
تقرير إعالمي مفصل   
للتغطية اإلعالمية املواكبة

رمحه اهللا  السبيعيلوفاة حممد إبراهيم  
 هـ١٤٣٨/  ١٢/ ١٩–١١/ ٢٦للفرتة من 

:إعداد الفريق اإلعالمي 
الحقبانيتركي / أ   الحوشانممدوح / د 





تفاعلت الصحف الورقية واإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي مع نبأ 
واهتمت بمتابعة مراحل الصالة والدفن والعزاء،  السبيعيوفاة رجل األعمال محمد بن إبراهيم 

.وكان هذا االهتمام لما للفقيد من مكانة مرموقة في المجتمع
مع علمنا بصعوبة حصر جميع ، وقد حاولنا في هذا التقرير رصد ابرز مالمح هذا التفاعل اإلعالمي 

ولكن اكتفينا بما كان له ظهور وتفاعل في وسائل ، ما نشر أو سجل في وسائل اإلعالم الجديد 
.اإلعالم 

:وقد اشتمل هذا التقرير على عدة أبواب 

 إعالن النعي يف الصحف: الباب األول  
 التغطية اإلعالمية لصالة اجلنازة والدفن: الباب الثاني 

 التغطية اإلعالنية للعزاء يف الصحف: الباب الثالث
 التغطية اإلعالمية أليام العزاء: الباب الرابع 

 متابعة املقاالت املكتوبة عن وفاة الوالد: الباب اخلامس 
 التغطية اإلعالمية للصحف االلكرتونية أليام العزاء: الباب السادس 
 عن خرب وفاة الوالد تويرتيف  التغريداتمتابعة : الباب السابع 
 إعالن  شكر التعزية يف الصحف : الباب الثامن 

المقدمة 



إعالن النعي يف الصحف : الباب األول 
۲۰۱۷/  ۸/  ۱۹الموافق  ۱٤۳۸/ ۱۱/ ۲۷يوم السبت 



)أم الحمام ( جامع الملك خالد 

 التغطية اإلعالمية لصالة اجلنازة والدفن: الباب الثاني 



مقبرة الدرعية 



أيام العزاء



أيام العزاء



 التغطية اإلعالنية للعزاء يف الصحف: الباب الثالث 



 يف الصحف الورقية السبيعي ابراهيمتعزية حممد 



 يف الصحف الورقية السبيعي ابراهيمتعزية حممد 



 التغطية اإلعالمية أليام العزاء: الباب الرابع 



خبر

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۱۹هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۷السبت 



م ۲۰۱۷/  ۸/ ۱۹هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۷السبت 

خبر

والعلماء والمشايخ، ورجال األعمال وكبار ، رئيس مجلس إدارة شركة ماسك عن شكره الجزيل ألصحاب السمو األمراء، والمعالي الوزراء السبيعيأعرب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
مما كان له األثر الكبير في التخفيف  -رحمه هللا- السبيعيوجميع المحبين، الذين قدموا له وإلخوانه التعازي الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدهم رجل األعمال محمد بن إبراهيم  المسؤولين

.-رحمه هللا-من مصيبتهم في الفقيد الغالي 
د إبراهيم  ل مسيرة حافلة ومميزة في بناء العمل التجاري المؤسسي، كما أح السبيعيوعدَّ نقلة نوعية أخرى في مجال  دثفي تصريحه شيًئا من مناقب والده موضًحا أنه بتوفيق من هللا تعالى سجَّ

وأكد أن . إيجاد حلول ومعالجات جذرية لمشكلة الفقرفي إدارة العمل الخيري باحترافية ومهنية عالية، توفر للمحتاج والمعوز خدمات متخصصة وفق آليات مقننة، تكفل له الرعاية الدائمة، وتسهم 
،  محّبًا للتكافل االجتماعي وراعًيا للمحتاجين والمعوزين بهاوانفتاحه للجميع بعالقاته األخوية واإلنسانية المتميزة، وأخالقه الطيبة التي ُعرف ، مسيرة والده الفقيد تميزت بحب الخير للناس

.ومساهًما في مشاريع الخدمات األساسية
د إبراهيم  تغمر قلوب كل من عرفه، ونقدر لهم وقفتهم معنا في مصابنا  السبيعينعلم أن محبة الوالد محمد : موقف األسرة المعلن بشأن نشر إعالنات التعازي في الصحف، وقال السبيعيوجدَّ

على رقم ) إنسان(الخيرية لرعاية األيتام  عيةولكننا نرجو منهم جميًعا عدم نشر تعازي الوفاة مدفوعة الثمن في الصحف ووسائل اإلعالم، ونقترح عليهم توجيه مقابلها المادي إلى الجم، الجلل
.؛ألن الفقيد كان يمنحها رعاية خاصة باعتباره ذاق مرارة اليُتم صغيًرا، وكان يستقبل أبناء الجمعية بشكل دوري)۱٦٤٦۰۸۰۱۰۰۰۰۱۹۰( الراجحيحسابها في مصرف 

د إبراهيم . عندما كان أميًرا للرياض عبدالعزيز، وعضًوا في مجلس إدارتها إبان تأسيسها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن وداعميهاكما أن الفقيد كان من مؤسسي الجمعية  وجدَّ
م لهم واجب العزاء، سواء بالحضور الشخصي أو من خالل االتصال، ومن تكلف عناء السفر، سواء من داخل المملكة أو خارجها السبيعيشكره وعرفانه وإخوانه وأسرة  .لكل من قدَّ

.هللا سعيهم، وعظم أجرهمكر واختتم تصريحه بالدعاء للفقيد الوالد بأن يدخله هللا في واسع رحمته، وأن يجزي الجميع خيًرا، وأال يريهم مكروًها في عزيز لديهم، وش



.، وتمت الصالة عليه مغرب أمس الجمعة في مسجد الملك خالد بالرياض ودفن في مقبرة الدرعيةالسبيعيانتقل إلى رحمة هللا تعالى رجل األعمال محمد إبراهيم 
واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشروعات الدعوية والخيرية والتنموية، " عبدهللا"هـ، عرف عنه نشاطه في أعمال البر والخير وأسس هو وشقيقه  ۱۳۳۳يذكر أن الفقيد المولود سنة 

والتعليمية والثقافية والتطويرية، وكافة وجوه البرِّ واإلحسان داخل المملكة وفق األولويات،  واإلغاثيةالخيرية، تُعنى بالخدمات االجتماعية والصحية  السبيعيإبراهيم  وعبدهللاوهي مؤسسة محمد 
في الميدان، وتحقيق مفهوم الشراكة في لة ضمن الضوابط الشرعية، واألنظمة المرعية، من خالل عمل مؤسسي، وفريق عمل مؤهل، يقوم بدعم المؤسسات والجمعيات والمكاتب الخيرية العام

.العمل الخيري
رئيس مجلس إدارة شركة ماسك، عن شكره الجزيل ألصحاب السمو األمراء، والوزراء، والعلماء والمشايخ، ورجال األعمال، وجميع المحبين  السبيعيفيما أعرب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 

مما كان له األثر الكبير في التخفيف من مصيبتهم في الفقيد  -رحمه هللا- السبيعيالذين قدموا له وإلخوانه التعازي الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدهم رجل األعمال محمد بن إبراهيم 
.الغالي

، موضحاً أنه بتوفيق من هللا تعالى سجل مسيرة حافلة ومميزة في بناء العمل التجاري المؤسسي، كما أحدث الفقيد -رحمه هللا-في تصريحه الصحفي شيئاً من مناقب والده  السبيعيوعدد إبراهيم 
بعالقاته األخوية واإلنسانية المتميزة وأخالقه الطيبة يع نقلة نوعية أخرى في مجال إدارة العمل الخيري باحترافية ومهنية عالية، مؤكداً أن مسيرة والده تميزت بحب الخير للناس، وانفتاحه للجم

.محباً للتكافل االجتماعي ورعاية المحتاجين والمعوزين، ومساهماً في مشروعات الخدمات األساسية بهاالتي عرف 
تغمر قلوب كل من عرفه ونقدر لهم وقفتهم معنا في مصابنا الجلل، ولكننا نرجو  السبيعينعلم أن محبة الوالد محمد "وجدد موقف األسرة المعلن بشأن نشر إعالنات التعازي في الصحف قائالً 

مصرف (على رقم حسابها في " إنسان"رعاية األيتام ة لمنهم جميعاً عدم نشر تعازي الوفاة المدفوعة الثمن في الصحف ووسائل اإلعالم، ونقترح عليهم توجيه مقابلها المادي إلى الجمعية الخيري
ي الجمعية ؤسسألن الفقيد كان يمنحها رعاية خاصة باعتباره ذاق مرارة اليتم صغيراً، وكان يستقبل أبناء الجمعية بشكل دوري، كما أن الفقيد كان من م) ٤۰۱۰۱۰۱٤۱۱۱۱٤٦۱: الراجحي
".عندما كان أميراً للرياض عبدالعزيزوعضواً في مجلس إدارتها إبان تأسيسها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  وداعميها

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۱۹هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۷السبت 

خبر



:الوهيبيوهيب  -الجزيرة 
وجميع  المسؤولينوالعلماء والمشايخ، ورجال األعمال وكبار ، رئيس مجلس إدارة شركة ماسك عن شكره الجزيل ألصحاب السمو األمراء، والمعالي الوزراء السبيعيأعرب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 

مما كان له األثر الكبير في التخفيف من مصيبتهم في الفقيد الغالي  -رحمه هللا- السبيعيالمحبين، الذين قدموا له وإلخوانه التعازي الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدهم رجل األعمال محمد بن إبراهيم 
.-رحمه هللا-

ل مسيرة حافلة ومميزة في بناء العمل التجاري المؤسسي، كما أح السبيعيوعدَّد إبراهيم  نقلة نوعية أخرى في مجال إدارة العمل  دثفي تصريحه شيئًا من مناقب والده موضًحا أنه بتوفيق من هللا تعالى سجَّ
وأكد أن مسيرة والده الفقيد . معالجات جذرية لمشكلة الفقرل والخيري باحترافية ومهنية عالية، توفر للمحتاج والمعوز خدمات متخصصة وفق آليات مقننة، تكفل له الرعاية الدائمة، وتسهم في إيجاد حلو

