه  األمير  إليه  خرج  ذلك  وبعد 
أن قال: فطاف القنصل في شوارعها، ثم على المرقب، وهو تل شامخ مطل 

عليها، فأخذ صورتها الشمسية ثم ذهب(. 

وهذا يدل على وعي هذا األمير وسبقه لزمنه.. ويورد الرحالة سادلير في 
مذكراته أنه زار عبدالله العسكر يوم اإلثنين الثاني من شهر مارس 1914م، 
الموافق 1332هـ في قصر اإلمارة، وتشرف بالجلوس في قاعة القهوة، وأنه 

أعجب بالطراز المعماري للقصر وقاعة االستقبال... إلخ. 

كما زار المجمعة في عهده العديد من الرحالة منهم فلبي الذي أورد في 
حصن  وسطها  وفي  القصر  حول  كبيرة  ساحة  في  خيمة  نصب  أنه  مذكراته 
منها  المجمعة،  عن  تقارير  عدة  كتب  الذي  لوريمر  وكذلك  للمراقبة،  كبير 
تقرير مقتضب عن قصر إبراهيم العسكر. وكذلك الرحالة باركلي رونكيير 
الذي وصل المجمعة يوم 22 مارس 1912م، الموافق لعام 1330هـ، أورد 
المرافق والسكان من حولنا  قادنا  الجزيرة على ظهر جمل(  كتابه )عبر  في 
استقبلت  لقد  األمير.  يتبع  السور  منزل قريب من  إلى  بفضول  إلينا  ينظرون 
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استقبااًل طيًبا وزارني األمير عبدالله العسكر، وهو رجل في منتصف العمر، 
ذو أخالق دمثة. 

  - عبدالعزيز  الملك  استدعى  1342هـ  عام  من  األول  ربيع  وفي 
عبدالله العسكر، وتباحث معه في شئون منطقة عسير، وأن الظروف هناك 
تحتاج إلى رجل في مثل خبرته وحنكته. وهكذا صدر األمر بتوليته إمارة 

منطقة عسير. 

وقد استطاع في فترة واليته أن يدعم األمن هناك، وأن يكسب رضا ووالء 
أهالي تلك المنطقة للدولة، وذلك بحكمته وحسن تدبيره. واستمر في اإلمارة 

بمنطقة عسير ثمانية أعوام. 

ألمع،  رجال  قاضي  النعمي،  سعيد  بن  هاشم  القاضي  المؤرخ  يقول 
وصاحب كتاب »تاريخ عسير في الماضي والحاضر«: )األمير عبدالله العسكر 
بل  ليس في عسير فحسب،  زمنه.  تجارب  وقته ودربته  أحداث  شيخ حنََّكْته 
وحتى في بالده؛ استلم إمارة المنطقة من سلفه عبدالعزيز بن إبراهيم، فاضطلع 

بأعباء األمر في البالد بحزم وصرامة وحسن تدبير(. 

العسكر  عبدالله  طلب  على  عبدالعزيز  الملك  وافق  1349هـ  عام  وفي 
إعفاءه من اإلمارة لظروفه الصحية؛ حيث عاد إلى المجمعة مسقط رأسه وبقي 
الله. حيث خلفه  نهاية عام 1350هـ - رحمه  وفاته  فيها معزًزا مكرًما حتى 
في إمارة المجمعة ابنه عبدالعزيز بن عبدالله العسكر، وفيما بعد عين بدر بن 
عبدالعزيز العسكر أميًرا على وادي الدواسر، ثم على القويعية، أما عبدالله بن 

بدر العسكر فعين محافًظا في رماح، ثم في ثادق. 
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يقول عنه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري في سفره التاريخي 
كان  وتوابعها.  المجمعة  أمير  العسكر.  )عبدالله  الصباح:  هتف  الليل  لسراة 
رجاًل بعيد النظر. لم يصدر عنه مواقف متهورة ضد أحد. متحفظ كثيًرا. قوته 

ماثلة في شخصيته(. 

هذه نبذة مختصرة عن سيرة هذا العلم الفذ الذي يعتبر من رجاالت نجد في 
زمانه. ولقد أحسنت هيئة السياحة واآلثار صنًعا بتجديد وإصالح قصر اإلمارة 
بمستغرب  ذلك  وليس  المدينة.  هذه  تاريخ  من  جزء  فهو   - العسكر  قصر   -
على صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز. األمين 
العام للهيئة، وهو المعروف بحيويته ونشاطه وجهوده الملموسة في النهوض 

بهذا المرفق المهم. والله ولي التوفيق. 

الحواشي:
اإلفادات، للشيخ عبدالرحمن التويجري.   -

لسراة الليل هتف الصباح، للشيخ عبدالعزيز التويجري.   -
إقليم سدير، لحمود المزيني.   -

المجمعة وحرمة، لألستاذ عبدالعزيز العقيل.   -
قصر اإلمارة، للدكتور عبدالله العسكر.   -

المجمعة، لحمود بن عبدالعزيز المزيني.  -

األستاذ صالح العويد            :

 تحدثت عن العلماء واإلعاقة التي فجرت طاقات إبداعية ومحفزة عند 
مداخلتي عن الشيخ العنقري - رحمه الله - قبل يومين. 
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واآلن أريد أن أسلط الضوء - ولو بالنزر اليسير - على دور البيئة المحيطة، 
وما يكتنفها من شظف العيش، واألزمات واألوبئة، وتأثير ذلك على صناعة 
القرار والقيادة لدى ضيف المجلس عبدالله بن إبراهيم بن سليمان العسكر 

رحمه الله، وهي محاوالت متواضعة لسبر أغوار هده الشخصية الفذة.

األولى   العالمية  الحرب  نهاية  قرب  ومع  المجمعة،  إمارة  توليه  أثناء 
1914م - 1918م، اكتسح العالم وباء األنفلونزا اإلسبانية، وألقى بظالله 
المحيطة،  والمناطق  المجمعة  منه  تسلم  ولم  نجد،  منطقة  على  المخيفة 
ُعرف هذا الوباء بـ»سنة الرحمة«، والتي ُسميت بذلك تفاؤاًل ويقينًا وإيماًنا 
بقضاء الله وقدره، وقد أزهق هذا الوباء الخبيث أرواح الكثيرين من أهالي 
ا  المجمعة، وال شك أن هذه األزمة قد أنهكت األمير عبدالله العسكر جسديًّ
ولربما  قلبه،  إلى  اليأس  يتسلل  ولم  عضده،  في  تُفت  لم  أنها  إال  ونفسيًّا، 
أنها صقلت مفاهيم اإلدارة والقيادة لديه من منظور إنساني بحت، وزادته 

صالبة وإيماًنا.

يعلم كل قارئ للتاريخ مدى ما يكابده أهل المدن المحاصرة من معاناة، 
وما يلحقهم من أذى معنوي ونفسي والعدو على أبوابهم.

أثناء حصار ابن رشيد للمجمعة، وفي محاولة بائسة الحتاللها باءت بالفشل.

انبرى لهذه األزمة، وتصدى للحصار بشجاعة  الذي  َذا  أنفسنا من  نسأل 
غير مسبوقة، من كان يشرف على مسرح العمليات »إن جاز التعبير«، من كان 
المحفز للروح القتالية في ُجنده للدفاع عن المجمعة وأهلها، من كان يشرف 

على خطط الدفاع والسيطرة؟
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لقد كانت معرفة األمير عبدالله العسكر االستثنائية برجاله ومدى كفاءتهم 
وصمودهم واستبسالهم وانصياعهم ألوامره، أحد أسباب النصر المؤزر بعد 

توفيق الله وكرمه في التصدي لحصار ابن رشيد.

التاريخ قليل من اإلدارة لكثير من  بإضافة  السياق اسمحوا لي   وفي هذا 
وأن أذكر التالي:

جالوب   Gallop مؤسسة  لدى  الباحث  بوكنجهام(  )ماركس  يقول 
األمريكية المشهورة، إن هناك من األساليب المتعددة لإلدارة ما يعادل عدد 
المديرين والقادة. ولكن ما يميز القادة العظام عن غيرهم هو شيء واحد فقط، 

وهو اكتشافهم لخاصية كل مستخدم أو موظف لديهم واالستفادة من ذلك.

 األستاذ صالح العويد :              

كانت  التي  الرزق  ومصادر  عموًما  المنطقة  في  االقتصادية  األوضاع 
دوًرا  تؤدي  شك  بال  القائد،  يعيشها  التي  التقشف  وحالة  آنذاك،  شحيحة 
بارًزا في كيفية االستفادة القصوى من هذه المصادر وتسخير مصادر الدخل 
األخرى أيما كانت في سبيل المصلحة العامة، كما أنها تؤثر في كيفية اتخاذ 

القائد لقراره على ضوء هذه المستجدات.

الوثيقة المرفقة ُتبيِّن استدانة األمير عبدالله العسكر لمبلغ »ستين عصملي« 
أي: ستين ليرة عثمانية، وهو مبلغ زهيد إلى حد ما حتى بمقاييس هاتيك األيام، 

وقد يكون ذلك دلياًل على أزمة مالية. والله أعلم.
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تصرفات القائد إليجاد حلول جذرية في وقت األزمات لإلنفاق على الرعية 
وما شابه ذلك، تستدعي مهارات إدارية ومالية كثيرة ال تتوفر إال في القالئل.

 تفاعل األمير عبدالله العسكر اإليجابي وتكريمه لبعض المستشرقين كمثل
»سادلير« وغيره، والسماح لهم بدخول المجمعة والتجول فيها والتقاط الصور، 
دليل على حس داخلي سابق لزمانه في التواصل والحوار مع الزوار الُغرباء، 

واالستماع لهم واالستفادة مما لديهم، بغض النظر عن ثقافاتهم ودياناتهم.

حكمة وحنكة األمير عبدالله العسكر البد من اإلشادة بها، وأكبر دليل على 
المؤسس  الملك  لواء  ُصلًحا في عام 1326هـ تحت  المجمعة  ذلك دخول 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

المهارات  من  الكثير  يتطلب  التاريخي  الحدث  هذا  أن  فيه  الشك  ومما 
اإلدارية وُقدرات التفاوض؛ لكي يضمن القائد العيش بسالم واطمئنان لرعيته.      

األستاذ صالح العويد:      

كل هذه المقومات القيادية الفذة التي ُذكرت آنًفا، أدت إلى اختيار الملك 
إبراهيم  بن  عبدالله  المحنك  الملَهم  لألمير   - ثراه  الله  طيب   - عبدالعزيز 
تتويًجا  المنصب  هذا  في  ولعل  عسير،  إمارة  لتولي   - الله  رحمه   - العسكر 
لمسيرته الملحمية، فقد كانت إمارة عسير آخر منصب له، حيث تقاعد بعدها 
ألسباب صحيه، وفاضت روحه الشريفة إلى باريها في عام 1350هـ. تغمده 

الله برحمته وغفرانه وأسكنه فسيح ِجنانه.
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الدكتور عماد العتيقي: 

لعبدالكريم  العسكر  إبراهيم  بن  عبدالله  األمير  حوالة   )47( رقم  وثيقة 
الربيعة على محمد بن صالح العتيقي.
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النجدي  المجتمع  اليوم على معامالت مألوفة في  مقدمة: تحتوي وثيقة 
طبيعة  عن  ومحتواها  ذاتها  في  والوكالة.وتعبر  الحوالة  وهي  والخليجي. 
اقتصادية  ظروف  في  العالقة  أطراف  بين  يربط  كان  الذي  والتعاون  التكافل 
كانت  التي  والثقة  المصداقية  يعطي صورة عن مستوى  بما  متقلبة،  وسياسية 

تربط أطراف المعامالت التجارية قديمًا

النص األول: »بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله بن إبراهيم العسكر إلى األخ المكرم محمد بن صالح العتيقي 
وموجب  وبركاته.  الله  ورحمة  عليكم  سالم  آمين.  وعافاه  تعالى  الله  سلمه 
ستين  ربيعة  ابن  عبدالله  بن  عبدالكريم  من  قبضنا  ذلك  وغير  السالم  الخط 
الموجب من إحسانك تسدهن له ألن حنا  ليرة عصملي حوالة على جنابك 
ذلك  الحساب. شهد على  في  علينا  قبضهن وتجريهن  في وقت  احتجنالهن 
محمد بن سلمان وشهد به كاتبه عبدالله بن محمد ابن ناصر. وانت في حفظ 

الله والسالم. حرر 3 جا 1340."

النص الثاني" بسم الله الرحمن الرحيم

بن صالح  المكرم محمد  األخ  إلى  ربيعة  ابن  بن عبدالله  من عبدالكريم 
العتيقي سالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أخي تدفع المبلغ المرقوم أعال 
الورقة بيد مساعد بن أحمد البدر. شهد على ذلك محمد بن إبراهيم ابن يحيى 

وشهد به كاتبه أحمد ابن مزيد. حرر 3 جا 1340.«

صالح  بن  محمد  على  المال  من  مبلغ  حوالة  فيها:  مراسلة  الموضوع: 
العتيقي. الحوالة مرسلة من عبدالله بن إبراهيم العسكر أمير المجمعة في وقته 
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ابن ربيعة  ثم وكالة من عبدالكريم  ابن ربيعة.  لصالح عبدالكريم بن عبدالله 
لمساعد بن أحمد البدر لقبض المال.

 النصَّ األول: المرسل: عبدالله بن إبراهيم العسكر )المجمعة(. والمرسل 
إليه محمد بن صالح العتيقي )الكويت(.

المجمعة،  في  ربيعة  ابن  عبدالله  بن  عبدالكريم  المرسل:  الثاني:  النص 
والمرسل إليه: محمد بن صالح بن منصور )العتيقي( في الكويت.

التاريخ : كال النصين مؤرخ في 3 جا )جمادى األولى( 1340هـ الموافق 
الكتاب  العسكر وجه  أنَّ  للمراسالت:  التاريخي  1922/1/2م. والتسلسل 
الثاني  النص  بإمالء  قام  الذي  الربيعة  عبدالكريم  إلى  ودفعه  العتيقي،  إلى 

وإرساله إلى العتيقي في الكويت.

 الكاتب:  كتب »النَّص األول« عبدالله بن محمد ابن ناصر، وكتب »النَّص 
الثاني« أحمد ابن مزيد.

الشهود : شهد محضر كتابة النص األول محمد ابن سلمان وشهد أيضًا 
كاتبه عبدالله بن محمد ابن ناصر. وشهد محضر كتابة النص الثاني محمد بن 

إبراهيم ابن يحيى وشهد أيضًا كاتبه أحمد ابن مزيد.

المصدر:  خزانة أسرة المرحوم فهد بن محمد بن صالح المنصور العتيقي.

العسكر؛  إبراهيم  بن  عبدالله  ختم:  على  األول  النص  اشتمل  األختام: 
واشتمل النص الثاني على ختم عبدالكريم بن عبدالله الربيعة.

 الموكل بالقبض:  مساعد بن أحمد البدر
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األحداث  من  بكثير  بالموضوع  المحيطة  الفترة  تميزت  العام:  السياق 
والتقلبات في موازين القوى. فمنذ سيطرة عبدالعزيز ابن سعود على الرياض 
المناوئة  القوى  حساب  على  اتساعًا  يزداد  نجد  في  وملكه   1319 عام  في 
وفيما  الحجاز.  في  حسين  الشريف  وإمارة  حائل  في  الرشيد  إمارة  وأبرزها 
أميرها  بقيادة   1326 عام  صلحًا  طاعته  في  دخلت  فقد  بالمجمعة  يتعلق 
آل سعود على  عبدالعزيز  اإلمام  وأقره  العسكر.  إبراهيم  بن  عبدالله  الحكيم 
كبيرة.  بيئية  اضطرابات  السابقة  السنوات  في  وحدث  المجمعة.  في  اإلمارة 
منها وباء عظيم عام 1337 )أولها 7 أكتوبر 1918م( مات فيه خلق كثير. وفي 
تلك السنة حدثت الوقعة في بلد تربة بين اإلمام عبدالعزيز آل سعود والشريف 
عبدالله بن حسين ابن علي. وانهزم فيها الشريف. وفي محرم 1339 )أكتوبر 
بقيادة  اإلخوان  و  الكويت  أهل  بين  الجهراء  معركة  وقعة  حصلت  1920م( 
فيصل الدويش. وفي جمادى الثانية من تلك السنة وفد جمع من أهل الكويت 
بقيادة الشيخ أحمد الجابر الصباح على عبدالعزيز ابن سعود في حفر العتك، 
الشيخ  بوفاة  خبر  وصول  بعد  الكويت  إلى  ورجعوا  باإلكرام  عاملهم  حيث 
1921م(.  فبراير   22(  1339 الثانية  جمادى   15 في  وذلك  الصباح،  سالم 
وفي تلك السنة قلت األمطار في نجد وأجدبت األرض واشتد الغالء وقحط 
الجابر  أحمد  أمده  و  حائل  مدينة  سعود  ابن  حاصر  السنة  آخر  وفي  الناس. 
الصباح بمدد من المال ستين ألف ريال ومن العيش )األرز( ألف كيس )في 
محرم 1340(. وفي ربيع األول من 1340 ُفتحت حائل وخرج منها آل رشيد 

ودخلت في طاعة ابن سعود.
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العسكر،  أسرة  وجهاء  من  عدد  المجمعة  إمارة  تولى  الخاص:  السياق 
العسكر. منهم األمير سليمان بن  به قبل  الذي عرفوا  القديم آل بدر  ولقبهم 
حمد بن سليمان العسكر، وذلك في عام 1257. وتولى كذلك ابنه إبراهيم 
تولى  بعده  ومن  سعود.  آل  تركي  ابن  فيصل  اإلمام  عينه   ،1278 عام  في 
تولى مرة أخرى  ثم  فترة من عام 1299.  العسكر،  عبدالرحمن بن سليمان 
إبراهيم العسكر من 1299حتى وفاته في 1314. وتولى من بعده ابنه عبدالله 
إمارة عسير.  إلى  ابن سعود  نقله  العسكر حتى عام 1343 حين  إبراهيم  بن 
بها عام 1350.  المجمعة وتوفي  إلى  وبقي في عسير حتى 1349، ثم عاد 
النظر، متحفظ كثيرًا، قوته  بأنه رجل بعيد  وقد عرف األمير عبدالله العسكر 
ماثلة في شخصيته. واستطاع بحنكته أن يجنب المجمعة كثيرًا من المخاطر 

في تلك الفترة المضطربة.

في تلك األثناء نجد أن محمد بن صالح العتيقي انتقل من المجمعة إلى 
الكويت قبل عام 1314 بقليل. وبدأ العتيقي في ممارسة التجارة في الكويت 
والبادية.  والعراق  نجد  أهل  مع  المسابلة  في  وتخصص  الحين  ذلك  منذ 
والمالبس  والعقل  البشوت  ويبيع  الدواب  ومنتجات  الصوف  يستورد  فكان 
كان  حيث  تجارته  وتوسعت  ذلك.  وغير  الطبية  والمواد  والتمر  والحبوب 

يحتفظ بعالقات جيدة مع معارفه من أهل المجمعة.
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الفوائد المستفادة:

1- الحوالة في الشريعة: قال عن الحوالة في منار السبيل »مشتقة من 
التحول، ألنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه«. وهي من 
المعامالت الجائزة المشهورة. وللحوالة ثالثة أطراف: المحيل، والمحال 
عليه، والمحتال أي صاحب الحق. وهنا المحيل هو العسكر، والمحال عليه 
قبض  فاألمير  الربيعة.  هو  اليوم(  لغة  في  )المحال  والمحتال  العتيقي،  هو 
من الربيعة ستين ليرة عصملي )عثمانية( وأحاله على العتيقي لقبض مثلها 
وأن يسجلها عليه في الحساب، فهي هنا بمثابة تسهيالت قصيرة األجل مما 
بين  يفيد بوجود تعامالت سابقة  بالتجارة. والنص  المتعاملين  بين  يحصل 
بالمعامالت  الخاص  الدفتر  في  »حساب«  يوجد  حيث  والعتيقي  العسكر 
الذي كان يحتفظ به العتيقي كعادة التجار. ويبدو من عبارة العسكر أن كان 
هناك أجل سابق التحديد لقبض المبلغ ناتج عن تعامل سابق بين العسكر 
أحاله  القبض  وقت  للمبلغ  األمير  احتاج  فلما  آخر.  طرف  وربما  والربيعة 

على العتيقي.

العتيقي  إلى  الحوالة  توجيه  في  بليغة  عبارة  األمير  استخدم  وقد   -2
»الموجب من إحسانك تسدهن له ألن حنا احتجنالهن في وقت قبضهن«. 
فأحاله على ما عرف عنه من الخلق الحسن والنجدة والتكافل، وألمح إلى 
سبب اإلحالة وهو الحاجة المؤقته، وفي الوقت ذاته أعطى وعدًا بالتعويض 
في وقت الحق »وتجريهن علينا في الحساب«. ثم استخدم الشهود الستكمال 
أن  يتضح  وهنا  حقيقته.  في  استقراض  هو  الذي  للطلب  الشرعية  الصفة 
الظروف السياسية والبيئية التي أحاطت بالجزيرة العربية ونجد بصفة خاصة 



105

مما أشرنا إليه أعاله قد أثرت على موازنة قيادة البلد ممثلة في شخص األمير 
مما جعله يستعين بالتجار المليئين من معارفه لتدبير مبلغ ال يعتبر كبيرًا في 

الظروف العادية.

المقام. فإن هذا األمير، عبدالله  وثمة مالحظة أخرى الزمة في هذا 
العسكر، مكث في إمارة المجمعة مدة مديدة قبل هذا التاريخ تصل إلى 
26 عام. ومع ذلك فلم يجمع ثروة خالل هذه المدة تغنيه عن استقراض 
مبلغ وسيط من أحد التجار. وال شك أن في هذه الحادثة دليل على مقدار 
النزاهة واألمانة التي كان يتمتع بها هذا األمير، والتي ال شك أسهمت في 
به من حاكم ورعية. ومن جهة أخرى تعبر أيضًا عن  الشأن  تمسك أهل 
طبيعة الدور الوطني لرجال األعمال المتوقع منهم تحمل أعباء التعاون 
وكانت  الواجبة.  الزكاة  يفوق  بما  لذلك  الحاجة  دعت  ما  إذا  الوالي  مع 
هذه الظاهرة مألوفة جدًا في الزمن السابق، فلم يكن الوالة والحكام ذوي 
الناس  أموال  ألكل  والترصد  التحيل  ممارسة  فضاًلعن  معدودة،  ثروة 
وحيازة األصول بدون وجه حق وإن قدروا عليها. وبذلك اكتسبوا محبة 
الناس وثقتهم، وقدروا على إحياء واجبات الدفاع عن األوطان من خالل 

التطوع الشعبي.

3-  ومن فوائد النص أن محمد الصالح العتيقي كان »مليئًا« أو موسرًا 
بحيث تمت اإلحالة عليه دون سابق إشعار مع كونه في بلد آخر. وقد ورد في 
الحديث »وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع«. وفي لفظ »ومن أحيل بحقه على 
مليء فليحتل«. وكان هذا التاجر األمين باإلضافة إلى قيامه بتوفير تسهيالت 
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تمويلية يقوم بأدوار أخرى تعادل دور المصارف في وقتنا الحالي. فكان يبيع 
أحيانًا باألجل. وكان مستودعًا أمينًا ألموال بعض األشخاص داخل وخارج 
محددة.  مصارف  في  إلى  لدفعها  وتعليمات  مراسالت  معه  ولهم  الكويت 
ديون  وتسديد  وتصفيتها  التركات  بتحصيل  أحيانًا  يكلف  ذلك  فوق  وكان 
المتوفين. وقد حفظ لنا التاريخ واقعة قريبة لهذا التاجر حيث قام بالمساهمة 
في تمويل حملة اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على ابن رشيد في 
التي وثقت فيها هذه المعاملة( بمبلغ 500  حائل 1340 )وهي نفس السنة 
في  سعود  ابن  لصالح  القوى  ميزان  غيرت  قد  الحملة  وهذه  عصملي.  ليرة 

الجزيرة العربية.

4- الوكالة في الشريعة: قال في اإلقناع »هي استنابة جائز التصرف مثله 
فيما تدخله النيابة، وتصح بكل قول يدل على اإلذن«.. و»كل قول أو فعل من 
الوكيل يدل على القبول«. ويمكن أن تكون عامة أو خاصة كما في هذه الحالة 
فهي وكالة مؤقتة لمساعد البدر بقبض مبلغ من محمد الصالح العتيقي لصالح 
مساعد  بأن  يوحي  النصوص  في  التعليمات  وتسلسل  الربيعة.  عبدالكريم 
البدر كان لديه علم مسبق بالوكالة، وربما هو الذي قام بتوصيل الكتاب إلى 
العتيقي. والتوكيل في قبض الحواالت شائع في ذلك الوقت لتباعد المسافات 

والحاجة إلى الوفاء بالتزامات البشر.

العثمانية »عصملية«. ويالحظ  بالليرة  المبلغ  تم تحديد  لقد  العملة:   -5
الحلفاء  يد  على  الدولة  هزيمة  رغم  بأهميتها  محتفظة  ظلت  العملة  هذه  أن 
 1337 عام  العصملي  الليرة  صرف  سعر  وكان  الثانية.  العالمية  الحرب  في 
)ديسمبر 1918م( 6 رياالت فرانسا، أقل بقليل من الجنيه االنجليزي الذي 
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عصملي  ليرة  ستون  وهو  المطلوب  المبلغ  فإن  وبالتالي  رياال.   6.5 يعادل 
يعادل 360 رياالً نمساويًا )فرانسا(.

وهذا المبلغ يعادل قيمة بيت في ذلك الزمن. ويالحظ أن استخدام الليرة 
وتوابعها استمر حتى بعد انتهاء السلطنة العثمانية عام 1922م وإلغاء الخالفة 
حيث  بسنوات،  العربية  الجزيرة  من  األتراك  إخراج  وبعد  1924م،  عام 
ربيع  إلى 9  تعود  وثيقة  في  والمجيدي كما  بالليرة  السعودية  المالية  تعاملت 

الثاني 1344)27 أكتوبر 1925م(.

العالقة  أصحاب  من  بالشخصيات  الوثيقة  حفلت  الشخصيات:   -6
والشهود والكتبة. وقد سبق التعريف باألمير عبدالله العسكر ومحمد الصالح 

العتيقي. وباقي الشخصيات التي تم التعرف عليها هي:
عبدالكريم بن عبدالله الربيعة: واضح من النص أنه من تجار المجمعة 
وممن احتفظوا بعالقات جيدة مع تجار الكويت. وعائلة الربيعة من عوائل 
قائمة  في  الحقيل  وذكره  الكويت.  في  جماعة  ولهم  العريقة  المجمعة 
تجار المجمعة القدامى هو وأخوه عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة وآلل 
عبدالله  بن  عبدالرحمن  أن  فيذكر  العتيقي،  آل  مع  قديمة  عالقة  الربيعة 
الربيعة خرج إلى الكويت أول أمره وعمل في دكان عبدالله )بن حمد( 
العتيقي ثم عمل معه بالشراكة مدة من الزمن حتى عام 1325 ثم عاد إلى 
المجمعة وظل يتعامل مع العتيقي باالستيراد والتصديرواستمرت عالقة 
منصور  آل  نخل  رعاية  يتولون  كانوا  حيث  طويلة  مدة  بالعتيقي  الربيعة 

العتيقي في المجمعة.
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الوثائق  كتاب  من  األول.  النص  كاتب  ناصر:  ابن  محمد  بن  عبدالله 
كبار  من  ناصر  ابن  عبدالله  بن  محمد  والده  وكان  المجمعة.  في  الشرعية 
وإمامًا  العلماء  من  وكان  السابقة  الفترة  في  المجمعة  في  الشرعيين  الكتاب 
وخطيبًا للمسجد الجامع وله مكتبة قيمة أوقفها على طلبة العلم من ذريته فال 
عجب أن يتربى عبدالله بن محمد على هذا المنوال ويصبح من الشخصيات 
المثقفة. وقد اطلعت على عدة نصوص بخط عبدالله بن محمد ابن ناصر تدل 
على دقته في التوثيق وحسن خطه وقبول الناس له. وذكره الحقيل في قائمة 

خطباء الجمعة من أهالي المجمعة فقد كان إمامًا وخطيبًا كوالده.

يكون  أن  المحتمل  من  الثاني.  النص  كاتب  وهو  مزيد:  ابن  أحمد 
هذا الشخص أخا الشيخ حمد ابن مزيد العالم والقاضي ببلد الرياض. 
على ذلك يكون نسبه أحمد بن مزيد بن عبدالله ابن مزيد وآل مزيد فرع 
من آل عثمان وهم عشيرة عثمان بن حمد )أحمد( بن علي بن سيف بن 
عبدالله الشمري. وكان لهذه األسرة إمارة وسبق في المجمعة فجدهم 
 .820 عام  المجمعة  بلد  تأسيس  له  ينسب  الشمري  عبدالله  األعلى 
واشتهر منهم الشيخ حمد بن مزيد من تالميذ الشيخ عبدالله العنقري. 
على ذلك يكون أخوه أو قريبه الكاتب أحمد قد درس أيضًا على علماء 
المجمعة. وقفت على نص آخر بخط أحمد ابن مزيد الجميل المنسق 
مما يدل على اتصاله الوثيق بأسرة العتيقي في المجمعة، وسعة إدراكه 

الشرعي، وجودة تعليمه.
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الثاني. ورد  النص  الشهود على  ابن يحيى. وهو أحد  إبراهيم  بن  محمد 
اسم هذا الشاهد في عداد تجار المجمعة القدامى، وكذلك كان أبوه إبراهيم 
قديمة.  تجارية  عائلة  من  فهو  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  وأخوه  اليحيى  حمد  بن 
ولهذه األسرة حضور قديم في المجمعة وقدر من العلم الشرعي حيث وردت 

بعض التوثيقات القديمة بخط جدهم حمد ابن يحيى.

مساعد بن أحمد البدر. وهو الوكيل على قبض قيمة الحوالة من العتيقي 
وتسليمها للربيعة. من أسرة عريقة لها تاريخ مشهور في الكويت، عرف منها 
تجار بارزون وشخصيات لها وزنها. وما زال ديوانهم القائم على ساحل البحر 
شاهدًا على مكانتهم العريقة. سكنت هذه العائلة على سيف البحر في منطقة 
القبلة إبان انتقالها من المجمعة بنجد إلى الكويت. وعرف المكان الذي نزلوا 
به بمحلة البدر والسيف المقابل به بسيف البدر. تتصل هذه األسرة بقرابة وثيقة 
مع العسكر أهل المجمعة فهم جميعًا من آل بدر . ويبدو أن هذا الرجل مساعد 
على اتصال بالمجمعة في رحالته التجارية. واطلعت على وثيقة عدسانية تفيد 
أن والدته لولوة بنت عبدالعزيز البدر وهبت له في عام 1344 بيتين وحوطة 

مجاورة لهما في محلة البدر.

وكتب د عماد بن محمد العتيقي

رمضان 1436- يوليو 2015م )إضافة بتاريخ 20 رمضان 1436(
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المهندس مساعد الضاوي :               

 رحم الله األمير عبدالله العسكر، فقد اجتمعت فيه صفات القائد الفذ من 
الشجاعة، والحنكة، والدهاء، والكرم، والحزم، والحلم. 

الذي زار المجمعة في عهده هو شكسبير وليس سادلير، فقد وصل سادلير 
نجد عام 1234هـ.    

 األستاذ صالح العويد              :

المساء سألتها إن كان في ذاكرتها  الله هذا  للوالدة يحفظها  في زيارتي 
بن عسكر،  عبدالله  األمير  أيام حكم  للمجمعة  ابن رشيد  شيء عن حصار 
التي  الله  رحمها  والدتها  عن  نقاًل  التالية  األسطورة(  )القصة/  لي  فذكرت 

عاصرت هذه األحداث. 

مما  بعًضا   - بسيط  بوصف  ولو   - د  ُيجسِّ الشعر  من  وحيد  ببيت  بدأتها 
حصل: بأم العصافير ارجهني يوم فارقك الشيخ الشر عنك طارا 

وأم العصافير مكان محدد ومعروف بالمجمعة، خيمت فيه قوات ابن رشيد.

في كل مقصورة من أسوار المجمعة الحصينة يقبع عشرة رجاجيل خاست 
بطونهم من محازيم األسلحة والفشق، مرابطين وصابرين. 

األسطورة تقول - كما روتها الوالدة عن أمها رحمها الله:

أثناء الكر والفر وعند الهجوم القتحام أسوار المجمعة يتراجع أفراد قوات 
ابن رشيد يملؤهم الرعب من شوفة رجاجيل يحولون عليهم من المقاصير، 

البسين ثياًبا بيًضا، وعلى رءوسهم عمائم خضر يدفونها إلى الوراء.
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كما قلت هي أسطورة أنقلها لكم كما سمعتها، وكما نعرف جميعا أن األهازيج 
ا للتراث الثقافي.  َباِحين والسواليف واألمثال الشعبية، تعتبر رافًدا مهمًّ والسِّ

حفظ الله بالدنا من كل مكروه، وكفانا كل شر، والحمد لله على نعمة األمن. 

األستاذ حمود المزيني: 

الله في عمرها - تقصد معركة أم العصافير.  الواضح أن والدتك - أمد 
وأم العصافير روضة في الحمادة، غرب المجمعة بحوالي 40 كيلو متر.

والقصة كالتالي:

بعد   - رشيد  بن  محمد  وسيطرة  الثانية،  السعودية  الدولة  تضعضع  بعد 
القصيم - على منطقة سدير، جعل في المجمعة - قاعدة المنطقة - قسًما من 

جيشه لضبط المنطقة.

قام اإلمام عبدالله الفيصل بمهاجمة المجمعة، وحاصرها حوالي شهرين 
فتحرك  به؛  استنجد  رشيد  ابن  جيش  قائد  ولكن  الستردادها.  1299هـ  عام 
بجيشه وصحبه حسن بن مهنا أمير بريدة بسرية كذلك متوجهين إلى المجمعة. 
فلما علم عبدالله الفيصل بوصولهم إلى الزلفي. فك الحصار عن المجمعة 

وقفل راجًعا إلى الرياض.

بعد عامين، وفي عام 1301هـ. جهز اإلمام عبدالله الفيصل. جيًشا وسار 
به عن طريق ضرما، فالحمادة؛ لمباغتة قوة ابن رشيد في المجمعة، ولكن ابن 
رشيد علم بذلك مبكًرا، فسيَّر جيًشا اصطدم بجيش اإلمام عبدالله الفيصل في 

أم العصافير بالحمادة. 
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إلى  بجيشه  فعاد  الفيصل،  عبدالله  المعركة على  في هذه  الدائرة  كانت 
الرياض. وقوي مركز ابن رشيد، وانتهت األمور بعد ذلك إلى انتقال اإلمام 
الكويت  إلى  الحكم  في  الفيصل  عبدالله  الذي خلف  الفيصل  عبدالرحمن 

عام 1308هـ.

وفي هذه المعركة يقول ابن هويدي، ذلك الشاعر المتقلب:

لحـومكـون جـرى بـأم العصافير مـا كان تشـبع  طويـق  سـباع  خـا 

ميـر اسـجدوا للـي عليكـم رحـومالعلم جابه طلعت الشمس حسنان

إلى آخر القصيدة.
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)الشيخ إبراهيم السلطان(
1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م

الشيخ عبدالعزيز الشويعر: 

مباشرة  المغرب  بعد  الرتباطي  ونظًرا  عدمُته،  ال  محمد  أبي  الغالي  إلى 
باجتماع يحتاج ألكثر من ساعة، مما يستوجب استئذانكم في أن أتحدث قلياًل 

عن األخ والصديق إبراهيم السلطان قبل الوقت المحدد للحديث عنه.

أبو عبدالله مواطن مخلص وعلم من أعالم إقليم سدير، يعرفه القاصي 
مجاالت  كل  في  المتعددة  وإسهاماته  الطيبة  أعماله  عنه  تتحدث  والداني، 
مؤسسة  وله  وغيرها،  تمير  مدينته  في  والصحية  والتعليمية  التنموية  الخير 
المتعددة  االجتماعية  ومشاركاته  إسهاماته  تنطلق  ومنها  اسمه،  تحمل  خيرية 
علي  الشباب  ومساعدة  مدينته،  في  المحتاجين  كإسكان  الخير؛  أعمال  في 
الزواج، وبناء المساجد، وتشجيع المتفوقين دراسيًّا من خالل جائزة التفوق 
التي أنشأها منذ عشرات السنين، وما يقيمه من احتفاالت سنوية لهذا الغرض، 
في  والمثالية  المجتمع،  وخدمة  واإلحسان  البر  في  يقتدى  نموذج  بحق  فهو 

التعامل، وحب الوطن. أكثر الله من أمثاله وتقبل الله حسناته.
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األستاذ محمد الفيصل: 

مشاريع  وولده،  ماله  في  له  وبارك  الله  حفظه  السلطان،  إبراهيم  للشيخ 
خيرية عديدة، منها - على سبيل المثال - ال الحصر:

متابعته لجمعية تمير الخيرية، حتى تم اعتمادها، كما أنه الداعم الرئيس لها.   -

وبدون  الحياة،  مدى  لوالديه  ووقفه  بتمير  الخيرية  الجمعية  مقر  شراء   -
مقابل للجمعية. 

إنشاء مبنى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتمير.   -

دعم مبنى الهالل األحمر.   -

دعم مبنى نادي المجزل.   -

بناء مبنى الطوارئ بمستشفى تمير.   -

اإلسهام في دعم مبنى الكلى بمستشفى تمير.   -

اإلسهام في دعم مبنى الدفاع المدني.   -

دعم روضة األطفال.   -

دعم مشاريع البلدية.   -

تأسيس جائزة المجزل للتفوق العلمي للمتفوقين لمدارس تمير بنين وبنات.   -

دعم مشاريع الطرق الزراعية في تمير.   -

دعم مهرجانات العيد في تمير كل سنة.   -

بناء جامع الديرة القديمة على حسابه الخاص.   -
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وهو  فيه،  الثقافية  المناشط  معظم  وعرض  الثقافي  السلطان  مركز  إنشاء   -
معلم من معالم تمير. 

مساعدة الفقراء والمساكين، وشراء منازل لهم.   -

ا لدور األيتام بالرياض. مساهمته سنويًّ  -

ا.  دعم مراكز المعاقين ماديًّ  -

دعم برنامج لترميم المساجد.   -

دعم المقبلين على الزواج.   -

ال يقتصر دعمه على تمير فحسب، بل وصل للعديد من المناطق بالمملكة.   -

تكريمه في مدينة تمير:

محافظ  سعود  آل  عبدالله  بن  عبدالرحمن  األمير  السمو  صاحب  شرف 
وأعضاء  رئيس  أقامه  الذي  الحفل  في  1435هـ  عام  تكريمه  المجمعة 
الخيرية واإلنسانية  البارزة وإسهاماته  البلدي بمدينة تمير؛ لجهوده  المجلس 
وتوزيع  وأشعار،  كلمات  من  متنوعة  فقرات  الحفل  شمل  واالجتماعية، 

الدروع التذكارية له بهذه المناسبة.

      األستاذ عبدالكريم التركي:        

وسدير  تمير  أعالم  من  علم  السلطان  عبدالمحسن  بن  إبراهيم  الشيخ 
واالجتماعي،  الخيري  والدعم  األعمال  شتى  في  عامة  والمنطقة  خاصة، 
والخدمي، واإلنساني، وهذا من نعم الله عليه أواًل ثم على المجتمع. وأشكره 

وأمثاله من أبناء بالدنا الغالية. 
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ميزات  من  الذين هم  المباركة  الثلة  وفق هؤالء  أن  الله وأشكره  وأحمد 
الحمد  ولله  والمتعاون.  المتآلف  المبارك  السعودي  المجتمع  وخصوصية 
على البر والتقوى، فجزى الله ضيف هذه الليلة خيًرا وتقبل أعماله في ميزان 
الجميع،  على  الغالية  مملكتنا  في  الخير  فاعلي  الله  وكثر  ووالديه،  حسناته 
وشكًرا للوالد الغالي أبي محمد وكل إخواني أعضاء المجلس على ما يبذلون 

من خدمات لمجتمعهم وأهلهم. ولكم تحياتي .

معالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد: 

في  فقط  ليس  والعطاء،  البذل  في  كثيرة  أياٍد  له  السلطان  إبراهيم  الشيخ 
ومخلًصا  ولطيًفا  خدوًما  كان  كما  المملكة،  من  متعددة  مناطق  في  بل  تمير، 

عندما كان في وزارة المواصالت، ويعتبر من أعيان سدير حفظه الله ووفقه.

 معالي المهندس عبدالعزيز التويجري                  

السالم عليكم.
مسيرتي  خالل  من  السلطان  إبراهيم  الشيخ  أستاذي  عن  أتحدث  سوف 

معه في وزارة المواصالت. 
يتابع  أستاًذا  وأمثالي  وجدت  المواصالت  بوزارة  التحاقي  من  فترة  بعد 

طالبه بكل اهتمام، ويوجههم دون أن يشعرهم بنقص أو حاجة للتعليم. 

كان يدعونا لحضور اجتماعاته في العمل لنستمع إلى محاضرات متنوعة 
من الحضور أصبحت لنا مرجًعا في مسيرتنا العملية. 

كان - حفظه الله - يهتم بأن يأخذ الموظف حقوقه كاملة في وقتها كما 
يشجع علي االلتحاق ببرامج التدريب.
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بأساليب  يتعلق  الكثير، سواء ما  العملية -  تعلمت منه - خالل مسيرتي 
العمل أو بأساليب التعامل مع الموظفين والمراجعين. 

منذ بدأت العمل في الوزارة، حتى تقاعدت منها متدرًجا في مواقع العمل 
والمتابعة،  للتخطيط  وكياًل  موقعه  في  خلفته  أن  إلى  مشرف،  مهندس  من 

تعلمت وزمالئي منه الكثير في مجاالت العمل. 

كان مدرسة في التعامل ومدرسة في قضاء حوائج الناس لمن يعرف ومن 
ال يعرف، يساعدهم بماله ويتابع قضاياهم في الوزارة وخارجها. 

األخ إبراهيم السلطان مدرسة في اإلدارة وفي بذل الخير من ماله وجاهه. 

هذا جانب وهناك جوانب أخرى تطرق إليها اإلخوان قبلي. 

أدام الله علي الجميع الخير والبركة والسالمة.

 الدكتور خالد المهيدب                 :

أبو عبدالله بصماته في أعمال البر واإلحسان تذكر فتشكر. وفيما يخص 
جمعية البر بحوطة سدير كانت له اليد الطولى مع بعض رجال األعمال من 
األسرة في دعم المشروع االستثماري الثاني للجمعية بمبلغ مليون وثالثمائة 

ألف ريال.

ونحمد الله أن إقليم سدير يحتضن رجاالت أوفياء يتسابقون في مجاالت 
الخير، يبذلون الغالي والنفيس لخدمة بلدهم.
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األستاذ عبدالله أبابطين:

أال  تعالى  الله  من  أرجو  إنسانية،  مواقف  له  السلطان  إبراهيم  الشيخ   
يحرمه أجرها، فهي كثيرة وهذا أحدها؛ حيث خصص 7 ماليين ريال إعانة 
الرجل  هذا  ا  حقًّ مجتمعنا.  على  البالغ  أثره  له  المشروع  هذا  ومثل  زواج، 

يعمل في صمت.

الشيخ علي العثمان:       

جديد  مبنى  وإقامة  القديم،  الطوارئ  مبنى  وإقامة  المتزوجين،  إعانة 
في  الله  جعلها  اآلن،  نتذكرها  ال  أخرى  وأعمال  تمير،  لمستشفى  للطوارئ 

ميزان حسناته يوم القيامة.
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)األمير تركي بن ماضي(
1438/5/17هـ الموافق 2017/2/14م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

األمير تركي بن محمد بن ماضي من رجال الملك عبدالعزيز الذي كان 
لهم شأن كبير فى فترة توحيد المملكة العربية السعودية.

سأترك الحديث عنه - رحمه الله - من أجل أن يتكلم بنفسه فى كتابه: 
»تاريخ آل ماضي« والذي قام بتأليفه قبل 62 سنة.
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األستاذ عبدالعزيز الدريس: 



127



128

األستاذ يوسف العتيق:
نبذة عن تركي بن ماضي رحمه الله. كتبها ابن أخيه )فوزان بن حمد الماضي(.
عن  ماجستير  رسالة  طبع  بصدد  عبدالعزيز  الملك  دارة  أن  بالذكر  جدير 
دور تركي بن ماضي الوطني، خاصة في موضوع العالقات السعودية اليمنية.
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األستاذ عبدالعزيز الدريس: 
الملك  جامعة  من  ماضي  بن  تركي  األمير  عن  ماجستير  رسالة  صدرت 

خالد لألستاذ عبدالله القحطاني سنة 1435هـ. 
وهذا من كتبه التي أمتلكها - رحمه الله -.
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األستاذ يوسف العتيق: 
التعايش  في  مهمة  نصائح  يوجه  عبدالعزيز  الملك  وفيها  مهمة  وثيقة 

االجتماعي ألهل نجران، وتركي بن ماضي هو الواسطة في هذه الرسالة.

األستاذ يوسف العتيق: 
عن  ماجستير  رسالة  طبع  بصدد  عبدالعزيز  الملك  دارة  أن  بالذكر  جدير 

دور تركي بن ماضي الوطني خاصة في موضوع العالقات السعودية اليمنية.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

قصر تركي بن ماضي في نجران شاهد على العصر في حياة هذا األمير الكريم.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

أخته الفاضلة خالتي هيا بنت محمد بن تركي الماضي زوجة جدي 
وعطفه  حنانه  عن  تحدثني  كانت  أبابطين،  عبدالمحسن  بن  عبدالعزيز 
وكرمه الشيء الكثير مما سوف أذكره للجنة أعالم سدير، وألن الحديث 

قد يطول.
األستاذ أحمد السلمان: 

 كما أن والدي عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلمان متعه الله بالصحة والعافية،
عنده الكثير عنه، وهو صديق خاص له.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

اإلخوان الكرام في لجنة أعالم سدير، معلومات مهمة عن األمير تركى بن 
ماضي - رحمه الله - قد ال تجدونها مكتوبة في الكتب، بل عن طريق التاريخ 

المحفوظ في أذهان الغير.

األستاذ يوسف العتيق: 

بإذن الله، كلها في طريقها إلى التوثيق.

األستاذ محمد الفيصل: 

من يبحث في مواقع الشبكة سيجد صورًا نادرة وأخباًرا ومقاالت قديمة 
عن األمير تركي رحمه الله.
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 المهندس مساعد الضاوي           :

هذا جزء من مقابلة أجراها فريق كتاب: »رجال حول الملك عبدالعزيز« 
بن  تركي  األمير  تسلم  فيها  يذكر   - الله  رحمه   - الضاوي  إبراهيم  عمي  مع 

ماضي إمارة غامد وزهران منه، وكان مقر اإلمارة في بلدة الظفير. 
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)األستاذ أحمد الدامغ(
1438/5/18هـ الموافق 2017/2/15م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته... لقاء اليوم مع ابن الروضة البار بل 
ابن سدير عومًا األستاذ واألديب والشاعر احمد بن عبدالله الدامغ رحمه الله 
واسكنه فسيح جناته عرف عنه كرم األخالق وحسن االستماع ورجاحة العقل 
التي  المواضيع  من  كثير  في  كتب  قصيدة  من  شعر  بيت  أو  حكمة  إما  كالمه 
ربما لم يكتب لها غيره وال اذكر اديب كتب عن الضب بل فاق الجاحظ فيما 
كتبه في كتابه )الحيوان( تشرفنا في الملتقى الثقافي بروضة سدير بتكريمه سنة 
األعلى  الفردوس  الله واسكنه  الحفل رحمه  فقرات  بعضا من  1423 وهذه 

كان صديقًا لي والازال اذكره وأدعو له في وفائه أراه في أبنائه البررة.