ومساهًما في مشاريع الخدمات ، محبًّا للتكافل االجتماعي وراعيًا للمحتاجين والمعوزين بهاوانفتاحه للجميع بعالقاته األخوية واإلنسانية المتميزة، وأخالقه الطيبة التي ُعرف ، تميزت بحب الخير للناس
.األساسية

د إبراهيم  ولكننا ، تغمر قلوب كل من عرفه، ونقدر لهم وقفتهم معنا في مصابنا الجلل السبيعينعلم أن محبة الوالد محمد : موقف األسرة المعلن بشأن نشر إعالنات التعازي في الصحف، وقال السبيعيوجدَّ
على رقم حسابها في مصرف ) إنسان(ة لرعاية األيتام يرينرجو منهم جميًعا عدم نشر تعازي الوفاة مدفوعة الثمن في الصحف ووسائل اإلعالم، ونقترح عليهم توجيه مقابلها المادي إلى الجمعية الخ

.؛ألن الفقيد كان يمنحها رعاية خاصة باعتباره ذاق مرارة اليُتم صغيًرا، وكان يستقبل أبناء الجمعية بشكل دوري)۱٦٤٦۰۸۰۱۰۰۰۰۱۹۰( الراجحي
وجدَّد إبراهيم شكره . عندما كان أميًرا للرياض عبدالعزيز، وعضًوا في مجلس إدارتها إبان تأسيسها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن وداعميهاكما أن الفقيد كان من مؤسسي الجمعية 

.لكل من قدَّم لهم واجب العزاء، سواء بالحضور الشخصي أو من خالل االتصال، ومن تكلف عناء السفر، سواء من داخل المملكة أو خارجها السبيعيوعرفانه وإخوانه وأسرة 
.هللا سعيهم، وعظم أجرهمكر واختتم تصريحه بالدعاء للفقيد الوالد بأن يدخله هللا في واسع رحمته، وأن يجزي الجميع خيًرا، وأال يريهم مكروهًا في عزيز لديهم، وش

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۱۹هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۷السبت 

خبر



خبر

الرياض –عكاط
في وفاة والدهم  السبيعيأبناء محمد بن إبراهيم   عبدالعزيزواسى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

سائال هللا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء ،وأعرب الملك سلمان في برقية عزاء عن عميق حزنه  
دعا هللا فيها أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، السبيعيببرقية عزاء ألبناء محمد  عبدالعزيزكما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين األمير محمد بن سلمان بن 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان
الفقيد سائلين هللا أن يتغمده بواسع  ابناءفي برقيتين  عبدالعزيزونائبه األمير محمد بن عبد الرحمن بن  عبدالعزيزكذلك عزى أمير منطقة الرياض األمير فيصل بندر بن 

رحمته ويسكنه فسيح جناته
التي تقف مع ة الفقيد عن عميق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ونائبه وأمير الرياض ونائبه على مشاعرهم النبيلة مؤكدين أن ذلك غير مستغرب من القياد ابناءوأعرب 

المواطن في جميع أفراحه وأتراحه داعين هللا أن يديم على الوطن نعمة األمن واألمان والخير والرخاء 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۲هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۳۰الثالثاء 



الهمزانيمحمد  -الرياض 
من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي األمير محمد  -رحمه هللا-السبيعيمحمد بن إبراهيم –، التعازي في وفاة والدهم السبيعيتلقى أبناء محمد بن إبراهيم 

.عبدالعزيزبن سلمان بن 
بن  عبدالرحمنأمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن  عبدالعزيزكما تلقى األبناء التعازي من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 

.، وجموعٍ غفيرة من المواطنينالمسؤوليننائب أمير منطقة الرياض، والعلماء والمشايخ والوزراء، وكبار  عبدالعزيز
وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى جموع  -حفظه هللا -عن بالغ شكرهم وتقديرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين  السبيعيوأعرب أبناء الراحل محمد بن إبراهيم 

وجموع المواطنين، على ما عبّروا عنه من مشاعر العزاء، ومواساتهم لهم في فقيدهم،  المسؤولينالمعزين من أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار 
، أن يشمل الفقيد بالرحمة  غفران، وأن يحفظ الجميع من كل والمؤكدين أن هذا األمر ليس بغريب على القيادة الكريمة وأبناء هذا الوطن المعطاء، داعين المولى، عزَّ وجلَّ

مكروه وسوء

خبر
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۲هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۳۰الثالثاء 



AM ۲:۲۲ ۲۲-۰۸-۲۰۱۷ الوطن: الرياض
، حيث قدم فيها مواساته السبيعيفي وفاة فقيدهم محمد بن إبراهيم  السبيعي، برقية عزاء ألبناء محمد بن إبراهيم عبدالعزيزبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

:  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، هذا نصها -سبحانه وتعالى -وتعازيه لهم، وأعرب خاللها عن بالغ تعازيه ومواساته لهم، سائال المولى
وإننا نبعث لكم وألسرة الفقيد كافة بعزائنا؛ لنسأل المولى  -رحمه هللا -، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، تلقينا نبأ وفاة والدكم السبيعيالمكرمون أبناء محمد بن إبراهيم «

 .»سبحانه وتعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب
.  السبيعيفي وفاة فقيدهم محمد بن إبراهيم  السبيعي، برقية عزاء مماثلة ألبناء محمد بن إبراهيم عبدالعزيزكما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين األمير محمد بن سلمان بن 

، ونائبه عبدالعزيزالكريمة وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  اللفتة، وذووه، هذه السبيعيوثمَّن أبناء الفقيد محمد بن إبراهيم 
.على تعازيهما ومواساتهما لهم في فقيدهم، ما كان له أطيب األثر في تخفيف مصابهم

خبر
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۲هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۳۰الثالثاء 



:الوهيبيوهيب  -» الجزيرة
قّدم خالله خالص العزاء وصادق  -رحمه هللا- السبيعياتصاالً هاتفياً بأبناء الشيخ محمد بن إبراهيم  -حفظه هللا- عبدالعزيزأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

.في وفاة والدهم السبيعيالمواساة ألبناء الفقيد وأسرة 
.وسأل خادم الحرمين الشريفين هللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

غير المستغربة في الوقوف  اللفتة، لخادم الحرمين الشريفين خالص شكرهم وتقديرهم على هذه السبيعيمحمد  وعبدالعزيزإبراهيم، وناصر، : وقد رفع أبناء الفقيد كل من
.وأن يحفظه ذخراً لهذا الوطن -أيده هللا-دوماً مع أبناء الوطن، مؤكدين أن لها بالغ األثر في تخفيف مصابهم الجلل، سائلين هللا العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته 

تغطية
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۱هـ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۹االثنين  



الهمزانيمحمد  -الرياض 
  ابراهيمفي وفاة والدهم محمد بن  السبيعيتعازيه ومواساته ألبناء الفقيد وأسرة  -هللا  ايده -، نقل فيه السبيعي ابراهيم، اتصاال هاتفيا بأبناء محمد بن -حفظه هللا  - عبدالعزيزأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

).رحمه هللا( السبيعي
يمده بالصحة والعافية والسداد والتوفيق،  اناألبوية المعتادة منه دوما مع أبناء وطنه، سائلين هللا  اللفتةعن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على هذه  السبيعيمحمد  وعبدالعزيزوناصر  ابراهيمالفقيد، ابناءوقد عبر 

إن ": الرياض"وقال في تصريح لـ . رحمه هللا السبيعي ابراهيمفي فقيدهم الراحل الشيخ محمد بن  السبيعيشكره الجزيل لكل من واسى أسرة  السبيعيبن محمد إبراهيم  ابراهيمكما قدم . وان يتغمد والدهم بالمغفرة والرحمة
ة المعزين معنا لها األثر الكبير في تخفيف الحزن على رحيل الفقيد عند أبناء وقفوفاة الوالد رحمه هللا أظهرت لنا تراحم وعظم محبة الناس له من جميع فئات المجتمع، حيث غمرونا بتعازيهم ودعواتهم ومواساتهم، وكانت 

ل عمباسمه واسم إخوانه وأخواته شكره الجزيل وامتنانه الكبير ألصحاب السمو األمراء والمعالي الوزراء والعلماء ورجال األعمال وقيادات ال السبيعيبن محمد  ابراهيموجدد . رحمه هللا السبيعي ابراهيموأسرة محمد 
، إن العم محمد بن السبيعيفيما قال إبراهيم عبد هللا . رحمه هللا الذين توافدوا بالمئات لتقديم واجب العزاء سائلين هللا للجميع الثواب والجزاء الحسن وأن ال يريهم مكروهاً  السبيعيالخيري وعموم المواطنين المحبين لمحمد 

 عبدهللاأنه ترك لنا السمعة والعالقات الجيدة، وأن والده الشيخ نا ، كان بالنسبة للعائلة بمثابة المدرسة التي نتعلم منها أشياء كثيرة، والسمعة والخبرة والتوجيه واألعمال الخيرية له رحمه هللا، مبي"رحمه هللا" السبيعيإبراهيم 
الخيرية قبل أكثر من عشر سنوات، والتي تعمل بدون ربح وتهدف إلى  السبيعيشقيق الفقيد، بدا مصدوما ومتأثرا من وفاة شقيقه محمد، فهما متالزمين في كل األعمال لسنوات طويلة، وأسسا مؤسسة  السبيعيبن إبراهيم 

.مساعدة األسر على تأسيس مشروعاتها
وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي األمير سلطان  عبدالعزيزبن  عبدهللا، وصاحب السمو الملكي األمير متعب بن عبدالرحمناألمير بندر بن محمد بن : قد استقبلوا عددا من المعزين، منهم السبيعيوكان أبناء 

محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي األمير سيف اإلسالم بن سعود،  عبدالرحمنبن  عبدهللاواألمير أحمد بن  عبدالعزيزرئيس هيئة السياحة واآلثار، واألمير فيصل بن سعود بن سعد بن  عبدالعزيزبن سلمان بن 
وزير اإلسكان، وسليمان  الحقيلوزير العمل والتنمية االجتماعية، وماجد  الغفيصعلي . وزير الصحة، ود الربيعةتوفيق . وزير المالية، ود الجدعانومحمد . وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن سلطان بن سلمان

  وعبدالمحسنمحافظ مؤسسة النقد السابق،  السياريعزام الدخيل وزير التعليم السابق، وحمد . وزير الثقافة واإلعالم األسبق، ود الخضيري عبدالعزيز. وزير النقل، وأحمد الخطيب رئيس هيئة الترفيه، ود الحمدان
  عبدالعزيز، والشيخ الراجحيرئيس غرفة الرياض، والشيخ سليمان  الراجحي، والمهندس إبراهيم السلطان أمين منطقة الرياض، والمهندس أحمد عنيزةالسليم محافظ  وعبدالرحمننائب رئيس الحرس الوطني،  التويجري

، حيث توفي والدهما وهما صغيران، فقرر محمد التوجه إلى َمكَّة المكرمة مع عمه ناصر، حيث كانت مكة المكرمة آنذاك ملتقى التجار من عبدهللاكان قد عاش يتيما هو وشقيقه  السبيعييذكر أن الراحل الشيخ محمد . المهنا
.أنحاء العالم، حيث كما هو معروف يتوافد إليها الحجاج والمعتمرون، إَِضافَةً إلى قربها من ميناء جدة

، وكان سر النجاح األمانة والصدق في تعاملهما، وتوجت هذه الخبرات بالمساهمة الفاعلة عبدهللاإلى التجارة، وعمل بمجال الصرافة مع شقيقه  السبيعيوبعد رحلة عمل قصيرة في الحكومة، عاد مرة أخرى الشيخ محمد 
.في إنشاء أحد أهم البنوك السعودية اليوم وهو بنك البالد

تغطية
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۱هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۹االثنين  



أحمد غاوي -الرياض 
.  والمثابرة، والنحت في الصخر هم قليلية رجال اقتصاد المملكة وأعالمها النبالء في مجال المال واألعمال كثر، ولكن من أصبح منهم مجرد اسمه عالمة تجارية تعني الثقة والمصداق

فة عرو، رحمه هللا واحد من هؤالء النبالء النجباء، حفر السمه وصيته مكانة كبيرة تعدت الوسط المصرفي واالقتصادي إلى شعبية جارفة كشخصية مالسبيعيالمصرفي ورجل الخير محمد 
عاما، ويعني ذلك أنه بدأ تجارته بهذا المجال قبل ظهور  ۱٥على مستوى المملكة والخليج، فهو شخصية المعة اشتهر في مجال الصرافة قبل ثمانية عقود، وانطلق بهذا المجال وهو ابن 

.الريال السعودي في التعامالت النقدية، وفي ظل عدم وجود بنوك محلية في ذلك الزمن
فيها محفزات لكل مثابر ، و، غفر هللا له، حكايات وعبر كثيرة، وفيها منهاج يستحق أن يدرس ليس لمبتدئي خطواتهم في عالم األعمال فقط، بل هي من أسس كل عمل ناجحالسبيعيفي سيرة 

ا بمعدني الذهب والفضة كونهما األكثر ينهبمختلف شؤون الحياة،انتقل في صغره من نجد للحجاز،حيث كانت الحياة شحيحة وصعبة، ففي مكة كون نواة مملكة الصرافة في بالدنا، تعامل ح
.بيةانتشارا بذلك الزمن للبيع والشراء، وكان يشتري العمالت القديمة من الحجاج العرب والمسلمين، وأشهرها في زمنه الدينار والجنيه والرو

العظيم، ولعل صعوبة الظروف وجهاد الحياة لذلك الجيل،  السبيعيفي أحاديث صحفية له، ورغم قلتها، تقرأ في كلماته حكم زمن الطيبين، فالثقة واألمانة والعزيمة، أسس ورأس مال جيل 
في مطلع حياته، أنه عاش يتيما، وعمل في وظيفة بسيطة لم يستلم عنها راتبا لمدة عامين،  السبيعيمن تحديات . رجال صنعوا وشقوا طريق مجدهم بتحدي لمثيل له في وقتنا الراهن اخرجت

لين معه نجح ولمع اسمه امينهار، بل شد حزام العزيمة وبدء بعمل صغير كبائع لألقمشة بمكة المكرمة، ثم انتقل لمجال الصرافة، وبصبره وكفاحه ومغامرة،وثقة المتع اوولكنه لم يحبط 
كثيرا ما بين مكة وجدة، وحتى الرياض، ورغم صعوبة المواصالت والطرق، كان يحارب شتى أنواع الصعاب، ويثق أن هللا مع الصابرين، ومن  بهاكجنيهات الذهب والفضة التي تنقل 

.، تنافسوا بشرف في التجارة والصرافة مع أهل الحجاز، وصمدوا بجد وعرق أبناء الصحراء المناضلينالمقيرن وعبدالعزيز الراجحيمن أهل نجد في ذلك الوقت صالح وسليمان  اقرانه
عاما  ۱۲وانتشارا أكبر، وقبل  وةواتجه للعمل المنظم في مجال الصرافة، وواكب تنقالت المتغيرات االقتصادية السعودية وتطور معها بالعمل المنظم واالندماج الذي منحه ق السبيعيتطور 

عرف الفقيد بين الناس بحب الخير، والمشاركة في العمل الخيري المؤسسي . فقط، كان المؤسس الرئيسي لواحد من البنوك الحديثة بالمملكة، وهو بنك البالد، برأس مال ثالثة مليارات لایر
الناس كرجل من جيل الطيبين وأحد أعالم ره الهادف للتوسع في خدمة المحتاجين، ودعم جمعيات األيتام والجمعيات الخيرية بالمملكة، واقترن اسمه بأعمال خير ال حصر لها، وسيظل يذك

.هذا الوطن الخيرين، ويترحمون على من عاش مكافحا، ووضع السمه مكانه مرموقة، ومحبا للناس والخير

تغطية
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۱هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۹االثنين  



:الوهيبيوهيب  -الجزيرة 
.رحمه هللا تعالى والذي وافته المنية ظهر أمس األول الجمعة السبيعيعصر أمس جموع المعزين في وفاة الشيخ محمد  السبيعياستقبل أبناء أسرة 

وأبناؤهم في مقدمة مستقبلي المعزين، وعبدالعزيزوأشقاؤه ناصر  السبيعيوكان إبراهيم محمد 
ت الخيرية، حيث قدم واجب العزاء سساوشهد تقديم واجب العزاء من داخل وخارج مدينة الرياض أصحاب السمو األمراء والمعالي الوزراء والعلماء ورجال األعمال وقيادات من المؤ

، ووزير الربيعةتوفيق . د، ووزير الصحة الراجحي، الشيخ سليمان الحقيلوزير اإلعالم السابق، ووزير اإلسكان األستاذ ماجد  الخضيري عبدالعزيز، عبدالرحمناألمير بندر بن محمد بن 
بن  عبدالرحمن ُعنيزةيتقدمهم محافظ  ُعنيزةنائب وزير الحرس الوطني، كما حضر وفد  التويجري عبدالعزيزبن  وعبدالمحسن، ثنيانبن فهد بن  ثنيان، والشيخ الغفيصعلي . دالعمل 

بن  عبدهللا، الشيخ عبدالعزيزأمين الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن سعد بن  الوهيبيسليمان . بن باز، ود عبدالعزيزإبراهيم السليم، والشيخ أحمد بن 
رئيس جمعية الهالل األحمر السابق، وخالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة، الشيخ حمد بن  السويلم عبدالرحمنسلمان العودة، الدكتور . دمحمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ 

.محافظ مؤسسة النقد السابق السياريبن حمد المشعل رئيس مجلس إدارة شركة مباركة العقارية، وحمد  عبدهللاسعيدان رجل األعمال المعروف، الدكتور 

تغطية
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۰هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۸  االحد



:الوهيبيوهيب  -الجزيرة 
كما تلقى أبناء الفقيد عدداً من . في منزلهم بوسط العاصمة الرياض جموعا من المعزين الذين قدموا من جميع مناطق المملكة لتقديم واجب العزاء السبيعياستقبل أبناء محمد بن إبراهيم 

.االتصاالت الهاتفية والبرقيات والرسائل التي أبدى فيها محبو الراحل مواساتهم وتعازيهم الحارة
الدرعية، وصاحب  محافط عبدالرحمنبن  عبدهللاواألمير أحمد بن  عبدهللا، وزير الحرس الوطني، واألمير فيصل بن فهد بن عبدهللاوقدم العزاء صاحب السمو الملكي األمير متعب بن 

، السديريئيس هيئة الترفيه واألمير تركي ب رالسمو الملكي األمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي األمير سيف اإلسالم بن سعود، واألستاذ أحمد الخطي
وزير اإلعالم السابق، والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم السابق، ومحافظ مؤسسة  الخضيري وعبدالعزيز، الحمدانسليمان  االستاذ، ووزير النقل الجدعانووزير المالية األستاذ محمد 

التركي المستشار في الديوان  عبدهللانائب وزير الصحة، والشيخ  الضويلعمحافظ مؤسسة النقد السابق، والدكتور حمد  السياري، واألستاذ حمد الخليفيالنقد العربي السعودي األستاذ أحمد 
، والشيخ الراجحيالسليم وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، ورئيس الغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد  عبدالرحمن عنيزةالملكي عضو هيئة كبار العلماء، ومحافظ 

.المهنا عبدالعزيز، والشيخ الراجحيسليمان 
 ً .وقدم أبناء الفقيد شكرهم الجزيل لكل من واساهم وزارهم، سائلين هللا أال يري الجميع مكروها

تغطية
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۳هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/  ۱   االربعاء