األستاذ أحمد الدامغ.. أجر وعافية. جريدة الجزيرة 8/19/ 1434هـ، 
العدد 14883.

األستاذ األديب الشاعر المثقف األخ العزيز أحمد بن عبدالله الدامغ أحد 
أعالم مدينة روضة سدير وأحد أبناء أسرة آل دامغ الكريمة المنتشرة في إقليم 
سدير والقصيم والمنطقة الشرقية، يرقد على السرير األبيض ودعاؤنا للمولى 

جّلت قدرته أن يجعل ما أصابه أجرًا وعافية.
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عرفته الساحة األدبية منذ عشرات السنين وأّلف العشرات من الكتب في 
الشعر واألدب والتاريخ وهو صاحب قلم قلم أن يوجد مثله سواء في عذوبة 

األسلوب أو نقل الفكرة للقارئ الكريم.

ينبثق عن  الذي  السليم  الهادف والتوجيه  بالنقد  تمّيزت كتاباته الصحفية 
زيارة  آخر  في  يمل.  الطيبة، مجلسه ال  األرض  لهذه  وانتماء  وإخالص  وفاء 
صابر  أنه  إال  به  ألّم  الذي  األلم  من  الرغم  وعلى  عليه  بالسالم  وتشرفي  لي 
ومحتسب فقد كان في كلماته وسرده لألحداث والتاريخ وتثبيت ذلك بالشعر 

سواء العربي أو النبطي كأنه يأخذ الرحيق من زهرة إلى زهرة.

القلم  أجل  من  سخره   - الله  بإذن   - المديد  عمره  من  عامًا  ثمانون 
لم  ما  األدب  ومن  الشعر  ومن  التراث  من  أعطانا  قلمه،  يخطه  ما  ومصداقية 
نجده عن غيره، هو كنز من العلم والمعرفة وله مجلسه األدبي والثقافي سواء 
في عاصمتنا الغالية أو في مدينته ومدينة أجداده روضة سدير، وكنت أتشوق 
عندما أكون في روضة سدير لرؤيته ودليلنا على وجوده في روضة سدير كثرة 
الزائرين وازدحام السيارات بجانب منزله في مدينة الداخلة، وكان لي شرف 
أن منزلي قريبًا منه. في اعتقادي أن مؤلفاته تجاوزت عشرين مؤلفًا وكل كتاب 

له عدة أجزاء لم تر النور حتى اآلن.

هنيئًا لنا أن يكون أدبينا وشيخنا أحد أبناء حبيبتنا الغالية روضة سدير. وما 
أجمل أن يكوم هذا العلم بإطالق اسمه على أحد شوارع مدينته التي أحبها 

وأحبته روضة سدير.. أرجو الله الكريم أن نراك يا أبا عبدالله بصحة وعافية.

والله الموفق،،
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

 - الدامغ  بن عبدالله  أحمد  الشيخ  كتبتها عن  التي  المقاالت  بعض  هذه 
رحمه الله.

رحم الله األديب والمؤرخ أحمد الدامغ. جريدة الجزيرة 1435/٧/6هـ.

الحمد لله على قضائه وقدره وما نقول إال كما قال الصابرون: »إنا لله وإنا 
إليه راجعون وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم«.

لقد فقدنا األديب والمؤرخ وأستاذ الجيل الفاضل أحمد بن عبدالله الدامغ 
ذلك الجبل األشم الذي لم يتوقف قلمه عن الكتابة في كل ما له شأن وفائدة 
في هذه الدنيا، فمرة تجده يكتب في الحكمة ومرة كتب في التاريخ ومرة في 
الشعر ومرة في األدب، هذا المؤرخ األديب الذي أّلف عشرات الكتب ومئات 

المقاالت كان ألسلوبه جدارة ومقدرة جعلته محببًا إلى الجميع.

كان مالكًا لزمام التواضع والهدوء واالستماع ثم اختيار المناسب النافع 
من الرد الجميل الذي يتحلى بالمعرفة والعمق في الفهم واإلدراك.

من  عنه  وجمع  الكتب  عشرات  سدير(  )وادي  الفقي  وادي  عن  كتب 
القصائد ما عجز عنه اآلخرون حتى أنه استطاع أن يجمع كل ما قيل في هذا 

الوادي العظيم ألكثر من أربعين شاعرًا جميعهم تغنوا وأّرخوا لهذا الوادي.

وكل  الداخلة  ومدينة  سدير  روضة  إليه  المحببة  مدينته  شعراء  عن  كتب 
مدن سدير.. كل ذلك بجهد منفرد منه شخصيًا في مقابالته للشعراء أو جميع 

ما سبق وتم نظمه من قصائد كادت أن تندثر.
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وأصبحت تاريخيًا شعريًا وثقافيًا تتداوله األجيال.

كان لي الشرف تكريمه في الملتقى الثقافي قبل عدة سنوات وما أجمل أن 
نرى كثيرًا من الجهات الحكومية الخاصة تكّرم هذا العالم البارع في أعماله.

لقد سّطر لنا أستاذنا الكريم تاريخًا كاد أن يفقد ولتشهد األجيال القادمة أن 
الشيخ أحمد الدامغ ترك اإلرث الباقي في خدمة مجتمعه وبالده.

عبدالله  بن  أحمد  األستاذ  والمؤرخ  والشاعر  األديب  شيخنا  الله  رحم 
الدامغ وأحسن الله العزاء ألبنائه وأسرته الكريمة ولكل أهالي روضة سدير 

وكافة من عرفه وأحبه.

ونرجوا الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما أصابه تكفيرًا له. 

والحمد لله على قضائه وقدره.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

الجزيرة  جريدة  عبدالعزيز.  الملك  ومواقف  حياة  من  ومواجيز  شذرات 
1436/5/24هـ، العدد 15508.

الدامغ  عبدالله  بن  أحمد  واألديب  والشاعر  األستاذ  ألفه  كتاب  هو 
الله  حفظهم  أبناؤه  يقوم  أن  وتعالى  سبحانه  الله  وشاء  الله(  )رحمه 
البابطين  سعود  عبدالعزيز  الدكتور  واألديب  الشاعر  تكريم  مناسبة  وفي 
صاحب  من  كريمة  وبرعاية  سدير  بروضة  بنا  الخاص  الثقافي  بالملتقى 
السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز قاموا بطباعة هذا الكتاب الهام 
وتقديمه هدية لألمير ولألخ عبدالعزيز ولنا. فجزاهم الله كل خير على هذا 



143

الثقافي لحياة موحد هذه البالد  الجهد المتميز، والمطلع على هذا الكنز 
الملك عبدالعزيز رحمه الله تطرق إلى أمور كثيرة قد يكون بعضها ينشر 
ألول مرة والطريف الالفت للفهم أن مؤلف هذا الكتاب رحمه الله نهج 
أسلوبًا مغايرًا لمن سبقه فهو يحكي مآثر وقصص واقعية مرت على اإلمام 
عبدالعزيز مما يجعل القارئ ال يتوقف عن قراءة الكتاب حتى آخره فهو 
ما  الذي  العظيم  الرجل  الملك عبدالعزيز هذا  استقصاء مسيرة  إن  يقول: 
من بقعة في شبه الجزيرة العربية إال ولقدمه فيها أثر وموضع إصالح وتتبع 
خطواته يرحمه الله في البداية قد تكون سهلة لكنه عندما استقام له األمر 
التأسيس اإلداري  وأصبح ملكًا مسؤوالً عن رعيته أخذ في االتجاه نحو 
والمعماري  والسياسي  واالقتصادي  والصحي  والتعليمي  واالجتماعي 
عدته في ذلك طبع عليه من ورع وقوة ولين وشدة وتسامع وعقاب وعفو 
ألن  التخصص  ويلزمه  اإلصالحات  تلك  بين  يتيه  القلم  فإن  ومحاسبة 
لها  مصادر  وجود  لعدم  ال  للكاتب  تأتي  أن  يمكن  ال  والشمولية  اإللمام 
ولكن لوفرتها وتنوعها وتعدد األساليب التي كان يرحمه الله ينتهجها حتى 
المؤلف رحمه  لقد تطرق  انتهاجها نجاحًا وصالحًا وفالحًا.  ما رأي في 
نشأته وجهاده في  منذ  الملك عبدالعزيز  متنوعه في حياة  أبواب  إلى  الله 
يعرج  ثم  والعالمية  والعربية  المحلية  ومكانتها  البالد  هذه  أجزاء  توحيد 
واحترام  بالعلماء  عالقته  ذلك  من  اإلمام  حياة  في  يومية  روايات  على 
فكان  والمحكوم  الحاكم  بين  المناصحة  على  القائمة  والعالقة  القضاة 
أفراده  وينعم  والعدالة  المحبة  يسوده  فاضل  مجتمع  إيجاد  ذلك  نتيجة 
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رحمه  المؤلف  يتطرق  ثم  وأموالهم  أعراضهم  على  واألمن  باالستقرار 
الصحة  مثل  عبدالعزيز  الملك  أنشاها  التي  اإلدارية  القواعد  إلى  الله 
المعارف  وإدارة  1345هـ  الخارجية  الشؤون  ومديرية  1342هـ  العامة 
1345هـ ووكالة المالية 1348هـ والشؤون العسكرية 1348هـ ووزارة 
الخارجية 1349هـ وإدارة المعارف 1354هـ أنشئت المدارس في ينبع 
لتعليم  مدارس  أنشئت  1357هـ  وفي  1356هـ  وفي  المكرمة  ومكة 
الهاتف والبرق والالسلكي وسبع مطابع وفي 1358هـ أنشئت أول إدارة 
للطيران وفي 1362هـ أنشئت مكتبة الرياض وفي 1367هـ أنشئت أول 
محطة للكهرباء وفي 1368هـ تمت توسعة الحرم الشريف ووضع حجر 
األساس إلنشاء الجامعة اإلسالمية يقول عنه أحد المستشرقين في كتابه 
حيثما جلس عبدالعزيز فهو القاضي األول واألخير لمنازعات قومه أفرادًا 
الرئيس األمريكي  القبائل ويقول  له خبرة واسعة بشؤون  وجماعات وأن 
روزفلت بعد مقابلة للملك عبدالعزيز: لقد فهمت من الملك ابن سعود 
في عشر دقائق ما تعذر علي فهمه في عشرين سنة وقال الملك علي بن 
الحسين: إن ابن سعود هو خير من يستطيع أن يحكم الجزيرة العربية وقال 
بن  عبدالعزيز  الملك  يكون  قد  1935م  سوايزر  ايميل  األلماني  الكاتب 
سعود الرجل العربي الوحيد الذي برز منذ ستة قرون في الجزيرة العربية 
أن  ليصعب  )إنه  قائاًل  الملك عبدالعزيز  ووصف جيرالد دوغورس عهد 
الملك  القصير في عهد  الوقت  مثل ذلك  في  يتحقق  تبدالً جذريًا  تتخيل 
عبدالعزيز حتى يمكن القول بكل دقة: لو أن قافلة أسقطت كيسًا بالصحراء 
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فال بد من العثور عليه بعد ستة أشهر في الموضع نفسه، فاألمن في المملكة 
العربية السعودية مدهش وهو أكثر شموالً ألمنه من أي بلد أوروبي(.

آل  عبيد  بن  إبراهيم  الشيخ  قاله  كالمًا  الله  رحمه  المؤلف  وأورد 
عجوزًا  امرأة  إن  ثراه  الله  طيب  عبدالعزيز  الملك  كرم  عن  عبدالمحسن 
في  يعطيك  أن  الله  أسأل  عبدالعزيز  يا  وقالت:  الطريق  في  مرة  استوقفته 

آخرتك كما أعطاك في دنياك.

فسر لهذه الدعوات أعظم سرور وأمر زن يعطي لها ما كان لديه في السيارة 
خمسة  المجموع  ليصح  ريال  خمسمائة  فيه  كيس  كل  أكياس  عشرة  بها  فإذا 
آالف ريال فلما أعطيت لها عجزت عن حملها فأمر لها بذلول تحمل عليها 
هذا المبلغ وأمر لها بخادم يوصلها إلى منزلها في قلب الصحراء، قلت: هذا 

والله الكرم النابع من الطبع ال القائم على التطبع.

ال شك أن المؤلف رحمه الله بذل الجهد في تأليف وجمع ما ورد في هذا 
الكتاب الثمين وكما أشرت فإن أسلوب وطريقة المؤلف جعلت تتابع األفكار 

كحلقة ذهبية متصلة ببعضها.

إنه كتاب ثمين يجدر قرائته.

وألبناء المؤلف الثناء والتقدير على سماحهم لنا بالملتقى الثقافي بإعادة 
طباعته وتوزيعه كهدية لمن طلبه.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

خريطة تقريبية إلقليم سدير. إشراف الشيخ أحمد الدامغ رحمه الله. عام 
1384هـ. متوفرة بمكتبة سدير الوثائقية.
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األستاذ عبدالله أبابطين:

أحمد  األستاذ  األديب  تكريم  بمناسبة  الغنام  إبراهيم  الشاعر  قصيدة  هذه 
الدامغ ملتقى عبدالله بن محمد أبابطين الثقافي، الخميس 20 / 11 / 1423هـ.
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األستاذ عبدالله أبابطين:

ملتقى  في   - الله  رحمه   - الدامغ  أحمد  األديب  تكريم  حفل  من  صور 
عبدالله أبابطين الثقافي بروضة سدير، الخميس 20 / 11 / 1423هـ.
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األستاذ يوسف العتيق:

رحمك الله يا أحمد الدامغ

صحيفة الجزيرة - 12 / ٧ / 1435هـ - العدد 15200.

كتب في األدب العربي القديم، كما كتب في األدب الشعبي وشعراء مسقط رأسه 
سدير الغالية، وكتب عن مدينته روضة سدير كتابًا مستقاًل وكتب في األدب العربي 
الكثير  الشعبي  األدب  فنون  في  وله  المثمن،  األدب  عنوان  تحت  ضخمة  موسوعة 
والكثير ال سيا كتابه الشهير شعراء وادي الفقي. كتب في الصحافة منذ عقود تحدث 
في مقاالت عن قوقل، وتحدث عن رجاالت عاش معهم أو درس شعرهم ونتاجهم 
األدبي.. لم ينقطع بيته من زائر أو سائل أو باحث في أمسية مغربية يومية، وبعد تقاعده 
أضاف لألمسية ضحوية يستقبل فيها الجيران والباحثين والمحبين. مبتسم لطيف كريم 
إلى أقصى درجات الكرم المادي والمعنوي والعلمي، طلبت منه يومًا نبذة صغيرة عن 
المطلوبة على  بالمادة  أن زودني  وبعد  لماذا،  يسأل  رأسه روضة سدير، ولم  مسقط 
أروع وجه قال )اآلن زودتك بما طلبت، وقل لي لماذا طلبته( ليخدمني أكثر بعد أن 
يعرف هدفي. متابع جيد للصحافة ومشارك بدرجة عميل امتياز للصحافة الثقافة حتى 
بعد تقدم السن ووهن العظم، وضعف البصر، حتى أنه في آخر أيام حياته كان يطلب 
ممن هم حوله أن يقرأوا عليه ما ينشر في الصحف حبًا في الفائدة والثقافة. رحمك 

الله يا أبا عبدالله، وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك والعزاء ألسرتك الكريمة.

األستاذ يوسف العتيق: 
هذا مقالي في رثاء األستاذ النبيل أحمد الدامغ، وقد كتبت عنه أكثر من 

مقال. ونشرت له العديد من المقاالت أغلبها عن سدير.
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األستاذ عبدالله بن أحمد الدامغ :      

تعريف بالوالد أحمد بن عبدالله الدامغ - رحمه الله.

هو أحمد بن عبدالله بن فوزان الدامغ.  -

ُولد عام 1355هـ بروضة سدير.  -

بدأ حياته الوظيفية بالتدريس بمدينة الرياض عام 1375هـ.  -

استقال من التدريس وُعين أمين مستودعات بوزارة الزراعة عام 1386هـ  -

أن  إلى  فيها  التجارة عام 1389هـ، وترقى  إلى وزارة  الزراعة  انتقل من   -
وصل إلى مدير الخدمات بالوزارة إلى أن تقاعد.

له العديد من المشاركات الصحفية منذ عقود خاصة في صحيفة الجزيرة.  - 
والفنون،  الثقافة  جمعية  األدبي،  النادي  في  المشاركات  من  كثير  له   -  

وأدار العديد من األمسيات األدبية الشعرية.

في  كتب  كما  القديم،  العربي  األدب  في  كتب  كتاًبا:  ستين  من  أكثر  له   -
النبطي  )الشعر  كتاب  في  سدير  رأسه  مسقط  وشعراء  الشعبي،  األدب 
موسوعة  العربي  األدب  في  كتب  كما  أجزاء(،  أربعة  الفقي..  وادي  في 

ضخمة )16 جزًءا( تحت عنوان )األدب المثمن(.
كتب في القهوة بحث علمي وأدبي في ثالثة أجزاء بعنوان )الصفوة مما   -

قيل في القهوة(.
له دراسة عن محسن الهزاني حياته وأدبه.  -

له عدة رسائل أدبية أبرزها )رسالة إلى أبي بدر في الحظ والغنى والفقر(   -
موجهة إلى األستاذ حمد القاضي.
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وله )األدب المستحسن في رسالة إلى أبي يزن( موجهة لألستاذ األديب   -
إبراهيم التركي.

له كتاب )األدب المرتب( 3 أجزاء.  -
له ديوان »األلفيات«، جمع فيه الكثير من األلفيات لشعراء قدامى ومعاصرين.  -
شارك في ملتقى محمد بن لعبون الذي نظمته مؤسسة عبدالعزيز سعود   -

أبابطين لإلبداع الشعري الذي ُأقيم في الكويت.
تم تكريمه من قبل ملتقى عبدالله محمد أبابطين الثقافي.   -

الثالثية ألكثر  لقائهم األسبوعي  بيته األدباء والباحثين في  استضاف في   -
من 25 سنة.

توفي - رحمه الله - بعد معاناة مع المرض في رجب من عام 1435هـ.  -

األستاذ يوسف العتيق: 

وكثير من مقاالته وفاء لسدير وأهلها، وخاصة أعالم روضة سدير.

األستاذ عبدالله بن أحمد الدامغ:        
أبابطين  محمد  بن  عبدالله  لملتقى  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  يفوتني  ال  كما 
من  كان  محمد  أبا  أن  خاصة  نفسه..  في  كبير  أثر  له  كان  حيث  والدنا؛  لتكريمه 
المقربين ألبي رحمه الله، ونعلم ما يكنه أبي له.. فجزاه الله خير الجزاء على تقديره 

ووفائه.. وأثني بالشكر لمجلسكم الكريم على وضع أبي محوًرا لنقاش الليلة..   

األستاذ يوسف العتيق: 

من مزايا األستاذ أحمد الدامغ أنه يكتب في موضوعات ليست تقليدية أو 
عادية، فهو يبحث عن الجديد والمفيد في نفس الوقت.
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 األستاذ منذر الدامغ                  :

عبدالله  )أبو  الله  رحمه  الدولة  وزير  الخويطر  عبدالعزيز  الدكتور  عنه   يقول 
أحمد: الدامغ صاَحَب الشعَر فصيَحُه وعاميَّه مصاحبَة هاٍو فأصبح صاحبه وخدينه، 
وأصبحا قرينين، تجلس معه دقائق فيميل بك ويقتاد راحلتك إلى روض أغنى منه.

 ُيدخلك إياه، فال تريد الخروج، وكيف تريد ذلك وأنت تجد الفائدة والمتعة. 
غاص في كتب األدب ودفن رأسه فيها طائًعا مختاًرا، فاجتذبته اليها وأطبقت عليه 

جوانبها، فلم يعد باختياره أن يخرج منها مختاًرا كما دخلها مختاًرا( .

األستاذ صالح العويد: 
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 األستاذ منذر الدامغ                 :

أسماء  عن  يده  بخط  بحث  مكتبته،  في  وجدناها  التي  الملفات  ومن 
النباتات في نجد عامة ومنطقة سدير خاصة؛ حيث نظم قصيدة ذكر فيها معظم 
هذه النباتات مع شرح لهذه األسماء، معتمًدا في ذلك على معجم المعاني، 

ووضع لها مقدمة. 

الوعد  مع  خطأ،  أي  وجد  إذا  فمعذرة  عجل،  على  بكتابتها  قمت  وقد 
أبابطين  محمد  بن  عبدالله  لملتقى  وتقديمها  الله،  بإذن  الحًقا  بمراجعتها 

الثقافي. فإلى القصيدة.
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الدكتور فهد الدامغ: 

من المراسالت الشعرية الطريفة للعم أحمد الدامغ مع بعض الشعراء.
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)الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي(
1438/5/19هـ الموافق 2017/2/16م

األستاذ عبدالله أبابطين: 
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األستاذ يوسف العتيق: 

هذا هو عنوان كتاب توثيقي عن الشيخ عبدالله الماضي، أعددته والزمالء 
في ملتقى الوراق عن أبي عبدالمحسن.
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األستاذ محمد الفيصل: 

نعم األستاذ أحمد - رحمه الله - كتبه مهمة، وبعضها أصبح نادًرا، فياليت 
يعاد طبعها.

وأذكر أني كنت أبحث عن أحد أجزاء كتاب »شعراء وادي الفقي«، ولم 
أجده إال بشق األنفس.

 المهندس مساعد الضاوي:            

 رحمه الله. استمعت إلى مقابلة معه في إذاعة الرياض. كان مثاالً يحتذى 
به في اإلصرار والعزيمة في حياته الوظيفية والثقافية. لكن أذكر قوله بأنه بدأ 

بالتدريس في الخطامة.

األستاذ يوسف العتيق: 

حديث معالي الدكتور فهد السماري عن الشيخ عبدالله الماضي.
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األستاذ يوسف العتيق: 

الدكتور عبدالله العسكر - رحمه الله.

األستاذ يوسف العتيق: 

األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
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األستاذ يوسف العتيق:

الشيخ عبدالله بن إدريس.
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األستاذ يوسف العتيق: 

األستاذ حمود المزيني.
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األستاذ يوسف العتيق: 

الشيخ عبدالعزيز سعود البابطين.

األستاذ يوسف العتيق:

أبو عبدالمحسن  مازحني  الماضي  بشيخنا عبدالله  لقاء جمعني  أول  في 
عن مدينة الداخلة، وأنها دخلت في جارتها الغالية روضة سدير. أترككم مع 

هذا الحوار الذي نشر عبر صحيفة الجزيرة.
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هذا عنوان مقالي:

  »أين تقع حرمة يا أبا عبدالمحسن؟«

العدد   - 3/8/142٧هـ   - الجزيرة  صحيفة   - العتيق  يوسف  أ.  بقلم 
12386

الله  عبد  الشيخ  مع  حديثي  من  األولى  الجمل  وفي  األول،  لقائي  في 
عن  غني  علم  وهو  سابقًا،  الداخلية  وزارة  وكيل  الماضي  المحسن  عبد  بن 
مسقط  عن  سألني  فتشكر،  تذكر  التي  والخيرية  الوطنية  لمساهمته  التعريف 
الداخلة بسدير، فأردف سؤاله األول بسؤال ثاٍن،  رأسي؟ فقلت له: من بلدة 
ليس القصد منه معرفة الجواب بقدر ما هو الممازحة والمداعبة، قال أبو عبد 

المحسن: الداخلة والروضة ال يفصل بينهما اآلن سوى شارع!!.

الروضة مدينة رائعة تجاور بلدة الداخلة أكبر منها مساحة وأكثر سكانًا، 
ومع المقسمات الجديدة لهذه المدن دخلت بلدة الداخلة في مدينة الروضة 

أو تكاد )!(.

نفس  في  وإشارات  له دالالت  السؤال  أن هذا  يعرفون  إقليم سدير  أبناء 
المدن  بعض  وأن  الممازحة،  منها  يقصد  األحوال  أغلب  في  لكنها  السائل، 
الصغيرة دخلت في حيز المدن األكبر مساحة واألكثر سكانًا مع السباق الكبير 
للوطن في النظام الحديث في البناء والسكن والبحث عن المخططات األكبر 

واألقدر على استيعاب الفلل ذات الطراز الحديث في كل أرجاء الوطن.

تاريخية  قضية  إلى  ضمنًا  أشار  السؤال  هذا  في  المحسن  عبد  أبا  لكن 
كبار  يرويها  قضية  الواحد،  والوطن  التوحيد  وقت  هذا،  وقتنا  في  أصبحت 
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السن للصغار على سبيل القصص المسلية أو المؤثرة أو ألخذ العبرة عن فترة 
مضت بحمد الله إلى غير رجعة.

القرى والهجر  التي كانت تجري قديمًا بين  المنافسات  هذه القضية هي 
والمدن في كل وطنا الغالي بل في سائر دول العالم، فأي بلدين متجاورين، 
إلى  تصل  التي  األحيان  بعض  في  والخصومات  المنافسة  من  بينهما  يكون 
وفي  المختصرة،  الكلمات  تتجاوز  ال  التي  الخصومة  بين  ما  متفاوتة،  درجة 
يتطور األمر ويتجاوز  الشعر, وفي أحيان  أبيات من  أو  بعض األحيان قصيدة 
ذلك إلى ما ال تحمد عقباه )!( .. فكلنا نسمع قصصًا يرويها أبناء هذه المدن 
نفسهم قبل غيرهم عن ما جرى قديما، وقد تجاوز أهل هذه المدن والقرى 
المتجاورة ذلك فجمعتهم األعمال وطلب الرزق والمصاهرة والهموم اليومية 

المشتركة، وقبل ذلك وبعده جمعهم هذا الوطن الكبير.

كان  القرى  إحدى  خطيب  أن  يروون  ما  الطريفة  القصص  هذه  فمن 
خاصة،  هذا  بالدنا  )عن  المشهورة  بالجملة  دعاءه  وختم  المطر،  الله  يطلب 
له )!!(  المجاورة  القرية  المسلمين  ببالد  المسلمين عامة( وهو يقصد  وبالد 
إحدى  في  متالصقين  حيين  اآلن  أصبحتا  القريتين  هاتين  أن  الطريف  ومن 
المحافظات ال تستطيع أن تفرق بينهما أبدا، ومثل هذه القصة الكثير والكثير، 
الطريفة  القصص  مثل  متجاورة  مدن  بين  وقصص  طرائف  عن  نسمع  فكلنا 
التي ال تنتهي في تجاور المدينتين األهم في منطقة القصيم بريدة وعنيزة، وال 
يكاد يخلو شبر من العالم إال ويروى فيه قصص مشابهة حتى أن بعض هذه 

القصص تلفق على بعض المدن من أجل التسلية.
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وأتذكر جيدًا أن أحد الباحثين ألف كتابًا عن بلدته، وتحدث عن المواقع 
التي تتبع هذه البلدة مثل مناطق الرعي أو الفالحة وغيرها، وذكر أن الموقع 
هذا  ضمه  على  مجاورة  قرية  من  أكثر  أو  باحث  فغضب  بلدته،  يتبع  الفالني 
الموقع لهم )!( وهو في الحقيقة للبلدة األخرى بحسب الباحث الغاضب أو 

موقع مشترك للبلدين )!(.

والغريب بل والمضحك أن هذا الموقع المختلف فيه ال يمثل أي قيمة 
مادية بل وال معنوية وال تاريخية، ولو أهدي ألحدهم سابقا بالمجان لما قبله، 

لكن زادت قيمته عند حديث هذا المؤلف عنه!.

وكما بدأت حديثي هنا بسؤال وّجهه ابن ماضي إلي عن الروضة والداخلة، 
وعن هذا الشارع الذي أصبح حدًا جغرافيًا بين البلدين، أتوجه إليه بسؤال ليس 

بريئا )!( فأقول له:

يا أبا عبد المحسن: حين يسألك أحدهم بكل براءة )!( ويقول: أين تقع 
مدينة حرمة )مسقط رأسك(، هل ستقول له بجانب مدينة المجمعة؟

أم ستقول شمال العاصمة الرياض؟!

سأنتظر جوابك وسيشاركني في االنتظار الكثير!!
وهذا رد أبي عبدالمحسن على مقالي وعنوانه:

»حرمة والمجمعة عينان في رأس«.
سعادة رئيس تحرير )الجزيرة( األستاذ خالد بن حمد المالك، سّلمه الله.. 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.. 
اطلعت على ما كتبه األخ العزيز عبد الله بن مدلج المدلج في جريدة 
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)الجزيرة( الغراء العدد رقم 12311 بتاريخ 17-5-1427هـ في صفحة 
عزيزتي الجزيرة تحت عنوان: )األراضي التي طالبت باستثمارها تقع في 
مدينة حرمة.. فلماذا التجاهل؟!(، وأحب أن أقول: إنني لم أتجاهل مدينة 
حرمة البتة، وإنني كتبت المقال السابق من باب حسن النية، ولم يحمل 
العكس فجميع  قلمي وقلبي مشاعر منحرفة تجاه مدينة حرمة، بل على 
أتطرق  تقدير واحترام، وأنا حين  الحبيبة تظل محل  مدن ومراكز بالدي 
إلى مصلحة عامة أنظر إلى المستقبل وما سوف تصبح عليه هذه المنطقة 
بالخير والنفع. حقيقة  المواطن  تنفيذ مشروعات تعود على  أو تلك بعد 
جياشة  مشاعر  قلبي  في  ولها  واحد،  رأس  في  عينان  والمجمعة  حرمة 
كونها واحدة من مدن بالدي الحبيبة، كيف بي اليوم أعمل على تهميشها 
بل تجدني  الموقع،  النظر عن  العام بغض  الصالح  أبحث عن  دائمًا  وأنا 
فهو  الباطن،  حفر   - المجمعة  كطريق  االستراتيجية  المواقع  عن  أبحث 

طريق دولي مهم. 

في  أدخل  ولن  الله،  عبد  األخ  ذكرها  التي  النقاط  تلك  إلى  أتطرق  ولن 
متاهات وتعقيدات وتأويل األقاويل وترك الجوهر والتطرق إلى أشياء ثانوية 
ال تخدم هذا المشروع أو تلك المنشأة. حقيقة، لقد شطح ذهن األخ عبد الله 
النوايا وصدق  بعيدًا هناك، وأثقل عليَّ القول، والله وحده يعلم مدى حسن 

الغايات.. وأنا أكتب هذه األسطر من باب التوضيح. 
فهد أحمد الثميري/ المجمعة

وكل هذا الحوار هو ممازحة بريئة بين تلميذ وأستاذه، كان الهدف األبرز 
منه ترداد مدن وقرى سدير.
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 األستاذ عبدالكريم التركي             :

الماضي حفظه  بن عبدالمحسن  أبي عبدالمحسن عبدالله  الشيخ  سعادة 
الله وأمد في عمره على طاعته، والعمل الصالح والصحة والعافية، شخصية 
ما شاء الله معروفة في المجتمع بشكل عام، وفي سدير على وجه الخصوص، 
عرف بحبه للخير وسعيه في مساعدة اآلخرين، وبدماثة خلقه، وتواضعه مع 
الجميع، وابتسامته التي ال تفارقه جبلة ال تصنًعا، وحرصه على خدمة الجميع 
األعمال  من  ذلك  وغير  حرمة،  مركز  وبلده  سدير  خاصة  ووطنًا،  مواطنين 
من  لزواره  يوميًّا  مفتوح  الرياض  في  العامر  بيته  في  ومجلسه  االجتماعية، 

مختلف المناطق والفئات. 

المتفوقين  جائزة  على  ماضي  آل  الكريمة  وأسرته  هو  قائم  سنوات  منذ 
لمناسباتهم، كذلك  الماضي  ديوانية  أسرتهم، ولديهم  وبنات من  بنين  علميًّا 
هو من الحريصين على متابعة احتياجات حرمة من الخدمات مع إخوانه من 
رجاالت حرمة الكرام الذين يحرصون على المصالح العامة ودعم المناشط 

بأنواعها في سدير بشكل عام، جزاهم الله على جهودهم خيًرا وأجًرا.

والشيخ عبدالله يألف ويؤلف، ورزقه الله محبة من يعرفه، وقد ُمنَِح سمعة 
طيبة، وكل ذلك من نعم الله عليه.

والتاريخ واالجتماع، وله مؤلفات معروفة جميلة  باع في األدب  له  كما 
لكن  للنفس،  ومحبب  شيق  عنه  والحديث  القيمة،  بالمعلومات  ثرية  مفيدة 
التقصير والنقص والخطأ، وشكًرا لهذا  القدر، وأعتذر عن  لعلي أكتفي بهذا 
المجلس المبارك رئيًسا وأعضاء، الذين أتاحوا لي الحديث عن بعض الواجب 

لهذا الرجل المحبوب وشكًرا للجميع. مع أطيب تحياتي.
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األستاذ عبدالله أبابطين:

وهذه بعض من مؤلفاته.

وتفّضل مشكوًرا بتقديم عدد من الوثائق لمشروع موسوعة وثائق سدير.  
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األستاذ عبدالله أبابطين: 
سيرة  في  »قراءة  عبدالله:  الشيخ  عن  تتحدث  التي  المقاالت  أحد  وهذا 

عبدالله بن عبدالمحسن الماضي«.
 - 1431هـ   /  2  /  9  - الجزيرة  جريدة   - الغزي  عبدالعزيز  د.  بقلم 

العدد 13632

شقوا  الذين  األفذاذ  الرجال  سير  يقرؤوا  أن  والشابات  الشباب  أنصح 
والمثل،  المبادئ  على  حفاظهم  مع  وعرة  طرق  عبر  النجاح  إلى  طريقهم 
كما أنصح أولياء األمور أن يحببوا ويوجهوا أبناءهم إلى قراءة السير الذاتية 
ألنها مصدر لفوائد جمة. والسير يقدم فيها كتابها حياتهم كاملة منذ الطفولة 
المبكرة حتى التقاعد من العمل، وغالبًا ما تحوي السيرة أحداث ستين عامًا 

من حياة صاحبها. 

بالصراحة  تتصف  أنها  ووجدت  قرأت  التي  المحلية  السير  ومن 
والمكاشفة سيرة الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي أحد أعيان بلدة 
حرمة في محافظة المجمعة، وأحد الرجال المعروفين بالفضل والصالح 
وفيها  الزمن(  ب)ذاكرة  سيرته  الشيخ  عنون  الممتدة.  الصداقات  وذوي 
المواقف لم  أفق سبعين عامًا بخيرها وقسوتها، وفي كل  الشيخ في  حلق 
يبخل على القارئ بالحقيقة فجاءت الدروس صادقة بفائدة مباشرة للقارئ 

أيًا كان سنه. 
فمن عرف الشيخ عبدالله الماضي من وقت ليس ببعيد ظن أنه نتاج تربية 
في بيت غنى وبيئة دالل وحنان أضفاها عليه والديه وذويه لما يتصف بها 
من سماحة وكرم وتواضع واحترام لآلخرين بصرف النظر عن أعمالهم أو 
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مواقعهم االجتماعية. ولكن الحقيقة التي ال يعرفها الكثير أنه عاش عيشة يتم 
بل عاش متنقال مع والدته من مكان إلى آخر إلى أن التحق بالعمل بحثًا عن 
لقمة العيش. وال يدرك قسوة اليتم إال من عايشه، فذلك اليتم والمعاناة، إلى 
جانب تكوينه الشخصي، أوجدا من هذا الرجل شخصية فريدة في طموحها 
وتضحياتها وأثارها، فالطموح تجلى في المسار الوظيفي الذي سلكه عندما 
انتقل من عمله في وقت مبكر من حياته إلى عمله في وزارة الداخلية الذي 
قضى فيه بقية حياته الوظيفية، وعلى الرغم من أن تأهيله العلمي لم يتجاوز 
المرحلة الثانوية إال أنه بشخصيته بصفاتها األصيلة والمكتسبة استطاع أن 
يتفوق على غيره ممن يحملون الدرجات العلمية العليا ويتدرج في وظيفته 
المرتبة  على  الداخلية  وزارة  في  مساعد  وزارة  وكيل  إلى  وصل  أن  إلى 
الحاضر  الوقت  الشيخ في  فيما يعمله  الخامسة عشرة. والتضحية واضحة 
رحلته  قصة  أن  كما  بينهم،  الروابط  وتقوية  عشيرته  جمع  على  حرص  من 
إلى العراق قبل ما يقرب من ستين عامًا إلحضار قريبات له توفي والدهن 
بالرغم من صغر سنه خير دليل على تضحيته وهمته العالية. أما إيثار الغير 
فهي صفة يعرفها كل من جالس الشيخ وأقرؤوا في سيرته موقفه من قريباته 
ووالدتهن بعد أن أحضرهن من العراق لتعرفوا أنه ممن يؤثرون الغير على 
أنفسهم، وهذه صفة أصيلة في اإلنسان ال يمكن أن يكتسبها من المعايشة 

أو المجالسة. 

جعلت منه تلك المعاناة رجاًل يتحسس آالم اآلخرين، ويشعر بحزنهم 
تعنيه  بما  قصصيًا  روئيًا  أديبًا  منه  جعلت  اآلخر  الجانب  ومن  جانب،  من 
الكلمة من معنى، مع أن عمله يستهلك وقته إال أنه بعد تقاعده نشر العديد 
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من األعمال منها كتابان قيمان، أحدهما عن سيرته الشخصية بعنوان )ذاكرة 
وأحاديث  )خواطر  هو  عنوانه  واآلخر  2007م(،  1428هـ-  الزمن،  من 
كتبها  دروس  حول  األخير  محتوى  ويدور  1430هـ-2009م(  لألبناء، 
كال  من  وأراد  واقع،  على  مبني  وبعضها  خياله،  من  بعضها  قصص  بشكل 
النوعين طرح دروس تعليمية بأسلوب قصصي يترك للمتعلم حرية االختيار 
مبعدًا عن منهج التوجيه المباشر أو اإلمالء الذي ال يقبل في غالب األحوال 

حتى وأن كان ايجابيًا. 

ولقد أورد الشيخ قصص عديدة في كتابه )خواطر وأحاديث لألبناء(، منها 
قصة روائية عن زواج المسيار أراد منها أن يقول للمْقدم على زواج المسيار مرد 
أمرك منكشف وعليك قبل اإلقدام على هذا النوع من الزواج أن تكون مهيأ له 
عارفًا بمستلزماته؛ ألنه في حال كونك غير مهيأ سوف تدفع الثمن غاليًا ساعة 
انكشاف أمرك، وانكشاف أمرك مسألة ال بد منها، فيروي: إن شخصا تزوج 
زواج مسيار ومن شدة ارتباكه بسبب عدم مناسبته لهذا النوع من الزواج، وقع 
في مشكلة مع شرطي المرور ليلة دخلته وأرد أن يعالج ذلك، ليكبر في عين 
عروسه بالتلفظ على رجل المرور ساعة انقالب اإلشارة إلى اللون األخضر 
ليتمكن من الهروب، ولكنه من خوفه من زوجته األولى إلى جانب إضماره 
أصبحت  فعندما  الخلف،  إلى  الحركة  ناقل  ترك  المرور  رجل  على  التلفظ 
اإلشارة خضراء أطلق كلماته على رجل المرور، ثم حرك السيارة بقوة، ولكن 
انطلقت  المفتعل،  موقفه  ويكمل  بنفسه،  لينجو  األمام  إلى  تسير  أن  من  بدالًَ 
األمام  إلى  الحركة  بدأت  قد  والتي  خلفها  التي  السيارة  لتناطح  الخلف  إلى 
فوقع تصادم عنيف بين قوتين مقابلين متحركتين في ذات االتجاه. انتهي األمر 
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األعطال  بإصالح  التأمين  وقيام  به من كالم،  ُقذف  عّما  المرور  بتنازل رجل 
الناتجة عن التصادم. 

أن  من  فبدالً  األول  المشهد  انتهاء  بعد  مباشرة  يحدث  الثاني  المشهد 
يذهب بعروسه إلى الفندق الذي حجز فيه ليلته ذهب بها إلى فندق ال عالقة 
العريس  فبدأ  أنكر موظف االستقبال وجود حجز  أن  بالموضوع، فحدث  له 
بقذف الكلمات الجارحة إلى أن تدخل المدير المسئول ليطلب ورقة الحجز، 
وبعد معينتها وجد أنها تتبع لفندق آخر، فأخبر العريس بخطئه فخرج يبحث 

عن فندقه اآلخر وأكمل فيه يومه وليلته. 

تحاول  فأخذت  المسيار،  زوجة  غيرة  بدأت  الزواج  انطالق  وبعد 
المرة تلو المرة أن تترك األمارات التي من خاللها يمكن للزوجة األولى 
أن تعرف زواج زوجها عليها، إال أن الزوج يبدي حذرًا وحيطة ويحرص 
على تنظيف سيارته من أي شيء يمكن أن يدل على زواجه المسياري. 
مناسبة  وعدم  الرتباكه  نتيجة  بنفسه  نفسه  يكشف  أن  الله  قدر  ولكن 
انكشاف أمره، فذات مرة كانت  المسيار. وتأتي ساعة  شخصيته للزواج 
زوجته األولى راكبة إلى جواره في سيارته وإذ به يلحظ فردة حذاء قريبة 
من قدمها فيظن مباشرة أن زوجة المسيار هي التي تركتها، فيغافل زوجته 
السيارة، وعندما  الحذاء خارج  بفرده  ثانية ويقذف  يغافلها  ثم  ويلتقطها، 
وصل إلى حيث يريد طلبت زوجته فردة حذائها وإذا به قد رماها خارج 
أقدم  ألنه  حاله  وساءت  أمره  انكشف  وبالتالي  حيرة،  في  فوقع  السيارة 

على أمر لم يكن أهاًل له. 
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من هذه القصة، التي اعتقد بأنها نتاج خيال اسقط على واقع، نكتشف 
أن من أبرز صفات شخصية الشيخ عبدالله الماضي اإلحساس بضعف 
الغير وانكسار نفسه وتدني حالته، فكأني به يريد من هذه القصة أن يقول 
ارحموا النساء، فإما أن تتزوجوا باإلشهار أو أن تتركوا زواج نتائجه في 
الغير.  إلى  التدمير  تجاوزهم  وربما  طرفيه  لكال  مدمرة  األحوال  أغلب 
بآالم  اإلحساس  يشغله  كاتب  على  يدل  القصيرة  القصة  هذه  مثل  فبناء 
اآلخرين. وأجزم أن هذه القصة تستحق أن تحول إلى مسلسل تلفزيوني 

بعدد من الحلقات. 

ومن قراءة سيرة الشيخ عبدالله الماضي، أقول: إن دخول معترك الحياة 
في سن مبكر فرن يشوي شخصية اإلنسان ويسخره ليمر في تجارب عديدة 
ومتنوعة تساهم في تكوين شخصيته لتجعلها شخصية قادرة على معالجة 
واالعتماد  واالستقاللية  للمستقبل  والتحرز  الحلول  وإيجاد  المشاكل 
في  والتدبر  األمور  في  والتبصر  اآلخرين  معاشرة  وحسن  الذات  على 
شخصية  خلق  في  يساهم  األحيان  بعض  في  الحرمان  فإن  وعليه  نتائجها. 
والقيادية  التاريخية  الشخصيات  سير  في  نتمعن  وعندما  الصفات.  بتلك 
الناجحة نجد أن عامل المعاناة، أحد أهم عوامل نجاحهم،  والشخصيات 
فإما أن يكون الحرمان هو عامل المعاناة أو أن يكون اليتم وقلة الحيلة، أو 
أن يكون الفقر والحاجة، أو أن يكون نتاج ظروف مختلفة يجمعها الحرمان 

بمعناه الواسع. 

وأخيرًا، من المفيد أن تقرأ هذه السيرة فقارئها سيخرج بفوائد جمة ألنها 
النقلة  فهذه  الرجال ووجهائهم،  أفذاذ  بين  وانتهى  الصفر  بدأ من  سيرة رجل 
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تجمع بين طياتها مواقف وعبر، قرأتها فوجدتها مدرسة يستنار بها بعيدة عن 
التصنع وافتعال المواقف وادعاء األفعال. 

األستاذ عبدالله أبابطين: 

 للشيخ عبدالله منتدى ثقافي يهدف للمشاركة االجتماعية ودعم األعمال ذات 
النفع العام، ويصدر مجلة دورية سنوية منذ عام 1405هـ باسم »رسالة الفيصلي«.

بتكريم  قام  كما  ماضي،  آل  أسرة  صندوق  تأسيس  أعماله:  ضمن  ومن 
العديد من الشخصيات الوطنية.

المهندس مساعد الضاوي  :            

 أبو عبدالمحسن له في قلب كل من يعرفه مكانة خاصة، غرسها بدماثة 
خلقه وسعيه لحب الخير. 

وقد أجاد من سبقني بذكر صفاته وخاصة األخ عبدالكريم التركي، لكن 
 أضيف إلى ذلك سعيه ومتابعته لخدمات ومشاريع بلدتي حرمه واألرطاوية.
حميدة  بخصال  الله  حباه  فقد  عبدالمحسن،  أبي  على  ذلك  يستغرب  وال 
أعمامه:  خصال  - عن  الله  - رحمه  والدي  حدثنا  فطالما  أسرته،  من  ورثها 
الله. وكذلك جده عبدالمحسن  عثمان، وصالح، وسعد الماضي - رحمهم 

العبدالكريم الذي أسس مع مجموعة من اإلخوان األرطاوية.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

بعض مؤلفات الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.
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األستاذ صالح العويد:

الزبير  القحط والجدب والنكبات أدت إلى جاء بعض أهالي حرمة من 
ومدن شرق الجزيرة

حوار: عبدالعزيز النصافي - مجلة اليمامة - 2012/12/30م

الحوارات الشخصية والسرد التاريخي مع من شارفوا على الثمانينيات 
الكيان  هذا  تأسيس  مع  تزامنت  تاريخية  مرحلة  عن  تصورًا  القارئ  ُيعطي 
عن  وألف  بحث  من  مع  هنا  وحوارنا  السعودية،  العربية  المملكة  الكبير 
تاريخ منطقة وأسرة وسيرة ذاتية.. وهو حوار ثري بالكثير مما يختزنه فكره 
من  بل  التلقائية،  الذاكرة  وحي  من  يلقيه  ال  فهو  تجاربه..  جراب  ويحتويه 
المصداقية  من  عالية  درجة  يعطي  مما  والمفكر  والكاتب  الباحث  منظور 
لهذه الذكريات.. مشوارنا في هذا العدد مع الشيخ: عبدالله بن عبدالمحسن 

بن محمد الماضي.