 رمحه اهللا السبيعيمتابعة املقاالت املكتوبة عن وفاة حممد : الباب اخلامس 



ببضعة أعوام، بعد حياة عامرة بالمكارم، مليئة بالفضائل، محاطة بالغنى، مزدانة بالجاه  المئةعن عمر تجاوز  السبيعي، توفي الشيخ محمد بن إبراهيم ۱٤۳۸في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 
اجعل وفاته في هذا اليوم من حسن الخاتمة له؛ خاصة مع تداول خبر الوفاة في ساعة  فاللهمالعريض، وإن كانت بداياتها متشابكة مع الفقر، واليتم، وشظف العيش، وكثرة التنقل بحثاً عما يبقي على الحياء والحياة، 

.االستجابة
 لك، لبرز واإلغاثيةاالجتماعية، والطبية، والتعليمية، والتطويرية، والدعوية، : ، كان له في كل خير سهم، وفي كل بلد أثر، ولو مررت بأكثر بقاع بالدنا الطاهرة، وسألت جّل األعمال الخيريةالسبيعيوحين توفي الشيخ 

ربح : تقبل العطاء، وضاعف الجزاء، وبارك فيما بقي، واجعله ممن يُقال له فاللهم، "نعم المال الصالح للعبد الصالح: "-صلى هللا عليه وسلم-مع شقيقه عبد هللا، فعليهما يصدق قول سيدنا  السبيعياسم محمد بن إبراهيم 
، ونموذجاً سامقاً، للمروءة، واإلنجاز، وطهارة السيرة، ونقاء بقاً وقد كان الشيخ الثري إماماً في العمل، والصبر، والتوكل، واالجتهاد، والتربية، والبر، واإلنفاق، وصرم سني عمره بما يجعله مثاالً سا. البيع أبا إبراهيم

ياء، والخيرة من الناس، إلى االقتباس منه، واالقتداء ثروأي لسان صدق في اآلخرين، وإمامة خير في الباقين، يحوزها من سبق غيره لميادين الجود، حتى شيَّد صرحاً يشار إليه بالبنان، ويسعى األ. السريرة كما نحسبه
رته المختصرة التي أعدتها كريمته هدى، والتي آمل تطويرها وتوسيعها سي وللشيخ عالقات وثيقة جداً بأسرته، وجيرانه، وأصدقائه، وبعدد كبير من التجار، والعلماء، واألمراء، والملوك، ويكفي لمعرفة ذلك قراءة .به

وفي شعره عاطفة صادقة تجاه أسرته وبالده ! أدركته حرفة األدب: تاجر وشاعر، واألدب مع المال قلما يجتمعان، حتى قالت العرب لمن افتقر: الشهم، أو النظر في ديوان شعره بعنوان راحلنالتكون معلمة عن حياة 
!الشتاء الجميلة فجرياتالمبتلة في  السبيعي فروةوصحبه، وفيها طُرف كما في 

رحمهما هللا، كان يخاطب العاملين وكأن الفضل لهم وليس له، وإذا صدر تبرع مالي بشيك طلب أن  العماشويمتاز الشيخ بهضم النفس، والتواضع، ونسبة إحسانه للغير، فحين افتتح وقفاً قرآنياً ضخماً باسم والدته نورة 
داعي الخير واإلنفاق، وأما الدعاية لنفسه فيمقتها  نادىويتحفظ كثيراً على صرف األموال على التقارير وفي الترتيبات اإلدارية، بيد أنَّه أجود ما يكون إذا ما ! يوقع عليه عسى أن يكون شريكاً في األجر مع أنَّ المال ماله

.جداً 
 الطائلةبينهما، والثقة، والحب، وهي قصة جديرة أن تدَّرس في زمن العقوق، ووفاؤه الكبير لعمه ناصر؛ حتى أنّه كان مستعداً لصرف األموال  التطاوعومن أعظم سماته، عالقته الخاصة بشقيقه الشيخ عبد هللا، ومقدار 

!قف له رقماً من تسع خاناتسيوكي ال ينطمس اسم عمه، الذي استنكر على ابن أخيه في طفولته، االنشغال برقم من أربع خانات، ولم يعلم العم ناصر، بأنَّ الطفل محمداً 
ملية على وجه الخصوص، ومن قرأ وصيته تيقن أنه أمام رجل تجري المروءة في العويستبين من سيرته حبه لزوجه الراحلة والباقية، وعاطفته الفياضة تجاه أوالده وبناته، ونبله مع أصدقائه الذين كانوا معه في بداياته 

، وال غرو فالشيخ يحسن اختيار األصدقاء والرجال، وهم وسواخنهالدمع  سواجمحتى ال يفارق أحدهما اآلخر، ولن يستطيع قارئ الوصية منع عينيه عن  بهدمه، ويختلط النبل مع أمشاجه وجيناته، وأن الوفاء يلتصق 
.أهل لمعروفه وصلته وكرمه

العاملين على المبادرة للفرض وترك العمل، وفي صوته جمال األداء  وحثومع أن سنَّه كانت مرتفعة، إال أنه كان حريصاً على الذهاب لمقرات عمله، وأداء الصالة مع الموظفين، واآلذان واإلقامة لصالة الظهر، 
.ضاعف حسناته، وتقبل إحسانه فاللهمالنجدي القديم، وروحانية المشتاق للقاء ربه، 

، فالشيخ سليمان عاجبوفي شراكاته التجارية عجب . األدباء والشعراء ماروفي حياته؛ كان المشي للمسجد البعيد رياضة لديه وعبادة، ومن قوة حافظته أنه يصحح أشعاره ألبنائه وهم يقرؤونه عليه، وتسعد نفسه بأس
رحمه هللا، وكان  الغنيمومن النوادر البهية أنه اختلف مرة واحدة مع شريكه العصامي الكبير الشيخ سليمان ! بيتاً له، ومن دكانه مقراً له السبيعيفي التجارة، ويتخذ من منزل  السبيعي، وينافس الصيرفةيمارس  الراجحي

!لكهي : خالفهما على ثالثين ألفاً، وهو مبلغ كبير في حينها، وأغرب ما في هذا االختالف، أن كل واحد منهما؛ يقول لصاحبه
وأن تكون ليلته سعيدة أنيسة، ونضرع لربنا أن ينير مرقده، ويبرد  بت،وال نملك مع حلول ساعة الجمعة، وقرب وقت الصالة عليه مغرب هذا اليوم، إال أن ندعو للشيخ بالرحمة والقبول، والتثبيت على القول الثا

.إبراهيم، وناصر، وعبد العزيز، وأخواتهم الكريمات، وأحفاده وأسباطه، وكّل من اتصل بهذا الرجل النّادر بنسب، أو سبب، أو عمل: األماجدضريحه، ويجري ثوابه، ويحسن عزاء شقيقه، وزوجه الوفية، وأنجاله 
قدوة وإماماً، فمع اشتهار بنيه بالبر، وحب الخير، والهبَّة  السبيعيلشيخ ن اوحقيق بكل ذي ثروة أال ينتظر الخير من غيره، فمهما كان بر بنيه، فاألفضل له أن يوقف ويتصدق، ويرى ثمار ماله، وبركات وقفه، ويتخذ م

فيا أصحاب األموال، قدموا آلخرتكم، فهي الباقية، . نصفوه وال أكرموها ألإلنفاق، إال أنّه قدم وقفه في حياته، كي يعظم أجره، فهو الذي وقف المال على شّدة حب اإلنسان للمال، وكم من ثري ركن إلى ورثته، فم
.واحذروا إحالة األمر لمن بعدكم؛ فالمال فتنة قلما ينجو من حبالها أحد

مقال
!والرحيل الفخم  السبيعيالشيخ 

  العساف عبدالمحسناحمد 
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۸۱هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲٦الجمعة  



  -حفظه هللا- عبدالعزيزفي حديث سابق عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  -رحمه هللا- السبيعي عبدهللاقال الفقيد الشيخ محمد بن 
ليس باألمر السهل، فسلمان يمثل شخصية  عبدالعزيزمنذ توليه إمارة منطقة الرياض إلى توليه مقاليد الحكم إن الحديث عن الملك سلمان بن 

لقد عرفت الملك سلمان منذ أن قدمت من مكة . فذة وتشّكل شخصيته ثقالً له وزنه وقيمته وتأثيره على مر السنين محليًا وعربيًا وعالميًا
ولوال أن . المكرمة للرياض للعيش والعمل فيها، فكان نعم الحاكم ونعم القائد، استفدنا من توجيهاته وحكمته الشيء الكثير نحن رجال األعمال

عرفته جاًرا وحاكًما عندما كان مصرفنا القديم بجوار إمارة . الحديث عن سلمان الرجل الذي عاصرته لستين عاًما لما أسعفتني ذاكرتي
فهو ليس بذلك اإلنسان العادي بل هو مدرسة تخّرجت فيها آالف البشر في ربوع وطننا الغالي المملكة العربية السعودية وخاصة في ، الرياض

الملك  السبيعيوقال الشيخ . عرفت الملك سلمان حاكًما قويًا صاحب قرار شجاع وقوي وجريء، ويَبّت في األمور وال يعلقها. مدينة الرياض
منضبطا، فهو كان  ومسؤوالسلمان منذ نعومة أظفاره وحياته كلها جد ونشاط وفكر وعمل فكان وال يزال رمز االلتزام والدقة في المواعيد 
صباًحا لدرجة أّدت إلى  ۷:۳۰وما زال قدوة لغيره في احترام الوقت، حيث إنه يباشر أعماله في اإلمارة قبل الموظفين، حيث يداوم الساعة 

عرفته رجل الخير ومؤسس الجمعيات الخيرية بجميع . اضبط ساعتك على مواعيد سلمان: أننا أصبحنا في مدينة الرياض نتداول مقولة
وقد وهبه هللا نعمة اإلنفاق مقرونة ، وكان سبّاقًا إلى كل أعمال الخير يبذل من دون منّة، األول ماليًا ومعنويًا داعمهاوهو بال منازع ، أنواعها

لعمل ن ابالشكر ل، طالبًا المثوبة واألجر من هللا سبحانه وتعالى، حيث دائًما ما يكررها ويؤكد عليها في جميع لقاءاتنا معه والمتمثلة في أ
أقول . أكبر مجموعة من الناس هو أعظم وأفضل أجًرا من العمل الذي يقتصر على فئة قليلة أو محدودة من الناس بهالخيري العام الذي ينتفع 

الملك سلمان في جميع أعمال البر والخير المتعددة من بناء المساجد، ورعاية األيتام، وبناء المساكن للفقراء  بهاهذا الكالم بشواهد كثيرة قام 
وكذلك اهتمامه الشخصي الدائم ، والمحتاجين، ودعم حلقات تحفيظ القرآن، وتبرعه بالجوائز المالية العالية لحفّاظ القرآن من البنين والبنات

.برعاية ذوي االحتياجات الخاصة ومرضى الفشل الكلوي ودعمهم ماديًا ومعنويًا فكان القلب الحنون لكل فقير ومسكين أو مبتلى
وا ذكرلقد كان فعل الخير وتقديم البر واإلحسان للمحتاجين يالزم سموه وأصبح سجيّة من سجاياه ال تفارقه في حياته، فإذا ذكروا الناس الخير 

الملك سلمان صاحب رؤية مستقبلية بعيدة ويتمتع بفطنة وحكمة كبيرتين، حيث إنه سيف الحزم في وجه أقنعة الفتنة . عبدالعزيزسلمان بن 
.  الدور المؤثر والفاعل في التوليفة الوطنية القائمة على أساس من المساواة في الحقوق والواجبات -حفظه هللا-الطائفية والوطنية، ولعب 

والطبقية في المجتمع هي ، ألغنيائها وفقرائها يستعزم، عرفته قائًدا وصديقًا فهو كان قائًدا مهابًا ولكنه في نفس الوقت صديقًا لكل سكان الوطن
أنه يخصص يوًما في األسبوع لزيارة المرضى ممن  عبدالعزيزفالمعروف عن سلمان بن ، عرفته الرجل الذي يعود المرضى. عدّوه األول

فمجالسه عبارة عن ندوة علمية متنوعة ، والتاريخ والمؤرخين، واألدب واألدباء، عرفته محبًا للعلم والعلماء. يعرفهم أو ممن ال يعرفهم
قريب جًدا من رجال األعمال ورجال الدين فكان دائًما ما يقّدر جهودهم ويتواصل  -هللا حفطه-كما أن خادم الحرمين الشريفين ، الموضوعات

معهم ويحرص كل الحرص على اإلصالح بين الناس وتأليف قلوبهم على المحبة ففتح لهم صدره وقلبه في استقبالهم واستضافتهم وتقبُّل 
حيث دائًما ما نراه أول المهنئين في كل فرح ، مقترحاتهم والوقوف معهم، ومن حبه في إيصال الخير إلى الناس أنه كان يشاركهم في أفراحهم

في  -هللا حفطه- عبدالعزيزكما ال ننسى جهود الملك سلمان بن . يُقام في رياضنا المعمورة، وحتى في كل ترح كان أول المعزين والمواسين
.في العاصمة الرياض، حيث أضحت من أجمل وأسرع العواصم تطوًرا وتقدًما واإلعمارمسيرة البناء 

بكامل األرض المقامة عليها  -حفظه هللا-ولعل من نافلة القول التذكير هنا بمبادرات في البذل والعطاء، حيث تبرع : قائال السبيعيوأوضح 
د جامعة الملك سعود هدية للجامعة من دون مقابل، وكانت قيمتها عند تبرعه بهذه األرض أكثر من مائتي مليون لایر، وما نراه اآلن من تشيي

كما ال ننسى كذلك تبرعه بعمارته بشارع الوزير . وبناء لحرم الجامعة ليس إال ثمرة من ثمار قطفات خيره للعاصمة الرياض وللتعليم العالي
لجمعية البر الخيرية بالرياض وتبرعه بكثير من ممتلكاته وأمواله الخاصة للجمعيات والمؤسسات الخيرية واإلنسانية بالرياض وبسائر مدن 

.المملكة

متحدثاً عن الملك سلمان السبيعي عبدهللالشيخ محمد بن 
محمد السيد 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۱هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۹االثنين  

مقال



، رحمه هللا، األسبوع الماضي أثره السبيعيكان لرحيل والدي محمد إبراهيم ..!شكر وعتاب...السبيعيمقاالت رحيل والدي محمد 
البالغ في نفسي ونفوس محبيه، الذين التقط البعض منهم أقالمهم، معبِّرين شعًرا ونثًرا عن مشاعرهم الصادقة تجاهه، مستعرضين 

وكم كان لهذه المقاالت والقصائد من أثر . شيئًا من مواقفه الخيرة؛ وسيرته العطرة؛ وكفاحه الممتد لقرابة العشرة عقود من الزمن
الركبان وتناقلتها وسائل التواصل االجتماعي وبسببها؛ انهالت الدعوات بالمغفرة والرحمات على  بهاكبير في المجتمع؛ إذ سارت 

وقد كان من أبرز هذه المقاالت، وأكثرها انتشاًرا . الفقيد الغالي، رحمه هللا، فألصحابها مني ومن إخواني خالص الشكر والتقدير
شيئًا من   ، والتي تناول فيها الكاتب مشكوًرا)والرحيل الفخم السبيعيالشيخ ( بــ، المعنونة العسافأحمد / مقالة الكاتب األستاذ

 مسيرة الوالد الحافلة بالعمل الخيري، كما أوضح فيها، جزاه هللا خيًرا، عاداته االجتماعية، وعرض للقارئ تفاصيل يومياته، مبيِّنــًا
نته المقالة من دعوات صادقة لوالدي بالرحمة، ومن حٍث ... ُحسن عالقته بأخيه وأقاربه وجيرانه والعاملين معه إلى آخر ما تضمَّ

-غير أن الكاتب الذي كتب مقاله يوم الوفاة والدفن اختار لمقاله عنواناً غير مالئم للحدث . بهلرجال األعمال واليسر على االقتداء 
التي كانت تتسم بالبساطة والتواضع في شأنه كله، .. وغير متسق، في الوقت نفسه، مع شخصية الفقيد، رحمه هللا -من وجهة نظري

إذ نظم عن نفسه يوًما بيت شعر غدا ملخصاً لحياته كلها، إذ قال رحمه .. وهو الذي كان يفخر دوًما برواية بداياته البسيطة بشغف
(  بـكما أن وصف الرحيل عن الدنيا واستقبال اآلخرة !بل بفضله وامتنانه هو هداني..  ما ورثت وال درست ولست غنياً :هللا 

هو وصف فيه شيء من التعالي والُعجب الذي ال يليق بوقار الموت، وحال المؤمن الخائف الُمقبل على ربه، رغبةً في ) الفخامة
ولئن كان للعنوان وجه تأويل آخر؛ فربما يكون كاتبها قد قصد أن توديع محبيه له كان . عفوه، ومتطلًعا لرحماته؛ وخوفًا من عذابه

توديًعا فخًما من حيث كثافة المصلين وتعدد الشرائح االجتماعية المشاركة، وتواجد جميع طبقات المجتمع، غير أني أتطلع من 
التداول الواسع في  لمضمون المقالة، الذي كان مضمونًا، يستحق مالءمةالكاتب إلى مراجعة العنوان وتغييره إلى عنوان أكثر 

وحساباتها  لتغريداتهاومن جهة أخرى أطلقت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، العنان . وسائل التواصل من باب القدوة
 السبيعيإبراهيم  وعبدهللامؤسسة محمد (على شبكات التواصل للحديث عن الجانب الخيري لحياة الوالد الراحل، ومن ضمنها 

والمقاالت والرسائل ألقاب لم يكن الفقيد يستسيغها، وال يقبلها أبناؤه، فعمل الخير بصمت  التغريدات، واستخدمت في هذه )الخيرية
آملين من الجميع االمتناع عن هذا الغلو، الذي قد . كان سمة من سماته الشخصية، وعتبنا عليهم أكبر ألنهم يعرفون هذه الخصلة فيه

؛ أكرر شكري باسمي وباسم ..وختاًما. وآمل تعديل وإصالح ما أمكن على هذه المواقع ، ويذهب عنه األجر المنشود،ممدوحهيؤذي 
رحلة .. السبيعيمحمد إبراهيم (الجميع لالطالع على كتابه  وأدعواإخواني وأخواتي لكل من كتب وعبَّر عن مشاعره تجاه الفقيد، 

، ليجدوا فيه معلومات موثقة عن الراحل، رحمه هللا، وتتبًعا تاريخيًا دقيقًا لنشأته ومسيرته االجتماعية والعملية )الفقر والغنى
والد عن ولده وجزاه عن  جزى، ورفع درجاته في عليين وجزاه عنَّا خير ما السبيعي البراهيمرحم هللا والدي محمد . واالقتصادية

.أحبابه ومحبيه خير الجزاء

شكر وعتاب
  السبيعيهدى محمد 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲٤هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/  ۲الخميس 

مقال



، عبَّر)السبيعيوفاة الشيخ محمد ( تويترفي ) هاشتاق(أو مجلس العزاء الكبير، نصب المعزون ) السرادق(بما يشبه 
، الذي أكدوا وقوفه معهمالسبيعيفيه مواطنون وجمعيات خيرية عن صادق المشاعر والحزن العميق لوفاة الشيخ 

ولقد توافد المغردون للترحم عليه بتعداد. ومساندته لهم؛ فكان عوًنا بدعمه ورعايته لمشاريعهم الخيرية واحتياجاتهم
الخيرية التي السبيعيألبناء مجتمعه، سواء بصفته الشخصية أو من خالل مؤسسة  الالمحدودمآثره وعطائه 

.  خصصها لدعم أعمال البر، وبناء الفرد والمجتمع، وتطوير العمل الخيري
فهذه المبادرات.. في مجتمعنا قليل من رجال األعمال يعرف لهم المجتمع مساهماتهم في خدمة المجتمع عبر مشاريع خيرية