النشأة.. والطفولة

)آل  واألسرة  )األرطاوية(  والنشأة  المولد  وبلدة  )حرمة(  االنتماء  بلدة 
فها؟ ماضي(.. كيف ُتَعرِّ

- بادئ ذي بدء ال بد لي من اإلشارة لبدايات إصدار هذه المجلة العزيزة 
الله له - في السبعينيات  تحت إشراف العالمة الشيخ: حمد الجاسر - غفر 
الهجرية.. ومتابعتي لهذا اإلصدار الذي كان أول ما يشدني فيه قراءة ما ينشر 
المجلة  عناوين  من  أذكر  زلت  ما  كما  واألقاليم(..  المدن  )رسائل  باب  في 
وحاميها  السالم،  )رسول  بالمدنية  عهد  وحديث  متشدد  مجتمع  في  المثيرة 

حراميها(.. إلخ.. متمنيًا لمجلة »اليمامة« دوام التقدم والنجاح.
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أما اإلجابة عن السؤال فبلدة )حرمة( في إقليم سدير بلدة اآلباء واألجداد.. 
ُعرفت حرمة منذ القرن الرابع الهجري، وال ُيعرف تحديدًا تاريخ نشأتها.. إال 
أن المؤكد أنها كانت لبني العنبر من بني تميم وكانت تعرف باسم )حريم(.. 
أهلها وتهدمت وبقيت  بنو سعيد من عائذ، وبعد ضعفهم هجرها  ثم سكنها 

أطالالً.. حتى عمرها الوائليون في القرن الثامن الهجري.

بلدة  )»حرمة«  خميس:  بن  عبدالله  للشيخ:  البلدان  معجم  في  وجاء 
و»المشقر«،  »الكلب«  هما  كبيران  واديان  عندها  يلتقي  سدير..  بلدان  من 
وتختص حرمة بوادي الكلب.. وقد ورد ذكرها في »بالد العرب« من مياه 
الرباب، بلد عامر.. فيه نخيل ومزارع وعمران ومدارس ومرافق حكومية، 
وقد أنجبت حرمة عددًا من رجال الفضل والعلم واألدب والشعر، وتعرضت 
من  وقاست  والنكبات،  المصائب  من  وعانت  الحروب  لويالت  كغيرها 
وقد  باالزدهار،  وتنعم  تنهض  كانت  ما  سرعان  لكنها  والجدب..  القحط 
أفرزت هذه النكبات جالء بعض األهالي إلى الزبير وغيرها من مدن شرق 

الجزيرة العربية(.

اإلخوان  قيادة  مركز  فهي  األرطاوية(  )هجرة  والمنشأ  المولد  بلدة  وعن 
البالد  توحيد هذه  في مرحلة  لهم صوالت وجوالت ومد وجزر  كان  الذين 

المباركة.. إْذ يمكن القول إنها مرت بثالث مراحل هي:

1 -االنتقال والتأسيس.

2 - التوسع واالضطراب.

3 - األمن واالستقرار.
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وكان لكل مرحلة من هذه المراحل أحداثها وسماتها مما ال يتسع المقام 
لذكره هنا.

واالنغالق  والتقاليد،  العادات  وتباين  بالتشدد  الَهْجرة  هذه  تميزت 
واستنكار بوادر التقنية الحديثة ورفض لمستخرجاتها التي بدأت بوادرها في 

القدوم للمنطقة في العقدين الخامس والسادس الهجرية من القرن الماضي.

أما األسرة فهي عائلة آل ماضي المدلجية الحسينية من عشيرة المنابهة من 
قبيلة عنزة.

الحالة  كانت  ووكيف  تاريخها  كان  ومتى  الوالدة  مكان  كان  وأين 
االجتماعية في تلك الفترة؟

الموافق  1355هـ   /2  /25 بتاريخ  األرطاوية  في  الوالدة  كانت   -
16/ 5/ 1936م وكان ذلك في أوج امتداد شهرة وثراء أسرة آل ماضي، 
وجاءت وفاة والدي وعمي صالح - رحمهما الله - خالل عشرة أيام عام 
)1357هـ( وعمري آنذاك سنتان وشقيقتي )منيرة( التي لم تبلغ األربعين 
يومًا.. ولظروف حدثت، وعوامل قحط وجدب وِجدْت صار انحسار في 
الموارد وقلة في اإلنتاج.. فأصبحنا تحت والية أخي ألمي الشيخ: محمد 
الحياة، ولم يكن إخوتي  العبدالكريم في شظف من مقومات  بن عبدالله 
عبدالمحسن  بن  )محمد  األكبر  األخ  والية  تحت  حرمة  بلدة  في  ألبي 
قاسية،  ظروفه  عام  بشكل  الوضع  كان  بل  منا..  حاالً  أفضل  الماضي( 
الثقافي والصحي وشبه  الموارد والوعي  الشح في  ومجتمعات تعاني من 

انعدام لالتصال والمواصالت.
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على مقاعد الدراسة

ثنا عن تدرجك في المراحل الدراسية؟ َحدَّ

- كانت الدراسة في شبه )كتَّاب( في هجرة األرطاوية أمام دكان المعلم 
)عبدالمحسن بن دخيل الفهيد( بميدان السوق التجاري.. مجموعة من الطلبة 
تشكل نصف دائرة قطرها ثالثة أمتار على مرحلتين صباحًا وظهرًا، يجلسون 
في العراء ُعرضة لألمطار والغبار والحر والبرد.. وسائلها لوح من الخشب 
الهجائية  الحروف  نتعلم  األثل..  أعواد  من  وقلم  الصاج  سناء  من  ومحبرة 
والقراءة وحفظ قصار السور من القرآن الكريم، ومن ثم عدد قليل من الطلبة 
يلتحقون بحلقة القاضي الشيخ: عبدالعزيز بن السودا بأروقة المسجد.. قراءة 

ثالثة األصول.

وجاء فتح المدرسة االبتدائية في العام الدراسي )70 -1371هـ( لصفين 
األول والثاني وكان عدد الطلبة )32( طالبًا.. حيث التحقت بها لفصل واحد، 
ومن ثم سافرت للعمل في الرياض وعمري )15( سنة.. وبعد سبع سنوات 
النهضة  بمدرسة  لياًل  بالدارسة  التحقت  )1378هـ(  عام  في  أي  العمل  من 
من  عدد  على  وحصلت  النهضة،  ثانوية  ثم  الثانية..  فالمتوسطة  االبتدائية.. 
للعلوم  العربي  المعهد  في  ودورة  العامة،  اإلدارة  معهد  من  تدريبية  دورات 
بمركز  أشهر  لمدة سنة وستة  اإلنجليزية  اللغة  القاهرة، ودرست  في  اإلدارية 

اللغة اإلنجليزية في مدينة الرياض.
)عبدالله  حياة  عن  فماذا  اإلنسان..  حياة  في  هام  دور  الطفولة  لمرحلة 

الماضي(.. ومشوار الطفولة والصبا في األرطاوية؟
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- وأنا على مشارف الثمانينيات أتذكر زمان صبا ومسيرة حياة.. أتحدث 
عنهما بعد أن تجاوزت الموانع وبعض العقبات إلى أن طابت الحياة وصار 
فيها المزيد من المتعة والوعي والتحرر.. وما من شك أن اليتم األبوي، والبعد 
 المكاني عن األسرة، وزواج األم وتركها لي تحت رعاية ووالية أخي ألمي 
- رحمهما الله - أن لها معاناة أوجدت اضطرابًا في مسيرة الطفولة والصبا.. 
خصوصًا أنها جاءت في ظروف زمنية صعبة ومعترك جهاد ولمِّ شتات مناطق 
وقبائل بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.. يشوبها تدني 
في  وشح  الدخل  مصادر  وقلة  والثقافي  الصحي  والوعي  المعيشة  أحوال 

اإلمداد والتموين.

في  وأنا  وغادرتها  طفولتي  فيها  قضيت  التي  الطاردة  البيئة  كانت  هذه 
منتصف عقدي الثاني طلبًا للرزق في العاصمة الرياض، وبغربة عن حضانة 

المربي في زمن تشوبه عوامل من نواقص التنمية ومقوماتها.

األرطاوية، كيف كانت في زمن اإلخوان؟

- هجرة األرطاوية في زمن اإلخوان كانت تشكل مركزًا متقدًا في أوج 
في  دور  لها  كان  كما  التوحيد..  في  متقدم  دور  لها  وكان  التأسيس،  مرحلة 
الصدام والعصيان.. حيث هيمن على أهلها التشدد المتطرف في قسوته، قال 
التاريخ وإنها كانت مرهوبة«، هذا وبعد  عنها )فيلبي(: »إنها عالمة بارزة في 
ومالحقة  أبنائه  وعلى  الوطن  داخل  اعتداءاتهم  وكثرة  اإلخوان  قادة  انشقاق 
الملك عبدالعزيز لهم قال عنهم )غلوب(: »وبعد ثماني سنوات من الرعب 
شعبان  شهر  في  وأنه  حمايتنا..  يلتمسون  اإلخوان  أرى  أن  مثيرًا  منظرًا  كان 
1348 هـ )يناير 1930م( دب الذعر في جموع المنشقين وانطلقوا هائمين 
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في الصحراء.. وكم رأيت مثل هذا الذعر اجتاح قبائل العراق على يد هؤالء 
اإلخوان حتى دار الزمان«.

المنتشرين  لقيادة اإلخوان  الرئيس  المركز  وللمعلومية كانت األرطاوية 
في عدد من الهجر وفي الصحراء وليسوا بالضرورة قاطني األرطاوية وعند 
النداء يأتون من كل فج، ويدلل على ذلك مؤتمر األرطاوية عام )1346هـ( 
على  اتفاقهم  حول  القبائل  بعض  وقيادات  اإلخوان  من  حشدًا  ضم  الذي 

العصيان واالنشقاق.

أما عن اإلحصاء فإن سكان األرطاوية منذ التأسيس وحتى الِعقد العاشر 
من القرن الماضي لم يبلغوا ثالثة آالف نسمة.. كما لم يكن يوجد بها سوى 
الرسمية، وليس كما أشيع  مسجد جامع واحد، وهذا ما تؤكده اإلحصاءات 

وأذيع من أرقام مبالغ فيها.
يقول محمد جالل كشك: »لو سئلت عن أعظم إنجاز حققه ابن سعود، 
تعرضت  التي  والقضية  الدارسين  اهتمام  تستحق  تجربته  في  ظاهرة  وأكبر 
)الهجر  ألجبت:  السعودية..  تاريخ  في  تشويه  وأكبر  المؤرخين،  إلهمال 

ومعسكر اإلخوان(«.
وما تلك المرحلة في زمن جهاد المؤسس - رحمه الله - إال إحدى العواصف 

المتباينة التي تركت أثرًا تاريخيًا وجرحًا عميقًا اندمل في حينه ولله الحمد.
بداية  في  األرطاوية  أن  األرطاوية(  ونشأة  اإلخوان  )نشأة  بمؤلفكم  جاء 
استيطانها كانت قائمة بذاتها ولم تدخل ضمن منظومة الهجر المستحدثة، فما 

تفسير ذلك؟
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وعشرين  بضع  قبل  من  )1328هـ(  عام  األرطاوية  تأسيس  كان  لقد   -
انتقالهم  جاء  عبدالكريم،  بن  عبدالمحسن  بقيادة:  وبادية  حاضرة  من  رجاًل 
هدفًا  التوطين  فكرة  كانت  وقد  لذلك،  ألجأتهم  لظروف  )حرمة(  بلدة  من 
إستراتيجيًا عندما بعث اإلمام عبدالعزيز - طيب الله ثراه - الدعاة والمرشدين 
وفي  واالستيطان،  الهجرة  على  البادية  من  مجاميع  لحث  )1334هـ(  عام 
العام )1335هـ( كان توجيه اإلمام عبدالعزيز للشيخ فيصل الدويش وقومه 
المالزمين له في حّله وارتحاله النزول في هجرة األرطاوية، وأصبحت مقدمة 
لسلسلة من الهجر المنتشرة لتوطين معظم بادية المنطقة الرحل التي جاءت 
فيما بعد، ومن هذا المنطلق كان لألرطاوية التميز بقيادة كثير من الهجر مما 
الزمنية، وقد كان لإلمام عبدالعزيز من  الحقبة  أكسبها شهرة واسعة في تلك 
اإلمداد  متاح في ظل شح من  مما هو  القبلية  للقيادات  والدعم  المساعدات 
ومسجد  قصر  ببناء   - له  الله  غفر   - أمر  األربعينيات  مطلع  وفي  والتموين، 
يحمل  من  هناك  أن  علمًا  )1346هـ(  عام  بنائهما  من  ُفِرغ  الدويش  لفيصل 

وجهات نظر أخرى أحترمها.

ومن أقوال الشعراء في ذلك:

فـات والتبـدوي  الطـرب  طينـهزل  بنـى  فيصـل  يـوم  مـن 

النصبـات قـرا  مـن  وهنـي  دينـهال  عـرف  قـد  وبمصحـف 

أيام األرطاوية، ماذا حفرت في فؤادك؟
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حاضرة  من  خليطًا  وكونها  آنذاك  نشأتها  لحداثة  األرطاوية  هجرة   -
في  والتباين  والدعوة،  بالهجرة  واتصافها  البادية  قبائل  من  وعدد  المناطق 
اآلراء والمفاهيم وسلوك الغلظة والشدة.. باتت في شبه عزلة، وألن وضعي 
بوجود  َيعتّزون  ممن  األقران  عن  ومختلف  وأهله،  إخوته  عن  بعيد  كيتيم 
آبائهم وإخوانهم وأقاربهم فإن االنكسار المعنوي وشعوري بعدم مجاراتهم 
في  راحتي  وجدت  ولهذا  مجاراتهم،  من  والهرب  لالنهزامية  يدفعني  كان 
تجاربهم ومفاخرهم  السن واالستماع ألحاديثهم وعن عرض  كبار  مجالسة 
التي جاءت تلقائيًا.. مما  بموروثهم، وقد يكون في ذلك شيء من اإليجابية 

حقق لي االستفادة والحمد لله على كل حال.

محطات مهمة

من الوالدة إلى بحر الثمانين رحلة، ما هي أبرز المحطات فيها؟

قلة  الكثير ومنها:  الشيء  التباين  فيها من  بها..  التي مررت  المحطات   -
الكساء وخشونته، وحفاء القدمين، وال أثر للطب والدواء باستثناء الوصفات 
الشعبية والكي والقراءة، والسكن في بيت من الطين، وشرب الماء من البئر 
وبطون األودية عند هطول األمطار، ومقاعد الدراسة الترابية في العراء، وشد 
الرحال على ظهور اإلبل، وتدني الوعي الصحي والثقافي، ومن ثم آل الحال 
والكهرباء  وتنقيتها،  المياه  وتمديدات  الحديث،  المسكن  إلى:  الحمد  ولله 
وتعدد استخداماتها، ومباني المدارس المكيفة والمجهزة، وركوب السيارات 
وانتشار  والثقافي  الصحي  الوعي  ورقي  والمستشفيات  والطب  والطائرات، 
التعليم العام والجامعي، ومنجزات التقنية ووسائلها المتعددة، كل ذلك ُيعد 
من أبرز المقارنات بين عصرين تعايشت معهما خالل سبعة عقود من الزمن.
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ما محصلة الخدمات والخبرات العملية لديكم؟

- خدمة حكومية بلغت في مجموعها خمسين عامًا حتى التقاعد بتاريخ 
1/ 9/ 1420هـ هي:

- األشغال العامة )وزارة المالية( من 1371هـ - 1375هـ.

- جوازات منطقة الرياض من 1375هـ - 1382هـ.

- ديوان الموظفين العام من 1382هـ - 1383هـ.

- وزارة الداخلية من 1383هـ - 1420هـ وتم التدرج في السلم الوظيفي 
حتى المرتبة الخامسة عشرة )وكيل وزارة للشؤون اإلدارية والمالية(.

ضب في معاملة رسمية

أثناء العمل هل من موقف محرج تعرضت له؟

- ُكثر هي المواقف.. لكنني أتذكر أننا نرسل معامالت التوقيع والعروض 
لسمو الوزير داخل حقيبة إلى األستاذ: إبراهيم الداود، وذات مرة أرسلت مع 
المراسل ظرفًا داخله )ضب( كبير على أنه ملف معامالت، وأجلس المراسل 
مرتبك  بأنه  وتظاهر  تلفونيًا  بي  اتصل  ثم  الظهر..  صالة  بعد  ما  إلى  عنده 
ومنزعج.. مشيرًا إلى أن المراسل انتظم مع المصلين تاركًا الظرف ليخرج منه 
الضب ويربك المصلين، وأن سمو الوزير أمر بتحقيق عاجل ثم قفل السماعة، 
وبت في وضع ال أحسد عليه، وبعد مضي نصف ساعة يدخل علي المراسل 

يبتسم وعلمت أنها نكاية من معالي األستاذ: إبراهيم.. فقلت هذه بتلك.

حدثنا عن أسماء مؤلفاتك، ومناسبة التأليف، وقراءاتك، ولمن تقرأ؟
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جاز  )1420هـ(  والستين  الخامسة  سن  في  التقاعد  إلى  اإلحالة  عند   -
بين  ما  حياة  قصة  يحكي  الزمن(..  من  )ذاكرة  كتاب  إعداد  في  الشروع  لي 
والعالقات  والرحالت  الوقفات  من  وشيئًا  وكهولة..  وشباب  وصبا  طفولة 
األولى  طبعته  في  صدر  إلخ..  التطوعية..  والمساهمات  والتواصل  والصلة 

عام 1428هـ.

تال ذلك إثر عارض صحي وسفر إلى الواليات المتحدة األمريكية تدوين 
خاطرة على متن الطائرة من نيويورك إلى هيوستن مما دفعني إلعداد أكثر من 
خاطرة.. صدرت بكتاب تحت اسم: )خواطر وأحاديث لألبناء( بطبعتين عام 

1430هـ وعام 1433هـ.

أن  إال  وشظفها،  عسرها  رغم  وذكريات  شأن  من  لألرطاوية  ولما  هذا 
)نشأة  كتاب  بتدوين  قمت  فقد  واستشهاد..  استمتاع  محل  أصبحت  ذكراها 
فيما  وتباين  خلط  من  وجدته  بما  لذلك  مدفوعًا  األرطاوية(  ونشأة  اإلخوان 
كتب عنهما، وبحكم الوالدة والمنشأ في هجرة األرطاوية ومعايشة عدد ممن 

عايش المؤسسين صدر لي هذا الكتاب.

ونظرًا لما للشأن األسري من أهمية وجذور تاريخية فقد قمت بإعداد كتاب 
)التوثيق األسري( ألسرة آل ماضي الوائلية صدر في طبعته األولى عام 1433هـ 

شاماًل البنين والبنات، ومشجرة هي األخرى شاملة للجميع رجاالً ونساًء.

ومن المسودات:

أ- كتاب: مركز حرمة وشيء من المستندات.

ب- كتاب: رسائل احتفظت بها.
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مختلف  من  لي  تيسر  ما  بقدر  بل  محددة..  تكن  فلم  القراءات  أما 
الصحف والكتب الدينية واألدبية والتاريخية ودواوين الشعر بشقيه الفصيح 

والشعبي.

ألسرتكم الكريمة نشاط أسري.. هالَّ حدثتنا عن ذلك النشاط؟

القيادة والكرم  العامة من صفات  لقد كان لألسالف شأن في حياتهم   -
والمروءات، وكذا من الشعر فصيحه ونبطه، ومساهمات في التربية والتعليم 

والشأن االجتماعي.

ومن الجيل الحاضر شاغلي وظائف عليا في القطاعين العام والخاص، 
ولهم من المساعي التعاونية والوئام ما هو مشهود ومنظور.

وما من شك أن إيجابيات الموروث األسري وشهادة األباعد بذلك يدفع 
الوارث لربط محاسن الماضي التليد بالحاضر المجيد.. فقد كان ألسرتنا وال 
بدءًا من عام )1395هـ(.. وصندوق  الجمعة  لقاء أسبوعي بعد صالة  يزال 
الطالب  من  للمتفوقين  سنوية  وجائزة  )1405هــ(..  عام  من  تعاوني 
لألسرة  ودارة  )1408هـ(..  عام  منذ  رسمي  مسؤول  برعاية  والطالبات 
تشمل عددًا من المرافق من عام )1418هـ(، ومكتبة شبه عامة، واجتماعات 
يتعلق  ونشاط  أدبي،  منتدى  جانب  إلى  وصيفية..  شتوية  ورحالت  شهرية، 
بالنادي الفيصلي بحرمة ومبانيه وإصدار مجلة »رسالة الفيصلي« السنوية منذ 

عام 1405هـ.
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مواقف ال تنسى

هل من طرفة تحمل وجه غرابة؟

في  الحكومية  المدرسة  افتتاح  عند  تذكر:  التي  الطرائف  من   -
الحصص  بدء  جرس  الستخدام  متوافرة  الكهرباء  تكن  لم  األرطاوية 
وال الصافرة، ورغم تحريمهما من قبل بعض اإلخوان، وبعد فترة ُسِمح 
باستعمال الصافرة، وقد أنشد المواطن محمد بن غنام الجبلي مخاطبًا 
القائم بأعمال هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )عبّيد بن غميض( 

بقوله:

ـــا هــالــنــايــب ـــــد ي ـــَ ــي ـــا عــب ــبي ــاي ـــ ــش قــــل لـــأمـــيـــر ال

ــو تــايــب ــه ــر م ــزم ــم ـــرهكــــان ال ـــي ـــزام ـــا نـــكـــســـر م ـــب ن

ما الموقف المحزن الذي مر بك في حياتك؟

مفاده  أبها  من شرطة  اتصاالً  تلقيت  يوم 20/ 8/ 1398هـ  - مساء 
الربيع  حمد  والسائق  ناصر  أخي  وفاة  عنه:  نتج  إلخواني  حادث  وقوع 
الحوض  في  وكسر  عبدالعزيز،  ألخي  نصفي  وشلل   ،- الله  رحمهما   -
اليد لزميلهم محمد  لالبن سعود، وكسور بأضلع االبن باسم، وكسر في 

النخيالن.

مواقف حادة مرت بك في أيام الشباب األولى؟

- كثيرة هي ذكريات الشباب، وأورد منها بإشارة موجزة إلى:
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األهل  عن  الغربة  في  عمل  لحصيلة  )1370هـ(  عام  فقداني   -  1
عند  لوري  سيارة  ظهر  على  فراش  بطيات  كانت  رياالً  تسعون  قدرها 
دون  المكان  السيارة  َغاَدَرت  وقد  المحطات،  إحدى  لدى  وقوفها 
من  وألُعاني  التالي،  اليوم  في  أخرى  نقل  وسيلة  عن  ألبحث  علمي.. 

موقفين ال أحسد عليهما.

كان بعض رؤساء  عام )1371هـ(  بيكر  بشركة  العمل  بدايات  في   - 2
وإن  لديهم  فراغ  وجود  حال  في  بعمل  العمال  إشغال  أهمية  يرون  العمالة 
معدات  بنقل  الواسع  المستودعات  محيط  في  ُنكلَّف  وكنا  مجديًا،  يكن  لم 
لنا باالنتشار بعيدًا عن نظر اآلمر، وذات  من مكان إلى آخر، وأحيانًا ُيسمح 
مرة راق لي الدخول في ثالجة )16( قدمًا )رجيع( ذات قفل يدوي بمكان 
مهجور.. فجلست القرفصاء وسحبت الباب لينغلق ذاتيًا، وعند محاولة فتحه 

- ًصعقت -.

إْذ لم يكن باإلمكان فتحه من الداخل، وليس بقربي من يمكن االستعانة 
به، وأخذت أضرب الباب بيدي وُأنادي نداء غير مسموع، وبعد وقت غير 
مرور  الله  لطف  وكان  الحرارة،  بدرجة  وارتفاع  باالختناق  شعرت  قصير 
غير  صوت  نظره  ولفت  عادة  غير  على  الثالجة  من  بالقرب  العمالة  رئيس 
مفهوم، وعند فتحه للثالجة فوجئ بموقف عجيب ومنظر غريب، والحمد 

لله على السالمة.
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من الشخصية التي أثرت في سيرتك كثيرًا؟

تعاملهم  وحسن  وآرائهم  سلوكهم  في  المميزون  الرجال  هم  ُكْثٌر   -
وتسامحهم ممن أوتوا الحكمة، ومنهم من لم ُأعايشه أو ألتقي به، بل عرفت 
عنهم جوانب إيجابية من خالل ما قرأت أو سمعت ممن أثَّروا في شخصيتي.. 
جعلتهم في ذاكرتي ومحل إعجابي، وأتحدث عنهم وأثني عليهم كلما سنحت 

مناسبة - غفر الله لهم -.

الشعر الشعبي

حدثنا عن عالقتك بالشعر كيف هي.. وما أجمل ما سمعته من الشعر؟

العالقة كانت  فإن  األمية  تسيطر عليه  منغلق  النشأة في مجتمع  - بحكم 
والحث  باألفعال واألنساب  للتفاخر  السائدة  الوسيلة  فهي  الشعبي..  بالشعر 
على مكارم األخالق والتأليب على األعداء والنصح لألبناء.. فقد كان الشعر 
وبعد  وتذوقه،  فهمه  من  لي  بد  تفاصيله.. وكان ال  بكل  اإلعالم  الشعبي هو 
وعمومًا  الفصيح،  للشعر  المتابعة  من  شيء  لي  صار  والثقافة  التعليم  انتشار 
بالحكمة  يتعلق  ما  خصوصًا  عشاقه  له  منهما  المتميز  ونبطه  فصيحه  الشعر 
ومعالجة كثير من المواقف والقضايا.. وقد استندت إلى الشعر في كثير من 

مواضيع كتابي )خواطر وأحاديث لألبناء(.

كم عدد أبنائك، وما هي فلسفتك في تربيتهم؟

التعليم  من  قسطًا  نالوا  جميعهم  بنات  وسبع  أبناء  ثمانية  األوالد:   -
ويعملون في القطاعين العام والخاص.. متزوجون ولهم عدد من األوالد.. 

أحمد الله على تالحمهم وتواصلهم.
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هل من كلمة أخيرة؟

- الوسط والوسطية.. منهج ديني إسالمي وتجاوزه في أي من االتجاهين 
يعتبر تطرفًا.

ْنَيا َواآلِخَرِة: َعْقٌل  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َثالٌث َمْن ُحِرَمُهنَّ ُحِرَم َخْيَري الدُّ
ِفيَه، َوَوَرٌع َيْحِجُزُه َعِن اْلَمَعاِصي«. ُيَداِري بِِه النَّاَس، َوِحْلٌم َيُردُّ بِِه السَّ

بالحكمة من  بالحسنة، والسفاهة والبذاءة  السيئة  ما أجمل مقابلة  وقيل: 
القول، وما أقبح مقابلة الجاهل المعاند بجهالة كجهالته.

 سرد تاريخي وحوار شيق لمسيرة الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي 
ُنشر في مجلة اليمامة. 

التاريخية  التجارب الشخصية واألبعاد  القارئ مدى غزارة  ال يغيب عن 
لمحاورة الشيخ والتي اتسمت بكثير من المثالية والمصداقية.

األستاذ صالح العويد:

ستة عشر مقااًل وخاطرة ُجمعت في صفحة واحدة، وكل منها يصلح كنواة 
لبحث صحفي شيق في األدبيات واالجتماعيات. 

المواهب  وإحدى  تجارب  حصيلة  إال  هي  ما  والمقاالت  الخواطر  هذه 
بن  عبدالله  الشيخ  المساء  هذا  ضيف  ويمتلكها  السنين،  عبر  تبلورت  التي 

عبدالمحسن الماضي.
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الشيخ عبدالكريم التركي:  

الشيخ عبدالله الماضي من أسرة كريمة محبوبة ذات سمعة طيبة وكرم، 
من أسر حرمة العريقة، فيهم إمارتها، ومنهم أهل علم وأدب وشعر، منهم 
الشيخ الخطيب المدرس القائم مقام كاتب العدل في وقته جاسر بن أحمد 
الماضي، رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، درس لي في المرحلة االبتدائية، 
طويلة،  لسنوات  حرمة  في  الجمعة  وخطيب  إمام  وهو  المربي،  نعم  فكان 
له  قلمه  له،  يحتاجون  ما  وكل  ووصاياهم،  مبايعاتهم  في  للناس  ويكتب 
اقتضى  المعلم  القضاة. معذرة لالستطراد، لكن واجب  مكانة ومعتبر عند 

ذلك. وشكًرا   .
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)الشيخ عبدالله بن حمد الحقيل(
1438/5/20هـ الموافق 2017/2/17م

األستاذ عبدالله أبابطين:

 السيرة الذاتية للشيخ عبدالله بن حمد الحقيل.
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األستاذ عبدالله أبابطين:

الشيخ األديب عبدالله بن حمد الحقيل عرفت فيه األخالق الراقية والقلب 
الطيب، تشرفت بتلبيته دعوتي له في الملتقى الثقافي بروضة سدير عدة مرات، 
أن  علمته  وثقافته  تجاربه  بعيدة.  نظرة  وصاحب  والثقافة،  للعلم  محب  وهو 
يكون إشعاع خير ومعرفة للجميع. وهو كنز من المعارف يجب أن يستفاد منه 

لكل شباب هذا الوطن الغالي.

وقد أصدر الشيخ عبدالله الحقيل مؤخًرا كتاب: »المجمعة حاضرة إقليم 
سدير«. وقمنا في الملتقى الثقافي )مكتبة سدير الوثائقية( بطباعته.
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 األستاذ عبدالكريم التركي:          

 - الله  سلمه   - الحقيل  حمد  بن  عبدالله  الشاعر  األديب  الشيخ  فضيلة   
حدد  في  وهذا  المخضرم،  الجيل  ومن  وسدير،  المجمعة  وعلماء  أعيان  من 
ذاته يعد ميزة أكسبته الكثير من الخبرة والتجارب، وقد وفقه الله لخدمة بلده 
الملك  دارة  أمين عام  متعددة، آخرها  ومجتمعه سنوات طويلة في مجاالت 
الكثير من  إلى  الشورى، إضافة  الله. وعضو في مجلس  عبدالعزيز - رحمه 
اللجان واألعمال الخيرية واالحتسابية، وله مؤلفات متنوعة التخصص، شيخ 
حباه الله بالخلق الكريم والتواضع ومحبة الخير لوطنه ومجتمعه ووالة األمر. 

أسأل الله أن يمد في عمره على طاعته بالصحة والعافية. آمين. 

األستاذ يوسف العتيق:

الشيخ عبدالله الحقيل من أقدم من كتب عن سدير في الصحافة المحلية. 
وكتب عن سدير في صحافة الحجاز من وقت مبكر، وهذا في حد ذاته يعد مزية 

يستحق التكريم عليها. وهو صاحب قلم سيال وأفكار جديدة، ال يكرر نفسه.
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األستاذ أحمد الحقيل:



209



210



211



212



213

األستاذ عبدالله أبابطين: 

السمو  صاحب  يهدي  وهو  الحقيل،  حمد  بن  عبدالله  واألستاذ  األديب 
الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز في الملتقى الثقافي بروضة سدير 

أحد مؤلفاته.

معالي األستاذ عبدالرحمن أبو حيمد:

المملكة  أعالم  من  علم  الحقيل  حمد  عبدالله  الشيخ  األديب  األستاذ 
البارزين في األدب والشعر والثقافة، وله إسهامات كثيرة في الحراك الثقافي 
واألدبي، ومهما تكلمنا عنه فلن نوفيه حقه. أسأل الله أن يمد في عمره وصحته 

لمزيد من العطاء.  
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الدكتور حمد الدخّيل :
مقال : عبدالله بن حمد الحقيل

نصير اللغة العربية، المدافع عن حوزتها
بقلم د. حمد الدخيل - صحيفة الجزيرة - السبت 1436/3/19هـ - 

العدد 458

كان أول لقائي باألستاذ عبد الله بن حمد الحقيل عام 1405هـ/ 1985م، 
في مكتبه بدارة الملك عبد العزيز في مقرها آنذاك في شارع المعذر، بالقرب 
ويتولى  الفنية،  للشؤون  العام  المدير  وظيفة  يشغل  وكان  الناصرية،  حي  من 
فيه  خدماته  نقلت  الذي  العام  وهو  1400هـ،  عام  منذ  مجلتها  تحرير  إدارة 
من وزارة المعارف إلى الدارة. وكانت قد انتقلت من مقرها األول في شارع 

الخزان إلى مقرها الثاني.

إخواننا  يسميها  التي  الكاتبة،  باآللة  مطبوعًا  بحثًا  أحمل  كنت  زرته  حين 
عنوان  دقيقة.  ليست  ولكنها  مقاربة،  تسمية  وهي  الراقنة،  اآللة  العراقيون 
البحث: )آراء المنفلوطي في كتاب عصره(، قدمته إليه، وبعد أن اّطلع عليه 
وعدني بنشره في أحد أعداد المجلة القادمة. وأذكر أنه صحح لي خطأ نحوّيًا 

في الصفحة األولى.

نشر الموضوع في العدد الرابع من السنة العاشرة من عمر المجلة في شهر 
رجب عام 1405هـ/ آذار 1985م. من ص 58-49.

وزرته مرة أخرى في مكتبه في مجلة الدارة عام 1414هـ وكان قد استمر 
1413هـ،  عام  للدارة  عامًا  أمينًا  العمل  عن  تقاعده  بعد  المجلة  لتحرير  مديرًا 
وقدمُت له بحثًا آخر عنوانه: )أبو هالل العسكري عالم البالغة والنقد(، نشر في 
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العدد األول من السنة العشرين، عدد، شوال- ذو القعدة – ذو الحجة 1414هـ، 
الموافقة ألشهر نيسان – أيار – حزيران 1994م، من ص 192- 220.

ومما الحظته أن كان يتولى كتابَة افتتاحية المجلة َطَوال تسعة عشر عامًا، 
الثقافي والتاريخي مع  افتتاحيات متنوعة المشارب تتناسب في الطرح  وهي 

طبيعة األعداد التي توحي بموضوع االفتتاحية.

المجمعة  في  المشهورة  الكريمة  األسر  من  إليها  ينتسب  التي  وأسرته 
وغيرها. عرفت أباه منذ صغري؛ كان صاحب دكان في سوق المجمعة القديم 
األثري، والزلُت كأني أشاهد الدكان في الجهة الشرقية الشمالية من السوق، 
بابه إلى جهة الغرب، وكان على غرار الدكاكين المعروفة في بلدان نجد في 
ذلك الوقت، مساحة ضيقة واألرض مفروشة بالتراب، والبضائع ركم بعُضها 

فوق بعض، والكهرباء ال وجود لها، وآذان المغرب وقُت اإلقفال.

التحقُت  أن  منذ  سنًّا  يكبره  الذي  حمد،  بن  عثمان  الشيخ  أخاه  وعرفُت 
تلميذًا في السنة األولى االبتدائية في المدرسة السعودية األولى التي افتتحت 
رواد  من   – بالصحة  ومتعه  الله  حفظه   – كان  1356هـ،  عام  المجمعة  في 
وجهاء  ومن  الخطباء،  األئمة  ومن  المجمعة،  في  واإلدارة  والتعليم  التربية 
المجمعة، تولى إدارة المدرسة السعودية األولى مدة من الزمن، ثم تولى إدارة 
المعهد العلمي، وكان - إلى جانب ذلك كله - إمامًا للمسجد الجامع القديم 
في المجمعة، يتولى خطبة الجمعة فيه، واستمر في ذلك عدة سنوات. وكان 
في تلك األيام المسجد الوحيد التي تقام فيه صالة الجمعة. ولمزيد من هذه 
المعلومات يمكن االطالع على العدد )2123( من مجلة اليمامة الصادر في 

الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1431هـ.
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عرفت أباه وأخاه قبل أن أعرفه، وقبل أن أسمع باسمه، وألتقي به. كان 
قبل  الطائف  إلى  ورحل  سنوات،  ثماني  أو  سبع  بنحو  بالدراسة  سبقني  قد 
مجموعة  مع  التوحيد  دار  مدرسة  في  تعليمه  إلكمال  بالدراسة؛  ألتحق  أن 
من زمالئه ومجايليه من أبناء المجمعة وغيرهم، كان ذلك عام 1370هـ - 
1950م. ودار التوحيد تعد في تلك األيام نموذجًا للمدرسة الحديثة الراقية، 
وال يوجه إليها من الطالب إال من أثبت جدارته وتفوقه. والدراسة فيها كانت 
تركز على إجادة اللغة العربية، ورعاية المواهب األدبية، وكان لها ناٍد منبري 
يتبارى فيه الطالب للمرانة على الخطابة واالرتجال وإنشاد الشعر. وُأثَِرْت 
ُشَداٍة، أصبحوا بعد ذلك من  ألقيت من منبرها األدبي لشعراَء  قصائُد جياٌد 
مشهوري األدباء والشعراء كعثمان بن سيار، وعبد الله بن خميس، وعبد الله 

بن حمد الحقيل.

التحق بعد ذلك بكلية اللغة العربية بالرياض عام 1374هـ- 1954م، 
الكلية  في  وتخرج  بالمجمعة،  العلمي  المعهد  فيه  افتتح  الذي  العام  وهو 
اللغة  علوم  تلقي  في  قضاها  سنوات  أربع  بعد  1958م،   - 1378هـ  عام 
ضمن  تخرجه  وكان  وغيرهم.  األزهر  علماء  كبار  من  ثلة  يد  على  العربية 
دفعتها الثانية. وكان من زمالئه الذين تخرجوا معه: عبد الله بن عبدالكريم 
المفلح، وعبدالعزيز بن عبد الله الرويس، وأ.د. محمد بن سعد بن حسين، 
نزيل حريمالء، ومن أشهر من كتبوا  الخريف  الرحمن  وعبدالعزيز بن عبد 

الرثاء نثرًا.

كانت هذه هي مرحلة التكوين اللغوي والتأسيس الثقافي لألستاذ عبد 
العالمي  اليوم  في  األدبي  الرياض  نادي  كرمه  الذي  الحقيل  حمد  بن  الله 
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للغة العربية، احتفاًء بما قدمه من خدمات للغة القرآن الكريم. هذا التكوين 
الله  ووفقه  عليها،  الغيرَة  وُأشرَب  العربية،  ُحبَّ  قلبه  حنايا  في  غرس  الذي 
من  ويضيمها  وافدة،  لغاٍت  من  يزاحمها  مما  حوزتها،  عن  للمنافحة  تعالى 
لهجات محلية وعربية، ومما يجري على ألسنة بعض المتحدثين والكاتبين 
بها من لحون بغيضة، وتهاون في الضبط اإلعرابي والصرفي واإلمالئي، لو 
حدث في عصور العربية الزاهية لعد عقوقًا للعربية، وخروجًا عليها، وعلى 
ما تحمله من أواني الثقافة والمعرفة، وفي مقدمتها كتاُب الله الكريم، وسنُة 

نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

لغة  وكانت  الدراسية،  ِسنِيِّه  َطَوال  َواِمٍق  محب  ُصحبَة  العربيَة  َصِحَب 
محفوظة لها مكانتها الممتازة من بين المواد المقررة، تحظى بالنصيب الوافر 
شأنها،  من  وُتعلي  َتْخُدُمَها،  علوٍم  ِعّدة  وتضافرْت  الدراسية،  الُخطط  في 
إن  بل  الدينية،  العلوم  عن  تقل  ال  منزلتها  في  وهي  سالمتها.  على  وتحافُظ 
العلم والثقافة، ولساُن  لغُة  يتم إال بها، فهي  العلوم وغيِرها ال  إستيعاَب هذه 

الخطيب والشاعر والكاتِب والمؤلف.

وفي  الدرس،  قاعة  في  سنين  َصحبها  لغٍة  ِهْجَراَن  ير  لم  األسباب  لهذه 
صفحات الكتب، وفي منتديات الخطابِة والشعر، وفي كل مقام ينطق بعظمِة 
اللغة العربية، وبالغتها وجمالها، فواصل مسيرته معها من طريق آخر طريق 

العطاء، وردِّ الدين، واإلسهام في خدمتها في أكثر من موقع ومجال.

التحق بوزارة المعارف عام 1379هـ - 1959م مدرسًا لعلوم اللغة العربية 
المدارس في ذلك  الرياض، وكانت من أشهر  الثانوية في  اليمامة  في مدرسة 
الجامعات  بعض  تكسبه  لم  ما  الصيت  وذيوع  الشهرة  من  واكتسبت  الوقت، 
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اليوم، وال يماثلها في الشهرة إال ثانوية الشويخ في الكويت، فقد كانت شهرتها 
شهرة جامعة عريقة قبل افتتاح جامعة الكويت عام 1386هـ - 1966م.

وألزم  1961م.  1381هـ-  عام  الثانوية  اليمامة  لمدرسة  مديرًا  وعين 
بإدارتها، وكان على وشك أن يسافر إلكمال دراسته العليا في الواليات المتحدة؟

المعارف،  وزارة  في  لها  موجهًا  فعمل  العربية  باللغة  صلَتُه  وواصل 
وهي  الطائف،  في  لمدرسيها  ُعِقَدْت  التي  الدورات  في  لعلومها  ومدرسًا 

دورات تعليمية تربوية.

والمتيازه في تعليم اللغة العربية، علمًا وتربيًة، وإخالصًا ندب لتدريسها 
وتدريس التربية اإلسالمية في كلية المعلمين في وهران بالجزائر عام 1384هـ 
ويوجه  التعريب،  في  ويسهم  العربية،  يعلم  عامين،  هناك  ومكث  1964م   -

المعلمين، ويلقي المحاضرات.

عام  البغيض  الفرنسي  اإلحتالل  عن  استقلت  أن  منذ  الجزائر  وكانت 
الجزائري  الشعب  الحرص على تعريب  1382هـ - 1962م، حريصة أشد 
الذي فرضت عليه اللغة الفرنسية منذ اإلحتالل عام 1830هـ، وحارب اللغة 
العربية محاربته كلَّ من يدعو إلى اإلستقالل. وتعد وهران من كبريات المدن 
في الجزائر، وتحتل المرتبة الثانية بعد الجزائر العاصمة، أسسها التجار العرب 
من األندلس في القرن العاشر الميالدي، وقيل أسسها البحارة األندلسيون عام 

902م، وتبعد عن الجزائر العاصمة بنحو 450 كياًل.

بعد  الجزائر  على  وفدوا  الذين  السعوديين  المدرسين  تدريُس  ويمثل 
استقاللها تجارَب حيًة َتنْبُِض بالحياِة والوقاِئع والمشاهداِت واآلراء، يجدر أن 
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تروى وتدون، وال سيما أنهم عاشوا مع شعٍب حديِث عهٍد باستقالل، حيل بينه 
وبين لغته ودينه، ووضعت بينه وبين العالم العربي واإلسالمي حواجب صفيقة.

لبنان  إلى  له  النادي  تكريم  إطار  في  الليلة  عنه  نتحدث  َمْن  انتدب  ثم 
الدوحة  ثانوية  العربية وعلومها في  اللغة  عام 1389هـ - 1969م؛ لتدريس 
إعداد  إلى  هناك  اللغوي  نشاطه  امتد  عامين،  هناك  مدرسًا  ومكث  ببيروت، 

البحوث وإلقاء المحاضرات عن اللغة العربية.

من المحاضرات التي ألقاها في ثانوية الدوحة ببيروت عام 1390هـ - 
الفصحى والعامية(، نشرها في كتابه )رفقًا  بين  العربية  اللغة  1970م )قضية 

بالفصحى( ص 10 – 18.

إلى  والتربوي  التعليمي  الميدان  من  خدماته  انتقال  من  الرغم  وعلى 
وهي   – إهتماماتها  من  العربية  اللغة  وقضايا  والتعليم  التربية  ليست  جهة 
الذي  الجديد  بين عمله  يوفَق  – فإنه تمكن من أن  العزيز  الملك عبد  دارة 
اهتمامه  وبين  المملكة،  تاريخ  والسيما  األول،  المقام  في  بالتاريخ  يعنى 
رفقًا  كتابه:  الدارة  مجلة  لتحرير  إدارته  إبان  فأصدر  العربية،  اللغة  بقضايا 
في  كلها  موضوعًا  خمسين  ويضم  1996م.   - 1417هـ  عام  بالفصحى 
صميم مسائل اللغة العربية ومشكالتها، وأصدر كتابه الثاني: اللغة العربية: 
ُهوية وانتماء عام 1432هـ - 2011م. ويتضمن ثالثًا وثالثين مقالة لغوية. 
في  الشذرات  كتابه:  مثل  األخرى  مؤلفاته  إلى  الضاد  بلغة  عنايته  وامتدت 
اللغة واألدب والتاريخ، وكتابه: المفيد في اإلنشاء، وهو خالصة تجربة في 

تدريس هذه المادة.
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ما  – وأثمرت  تزال  العربية - وال  اللغة  وبين  بينه  الصحبة  وامتدت هذه 
التي يوالي نشرها في الصحافة،  المتواصلة  الكثيرة  نقرؤه من هذه المقاالت 
وأهميتها،  العربية،  مكانة  عن  والمشاهدة  السماع  قنوات  في  يذيعه  وما 
وخصائصها، وضرورة نشرها، والحفاظ على سالمتها، وحمايتها من اللحن 
وهذه  اإلخالص  هذا  فيه  وأقدر  واللهجات.  اللغات  ومزاحمة  والضعف، 

الحماسة التي تتجدد مع األيام.
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الدكتور عبدالله الزازان :

والتاريخ  األدب  في  علمًا  آراه  الحقيل  حمد  بن  الله  عبد  الكبير  األديب 
والعلمية  والثقافية  األدبية  حياته  يتناول  كتابًا  عنه  ونشرت  كتبت  واإلجتماع، 
الكاملة  يتناول سيرته  األديب عبدالله  الطريق كتاب آخر عن  والتربوية، وفي 

أديبًا ومؤرخًا وتربويًا.
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)الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي(
1438/5/21هـ الموافق 2017/2/18م

 األستاذ عبدالكريم التركي:             

بن عبدالرحمن  بن عبدالمحسن  فهد عبدالله  أبي  الدكتور  الشيخ  معالي 
المناسب  من  لعل  لكن  عمي،  ابن  لكونه  مجروح  عنه  كالمي  التركي، 
مشاركتي ببعض الصفات التي قد ال يعرفها إال القريب منه، فهو - حفظه الله 
- من المالزمين للقراءة والكتابة كلما سنحت له الفرصة، فغالب وقته - بعد 
ارتباطاته - يكون في مكتبته الزاخرة بالكتب المتنوعة، حفظه لوقته، فهو على 
حد علمي ممن يتميز بهذه الصفة الصعبة على النفس، إلى حد أنه ال ينام إال 

أربع ساعات تقريًبا خالل اليوم والليلة بصفة دائمة.

كذلك تميزه ببر والديه - رحمهما الله - فهو مدرسة في ذلك، أضف إلى 
ذلك قرب دمعته وحنانه ورحمته في حالة حزنه على قريب أوصديق رغم قوة 
شخصيته وحزمه وجلده، كما عنده قدرة فائقة على إدارة فريق العمل ومتابعة 

أكثر من شخص في وقت واحد.

معها  ذكره  ويبرز  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مدينة  تذكر 
سنوات  افتتاحها  حتى  أرضها  تحديد  من  متابعتها  على  عكف  فقد  مباشرة؛ 
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المختصين  المهندسين  على  حتى  الملحوظات  بعض  يستدرك  وكان  كثيرة، 
فكان  تقريًبا،  يوميًّا  العصر  بعد  عليهم  يمر  الدوام،  بعد  حتى  معهم  ويتابع 

إنجازها إحدى أمنياته، فحقق الله له ذلك بتوفيقه تعالى.