االجتماعية ال تزال يعتريها الكثير من القصور، لكنَّ هناك رجاالً أسسوا العمل الخيري في المملكة، ويأتي الشيخ محمد
عام، وُتعتبر سيرته ۱۰۰يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز  -رحمه هللا  -على رأس القائمة، الذي توفِّي  السبيعيإبراهيم 

ا لمن لديه العزيمة واإلرادة؛ فهذا الرجل لمن يطلع عليها ملهمة لكل شاب، سيعرف بنفسه أن االنطالقة من الصفر ممكنة جّدً
ثروته بنىعصامي بما تعنيه هذه الكلمة، وُتعتبر حكايته مليئة بالِعبر، وتفتح األمل لكل من يريد أن يكون عصامّيًا مثله؛ فقد 

ا من محاولة الدخول إلى عالم الثروة ر له أن يعيش حياة قاسية جّدً ! باالعتماد على هللا، ثم على قدراته؛ فلم يمنعه أن قُدِّ
وانتقل للمدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، واستقبله الُيتم صغيًرا، وعندما َكُبر، هجرّيًا ۱۳۳۳في عام  عنيزةُولد الفقيد في مدينة 

.  تنقل بين وظائف عدة، ثم عمل بالصرافة، إلى أن أنشأ مع أخيه أحد البنوك
.مثل أولئك الرجال الذين يبذلون ويساهمون في خدمة المجتمع يستحقون التكريم من مجتمعهم، وإن كان ذلك بعد رحيلهم

معالي وزير الصحة الدكتور توفيق تغريدةالتي أشادت بجهود الفقيد كانت  التغريداتوعند الحديث عن التكريم فمن أبرز 
م الوزارة الفقيد بعمل. ، الذي ترحم على الشيخ محمد مشيًدا بمساهماته الكثيرة في المجال الصحيالربيعة وكنت أتمنى أن تكرِّ

؛ ولهذا أدعو معالي الوزير تكريًما للراحل إلى إطالق اسمه على أحدبتغريدة ُيكتَفىأو مبادرة تليق بجهوده، وأن ال 
مه  .-رحمه هللا-المستشفيات تخليًدا لذكراه وعرفاًنا بما قدَّ

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۱هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۹االثنين  

رائد العمل الخيري السبيعيورحل الشيخ محمد مقال
 الحوشانيفهد 



، رحمه هللا، األسبوع الماضي السبيعيكان لرحيل والدي محمد إبراهيم ..!شكر وعتاب...السبيعيمقاالت رحيل والدي محمد 
أثره البالغ في نفسي ونفوس محبيه، الذين التقط البعض منهم أقالمهم، معبِّرين شعًرا ونثًرا عن مشاعرهم الصادقة تجاهه، 

وكم كان لهذه المقاالت . مستعرضين شيئًا من مواقفه الخيرة؛ وسيرته العطرة؛ وكفاحه الممتد لقرابة العشرة عقود من الزمن
الركبان وتناقلتها وسائل التواصل االجتماعي وبسببها؛ انهالت الدعوات  بهاوالقصائد من أثر كبير في المجتمع؛ إذ سارت 

وقد كان من أبرز . بالمغفرة والرحمات على الفقيد الغالي، رحمه هللا، فألصحابها مني ومن إخواني خالص الشكر والتقدير
، والتي )والرحيل الفخم السبيعيالشيخ ( بــ، المعنونة العسافأحمد / هذه المقاالت، وأكثرها انتشاًرا مقالة الكاتب األستاذ

شيئًا من مسيرة الوالد الحافلة بالعمل الخيري، كما أوضح فيها، جزاه هللا خيًرا، عاداته   تناول فيها الكاتب مشكوًرا
إلى آخر ما ... االجتماعية، وعرض للقارئ تفاصيل يومياته، مبيِّنــًا ُحسن عالقته بأخيه وأقاربه وجيرانه والعاملين معه

نته المقالة من دعوات صادقة لوالدي بالرحمة، ومن حثٍ لرجال األعمال واليسر على االقتداء  غير أن الكاتب الذي . بهتضمَّ
وغير متسق، في الوقت نفسه، مع  -من وجهة نظري-كتب مقاله يوم الوفاة والدفن اختار لمقاله عنواناً غير مالئم للحدث 

التي كانت تتسم بالبساطة والتواضع في شأنه كله، وهو الذي كان يفخر دوًما برواية بداياته .. شخصية الفقيد، رحمه هللا
ما ورثت وال درست ولست :إذ نظم عن نفسه يوًما بيت شعر غدا ملخصاً لحياته كلها، إذ قال رحمه هللا .. البسيطة بشغف

 ً هو وصف فيه شيء من ) الفخامة(  بـكما أن وصف الرحيل عن الدنيا واستقبال اآلخرة !بل بفضله وامتنانه هو هداني..  غنيا
التعالي والُعجب الذي ال يليق بوقار الموت، وحال المؤمن الخائف الُمقبل على ربه، رغبةً في عفوه، ومتطلًعا لرحماته؛ 

ولئن كان للعنوان وجه تأويل آخر؛ فربما يكون كاتبها قد قصد أن توديع محبيه له كان توديًعا فخًما من . وخوفًا من عذابه
حيث كثافة المصلين وتعدد الشرائح االجتماعية المشاركة، وتواجد جميع طبقات المجتمع، غير أني أتطلع من الكاتب إلى 

التداول الواسع في وسائل  لمضمون المقالة، الذي كان مضمونًا، يستحق مالءمةمراجعة العنوان وتغييره إلى عنوان أكثر 
وحساباتها  لتغريداتهاومن جهة أخرى أطلقت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، العنان . التواصل من باب القدوة

إبراهيم  وعبدهللامؤسسة محمد (على شبكات التواصل للحديث عن الجانب الخيري لحياة الوالد الراحل، ومن ضمنها 
والمقاالت والرسائل ألقاب لم يكن الفقيد يستسيغها، وال يقبلها أبناؤه، فعمل  التغريدات، واستخدمت في هذه )الخيرية السبيعي

آملين من الجميع االمتناع . الخير بصمت كان سمة من سماته الشخصية، وعتبنا عليهم أكبر ألنهم يعرفون هذه الخصلة فيه
.  وآمل تعديل وإصالح ما أمكن على هذه المواقع ، ويذهب عنه األجر المنشود،ممدوحهعن هذا الغلو، الذي قد يؤذي 

الجميع لالطالع  وأدعوا؛ أكرر شكري باسمي وباسم إخواني وأخواتي لكل من كتب وعبَّر عن مشاعره تجاه الفقيد، ..وختاًما
، ليجدوا فيه معلومات موثقة عن الراحل، رحمه هللا، وتتبًعا تاريخيًا )رحلة الفقر والغنى.. السبيعيمحمد إبراهيم (على كتابه 

، ورفع درجاته في عليين السبيعي البراهيمرحم هللا والدي محمد . دقيقًا لنشأته ومسيرته االجتماعية والعملية واالقتصادية
.والد عن ولده وجزاه عن أحبابه ومحبيه خير الجزاء جزىوجزاه عنَّا خير ما 

مقال
م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲٥هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۳الجمعة  

السبيعيرحيل والدي محمد 
السبيعيهدى بنت محمد 



، ولن ينسى مجتمع مسقط رأسي مكة بهينسى تاريخ العمل الخيري في المملكة أحد أهم الداعمين له وأكبر المؤمنين  
وهاجروا طلبًا للرزق  القصيمأحد رجال األعمال النبالء الذين أنجبتهم  السبيعيالمكرمة والدنا الشيخ محمد إبراهيم 

يتامى  عبدهللاتوفي والده وهو في الحادية عشرة من عمره وتركه مع شقيقه . والعمل إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة
في المدينة المنورة ثم انتقلوا مع عمهم ناصر إلى مكة المكرمة لتبدأ حياة الكفاح والعمل من دراسة متقطعة في مدرسة 

الفالح بمكة المكرمة إلى وظيفة مشرف طريق براتب ثالثين رياًال إلى شراكة مع رفيق درب العمل في القطاع الخاص 
عاًما انتهت بعودة الشيخ سليمان إلى نجد واستمرار  ۲۸في أول تجربة شراكة له مع الشيخ سليمان بن غنيم، استمرت 

بعمل مؤسسي  الصيرفةليكونا صرًحا كبيًرا في مجال  والصيرفةفي مجال التجارة  عبدهللالشيخ محمد بشراكة مع أخيه 
وتنوع ) .بنك البالد(ارتبط بالعمل الخيري واإلنساني ثم تحول فيما بعد إلى شراكة كبيرة في إنشاء أحد البنوك السعودية 

في أعمال عمالقة تجارية وصناعية وعقارية متعددة ولكن نشاط الشيخ في العمل  السبيعينشاط الشيخ محمد إبراهيم 
الخيري واإلنساني كان يتقدم جميع أعماله التجارية فأسس مع أخيه أوقافًا خيرية بعمل مؤسسي لها أثر كبير في نشاط 

العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية ولها مردود كبير على المجتمع في جميع أنحاء المملكة وعلى وجه 
وكان لي الشرف بمزاملته في عضوية مجالس إدارات . الخصوص دوره في إنشاء ودعم دور األيتام ورعاية األيتام

بعض الجمعيات الخاصة لرعاية األيتام في مكة المكرمة فتعرفت عليه من قرب وعلى خلقه العالي وكرمه في العمل 
كان حريًصا كل الحرص على سرية عمله الخيري بعيًدا عن اإلعالم وعن . الخيري ومنافسته القوية لفاعلي الخير

قليل . عرفته بقوة إيمانه وحسن خلقه ووفائه ألصحابه وحرصه على التواصل. الوهج اإلعالمي في األعمال الخيرية
الحديث ،حكيم إذا تحدث ،ناصح أمين كنت حريًصا على رؤيته كل بداية شهر رمضان في حفل االستقبال الذي يقيمه 

ابنه الكبير إال أنه غاب عنا في شهر رمضان الماضي وقيل لي إنه  السبيعيأخي وصديقي الحبيب األستاذ إبراهيم 
لقد فقدت مكة . وكان رحمه هللا سيد المجلس ونوره صاحب البسمة والروح الجميلة. معتكف في حرم مكة المكرمة