ثم دعمه والة األمر - وفقهم الله - خاصة الملك سلمان - حفظه الله - حينما 
كان أميًرا لمنطقة الرياض، فقد كان له جهود كبيرة تذكر فيشكر عليها، وكذلك 
دقته المتناهية في المواعيد، وال يجامل أحًدا فيها، أيًضا حبه لمساعدة اآلخرين 
 والشفاعة للمحتاج قدر اإلمكان دون أن يترتب على ذلك مخالفة شرعية أو نظامية.
بالتدريس في معهد  كذلك كان متفوًقا في جميع مراحل دراسته، وقد كلف 
كلية  في  منتسًبا  دراسته  وأثناء  الثانوية  من  تخرجه  بعد  العلمي  المجمعة 

الشريعة، ونجح فيها - ما شاء الله - بامتياز.

عامة، وللعلماء  خاصة،  ألساتذته  واحترامه  وحبه  تقديره  له   يحمد 
وكذلك تواصله بزيارة كبار السن من أقاربه، وممن يعرف وتقديرهم وحب 

السماع منهم.

له باع كبير في الدعوة إلى الله في الخارج، ويعتبر موسوعة في معرفة الدعاة 
تقريًبا، الدول، وقد زارها عدة مرات   والعلماء والمراكز اإلسالمية في شتى 

اإلمام، ويعرف ذلك  بدايته ودعمه بجامعة  االبتعاث في  وهو صاحب فكرة 
جيًدا الدفعات األولى من خريجي الدكتوراه.

ا  لغويًّ متميز  وهو  إداري،  قيادي  الكالم،  قليل  الصمت  كثير  والشيخ 
وتزعجه األخطاء النحوية واللغوية واإلمالئية، وسريع البديهة في مالحظتها، 

ويندر أن تفوت عليه تلك األخطاء عند قراءته.
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كثير  وهو  اليومي،  برنامجه  ازدحام  رغم  يوميًّا  المشي  رياضة  يحب 
منذ  الماضية  السنين  ا في مهام رسمية ودعوية طوال عشرات  األسفار جدًّ

نصف قرن تقريًبا.

عذرا إخواني عن اإلطالة، مع أن هناك الكثير والكثير عن هذه القامة من 
أبناء سدير لم أذكرها خوًفا من اإلطالة، ولما ذكرت من حرج القرابة. وفق الله 

الجميع لكل خير وشكًرا لكم. مع أطيب تحياتي.

األستاذ عبدالله أبابطين:

من  عطرة  سيرة  التركي  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  الشيخ  معالي   
اإلنجازات، إسهاماته كثيرة في مجال الشريعة وخدمة الدين والتعليم والفكر 

اتسع مداها عالميًّا، وتولى العديد من المناصب، أهمها:

مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )1396هـ - 1414هـ(  -

عضو هيئة كبار العلماء.  -

 - )1414هـ  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  وزير   -
1420هـ(.

األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي )1421هـ - 1437هـ(.  -

مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير )1438هـ(.  -

من  العديد  وله  والمسلمين،  اإلسالم  خدمة  في  بذلها  جهود  للشيخ 
الجوائز واألوسمة،  من  العديد  ونال  والمحاضرات،  والمشاركات  الندوات 

كلها خدمًة للدعوة اإلسالمية.
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والمؤسسات  الهيئات  من  العديد  في  مناصب، وكان عضًوا  وتولى عدة 
وقام  اإلسالمية،  الجامعات  تأسيس  في  كبير  دور  وله  والدولية،  الحكومية 

بتأليف 12 كتاًبا من الكتب الشرعية.

الله أن يجعلها  الله خير الجزاء على ما قام به من أعمال، وأسأل  فجزاه 
بميزان حسناته.

األستاذ عبدالله أبابطين:

هنا المزيد من سيرة معالي الشيخ عبدالله التركي.

االسم: عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي. 

المملكة  في  المجمعة،  بمحافظة  حرمة،  مركز  في  1359هـ،  المياد: 
العربية السعودية. 

التعلم والمؤهات العلمية: درس المرحلة االبتدائية في حرمة، وحصل 
على االبتدائية في عام1374هـ. 

المجمعة،  في  العلمي  المعهد  في  والثانوية  المتوسطة  المرحلتين  درس 
وحصل على الثانوية في عام1379هـ. 

عام  فيها  وتخرج  بالرياض،  الشريعة  كلية  في  الجامعية  المرحلة  درس 
1383هـ. إضافة إلى الدروس التي تلقاها على كبار المشايخ في الرياض.

الماجستير: نال درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في الرياض 
بتقدير »ممتاز« عام 1389هـ وموضوع الرسالة »أسباب اختالف الفقهاء«. 
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الدكتوراه: حصل على درجة »الدكتوراة« من كلية الشريعة والقانون – في 
جامعة األزهر – بمرتبة الشرف األولى عام 1393هـ وموضوعها: 

بين  وتبادلها  الرسالة  بطباعة  التوصية  مع  أحمد«  اإلمام  مذهب  »أصول 
الجامعات. شهادات الدكتواره الفخرية: منح معالي الدكتور عبد الله التركي 

شهادة الدكتوراه الفخرية من: 

1- جامعة الزقازيق في عام 1408هـ/1988م. 

1424هـ،  عام  في  بقازاقستان  الماتا  مدينة  في  الحكومية  أباي  جامعة   -2
تقديرًا لجهوده البارزة في تحقيق التعاون بين الجامعة وبين رابطة العالم 

اإلسالمي والجامعات اإلسالمية. 

3- جامعة ريكاردو بالما بالعاصمة البيروفية ليما، عام 2006م. 

4- جامعة جاال اإلسالمية بجنوب تايلند، في عام 1428هـ. 

في  اإلسالمية،  الدعوة  في  بالسودان،  اإلسالمية  درمان  أم  جامعة   -5
عام1434هـ، تقديرًا لجهوده في الدعوة وخدمة اإلسالم. 

في  لجهوده  تقديرًا  عام1434هـ،  في  بالسودان،  العالمية  أفريقيا  جامعة   -6
خدمة اإلسالم والمسلمين. 

1436هـ،  عام  بالجزائر،  اإلسالمية،  للعلوم  القادر  عبد  األمير  جامعة   -7
تقديرًا لجهوده في خدمة اإلسالم. 
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الوظائف: 

في  والثانوية،  المتوسطة  المرحلتين  في  العلمية  المعاهد  في  مدرس   -1
عامي1382 و1383هـ. 

مدير المعهد العلمي في حائل، في عامي1384 و1385هـ.   -2

3- موجه في المعاهد العلمية، في عام1386هـ. 

عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالرياض، في عام 1388/1387هـ.   -4

عميد كلية اللغة العربية بالرياض لمدة ست سنوات )من 1388/7/21   -5
حتى 1394/12/22 هـ هجرية(. 

بأن  اقتناعًا  العربية،  اللغة  خدمة  على  الكلية  في  عمله  خالل  حرص 
التقدم في المجال الشرعي والثقافي في العالم اإلسالمي، لن يتحقق إال عن 
والسنة  الكتاب  لفهم  أداة  العربية،  باللغة  والشامل  الجدي  النهوض  طريق 
ولسانًا  واآلراء  لألفكار  ومرآة  والعام  الخاص  للتفاهم  ووسيلة  والتراث، 

لآلداب والعلوم. 

وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من 1394/12/22 إلى   -6
1396/2/7هـ. 

إلى   1396/2/7 من  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مدير   -7
ان  الجامعة على  في  الهجرة. وحرص خالل عمله  1414/1/20 من 
تنهض جامعة اإلمام بواجبها خاصة في مجال العلوم الشرعية والعربية 

وأن تسهم في تقدم العلوم اإلسالمية. 

وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد من 1414/1/20   -8
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إلى 1420/3/2 من الهجرة. وفي أثناء ذلك تولى اإلشراف على مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

مستشار برتبة وزير في الديوان الملكي في 3/2/ 1420 هـ.   -9

10- أمين عام لرابطة العالم اإلسالمي من 1421/8/8 من الهجرة إلى اآلن. 

الجوائز واألوسمة: 

1- وسام الملك عبد العزيز. 

الشخصية  معاليه  اختيار  تم  حيث  الكريم،  للقرآن  الدولية  دبي  جائزة   -2
اإلسالمية لشخصية العام اإلسالمية للدورة السادسة لعام 1423هـ. 

الثاني الدولية للعلماء والدعاة، حيث منح معاليه  الله  3- جائزة الملك عبد 
الجائزة في عمان في شهر رمضان عام 1424هـ. 

4- وسام فارس لالستحقاق الوطني، من جمهورية بنين. وهو أعلى وسام في 
البالد، منحه لمعاليه رئيس الجمهورية عام2009م، تقديرًا لجهود معاليه 

الكبيرة في رابطة العالم اإلسالمي. 

أعلى  وهو  جيبوتي.  من  قائد،  بدرجة  يونيو  من  والعشرين  السابع  وسام   -5
تقديرًا  2009م،  عام  الجمهورية  رئيس  لمعاليه  منحه  البالد،  في  وسام 
وعرفانًا للجهود التي بذلها ويبذلها معاليه في خدمة اإلسالم والمسلمين، 

في كل مكان من خالل رابطة العالم اإلسالمي. 

صاحب  لمعاليه  منحه  السودان.  من  األولى،  الطبقة  من  النيلين  وسام   -6
الفخامة الفريق عمر حسن البشير، رئيس الجمهورية، تقديًرا لجهوده في 

خدمة الدعوة اإلسالمية في أفريقيا والعالم أجمع. 
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الرئيس  من  اإلسالم.  خدمة  وجائزة  الذهبي  واآلداب  العلم  وسام   -7
السوداني أيضًا. 

وغيرها من األوسمة والجوائز اإلنتاج العلمي: 

أوالً: دراسات ومؤلفات عامة: 

األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به.    )1(

في  السعودية  العربية  المملكة  وجهود  اإلرهاب  من  اإلسالم  موقف    )2(
معالجته. 

مجمل اعتقاد أئمة السلف.    )3(

األمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله.    )4(

األمن في اإلسالم وتطبيق المملكة العربية السعودية السياسة الجنائية    )5(
اإلسالمية. 

منهج اإلسالم في بناء األسرة.    )6(

المملكة العربية السعودية وخدمتها لإلسالم والمسلمين في الغرب.    )7(

اإلمام محمد بن سعود ..... الدعوة والدعاة.    )8(

الوابل  منتقاة )مقتبس من كتاب  الذكر وفوائده وأنواعه وأذكار  فضل    )9(
الصيب من الكلم الطيب(. 

السعودية  العربية  المملكة  الدعوة:  عن  اإلسالمية  الدول  مسؤولية    )10(
نموذجًا. )11( تأمالت في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )رحمه 

الله(. 
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الملك عبد العزيز آل سعود أمة في رجل.    )12(

منهج الملك عبد العزيز.    )13(

ثانيًا: دراسات وكتب متخصصة: 

المذهب الحنبلي )مجلدان(    )14(

أصول مذهب اإلمام أحمد )رسالة دكتوراه(.    )15(

التراث:  ثالثًا:تحقيق  ماجستير(.  )رسالة  الفقهاء  اختالف  أسباب    )16(
الدكتور  معالي  به  قام  بعضها  بعد،  فيما  المذكورة  الكتب  وتحقيقات 

بصفة مستقلة، وبعضها بالتعاون مع آخرين، وبعضها أشرف عليه. 

الرحالت الملكية.    )17(

شرح منتهى اإلرادات )7 مجلدات(/تحقيق.    )18(

الفروع البن مفلح مع حاشية ابن قندس )11 مجلد(/تحقيق.    )19(

المغني في الفقه الحنبلي البن قدامة )16 مجلد(/تحقيق.    )20(

الكافي في الفقه الحنبلي البن قدامة)5مجلدات(/تحقيق.    )21(

وترتيب  مجلد(/جمع   32( واإلنصاف  الكبير  الشرح  مع  المقنع    )22(
وتحقيق. 

العدة شرح العمدة )مجلدان(/تحقيق.    )23(

اإلرشاد إلى سبيل الرشاد البن أبي موسى/تحقيق.    )24(

الواضح في أصول الفقه البن عقيل )5 مجلدات(/تحقيق.    )25(

حاشية النجدي على منتهى اإلرادات )5 مجلدات(/تحقيق.    )26(
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اإلقناع للحجاوي )4 مجلدات(/تحقيق.    )27(

شرح مختصر الروضة للطوفي )3 مجلدات(/تحقيق.   )28(

منتهى اإلرادات البن النجار )مجلدان(/تحقيق.    )29(

الدوماني/ بدران  البن  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مذهب  إلى  المدخل    )30(
تحقيق. 

مناقب اإلمام أحمد بن حنبل البن الجوزي/تحقيق.    )31(

مسند اإلمام أحمد )50 مجلدا(/تحقيق.    )32(

جامع البيان )تفسير الطبري( )25مجلدا(/تحقيق.    )33(

الجامع ألحكام القرآن )تفسر القرطبي(/تحقيق.    )34(

الدر المنثور للسيوطي/تحقيق.    )35(

السنن الكبرى للنسائي/تحقيق.    )36(

سنن الدار قطني/تحقيق.    )37(

البداية والنهاية البن كثير/تحقيق.    )38(

شرح العقيدة الطحاوية )مجلدان(/تحقيق وتعليق.    )39(

موسوعة شروح الموطأ: التمهيد، االستذكار، القبس/جمع وتحقيق.    )40(

تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي/تحقيق. وغير ذلك من الكتب    )41(
والرسائل والمحاضرات واألبحاث التي نشرت في مناسبات عدة. 

وقد أشرف على عدد من الرسائل الجامعية وناقشها، وفحص عددًا من 
المؤلفات واألبحاث لغرض الترقية أو النشر، وكتب العديد من مقدمات الكتب 
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واألبحاث. االهتمام بالجامعات في العالم: لمعالي الدكتور عبدالله بن عبد 
الجامعات اإلسالمية ودراسة خططها ومناهجها،  التركي جهد في  المحسن 
آباد،  العالمية في إسالم  النيجر والجامعة اإلسالمية  كالجامعة اإلسالمية في 
الجامعات  من  وغيرها  اإلسالمية.  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  وقبلهما 
التي تقوم في األساس على خدمة اإلسالم وعلومه. الجهود في حقل التربية 
والتعليم: للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي إسهامات كثيرة، في مجال 
التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وفي البالد العربية واإلسالمية، 
الجامعات  اتحاد  اجتماعات  في  ومشاركًا  مؤتمرات  في  عضوًا  كان  حيث 
شارك  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  لجامعة  مديرًا  كان  حينما  العربية 
في أعماله التأسيسية والتطويرية، وفي اجتماعات رابطة الجامعات اإلسالمية 
ومؤتمراتها ومجلسها التنفيذي. إلى جانب إسهاماته في الجامعات والمدارس 
اإلسالمية والعربية في العالم، وأقسام الدراسات العربية واإلسالمية ومراكزها 
قوم  وقد  المجال.  هذا  في  المتخصصة  البحث  ومراكز  وأميركا،  أوروبا  في 
في  اإلسالمية  الدراسات  وبخاصة  ومناهجها،  الدراسة  خطط  من  العديد 
مختلف الجامعات اإلسالمية، وقوم العديد من األبحاث والدراسات والكتب 
العلمية، واشترك في عدد من الموسوعات العلمية. وكانت للدكتور عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي، بحكم عمله واهتماماته، جوالت واتصاالت، اتسع 
مداها لتشمل أكثر مناطق العالم، فكانت له مشاركات في المؤتمرات الدورية 
اإلسالمية  والمؤسسات  والمنظمات  والجمعيات  الجامعات  تعقدها  التي 
الطالب  مع  لقاءات  له  وأستراليا. وكانت  وأفريقيا  وآسيا  وأميركا  أوروبا  في 
وأوروبا.  الشمالية  أمريكا  في  وخاصة  الخارج،  إلى  المبتعثين  السعوديين 
وكان لهذا الجهد ولتلك االتصاالت ثمرات طيبة تمثلت في عقد صالت مع 
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صفوة من العالم اإلسالمي من علماء ومفكرين ودعاة ومسؤولين في مختلف 
لمكانة  المقدرة  العالمية  والشخصيات  المؤسسات  من  عدد  ومع  المواقع، 
والدولية:  الوطنية  والهيئات  المجالس  في  العضوية  وحضارتهم.  المسلمين 
تولى رئاسة عدد من المجالس والجمعيات، وشارك في عضوية بعضها، منها 
ما كان في وقت سابق، ومنها ما هو مستمر إلى اآلن، وذلك وفق البيان اآلتي: 

أ( في المجال الوطني: 

1- عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. 

2- عضو في المجلس األعلى لإلعالم في المملكة العربية السعودية. 

3- عضو في مؤسسة الملك فيصل الخيرية في الرياض. 

المملكة  في  التعليم  لسياسة  العليا  للجنة  التحضيرية  اللجنة  في  عضو   -4
العربية السعودية. 

العربية  المملكة  في  لألدب  التقديرية  الدولة  جائزة  لجنة  في  عضو   -5
السعودية. 

6- عضو في مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض. 

7- عضو في الجمعية الخيرية لرعاية األطفال المعوقين في الرياض. 

8- رئيس لمجلس إدارة المركز الخيري للقرآن وعلومه في الرياض. 

9- عضو في المجلس األعلى للجامعات في المملكة العربية السعودية. 

10- عضو في المجلس األعلى للجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة. 

11- عضو في المجلس األعلى لجامعة الملك سعود في الرياض. 
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وقد اشترك في كثير من اللجان المؤقتة والدائمة. 

ب( في المجال العالمي: 

1- األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي. 

2- رئيس المجلس اإلسالمي العالمي في لندن. 

3- رئيس رابطة الجامعات اإلسالمية. 

4- رئيس الندوة العالمية للشباب اإلسالمي. 

5- رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فيصل في تشاد. 

6- رئيس مجلس األمناء للمركز اإلسالمي في أدنبرة. 

اإلسالمية  الجامعة  في  التدريس  وهيئة  والمناهج  الخطط  لجنة  رئيس   -7
العالمية في إسالم أباد. 

8- رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية في النيجر. 

9- عضو في مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية في النيجر.

10- رئيس المجلس العالمي المتحانات المدارس العربية واإلسالمية. 

11- رئيس صندوق دعم الجامعات اإلسالمية. 

12- نائب الرئيس األعلى للجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم آباد. 

13- عضو في المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في القاهرة.

 14- نائب رئيس المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة. 

15- عضو في مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية. 
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16- عضو مؤسس في الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في الكويت. 

في  واإلسالمية،  العربية  العلوم  تاريخ  لمعهد  األمناء  مجلس  رئيس   -17
فرانكفورت. 

في  واإلسالمية  العربية  العلوم  تاريخ  معهد  أمناء  مجلس  عضو   -18
فرانكفورت. 

19- عضو مؤسس في مجلس جمعية البحوث اإلسالمية في بون. 

20- عضو في مركز دراسات الشرق األوسط بالجامعة اإلسالمية الحكومية 
في وسونان أمبيل – سورابايا – إندونيسيا. 

21- عضو في مجلس األمناء لمنظمة الدعوة اإلسالمية. 

22- عضو شرف في رابطة األدب اإلسالمي العالمية. إضافًة إلى عضويته في 
عدد من المجالس واللجان التي لها عالقة بالتعليم اإلسالمي أو الدعوة 
اإلسالمية. اإلسهامات اإلعالمية: لـه أحاديث ومقابالت إذاعية متتابعة 
في إذاعة المملكة العربية السعودية في مختلف الموضوعات: الدينية 
والثقافية واالجتماعية والتوجيهية. وكان لـه – في التلفزيون – برنامج 
ولـه  واالجتماعية،  الفقهية  المشاهدين  أسئلة  على  فيه  يجيب  منتظم 
والندوات  الشخصية  المقابالت  في  متعددة   – تلفزيونية   – إسهامات 
المشتركة. ولـه مشاركات صحفية وتحقيقات ومقابالت ومقاالت، في 

الصحف اليومية والمجالت األسبوعية والشهرية.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

البيان الختامي لمؤتمر )اإلسالم ومحاربة   الشيخ عبدالله التركي يهدي 
اإلرهاب( إلى الملك سلمان - حفظه الله.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

الشيخ عبدالله التركي مع الملك عبدالله، والشيخ عبدالعزيز التويجري.   
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األستاذ فهد الحقيل              :
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األستاذ فهد الحقيل              :

شيء من سيرة معالي الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي حفظه الله.

معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي - حفظه الله:

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، واألمين العام لرابطة 
واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  ووزير  اإلسالمي،  العالم 

سابًقا، ومدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابًقا.

اسمه ونسبه: هو معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، 
وينحدر نسبه لقبيلة الدواسر في المملكة العربية السعودية.

مولده:

من مواليد عام 1359هـ في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

نشأته وتعليمه:

والثانوية  المتوسطة  المرحلتين  ثم  االبتدائي،  التعليم  تلقى  المجمعة  في 
بالمعهد العلمي في المجمعة، وتخرج فيه عام 1379هـ.

ثم درس المرحلة الجامعية في كلية الشريعة بالرياض، وتخرج فيها عام 
1382هـ. 

للقضاء  العالي  المعهد  من  الماجستير  درجة  نال  1389هـ  عام  وفي 
بالرياض بتقدير »ممتاز« في موضوع »أسباب اختالف الفقهاء«، وهو موضوع 
يتناول قضية كبرى في حياة المسلمين الماضية والراهنة وفي المستقبل، وهي 
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قضية تنوع الرؤى واختالف وجهات النظر في فهم النص وتقدير المصلحة 
في إطار االتفاق على شروط االجتهاد المعتبرة.

جامعة  من  والقانون  الشريعة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل  كما 
األزهر ـ بمرتبة الشرف األولى ـ عام 1392هـ في موضوع »أصول مذهب 

اإلمام أحمد« مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.

األعمال والوظائف التي توالها:

ثم  العلمية،  بالمعاهد  والثانوية  المتوسطة  المرحلتين  في  مدرًسا  عمل 
الشريعة  بكلية  التدريس  هيئة  في  عضًوا  ثم  بها،  موجًها  ثم  ألحدها،  مديًرا 

بالرياض، وكان ذلك في عام 1382هـ، إلى عام 1388هـ.

العربية  اللغة  لكلية  عميًدا  اختير  1388/7/21هـ  في  أنه  وأضاف 
بالرياض، وظل عميًدا لها لمدة ست سنوات حرص خاللها على خدمة اللغة 
العالم  في  المرتقبة  والعلمية  والفكرية  الفقهية  النهضة  بأن  اقتناًعا  العربية، 
اإلسالمي لن تتحقق - بمعناها األصيل وفي إطارها الحضاري المتميز - إال 
عن طريق النهوض الجدي والشامل باللغة العربية التي تعد أداة لفهم الكتاب 
واآلراء  لألفكار  ومرآة  والعام،  الخاص  للتفاهم  ووسيلة  والتراث،  والسنة 

ولساًنا لآلداب والعلوم.

سعود  بن  محمد  اإلمام  لجامعة  وكياًل  أصبح  1394/12/22هـ  وفي 
اإلسالمية، ثم في 1396/2/7هـ أصبح مديًرا لها إلى 1414/1/20هـ من 
الهجرة، وحرص خالل هذه الفترة على أن تنهض جامعة اإلمام بواجبها، خاصة 

في مجال العلوم الشرعية والعربية، وأن تسهم في تقدم العلوم اإلسالمية.



241

وفي 1414/1/20هـ عين وزيًرا للشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد، وتولى اإلشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

إلى 1420/3/2هـ؛ حيث عين مستشاًرا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

يزال  وال  اإلسالمي  العالم  لرابطة  ا  عامًّ أمينًا  عين  1421/8/8هـ  وفي 
على رأس العمل.

عضوياته المحلية:

عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.   -

عضو في المجلس األعلى لألعالم.   -

عضو سابق في مؤسسة الملك فيصل الخيرية في الرياض.   -

عضو سابق في اللجنة التحضيرية للجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة   -
العربية السعودية.

عضو في لجنة جائزة الدولة التقديرية لألدب بالمملكة.   -

عضو في مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض.   -

عضو في الجمعية الخيرية لرعاية األطفال المعوقين بالرياض.  -

رئيس مجلس إدارة المركز الخيري للقرآن وعلومه في الرياض.   -

عضو سابق في المجلس األعلى للجامعات بالمملكة.   -

عضو سابق في المجلس األعلى للجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة.   -

عضو سابق في المجلس األعلى لجامعة الملك سعود في الرياض.  -
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عضوياته الدولية: 

األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي.   -

رئيس المجلس اإلسالمي العالمي في لندن.   -

رئيس رابطة الجامعات اإلسالمية.   -

رئيس الندوة العالمية للشباب اإلسالمي.   -

رئيس مجلس االمناء للمركز اإلسالمي في أدنبرة.   -

التدريس في الجامعات اإلسالمية  رئيس لجنة الخطط والمناهج وهيئة   -
في إسالم آباد.

مجلسها  في  وعضو  »سابًقا«  النيجر  في  الجامعات  أمناء  مجلس  رئيس   -
»حاليًّا«.

رئيس المجلس العالمي المتحانات المدارس العربية واإلسالمية.  -

رئيس صندوق دعم الجامعات اإلسالمية.   -

نائب الرئيس األعلى للجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم آباد.   -

عضو في المجلس األعلى للشئون اإلسالمية في القاهرة.   -

عضو في المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة.  -

عضو في مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية.   -

عضو مؤسس في الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في الكويت.   -

عضو في مجلس األمناء للكلية اإلسالمية األمريكية في شيكاغو.   -
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في  واإلسالمية  العربية  العلوم  تاريخ  لمعهد  األمناء  مجلس  في  عضو   -
فرانكفورت، ورئيس سابق لها. 

عضو مؤسس في مجلس جمعية البحوث اإلسالمية في بون.   -

عضو في مركز دراسات الشرق األوسط بالجامعة اإلسالمية الحكومية   -
في أندونيسيا. 

عضو شرف في رابطة العالم اإلسالمي العالمية.   -

إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان التي لها عالقة بالتعليم   -
اإلسالمي أو الدعوة اإلسالمية. 

إسهاماته اإلعامية: 

ومن إسهاماته اإلعالمية، كانت له أحاديث إذاعية متتابعة في إذاعة المملكة 
واالجتماعية  والثقافية  الفكرية  الموضوعات  مختلف  في  السعودية  العربية 

والتوجيهية. 

المشاهدين  أسئلة  فيه على  منتظم يجيب  برنامج  التليفزيون  له في  وكان 
في  تمثلت  متعدد،  تليفزيونية  إسهامات  له  كان  كما  واالجتماعية،  الفقهية 
ترجمتها  صحفية  مشاركات  وله  المشتركة،  والندوات  الشخصية  المقابالت 
تحقيقات ومقابالت ومقاالت صحفية عديدة، في الصحف اليومية والمجالت 

األسبوعية والشهرية.
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تأسيسه للجامعات في العالم وعالميته: 

قام معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بدور كبير في تأسيس 
في  اإلسالمية  كالجامعة  ومناهجها؛  خططها  ودراسة  اإلسالمية  الجامعات 
اإلمام  جامعة  وقبلهما  آباد،  إسالم  في  العالمية  اإلسالمية  والجامعة  النيجر، 
محمد بن سعود اإلسالمية؛ إذ هو أول مدير لها. وغيرها من الجامعات التي 

تقوم - في األساس - على خدمة اإلسالم وعلومه. 

تخدمها  التي  واألبحاث  الكتب  وطباعة  العلوم  هذه  دعم  خالله  ومن 
والفقه  والتفسير  والحديث  العقيدة  بعلوم  يتعلق  ما  وبخاصة  وتوزيعها، 

واألصول والتاريخ.

 - عاًما  أربعين  وخالل   - التركي  عبدالمحسن  بن  عبدالله  وللدكتور 
واإلسالمية  العربية  البالد  في  والتعليم  التربية  مجال  في  كثيرة  إسهامات 
في  عضًوا  كان  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  وداخل  والعالمية، 
مؤتمرات واجتماعات اتحاد الجامعات العربية حينما كان مديًرا لجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وشارك في أعماله التأسيسية والتطويرية، 
ومجلسها  ومؤتمراتها  اإلسالمية  الجامعات  لرابطة  بالنسبة  وكذلك 
التنفيذي، حيث شارك في مختلف اللجان والهيئات التعليمية إلى جانب 
والعربية  اإلسالمية  والمدارس  الجامعات  من  عدد  تأسيس  في  إسهاماته 
العربية واإلسالمية ومراكزها  الدراسات  العالم، وله جهده مع أقسام  في 
في أوروبا وأمريكا، ومراكز البحث المتخصص في هذا المجال، كما قوم 
الدراسات اإلسالمية في  الدراسة ومناهجها، وبخاصة  العديد من خطط 
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والدراسات  األبحاث  من  العديد  وقوم  اإلسالمية،  الجامعات  مختلف 
العلمية  الموسوعات  من  عدد  تأسيس  في  واشترك  العلمية،  والكتب 

الحضارية وتنظيمها.

عمله  وبحكم  التركي  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  أن  كما 
أكثر  لتشمل  مداها  اتسع  واتصاالت  جوالت  له  كانت  واهتماماته، 
التي تعقدها  الدورية  المؤتمرات  له مشاركات في  العالم، فكانت  مناطق 
الجمعيات والمنظمات والمؤسسات اإلسالمية في أوروبا وأمريكا وآسيا 

وأفريقيا وأستراليا.

وكان لهذا الجهد ولتلك االتصاالت ثمرات طيبة؛ تمثلت في عقد صالت 
في  ومسئولين  ودعاة  ومفكرين  علماء  من  اإلسالمي  العالم  من  صفوة  مع 
مختلف المواقع، ومع الشباب المسلم المستعد للتعاون في سبيل حياة أفضل 
المتفهمة  العالمية  المؤسسات والشخصيات  ألمته اإلسالمية، ومع عدد من 

لحضارة اإلسالم، والمقدرة لمكانة المسلمين. 

مؤلفات متنوعة: 

الغزير،  العلمي  بإنتاجه  التركي  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  وتميز 
سواء في مجال التأليف أو التحقيق؛ حيث وصل عدد مؤلفاته 12 مؤلًفا، وعدد 
ومحاضرات  ورسائل  كتب  إلى  إضافة  كتاًبا،   20 من  أكثر  المحققة  الكتب 

وأبحاث نشرت في مناسبات عدة. 
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ومن المؤلفات المطبوعة المنشورة للدكتور: 
أصول مذهب اإلمام أحمد بن حنبل )رسالة دكتوراه(.  -

أسباب اختالف الفقهاء )رسالة ماجستير(.  -
منهاج اإلسالم في بناء األسرة.  -

منهاج الملك عبدالعزيز.   -
مجمل اعتقاد أئمة السلف.  -

منهج التعامل مع السيرة.   -
اإلمام محمد بن سعود )دولة الدعوة والدعاة(.  -

األمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله.   -
مسئولية الدولة اإلسالمية عن الدعوة إلى الله، المملكة العربية السعودية   -

وخدمتها، لإلسالم والمسلمين في الغرب.
اإلسالم وحقوق اإلنسان.  -

تأمالت في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.  -
وفي مجال التحقيق المطبوع للدكتور نجد:

مناقب اإلمام أحمد بن حنبل )البن الجوزي(.   -
حلية الفقهاء )ألحمد بن فارس الرازي(.   -

المقنع والشرح الكبير واإلنصاف.   -
الواضح في أصول الفقه )البن عقيل(.  -

المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل )البن بدران(.  -

المغني »البن قدامة« باالشتراك.   -
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شرح مختصر الروضة )للطوقي(.   -
شرح العقيدة الطحاوية )البن أبي العز( باالشتراك.   -

محنة اإلمام أحمد )لعبد الغني المقدسي(.   -
الجوهر المحصل في مناقب اإلمام أحمد بن حنبل )لمحمد بن أبي بكر   -

السعدي(. 
الرحلة الملكية )ليوسف يس(.   -

اإلرشاد إلى سبيل الرشاد )ألبي موسى الهاشمي(.  -
الكافي )البن قدامة(.   -

اإلقناع لطالب االنتفاع )للحجاوي(.   -
منتهى اإلرادات للفتوحي.  -

البداية والنهاية )البن كثير(.  -
تفسير الطبري.  -

الدر المنثور )للسيوطي(.  -
الجامع ألحكام القرآن الكريم )للقرطبي(.  -

مسند اإلمام أحمد.  -
المحرر في الحديث.  -

المحرر في الفقه للمجد بن تيمية.  -
الفروع البن مفلح.  -

موسوعة شروح الموطأ.  -
هداية الراغب.   -
وغيرها الكثير.   -



248

نسأل الله أن يحفظ الشيخ وأن يمد في عمره على طاعته.

األستاذ سليمان التركي:

الله -  الشيخ - حفظه  فيها  الذاكرة )700( صفحة، عرض  لمحات من 
لمحات من حياته، من النشأة إلى سنة 1436هـ. 

وهي طبعة خاصة، وبحسب المقدمة في أول الكتاب، فإنه ستكون هناك 
طبعة أخرى متاحة للعموم بعد استيفاء المالحظات في الطبعة األولى. 
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األستاذ يوسف العتيق: 

التركي  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  معالي  عن  ذكر  ما  جميل 
شخصيته  هو  التركي  الدكتور  في  أجده  ما  أبرز  أن  إال  المشرفة،  ومسيرته 
االنطالقة  بداية  فمن  حياته،  مراحل  كل  في  الزمته  التي  المميزة  اإلدارية 
ثم  وبجهده،  عهده  في  الجامعية  مدينتها  أنشئت  والتي  اإلمام  جامعة  في 
مشاركته الكبيرة في تأسيس وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد، التي كانت من أهم المنعطفات في حياته، ثم قيادته لرابطة العالم 
اإلسالمي، وكل هذا مع عمله في هيئة كبار العلماء، ثم عمل مستشاًرا في 
شخصية  المحطات  هذه  كل  في  التركي  أن  والخالصة  الملكي،  الديوان 
وطنية وفقت في جوانب كثيرة، على رأسها تعامله مع أهم فئات المجتمع، 
وهم الشباب، وتوجيههم وتعليمهم، ومما يتميز به الدكتور التركي الحكمة 

والتأني وبعد النظر. 

ومما يتميز به أيًضا فهمه لطريقة عمل وتفكير والة األمر؛ مما يسهم في 
خدمة الدين والوطن. 

وهو حكيم في توجيهاته، وأعطى لمجالسه خالصة تجربته الطويلة دون 
في  حاضرة  قريبة  شخصية  معاليه  من  جعلت  المزايا  هذه  كل  منّة.  أو  بخل 

المشهد الوطني الكبير.
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األستاذ سليمان التركي:
الدكتور عبدالله بن  الله - مع معالي  الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه 
عبدالمحسن التركي في حفل وضع حجر األساس لجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية عام )1402هـ - 1981م(. 

ويظهر في الخلف الملك سلمان، وحسن آل الشيخ وزير التعليم العالي.     

األستاذ فهد الحقيل              :
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األستاذ محمد الفيصل:

يشرفون على  الذين  للمسئولين  ناجح  نموذج  الشيخ  معالي  أن   ال شك 
أن  كما  الكثيرة،  مشاغلهم  رغم  الرسمي  الدوام  خارج  الحكومية  أعمالهم 

أعماله التطوعية ظاهرة من خالل مشاركاته المختلفة فيها.

األستاذ فهد العواد:   

عبارة:  أعجبتني  قليل،  فهو  عنه  قيل  ما  التركي  عبدالله  الدكتور  معالي   
»حيثما حل نفع« فعاًل هو يستحقها.

الدكتور عبدالله الزازان: 

حفظه   - التركي  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
يكون  وقد  أجمع،  اإلسالمي  العالم  مستوى  على  معروف  رجل   - الله 
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له،  قرأ  قد  وأغلبنا  تالميذه،   - شك  بال   - فمعظمنا  التعريف،  عن  غنيًّا 
ففضيلته مدرسة ذات رؤية للثقافة والفكر، يستمد رؤيته من معايير الثقافة 
اإلسالمية، ولذلك فتالمذته ينظرون إلى العالم رؤية متميزة، وأستطيع أن 
أقول إن جزًءا كبيًرا من إنجازات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
ووزارة الشئون اإلسالمية ورابطة العالم اإلسالمي يعود إلى تفكيره الرائد 

وجهده الدؤوب.

 المهندس مساعد الضاوي:             

الله  حباه  التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  الدكتور  الشيخ  معالي   
به كثيًرا  الله  نفع  العلم واألدب واألخالق واإلدارة،  الدرجات من  أعلى 

من الناس. 

الدكتور حمد الدخيل: 

معالي األستاذ الدكتور عبدالله التركي قمة شامخة في العلم واإلدارة، 
ظهرت عليه بواكير النبوغ منذ مرحلة متقدمة في دراسته وطلبه العلم. ومن 
أدلة نبوغه المبكر أن المعاهد العلمية عانت نقًصا في المدرسين إثر تردي 
من  المتميزين  طلبتها  ببعض  فاستعانت  ومصر،  المملكة  بين  العالقات 
عبدالله  وكان  المعاهد.  في  للتدريس  العربية  واللغة  الشريعة  كلية  طالب 
مقدمة  في  بامتياز  الشريعة  كلية  في  الثانية  السنة  اختبار  اجتاز  الذي  التركي 
تعانيه  ما  لسد  العلمية  والمعاهد  للكليات  العامة  اإلدارة  بهم  استعانت  من 
وكان  العلمي.  المجمعة  معهد  إلى   - رغبته  على  بناء   - فوجه  نقص.  من 
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دراسته  يناسب  بما  الدينية  المواد  تدريس  إليه  يسند  أن  بدًءا  المتوقع  من 
وتخصصه، وأللمعيته وقدرته العلمية كلف بتدريس مواد أبعد ما تكون عن 
تخصصه ومحيط اهتمامه؛ حيث أسند إليه تدريس مادة الحساب في السنة 
والخلط،  الشركات،  حساب  المادة:  هذه  موضوعات  ومن  الثانوية،  الثانية 
والمزج، والنسبة المئوية. وكذلك مادة التاريخ الحديث وتاريخ المملكة في 
السنة الخامسة الثانوية. ومادة العروض )أوزان الشعر العربي( في السنتين 
زلت  وما  السنتين.  كلتا  في  المادة  هذه  في  عليه  وتتلمذت  والرابعة.  الثالثة 

أحفظ بعض األبيات التي كان يمليها علينا. 

الراحل  زميله  مع  المعهد  في  الثقافي  النشاط  على  المشرفين  من  وكان 
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله العنقري. وكان يصحح مقاالتنا التي نلقيها 
في نادي المعهد أو ننشرها في الصحف الحائطية. أذكر أنني كتبت مقالة ذات 
عالقة بالتاريخ الحديث فأضاف إليها معلومات عن نابليون بونابرت وغزوه 
مصر، وأثر ذلك في النهضة العربية الحديثة. ومعلوماتي عن علم هذه األمسية 

متشعبة غزيرة.

األستاذ عبدالله الحقيل: 

معالي الشيخ األستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي - وفقه الله 
- حضوره فاعل في المجالس وعبر وسائل اإلعالم؛ كونه يثري الموضوع بما 
يقدمه من شواهد ودالالت مقنعة لما يتطرق له. وكان معه لقاء ليلة البارحة 

عبر قناة اإلخبارية.
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األستاذ صالح العويد:              

 تفاعل الجميع مع ضيف المجلس لهذه الليلة كان بال شك مميًزا، وفي 
هذا دليل كبير على شموخ قامة الدكتور عبدالله التركي. وقد تناول األعضاء 

الكرام بإسهاب الكثير من جوانب شخصيته الفريدة.

ُجزئية  أتناول  أن  الشيء -  متأخًرا بعض  الوقت  اسمحوا لي - وإن كان 
واحدة من مسيرته المهنية، التي في اعتقادي كانت تتويًجا ألعماله المباركة، 
أود أن أشير وأشيد برئاسته لرابطة العالم اإلسالمي، والتي أكسبته الكثير من 
التفاوض واإلقناع، واإلبداع كذلك، كيف  والتأثير وطرق  االتصال  مهارات 
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ال، وهو يتربع على قمة هرم هذه المؤسسة العمالقة التي تضم ثالًثا وخمسين 
دولة، هذا كله أدى إلى صقل مواهبه الشرعية والتنظيمية و اإلدارية، وأهلته 
تكن  لم  ولربما  بعد،  الساحة  على  تطرح  ولم  مسبوقة  تكن  لم  أخرى  ألمور 

تخطر له على بال.

ببادرة  الله - الملك عبدالله بن عبدالعزيز  عندما قام - المغفور له بإذن 
مباركة هي األولى من نوعها وطرح فكرة إنشاء »المؤتمر اإلسالمي العالمي 
للحوار« ودعا فيها كافة شعوب العالم وأتباع األديان والحضارات إلى الحوار، 
المسؤولية  هذه  له  ُأوكلت  تتوقعون  من  واإلرهاب،  والعصبية  التطرف  ونبذ 
الجسيمة، وتم ترشيحه لها، ليس سوى الدكتور عبدالله التركي، وقد قام بهذه 
بما كان يكتنفها من صراع واحتقان  آبه  الشاقة على أكمل وجه، غير  المهمة 
روحاني ودنيوي، وقد تمخضت جهوده في هذا المجال بإيجابيات وقرارات 
تصب في مصلحة اإلسالم، الدين الحق، دين العدل والوسطية والسالم، كما 
أسهمت جهوده أيًضا في تقريب وجهات النظر بين األديان المختلفة، والحوار 

بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الدكتور خالد المهيدب:  

فهو   - التركي - عالوة على علمه وفضله  عبدالله  الدكتور  الشيخ  معالي 
رجل دولة من الطرز األول، له بصمات تذكر فتشكر في جامعة اإلمام التي له 
أسسها،  التي  اإلسالمية  الشؤون  ووزارة  وتطويرها،  تشييدها  في  الطولى  اليد 
األهداف  يحقق  بما  نشاطها  توسع  في  ساهم  التي  اإلسالمي  العالم  ورابطة 

االستراتيجية للمملكة.
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شرفت بمرافقته ضمن وفد رسمي لفرنسا قبل أشهر، لمست لمعاليه قبواًل 
ومحبة لدى كافة أطياف الجاليات والمنظمات اإلسالمية على تباينها.

له منا الدعاء بأن يمد الله تعالى في عمره على طاعته ويجعل ما قدمه في 
موازين حسناته.
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)الشيخ زيد الفياض(
1438/5/22هـ الموافق 2017/2/19م

األستاذ عبدالله أبابطين:

 الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض يجتمع باإلمام محّمد بن عبد الوهاب 
بن  )محمد  زيد  الشيخ  فجّد  علي(،  بن  )سليمان  بالّشيخ   - الله  رحمهما   -
سليمان( هو عم اإلمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله جميًعا - ونسبته 

إلى )الفيَّاض( إلى جده السادس.

ولد في روضة سدير عام 1350هـ، وانتقل للرياض لطلب العلم، وَدَرس 
 على عدٍد من العلماء والمشايخ، منهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الّشيخ

القضاء، ثم  بتدريسها، ثم تولى  الدين، وبدأ  الشرعية وأصول  واهتم باألمور 
بكلية  التدريس  إلى  ثم  والدعوة،  اليمامة  مجلة  وترأَّس  الصحافة  إلى  اتجه 

أصول الدين بجامعة اإلمام.

وللشيخ زيد العديد من المؤلفات، منها 12 مطبوًعا، و15 غير مطبوع.

وِمن أبرز تاميذه:

سماحة الّشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الّشيخ، مفتي عام المملكة.- 1

معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، عضو هيئة ِكبار العلماء.- 2
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وكان للشيخ زيد مواقف كثيرة مع سماحة الّشيخ محمد بن إبراهيم، ومع 
أمثال  المشايخ  ومع  الله جميًعا -  فيصل - رحمهم  والملك  الملك سعود، 
اف، وسماحة العالمة عبدالعزيز  العالَّمة عبدالرحمن بن سعدي، والّشيخ الصوَّ
بن باز، ومعالي وزير التعليم العالي سابًقا الّشيخ حسن بن عبدالله آل الّشيخ 
الصدق والحرص على  الله - وغيرهم، وكلها مواقف تدل على  - رحمهم 
الدنيا،  الدين، والَغْيرة عليه، والقوة في قول الحق، وكان زاهًدا في  نشر هذا 
فلم تشغله، وكان متواضًعا جّم األدب، رحيًما باآلخرين، يتعامل معهم بَعْطف 
ومحبة، وحريًصا على الدعوة إلى الله، وهداية الناس إلى دين الله القويم، وله 

مناقشات مع كثير من المسلمين أصحاب االنحرافات في العقيدة.

عليه  وصَلى  1416هـ،   -  11  -  21 الثالثاء  ليلَة   - الله  رحمه   - ُتوفي 
هم في الصالة  جمع غفير، وشيَّعوا جنازته، حيث اكتظَّْت أرجاُء المسجد، وأمَّ

الشيخ العالَّمة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين.

وأسكنه  واسعة،  رحمة  الله  رحمه  لله«،  »الحمد  وفاته  قبل  د  يردِّ وكان 
فسيح جناته.
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األستاذ صالح العويد:  

مصدر رسالة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض: من كتاب حياة األلباني 
وآثاره وثناء العلماء عليه. تأليف: األستاذ محمد بن إبراهيم الشيباني .
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 األستاذ صالح العويد:            

 موقع الشيخ »زيد بن عبدالعزيز الفياض« - رحمه الله - وفيه كل ما ُيشبع نهم
أي باحث في سيرته ومسيرته ومقاالته وكتبه. 

َمولُِدُه َوَنَسُبه:

هو الّشيخ زيد بِن َعبدالعزيز بِن زيد بِن َعبدالعزيز بِن َعبدالوهاب بِن محمد 
د بِن أحَمد  د بِن سليمان بِن َعلي بِن محمَّ بِن ناصر بِن فيَّاض بِن فارس بن محمَّ
د بن بريد بن مشرف بن ُعمر بِن ِمعضاد بِن ريِّس  بِن َراشد بِن بريد بِن محمَّ
المعاضيد  ِمن  تميمّي وهيبّي،  َفهو  ُوهيب،  بِن  َعَلوي  بِن  د  بِن محمَّ َزاحر  بِن 
من المشارفة، فالمترَجم يجتمع بالّشيخ محّمد بن َعبدالوهاب - رحمهما الله 
د بن سليمان( هو عمُّ  تعالى - بالّشيخ )سليمان بن علي(، فجدُّ المترَجم )محمَّ
الّشيخ محمد بن َعبدالوهاب - رحمهم الله جميًعا - ونسبته إلى )الفيَّاض( 

إلى جده السادس.

وقال الّشيخ العالَّمة َبكر بِن َعبدالله أبو زيد في كتابه "المدَخل المفّصل 
إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل وتخريجات األصحاب": المبحث الثالث: في 
معِرفة بيوت الحنابلة )من بني تميم(: ال أعِرف قبيلًة حاضرة من قبائل الَعَرب 
في قْلب نجد ، كُثر فيها العلماء ، مثل "قبيلة بني تميم"، وذلك ِخالل القرون 
محمد،  آل  فخذان:  وهم  "الوهبة"،  من  وُجلُّهم  الهجري،  العاشر  القرن  بعَد 

وآل زاخر.
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آل  آل مشرف  تميم، ومن  من  الَوهبة  من  المعاضيد  من  آل مشرف  وِمن 
إبراهيم،  أبناء هم:  له ثالثُة  الّتميمون،  الوهيبون،  فون،  المشرَّ الحنابلة  الّشيخ 
جها  وأحمد، وَعبدالوهاب، وأمهم: فاطمة بنت أحمد بن محمد بن بسام، تزوَّ

بعد سنة )1015هـ(.