رحمه . وفقدت المملكة بأكملها أحد أنبل رجال األعمال وأحد أشهر فاعلي الخير من رجال األعمال والقصيمالمكرمة 
هللا وأسكنه الفردوس األعلى من الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان ولنا في أبنائه وبناته األمل في أن يسيروا في خطى 

.حياته وهو قد اخذ طريقه في  السبيعي ابراهيموالدهم في أعمال الخير واخص بالذكر ابنه أخي 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۰هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۸  االحد

السبيعيالعمل الخيري يفتقد محمد 
  دحالنصادق  عبدهللا

مقال



إذ ليس لي عالقة بالمال .. الثري السعودي الذي رحل بهدوء قبل يومين» السبيعيمحمد «على الصعيد الشخصي ال أعرف الشيخ  
أو التزم .. إما أن يسمع ويقرأ ما أكتبه وهو حي أمامي.. فضال عن أنني لن امتدح رجال بعد الموت.. ورجاله، والماليين وأهلها

..الصمت وأدعو له بالرحمة
لكن في حالة الذكرى والتذكير أجد أن الحديث عن األثرياء المؤثرين الذين خسر المجتمع برحيلهم، فعٌل محمود 

..  وذو أثر لدى غيرهم من األحياء
عشت «: وجدت أحد األشخاص يقول.. ، عن وفاة هذا المحسن الكبيرتويتري» هاشتاق«كنت أستعرض مشاركات كتبها الناس في 

ولو لم يكتب في .. »حتى كبرت وأصبحت معلما ۲۰۱۳سنة حتى وقفت أمام أبواب مؤسسته الخيرية، فدعمني منذ عام  ۱٥يتيماً 
. سوى هذه الشهادة لكفته السبيعيسيرة 

دار الزمن دورته المعتادة، تدفق الخير بين يديه، دخل .. عرف معنى أن تكون يتيما.. اليتم والفقر في طفولته» السبيعي«عاش الفقيد 
عالم المال واالقتصاد، وأصبح رقما صعبا، حينذاك امتدت ذات اليدين بكل بياض وإنسانية وعطاء لتصل إلى كثير من األيتام والفقراء 

..  لذلك هم اليوم أكثر  من يفتقده ويفتقد تبرعاته وأفضاله.. دون دعاية إعالمية.. كل هذا بهدوء.. في بالدنا
دون أن يحمدهم أحد، أو يشكرهم  -على اختالف مراكزهم االجتماعية وتباين ثرواتهم  -ما أكثر الذين رحلوا خالل السنة األخيرة 

..  أحد، أو يذكرهم أحد
!وأكثر منهم الذين سيرحلون ويغادرون هذه الدنيا قريباً، دون أن يستفيدوا من ثرواتهم، ودون أن يفيدوا غيرهم

.. وآالف البشر يدعون له، ويترحمون عليه.. رحمه هللا، وترك خلفه سيرة عطرة وطيبة للغاية» السبيعيمحمد «رحل الرجل الطيب 
تبين  ـرحمه هللا  ـ  السبيعيوفاة الشيخ محمد «: للسبيعي، في نعيه »بدر العساكر«وكما قال مدير مكتب سمو ولي العهد معالي األستاذ 

..  »لنا معنى أن ترحل وقد تركت أثًرا طيًبا خلفك
! إن لم يبادر بعض الحيتان البشرية إلى خدمة مجتمعنا، أليس من حقنا مطالبة الحكومة بإرغامهم على ذلك؟: ويبقى ثمة سؤال

.اللهم ال تردنا خائبين.. دوما وأبدا

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۱هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۹االثنين  

الذي رحل السبيعيمقال
 الشيحيصالح 



في قلب مدينة الرياض وتحديداً شارع الشيخ » الديرة«القديم  الزلليس بمتسع من يمر أو يعبر أو يقف على سوق 
.  »عبدهللاجامع اإلمام تركي بن «محمد بن إبراهيم المنتهي بالجامع الكبير 

يجلس في داخل ذلك المحل المتوسط رجل طويل القامة » للصرافة السبيعي«إال ويجد لوحة صغيرة مكتوب عليها 
.  أنيقاً مهيباً يشاهد المارة ويشاهده الجميع يباشر أعماله بنفسه المحياطلق 

.  يقيمها البعض ألنفسهم التىخلو من حالة الكبرياء والخيالء والحراسة 
الذي بدأ حياته بسيطاً وعاشها عصامياً كذلك  السبيعيإنه الشيخ محمد 

.  يجسد أجمل ألوان التواضع والبساطة غير المصطنعة أو المتكلفة
. يعيش حياته العادية من غير كلفة بحث عنها آخرون مع أنه أحد أثرياء المملكة ورجال اقتصادها الكبار

متكئاً على عصاه بيد وأخرى  -رحمه هللا-حتى وفاته  السبيعيتقود الشيخ محمد  التىكانت وما زالت سمات الوفاء هي 
بيتكئ فيها على يد أحد أبنائه البررة، يطوف كل مناسبة يدعى إليها من أقاربه وأصدقائه ومحبيه الذين تغشاهم كل السعادة 

.  حضوره وتشريفه
وحضر والده الشيخ محمد وجد األبواب» ماسك«أنه عندما انتهى مبنى مقر شركتهم العائلية  عبدالعزيزحدثني ابنه 

. تقابل الدالف والداخل لمبنى الشركة حيث البد من أرقام سرية للدخول التى هىالمقابلة للمصاعد  االتوماتيكية 
.  فتغير وجهه وطلب إزالة جميع األبواب لتكون مفتوحة أمام الجميع في الوصول إلى المديرين بال حواجز أو أبواب مغلقة

.  نهل منها الجميع وما يزالون التى كان الشيخ محمد أبرز الرجاالت الذين صنعوا عجلة االقتصاد السعودي ليس بإدارته االقتصادية المتميزة فحسب بل بنُبله وأخالقه ومبادئه
فقد رسما لوحة ليست تجارية اقتصادية ناجحة فحسب  السبيعيابنا إبراهيم  وعبدهللامحمد » الشقيقان«أما 

.  إبداعاً وهي العالقة األخوية الحميمة والشراكة المثالية الطويلة بينهما وبل هناك لوحة أخرى ال تقل عنها جماالً ونجاحاً 
 عبدهللاوشقيقه  صنوهاسما حفر في ذاكرة السعوديين بصفته أحد أكبر وأبرز رجال األعمال الناجحين طوال قرن من الزمان فإن  -رحمه هللا- السبيعيوإذا كان الشيخ محمد 

.  العالقة بين الشقيقين تستحق التوقف والتأمل بكل دقة. رافقه كذلك في رحلته العملية والحياتية وظال معاً يترافقان روحاً وجسداً 
ممثالً  وإندمجاالذي َسّد فراغاً وأحدث تكامالً فريداً في شخصيته  عبدهللالحقت بشقيقه  التىكانت هيبة العصامي األكبر محمد وجّديته وصراحته وحزمه مفتاحاً لتلك النجاحات 

هو أوسع مني باالً وأكثر حلماً وال أنسى تواضعه ودأبه «ود ومحبة ويقول  وبكل صدق  عبدهللالمتواضع رحمه هللا يعدد مآثر شقيقه  السبيعيظل محمد » إخوان السبيعي«
. »بهاأمر هللا  التىوحفظه للمحبة والجميل وصلة الرحم 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۲هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۳۰الثالثاء 

ثراء المال واألخالق والقيم  السبيعيالشيخ محمد 
  المشوح عبدهللامحمد : د 

مقال



.  أنهما يتنفسان برئة واحدة اليبالغلم تكن العالقة بين الشقيقين عالقة أخوة فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى محبة صادقة وثقة مطلقة بل إن المرء 
تعزى إلى ذكاء اقتصادي حاد أو دراسات جدوى طويلة أدت إلى هذه المكانة الكبرى التي يتبوأها اليوم، ولكنها تتلخص في  عبدهللاوأخيه  السبيعيليست نجاحات الشيخ محمد 

.  وهما الصدق واألمانة عبدهللاقادت إلى الشراكة الكبرى مع أخيه وشقيقه  التىمبدأين سار عليها منذ شراكته األولى مع سليمان بن غنيم 
لم  التىكانت دعوات الوالدة أن يجمع هللا بيننا ويحقق نجاحنا هو أحد أسرار العالقة الدائمة «وهي قوله  السبيعيلقد استوقفتني كثيراً كلمة رائعة جميلة رددها الشيخ محمد 

وصار كل واحد . تعليماً وتدريباً ثم شراكة وعالقة تجارية حتى بلغت الود األكبر والحب الحقيقي عبدهللاشقيقه  -رحمه هللا  - السبيعيلقد رعى الشيخ محمد . »تنطفئ بيننا
التجارية والعالقات بين  بالبيوتاتصارت تعصف كل يوم  التىمنهما يلهث في رضا اآلخر احتراماً وتقديراً ونبالً ووفاء  وهو أنموذج نادر فذ في ظل النزاعات والخالفات 

لتي ة اأجل لقد كانت تلك العالقة والشراكة أكبر من العمل التجاري بكثير وظل الحب واالحترام يطوق كل ذلك في مشهد مهيب الفت كما ظلت العالق.  األخوة والشركاء
. تعد من أطول الشراكات العائلية وأصدقها وأنقاها وأفضلها تطبيقاً  بالشكتربط بين الشقيقين والشريكين محل تساؤل دائم لي ألنها 

.  تربط بينهما التىمنها بيت أو عمل إال أنها ارتقت فوق ذلك واستحكمت بالمثل العليا  اليخلومن عواصف ومنغصات ومكدرات ومشكالت  بهاكما أنها رغم ما مر 
. شاهدتها إن لم تكن أنجحها بال منازع التىألسجل بذلك شهادة بأنها من أسمى وأرقى العالقات التجارية العائلية الناجحة 