فإبراهيم قاضي ُأشيقر، ت سنة )1141هـ(، وخلََّف ابنَه َعبدالرحمن بن 
إبراهيم، ت سنة )1206هـ( بالّدرعية، ثم درج ولم يعقب.

وأما أحمد، فلم أجْد له خبًرا.

وُسليمان،  محّمد  له:  فُولد  )1153هـ(  سنة  ت  َعبدالوهاب،  ا  وأمَّ
وأمُهما بنت الّشيخ محمد بن عزاز المشرفي المعضادي، الُوهيبي التميمي 
د بن عزاز األشيقري، المتوفَّى سنة  األشيقري، َوالد الّشيخ سيف بن محمَّ
َعبدالعزيز  َعبدالله وَعبدالعزيز، وخلَّف  له:  ُفولَِد  ا سليمان  أمَّ )1129هـ(، 
ولكّن  مترجميه،  بعُض  قال  هكذا  يعّقب،  ولم  عقبه  دَرج  ثم  محمًدا،  ابنه 
في  َعبدالوهاب  آل  منهم  نجد،  في  مشهورة  أسًرا  عقب  أنَّه  الّصحيح 
بن  َعبدالعزيز  بن  زيد  الّشيخ  الفقيه  ومنهم  والفيَّاض،  والوْشم،  حريمالء، 
فيَّاض، المتوفَّى بالرياض في يوم الثالثاء 1416/11/21هـ، وُصلِّي عليه 

من الغد - رحمه الله تعالى.

د بن سليمان بن علي في وثيقة لورثة سليمان بن علي  ولقد ثبت ذكر محمَّ
في كتاب )العلماء والكّتاب في أشيقر( لعبدالله بن بسام البسيمي، باإلضافة 

لوثيقة بخط الشيخ زيد بن فياض رحمه الله في عام 1370هـ.
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 َمولُِده:

ُولِد في َروضة سدير عاَم )1350هـ(، وفي عام )1362هـ( أرسله والُده 
إلى الرياض لطِلب الِعلم.

َتعلِيُمُه َوِدَراَسُته:

رة عنَد خاُله َعبدالله بن فوزان بن هديب الَقديري،  َقرأ القرآن في ِسنٍّ مبكِّ
ياض لطلب  الرِّ إلى  والُده  أرسله  ثم  ابُن عْشر سنين،  القرآن وهو  َحِفظ  حتى 
العلم، فاْلتحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم لَدى عليِّ بن َعبدالله بن شاكر، 

دة. ومحمد بن أحمد بن سنان، فقرَأ القرآن بطريقة ُمجوَّ

وَدَرس على عدٍد من العلماء والمشايخ، منهم: سماحُة الّشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الّشيخ، وأخوه الّشيخ َعبداللطيف بن إبراهيم آل الّشيخ، والّشيخ 
سعود بن رشود، والّشيخ إبراهيم بن سليمان، والّشيخ َعبدالرحمن بن قاسم.

الّتوحيد،  في  األصول«  »ثالثَة  إبراهيم  بن  َعبداللطيف  الّشيخ  على  فقرأ 
و»اآلجروميَّة« في النّحو، و»الرحبية« في الفرائض.

و»العقيدة  »التوحيد«،  كتاب  في  إبراهيم  بن  محمد  الّشيخ  على  وقرَأ 
الواسطية«، وأصول األحكام.

وقرأ على الّشيخ إبراهيم بن سليمان »قطر الندى«، وبعض ألفية ابن مالك 
وشْرح ابن عقيل.

وكانت دراسُته هذه قبَل فتح المعهد العلمي.
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عام  افُتتح  الذي  العلمي  بالمعهد  االْلتحاق  لراغبي  امتحان  ُأجِري  وقد 
ق فيه. )1371هـ( فتفوَّ

ل. ج من القسم الثانوي بالمعهد، وكان ترتيبه األوَّ وفي عام )1372هـ( تخرَّ

حاليًّا(  )الشريعة  الشرعيَّة  العلوم  كلية  من  ج  تخرَّ )1376هـ(  عام  وفي 
ًما في دراسته باستمرار. ل أيًضا، وكان متقدِّ بالرياض، وكان ترتيبه األوَّ

محمد  الّشيخ  منهم:  العلماء،  من  عدد  على  دَرس  والكّلية  المعَهد  وفي 
األمين الشنقيطي )صاحب أضواء البيان( في علوم التفسير والتاريخ واللُّغة، 
الرشيد،  ناصر  بن  َعبدالعزيز  والّشيخ  باز،  بن  َعبدالعزيز  الّشيخ  وسماحة 
واألساتذة: يوسف عمر، وَعبداللطيف َسرحان، ويوسف الّضبع، وَعبدالرازق 

عفيفي، ومحمد َعبدالرحيم، والخمسُة من مصر، وغير هؤالء.

ج من  يتخرَّ أن  قبَل  دة  متعدِّ حف في مواضيَع  الصُّ بعِض  يكُتُب في  وكان 
العقيدة  شْرح  الندية  »الروضة  كتابه  وتنقيح  بتأليف  مشتغاًل  كان  كما  الكلية، 

جه. الواسطية« الذي ُطبِع بعد تخرُّ

َمحُفوَظاُته:

كان - رحمه الله - يحفظ القرآَن الكريم عن َظْهر قْلب، كما يحفُظ عدًدا 
الصالة،  وشروط  األصول،  ثالثة  منها:  والمنُظومات،  والرسائل  الُكتب  من 
مالك،  ابن  وألفية  المستقنع،  وزاد  الواسطّية،  والعقيدة  التوحيد،  وكتاُب 
اإلسالم،  ونواقض  األحكام،  وأصول  واآلجرومية،  والرحبية،  الندى،  وقطر 

عر لشعراء جاهليِّين وإسالميِّين. والورقات، عَدا المحفوظات من الشِّ
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رِعيَِّة، والّدفَعُة األُوَلى: يُة َداِر الُعُلوِم الشَّ ُكلِّ

جت في كلية )دار العلوم الشرعية(  ل دفعة تخرَّ كان - رحمه الله - ضمَن أوَّ
ل. سابًقا )كلية الشريعة( حاليًّا، وذلك عام )1376هـ(، وكان ترتيُبه األوَّ

وكان عدُد طالَّب تلك الدفعة )22( طالًبا، منهم: معالي الّشيخ إبراهيم 
بن محمد بن إبراهيم آل الّشيخ - وزير العدل سابًقا - ومعالي الّشيخ راشد 
بن خنين، المستشار بالديوان الملكي، والّشيخ محمد بن سليمان األشقر، 
اإلفتاء،  دار  وعضو  العلماء،  كبار  هيئة  عضو  غديان  بن  َعبدالله  والّشيخ 
والّشيخ حمود بن عقال الشعيبي، والّشيخ سعد بن إسحاق بن عتيق، والّشيخ 
المنعم،  العبد  َعبدالعزيز  والّشيخ  سحمان،  بن  َعبدالعزيز  بن  َعبدالرحمن 
والّشيخ  الرومي،  سليمان  بن  علي  والّشيخ  إدريس،  بن  َعبدالله  واألستاذ 
والّشيخ  الدغيثر،  بن سعود  والّشيخ محمد  الّشيخ،  آل  بن عمر  َعبدالملك 
والّشيخ  رشود،  بن  محمد  بن  صالح  والّشيخ  الشاوي،  الصالح  محمد 
إبراهيم بن محمد بن عثمان، والّشيخ َعبدالرحمن الحزيمي، والّشيخ علي 
والّشيخ  دخيل،  بن  َعبدالرحمن  بن  محمد  والّشيخ  الضالع،  سليمان  بن 

منصور بن عثمان بن دخيل.

ا  وقد كانْت بينهم ِصاَلت طيِّبة، حيث كانوا يعقدون - آنذاك - لقاًء دوريًّ
بعد عصر كلِّ يوم في حديقة البلدية على شكِل لقاٍء علمي، ونقاشات نافعة، 

وقد أشار إليها األستاذ/ خالد خليفة في كتابه الَقصصي »األستاذ حميد«.
عة وكثيرة، فقد كان منذ  وقد كان للشيخ زيد - رحمه الله - نشاطاٌت متنوِّ
دراسته في المعهد - متميًِّزا بذلك، حيث كان يرأُس نادي الطلبة في المعهد، 
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حها، واستمرَّ ذلك، حيث بدأ بالكتابة في  وُيْشِرف على نْشر المقاالت وُيصحِّ
جريئة  مقاالٍت  كَتَب  حيث  العلمي،  المعهد  في  طالًبا  كان  أن  منذ  حف  الصُّ
ْدق والصراحة، وكان سماحُة الّشيخ محمد بن إبراهيم يقف معه  متميِّزة بالصِّ

عه، ويدافع عنه. دائًما، وُيشجِّ

الّشيخ والّصَحاَفة:
ًرا منذ اْلتحاِقه بالمعهد  كانت بداية اهتمامه - رحمه الله - بالصحافة مبكِّ
العلمي، حيث َكَتب في الصحف مقاالٍت متنوعًة، تحمل طابع الَغْيرة الدينيَّة، 
واإلصالح للمجتمع، والردِّ على أْهل الضالل من أصحاب العقائد المنحِرفة.

باسمه  بداية حياته الصحفية، ثم كتب  باسم »أبو مقبل« في  وكان يكتب 
الصريح سنواٍت طويلة، ثم رجع في فترة محدودة، وألسباب معيَّنة - سيأتي 

ِذْكُرها - للكتابة بالكنية »أبو خالد«.

َمَجّلُة الَيَماَمة:

من  بترشيح  اليمامة،  صحيفة  تحرير  رئاسَة   - الله  رحمه   - تولَّى  وقد 
سماحة الّشيخ العالَّمة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - حيث َطَلب الملك 
سعود - رحمه الله - من سماحته أن يختاَر َمن يراه مناسًبا لرئاسة تحريرها، 

وقد ترأَّس الّشيخ زيد - رحمه الله - تحريَرها، وانتقل إليه امتيازها.

وقد كان يكتب فيها مقاالٍت تتميَّز بالقدرة والجرأة، وكان يكتب افتتاحياتها 
باالهتمام بقضايا  الفترة  اليمامة في تلك  ة رئاسة تحريرها، وتميَّزت  طيلَة مدَّ

المسلمين في كلِّ مكان.
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وكَتَب سماحُة الّشيخ العالَّمة َعبدالعزيز بن باز رسالًة نشرت في إحدى 
م  الصحف جاء فيها: »من َعبدالعزيز بن َعبدالله بن باز إلى حضرِة األخ المكرَّ
الّشيخ زيد بن َعبدالعزيز بن فيَّاض - وفقه الله وتواله، آمين - السالم عليكم 
ورحمة الله وبركاته، وبعُد، يا محبُّ قرْأنا في الصحف المحليَّة خبَر نْقل امتياز 
نا لنُهنِّئكم بذلك، ونسأل الله أن  َنا ذلك، وإنَّ جريدة اليمامة إلى فضيلتكم َفسرَّ
ُيوفِّقكم ويعينكم، ويأخذ بيدكم إلى الحق، كما نسأله - سبحانه - أن تكوَن 
، وأداة إصالح، وداعية خير ونصح وإرشاد، إنَّه سميع  هذه الصحيفة منبَر حقٍّ

قريب، والله يحفظكم، والسالم«.

بعَد  اليمامة  الله -: »توليُت رئاسَة تحرير صحيفة  الّشيخ - رحمه  يقول 
انتقالها إليَّ حولتها إلى صحيفة نِْصف أسبوعيَّة،  ، وبعد سنٍة من  إليَّ انتقالها 
وقد حرصُت على توجيهها توجيًها إسالميًّا يهتمُّ بقضايا المسلمين وأحوالهم، 
وكنت أكتُب االفتتاحية، وُأعالِج في كلِّ عدد الموضوَع الذي أرى منه ِخدمَة 
لها  الموضوعات  أكتُب  التي كنت  الصراحة  ِت  أدَّ اإلسالم والمسلمين، وقد 

إلى بعض المواقف الطريفة والمشكالت مًعا.

لت  سات الصحفية، فتحوَّ وبقيُت رئيًسا للتحرير إلى أن صدر نظاُم المؤسَّ
سة اليمامة الصحفية. الصحيفة إلى مؤسَّ

وبعد أن تمَّ نْقل امتياز جريدة اليمامة إليه، تغيَّر طابعها وكتَّابها، وعاشْت 
سات في 1383/11/1هـ]9[. حتى تحويل الصحف إلى مؤسَّ

المقالة  ومنها  ة،  ضجَّ آنذاك  كَتَبها  التي  المقاالت  من  عدٌد  أثارْت  وقد 
أتاتورك،  كمال  إلى  فيها  ق  وتطرَّ األقصى«،  المسجَد  »أْحرقوا  الشهيرة 
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وَذَكر أنَّه من اليهود الدونمة، وَفَضح فيها مؤامراِت اليهود على المسلمين، 
حف  وتسبَّبت هذه المقالة في فصِله عن العمل، ومنعه من الكتابة في الصُّ
الدروز،  مقاالت عن  أيًضا -   - المقاالت  المغرِضين، ومن  بسبب وشاية 
)المرحلة  المدارس  في  ر  المقرَّ الحديث«  العاَلم  »أصول  لكتاب  ونقده 
الثانوية(، حيث كان لهذه المقالة أصداٌء واسعة ترتَّب عليها منُع الكتاب من 

التدريس في وزارة المعارف.

م إلى  غ للصحافة - تقدَّ وبعد استقالته في 1383/4/30هـ - وذلك للتفرُّ
سة صحفية  الملك فيصل بن َعبدالعزيز - رحمه الله - لطلب َمنْح امتياز مؤسَّ

ل على ما أراد. إسالميَّة باسم »المنار«، ولكنه لم يتحصَّ

عَوة: إنَشاُء َصِحيَفة الدَّ

ه سماحُة العالَّمة الّشيخ محمد بن إبراهيم آل الّشيخ - رحمه الله -  وجَّ
خطاًبا في 1382/2/15هـ إلى الّشيخ زيد - رحمه الله - جاء فيه: من محمد 
م فضيلِة الّشيخ زيد بن َعبدالعزيز بن فيَّاض - سلمه الله. بن إبراهيم إلى المكرَّ

السام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

سة صحفية تصُدر  هت إلى تأسيس مؤسَّ غير خاٍف عليكم أنَّ النيَّة قد اتجَّ
عنها صحيفة أو أكثُر، تكون لساًنا لطلبة الِعلم في بيان أسراِر التشريع وِحكمه، 
ا  ين برأيه أو بهواه، ممَّ والردِّ على َمن يتجاوز به لساُنه أو قلُمه، فيقول في الدِّ
غل  يتناَفى مع المقتضيات الشرعيَّة، وحيث إنَّكم تعرفون ما نحن فيه من الشُّ
سة يتطلَّب الشروُع  الشاغل المستغِرق لجميع أوقاتنا، وحيُث إنَّ هذه المؤسَّ
في تأسيسها وقًتا كافًيا لدراستها واستقصاء كافَّة ما يتعلَّق بتأسيسها من جميع 
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فيها  ليس  أوقاتنا  إنَّ  وحيث  والماليَّة،  ة  واإلداريَّ والفنيَّة،  الكيفيَّة  جوانبها 
أنَّنا  ُنبلِّغكم  نا  فإنَّ متَّسع كاٍف لذلك، ولثقتنا فيكم وفي مجهودكم الشخصي، 
َعبدالمنعم، والّشيخ  َعبدالعزيز بن  الّشيخ  نة منكم، ومن  لنا لجنة ُمكوَّ قد شكَّ
ي  وَتقصِّ سة  المؤسَّ هذه  لِدراسة  اللحيدان؛  صالح  والّشيخ  منيع،  بن  َعبدالله 

كافَّة مستلزماتها من جميع جوانبها الكيفيَّة والفنيَّة، واإلدارية والمالية.

ذَكْرنا،  ا  عمَّ واٍف  بقرار  وموافاتنا  رغبتنا،  تنفيَذ   - فيكم  الله  بارك   - فاعتمدوا 
رأينا  وترغبون  لكم،  َتعِرض  نقطة  أيِّ  وَبْحث  بنا،  التِّصالكم  استعداد  على  ونحن 
فيها، وأسأل اللَه لنا ولكم التوفيَق والسداد، وأن يجعَل العمل خالًصا لوجهه الكريم.

والسالم عليكم.

َفتَرُة المنِع ِمَن الكَِتاَبة:

أوالً: مقال بعنوان »أحرقوا المسجد األقصى«:

كَتَب الّشيخ زيد - رحمه الله - مقاالً في مجلة الدعوة العدد رقم )216( 
ق فيه إلى  في 1389/6/12هـ هو بعنوان »أْحرقوا المسجد األقصى«، وتطرَّ
اليهود ومؤامراتهم على المسلمين، وإلى »مصطفى كمال أتاتورك«، وأنَّه من 
للمسلمين، وُسلِّمت  َجَرْت في عصره مجازر  أنَّه  أشار  الدونمة، حيث  يهود 
البلداُن اإلسالميَّة التي كانت تابعًة للدولة العثمانية إلى المستعمرين الصليبيِّين 

بتحريض من اليهود ومؤامراتهم.

الحق،  إظهار  عن  قلمه  إلسكاِت  المقاَل  هذا  المغرضين  بعُض  فاستغلَّ 
ومحاربة الباطل.
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وتسبَّب هذا المقاُل في فْصل الّشيخ عن عمله، وَمنْعه عن مزاولة الكتابة 
َعبدالعزيز،  بن  فيصل  الملك  أمُر  بذلك  وصدر  والمجالَّت،  حف  الصُّ في 

وذلك في 1389/8/15هـ.

مع الِعلم أنَّ مقالته األولى »أخطاء في كتاب أصول العالم الحديث« في 
األقصى«،  المسجد  »أْحرقوا  الثانية  لمقالته  سابقة  وهي  1389/6/12هـ، 
بعض  وشايِة  بسبب  فصِله  في  السبُب  هي  األولى  المقالة  أنَّ  يظهر  والذي 
المغِرضين من أصحاب األهواء، ورغبًة في االنتقام، فاسُتغلِّت المقالة الثانية 
عن مصطفى كمال أتاتورك في تحقيق ما يريدون، فكان لهم ذلك، وتمَّ َفْصل 

الّشيخ عن عمله، وَمنْعه من الكتابة.

فين، فكتب سماحة  وقد كان لقرار فصله أصداٌء واسعة لَدى العلماء والمثقَّ
الّشيخ َعبدالعزيز بن باز - رحمه الله - خطاًبا في 28 - 1389/8/27هـ جاء 
م فضيلة الّشيخ  فيه: "من َعبدالعزيز بن َعبدالله بن باز إلى حضرة األخ المكرَّ

زيد بن َعبدالعزيز بن فياض - وفَّقه الله، وبارك في جهوده، آمين.

سالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فأرجو أنَّكم والوالدين واألوالد 
حة والعافية، كما أنَّا وَمن لدينا بذلك - ولله الحمد - وأسأله  واألهل بتمام الصِّ
اكم ُشكَر النِّعم، والثباَت على دينه، إنَّه خير مسؤول،  - سبحانه - أن َيرزَقنا وإيَّ
رني، وهو أنَّه صدر  ، أخَبَرني االبن َعبدالرحمن بن عقيل بأْمر كدَّ ثم يا محبُّ
أمٌر بفصلكم من العمل، وَمنْعكم من الكتابة في الصحف، وتغريمكم بعَض 
ر كلَّ غيور على اإلسالم،  المال؛ ألسباب كتابيَّة، وال شكَّ أنَّ هذا األمر ُيكدِّ
ه  ومحبٍّ لنشر الدعوة اإلسالميَّة، والتنبيه على َغَلط الغالطين الذي ُيخَشى شرُّ

على المسلمين.



275

كما أنَّه ال شكَّ أنَّ الداعي إلى الله ُيبتلى ويمتحن ألسباٍب كثيرة، ثم تكون 
– سبحانه -: ﴿ َفاْصبِْر  العاقبة الحميدة للمخلصين الصادقين؛ كما قال الله 
إِنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن ﴾ ]هود: 49[، فأرجو اإلفادَة بالتفصيل عن الواقع، أحسن 
الله لنا ولكم العاقبة، ووفَّق والَة األمر لكلِّ خير، وأصلح لهم البطانَة، وَنَفع 
بهم عباَده، إنَّه خير مسؤول، وأرجو إبالَغ سالمي الوالدين واإلخوة واألوالد، 
وخواصَّ المشايخ واإلخوان، كما منَّا األوالد والمشايخ واإلخوان كلهم بخير 

وعافية، والله يتوالكم إليه والسالم".

ًها إلى الملك فيصل  وكتب سماحته خطاًبا في 1389/11/18هـ موجَّ
بن َعبدالعزيز - رحمه الله - جاء فيه:

ِحيم حَمِن الرَّ َبسِم اللِه الرَّ

الملك  الجاللة  صاحب  حضرِة  إلى  باز  بن  َعبدالله  بن  َعبدالعزيز  من 
المعظَّم فيصل بن َعبدالعزيز، نَصَر اللُه به ِدينَه، وثبَّت إيماَنه ويقينَه، آمين.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد علمت - حفظكم الله - بأمر جاللتِكم بَفْصل الّشيخ زيد بن فياض 
المقال  إْثر  على  الكتابة  من  ومنْعه  المعارف،  بوزارة  المكتبات  عام  مدير 
الذي نشره بصحيفة "الدعوة"، في عددها الصادر بتاريخ 1386/6/12هـ 
نه بياَن حال  عن اليهود، على إْثِر قيامهم بحْرق المسجد األقصى الذي َضمَّ
في  وإفسادهم  وقتلهم ألنبيائهم،  سات،  للمقدَّ وإهانتهم  الِقدم،  منذ  اليهود 
األرض، وأْكلهم أمواَل الناس بالباطل، وإباحتهم لألعراض، وغير ذلك من 
َذَكره  التاريخ، مما  َعبَر  اليهود  بها  اتَّصف  التي  الذميمة  الجرائم واألخالق 
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لعدوِّ اإلسالم -  المقال  أثناء  في  ضه  وُتعرُّ رة،  المطهَّ ة  النبويَّ نة  والسُّ القرآُن 
ه،  ضدَّ للسعاية  بجدة  التركية  السفارَة  َدَعا  ا  ممَّ  - أتاتورك  كمال  مصطفى 

وطلب محاكمته.

وُأفيد جاللَتكم أنِّي قد قرأُت المقال المذكور، وهو مقاٌل عظيٌم مفيد، 
قد استوعَب فيه أعماَل اليهود ومؤامراتهم ومخازَيهم، واعتنى فيه بِذْكر 
ما كتبه أصحاُب الفكر، ال سيَّما ما َذَكره رئيس الواليات المتحدة األسبق 
- بنيامين فرانكلين - ورئيس الدولة األلمانية/ هتلر في شأنهم، والمقاُل 
ونواياهم  أهداَفهم  ويشرح  وأعمالهم،  اليهود  عن  يتكلَّم  مجموعه  في 
مصطفى  ِذْكر  يأِت  ولم  كريمة،  جائزًة  عليه  يستحق  بحقٍّ  وهو  الخبيثَة، 

كمال فيه إالَّ عرًضا.

ين،  ومصطفى كمال معروٌف بعداوته لإلسالم والمسلمين، ومحاربته للدِّ
الدولة  العربية، واستبدالها بالحروف الالتينيَّة، وتحويله  اللُّغِة  وَمنْعه تدريس 

التركيَّة إلى دولة علمانيَّة، مما يشهد على ُكفِره وإلحاده.

ض لمصطفى كمال لم يأِت بجديد، وإنَّما  والّشيخ زيد بن فياض حين تعرَّ
المذكور،  لحياة  ضت  تعرَّ التي  الِعلميَّة  المصادر  من  المعلوماِت  هذه  نقل 

ا هو مشهور ومعروف. وسيرته وأعماله، ممَّ

الكتَّاب  ِخيرة  ِمن  فياض  بن  زيد  الّشيخ  أنَّ  جاللتكم  على  َيخَفى  وال 
والتأليف،  الصحافة  حقلي  في  مشكور  نشاٌط  وله  المملكة،  في  اإلسالميِّين 
ة، وله  ونْشر الوعي والثقافة اإلسالميَّة، ومحاربة المذاهب والعقائد اإللحاديَّ
الفصل  ال  والتأييد،  التشجيَع  يستحقُّ  ومثُله  المواضيع،  هذه  في  كثيرة  كتٌب 
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َتحُكم  بالد  في  والمنحرفين  القوميِّين  من  ين  الدِّ أعداَء  ُيفِرح  ا  ممَّ واإلهانة، 
الله،  ِدين  إلى  يدعو  مِلٌك مسلم،  ويرعى شؤوَنها  بالقرآن،  وتدين  باإلسالم، 

ويخاف غضَب الله، يوالي في الله، ويعادي فيه.

فارة التركيَّة، فُيمكن أن تجاَمل بإجراء آخَر حسَب ما يراه جاللُتكم،  ا السِّ أمَّ
كما أنَّه في إمكان جاللتكم اإليعاز إلى الّشيخ زيد بتجنُّب األشياء التي ُيخَشى 

تأثيرها على العالقات الدوليَّة.

ا فصُله من العمل وَمنُْعه من الكتابة بصفة دائمة، فغير جائٍز - فيما أرى -   أمَّ
معة  السُّ من  ذلك  في  لَِما  جاللتِكم؛  بمقام  الئق  وغير  الشرعيَّة،  الوجهة  من 

ث عن سبب الَفْصل ودواعيه. السيِّئة بين المواطنين عنَد التحدُّ

ل بإعادته إلى  فأرجو ِمن جاللتكم مالحظَة االعتبارات المذكورة، والتفضُّ
، ودحًرا ألهل الباطل. ة، وتشجيًعا لدعاة الحقِّ مَّ عمِله؛ براءًة للذِّ

د الله ُخطاكم، وبارك في مساعيكم، وجعل التوفيَق للحقِّ حليفكم في  سدَّ
القول والعمل، إنَّه سميع قريب، والله يحفظكم، والسالم عليكم ورحمة الله 

وبركاته«.

نائب رئيس الجامعة اإلسالمية:

ثانًيا: مقال »أخطاء في كتاب )أصول العاَلم الحديث(«:

وكان الّشيخ - رحمه الله - قد كَتب مقاالً بعنوان »أخطاء في كتاب أصول 
العاَلم الحديث«، وذلك في صحيفة البالد، حيث ُنِشرت الحلقة األولى في 
بعض  إْثر  على  الحلقات  باقي  نْشر  »وتوقَّف  فيه:  يقول  1389/2/14هـ 
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س في المدارس الثانوية بالمملكة حوالي  الت، وكان هذا الكتاب ُيَدرَّ التدخُّ
عشر سنوات، وطبع ثالَث طبعات، وفيه أخطاء شنيعة منافية لعقيدة المسلمين، 
وفيه إثارٌة للفتن، فاستاء بعُض األشخاص ِمن نقدي لهذا الكتاب، وِحيكت 
الدسائس، فانتهزوا الفرصَة بعد نْشر مقالي عن حريق المسجد األقصى، فكان 

ما كان«.

َقبوالً طيًبا من  العالم الحديث«  وقد لقي مقال »أخطاء في كتاب أصول 
بن  َعبدالعزيز  الّشيخ  والَغْيرة، وعلى رأس هؤالء سماحة  والفكر  الِعلم  أهل 
َعبدالله بن باز - رحمه الله - الذي كَتب خطاًبا إلى الملك فيصل - رحمه 

الله - وكتب إلى الّشيخ زيد - رحمه الله - خطاًبا جاء فيه:

الّشيخ  م فضيلة  المكرَّ إلى حضرة األخ  باز  بن  َعبدالله  بن  َعبدالعزيز  من 
زيد بن َعبدالعزيز بن فياض - وفقه الله، آمين.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعُد:

بتاريخ  البالد  المنشور في صحيفة  القيِّم  مقالكم  اطلعُت على   ، يا محبُّ
1389/2/14هـ ضدَّ كتاب )أصول العالم الحديث(، وإني إذ أشكُركم على 
ذلك، أرجو الله - سبحانه - أن ُيثيبكم على هذا العمل الجليل، وأن يمنَحكم 
امة، والتنبيه على ما  ة والنشاط لمواصلِة الجهود في مكافحة الُكتب الهدَّ القوَّ
اكم وسائَر إخواننا ِمن  فيها من سموم وأضرار، وعوامل الهدم، وأن يجعَلنا وإيَّ

عاة إليه على بصيرة حتَّى نلقاه - سبحانه. حماة شريعتِه، والدُّ

وقد اطَّلع أعضاُء المجلس االستشاري على كلمتكم، فتأثَّروا بها، وكتبوا 
، الذي هو  لمعالي وزير المعارف في الكتاب المذكور، وفي التاريخ اإلسالميِّ
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من مؤلَّفات مؤلِّفي أصول العالم الحديث، وقد وجدوا فيها ما ال ُيرَتَضى من 
الِفَكر المسمومة التي تصف غزواِت أصحاب الرسول - ملسو هيلع هللا ىلص - بأنَّها لعوامل 
أبي  الراشَدين  للخليفَتين  الداخليَّة  السياسة  عن  المسلمين  وشغل  ة،  اقتصاديَّ

بكر وعمر - رضي الله عنهما.

ة،  ا إنَّ ذلك لمنَكٌر عظيم، وانحراف شديد، وسوء ظنٍّ بأفضل هذه األمَّ وحقًّ
وأنصارهم،  اإلسالم  أعداَء  َيْكبِت  أن   - سبحانه   - ونسأله  المستعان،  والله 
وأن ينصر حزَب الحق وأولياءهم، وأن َيهدينا وسائَر المسلمين إلى صراطه 

المستقيم، إنَّه على كلِّ شيٍء قديٌر، والسالم.

هيئة  رئيس   - الله  رحمه   - الرشيد  ناصر  بن  َعبدالعزيز  الّشيخ/  وكتب 
التمييز آنذاك خطاًبا إلى الملك فيصل - رحمه الله - جاء فيه:

صاحب الجاللة إمام المسلمين الموفَّق، أيده الله بنصره، آمين.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اًل إلى جاللتكم  م إلى جاللتكم شافًعا، ومتوسِّ فبكلِّ أدب واحترام، أتقدَّ
بما عرفُته عنك من ِحْلم، وَصْفح، وأناة لشخص عرفُته تلميًذا نجيًبا، وأستاًذا 
القضاء، ثم كاتًبا لم نعرْف عنه إالَّ  ناجًحا، وعضًوا في اإلفتاء، ثم في رئاسة 
ما  يخفاكم  وال  فيَّاض«،  بن  »زيد  هو  الشخص  ذلك  الطيِّبة،  والنوايا  الخيَر 
م ما ُتشيرون إليه، إنَّه لم يأت  في العفو عنَد المقدرة، ثم هو ابنُكم الذي يترسَّ
الموضوع الذي َطَرقه عن قْصد، وإنما استطراًدا على أنَّ مصطفى كمال هو َمن 
ُته كما ابتلي بعُض العرب ببعض زعمائها، غير أنَّ الشيء  تعرفونه، ابتليت به أمَّ
دة،  متعمَّ غير  هفوٌة  فهي  يطرَقه،  أن  لإلنسان  ينبغي  ال  الِعلم  إلى  ُيسيء  الذي 
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د خطاكم،  فأرجوكم العفَو عنه، وإعادته إلى عمله، أطال الله في ُعمركم، وسدَّ
ووفَّقكم لَِما فيه صالح اإلسالم والمسلمين.

رئيس هيئة التمييز:
َعبدالعزيز بن ناصر الرشيد:

وفي خطاب من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، جاء فيه:

إلى صاحب المعالي الّشيخ/ حسن بن َعبدالله آل الّشيخ وزير المعارف 
في المملكة العربية السعودية الموقَّر.

االستشاري  المجلس  أعضاء  نا  إنَّ وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السالم 
في  الخامسة  دورته  في  المجتمِعين  المنورة  المدينة  في  اإلسالميَّة  للجامعة 
شهر صفر الخير 1389هـ، نرى من واجبنا في األمانة والتبليغ أن نرفَع إلى 
معاليكم أنَّنا في خالل اجتماعنا في هذه الدورة اطَّلعنا في جريدة البالد على 
ما كتبه الّشيخ/ زيد الفيَّاض نقًدا لما جاء في كتاب )أصول العالم الحديث(، 
لطالَّب  لتدريسه  العزيزة؛  المملكة  في  هنا  سعودية  وأقالم  بأيٍد  ُوِضع  الذي 
السنة األولى من التعليم الثانوي، واطَّلع عدد منَّا شخصيًّا على ما جاء فيه من 
المنافية لإلسالم، وال سيَّما في الصفحات 25 - 144 وسواها منه،  األمور 
الحديث  العاَلم  امين في  الهدَّ المالحدة  أكبر  أنَّ  للطالب  الكتاب  ر  ُيقرِّ حيث 
األجنبي، مثل كارل ماركس، وأمثاله من قادة الشيوعيَّة واإللحاد، هم الذين 
ال والمظلومين والبؤساء، ونحو  حملوا رسالَة الرحمة واإلنسانيَّة إلنقاذ العمَّ
الشيوعية  قادة  أشخاَص  إليها  وُيحبِّب  اإلسالمية،  الناشئة  ُيضلِّل  ا  ممَّ ذلك 
واإللحاد، عن طريق مْدح آرائهم، ووصفهم بأنَّهم رجال اإلنسانية والرحمة؛ 

إلنقاذ البشرية، وأنهم هم المصِلحون.
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فين أنفسهم، وهو من  "التاريخ اإلسالمي" للمؤلِّ وكذلك رأينا في كتاب 
رات السنة الثانية الثانوية تضليالٍت خطيرًة، مثل تفسير الجهاد اإلسالمي  مقرَّ
لعوامَل  كان  بأنَّه   - عنهما  الله  رضي   - وعمر  بكر  أبي  عهد  في  والفتح 
وأمور  الداخلية،  السياسة  عن  المسلمين  إْلهاء  في  منهما  ورغبة  اقتصادية، 
ا  الِخالفة اإلسالميَّة )كما يرى في الصفحة 65 وسواها منه(، وقد استغربنا جدًّ
أن يوجد في المملكة أمثاُل هذه الكتب التدريسيَّة للطالَّب الناشئين األغرار 
امين لتراثهم وتاريخهم؛ اتباًعا للمفتونين بالمذاهب  في غضاضة حداثتهم، هدَّ
الة لتقويض الممالك  امة، فإنَّ نشوء جيل من هذا القبيل هو الَمعاِوُل الفعَّ الهدَّ

ول واألديان من الداخل بأيدي أبنائها. والدُّ

الرهيب؛  الخطر  هذا  إلى  الحالي  نظَركم  نسترعي  أمانتنا  لواجب  فأداًء 
معقل  في  اإلسالميَّة  للِقَيم  وصيانة  وجْزم،  َحْزم  من  ترونه  بما  لتتداركوه 
بأالَّ  جاء  الرَّ مع  هذا  الجذور،  في  َينخَر  أن  للسوس  ومنًعا  وموئِله،  اإلسالم 
ُيسمح بتدريس أي كتاب في جميع مدارس المملكة قبَل أن ُيعرض على لجنة 
من علماء موثوق بسالمة عقيدتِهم اإلسالميَّة، وفَّقكم الله - تعالى - إلى ما 

فيه الخيُر، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
 وفي خطاب كتبه األستاذ األديب/ أحمد َعبدالغفور عطَّار - رحمه الله - 

جاء فيه:
إلى المجاهد الكاتِب اإلسالمي القوي األستاذ زيد بن فيَّاض - أيَّده الله، 

ومدَّ في عمره - سالُم الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد:

فقد قرأُت اليوم الحلقة األولى من مقالِك العظيم بجريدة البالد، تحت عنوان 
»أخطاء في كتاب«، وسعدت بَغْيرتك وإخالصك لِدين الله حقَّ اإلخالص.
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وسلوكه  وآدابه،  ذخائره  وكل  ِدينَه،  ويحمي  بلده،  يحرس  منها  كلٌّ  كان 
وأخالقه؛ تطوًعا واحتساًبا لله، وُخْضنا المعركة بأرواحنا وأموالنا، وبكلِّ نِعمة 

أنعم الله بها علينا، وِمن أعظمها نعمُة الِعلم النافع، والبيان الواضح.

إنَّ هذه الحال الكاذبة تقضُّ مضاجَعنا، ولكن، ماذا نصنع؟

َرخات التي ُنرسلها تصل إلى األسماع، ال والله. أهذه الصَّ

امنا، ولو  إنَّنا مخِلصون لِديننا، وإخالُصنا لِديننا يفرض علينا أن ُنجلَّ حكَّ
كانوا غائبين عنَّا، أو كنَّا بعيدين عنهم.

الملك فْيصل هذه األباطيل،  إلى  الِعلم أوصلوا  أنَّ سماحَته ورجال  فلو 
لَوَثب الملك فيصل، وَقَضى عليها.

كلَّه،  الخيَر   - زيد  أخي  يا   - جهادك  عن  َيْجزيك  الله  حال،  أيِّ  على 
وأبتهل إلى الله أن يؤيِّدك بُروح منه، وُيعزُّ ِدينَه بجهادك الصادق، وُيعلي كلمَته 

بإصرارك على محاربة الباطل والفساد، وينصرك نصًرا عزيًزا.

أخي زيد، أرجو أن ُتحسن إليَّ ببعث نسخة إليَّ من الكتاب الذي نهضَت لمحاربة 
! - وإنِّي لك من الشاكرين. فساده وأباطيله وأكاذيبه - وما أكثَر ما تفضلَت عليَّ

ويعلم الله أنَّ شوقي إليك لعظيم، وأودُّ أنَّ أسعد بك، وأدعو الله أن يجعل 
لقاءنا قريًبا، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ة المَكّرَمة َمكَّ

الَخميس 1389/2/14هـ

أُخوك/ أحَمد َعبدالغفور
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األعَماُل اّلتي َتَوالَها:

جه من  وقد تولَّى - يرحمه الله - بعَض الوظائف، حيث عمل فوَر تخرُّ
بترشيح من  بدار اإلفتاء، وذلك في 1376/11/13هـ  الشريعة عضًوا  كلية 
سماحة الّشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - وكان سماحُته يعتمد في الفتيا 
على خمسة من أبرز طالَّبه، وكان الّشيخ زيد - رحمه الله - ِمن ضمنهم]10[.

ثم َرِغب في التدريس، حيث انتقل إلى التدريس بالمعهد العلمي، وذلك 
في 1377/4/20هـ.

وفي 1380/4/1هـ نقل إلى التدريس بكلية العلوم الشرعيَّة بالرياض.

وفي  والكليات،  المعاهد  من  استقاَل  1380/5/15هـ  وفي 
القضاة،  رئيس  ترشيح  بناًء على  الوزراء  قراُر مجلس  1381/7/9هـ صدر 
مع  القضاة،  رئاسة  في  عضًوا  بتعيينه  والكليات  العلمية  المعاهد  ورئيس 

استمراِره في التدريس، حتى نهاية السنة الدراسيَّة.

بالرياض،  الكبرى  الشرعيَّة  المحكمة  لرئيس  مساعًدا  ترشيُحه  وتمَّ 
إليه  انتقل  وذلك عام 1383هـ، واعتَذر عن ذلك، وفي 1381/10/14هـ 
إلى  لْت  تحوَّ حتى  أيًضا،  تحريِرها  برئاسة  واضطلع  اليمامة،  صحيفة  امتياُز 
سات صحفية، اعتباًرا من  لت إلى مؤسَّ حف التي ُحوِّ مؤسسة صحفية مع الصُّ
1383/11/1هـ، وفي 1383/4/30هـ استقاَل من عضوية رئاسة القضاة 

غ للصحافة. للتفرُّ
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وكان  أسبوعية،  نِْصف  إلى  أسبوعية  من  اليمامة  صحيفة  ل  وحوَّ
في  ذلك  على  اإلعالم  وزارة  موافقُة  وصدرت  يوميَّة،  إلى  تحويَلها  ينوي 
حاَل  صحفية  سات  مؤسَّ إلى  الصحف  تحويل  أنَّ  إالَّ  1382/10/22هـ، 
دون ذلك، وفي 1385/9/21هـ ُأعيدت ِخْدماته، فعمل مساعًدا لمدير عام 
ى الوظيفة »كبير المفتشين«، ثم صدر قراُر  المكتبات بوزارة المعارف، ومسمَّ

ا للمكتبات. وزير المعارف في 1385/12/14هـ بتعيينه مديًرا عامًّ

د  وفي 1401/5/9هـ انتقل من وزارة المعاِرف إلى جامعة اإلمام محمَّ
َعبدالله  الدكتور  معالي   - آنذاك   - مديرها  من  بطلب  اإلسالميَّة،  سعود  بن 

التركي.

إضافًة  الطالبات،  ومْركز  والشريعة،  ين  الدِّ أصول  كلية  في  س  ُيدرِّ وكان 
راسات  إلى اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، ومناقشة رسائل الدِّ
الُعليا، ومن أبرز تلك الرسائل التي أْشَرف عليها رسالة عن الدروز، ورسالة 

عن الباطنية؛ للشيخ محمد الخطيب.

للبحث  غ  وتفرَّ طلبه،  على  بناًء  1409/3/1هـ  في  الجامعة  من  تقاعد 
إضافًة  تأليفها،  في  بدأ  قد  كان  التي  فاته  مؤلَّ بعَض  أكمَل  حيث  والتأليف، 
متعاوًنا مع  الفترة  تلك  الجديدة، وكان خالَل  المؤلَّفات  تأليف عدد من  إلى 
الجامعة، وذلك باإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وهو عضو في 

سة الدعوة الصحفيَّة التي َتْصُدر عنها مجلة الدعوة. مؤسَّ

حه سماحة الّشيخ َعبدالعزيز بن باز - رحمه الله - لرئاسة تحرير  وقد رشَّ
دار  إلى  الجامعة  من  االنتقال  في  برغبته  وأخبَره  اإلسالميَّة،  البحوث  مجلَّة 
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التركي  َعبدالله  الدكتور  الجامعة  مدير  معالي  من  سماحته  وَطَلب  اإلفتاء، 
ل االستمرار  أنَّه فضَّ نْقل ِخدماته، وذلك سنة )1401هـ(، إالَّ  الموافقَة على 

في الجامعة؛ حبًّا في التدريس، ورغبًة فيه.

اهتَِماَماُتُه األََدبِيَّة:

الحديث«:  السعودي  الشعر  في  اإلسالمي  »االتجاه  مؤلِّف  عنه  وقال 
ِشْعره  في  إسالمي  اتِّجاه  وصاحب  مًعا،  عر  والشِّ الِعلم  في  باِرع  شاعٌر  »وهو 
القوي الرصين، وُيعدُّ من علماء السعودية من حيُث العلم، وِمن أعالم الشعر 
عر واألدب. السعودي الحديث، وله إنتاج غزير ال يمكن حصُره من حيُث الشِّ

والبالغة  األدب  ر  مقرَّ في  س  ُتدرَّ ة  نثريَّ مقالة   - الله  رحمه   - وللشيخ 
النثر والمقالة، وقد َشَرح ديوان  الثانوي منذ سنوات، عن فنِّ  الثالث  للصف 

سعد بن حمد بن حريول.

ُمِؤّلَفاُته:

ام في كتابه "علماء نجد خالل ثمانية قرون" - بعد  َقال الّشيخ َعبدالله البسَّ
ما ذكر مشايخ المترَجم له -:

العلماء وأعيانهم،  ِكبار  ين من  ين ومصريِّ العلماء من سعوديِّ وكلُّ هؤالء 
ا واجتهاًدا في الطلب، ومحافظًة على الوقت،  وصادف ذلك من المترَجم ِجدًّ
فأدرك إدراًكا جيًِّدا في كلِّ العلوم الشرعية والعربية واالجتماعيَّة التي درسها.

في  طيِّب  نشاٌط  وللمترَجم  الِعلميَّة،  المتون  بحفظ  عنايُته  ساعَده  كما 
التأليف والبحث العلمي.
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َفَكاَن ِمن ُمَؤّلَفاتِه:

شروحها،  أحسن  ِمن  وهو  الواسطية(،  العقيدة  شرح  الندية  )الروضة   -  1
مطبوع،  شْرح  ل  أوَّ )وهو  منها،  الكبيرة  الفائدة  وحصلت  طَبعه،  وقد 
بن  محمد  الّشيخ  سماحة  استحساَن  )والقى  )1337هـ(،  في  طبع 
في  ات  مرَّ ثالث  وُطبِع  باز،  بن  َعبدالعزيز  الّشيخ  وسماحة  إبراهيم، 

حياته - رحمه الله(.

2 - )نظرات في الشريعة(، طبع عام 1381هـ.

3 - )واجب المسلمين في نشر اإلسالم(، طبع عام 1385هـ.

4 - )من كلِّ َصْوب(، يحوي مقاالت وبحوث قيمة، طبع عام 1387هـ.

تفنيد  وفيه  اإلسالمي،  التضاُمن  أهمية  بيان  وفيه  اإلسالمية(،  )الوحدة   -  5
ا  عارات الباطلة من الوحدة العربية، والوحدة الوطنية، وغير ذلك ممَّ للشِّ

ال ُيرَبط بعُضه ببعض برباط وثيق كريم.

6 - )قضية فلسطين(، وفيه ربط لإلسالم نحو هذه القضية.

7 - )ُحْكم الله أولى(.

8 - صور من الجهاد.

9 - في سبيل اإلسالم.

ين والعلم. 10 - الدِّ

11 - بحوث ومناقشات.
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ين واألدب واالجتماع. 12 - فصول في الدِّ

وللشيخ - رحمه الله - كتٌب لم ُتطبْع في حياته، وقد وفَّق الله - تعالى 
- لطبعها، وبعضها تحت الطبع، إضافًة إلى إعادة طبع ما سبق طبعه، ومنها:

1 - )تاريخ الوليد بن َعبدالملك( تحت الطبع.

2 - )حقيقة الدروز( تحت الطبع.

3 - )كشف الحجاب، نْقد لكتاب الرسول القائد( تحت الطبع.

4 - )دفاع عن معاوية(.

5 - )إقليم سدير في التاريخ( تحت الطبع.

6 - )قاهر الصليبيين صالح الدين األيوبي(.

7 - )العلم والعلماء(.

8 - )نصائح العلماء للسالطين واألمراء(.

9 - رسالة في أصول الفقه )مفقود(.

10 - أعالم بني تميم]15[.

11 - اليهود وفلسطين )مفقود(.

12 - )المنتخب من المقاالت(، مطبوع مع كتاب "نظرات في الشريعة".

13 - )اليهود والحركات السرية(.

14 - )الرافضة(، تحت الطبع.

15 - )الخميني(، تحت الطبع.
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َتاِميُذه:

في  س  درَّ كثيرون، وخاصة حين  تالميُذ  وله  بسام]16[:  ابن  الّشيخ  قال 
الجامعة، وِمن أبرز تالميذه:

1 - سماحة الّشيخ َعبدالله بن َعبدالله آل الّشيخ، مفتي عام المملكة.

لرابطة  العام  الرئيس  التركي،  َعبدالمحسن  بن  َعبدالله  الدكتور  معالي   -  2
العاَلم اإلسالمي.

اإلمام  الشورى، ومدير جامعة  العجالن، عضو مجلس  الدكتور محمد   -  3
محمد بن سعود اإلسالميَّة سابًقا.

4 - الّشيخ عمر بن سليمان األشقر.

5 - د. صالح السدالن، األستاذ بكلية الشريعة، وعضو هيئة ِكبار العلماء.

6 - الّشيخ فالح بن مهدي - رحمه الله - صاحب كتاب "التحفة المهدية شرح 
مة الشرح. العقيدة التدمرية"، وكان الّشيخ زيد يرحمه الله - كتب مقدِّ

7 - الّشيخ سليمان الرشودي، المحامي المعروف.

8 - معالي الّشيخ محمد المهوس، رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام.

9 - الّشيخ د. سعود الشريم، إمام الحرم المكي.

وكان للشيخ زيد - رحمه الله - مواقُف كثيرٌة مع سماحة الّشيخ محمد 
بن إبراهيم، ومع الملك سعود، والملك فيصل - رحمهم الله جميًعا - ومع 
اف، وسماحة  الصوَّ َعبدالرحمن بن سعدي، والّشيخ  العالَّمة  أمثال  المشايخ 
العالمة َعبدالعزيز بن باز، ومعالي وزير التعليم العالي سابًقا الّشيخ حسن بن 
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دق  َعبدالله آل الّشيخ - رحمهم الله - وغيرهم، وكلُّها مواقُف تدلُّ على الصِّ
ة في قول الحق. ين، والَغْيرة عليه، والقوَّ والحرص على نْشر هذا الدِّ

ِصَفاُته:

جمَّ  متواضًعا  وكان  تشغله،  فلم  الدنيا،  في  زاهًدا   - الله  رحمه   - كان 
األدب، رحيًما مع اآلخرين، يتعامل معهم بَعْطف ومحبَّة.

القويم،  الله  ِدين  الناس إلى  الله، وهدايِة  وكان حريًصا على الدعوة إلى 
وله مناقشاٌت مع كثيٍر من المسلمين أصحاب االنحرافات في العقيدة، ومع 
بعَد  أمريكي  نصرانيٌّ  أسلم  وقد  وأجانب،  َعَرب  نصارى  من  المسلمين  غير 
مناقشة في منزل الّشيخ، وقد أسلَم األمريكيُّ بعد َسَفره من المملكة، وأرسل 

رسالة يشُكُره فيها.

وقد ناقش - يرحمه الله - أحَد األدباء من نصارى العرب حوَل اإلسالم 
ذلك  أعلن  قصيرة،  فترة  وبعد  اإلسالم،  عن  كتبه  بعَض  وأهداه  والنصرانية، 

ر قلَمه للدعوة إلى الله - تعالى. ر والكاتب إسالَمه، وسخَّ المفكِّ

أثناَء طباعة بعض كتبه،  القاهرة  السيدة زينب في  ة في مسجد  وصلَّى مرَّ
إلى  الصالة  وحرمة  ْرك،  والشِّ التوحيد  عن  كلمًة  وألَقى  الصالة،  بعَد  وقام 

القبور، والطواف عليها، وسؤال األموات.

اهتَِماُمُه بِالُكُتِب َواألَبَحاث:

مختلف  في  الكتب  آالَف  تحوي  َضْخمة  مكتبة   - الله  رحمه   - للشيخ 
وغيرها،  والسياسية،  والتاريخية  واالجتماعية،  واألدبية  الشرعيَّة  المجاالت 
ولديه أرشيٌف ضخم يصل إلى حوالي )1000( ملف في مختلف الموضوعات 
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الشرعيَّة واألدبية والسياسية والتراجم، وغيرها، وكان َجَمعها خالَل فترة تصل 
إلى أربعين َسنَة.

َوَفاُتُه )رِحَمُه الله(:

استمرَّ - رحمه الله - في االطِّالع والقراءة والتدريس في آِخِر عمره، وقد 
كان - رحمه الله - أصابْته جلطة دماغيَّة في محرم 1414هـ سبَّبت له شلاًل 
يقعده عن االطالع والكتابة، وكان  المشي، ولم  المرُض عن  فأقعده  نصفيًّا، 
أثناَء مرضه يتابع الصحَف والمجالَّت والكتب، حيث تقرأ عليه يوميًّا، إضافة 
والطحاوية  كالواسطية  العقيدة  العلم عليه في مجال  قراءة بعض طالَّب  إلى 
مقاالت  يكتب  مرضه  أثناَء  وكان  وغيرها،  والتدمرية  المرسلة  والصواعق 
عة، تم نشر بعضها في مجلة الدعوة أثناَء حياته، وتم نْشر الباقي بعد وفاته،  متنوِّ

وكان آِخر مقال كتبه قبيل وفاته بعنوان )انتشار اإلسالم(.

الوعي،  فقده  في  تسبَّبت  أخرى  جلطة  أصابْته  1416/11/15هـ  وفي 
البيان،  ه من قراءة مجلَّة  انتهى لتوِّ ام، وكان قد  أيَّ ة ستة  ودخل في غيبوبة لمدَّ

والدعوة، والمجتمع، وهي مجالَّت إسالمية ُتعنى بشؤون المسلمين.

وقد ُتوفي - رحمه الله - ليلَة الثالثاء 1416/11/21هـ، وُصلِّي عليه من 
الغد، وصلَّى عليه جمٌع غفير، وشيَّعوا جنازته، حيث اكتظَّْت أرجاُء المسجد، 
هم  حام شديًدا، وقد صلَّى عليه جماعٌة من العلماء وطلبة العلم، وأمَّ وكان الزِّ

في الصالة الّشيخ العالَّمة َعبدالله بن َعبدالرحمن بن جبرين.

د قبل وفاته »الحمدلله«. وكان يردِّ
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ُمدَخَله،  ع  يتغمَده برحمته، وأن يغفَر له ويرحمه، وأن يوسِّ الله أن  نسأل 
وأن يتقبَّله في الصالحين، إنه سميع مجيب.

َكَتَبُه/ طارق بن زيد الفياض

ُجَماَدى اآلِخَرة 1423هـ

 الدكتور فهد الدامغ :              

صفحة من ترجمة الشيخ زيد الفياض - رحمه الله - في كتاب علماء نجد 
له كتاب لم يطبع عنوانه: )إقليم سدير  أنه ذكر  خالل ثمانية قرون، ويالحظ 
في التاريخ(، وقد سمعت من العم أحمد الدامغ - رحمه الله - وكان له صلة 
ا بهذا األمر ونشر مقاالت عنه في إحدى  الشيخ كان مهتمًّ بالشيخ زيد - أن 
المجلس،  اهتمامات  الكتاب مهم ويدخل في  أن هذا  الصحف، والمقصود 

ولو تم البحث عنه وتبني نشره فذلك أمر جيد   .
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

لك كل الشكر والتقدير إذا حصلت عليه، وسنقوم بطبعه.

األستاذ محمد الفيصل:

 أوفى ترجمة للشيخ زيد تجدونها في هذا الكتاب.
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الدكتور حمد الدخيل: 

نشر الشيخ زيد 9 حلقات عن إقليم سدير في مجلة الجزيرة قبل أن تتحول 
إلى صحيفة، نشرت الحلقة األولى في العدد الثاني في ذي الحجة 1379هـ، 

ونشرت الحلقة التاسعة في جمادى األولى 1381هـ.
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)الشيخ محمد الحسين(
1438/5/23هـ الموافق 2017/2/20م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

الشيخ الدكتور محمد بن سعد بن حسين:
ولد عام 1350هـ في عودة سدير.  -

أتم دراسته في كلية اللغة العربية، ثم حصل على الماجستير، ثم الدكتوراه   -
في األدب والنقد مع مرتبة الشرف األولى من قسم األدب والنقد بكلية 

اللغة العربية باألزهر. 
تعلم الكتابة على طريقة برايل.  -

عمل مدرًسا في المعهد العلمي وأستاًذا بكلية اللغة العربية بالرياض.  -
عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية.  -

نشر الكثير من البحوث والمقاالت في الدوريات العربية.  -
دواوينه الشعرية: أصداء وأنداء 1408هـ، ويضم نحو مئة وأربعين قصيدة.  -
 35 تجاوزت  المؤلفات  من  بعدد  والفكرية  الثقافية  الحياة  الفقيد  أثرى   -
كتاًبا، هذا بخالف الدراسات والبحوث المنشورة في عدد من الصحف 
فيها جملة  التي أجريت معه وتناول  والدوريات، والحوارات الصحفية 
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من القضايا بتعمق وبرؤية شاملة، وعبر الخمسة والثمانين عاًما في حياته 
الحافلة بالعطاء لم يمنعه فقد بصره من السعي للنجاح، فحينما نستعرض 

سيرته الذاتية نجد أنصع صورة من صور اإلصرار والمثابرة.

من مؤلفاته: 
األدب الحديث في نجد.   -

المعارضات في الشعر العربي.   -
الشعر السعودي بين التجديد والتقليد.   -

األدب الحديث.   -
من شعراء اإلسالم.   -

االلتزام اإلسالمي في األدب.  -

وعّرفت صحيفة الرياض بنقده وأدبه وشعره.

وفاته:

توفي عام 1435هـ، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

معالي الشيخ عبدالرحمن أبوحيمد:

األستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين علم من أعالم المملكة، وليس 
إليه، وكان لديه  الله في كل أمر عمل فيه وسعى  فقط سدير، وقد برز رحمه 

ثالثية تجمع أدباء ومفكري المملكة أسبوعيًا.

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وعوضنا فيه بأوالده النجباء.
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 األستاذ أحمد الحقيل:              

األديب األستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين، أستاذ الدراسات العليا 
في كلية اللغة العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، له عشرات 
الكتب المطبوعة في النقد واألدب، وعدة دواوين شعرية، فضاًل عن عدد كبير 

من الكتب المخطوطة. 
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األستاذ عبدالكريم التركي:

 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور محمد بن سعد الحسين البدراني الدوسري 
- رحمه الله - وجعل الفردوس مثواه، من مركز عودة سدير.

عرفته منذ سنوات في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وكثيًرا ما التقيه 
 عند صديقه وزميله معالي الشيخ الدكتور عبدالله التركي في كثير من المناسبات،
فقد حباه الله علًما متنوًعا، وأدًبا وشعًرا متميًزا، وخلًقا فاضاًل، وسمًتا وتواضًعا، 
وهو محبوب من كل معارفه، وقد عايش الجيلين ودرس في المرحلتين النظامية 
وما قبلها، وتميز رغم كف بصره، وله مؤلفات عديدة، فجزاه الله عن ما قدم 

لمجتمعه خير الجزاء وخلف على أسرته خيًرا. والله أعلم.

 األستاذ سعود الشلهوب :             

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد بن حسين - رحمه الله - كنت أحد 
س لنا مادة األدب  طالبه في جامعة اإلمام كلية اللغة العربية 1402هـ. وقد درَّ

اإلسالمي، وكان يتعامل مع طالبه كأنه ولي أمر لهم جميًعا.

ويشد  لمادته  شرحه  أثناء  اإلنصات  عليك  يفرض  للبصر،  فاقًدا  كان 
انتباهك بأسلوبه السهل البسيط الذي يجعلك تشتاق لمادته.

الله  به، رحمه  يقتدى  أن  يستحق  وتقدير،  احترام  بكل  يتعامل مع طالبه 
رحمًة واسعه وأسكنه فسيح جناته.
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)الدكتور عبدالله الربيعة(
1438/5/25هـ الموافق 2017/2/22م

األستاذ عبدالله أبابطين:

 معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة. 

وزير الصحة السابق )1430هـ - 1435هـ(.  -

رئيس مستشفى الملك فيصل التخصصي حتى اآلن.  -

أجرى  حيث  التوائم؛  التصاق  وبحاالت  التوائم،  فصل  بعمليات  اشتهر   -
بنجاح لـ)37( توأًما ملتصًقا عملية فصل معقدة من )17( دولة. 

أّلف )4( كتب تتعلق بالتوائم السيامية وطب جراحة األطفال.   -

الملك  وسام  ونال  مسيرته،  في  الطبية  المناصب  من  العديد  توّلى   -
من  العديد  إلى  باإلضافة  واألولى،  الممتازة  الدرجة  من  عبدالعزيز 

األوسمة والجوائز.

الجراح  وهو  الطبية،  العالم  خارطة  على  موقًعا  للمملكة  يضع  أن  أراد   -
السعودي الوحيد حينها، المتخصص في جراحة األطفال، لذلك فعندما 
تقلد عدًدا من الوظائف اإلدارية القيادية المختلفة التي اقتطعت وقًتا من 
جهده واهتمامه كطبيب جراح، لم تمنعه أبًدا من ممارسة حلمه الذي ألزم 
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العطاء،  القدر من  الزخم ونفس  القدر من  نفسه إال أن يستمر فيه بنفس 
وهكذا سارت مسيرة النجاح.

تخطيط  بتنفيذ  ويهتم  عالميًّا،  الجراحين  األطفال  أطباء  أبرز  من  يعتبر   -
استراتيجي دقيق للصحة، ولديه من المهارة والمؤهالت المهنية الطبية 

لتحقيق التميز لتقديم أفضل جودة لرعاية المرضى وللمرافق الصحية.

 األستاذ أحمد الحقيل:            

الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة السابق، واألكاديمي الذي اشتهر في 
المجال الطبي والعلمي داخل وخارج السعودية، بتجربته الرائدة في عمليات 

فصل التوائم السيامية، ومعالجة أمراض البنكرياس لدى األطفال الرضع.

 األستاذ منذر الدامغ:            

 وهو مشرف اآلن على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

 األستاذ عبدالله بن أحمد الدامغ:            

في  حقه  أوفيه  ولن  الرجل،  ونعم  خالد،  أبو  الربيعة،  عبدالله  الدكتور 
الكتابة في جوانب عرفتها عنه من التواضع والكرم والشدة واللين معا، رفع 
فسميت  التوائم،  لفصل  دقيقة  وجراحة  متميز  بعلم  العالم  في  المملكة  اسم 
الطبية  السمعة  نقل  بها،  قام  التي  العمليات  جراء  اإلنسانية  بمملكة  المملكة 
للملكة هو والكادر الذي معه إلى أعلى الدرجات حتى أصبحت المملكة من 

البلدان التي يشد لها الرحال لطلب العالج.
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من  ألكثر  الوطني  بالحرس  الصحية  الشؤون  في  معه  لعملي  عنه  أتكلم 
ثماني سنوات، فوجدت دماثة الخلق وبشاشة في االستقبال ونصرة للمظلوم، 

ووقوًفا في وجه المجحف.

مع  »تجربتي  كتابه:  في  خالد  أبو  ضمنها  قصيدة  عنه  والدي  كتب 
التوائم السيامية«.
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األستاذ إبراهيم المزروع:

قبيلة سبيع من  أبو خالد، من  الربيعة،  الدكتور عبدالله عبدالعزيز محمد 
أهل جالجل ومواليد الرياض، غني عن التعريف، تقلد عدة مناصب، ويتمتع 

بعلم وأخالق وتواضع. 

التوائم  فصل  بعمليات  واشتهر  الطب،  خدمة  في  كثيرة  إسهامات  وله 
بمشاركة عدد من أبناء سدير؛ مثل الدكتور العصيمي من المجمعة، والجدعان 
ا من الملك عبدالله، رحمه الله. وتربطنا به  من جالجل، وهو من المقربين جدًّ

قرابة الجد، حفظه الله    .
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معالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد:

والجراح  اإلنسانية  مملكة  فخر  الربيعة  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي   
قلنا عنه، أمده  العالمي، عبقري مخلص، وطني مكافح، ال نعطيه حقه مهما 

الله بالصحة والعافية، والتوفيق والسداد.

 األستاذ سعود الشلهوب:            

بتخصصه  المملكة  هذه  بهم  تفخر  ممن  الربيعة  عبدالله  الدكتور  معالي 
بفصل التوائم، ونال ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رحمه الله؛ 

حيث تقلد العديد من المناصب في عهده.

وبفضل الله ثم بجهده بالفصل، ُأْطِلق على مملكتنا مملكة اإلنسانية.

وفقه  والتقدير،  واالحترام  التعامل،  وحسن  والتواضع،  بالهدوء  يتصف 
الله لكل خير.
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)الشيخ عثمان ناصر الصالح(
1438/5/26هـ الموافق 2017/2/23م

 الشيخ عبدالكريم التركي:             

الشيخ الفاضل المربي الوجيه أبو ناصر عثمان الصالح، رحمه الله وأسكنه 
خاصة،  الرياض  مدينة  في  ومحّبوه  سدير  في  أهله  يعرفه  األعلى،  الفردوس 
وفي المملكة عامة، ارتبط اسمه بالتعليم والتربية، وبمعهد العاصمة بالرياض 

المسمى سابًقا بمعهد: )األنجال على وقف الملك سعود رحمه الله(. 

الجم  والتواضع  بالزهد   - الله  رحمه   - عرف  الخصوص  وجه  على 
ومحبة  للجميع،  ومحبته  استقباله  وحسن  والبشاشة،  الكريمة،  واألخالق 

الجميع له.

كان مديًرا للمعهد، مهيًبا مقدًرا محترًما من الجميع، وله مواقف جميلة 
بين  ومراسالت  رسائل  صاحب  بارًعا،  أديًبا  كاتًبا  وكان  التربية،  في  نادرة 
الدعوات  إجابة  على  ا  جدًّ وحرصه  والتواصل،  بالصلة  أيًضا  وتميز  أحبابه، 

الخاصة والعامة، كما له باع طويل في الكتابة وحب االطالع شعًرا ونثًرا.
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 أخواله المدلج من حرمة كان يحبهم ويحب حرمة ويكثر من زيارتهم، 
والزنجبيل  والحليب  والشاي  القهوة  تأمين  ومن شدة حبه كان حريًصا على 
للمصلين في جامع حرمة ليالي العشر األخيرة من رمضان، وتفطير الصائمين 
تقبل  وعيالهم،  المدلج  أخواله  بواسطة  ذلك  ترتيب  ويكون  لألجر،  احتساًبا 

الله منهم جميًعا. آمين.

وبالمناسبة هذه ال أزال أذكر قراءة األستاذ مدلج بن ناصر المدلج - رحمه 
الله - وأخيه األستاذ الشاعر إبراهيم - حفظه الله - في التراويح والقيام في 
جامع حرمة، فقد رزقا صوًتا عذًبا ال تمل من سماعهما، وكانت توزع هدية 

الشيخ عثمان القهوة وتوابعها بين التسليمات.

 من حبه لحرمة شيد فيها له استراحة يرتاح فيها بعض األيام، وكان أيًضا 
من حبه وإكرامه لمن يزوره يصر على توديعه حتى سيارة الضيف، حتى مع 
رزقه  من  سبحان  الكريمة.  لألخالق  وقدوة  مثااًل  وكان  وضعفه،  سنه  كبر 

ذلك كله!

حياته،  في  وتميزهم  وصالحهم  برهم  رأى  مباركة  ذرية  الله  رزقه  وقد 
وكانوا خير خلف لخير سلف، ولله الحمد، وال أزكي على الله أحًدا.

األعزاء مشرف وأعضاء  اإلخوة  لوقت  لكن حفًظا  والحديث عنه شيق، 
والمسلمات.  المسلمين  وجميع  الشيخ  الله  رحم  بذلك.  أكتفي  المجلس، 

آمين. وشكًرا، ولكم تحيتي وتقديري.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

»الشيخ المربي عثمان بن ناصر الصالح«:

ولد في 1335هـ المجمعة.   -

درس في المجمعة على يد الشيخ أحمد الصانع، وتعلم القرآن والحديث.   -
وفي أواخر عام 1347هـ، انتقل إلى عنيزة، ودرس هناك وتعلم العلوم 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  الشيخ  على  درس  كما  العربي.  واألدب  الحديثة 
العنقري أحد العلماء األعالم، وعلى الشيخ محمد الخيال، وعلى الشيخ 
عبدالعزيز بن صالح الصالح إمام الحرم المدني، وعلى الشيخ محمد بن 

إبراهيم آل الشيخ.

عمل مديًرا لمدرسة أهلية من أول عام 1354هـ وعام 1355هـ إلى أن   -
فتحت مدرسة المجمعة الحكومية عام 1356هـ في رجب، فكان أول 

معلم في أول مدرسة حكومية في المجمعة تفتح.

في عام 1360هـ، وبطلب من األمير سعود ولي العهد انتقل إلى مدرسة   -
أنجاله، فكان معهد األنجال الذي ابتدأ بـ15 طالًبا أو أقل في االبتدائي، 
ليكون  الخشب،  بألواح  الدراسة  ألغى  والذي  آالف،  ببضعة  وانتهى 
معهًدا ومدرسة حديثة بفرعين للبنين والبنات على منهج واختبار وزارة 
المعارف، وكذلك معهد الكريمات الذي استمر »14 عاًما« تمت مراحله 
النواة األولى في  الثانوي عام 1383هـ، وكان  األربع من الروضة حتى 
البنات  رئاسة  إلى  انتقل  ذلك  بعد  البنات.  رئاسة  مدارس  في  الثانوي 
منفصاًل عن المعهد الذي تم تغيير اسمه بعد ذلك من معهد األنجال إلى 
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معهد العاصمة النموذجي، وكان له شرف تسميته، وبقى في إدارته حتى 
استقال وتقاعد عام 1391هـ.

له مشاركات عديدة في مجالس ولجان وعضويات، وله كتابات في قضايا   -
والدينية  والتاريخية  واالجتماعية،  الوطنية  والقضايا  والتعليم،  التربية 
العربية  والمجلة  والفيصل،  اإلسالمية،  والبحوث  المنهل  مجالت  في 
والحرس الوطني، والدفاع، والمعرفة، إلى جانب الصحف والمجالت 

المحلية، وبعض الصحف الخليجية.

الصالح«  عثمان  »اثنينية  باسم  منزله  في  شهرية  نصف  ثقافية  ندوة  تقام   -
يحضرها عدد كبير من أدباء ومثقفي ورموز المملكة. 

نال وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى.  -

توفي رحمه في يوم الجمعة 24 صفر 1427هـ.  -

 الشيخ عبدالكريم التركي :             

بلده  وأدباء  ووجهاء  أعيان  من   - الله  رحمه   - الصالح  عثمان  الشيخ   
الحسنة  بشفاعته  المحتاجين  لمساعدة  محبًّا  وكان  المجمعة،  محافظة 

وتوجيهاته السديدة.

الدكتور عماد العتيقي:
إضافة لذلك، فإن المرحوم عثمان الصالح درس العلوم الحديثة على يد 
الشيخ عبدالعزيز العتيقي، وأخذ منه األدب العربي في المدرسة التي أسسها 
في بيته بالمجمعة 1350هـ - 1353هـ. وكان بعد ذلك يساعده في التدريس 

حتى أغلقت المدرسة.
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األستاذ عبدالله أبابطين:
بن  علي  الفاضل  الدكتور  مع  الصالح  عثمان  الشيخ  الفاضل  المربي   
 - الدامغ  أحمد  األديب  تكريم  حفل  في  الله(  )رحمها  السيف  عبداللطيف 

رحمه الله - بملتقى عبدالله أبابطين الثقافي بروضة سدير عام 1423هـ.
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)الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر(
1438/5/27هـ الموافق 2017/2/24م

األستاذ عبدالله أبابطين:  
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األستاذ عبدالله أبابطين:  

رحم الله فقيد العلم الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر

جريدة الجزيرة - 10 / 3 / 143٧هـ - العدد 15٧89

بقلم عبدالله بن محمد أبابطين

الحمد لله على قضائه وقدره وما نقول في فقدك يا شيخنا إال )إنا لله وإنا 
إليه راجعون(.

مصاب جلل يفقد رجل نذر نفسه لخدمة دينه... رجل كان له من المقام 
أعاله ومن المحبة أصدقها.

هو ابن روضة سدير وابن أسرة عرف عنها العلم والمكانة الراقية، كنت 
الملتقى  تفتح  شخصية  أول  يكون  بأن  وتشرفت  وآخر  وقت  بين  به  اتصل 

الثقافي عام 1423هـ.

نصائحه  وسماع  معه  الجلوس  وكان  والوقار،  المحبة  الله  أعطاه  رجل 
مكسبا لنا جميعًا، تشرفت بزيارته في مزرعتي بروضة سدير، وهو منهل للعلم 

والتواضع.

ألف العديد من الكتب وألقى العديد من المحاضرات كان لنا نحن أبناء 
روضة سدير مثاالً يحتذى به وعشنا معه أعوامًا ال تنسى.

كان هو والخال األمير عبدالله بن ماضي أمير روضة سدير وأنا نجتمع في 
منزل الخال عبدالله - رحمهمها الله - فكان الحديث منبعًا من الصفا وحسن 

الكالم وسالمة القلب.
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ما أصعب الفراق يا شيخنا الجليل ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء.

ومن ينظر في أبنائك وكلهم أهل علم فقد أورثت لهم ما ينفع لهم ولنا.

عزاؤنا لكل من عرفك وألسرتك وأبنائك وعزاؤنا نحن في فقدك الشيء 
العظيم الذي يعجز القلم عن كتابته.

أرجو الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل مثواك الفردوس األعلى 
من الجنة.

الدكتور خالد المهيدب :  

الشيخ رحمه الله، َوَباَرَك في عقبه، إمام من أئمة العلم والدعوة، تفخر 
وأموات  ووالدينا،  واسعة،  رحمة  الله  رحمه  منها،  أمثاله  بخروج  سدير 

المسلمين.

األستاذ عبدالله أبابطين: 
آخر كتاب صدر لفضيلته قبل وفاته بثالثة أشهر.

األستاذ عبدالله أبابطين:
عند حضوره لروضة سدير كنا ننتظر أن نزوره لننهل من هذا المعين 
فنسعد  محاضرات،  يلقي  األحيان  من  كثير  وفى  ونصًحا،  وثقافة  علًما 

بذلك كثيًرا.
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األستاذ عبدالله أبابطين:
الملتقى  افتتاح  يكون  أن  وطلبت  وتجرأت  فضيلته  من  استأذنت  عندما 
الثقافي بروضة سدير بمحاضرة يلقيها فضيلته لم يتأخر في ذلك، بل رحب، 
والمدن  سدير  روضة  أبناء  من  العديد  حضرها  ندوة  أول  افتتاحية  فكانت 

المجاورة، وذلك قبل 25 سنة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
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األستاذ فهد الحقيل:
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األستاذ عبدالله أبابطين:
له 40  كتاب  نشرها، وعندي  يرفض  ولكنه  الجليل،  للعالم  يوجد صور 
ا -  عاًما ولكنه أمر أن تزال الصور، وفى آخر لقاء معه - وكنت قريًبا منه جدًّ

حاول الكثير أن يلتقط له صورة، لكنه رحمه الله يتحاشى ذلك.
 األستاذ عبدالكريم التركي              :

البدراني  العمر  حماد  بن  عبدالرحمن  محمد  أبي  الداعية  الشيخ  فضيلة 
الدوسري رحمه الله، ابن روضة سدير، ومن أعيان ووجهاء وعلماء سدير، عالم 
جليل، وداعية مفوه، ومربٍّ فّذ، ومعلم ناصح، سنوات طويلة تربى على توجيهاته 
الكثير من الطالب الذين شهدوا له بالنصح واألمانة واإلخالص والتميز العلم، 
وله  باألنساب،  والمعرفة  الشرعي  العلم  منها  الفضائل،  من  بالكثير  الله  حباه 

مؤلفات، منها: كتاب »التوحيد«، وآخر عن القومية، وكتابات عن األنساب.
وبعد  وحلًما،  ا،  جمًّ وأدًبا  وتواضًعا،  وكرًما،  فاضاًل،  خلًقا  الله  وهبه  وقد 
الطيبة  بالكلمة  إليه  للدعوة  الله  وفقه  وقد  أحًدا،  الله  على  أزكي  وال  نظر، 
المناسب للمدعوين، متنقاًل بين مناطق  والموعظة الحسنة واألسلوب األمثل 
المملكة، محتسًبا األجر من الله. وله بعض المواقف العجيبة أثناء دعوته، حيث 

ذكر الشيخ الداعية سعيد بن مسفر القحطاني في إحدى محاضراته شيًئا منها. 
مكة  في  اإلسالمية  التوعية  في  ويشارك  ا  سنويًّ يحج   - الله  رحمه   - كان 
داعًيا ومفتًيا، وله دروس في بعض المساجد، وقد وفقه الله في العبادة وبذل 
الخير بما يستطيع، وهو محبوب لدى كل من يعرفه، توفي - رحمه الله - عن 
عمر يناهز الثمانين عاًما، وقد حزن عليه كل من يعرفه، وحق لمثله أن يفقد، 
وقد خلف - ولله الحمد - ذرية صالحة مصلحة مباركة، أحسبهم كذلك وال 
أزكي على الله أحًدا، فصالح الذرية من توفيق الله لهم ولوالديهم، والله أعلم.
وأعتذر عن تأخر المشاركة وبالله التوفيق. عبدالكريم بن عبدالمحسن التركي.  
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األستاذ عبدالله أبابطين:

من مدونات الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر - رحمه الله - عن التعليم 
قديمًا بروضة سدير.
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األستاذ عمر العمر:
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األستاذ عبدالله أبابطين:

رثاء في الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر 

 صحيفة الجزيرة - 10 / 3 / 143٧هـ

أفجع قلوب المحبين وفاة الداعية المربي الشيخ الوالد: عبد الرحمن بن 
في  فاعلة  مساهمات  له  الذي   - الله  رحمه   - العمر  الرحمن  عبد  بن  حماد 
إذاعة  في  الدعوية  ومشاركاته  العلمية،  دروسه  عبر  تعالى،  الله  إلى  الدعوة 
وخلقًا  سمتًا  الدعاة  خيار  من  وهو  مؤلفاته،  وعبر  وغيرها،  الكريم  القرآن 
وعلمًا، ومما ُيميِّزه -رحمه الله- أخالقه الرفيعة، وغيرته على الدين، وقوته 
، وُحسن تربيته وتوجيهه، واهتمامه البالغ بالدعوة، ومما علمته عنه  في الحقِّ
على  نجد  بتاريخ  وإلمامًا  بالتاريخ  اهتمامًا  له  أنَّ  الشرعي،  العلم  إلى  إضافًة 

الخصوص، وأنَّ لديه حرصًا على جمع مادٍة علميٍَّة في ذلك.

إنَّ فقد الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- له أثٌر كبيٌر على تالمذته ومحبيه 
أنَّه رحمه الله احتلَّ مكانة عالية في نفوسهم؛ لما ُجبِل  وعارفي فضله؛ ذلك 
متوارث،  وكرٍم  ٍة،  عزَّ في  وتواضع  نصح،  ومحض  حسنة،  معاملة  من  عليه 

وسماحة نفس، ولطف جانب.

ث الشيخ- رحمه الله- علمًا نافعًا مكتوبًا ومسموعًا، من خطب  ولقد ورَّ
ومحاضرات، ومن مؤلفاته:

كتاب: )دين الحق( وقد طبع بعدة لغات، و)الذكرى( و)الجهاد( و)هكذا 
إلى  و)اإلرشاد  النجاة(  طريق  إلى  و)اإلرشاد  أهلها(  الجنسية  الجريمة  تدمر 
و)حقيقة  اإلنجليزية،  باللغة  وهو  النجاة(  إلى  و)دعوة  العباد(  رب  توحيد 
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دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب( و)هذه هي الديمقراطية( و)عقيدة الفرقة 
الناجية، أهل السنة والجماعة(.

المحبَّة  الله- وبينهما من  الوالد -رحمهما  والشيخ من خواص أصدقاء 
في الله والمودة والصلة المستمرة، ما رأيت ذلك منهما عن قرب، حيث كانا 
يتزاوران في الله، ويحتفيان ببعضهما احتفاء قلَّ نظيره في الصحبة والصداقة، 
العلمية، والشؤون الخاصة بهما،  الناحية  بينهما، من  كما كانا يتشاوران فيما 
بلدة  إلى  والدي  انتقل  وبعدما  نصحه،  بمحض  صاحبه  يخصُّ  منهما  وكل 
الداخلة في سدير، وإذا قدم إلى سدير فإنَّه ال يغادرها إال وقد زاره، فيأنس كل 
ا توفي والدي كان الشيخ في مكة ولم يعلم بوفاته  واحد منهما بصاحبه، ولمَّ
بنفسه  وجاء  فقده،  على  أسف  بوفاته،  وعلم  الرياض  إلى  قدم  ا  فلمَّ حينها، 
إلى البيت معزيًا، فقلت له: لم تكلِّف على نفسك؟ فقال: ال كلفة، وأكثر من 
الدعاء له، وقد بدا عليه أثر الحزن لفقده، فشكرته على حسن تواصله وطيب 
وفائه، ثم كنُت بعد ذلك أزوره ما بين فترة وأخرى، وعرضُت عليه أْن يكتب 
ما يعرفه عن الوالد، حيث قد عزم أبناء عبد الله المشاري على جمع كتاب فيه 
له،  م  الكتاب وأقدِّ فقال: سأقرأ  الفصيح والعامي،  يها  بشقَّ ترجمته وقصائده، 
واستعجلوا في جمعه، فكان كلما التقيت به أو اتصلت هاتفيًا عليه، قال لي: 
معك كتاب الوالد؟! ويحث على سرعة إنجازه، وهذا إن دلَّ فإنما يدل على 
حرصه أن يرى كتابًا يوثِّق سيرة وديوان صاحبه، وهو من الوفاء الذي قلَّ مثيله 
بين األصدقاء، وأحسب أنهما اجتمعا على محبة الله وتفرقا عليها، فأسأل الله 
أن يظلهما بظلِّه يوم ال ظل إال ظله، وكذلك كان والده الشيخ حماد -الكاتب 
سليمان،  الشاعر  للجدِّ  صديقًا  زمنه-  في  سدير  روضة  في  المعروف  الثقة 
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ت من قبل  يٌة، واستمرَّ رحمهم الله جميعًا، فالصداقة بين األسرتين صداقٌة َجدِّ
العزيز،  الله- ومحمد، وعبد  إبراهيم -شفاه  العمر، وهم:  الشيخ حماد  أبناء 
والشيخ عبد الرحمن -رحمهم الله- حيث كانوا يزورون الجد مشاري والعم 
محمد ابنا سليمان بن مشاري في بيتهم في البطحاء وفي بيت حوطة خالد... 

مما يبين الترابط القوي والمحبة المتجذرة بين األسرتين.

العلم  ونشر  الله،  إلى  الدعوة  في  حياته  الله-  -رحمه  الشيخ  عاش  لقد 
ثالثة  وعمره  2-3-1437هـ  األحد  يوم  ضحى  الله  توفاه  أن  إلى  النافع، 
وثمانون عامًا، وصلِّي على جنازته في جامع الراجحي بالرياض، بعد صالة 
عصر ذلك اليوم، ودفن في مقبرة النسيم، وشهد دفن جنازته خلٌق كثيٌر من طلبة 
العلم، ومن أقاربه، وأصدقائه ومحبيه وعارفي فضله، وبفقده فقد المسلمون 
الله- وجبر مصابنا ومصاب أسرته  الله -رحمه  إلى  الدعوة  علمًا من أعالم 
يرفع  وأْن  الجنة،  يدخله  وأْن  له،  يغفر  أْن  الله  فيه، وأسأل  بيته ومحبيه  وأهل 

درجته فيها، ووالدينا ومن نحب، وأْن يجمعنا بهم في الجنة.

عمر بن عبدالله بن مشاري المشاري     

    خطيب جامع بلدة الداخلة في سدير
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)الشيخ عبدالمحسن بن عثمان أبابطين(
1438/5/18هـ الموافق 2017/2/25م

األستاذ عبدالله أبابطين:

أبابطين، ولد في الحصون في سدير عام  الشيخ عبدالمحسن بن عثمان 
1337هـ.

طلبه للعلم:

لما بلغ العاشرة من عمره سافر إلى الرياض وقرأ مبادئ القراءة والقرآن   -
على الشيخ على شاكر، والشيخ محمد بن سنان.

ومبادئ  الشبهات،  وكشف  التوحيد،  وكتاب  الثالثة،  األصول  وقرأ   -
الشيخ  إبراهيم آل  الشيخ محمد بن  السعودية  الديار  اللغة على مفتي 

- رحمه الله.

وقرأ عمدة الفقه، واألربعين النووية، وأول بلوغ المرام على الشيخ محمد   -
بن عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله. 

التوحيد على الشيخ صالح بن عبدالعزيز  الثالثة، وكتاب  وقرأ األصول   -
آل الشيخ - رحمه الله.
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كما قرأ على الشيخ عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله،   -
واألصول الثالثة، ومتن األربعين النووية. 

رحمه   - الشيخ  آل  اللطيف  عبد  بن  عمر  الشيخ  أخيه  على  قرأ  وكذلك   -
الله. 

 - باز  بن  وعبدالعزيز  حميد  بن  عبدالله  الشيخ  مجالس  حضر  كما   -
رحمهما الله. 

أعماله: 

في عام 1356هـ عاد إلى روضة سدير، وتطوع لتعليم أبناء بلدته مبادئ   -
أبنائهم، وحاول خاللها  تعليم  أهلها على  القراءة والكتابة، وكان يحث 

نشر العلم.

في عام 1359هـ افتتح مدرسة أهلية في الرياض بجوار محله التجاري.  -

للمدرسة  مديًرا  ثم  1362هـ،  عام  بالرياض  األيتام  لدار  مديًرا  عّين   -
العزيزية بالرياض.

ثم عاد إلى روضة سدير وافتتح أول مدرسة نظامية حكومية وذلك عام   -
1369هـ.

ثم نقل لمدرسة سدوس عام 1374هـ.  -

ثم مديًرا لمدرسة الحلل بالرياض عام 1375هـ.  -

ثم مفتًشا بوزارة المعارف عام 1377هـ.  -
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نشره للعلم:

افتتح المكتبة األهلية عام 1364هـ في شارع الملك سعود، وهي أول  -

مكتبة أهلية في الرياض، واستمرت حتى عام 1383هـ.  

بعض  سيما  ال  اإلصالحية،  الدعوة  لعلماء  القيمة  الكتب  من  كثيًرا  نشر   -
كتب الشيخين: عبدالرحمن بن سعدي وفيصل المبارك.

كما عمل في مجال التعليم ونشر العلم أكثر من 46 عاًما.  -

مؤلفاته:

بلغت مؤلفاته أكثر من 20 مؤلًفا، منها المطبوع ومنها المخطوط، ومنها 
مشاريع كتب لم تكتمل، فأّلف رحمه الله:

يقوم - 1 الذين  للطالب  التجويد«  أحكام  في  المستفيد  »مغني  كتاب 
بتدريسهم في الكتاتيب عام 1359هـ.

»المختصر السديد في علم التجويد« مخطوط.- 2

»التالطفات األدبية« قرر كمادة مطالعة في عام 1365هـ، و1366هـ في - 3
مدارس الرياض.

أخالق التلميذ.- 4

نظرات في الشريعة االسالمية.- 5

ثمن الكفاح.- 6

في سبيل الكفاح.- 7
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حاشية على متن األربعين النووية.- 8

هدية الواعظين وتذكرة السامعين.- 9

عقد الجمان في وظائف رمضان.- 10

المجموعة البهية في األشعار النبطية.- 11

األناشيد المدرسية.- 12

مادة الحديث للصف الخامس والسادس االبتدائي، نال به جائزة المعارف.- 13

وفاته:

توفي رحمه الله في 17/ 11/ 1401هـ، رحمه الله رحمة واسعة.

مكتبة الشيخ:

كان للشيخ رحمه الله مكتبة عامرة بكثير من المؤلفات والمخطوطات، 
ا للنشر، ولكن وافته المنية قبل ذلك. وبعضها كان ُمعدًّ

وقام أبناء الشيخ عبدالمحسن - رحمه الله - في عام 1425هـ مشكورين، 
بإهداء مكتبته العامرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
اإلمارة،  مبنى  في  استقبلهم  والذي  الله،  حفظه  للرياض(  أميًرا  كان  )عندما 

تشجيًعا منه - حفظه الله - للحركة العلمية ورموزها الثقافية.

األستاذ عبدالله أبابطين:

كتاب ثمن الكفاح: هو سيرة ذاتية شعبية أدبية اجتماعية تراثية، للروائي 
المربي والشاعر والمؤلف في مجاالت االدب الشعبي األستاذ عبدالمحسن 
بن عثمان أبابطين -رحمه الله تعالى ، هذه الشخصية التي تعد من رواد التعليم 
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في  البطحاء  بحي  بالرياض  أهلية  مكتبة  افتتح  من  أوائل  ومن  المملكة،  في 
أواسط الستينيات الهجرية من القرن الماضي الهجري، وهو من االدباء الذين 
هذا  كتابه  ولعل  واالطروحات  بالمقاالت  الشعبية  المكتبة  اثراء  في  ساهموا 
الذي نشره في العام 1389هـ بعدما قطع مرحلة طويلة من التدريس والعمل 
كتبه وهو من  افضل  والخمسين من  الخامسة  تجاوز عمره  النظامي، وبعدما 

مواليد إقليم سدير بقرية الحصون عام

أول من وضع ألفية ابن عمار بين دفتْي كتاب

1337هـ، وقد كان عنوان كتابه صريحًا وهو ثمن الكفاح أي كفاحه منذ 
الطفولة وما القاه هو وأسرته في تلك القرية من فقر وبؤس وحرمان من كل 
شيء حتى القوت الضروري ال يكاد يحصلون عليه إال بمشقة، وهكذا كانت 
نجد قبل النفط من الجوع والفقر والعدم وانتشار األمراض الفتاكة التي كانت 

تحصد العشرات من أهالي القرى.

يقول األستاذ عبدالمحسن أبا بطين رحمه الله عن هذه الفترة القاسية التي 
وكل  ومنهما،  ومنه  ومنك  كل شيء  القصة  هذه  أحضان  في  نشأ  إنه  عاشها: 
من ذاق مرارة الحاجة والعوز وكافح من أجل البقاء بعد أن أدبه الدهر أقسى 

تأديب ونعم المؤدب الدهر.

لم  نعومة أظفاره في بؤس وشقاء ولكنه  القصة منذ  لقد عاش بطل هذه 
يستسلم لليأس كالشاعر الذي يقول:

ـــق ـــي ـــدق ك ــــي  ــــظ ح فـــــــوق شـــــــوك نــــثــــروهإن 

ــــــح اجـــمـــعـــوهثـــــم قـــــالـــــوا لـــحـــفـــاة ــــــوم ري ي



342

الله صور حياته وقصته  أبا بطين رحمه  ولقد رسم األستاذ عبدالمحسن 
بل  والذات،  األنا  ضمير  فيه  ليس  قصصي  بأسلوب  الدنيا  هذه  في  ومشواره 
صبغ قصته بذلك الفتى الصغير )محسن( وكل القصة تدور على هذا الشخص 
)محسن( وهو يقصد نفسه عبد المحسن، وكان أسلوبه سهاًل جدًا يقرؤه كل 
أحد من جميع الطبقات. سلس األلفاظ فصيحة وليس في األلفاظ أي تقعر أو 

في األسلوب غموض.

وتصوير  السيرة  هذه  في  جلية  األفكار  طرح  في  الصراحة  وكانت 
القارئ،  وجذب  البراعة  من  شيء  فيه  الكاتب  لدن  من  والوقائع  األحداث 
لكن السمة العامة لهذه القصة ثمن الكفاح أنها سيرة تصور حالة نجد ما قبل 

النفط وما بعده.

وقد صور أحداث صباه وطفولته في قريته ومعاناة والدته مع اخوته حينما 
حلت  التي  هي  الوالدة  وكانت  العيش،  لتوفير  طلبًا  البالد  خارج  أبوه  هاجر 
محل الوالد باإلنفاق على أوالدها، وحتى أنهم كانوا يأكلون بعض األعشاب 

لعدم توفر القوت األساسي اليومي من تمر وقمح.

موجزة  بصورة   - الله  -رحمه  البابطين  ويسردها  األحداث  ويسلسل 
الذكر، وأحيانًا يروي حدثًا ثم يقفز إلى  التي يراها تستحق  المواقف  ويروي 
حدٍث آخر غير متصل به، كما فعل حينما روى قصة حجه عام 1367هـ أو 
قبلها بسنة، ثم قفز وروى قصة زواج أخوه عدة مرات ثم نجاحه في زواجه 

الثاني وكدحه وكده تحصياًل ألجل أن يتزوج.
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)المجموعة البهية من األشعار النبطية( من أوائل الكتب في الشعر النبطي

ولم يرِو لنا البابطين -رحمه الله - مسيرة الحج مع أمه وانطباعاته 
كل  من  الحجاج  غفير  شاهد  حينما  مرة  ألول  ومشاهداته  وخواطره 
أنهم  وباألخص  المقدسة،  والمشاعر  الحرام  المسجد  ومنظر  صوب 
يذكر  فيما  عمره  وكان  األقدام،  على  مشيًا  وإيابًا  ذهابًا  الطريق  قطعوا 

خمسة عشر سنة.

الصغيرة  السيرة  هذه  من  يقصد  عنه-  وعفا  الله  -رحمه  البابطين  ولعل 
التركيز على ما فيه كفاح من أجل لقمة العيش، أو التعليم، أو مما يتطلبه الكفاح 
والسعي في هذه الحياة، وطبعًا يواصل البابطين في قصته هذه مستخدمًا ضمير 

الغائب لألشخاص الذين قابلهم.

ومكوثه  صغيرًا  شابًا  يزال  ال  وهو  الرياض  مدينة  إلى  البابطين  ينتقل  ثم 
العمل  ألجل  الرياض؛  إلى  الحصون  قريته  من  األقدام  على  سيرًا  أيام  أربعة 
فقط ولم يكن يفكر في مواصلة الدراسة والعلم، وإنما كان همه وفكره وجل 

مقصده هو الكدح من أجل القوت الضروري.

لكن صديق والده الذي يسكن الرياض ثناه عن العمل؛ رغبةً  في مواصلة 
الدراسة وطلب العلم وتوسم فيه عالمات من يصلح للعلم والمعرفة، وليس 

عمل اليد واللهث وراء القوت.
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يدرس  العلم  وطلب  الدراسة  في  رحلته  البابطين  وواصل  كان  وهكذا 
فكانت  العربية،  اللغة  علوم  من  وغيرها  والتوحيد  الفقه  المشايخ  يد  على 
واألديب  المربي  األستاذ  على  وطيب  حسن  وفأل  وبركة  خير  مشورة 
)عبدالمحسن البابطين رحمه الله( في اختيار طريق العلم والمعرفة، وكان 
هذا الطريق هو البوابة إلى دخوله عالم الكتب والمكتبات والنشر والورق، 
وأصبح من رواد النشر السعودي للكتاب في منطقة نجد خاصًة والمملكة 
عامًة بتأسيسه المكتبة األهلية التي دأبت على نشر الكتاب السعودي أوالً، 
في  العقدين،  يقارب  ما  المكتبة  عطاء  واستمر  التراثي،  الثقافي  الكتاب  ثم 
وقٍت كان القّراء قليلون جدًا ال يكادون موجودون ومع هذا تحمل البابطين 
عناء النشر والتأليف والطباعة وكلفة هذا باهظة، وكان ينفق من ماله الخاص 
الله عز وجل،  ابتغاء مرضاة  الناس  بين  الوعي  نشر  إال  يرجو من ذلك  وال 
بن  عبدالرحمن  الشيخ  مؤلفات  مثل  إسالمية  مؤلفات  نشر  أنه  وباألخص 
سعدي والشيخ فيصل المبارك رحمهما الله، إضافة إلى انشائه مدرسة أهلية 
لتعليم األطفال القراءة والكتابة والقرآن الكريم ومبادئ الحساب، واستمر 

على ذلك سنوات.

وقد روى كفاحه كله في كتيبِِه هذا، فكان يجالس العلماء في الصباح ثم 
يدرس التالميذ بعد ذلك إلى وقت المغرب.

وكانت فكرة إنشاء المكتبة األهلية فيما بعد وكان كما قلت سابقًا أنه من 
أوائل الناشرين للكتاب السعودي، والمستوردين للكتاب إلى الرياض وكانت 
المكتبة األهلية نشرت كتاب )المجموعة البهية من األشعار النبطية( الذي يعد 
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من أوائل الكتب في الشعر النبطي الذي جمعه ورتبه األستاذ الروائي المربي 
)عبد المحسن البابطين(.

إعادة  إلى  ويحتاج  سنة   56 قبل  أي  1381هـ  عام  صدر  قد  كتاب  فهو 
طباعة وتصحيح بصورة جميلة وثوب جديد.

عن  وتوقفت  بعد  فيما  تنشره  الحديثة  الرياض  مكتبة  واستمرت 
جملة  مؤلفه  فيه  انتخب  وقد  الغالب،  في  األسواق  من  نفد  وقد  نشره 
كثيرة من األشعار النبطية القديمة، وأضاف إليه أشعارًا حديثة من أشعار 
)عبد الله بن رمضان ومحمد الجاسر( من أهالي الزلفي، وألفية الشاعر 
)محمد العمار( الذي يعد البابطين - فيما أعلم- أنه أول من نشرها في 
والثانية  الطبعة األولى  أربع طبعات،  الكتاب  كتابه هذا، وقد طبع هذا 
والثالثة في حياة المؤلف البابطين، أما الطبعة األخيرة وهي الرابعة فقد 
طبعت بعد موت المؤلف، لكن الطبعة الثالثة كما يقول األستاذ محمد 
بها  العافي(  الشعر  دوواين  من  المطبوع  )معجم  كتابه  في  الحمدان 
زيادات وتبلغ صفحاتها 238 صفحة، أما الطبعة الثانية بلغت صفحاتها 
204 صفحات، أي بزيادة 34 صفحة، وهذه الطبعة الثالثة هي بال شك 
الرياض  المؤلف وهي سنة 1398هـ، ومن منشورات مكتبة  بإشراف 

الحديثة بالبطحاء.
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البابطين(  بن عثمان  المحسن  )عبد  المربي  الروائي  األستاذ  أشعار  ومن 
هذه األبيات الجميلة الرقيقة الحلوة، وهي أبيات غزلية لعله قالها وهو بعيد 
عن زوجته، وكان قد ترك زوجته بسدير وذهب إلكمال دراسته وعمله فجاشت 

نفسه بهذه األبيات:

الهمومي َبَرْته  خلي  على  نجارقلبي  تواله  من  ال  الخشب  بري 

يدومي هو  ما  الحب  أشهد  لو عسكرو في الحب تسعين مسماروأنا 

يحومي دامه  الطير  شبه  ذاروالحب  صاحبه  ذيره  من  ال  والحب 

حزوم ــه  ودون دونــك  لو  واألسحاروالخل  والليالي  نهارك  تمشي 

اللزوم وتقضي  منه  غليك  وتلقى الوناسة لو تكلفت األسفاروتشفي 
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األستاذ عبدالله أبابطين:

الشيخ  أبناء  تقديم  أثناء   - الله  حفظه   - سلمان  الملك  مع  الصورة  هذه 
مكتبة والدهم لدارة الملك عبدالعزيز.



349



350



351

األستاذ عبد اإلله بن عبدالمحسن بن عثمان أبابطين:

العم  ابن  خيًرا  الله  جزاك  المسلم،  وأموات  ووالديكم  لوالدي  الله  غفر 
الكريم أبا محمد على هذه المعلومات الشاملة.

ووالدي - رحمه الله - كان مشغوًفا بالعلم منذ نعومة أظفاره؛ مما 
دعاه للخروج في سن مبكرة لطلب العلم من بلدته الحصون إلى الرياض. 
بالرياض  افتتاح المكتبة األهلية  العلم والثقافة من  وما أنجزه في سبيل 
ما  والمهتمين  للباحثين  توفر  قرطاسية(  )وليست  تجارية  مكتبة  كأول 
يحتاجونه من الكتب الدينية واألدبية والتاريخية، وغيرها من العلوم في 
ما  على  الحصول  الباحثين  على  ويصعب  مكتبات،  فيه  يوجد  ال  وقت 

يريدونه من الكتب.

ودعاه حبه للعلم والتعلم للعمل في مجال التعليم مدرًسا ومديًرا لعدد من 
المدارس، وكلف بافتتاح أول مدرسة حكومية في روضة سدير.

واستمر شغفه بالعلم حتى وفاته - رحمه الله - يتضح ذلك من مؤلفاته 
التي كان يؤلفها ويطبعها، ومقاالته التي ينشرها في عدد من الصحف المحلية، 
في  قدمه  ما  له وجعل  الله  والكتابة طول حياته، غفر  القراءة  ينقطع عن  ولم 

ميزان حسناته إنه سميع مجيب.
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 األستاذ سليمان التركي             :

جاللة  موالي  الملك  تولى  حين  عبدالعزيز  بن  خالد  الملك  مدح  في   
الملك األب الرحيم والملك العظيم. يسرني أن أعبر عن بعض ما يكنه قلبي 
من حب وإخالص، ولكنه شعور غمرني بما عرفته من جاللتكم من تفاٍن في 

حب شعبكم الوفي. فقلت - وإن لم أكن من محترفي الشعر:

فكادت قلوب العرب من بعد تزهرملكت قلوب الشعب فالغيث ممطر

كما سـجل التاريخ ما ليس يحصر وتعـرف مـن عطـف المليـك وبره

وكنـت عماهـا مـن كفـور يقصـروكنت ضياء العين من كل مخلص

وأرمـل للفقيـر  غياًثـا  يزخـروكنـت  والمـال  العـز  إليـه  فعـاد 

لشـعبه الغيـاث  إال  خالـد  ومخبـرومـا  منـار  أعلـى  مثـل  لـه 

تغمـرمآثـره فـي الجـود يـروى حديثهـا وبالبـر  إال  أسـرة  فـا 

مـن الغيث هطـال من الـزن ممطرأياديـه بالخيـرات كالمـزن هاطـل

وفاضت بها الخيرات كالموج يزخرونجد بـه ازدانت فسـائل بها الربى

فتؤجـرفكم من يد بيضاء في الناس أخفيت جزيـًا  أجـًرا  تبتغـي  لـه 

يذّكـرفيـا ابـن الذي ضـم الجزيـرة عزمه عبدالعزيـز  بـه  وحسـبي 

فتبصـرفـإن غـاب عنـا اليـوم أنـت مكانـه منـه  العيـن  وأنـت محـل 

هي السـيرة المثلى بها الحق ينصروإخوتـك األدنـون والسـيرة التـي

فتنظـرأجـل حسـبهم منـا القلـوب تلهفـا تشـرئب  إليـه  وشـوًقا 
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هـم القـادة األمجـاد أنـت المدبـرفإخوتـك األبطـال أنـت فخارهـم

فبالجود في اإلنفاق ال شـك يغمرومـن كان مـن عبدالعزيـز خصالـه

يسـطروهذي سـجايا المخلصين لشعبهم بالكتـاب  مجـد  مفاخـر 

يشـكروعـدت إليهـم والقلـوب نوابـض اللـه  بـه  ممـا  بفرحتهـم 

بغيث با رعد على الشـعب ممطروجـادت أياديه إلى الشـعب جملة

الوفـي بنعمـة سـيجبرفسـر أيهـا الشـعب  للفقيـر  مليـًكا  وحـي 

وأفعالهم من خارق الجود تسـحرفهـذي سـجايا الخالديـن بذكرهم

األستاذ سليمان التركي: 

مشاركة من ابنه األستاذ عثمان.

األستاذ حمود المزيني: 

رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته. وجزاه الله خيًرا على جهوده العلمية.

األستاذ عبدالله بن إبراهيم الدامغ :

اتخذ مكتبته فى البطحاء بقيصرية المصيريعي وكانت تضم أمهات الكتب 
المكتبات،  لزيارة  كثيرًا  مصر  إلى  يسافر  وكان  والمعارف،  واألدبية  العلمية 
ومتابعة كل ماهو جديد وجلب الكتب القيمة، وكان يفد إليه زوارًا وأدباء من 
مصر، باإلضافة إلى عمله الحكومي في آخر حياته في وزاره المعارف كمفتش 

رحمه الله تعالى.
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األستاذ عبدالله أبابطين:
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األستاذ سليمان التركي:

صورة غير منتشرة عام 1389هـ.

 األستاذ عبدالله الدامغ  :            

غفر الله له ورحمه، وأسكنه وأهله ووالديه الفردوس األعلى من الجنة .
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األستاذ سليمان التركي: 

كان ذا خط جميل، وهذا نموذج من خطبة جمعة.
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األستاذ سليمان التركي: 

جميع ما سبق من ابنه عثمان - وفقه الله.
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)الشاعر إبراهيم بن عبدالله بن جعيثن(
1438/5/29هـ الموافق 2017/2/26م

األستاذ عبدالله أبابطين: 
الشاعر إبراهيم بن عبدالله بن جعيثن.

من مشاهير أعالم الشعر النبطي.  -
ولد ببلدة »التويم« سنة )1260هـ(.   -

شاعر معّمر، عاش ما يربو على المئة عام، فزادته السنين خبرة، وأكسبت   -
ا، حتى حفظه الناس ورددوه ونقله الرواة.  شعره التجارب مذاًقا خاصًّ

الشعر  أغراض  مختلف  في  كتب  المعاني،  غزير  اإلنتاج،  وافر  شاعر   -
النبطي، وأجاد في كل غرض يتناوله بشعره.

من شعراء نجد البارزين، ومن أدبائها المتميزين، قال الشعر حتى برز فيه   -
وأتقنه وبرع فيه.

الذي  األمر  العيش؛  من  ضيق  يكتنفه  ونجاًرا  مزارًعا  التويم  في  عاش   -
البحرين،  منها:  وخارجيًّا،  داخليًّا  بلدان  عدة  إلى  السفر  إلى  اضطره 

والعراق، والكويت؛ وذلك الكتساب المعيشة.

ابتكارات  وله  المعنى،  وقوة  والوضوح  اللفظ  بسهولة  أشعاره  وتتسم   -
واتجاهات في وزن الشعر وأغراضه حتى بلغ فيه الذروة، وكان محبوًبا 
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لدى الجميع لتقواه وتدينه وورعه وترفعه عن كل ما يشين الرجال.

بعض القصائد والحكم واألمثال:  -

بعض  في  »التورية«  الشاعر  استعمل  منها  قصائد،  عدة  لشاعرنا  رويت 
أشعاره، كقوله:

بالربيـع تهنـت  عنـزي  أحمـد اللـه يـوم كثـر إلهـا النباتهالسـنة 
المقبـاتوأعرضـت عند الفحل تبـي القريع بالليـال  حظـي  وقـام 
بالدفيـع قرعـت  يـوم  يـوم هـي ولـدت تعشـينا اللبـاتوأعجبتنـي 

وكان بالغزل مجيًدا رغم قلة ما روي عنه من قصائد غزلية كقوله:
الركـوديامـا من صيـب هو يكتب شـهيد رمـي  البنـي  ترميـه  يـوم 
مـن هوى بيض الترايـب والخدودآه مـن جـرح علـى كبـدي مجيـد
يبيـد قلبـي  وأودعـن  طـرودأتلفتنـي  الماهـن  إل  منهـو  واشـقا 

ومن أشهر قصائده »توبته« التي يقول من ضمنها:
تنـزل قبـل  بالمنـازل  وارتحالـيتخيـر  حـل  الجيـران  تـرى 
المهـادي قـال  مـا  مثـل  النمالـيتخيـر  بيـت  علـى  تنـزل  وال 
صفالـك وقتـك  إلـى  ترهـى  ومالـيوال  جمعـي  ذا  تقـول  وال 
لغيـرك وهـو  تجمعـه  الوبالـيتـراك  هـو  عليـك  إنـه  أخـاف 
شـاليفـا لـك مـن حالـك غيـر خرقـة بـا  عليـك  يلقوهـا 
السـعادة شـفت  إليـا  تفـرح  الليالـيوال  شـدات  تجزعـك  وال 
مقـدر لـك  وهـذا  هـذا  والجدالـيتـرى  همومـك  تكثـر  فـا 
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وفاتـه رحمه الله:

توفي عام 1362هـ، وقد بلغ من العمر 102 سنة، ويعد من المعمرين، 
رحمه الله رحمة واسعة، ووالدينا، وجميع موتى المسلمين.

األستاذ عبدالله أبابطين:

 أشهر قصيدة عرفت للشاعر بن جعيثن، قصيدته في مدح أهل سدير:

زالزيـل بـه  للرعـد  بنـو  ينشـي مـن القبلـة صـدوق خيالـهياللـه 

ال بـرق بـه مثـل الضـوى اشـتعالهينشي الضحى وهو أسود كنه الليل

يسـالهمـن واحد مـا هـوب منـان وبخيل حـي  وكل  كريـم  رب 

عقـب أربعين الحـول يذكر كمالهسـيل يعم سـدير مـن غيـر تفصيل

مشـاميل والزلفـي  الغـاط  سـهالهيحـده  مـن  والوطـي  ذريـه  وأبـا 

وأبا السـروج وما انحـدر من قبالهوياطـى الرويضة والحريـق مقابيل

مهازيـل حـال  بـه  يحيـا  حيث هـو اللي ينطح السـيل جالهووراط 

اهجالـهوالى انحدر يضفي على العودة السيل تمـا  ومجـزل  وتميـر 

يشـبع به الحرفـي وراعـي العمالهيمطـر علـى حرمه حقـوق مخاييل

للمطافيـل المجمعـة  وادي  والسـفالهيعـل  عاوتـه  الميـاه  وأبـا 

يحيـر سـيله فـي النخـل والحيالـهيمطر على هدب الغروس المظاليل

في القيض يسـقي صافي من زاللهووادي الفقي زين البسـاتين ونخيل

ريالـهكدادهـم كنـه علـى سـاحل النيـل ويكثـر  معاويـده  تسـمن 
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حالـهيرجـع سـدير ويكثـرن المحاصيل ينمـي  التاجـر  بـه  تلقـى 

يمشـي علـى الرجلين مالـه ازمالهوان جا الضعيف بارد الكف ومعيل

مـا له حـال ويسـتحي مـن ظالهقليل شـوف يشـتكي من ردا الحيل

أهل سـدير أهـل السـخا والجزالهجـار لسـمحين الوجيـه المناويـل

التعاليـل بزيـن  يسـلونه  بالنزالـهربـع  خاطـره  يوسـع  وكل 

مـن شـاف حالـه قال يـا كثـر مالهيـروح وركابـه تهـادى مـن الشـيل

المعاميـل إال  مالـه  لـو  جمالـهرجالهـم  يسـوي  ضيفـه  مـع  البـد 

واللـي يماريهـم فهـو مـن اهبالـهيسـتاهلون المـدح جيل بعـد جيل

للضيف راعي سـدير خلـه إلحالهيـا كثـر مـا مدحـوا وياما بهـم قيل

الميـل عـن  عـدال  بشـين  سـمحين وبضـده لراعـي الجهالههشـين 

مـا جيـب لـي نقل بخـط الرسـالهأقـول شـوف العين ما هـو دهاويل

حثالـهوباقي العرب تلقى رجال مشـاكيل يبقـى  للبـارود  البـد 

علـى النبـي سـيد الـكام وكمالـهوصـاة ربـي عـد رمـل الغراميـل

 األستاذ عبد اإلله أبابطين:            

الله يرحمه كان شاعًرا مجيًدا، ولقب بشاعر سدير الكبير.

 األستاذ أحمد الحقيل            :

هو من شعراء نجد البارزين، ومن أدبائها المتميزين، قال الشعر حتى برز 
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فيه وأتقنه، وبرع في تصوير المرأة وطبائعها، إنه الشاعر الشعبي الكبير إبراهيم 
بن عبدالله بن جعيثن.

ولد عام 1260هـ في بلدة التويم، وعاش فيها مزارًعا ونجاًرا يكتنفه ضيق 
وخارجيًّا،  داخليًّا  بلدان  عدة  إلى  السفر  إلى  اضطره  الذي  األمر  العيش؛  من 

منها: البحرين، والعراق، والكويت؛ وذلك الكتساب المعيشة.
ابتكارات  وله  المعنى،  وقوة  والوضوح  اللفظ  بسهولة  أشعاره  وتتسم 
واتجاهات في وزن الشعر وأغراضه؛ حتى بلغ فيه الذروة، وكان محبوًبا لدي 

الجميع؛ لتقواه وتدينه وورعه وترفعه عن كل ما يشين الرجال.
وفاته رحمه الله: 

توفي عام 1362هـ، ولهذا قد بلغ من العمر 102 سنة، ويعد من المعمرين 
رحمه الله رحمة واسعة، ووالدينا، وجميع موتى المسلمين.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

 أورد بيًتا يصف عادة اختص بها أهل سدير )قديًما(، ولألسف انقرضت 
لياٍل في مكة  العمرة، وثالث  تذاكر سفر ألداء  يعرفها مكافأة  ووضعت لمن 

المكرمة ومعه أم العيال وبهذا أفتخر؛ ألنني من أهل سدير.

األستاذ محمد الفيصل: 

مخطوطات  في  باقية  زالت  ما  ولعلها  اآلن،  إلى  نعرفها  لم  التي  هذه 
الشعر الشعبي.
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 األستاذ حسن السلمان            :

هذه قصيدته - رحمه الله - في أهل سدير     :
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 األستاذ حسن السلمان            :

قصيدة فكاهيه في الريال وأنه يبحث عن التاجر ويهرب من الفقير، وهي 
قصيدة جميلة:
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الدكتور عماد العتيقي: 

شاهد من العصر الجميل.
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)الشاعر سليمان بن علي(
1438/5/30هـ الموافق 2017/2/27م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

»الشاعر سليمان بن علي«.

هو األديب الكبير والشاعر الشهير سليمان بن مشاري بن حمد بن علي 
الناصري التميمي، من أبرز أعالم الشعر النبطي. 

بأشعاره  الذي سارت  الشاعر  :إنه  الدامغ  الشاعر أحمد  قال عنه األديب 
الركبان، وتناقلت أخباره الرواة في كل مكان، طار صيته وعم ذكره في الوسط 
الشعبي، وأصغت لسماع شعره آذان األدب الشعبي، وطربت له آذان األدب 
الفصيح، وأصبح علًما من أعالم الشعر النبطي، وعلى الرغم من كثرة قصائده 

إال أنه لم يطبع له ديوان خاص.

وقال أيًضا :

السيل  يبلغ  أن  بعد  إال  الهجاء  على  يقدمون  ال  الذين  من  واحد  إنه 
الزبى، وإنه ليغض طرفه عن اإلساءة األولى، وربما الثانية، لكنه ال يتحمل 

الثالثة.
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التي  بالمطوالت  ويأتي  قلمه،  ويجري  لسانه  فيستل  الكيل،  عنده  فيطفح 
تستوعب إحصائية كاملة عن الجوانب السلبية في الشخص الذي يقع فريسه له.

المناظرات  الشهية في  الفواكه  الصالح في مقدمة  الشيخ عثمان  قال عنه 
األدبية لألحيدب:

أديب كبير من األدباء الشعبيين، عاصر نهضتنا الحديثة منذ فجرها، يوم 
أشرف على العالم في مسرح السياسة والبناء الملك عبدالعزيز - رحمه الله. 
وسجل كثيًرا من أحداثه في قصائد رائعة، وكان يجيد الهجاء دون ذكر اسم 
المهجو، وال أعتقد أن شاعًرا من الشعراء القدامى والمعاصرين وصل إلى ما 
وصل إليه من لذع في الهجاء، مع سرعة في البديهة، فال يتلكأ وال يتلعثم في 
أحلك الساعات. كما أنه ال يتعرض لمن ال يتعرض له، ولكنه ينتصف لنفسه.

قال عنه األستاذ عبدالله بن خميس في األدب الشعبي في جزيرة العرب:

من  الداخلة  بلدة  أهل  من  التميمي،  الناصري  علي  بن  سليمان  هو 
وادي سدير، ويعتبر بقية جيل طواه الزمن؛ أعني باألدب الشعبي وقرضه، 
فهذا الشاعر من ذلك الرعيل، وهو ظريف، طيب المعشر، فكه المحضر، 
بأدبه وظرفه يميل في شعره إلى األوزان  ذو ديانة وصالح، وغير مبتذل 
مؤلمة،  لدغات  الهجاء  في  وله  فكه،  سهل  وشعره  السهلة،  الخفيفة 

ولسعات قارصة.

 وقال عنه األستاذ عبدالعزيز األحيدب في تحفه العقالء في القهوة والثقالء:
يعتبر من شعراء نجد البارزين، شعره قوي المعاني، سهل األسلوب، إال أنه 

يتسم بطابع الهجاء، وهو ال ينتهج ذلك إال لسبب موجب.
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حيث  المعمرين؛  من  ويعتبر  وشجاعة،  وكرم  وتقى  ديانة  صاحب  كان 
اجتاز من العمر ما ينوف على المائة سنة.

كتابه  في  الناصري  الفايز  مساعد  بن  عبدالله  النسابة  الشيخ  عنه  قال 
»البواصر في التعريف بأسر النواصر«:

البديهة، متواضًعا،  المحيا، حاضر  المعشر، باسم  الله لطيف  كان رحمه 
يداعب  وبالغته،  فطنته  على  تدل  موجزة  مسكتة  أجوبه  له  لآلخرين.  محًبا 

ويمازح علية القوم وأدناهم، وصغيرهم وكبيرهم.

كان سخيًّا كريًما، مشرًعا باب منزله للضيوف والزوار واألصدقاء، وهو 
ال  به،  ويأنسون  بهم  يأنس  ومحادثتهم،  اآلخرين  لمجالسة  محب  اجتماعي 

يمل مجلسه وحديثه.

بلدة  خارج  ذلك  كان  ولو  حتى  لهم،  زيارته  وتكثر  له  الناس  زياره  تكثر 
الداخلة في قرى سدير األخرى.

يمدحه  ال  أحًدا  مدح  وإن  بشعره،  المال  يكتسب  ال  النفس،  عزيز  كان 
لغرض استجداء المال.

أشعاره تظهر ثقافته الجيدة ومعلوماته المتنوعة والمتنورة وعاداته الطيبة 
التي ال تميل إلى استهتار أو تعاٍل.

توفي رحمه الله سنة 1389هـ في الرياض، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

»الله من علمن دهاني«.

مرثية الشاعر سليمان بن علي في قصيدته التي تبلغ 250 بيًتا في رثاء ابنه 
األكبر عبدالرحمن الذي مات في صبيا مع الكتيبة وهي متجهة إلى بالد اليمن، 
فتأثر كثيًرا وآلمه الخبر، فحزن لذلك واشتد حزنه على ابنه، فرثاه بهذه المرثية 

https://youtu.be/gtkJrAZyVT4 :يرويها الراوي محمد الشرهان

األستاذ عبدالله أبابطين: 

من سيرة وحياة الحكيم والشاعر سليمان بن مشاري بن علي 1 - 3 جريدة 
الرياض )السبت 6 صفر 1433هـ - العدد 15895(.

الشيخ محمد بن يحيى هو المدون الوحيد ألشعاره

صاح الزامل

في قرية الداخلة بإقليم سدير تلك البلدة الصغيرة التي هي على مقربه 
من روضة سدير ولد شاعرنا الشهير أحد أعالم الشعر الشعبي سليمان بن 
علي مشاري بن علي في أواخر القرن الثالث عشر الهجري صديقه وراوية 
أشعاره المؤرخ والراوية محمد بن يحيى رحمه الله ت 1414هـ يقول إنه 
هذا  وعلى  الشعرية  مخطوطاته  إحدى  في  ذكر  كما  بسنوات  المائة  جاوز 
يكون ميالده قبل 1290 ولعله 1285هـ وقد قرأ على بعض المشايخ مثل 
العالمة الشيخ عبدالله بن دخيل لما كان مستقرًا بسدير ولهذا كانت ثقافته 
التراث العربي، ماحدثني به الشيخ  موسوعية ومما يدل على اطالعه على 
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حمد بن إبراهيم الحقيل رحمه الله قائاًل أن الشاعر الشيخ سليمان بن علي 
طلب مني كتاب وفيات األعيان البن خلكان لما كنت قاضيًا بضرماء فلما 
زرت المجمعة في ضيافة أميرها ابن معمر وكنا في أحد المتنزهات البرية 
وكان معي نسخته فلما علم بمكاني توجه إلينا في هذا المتنزه فسلم علينا 

وجلس فابتدرته قائاًل:

ـــــدرًا ـــــرح الــمــنــبــر ص ـــاش ـــب ـــي ـــك رح ـــي ـــق ـــل ـــت ب

وعلى الفو رد عليَّ قائاًل:

منك ــا  ــب خــطــي ـــم  ض طــيــبــاأتـــــرى  تــــضــــمــــخ  ام 

ويضيف الشيخ عمر المشاري عن جده سليمان أن جده له اطالع واسع 
شعره  في  نخبره  كان  لهذا  منها  واإلفادة  وقراءتها  الكتب  باقتناء  واهتمام 
فالشيخ سليمان ليس شاعرًا فقط بل يمكن أن نطلق عليه طالب علم، وله 
خبرة بعلم الفرائض، وقد كان األدباء يغشون مجلسه لما استقر عند ابنائه 
الله  رحمه  خميس  بن  عبدالله  الشيخ  وأشهرهم  بالرياض  خالد  بحوطة 
الكثير من أشعاره وصار صديقًا له، والشيخ زيد بن فياض  الذي أخذ عنه 
رحمه الله وبينهما مراسالت وله عالقة قوية بالشيخ عبدالله العنقري رحمه 
رحمه  حميد  بن  عبدالله  القاضي  والشيخ  سدير،  لبلد  قاضيًا  كان  لما  الله 
الله، والجدير بالذكر أن الشيخ عبدالله العنقري رحمه الله تعالى له كلمة 
مشهورة في الشيخ سليمان بن علي قائال »ولو أمرنا أن نختار من الشعراء 
قاضيًا لوقع اختيارنا على الشاعر سليمان بن علي« وهي مقالة معروفة عند 
الثقات من أهالي سدير، كما ذكر ذلك الشيخ عمر المشاري في نبذته عن 
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من  وفيها  األبيات  هذه  سليمان  الشاعر  أشعار  ومن  سليمان  الشاعر  جده 
الحكمة والموعظة والعبرة ومنها:-

ــأمــور ب إال  يــمــر  ــا  م ـــوم  ي ــل  وانقطاعك وانــتــقــاض  باحتكام 

ــدور ت ــار  ــك أف عــدة  قلب  ــاعوكــل  اط عليهن  ــا  م ــر  ــراي ــس وال

يعود مــايــرزمــا  ــوم  ي فتق  ــل  اتساعوك إال  يــزيــد  ــا  م بالتعامل 

العبور ظن  البحر  ركب  من  ــــدات كــاألفــاعوكل  والــمــنــايــا راص

ومنها قوله:

طويل بالعنا  ــادة  ــع ــس ال تأميلمــقــر  الفتى  ــادات  ــع س وأكــثــر 

وبالجملة فإن سليمان بن علي رحمه الله تعالى شاعر مطبوع تتدفق 
التعبير  يستحق  ما  رأى  إذا  توقف،  بدون  لسانه  على  بالمئات  األبيات 
الموضوع  تعالج  قصيرة  أبياته  تكون  وأحيانًا  ذاك  أو  الموقف  هذا  عن 
شاعر  فهو  مطلقًا  بشعره  يتكسب  لم  شاعر  وهو  وأوجزها،  عبارة  بأبلغ 
كريم النفس عنده اباء وشمم وتعال على سفاسف األمور، طموح إلى 
كل مكرمة وفضيلة، كما شهد بذلك عارفوه وأنه كان يقسو في قصائده 
والزلل من وجهة  والخطأ  التجاوز  منهم  رأى  بعض من  وأشعاره على 
نظره ورؤيته، لكن اليمكن أن يبتدأ الهجاء ألول مرة أو أنه يخطئ على 

أحد أو يهجو لمجرد الهجاء.

والشاعر الفحل سليمان علي رحمه الله مغرم باأللغاز والتعمية، فهو يصنع 
األلغاز الشعرية، وإذا وجهت إليه ألغازًا شعرية فمن السهولة واليسر اإلجابة 
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عليها بالبديهة شعرًا وقد أورد له صديقه األستاذ الفاضل والمؤلف المعروف 
المعنوية، وهو  األلغاز  كتابه  في  الله قصائد عدة  األحيدب رحمه  عبدالعزيز 
كتاب ألفه األحيدب وطبع سنة 1404هـ، وهو كتاب يعد تحفة رائعة وأتحف 
منه كتابه الموسوم الممتاز من األحاجي واأللغاز، ومن ألغاز الشيخ سليمان 

بن علي شاعرنا هذا اللغز وجهه إلى أحدهم قائاًل:

واجــتــريــت ســألــتــك  ـــــن جــيــتوإن  ـــــت وي ـــــن رح وي

ــاروالـــــعـــــرب مــــــروك مــيــت ــن ــــك ش ــــي ل وانـــــــت ح

فما استطاع هذا الرجل ان يحل اللغز فأجابه سليمان قائاًل:

ــــراي ــــت ــــاألج رايســـائـــلـــي ب ــــــول  اق ــت  ــي ــم ك عــــن 

ـــــي ورائ أو  ــــي  ــــام أم ــــو  ــاره ــس هـــو جــبــل والـــحـــي ي

طبعًا هو الجبل الحل.

سليمان  الشيخ  ،شاعرنا  علم  على  نار  هي  التي  المشهورة  القصيدة  وله 
نظم قصيدة في هذه  أول شاعر  بالسبلة، ولعله  الملك عبدالعزيز  انتصار  في 
المعركة، ثم تتابعت الشعراء بعد ذلك تنسج قصائد في هذا الحدث الكبير، 
وقد أطلق عليها هو رحمه الله المبيدة وهي ما يقارب 300 بيت، سمعت منها 
أبياتًا كثيرة من شيخنا حمد الحقيل رحمه الله تعالى، وكان شيخنا حمد يحفظ 

جملة من قصائده وشعر سليمان منتشر بين الناس يحفظه العام والخاص.
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األستاذ عبدالله أبابطين:
من حياة وسيرة الحكيم والشاعر سليمان بن علي 3 - 3.
صحيفة الرياض - 9 / 4 / 1433هـ - العدد 1595٧.

بقلم صاح الزامل

سليمان بن علي كان يرفض نشر شعره وتدوينه بين الناس كما قلت في 
بن  سليمان  الكبير  شاعرنا  بشخصية  الناس  أعرف  إن  الماضيتين،  الحلقتين 
الله  الراوية الشيخ محمد بن يحيى رحمه  الله هو  الداخلة رحمه  علي راعي 

وقد كان ابن يحيى حريصًا تمام الحرص على تدوين أشعار صديقه.

جيدة  بترجمة  المشاري  خالد  الباحث  األستاذ  وهو  حفيده  له  وترجم 
وانتخب  الطويلة  أيامه  ومسيرة  حياته  وأطوار  قصائده  من  بعضَاً  فيها  عرض 
جماًل من تراجم عدة عرفت بشاعرنا الشيخ سليمان بن علي، فيقول األستاذ 
خالد.. وكانت شهرته واسعة ومعروفًا عند الحاضرة والبادية كما يتصف به 

شعره من معان قوية واضحة وعذوبة وصدق.

من  تعد  وهي  الرثائية  سليمان  الشيخ  جده  قصيدة  خالد  األستاذ  أورد  وقد 
عيون شعره إذ رثى بها ابنه عبدالرحمن، فكانت هذه القصيدة تفوح حزنًا وأسى 
وكمدًا خرجت من قلب مليء بفاجعة أب عندما فقد ابنه وهو في دار غربة وهو 
بعيد عنه إذ إن ابنه توفي بجنوب المملكة إبان حرب اليمن وقصيدته هذه تذكرنا 
بقصيدة أبي الحسن التهامي في رثاء ابنه وهي أعظم مرثية في األبناء بعد مرثية 
أبي ذؤيب في أبنائه رحمهم الله، وقد أطال فيها سليمان بن علي النفس وصور 
هذه الفاجعة بأعظم صورة وفي قالب زاخر بالفقد والحزن والقصيدة طويلة جدًا، 

وقد ذكر جل أبياتها الزميل ناصر الحميضي في أعداد سابقة من هذة الصفحة.
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والوقوف على دراسة حياته وسيرته وأشعاره التكفيها مقاالت في صحيفة 
سيارة بل يستحق دراسة كاملة بجميع مراحل حياته الطويلة التي امتد عطاؤها 
مئة سنة، وال أدري أين صحفنا عنه في ذاك الزمن وقد أدرك رحمه الله جميع 
سليمان  الشيخ  الله  رحمه  والمرئية،  والمسموعة  المقروءة  اإلعالم  وسائل 

فلقد توفي بالرياض بتاريخ 1389/8/18هـ ودفن بمقبرة العود.

األستاذ عبدالله أبابطين: 
الله يغفر له ويرحمه.



380

األستاذ يوسف العتيق: 

سليمان بن علي ذاكرة الداخلة األدبية. 

صحيفة الجزيرة - األحد 15 / 3 / 1426هـ - العدد 11869

مقالي عنه رحمه الله.

في كل بلدة بل في كل شبر من وطننا الغالي يكون هناك أشخاص وأعالم 
نبغوا في التاريخ واألدب والرواية ويكونون هم من معالم هذه البلدة التي ال 

تقل أهمية عن معالمها الجغرافية وهذا أمر معروف في تاريخنا المحلي.

فمن بلد اشتهرت يؤرخ أو أديب أو شاعر أو قائد عسكري ويرتبط اسمه 
بتاريخ هذه البلدة ويفتخر أهل هذه البلدة بأن ثراهم أنجب هذا العلم.

شعرية  أدبية  قامة  تبرز  التاريخي  سدير  بإقليم  الغالية  الداخلة  بلدة  وفي 
رزقها الله محبة القاصي والداني أال وهو الشاعر متعدد األغراض سليمان بن 

علي رحمه الله.
المنصرم  الهجري  القرن  في  حياته  كامل  عاش  الذي  علي  بن  وسليمان 
يعتبر ذاكرة شعرية مهمة ألسماء أعالم وأخبار مواقع ليست في بلدة الداخلة 

فحسب بل في إقليم سدير من أقصاه إلى أقصاه.

فمن يتأمل في الدراسة العلمية الجادة التي كتبها عنه األستاذ القدير أحمد 
الدامغ - سلمه الله - في كتابه الذي يرصد شعراء وادي الفقي يجد أن شعر 
هذه  تاريخ  في  والباحث  الدارس  تعين  مهمة  مشاهد  حوى  قد  الشاعر  هذا 

المنطقة المهمة.
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ولعل الدافع لكتابة هذه األسطر هو تلك الجنازة المهيبة التي تمت قبل 
أيام قالئل البن هذا الشاعر، وهو الشيخ مشاري ابن الشاعر سليمان عن عمر 

يناهز التسعين من العمر قضاها في سيرة حميدة وخصال مستقيمة.

واألدب  العلم  تتوارث  العلمية  األسر  أن  األحوال  هذه  مثل  في  والعزاء 
كما يتوارث المال والصيت الطيب فها هو ذا حفيده زميلنا العزيز عبدالله بن 

مشاري إمام مسجد الداخلة يسير على خطى جده شعرًا وأدبًا وظرفًا.

ولعل آخر مشاركاته ما أتحف به قراء الجزيرة في رسالته الشعرية اللطيفة 
المالك  حمد  بن  خالد  القدير  وأستاذنا  العزيز  لزميلنا  وجهها  التي  والظريفة 
إليه حيث  الجزيرة  العتب على تأخر وصول  رئيس تحرير هذه الصحيفة في 
محل إقامته مسقط الرأس بلدة الداخلة فعبدالله هذا موسوعة تاريخية وعلمية 

وذاكرة حية لتاريخ الداخلة.

وعلى الطريق العلمي والتاريخي نفسه ابن حفيده األستاذ خالد بن عبدالله 
بن مشاري بن سليمان وهو المربي الفاضل إضافة إلى أنه الذي أتحف محبي 
البحث  هذا  ونشر  وأصولهم  الداخلة  بلدة  أسر  عن  مفصل  بحديث  التاريخ 

القيم في مجلة العرب في وقت سابق.

كل هذه األمور تؤكد بجالء قول القائل عن هذه األسر العلمية واألدبية 
وأنه ال يستغرب أن يخرج من صلب األديب أديب آخر وشاعر آخر فها هو ذا 

الشاعر يقول:

وشيجه إال  الخطي  ينبت  النخلوهــل  منابتها  في  إال  وتغرس 
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وقبل أن يلقى القلم عصا التسيار في هذا المقال ها هي ذي وراق الجزيرة 
تطلب من الشيخ عبدالله وابنه األستاذ خالد أن يتحفا الوراق بحديث مفصل 
عن داخلة سدير ومسجدها الشهير وآثارها العريقة من المدينة إلى الوضيمة.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

من أبياته في الحكمة هذا البيت:

الكـريـم الــلي أكرمـتـه ملكته من غير أشكالـه

واال اللئيم اللي أكرمته تـمـرد حيـثـه طـبـع لــه

األستاذ يوسف العتيق: 

ال خالف بين أهل بلدة الداخلة أن أسرة الشاعر سليمان بن علي هم أئمة 
وخطباء جامع الداخلة من مائتي سنة، وحتى اآلن وهم يتوارثون هذه اإلمامة 
والشرف الكبير، إلى أن وصلت إلى حفيده عبدالله بن مشاري - رحمه الله. 
ثم اآلن وصلت إلى الشيخ عمر بن عبدالله. وهذا الفرع الكريم مما تفتخر به 

بلدة الداخلة.
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األستاذ منذر بن أحمد الدامغ: 
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)الدكتور عبدالله العسكر(
1438/6/2هـ الموافق 2017/3/1م

الدكتور حمد الدخيل: 

عبدالله العسكر وصداقة خمسين عاًما. 
صحيفة الجزيرة - 1 / 11 / 143٧هـ - العدد 16016.

أ.د. حمد بن ناصر الدخيِّل.

أرسالن  شكيب  األمير  البيان  أمير  كتاب  من  العنوان  هذا  استفدت 
عامًا(،  أربعين  )1286- 1366هـ = 1869 - 1946م(: )شوقي وصداقة 
وأرى أنه العنوان المناسب للحديث عن صداقتي الوفية المخلصة مع الدكتور 
إلى  تعالى  الله  اختاره  الذي  العسكر  الله  بن عبد  إبراهيم  بن  الله  الغالي عبد 
جواره يوم الخميس 23-10-1437هـ الموافق 28-07-2016م، بعد أن 
على  باإلنجاز  مفعمة  هجريًا،  عامًا  سبعين  نحو  الفانية  الدنيا  هذه  في  أمضى 
مستوى الوطن واألمة والتاريخ والثقافة. لم أكن أتصور أن يرحل عنا أبو نايف 
بهذه الفاجعة المؤلمة المحزنة السريعة التي أدمت القلب، وأمضت النفس، 
أبصر  التي  المدينة  في  الخبر  تلقيت  واإلحساس.  الشعور  مواطن  وأوجعت 
فيها الدنيا أول مرة )المجمعة( بعد صالة الجمعة 14-10-1437هـ = 29-
07-2016م، وكنت قرأت يوم األربعاء آخر مقالة كتبها ونشرها في صحيفة 
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زيارة  بالدنيا  عهده  آخر  كان  أخرى(،  مرة  وصنافير  )تيران  عنوانها  الرياض، 
عرفته  المباركة.  حياته  من  لحظة  آخر  حتى  بالكتاب  متعلقًا  زال  فال  مكتبة، 
أول مرة تلميذًا صغير السن في المتوسطة األولى في المجمعة، الواقعة على 
المرحلة  قد درس  فيصل، وكان  الملك  بطريق  بعد  فيما  الذي سمي  الطريق 
االبتدائية في المدرسة العزيزية التي كانت في الناحية الشرقية للمجمعة، وهي 
الحوش،  حي  في  الواقعة  العسكر  أسر  معظم  ومنازل  والده  منزل  من  قريبة 

وربما عد أقدم حي في المجمعة. 

حينما رأيته أول مرة كان فتى أبيض اللون مشربًا بصفرة، مشرق الوجه، 
النحافة، وتظهر على محياه سمات األدب والخلق والبراءة، كنا  تغلب عليه 
في تلك الساعة نخرج من بوابة المدرسة الخارجية بعد أن حضرنا حفاًل في 
العلمي،  المجمعة  معهد  في  طالبًا  آنذاك  كنت  الحفل.  يشبه  ما  أو  المدرسة 
الله  عبد  التلميذ  منتظمًا  فيها  يدرس  التي  المتوسطة  المدرسة  إلى  ومنتسبًا 
العسكر، وأمضيت منتسبًا ثالث سنوات حصلت بعدها على شهادة الكفاءة، 

وأمارس نشاطًا ثقافيًا في المعهد وفي نادي الشباب في المجمعة.

في عام 1384هـ - 1964م، كان يدرس في المدرسة الثانوية األولى في 
المجمعة، وأقام نادي الشباب في المجمعة حفاًل ثقافيًا كان من ضمن مواده 
مسرحية، وبعد االنتهاء من فقرات الحفل رغب الطالب عبد الله العسكر أن 
يتحدث عن رأيه وانطباعه عما رآه وسمعه، فكان حديثه نقدًا جريئًا ال يخلو 
من نقد عنيف دفعته إليه فورة الشباب، فأعقبت نقده بتوضيح وعتاب، وكذلك 
فعل صديق العمر األستاذ إبراهيم بن أحمد العمر، وكنا قائمين على الحفل. 
الله  عبد  بن  العزيز  عبد  األديب  الكاتب  األستاذ  الحضور  ضمن  من  كان 
الربيعي مدير الوحدة الزراعية في المجمعة، وكان يكتب في الجزيرة، ثم في 
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مجلة العرب بعد صدورها عام 1386هـ، ومجلة األديب البيروتية المحتجبة 
بعد وفاة منشئها وصاحبها ألبير أديب، فعقب على التعقيبات، وانتقد تعقيب 
عبد  الفتى  في  أعجبني  عنيفة.  كانت  مهما  واحدة  مداخلة  على  شخصين 
ومواجهة  االرتجال،  على  وقدرته  وصراحته  وجرأته  شجاعته  العسكر  الله 
الجمهور، وهو في تلك السن التي نرى معظم الطالب يحاولون التخلص من 

المشاركة في اإلنشاء الشفوي أو الخطابة االرتجالية.

كان عبد الله العسكر ذا شفافية رحب النفس، واسع الصدر نقي الضمير، 
أريحي، لم يغز قلبه حقد وال ضغينة، اتصلت أسبابي بأسبابه منذ تلك الليلة، 
الثقافة والمعرفة، لم تغره  أبواب  ولمسُت منه شابًا طلعة ذا شخصية، يطرق 
مجاالت  ألن  العامة،  الثانوية  في  الدراسة  واختار  العلمي،  المعهد  مكافأة 
العلم والتخصص بعدها كثيرة، وهي طريق إلتقان أكثر من لغة أجنبية، فكانت 
الفرنسية تدرس فيها إلى جانب اإلنجليزية آنذاك، وامتدت صداقتي معه إلى 
أن لقي وجه ربه. كان كل منا معجبًا باآلخر في إدمان القراءة، وطرق أبواب 
الثقافة والمعرفة، كان يقرأ في األدب الحديث، وأدباء مصر الكبار في طليعة 
اهتمامه، وكنت أرى ميوله األدبية ظاهرة، ولم ألحظ في مرحلة دراسته الثانوية 
ما يوحي باهتمامه بالتاريخ، التخصص الذي اتجه إليه فيما بعد، وأخلص له، 
ومناقشاته  األدب،  قراءة  على  إقباله  دفعني  ومترجمات.  مؤلفات  فيه  وأنتج 
في قضاياه وشؤونه أن أهدي إليه كتاب: النقد األدبي ألحمد أمين في طبعته 
والجزء  العرب،  عند  النقد  في  األول  الجزء  جزأين،  من  ويتكون  المصرية، 
أنه قرأه كما قرأته، ولعله ال  النقد عند اإلفرنج أو الغرب، وأعتقد  اآلخر في 

يزال في مكتبته، وكان يذكرني به أحيانًا.



387

الرسائل،  وتبادلنا عشرات  الرسائل،  وكتابة  المراسلة  يهوى  منا  كان كل 
كان خطه الرقعي جمياًل، ال تكلف فيه ولم تكن رسائلنا مجرد سالم وتحيات، 
بل نعرض فيها ألوانًا من شؤون األدب والثقافة. كنا نقرأ بنهم، ونشترك معًا 
المجالت  اقتناء  وفي  ورواده،  مصر  في  األدب  رموز  قراءة  على  اإلقبال  في 
الثقافية الجادة كمجلة العربي على عهد رئيس تحريرها الدكتور أحمد زكي، 
وهو العصر الذهبي للمجلة، ومجلة الهالل. كان يلح علي بزيارته حينما ألم 
من  وترحيبًا  بشاشة  أجد  كنت  منزلهم،  في  أبيت  أن  أيضًا  ويلح  بالمجمعة، 
أما شقيقه حمد  العلمي،  المعهد  في  الطالب  فهد  والده وشقيقه  الجميع من 

فكان صغير السن. 

كانت رغبته األولى أن يتخصص في اإلعالم، وموهبته الخطابية والقدرة 
على اإللقاء ومخاطبة الجمهور تسعفه في ذلك، وبعد أن التحق بكلية التربية 
بجامعة الرياض )جامعة الملك سعود( آثر التاريخ، ألن مجاله خصب متنوع، 
وهو تخصص يمتد عبر آالف السنين، في بيئات وأزمان عديدة مختلفة، ولعله 
محور  ستكونان  اللتين  والبيئة  التاريخية  الحقبة  اختيار  في  طوياًل  يفكر  لم 
اهتمامه ومجاالً لبحوثه المستقبلة، فآثر أن يكون تخصصه في تاريخ الجزيرة 
ن قاعدة معلومات تاريخية تكون متكئًا ومنطلقًا  العربية، ورأى في البداية أن يكوِّ
في  الجنوب  عرب  عند  االقتصادية  )الحالة  الجامعي  بحثه  فكتب  لدراساته، 
الدكتور  التربية  كلية  أستاذه في  القديم( عام 1391هـ، وأشرف عليه  العصر 
العرب قبل اإلسالم، ونشرته كلية  تاريخ  حسن سليمان محمود، أستاذ مادة 
التربية على نفقتها في العام الجامعي 1391 ـ 1392هـ = 1971 ـ 1972م، 
وطبع في مطابع المعهد الملكي الفني بالرياض، ويقع في 56 صفحة، صّدره 
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بكلمة اإلهداء: »إلى كل مواطن عربي بناء، قدم ويقدم في سجل الزمن مجدًا 
عربّيًا. إلى كل المهتمين بدراسة تاريخ أمتنا العربية دراسة علمية أمينة. إلى من 
غرس فينا حب البحث والدرس أستاذنا الدكتور حسن سليمان محمود، أقدم 

باكورة إنتاجي، ونقطة البداية في حياتي العلمية. 

من  األكاديمي  البحث  مقاييس  البحث  في  وتتوافر  التوفيق«.  ولي  والله 
حيث بناء الخطة والتوثيق، والصياغة. كرم وأهدى إلي نسخة بعبارة اإلهداء: 

»إليك رمز الحب والود« مؤرخة بتاريخ الرياض في 4-4-1392هـ. 

كان من أميز الطالب الذين تخرجوا في قسم التاريخ، فبعثته الجامعة 
المتحدة،  بالواليات  كلفورنيا  بوالية  أنجليس  لوس  جامعة  في  لدراسته 
منذ  بدراستها  مهتًا  كان  فقد  جيدة،  ابتعاثه  قبل  اإلنجليزية  لغته  وكانت 
مرحلة التعليم العام، ولعله لم يجد صعوبة في اإللمام بها لغة بحث ودرس 
وكتابة وفي غيرها من اللغات التي تشترط الجامعة أن يدرسها الطالب مثل 

الفرنسية والفارسية. 

بمحادثته  وأسعد  غربته،  دار  في  وهو  بالهاتف  أحيانًا  معه  أتواصل  كنت 
وسماع صوته. 

وفي إحدى قدماته من موطن دراسته، رغب في لقاء العالمة األستاذ حمد 
الجاسر؛ ليستفيد من علمه وتوجيهه فيما يتصل بتاريخ اليمامة في عصر صدر 
اإلسالم، والجاسر أعلم من ُيسأل عن هذا الموضوع، فذهبنا سوّيًا إليه في دارته 
بحي الملز، وكان لقاء وكانت أسئلة وأجوبة. كانت عينه على الوطن وتاريخه 
وتراثه وأمجاده، فبدأ يؤسس لدراساته القادمة بدراسة تاريخه القديم، واختار 
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أطروحته  وقدم  والشعر،  العربية  مهد  نجد،  ُسّرة  تمثل  كانت  ألنها  اليمامة؛ 
أبحاثه  ومن  الميالد.  بعد  والسابع  السادس  القرن  في  تاريخها  عن  للدكتوراه 
الجريئة المبكرة بحث: )ذو القرنين بين الخبر القرآني والواقع التاريخي( الذي 
المفسرون  فيه  يقل  لم  شائك  بحث  وهو  الدارة،  مجلة  في  حلقتين  في  نشره 
شرف  حسين  أحمد  األستاذ  زميلنا  أن  وأذكر  األخيرة،  كلمتهم  والمؤرخون 
المبكرة بعد حصوله  البحثية  البحث. وفي مستهل حياته  الدين كتب رّدًا على 
على الدكتوراه نشر كتابه )تحقيب التاريخ اإلسالمي(، صدرت طبعته األولى 
عام 1419هـ، ويهدف البحث إلى تسهيل دراسة التاريخ اإلسالمي بتقسيمه إلى 
مدد أو حقب حسب العصور أو الدول أو اإلقليم أو األحداث البارزة، وأعده 
بحثًا جديدًا في تنظير التاريخ وفلسفته كتب باللغة العربية. قدم لي نسخة، وكتب 
بخطه: »مع خالص الود والتقدير لصديق العمر فضيلة الدكتور حمد الدخّيل«.

على  قدرة  عن   - )107ص(  قصره  من  الرغم  على   - البحث  ويكشف 
واستعان  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  ومراجعه  البحث  مصادر  استحضار 

بمصدر واحد باللغة الفرنسية.
بمناسبة االحتفال بمئوية المملكة كلفتني مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
أعضائها  من  كان  المناسبة،  في  لنشرها  العربية  الكتب  اختيار  لجنة  برئاسة 
الجهني،  متيريك  بن  عويضة  الفاضل  والدكتور  العسكر،  الله  عبد  الدكتور 

وكان الفقيد مفيدًا في معلوماته، حيويًا في طرحه.

وقال:  كثيرًا،  عليها  وأثنى  بها  فأشاد  للتقرير  مقدمة  كتبت  أنني  وأذكر 
إنها جديرة بالنشر، وتكتب بماء الذهب. كانت له صالت كثيرة بالمؤرخين 
)ت  القيسي  حمودي  نوري  الدكتور  هؤالء  ومن  والمثقفين،  واألدباء 
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1415هـ( أحد أعالم محققي التراث في العراق. طلب منه الدكتور نوري 
تاريخ  كتاب:  مقدمة  لعله  اآلن،  عنوانه  أتذكر  ال  المملكة  في  منشورًا  كتابًا 
الدكتور  إلى  الكتاب  أبعث  أن  إلى  ورغب  سزكين،  لفؤاد  العربي  التراث 
في  عنوانه  إلى  فأرسلته  المملكة،  خارج  سفر  أهبة  على  كان  ألنه  نوري؛ 
بعد  موعدًا  وحددنا  المنزل،  في  سأزورك  وقال:  مرة،  بي  اتصل  العراق. 
العصر، فقدم وبرفقته الصديق األستاذ الدكتور محمد خير البقاعي زميله في 
كلية آداب جامعة الملك سعود، وأهداني عددًا من كتبه من مؤلفة ومترجمة، 
وكذا فعل األخ الدكتور البقاعي، واختار من مكتبتي ثالثة كتب نشرتها عن 
شعر بني حنيفة، وكتابًا رابعًا ال أتذكر عنوانه لسالمة موسى، وربما أن اختياره 
لهذا الكتاب تضمنه نقدًا لعباس محمود العقاد. ولم يكن األديبان على وفاق 

طوال حياتهما.

من أهم ما تمتاز به دراساته في التاريخ التمكن من االطالع على المصادر 
والمراجع في الموضوع الذي يود أن يدرسه، واالستقصاء في جلب المعلومة 
وتوظيفها، والدقة في التوثيق واتباع المنهج االستقرائي لتوصيل الفكرة، ثم 
هذه اللغة الواضحة التي اكتسبها من القراءة في كتب األدب، رحمه الله وغفر 

له، وأسكنه فسيح جناته.

األستاذ أحمد الحقيل:

موضوعي اليوم عن سيرة المؤرخ والكاتب: عبدالله العسكر. 
درجة  نال  حتى  علومه  وتلقى  1372هـ،  بسدير  المجمعة  بمدينة  ولد 
الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بأمريكا 
مشارًكا،  أستاًذا  ثم  مساعًدا،  أستاًذا  1406هـ  سنة  عمل  وقد  1985م،  عام 
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عام  إلى  بالرياض  سعود  الملك  بجامعة  اآلداب  بكلية  التاريخ  لقسم  فرئيًسا 
كما  بالجامعة،  اآلداب  بكلية  التاريخ  قسم  في  مشارًكا  فأستاًذا  1421هـ، 
العرب  المؤرخين  اتحاد  في  وعضو  السعودية  التاريخية  بالجمعية  عضو  أنه 

وجمعيات أخرى.
من مؤلفاته: »الحالة االقتصادية عند عرب الجنوب«، والمؤلفات النادرة 
عن المملكة، والتحقيب التاريخي و«اليمامة في صدر االسالم باإلنجليزية«، 

و«التاريخ الشفاهي«.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

الحمد لله على قضائه وقدره، والحمد لله الذي يجزي على الصبر خير الجزاء.

فقدنا رجاًل له في القلب مكانة وله في العلم كيانه وله في الوطن وفاؤه.. 
أخي وصديقي الدكتور عبدالله العسكر.

ما أصعب الفراق يا أبا نايف وما أعظمها من مصيبة، كنت الرجل العصامي 
صاحب  كنت  الغالي،  الوطن  خدمة  وبالتالي  العلم  لخدمة  وقته  نذر  الذي 
االبتسامة التي ال تفارق محيَّاك عندما نتحدث معك، كان طبعك هدوء العالم 
الله على  فّضلها  التي  األمة  بتاريخ هذه  أقوالك ومعرفتك  المتمّكن، وكانت 
كثير من خلقه، نذرت نفسك من أجل هدف سام خدمة لتاريخ أمتك فكنت 

المرجع لكثير من أمور التاريخ.

كنت الرجل المتواضع وصاحب األخالق المميزة حتى أحبك الجميع.

لم يقتصر عملك على أن تكون أستاذًا في الجامعة، بل كنت عضوًا فاعاًل 
المؤتمرات  للعديد من  رئاستك وعضويتك  إلى جانب  الشورى  في مجلس 
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فرسان  أحد  تكون  بأن  فترة  قبل  وذلك  الثقافي؛  الملتقى  تشّرف  والندوات، 
إحدى ندوات الملتقى التاريخية وكانت ذكرى نعتز بها.

لقد حزنت لفقدك لعدة أمور منها: قرابتك وصداقتك وعزًا لعمتي الغالية 
أم محمد ولزوجتك الفاضلة ابنتي أم نايف والبني الغالي نايف.

من  ننساه  لن  إرثًا  لنا  تركت  ولكنك  تفتقدك  سوف  الجامعة  ألن  حزنت 
األخالق والقدوة الحسنة والعلم الذي قضيت حياتك من أجله. رحمك الله 

وأثابك وجعله في موازين أعمالك.

على  والطمأنينة  العزاء  ينزل  أن  العظيم  العرش  رب  الكريم  الله  وأرجو 
أهلك ومحبيك وأن يجمعنا في دار كرامته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

الدكتور حمد الدخيل: 

الصحيح أن د. عبدالله العسكر ولد عام 1367هـ، رحمه الله.
األستاذ عبدالله أبابطين: 

رحم الله الدكتور عبدالله العسكر

صحيفة الجزيرة - 26 / 10 / 143٧هـ - العدد 15٧52

الحمد لله على قضائه وقدره، والحمد لله الذي يجزي على الصبر خير الجزاء.

الوطن وفاءه  العلم كيانه وله في  القلب مكانة وله في  له في  فقدنا رجل 
أخي وصديقي الدكتور عبدالله العسكر.
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ما أصعب الفراق يا أبا نايف وما أعظمها من مصيبة، كنت الرجل العصامي 
صاحب  كنت  الغالي،  الوطن  خدمة  وبالتالي  العلم  لخدمة  وقته  نذر  الذي 
االبتسامة التي ال تفارق محياك عندما نتحدث معك، كان طبعك هدوء العالم 
الله على  التي فضلها  األمة  بتاريخ هذه  أقوالك ومعرفتك  المتمكن، وكانت 
كثير من خلقه، نذرت نفسك من أجل هدف سامي خدمة لتاريخ أمتك المرجع 

لكثير من أمور التاريخ.

كنت الرجل المتواضع وصاحب األخالق المميزة حتى أحبك الجميع.

فاعاًل  عضوًا  بل  الجامعة،  في  استاذًا  تكون  أن  على  عملك  يقتصر  لم 
المؤتمرات  للعديد من  رئاستك وعضويتك  إلى جانب  الشورى  في مجلس 
والندوات، تشرف في الملتقى الثقافي وذلك قبل فترة بأن تكون أحد فرسان 

إحدى ندوات الملتقى التاريخية وكانت ذكرى نعتز بها.

لقد حزنت لفقدك لعدة أمور منها: قرابتك وصداقتك وعزًا لعمتي الغالية 
أم محمد ولزوجتك الفاضلة ابنتي أم نايف والبني الغالي نايف.

من  ننساه  لن  إرثًا  لنا  تركت  ولكنك  تفتقدك  سوف  الجامعة  ألن  حزنت 
األخالق والقدوة الحسنة والعلم الذي قضيت حياتك من أجله. 

رحمك الله وأثابك وجعله في موازين أعمالك.

على  والطمأنينة  العزاء  ينزل  أن  العظيم  العرش  رب  الكريم  الله  وأرجو 
أهلك ومحبيك وأن يجمعنا في دار كرامته.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الشيخ عبدالله بن حمد الحقيل:
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األستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقيل:

مقال له نشره رحمه الله في مجلة الشورى عام 1432هـ.
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)الشيخ عبدالله الركبان(
1438/6/5هـ الموافق 2017/3/4م

األستاذ عبدالله أبابطين:

»فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان«.

رئيس  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو   -
قسم الفقه بكلية الشريعة. 

مشرف على كثير من الرسائل الجامعية المسجلة بقسم الفقه.  -

كان عضًوا بهيئة كبار العلماء، لكنه طلب اإلعفاء منها ليتفرغ للتدريس.  -

يفزع إليه مدرسو الكلية قبل طالبها لحل معضالتهم.  -

يأتي دائًما في برنامج »نور على الدرب«.  -

وفي اآلونة األخيرة يأتي في الجواب الكافي في قناة المجد.  -

والصغير،  الكبير  مع  والبساطة  التواضع  غاية  في  وهو  كفيف،  الشيخ   -
حفظه الله.

وتتميز دروسه بالدقة وجودة التنظيم والعمق والتحليل.
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من مؤلفاته:

الجناية على النفس.- 1

النظرية العامة إلثبات الحدود.- 2

الشيخ من ذوي العلم المبرزين في الفقه، وهو ممن له نظرة عميقة وسداد 

في الرأي في الدراسات الفقهية المنهجية، وهو لطيف المعشر، كريم مع 
طالب العلم وغيرهم، وذو فهم ثاقب وبديهة سريعة.

أشرف على رسالة الدكتوراه للشيخ العالمة عبدالله بن جبرين رحمه الله، 
وهي تعد من أجمل المناقشات العلمية، ويظهر فيها عمق وتمكن علم الشيخ 
الطالب  للمناقشة يستفيد من أجوبة  المتابع  الله؛ حيث إن  ابن جبرين رحمه 

الذي هو الشيخ ابن جبرين أكثر من مناقشات المناقشين.
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)الدكتور حمد الدخيل(
1438/6/11هـ الموافق 2017/3/10م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

األديب والمؤرخ األستاذ الدكتور حمد الدخيل، هذا الجبل الشامخ في 
علوه رفعًة وأدًبا وأخالًقا هو من أهم رموز إقليم سدير، بل الوطن، بل في كل 

جامعة في بالدنا الغالية له بصمات تكتب بماء الذهب.

أردت أن يكون ضيًفا على هذا المجلس المبارك منذ فترة، وخشيت أن 
يرفض، ولكن وبعد أن كرم من الدولة. فحق لنا دون استئذانه )خوف الرفض( 

أن نتشرف بأن يكون ضيًفا في ساعة الحوار.

 هو كنز من المعلومات، وأحياًنا أتعمد الخطأ من أجل أن أسمع أو أرى 
تصحيحه، كيف وهو من يقوم بالتصحيح اللغوي لكل ما ينشر من كتب في 

هذا المجلس المبارك.

األستاذ أحمد الحقيل:

»الدخيل الباحث األديب«

بقلم/ عبدالله بن حمد الحقيل - صحيفة الجزيرة - 1435/5/14هـ.

نشكر للثقافية هذا الجهد األدبي الكبير الذي تتحفنا به في كل أسبوع.
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لقد عرفت األستاذ الدكتور حمد بن ناصر الدخيل باحثًا جادًا ودارسًا غيورًا 
على تراث أمته؛ فهو أديب عصامي، اعتمد بعد الله على نفسه وبحسه المتوقد، 
من  العديد  أنجبت  التي  المجمعة  بلدته  في  صباه  أمضى  المتوثب.  وطموحه 
العلماء واألدباء؛ فدرس في مراحلها االبتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم واصل 
تعليمه فانطلق إلى الرياض ملتحقًا بكلية اللغة العربية، ثم واصل تعليمه، حيث 
حصل على الماجستير في األدب والنقد في كلية اللغة العربية بجامعة األزهر، 
وحصل على الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في األدب، 
وكانت رسالته تحقيق كتاب )اإليضاح في شرح مقامات الحريري( للمطرزي، 
وصدرت له عدة كتب في التحقيق واألدب واللغة والبالغة والنقد، وهي مؤشر 
على عمق ثقافته، وسعة اطالعه وتنوع اهتماماته، استطاع بطموحه أن يحقق ما 
رسمه في ذهنه بمثابرته وطموحه وجده، وتلبية أشواقه العلمية مما يصبو إليه 
أدباء جيله ومثقفيه،  بين  ثقافية متنوعة  من مجد أدبي وتطلع أكاديمي ومكانة 
حيث صدر له كتب في األدب السعودي وفي األدب العربي القديم والحديث، 
وعني بجمع شعر بعض الشعراء القدامى ممن ليس لهم دواوين مأثورة، فصدر 
له شعر شواعر بني حنيفة في الجاهلية واإلسالم، تحقيقًا ودراسة، وحمزة بن 
بيض الحنفي: حياته وشعره، ويحيى بن طالب الحنفي: حياته وشعره، إضافة 
إلى شعر شعراء آخرين، معظمهم من شعراء اليمامة، كتويت اليمامي، ونصيب 
ثم  العربية،  اللغة  كلية  في  األدب  قسم  رئاسة  تولى  الحجناء،  وابنته  األصغر 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  معهد  إدارة  قبلهما  وتولى  الكلية،  عمادة 
بها(  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  في  كتابه )قضايا وتجارب  بها وأصدر 
وبدفاعه  واللغوية،  األدبية  بأبحاثه  األدب  رواد  من  رائد  فهو  1414هـ،  سنة 
عن العربية الفصحى ضد أخطار العامية، ويعد من رموز التعليم الجامعي في 
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المملكة، ولعل ما تمتاز به شخصيته التواضع الجم، والتوق إلى المعرفة وعلى 
الرغم من تعدد اهتماماته الثقافية تأليفًا وكتابة، وانشغاله بالتعليم الجامعي، فهو 
حفي باللغة العربية، غيور عليها، يدافع عنها فيما يكتب، ويذيع محاسنها فيما 
يحضره ويشارك فيه من مشاهد ثقافية، ويصحح ما يقع فيه الكتاب والمتحدثون 
من أخطاء لغوية، إنه واحد من رموز األدب والثقافة والنقد والتعليم الجامعي 
في بالدنا، متطور مع روح العصر، حمل على أكتافه سنوات من العمل الفكري 
والثقافي الجاد، واألداء األكاديمي، تدفعه رغة ملحة في خدمة الثقافة واألدب، 
هذه  ختام  في  منه  آمل  العالية.  الهمم  ذوي  من  الجادين  األدباء  طبيعة  وهذه 

المقالة أن يخرج لنا بقية أعماله األدبية المخطوطة.

أرجو له دوام الصحة والنشاط والعطاء الثري في الميدان الثقافي، والدعاء 
الصادق بالتوفيق والسعادة.

األستاذ خالد أبانمي:

أبارك للدكتور حمد بن ناصر الدخيِّل هذا التكريم، وال شك أنه جدير به.

الدكتور حمد الدخيل: 
الطفيليين  النقائص في  ابن بشر: مرشد الخصائص ومبدي  عنوان كتاب 

والحمقى وغير ذلك. وقد حققته بتكليف من دار الملك عبدالعزيز.
في الثقالء بداًل من: في الطفيليين نشر عام 1431هـ.

 الدكتور حمد الدخيل: 

العامة حمد الدخّيل

بقلم/ حجاب بن يحيى الحازمي - صحيفة الجزيرة - 1435/6/5هـ
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واألديب  الجاد،  والباحث  الجهبذ،  والمحقق  الموسوعي،  العالَّمة 
 - الدخيِّل  الناصر  )حمد  الدكتور:  األستاذ  المتبحر  واألكاديمي  المثقف، 

1364هـ/ 1973م(.

الشامخ  العلم  بهذا  تعرفي  بدايات  كانت  1385هـ  العام  منتصف  في 
حمد الناصر الدخيل حينما قدم إلى الرياض لاللتحاق بالدراسة الجامعية من 
محافظته )المجمعة(، بعد أن أكمل دراسته التمهيدية )االبتدائية( والمتوسطة 
منطقة  من  السطور  هذه  كاتب  قدوم  مثل  تماما  العلمي،  بمعهدها  والثانوية 
)التمهيدية(  دراستي  أكملت  أن  بعد  نفسه  للغرض  الرياض  إلى  جازان 

والمتوسطة والثانوية بمعهد سامطة العلمي...

يسعى  عظيمة  طموحات  له  كانت  )حمد(  وزميلي  أخي  أن  غير 
لتحقيقها بهمم الكبار، ربما كنا نحن زمالئه آنذاك نشاركه في بعض تلك 
يملكها  التي  الجدية  تلك  يملك  ال  بعضنا  كان  وإن  حتى  الطموحات، 

الدكتور حمد الدخيل:

كــبــارا الــنــفــوس  كــانــت  األجــســاموإذا  ــا  ــراده م ــي  ف تعبت 

ثم  العربية  اللغة  بكلية  الجامعية طالبا  الدراسة  )الدخيل( مشوار  بدأ  فقد 
وإنجازاته  بمؤلفاته  الساحة  مأل  فأستاذا  مشاركا  فأستاذا  فمحاضرا  بها  معيدا 

وبحوثه الرصينة.

وبهرني  بزمالته  سعدت  الذي  والزميل  الوفي،  والصديق  العزيز،  األخ  إنه 
سمته وكريم خالله منذ اللحظة األولى التي شاركته فيها الجلوس على المقعد 
الخشبي المخصص لنا، وذلك أنه بعد إتمام تسجيلنا بالسنة األولى في كلية اللغة 
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العربية قام المسئولون بترتيب الطالب حسب الحروف الهجائية فكان من عناية 
تم وضع  بجانبه، حيث  للجلوس  اسمي  األول من  الحرف  يؤهلني  أن  بي  الله 
سائر  شأن  شأننا  واحد  مقعد  على  الدخّيل(  و)حمد  الحازمي(  )حجاب  اسم 
زمالئنا في تلك القاعة وفي القاعة الثانية التي تضم بقية زمالئنا وربما كان في 
سائر القاعات الدراسية بالكلية حيث كان كل طالبين يجلسان على مقعد واحد.

ومنذ اللحظة األولى التي جلست فيها بجانب أخي وزميلي )حمد( لمست 
الهمة  بالهدوء والرزانة وعلّو  يتسم  الذي  الحقيقي  العلم  نموذجا لطالب  فيه 
)األرواح  كانت  وإذا  واجتهاد ونهم معرفي،  بجد  العلم  واإلقبال على طلب 
خالل  )حمد(  زميلي  وبين  بيني  التامة  األلفة  تمت  فقد  مجندة......(  جنود 
وداده،  وصافي  تعامله،  براقي  غمرني  قد   - الله  حفظه   - ألنه  قياسي  وقت 
وكريم طباعه فهو نموذج حقيقي لما نسميه بالطالب المثالي في أدبه، وحسن 
تعامله مع أساتذته وزمالئه وفي هدوئه وسمته الجليل، وفي جده واجتهاده 
لذلك فقد حاولت برغم تقارب السن بيننا اإلفادة - قدر اإلمكان - من أدبه 
نتيجة قربي منه قد أفدت  الكبير، ورجاحة عقله، وأحسبني  الجم، وتواضعه 
بعض اإلفادة من حلمه، وأناته، وإن كنت لم أحقق شيئا ذا بال من نهمه الشديد 

في القراءة الواعية، وال في تنوع اهتماماته وتعددها.

كما أنني لم أستطع تقليده ولو حتى في بعض ممارساته اليومية الخاصة، ومنها:

التصاقه الدائم بالكتاب وشدة حرصه على الوقت.  -1

الُفَسِح  في  حتى  الدراسي  اليوم  طيلة  الدرس  قاعة  مغادرة  عن  عزوفه   -2
الكبيرة، فهو ال يغادر القاعة إال نادرا، هكذا كان دأبه، وكان ذلك محل 

استغرابي واستغراب عدد من الزمالء.
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وفي ذات يوم عدت لسبب - ما - أثناء الفسحة إلى قاعة الدرس - على 
كبير  أدبي  كتاب  قراءة  على  مكّبا  )الدخّيل(  زميلي  فوجدت   - العادة  غير 
ألحد أعالم األدب العربي - آنذاك - وحين أحس بعودتي بدت عليه بعض 
عالمات االرتباك ظنا منه أن زمن الفسحة قد انتهى، وحاول إعادة الكتاب إلى 
مكانه وسط كتبه الدراسية فطمأنته بأن الفسحة لم تنته بعد، وأن غالبية زمالئنا 
معه  وتعيش  عشت  الذي  بكتابك  نفسا  فطب  القاعة  خارج  زالوا  ما  الطالب 
هذه الدقائق المفيدة، فاستأنف زميلي هدوءه ليتيح لي بأدب جم فرصة التطفل 
عليه وعلى كتابه للتعرف على اسم الكتاب واسم مؤلفه والدار الناشرة دون 
أن أقطع عليه حبل تواصل قراءته أو أثقل عليه باألسئلة التي قد أجابني عليها 

واقع الحال فمحا دهشة استغرابي.

تقتصر  )حمد(  العزيز  زميلي  من  والمثابرة  الجدية  تلك  فوائد  تكن  ولم 
عليه وحده، ولكنها تفيض على من حوله علما وفضال ونبال، وكنت من أكثر 
مني  لقربه  وربما   - منه  لقربي  ربما   - والعلم  الفضل  ذلك  من  المستفيدين 

مكانة، فلقد وجدت عنده وقار الشيوخ ونبل العلماء.

أذكر أنني في السنة الثانية والثالثة كنت قد تنوعت اهتماماتي إلى حد ما، 
في  األدبية  والدراسات  المقاالت  ببعض  المتواضعة  مشاركاتي  جانب  فإلى 
عدد من الصحف المحلية فقد كانت لي بعض المشاركات في مسابقات إذاعية 
وتلفزيونية، وكانوا في عمادة الكلية يأخذون المشاركين في تلك المسابقات 
المحاضرات  من  األخيرة  المحاضرة  كانت  فإذا  الدراسي،  اليوم  نهاية  قبل 
بعض  عليه  ليسجل  المقرر  الكتاب  )حمد(  زميلي  لدى  أترك  فإني  المهمة 
الشروحات أو اإلضافات التي يضيفها أستاذ المادة، فإذا كانت اإلضافة تأخذ 
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مثل  نسخة  لي  فيكتب  زميلي،  يتبرع  أوصيه  أن  غير  فمن  المذكرات  شكل 
التالي  اليوم  في  ألجدها  الكتاب  داخل  يضعها  ثم  لنفسه،  كتبها  التي  نسخته 
فيشرح لي غامضها ويذكر لي المطلوب منا في المحاضرة المقبلة، وما زلت 
أحتفظ ببعض الكتب المقررة التي كتب لي عليها أخي حمد بعض الشروح 

بخطه الجميل، ومنها كتاب )اإليضاح في تلخيص المفتاح للسكاكي(.

تحصيله  في  ومجتهدا  دراسته  في  جادا  العزيز  الزميل  كان  فقد  وهكذا 
العلمي، وحريصا على الوقت.

الله -  نفسه فقد كان - حفظه  بها  يلزم  التي  الجدية والصرامة  ومع هذه 
يتحمل من هزلي المقصود بعض التحمل - كشأن زمالء الدراسة في كل زمان 
في  جاملني  التي  المواقف  تلك  من  واحدا  العجالة  هذه  في  أذكر  ولعلي   ،-
تمريرها تأكيدا للود وجريا على سنن زمالء الدراسة وإن لم يوافق على كثير 

من خطواتها:

دفعة  العربية  اللغة  كلية  إلى  وصل  بالكلية  التحاقنا  من  الثالثة  السنة  ففي 
وكان  الفطاحل،  العلماء  وفيهم  المصريين  والدكاترة  األساتذة  من  جديدة 
نصيب مجموعتنا عددا وافرا من أولئك العلماء، وفي أحد األسابيع الدراسية 
األساتذة  من  وكان  قاعتنا  إلى  أحدهم  بدخول  فوجئنا  السنة  تلك  أوائل  من 
لنا  سيدرس  بأنه  علما  أحطنا  العربي  العالم  مستوى  على  المشهورين  الكبار 
الذي تعودنا على طريقته فتسبب جهلنا  السابق  مادة األدب بدال من أستاذنا 
به وبمكانته في تفضيل أستاذنا العربي السابق عليه برغم أنه ال يحمل درجته 
التفضيل  بهذا  المجاهرين  من  واحدا   - مع األسف   - العالية وكنت  العلمية 
وفي اليوم الثاني قبل أن يحين موعد محاضرته عندنا طلبت من زميلي )حمد 
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الدخّيل( أن يغض الطرف عني ألنني سأضع رأسي على الطاولة المشتركة قبل 
أن يدخل الدكتور الجديد إلى قاعتنا وسأتظاهر بالنوم، فإذا ُطلب منه إيقاظي 
فليعتذر عن ذلك فوافق أخي )حمد( على مضض، وقد حصل شيء من ذلك، 
فبعد أن دخل األستاذ الدكتور إلى قاعة درسنا وشرع في الحديث عن طريقته 
التي سيتخذها في محاضراته لنا، بدأ في شرح الموضوع األول، وحين التفت 
إلى الجهة التي أتظاهر فيها بالنوم طلب من زميلي )حمد( أن يوقظني فاعتذر 
وبذوق  الحانية  األبوة  بروح  كتفي  على  وربت  بنفسه  الدكتور  إلّي  فأتى  إليه 
وبينه  بيني  دار  ثم  بالوقوف  أمرني  أنه  غير  بالنعاس  فتظاهرت  الكبير  العالم 
حوار أبوي طلب مني خالله أن أعيد بعض شرحه الذي تفضل به قبل إيقاظي 
المزعوم فوفقني الله لذلك، حيث تمكنت من إعادة كثير مما شرحه الدكتور 
بأسلوب مقبول، وذلك ألنني خالل نومي التمثيلي كنت أتابع حديث الدكتور 
التي طرحها  األفكار  إعادتي ألهم  بالغ، وحين سمع دكتورنا  باهتمام  الشيق 
استأنف محاضرته وعرضه  ثم  بالجلوس  تهلل وجهه فشكرني، وأشار علي 
الجميل الذي أقنعني وأقنع كثيرا من زمالئي بأهمية التعاون مع هذا الدكتور 

القدير واالستفادة من علمه الغزير.

ا - مع  وهكذا فقد كان لزميلي الجاد )حمد( - برغم صرامته - تعاون - مَّ
زميله الذي كان ُيغلِّب العاطفة على الواقع.

الدخّيل( بدرا منيرا في سماء كلية  الدكتور )حمد  لقد كان أخي األستاذ 
من  فيها  تجمعوا  سماواتها  بها  سطعت  وبدور  كواكب  ضمن  العربية  اللغة 
سائر أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تزينت بكثير منهم - فيما بعد - 
سماوات بالدنا وبخاصة من أكمل منهم دراساته العليا فأصبحت ترى منهم 
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تجد  أصبحت  كما  القسم،  ورئيس  الكلية،  وعميد  ووكيلها،  الجامعة،  مدير 
منهم وكيل الوزارة الفالنية، ومدير عام الجهة الفالنية.... الخ.

كان  التي  المتوهجة  الكواكب  بتلك  بالدنا  سماء  ترصعت  فقد  وهكذا 
بريقها يخطف األبصار، وبخاصة بعد أن أكملوا مشاويرهم الدراسية.

أكثر  الدخيِّل( من  ناصر  بن  الدكتور: )حمد  وكان أخي وزميلي األستاذ 
هاالته  من  اقترب  من  كل  ذلك  يدرك  وتوهجا  ولمعانا  صفاء  البدور  تلك 
الكوكبة  تلك  أفذاذ  أحد  )حمد(  الدكتور  أخي  كان  لقد  الثقافية،  وإشعاعاته 
المباركة من الزمالء األفاضل خالل مرحلة البكالوريوس وبعد التخرج فيها 

حيث أصبح نموذجا راقيا للطموح واإلنجاز:

العربية في عام 1389هـ  اللغة  بكالوريوس  بعد حصوله على  فقد عين   -
معلما بمعهد الرياض العلمي.

الماجستير من جامعة األزهر عن رسالته  نال درجة  وفي عام 1394هـ   -
)أثر الحروب الصليبية في الشعر العربي( وبعد حصوله على هذه الدرجة 

العلمية انتقل من المعهد العلمي إلى الجامعة محاضرا.

وفي عام 1402هـ نال درجة الدكتوراه من قسم األدب في كلية اللغة   -
العربية بجامعة اإلمام عن أطروحته التي كانت تحقيقا لكتاب مهم 
زي( دراسة  للمطرِّ الحريري  مقامات  )اإليضاح في شرح  جدا هو: 

وتحقيق)1(.

قاموس األدب واألدباء في المملكة العربية السعودية، ج1، ص529، ط1، دارة الملك عبدالعزيز   )1(
بالرياض 1435هـ.
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وفي العام 1421هـ حصل على درجة )أستاذ( بعد أن قدم عددا وافرا من   -
البحوث الرصينة المحكمة.

أشرف األستاذ الدكتور )حمد الدخّيل( على عدد من الرسائل الجامعية   -
وشارك في مناقشة عدد آخر من تلك الرسائل والبحوث.

وندوات  مؤتمرات  في  كثيرة  بأبحاث رصينة وورقات عمل  كما شارك   -
أدبية وعلمية داخل المملكة وخارجها)1(.

من  كبيرا  عددا  أصدر  فقد  العظيمتين  العلميتين  رسالتيه  جانب  وإلى   -
كان  وإن  موضوعاتها  في  مهمة  مراجع  تعتبر  التي  المتنوعة  المؤلفات 
بعض  عده  حتى  التحقيق  على  اهتمامه  جل  صب  قد  )حمد(  الدكتور 

الباحثين )من أعالم المحققين في المملكة العربية السعودية()2(.

في  بعضها  كتابا  وعشرين  خمسة  المطبوعة  مؤلفاته  عدد  تجاوز  لقد   -
مجلدات ومن أهمها:

من أعالم الحضارة اإلسالمية وطبع في الرياض عام 1414هـ.  -1

في األدب السعودي وصدر عن نادي جازان األدبي عام 1420هـ.  -2

الشوط األول مقاالت وآراء في التاريخ والفكر واألدب وصدر في   -3
عام 1421هـ.

يحيى بن أبي طالب الحنفي - حياته وشعره - وصدر في الرياض   -4
عام 1421هـ.

المصدر السابق والجزء والصفحة نفسهما.  )1(
المصدر نفسه ص531.  )2(
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شعر شواعر بني حنيفة في الجاهلية واإلسالم جمعا وتحقيقا ودراسة   -5
وصدر في الرياض عام 1423هـ)1(.

كما شارك في تأليف بعض الكتب المدرسية الخاصة باللغة العربية وآدابها.  -

وله بحوث ودراسات علمية وأدبية محكمة نشرت في عدد من الدوريات   -
داخل المملكة وخارجها.

إلى آخر تلك المؤلفات والبحوث والدراسات العلمية واألدبية المتنوعة.  -

األحاديث  من  بعدد  السعودية  إذاعتنا  في  مشاركة  له  كانت  كما   -
التي  والموضوعات  األحاديث  تلك  وكانت  المتنوعة  والموضوعات 
شارك بها ذات نسق ثقافي مميز جدا تتجلى فيها ثقافته وعمقه العظيمين.

أدبية واجتماعية وحوارات  السعودية بمقاالت  الصحافة  كما شارك في   -
ثقافية متنوعة.

أما تحقيقاته فهي كثيرة وغزيرة تمثل مكتبة متنوعة العناوين والموضوعات   -
وتأتي رسالته العلمية التي نال بها درجة الدكتوراه في مقدمة تلك الكتب 

المحققة المهمة.

وهكذا كان األستاذ الدكتور )حمد بن ناصر الدخّيل( موسوعة علمية متنقلة 
فقد كان يشارك إلى جانب مهامه األكاديمية في كثير من المناسبات الثقافية داخل 
الوطن  ثقافية كثيرة من مناسبات  التقينا في مناسبات  المملكة وخارجها، وقد 
التي ندعى للمشاركة فيها، وقد كان آخرها مؤتمر األدباء السعوديين الرابع الذي 

المصدر والصفحات السابقة.  )1(
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انعقد في المدينة المنورة خالل األسبوع األخير من عام 1434هـ، فكان لقاء 
عدد  حول  وتحاورنا  الدراسة،  ذكريات  بعض  خالله  استعدنا  كالعادة  حميميا 
من القضايا الثقافية، وتكررت لقاءاتنا الجانبية طيلة أيام المؤتمر، ولفرط ابتهاج 
أخي حمد بتلك اللقاءات التي كانت تتم على هامش فعاليات المؤتمر كان إذا 
انضم إلى جلستنا األخوية صديق مشترك يعرفه علي قائال )هذا أخي وزميلي 
حجاب الحازمي الذي كنا نجلس معا على مقعد واحد طيلة سنوات الدراسة 

الجامعية األربع(، يقول ذلك بأريحية وصادق مودة حفظه الله.

فقد  الكثيرة  الثقافية  ومشاركاته  الكبيرة  العلمية  اهتماماته  جانب  وإلى 
تولى علمنا عددا من المناصب األكاديمية المهمة فهو - حفظه الله - واحد 
من تلك المجموعة الرائعة الذين أكرمنا الله بزمالتهم ومنهم: األستاذ الدكتور 
الله -، واألستاذ  السابق - شفاه  السالم مدير جامعة اإلمام  محمد بن سعد 
واألستاذ   ،- الله  رحمه   - الدبل  سعد  بن  محمد  الشاعر  األديب  الدكتور 
األديب الشاعر خالد الخنين الملحق الثقافي السابق )في سوريا(، واألستاذ 
بن  الشاعر علي  أبوطالب، واألستاذ األديب  الشاعر حسن بن علي  األديب 
بن محمد  عبدالله  الشاعر  األديب  واألستاذ  الله -،  النعمي - رحمه  أحمد 
المقرن، وغيرهم ممن زهت بهم كلية اللغة العربية في تلك األيام ثم زها بهم 
بعد ذلك الوطن بعد أن شرقت بنا الدنيا وغربت ومضى كل منا إلى مشاويره 

التي كتبت له.

صادقة  ودعوات  الدخّيل  ناصر  بن  حمد  الدكتور  األستاذ  ألخي  تحية 
لسعادته بدوام الصحة والعافية ومزيد التوفيق.
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الدكتور حمد الدخيل: 

حمد الدخيل حين نتحدث عنه.

بقلم د/ إبراهيم محمد الشتوي - صحيفة الجزيرة - 1435/٧/4هـ

الحديث عن األستاذ الدكتور حمد بن ناصر الدخيل حديث ذو شجون، 
فمنذ أن دخلت كلية اللغة العربية بالرياض وأنا أسمع به، فكان مديرا لمعهد 
األدب  في  بتخصصه  طالبها  بين  شهرته  طبقت  وقد  آنذاك،  اللغة  تعليم 
المملوكي، وقدرته على تقريبه للطالب على الرغم من تعدد أقاليمه، وكثرة 

شعرائه، وفنونه.

وحين انتهت مدة إدارته للمعهد وعاد إلى كلية اللغة العربية كثر لقائي به، 
وحديثي إليه، وقد وجدت فيه رجال لطيف المعشر، ال يقيم بينه وبين اآلخرين 

حاجزا يتدرع به من أن يقترب منه أحد أو يتزين بتواضع كاذب.

شغل الدكتور حمد الدخيل عددا من المواقع في الجامعة، وبقدر ما أفادها 
أخذته عن العطاء العلمي فلم ينكب على العلم والكتابة كما ينبغي لرجل في 
كتب  التي  الموضوعات  في  تقابلنا  السعة  هذه  اطالعه.  وسعة  علمه  غزارة 
فيها، فقد اشتهر ابتداء بميدان التحقيق الذي يعد من أهم الميادين المعرفية إذ 
يتطلب معرفة واسعة في مصادر األدب العربي القديم، ومعرفة أيضا بالذوق 

األدبي القديم تجعله يميز صحيح القول من سقيمه، ويميز ثابته من منحوله.

بن  كتابه »حمزة  لديه، وفي  التحقيق ظاهرًا  آثار  يجد  تآليفه  في  والقارئ 
بيض الحنفي« دليل ذلك، فهو يتقصى األقوال المختلفة، والروايات المتعددة، 
ثراء  مع  خبر،  أو  قول  كل  أوردت  التي  األصلية  المصادر  مع  جميعا  ويثبتها 
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ليشعر  القارئ  إن  حتى  الحواشي  بها  شحنت  التي  والشروحات  التعريفات، 
لنفاسة  األصلية  الكتاب  مادة  تماثل  بذاتها  قائمة  الحواشي مصادر علمية  أن 
المصادر  من  جمعها  في  بذل  الذي  الجهد  ولضخامة  فيها،  التي  المعلومات 

المطبوعة والمخطوطة.
حنيفة،  بني  قبيلة  عن  حديثه  عند  الكتاب  في  جاء  ما  ذلك  أمثلة  ومن 
وأعالمها المشاهير في الجاهلية واإلسالم، إذ تتبع ذكر األعالم في المصادر 
المختلفة، وأحال في كل مصدر إلى موضعه، وربما ذكر شيئًا من أخباره في 
التاريخ كما في هوذة بن علي الحنفي سيد بني حنيفة في الجاهلية واإلسالم، 
حين ذكر طرفا من خبره، وأحال القارئ إلى تسعة مصادر، وكذلك األمر في 
المنذر بن ماء السماء، وهي سمة ال نجدها إال عند  شمر بن عمرو صاحب 
المحققين الذين توافرت لهم المقدرة على الغوص في كتب التراث من خالل 

الصحبة الطويلة، واجتمع لديهم الكم الغزير من المعارف، والعلوم.

فإنها  ومصادره،  التراث  كتب  في  الغزيرة  المعرفة  هذه  من  الرغم  وعلى 
أمثال  ال تختلف عن سعة اطالعه على كتب األدب الحديث عند رواده من 
الرافعي، والعقاد، وطه حسين، والزيات، وأحمد أمين، وهو ما انعكس على 
التي  المقاطع  تجد  فقد  كتبه،  مقاالته، ومقدمات  بها  يكتب  التي  األدبية  لغته 
النهضة من مثل قوله: »ألن  ال تكاد تفرقها عن أساليب اإلنشائيين في عصر 
يزكو  وطبع  موهبة  الشعر  بل  ألفاظ،  رصف  وليس  وقافية،  وزنا  ليس  الشعر 
بالتجربة والمعاناة، ويجري على اللسان باالنفعال الصادق والشعور المرهف 

والعاطفة الجياشة«.

الجيد:  الشعر  صفة  في  المنفلوطي  قول  كبير  حد  إلى  يشبه  القول  فهذا 
أثر  أو  نفسه  لحاالت  أوصفهم  الكتاب  وأكتب  عندي  الشعراء  أشعر  »وكان 
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تصويرًا  للناس  وتصويره  ذلك  تمثيل  على  وأقدرهم  فيها،  الكون  مشاهد 
صحيحًا كأنما يعرضه على أنظارهم عرضًا أو يضعه في أيديهم وضعًا« فصدق 
الشعر،  تحديد جودة  في  المعيار  الصادقة هو  العاطفة  من  وانطالقه  الشاعر، 
لدى المنفلوطي، والدخيل، وكذلك بعده عن األلفاظ المرصوفة التي ال تعبر 

عن حقيقة ما يشعر به الشاعر ساعة إنشاء القصيدة.

وهي  كتبه،  في  تناولها  التي  الموضوعات  في  المعرفة  هذه  بدت  كما 
واألدبية،  االجتماعية،  الحياة  جوانب  تمس  ومتنوعة  متعددة،  موضوعات 
بصورة كبيرة، فأصدر كتابا عن األدب السعودي يتناول فيه مسألة عالمية األدب 
السعودي فيرى أنه لم يلق من االنتشار ما يستحقه على الرغم من اطالع كبار 
أدباء عصر النهضة عليه، وإعجابهم به من أمثال طه حسين، والعقاد، ويتناول 
هناك  أن  الرغم  على  أنه  فيرى  السعودي،  األدب  على  الصحافة  أثر  مسألة 
أدبهم، وتخصيص بعض  األدباء  بنشر  يتمثل  بينا للصحافة على األدب،  أثرا 
الصحف مالحق أدبية القت نجاحا ورواجا، خاصة أن الصحافة هي الوسيلة 
الجيدة التي يميل إليها الكتاب والقراء على حد سواء، فالكتاب يطبع فيجلس 
في المستودعات سنين، في حين أن الصحيفة أو المجلة تصل إلى القارئ في 
مكتبه وفي منزله مما يتسنى للمثقفين الحصول على المعرفة بيسر وسهولة، 
فيتعرف على كتاب العصر، ومستجدات الفكر، وفنون األدب دون بذل جهد 
أو مشقة، وضرب أمثاال من كتب كانت في أصولها مقاالت صحفية من مثل 
حديث األربعاء لطه حسين، وفي منزل الوحي، وحياة محمد لمحمد حسين 
هيكل، وكذلك وحي القلم للرافعي، إال أن هذا األثر لم يكن باألثر المرجو، 
فمن خالل متابعته لما ينشر في الصحف وجد أن كثيرا منه »ال يرقى إلى مستوى 
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األدب الذي نطمح إليه، ونأمل منه أن يصنع لنا المجد األدبي الذي نتوق إليه«، 
الصحافة في األدب، وهي  فاعلية  قيمة في رفع  يراها ذات  اقتراحات  ويقدم 
األدبية  القضايا  على  بالتركيز  الصحف  مطالبة  نحو  من  حقًا  قيمة  اقتراحات 
المهمة، وإسناد اإلشراف على صفحاتها األدبية إلى متخصصين في األدب، 
الشابة  لألصوات  المجال  ويفتحون  غثه،  من  جيده  تمييز  يستطيعون  بحيث 
المتميزة إلمداد الصحف بالكتاب، واستكتاب الكبار منهم ومنحهم المكافأة 
التي يستحقونها، ودعا إلى استصدار مجالت خاصة باألدب حتى تخصص 
حيزا كبيرا له وتسهم في نشره على مستويات متعددة ونطاق واسع فصل ذلك 
الوطن  بناء  في  السعودية  التجربة  فتناول  التاريخ  في  كتب  كما  مقاالته،  في 
كما  الزمن،  اختصار  بعنوان:  كتاب  في  التاريخ  في  الحدوث  نادرة  بصورة 
تناول بعض األعالم بالتعريف في كتابين خص أحدهما للحضارة اإلسالمية، 
واآلخر أعالم الكتابة الفنية والشعر في األدب العربي، وكتب في علم االجتماع 
والحضارة فأصدر »نظرات في التاريخ والحضارة والتراث«، تناول فيه بشكل 
موجز عددا من الموضوعات كالعالقات االجتماعية في المجتمعات المتبدية 
والمحضرة، والنخلة وقيمتها عند العرب، وبث فيه توجعه من ضياع التراث 

وإهماله، وتساءل عن مصيره، ودعا إلى بذل الجهود للبحث عنه.

والتجول في مؤلفات الدكتور حمد بن ناصر الدخيل يمتع النفس والعقل، 
ويزيد في العلم، والقراءة فيه تشبه إلى حد كبير القراءة في كتب التراث التي 
جمعت من كل فن بطرف، وكانت مجاالً واسعًا للقاء العلوم اإلنسانية دون 
توضح  جادة،  قراءة  إلى  بحاجة  وهو  الذكر،  السابقة  لموسوعيته  بينها  تنازع 

منهجه في التحقيق، وتكشف جهوده العلمية الجادة، وآراءه العميقة.