النادر بين الشقيقين، حيث سطرا  ازجما أرجوه من ذوي الشقيقين أن يتم تناول هذه العالقة بدراسة أعمق وأشمل واألهم من ذلك أيضاً أن يحافظا على هذا النسيج الفريد والتم
أن يقدم ليس مدرسة وتجربة ناجحة في األعمال التجارية  -رحمه هللا- السبيعيلقد استطاع الشيخ محمد .  وداً ووفاًء وصدقاً  وحكاية ولوحة من أجمل لوحات الوطن نجاحاً 

وكم هي األجيال اليوم بحاجة ماسة إلى تلقي هذه الدروس اإليجابية لتكمل منظومة أي .  -رحمه هللا-مدرسة أخالقية رائعة طوال سنين عمره المديدة  الىفحسب بل امتدت 
بهذا اإلرث العظيم ليس من المال والثراء  السبيعيواليوم إذ يرحل الشيخ محمد .  »حفظه هللا« عبدهللاوأخيه  -رحمه هللا- السببعينجاح ينشد مستلهما تجربة الشيخ محمد 

فإنه يعد أحد أواخر المدرسة العصامية من الرعيل األول لرجال األعمال السعوديين، بل أنه يمثل لوحة عنوانها قرن من .  فحسب بل ما يفوقها من السجايا واألخالق والمثل
إنه حكاية طويلة من كل ما تحتاجه األجيال اليوم في حياتهم وهمتهم وطموحهم .  إنها لوحة الوطن بكل تفاصيله فقراً وغنى يسراً وعسراً .  الزمان عاشها

بنشره، والذي قامت بجمعه  الثلوثيةوهو ما تضمنه الكتاب الوثائقي الذي شرفت دار  األديب والشاعر المتذوق للشعر المحب ألهله  السبيعيوإن نسيت فال أنسى محمد 
للشيخ بشتى مراحل حياته وتنقالته ونجاحاته وتجارته، وكان من المهم أن يطلع الجميع على  ماتعةحيث سطر الكتاب رحلة . السبيعيوإعداده االبنة البارة له هدى بنت محمد 

سطر حياته المليئة بالنبل واألخالق  -رحمه هللا- السبيعيلقد كتب البعض سيرتهم ودونوا حياتهم لكن األديب الشاعر الملهم محمد   -رحمه هللا-لوحة جميلة من حياة الفقيد 
:  والوفاء والسجايا الحميدة وأوجزها بهذه األبيات التي قالها وكتبها من شعره

خوف ربي واألمانة يربحني 
ضماني  لكوبّرك بأهلك والصراحة 

وأشكر المعبود فضله ما يضنّي 
 عطانيجّل جوده ما يضّن اللي 

ما درست وال ورثت ولست فني 
بل بفضله وامتنانه هو هداني 

 يرجهنيما  دايممن لقلٍب 
بآخر زماني  الخطااتعبن قلب 

ثراء المال واألخالق والقيم  السبيعيالشيخ محمد 
مقال  المشوح عبدهللامحمد : د 



.  ضم كل قصائده» تاجر وشاعر.... من النوادر«وقد ُجمعت قصائده ومقطوعاته الجميلة الرائعة بديوان مطبوع بعنوان ... »تاجر وشاعر«فكان فصالً جميالً رائعاً بعنوان 
كما أنه له مساجالت شعرية لطيفة مع الشيخ عثمان . الوطنية والطرافة والحكمة والحب والغزل... ولقد طرق في ذلك الديوان الجميل العديد من أبواب الشعر في الموعظة

.  حفظه هللا العرفج عبدالرحمنوكذلك مع الشاعر واألديب المعروف . الصالح رحمه هللا
حيث أورد شهادة من شخص ال يعرف المجاملة عاصر الكثيرين، اختلط بألوان شتى من « حفظه هللا « الراجحيومن لطائف ما سمعت وقرأت كلمات الشيخ سليمان 

بمنزلة األخ األكبر أو األب بأدبياته وأخالقه وكرمه، وعلى الرغم  -وال يزال - السبيعيلقد كان الشيخ محمد «.  رحمه هللا السبيعىالشخصيات، فماذا يقول عن الشيخ محمد 
أجدني عاجزا عن التعبير عما يجيش في صدري من  ـمن السنوات التي مرت منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا، وما اشتملت عليه من الكثير من المواقف والذكريات الجميلة 

ومحمد بن يوسف  والتخيفي المقيرنلقد كان يتعامل مع كثير من اإلخوان مثل . كلمات تناسب المعنى التي توفيه حقه -مهما حاولت-شعور وتقدير تجاهه، ولن أجد 
مطلقاً كبيرة كانت أو صغيرة، في البيع والشراء والتعامل اإلنساني واألخالقي، وأذكر  السبيعيوغيرهم من الناس، ولم أسمع من أي إنسان ملحوظة على الشيخ . والقواضي

.  ومع ذلك لم يكن هذا األمر ليجعل أي تناقض في تعامالتهم مع عمالئهم اآلخرين الغنيموكان يمثلهم في الرياض صالح وسليمان  الغنيمأيضاً أنهم كانوا شركاء مع 
.  كانت أياماً جميلة، أعادت إلى ذاكرتي الكثير من المعاني الرائعة. حقيقة هذا الحديث جعل الذكريات واألحداث تمر أمام عيني وكأنها حديث األمس

بنشره  الثلوثيةالذي شرفت دار » رحلة الفقر والغنى«عن الفقيد رحمه هللا حيث تقديمه لكتاب  عبدالعزيزكما كانت كلمات صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن 
.  في هذا الكتاب» هدى«التي خطها قلم ابنته  السبيعيمن يقرأ في سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم « :  كانت صادقة معبرة بكل دقة عن حياة هذا الرجل العظيم حين قال

، وهو الذي أكرمه هللا بعمر مديد، اتهوترجمتها إلى االنجليزية، ال يجد قصة اعتيادية لرب أسرة وعالقته بأبنائه وبناته، بل سيرى التاريخ ماثالً أمامه، متمثالً بمراحل حي
واالجتماعي والسياسي واالقتصادي فيها؛ من الفاقة على اكتشاف البترول، ومن الخوف إلى األمن، ومن  االمنيعاش خالله تأسيس المملكة العربية السعودية وذروة التطور 

مضرب المثل في االستقرار والرخاء، على الرغم من العواصف التي  -بفضل هللا-الجهل إلى العلم والنور، ومن الشتات والتنازع إلى الوحدة واالنصهار، إلى أن أصبحت 
شاهدة على مسيرة هذا الوطن، زمن مراحل تأسيسه وبدايات بنائه اإلداري واالقتصادي في  السبيعيلذلك فسيرة الشيخ محمد . تمر بالمجتمعات المحيطة من حولها إلى اليوم

المملكة في عهد الملك خالد  شهدتهاعهد المؤسس وخلفه الملك سعود، ومن ثم الملك فيصل إلى مراحل التطور واالزدهار، حيث عايش عن قرب الطفرة االقتصادية التي 
، وال البنىمن بعدهما التوسع في تشييد هذه  عبدهللالمملكة في المجاالت كافة، والتي واصل الملك  شهدتهاتحتية  بنىومن بعده الملك فهد، وما تم في عهديهما من تأسيس 

ن يشهد ويعايش المزيد من التوسع في المجال االقتصادي والتجاري في هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ب السبيعييزال الشيخ محمد 
وكان خير شاهد على رحلة الوطن من االنطالقة إلى  عبدالعزيزرحلة الوطن منذ تأسيسه على يد الملك  -رحمه هللا- السبيعيلقد عاصر الشيخ محمد .  -حفظه هللا- عبدالعزيز

يا الحميدة فهنيئاً للشيخ سجاولقد تحدث عنه الكثير من الشخصيات الذين اقتربوا منه طيلة حياته وعمره المديد  فأجمعوا على تلك الصفات النبيلة وأطبقوا على تلك ال. اليوم
فوجدت أن هللا عز وجل أكرمه بالعديد من العطايا والمنح  -رحمه هللا- السبيعيلقد تتبعت سيرة الشيخ محمد .  هذا القبول وتلكم المحبة التي قل أن تجتمع ألحد السبيعيمحمد 

: والسجايا والمكارم والخصال والتي تتلخص في اآلتي 
ة والمتمثلة في بنك البالد حيث ملكأنه بدأ بالصرافة وانتهت تجارته فيها فأمد هللا في عمره حتى أصبحت بداياته األولى تشكل اليوم أحد أكبر الكيانات االقتصادية في الم -۱

.  يعتبر أحد مؤسسيه وأكبر مالّكه
. وقدمت األستاذة هدى في كتابها عن والدها أسرارا وخفايا ولطائف تلك العالقة. والتي أشرت إلى أطراف منها عبدهللاعالقته مع أخيه  -۲

.  -رحمه هللا-الدهم ا وأنجاله وأبناؤه وبناته البررة الذين ساروا على خطاه وتمثلوا صفاته النبيلة ليقودوا من بعده تلك القافلة المباركة التي أرسى قواعده -۳
.  الخيرية ومبادراته الخالدة وخدماته الجليلة ألمته ووطنه ومجتمعه اعمالهوأسكنه فسيح جناته وبارك في عقبه وجزاه خيرا على  السبيعيرحم هللا الشيخ محمد 

ثراء المال واألخالق والقيم  السبيعيالشيخ محمد 
مقال  المشوح عبدهللامحمد : د 



الموت هو نهاية رحلتنا في الحياة الدنيا، والبد أنه مالقينا يوماً عاجالً أم آجالً، فهو يتسلل إلينا خلسة، ويختطف منا 
فال يفجع الروح ويفطر الفؤاد ويحرق النفس مثل تلقى نبأ وفاة عزيز، خاصة إن كنت تحمل له . أعزاءنا دون سابق إنذار

هذه كلمات طرأت في لحظة شوق واشتياق للمحب رجل البر واإلحسان محمد إبراهيم . ذكريات ظل وفياً لها وصادقاً فيها
.على حكم وقضاء ربي، فالنفس ضعيفة والموت قوي بهاولن أعترض . -رحمه هللا- السبيعي

.وإن العين لتدمع والقلب ليحزن وال نقول إال ما يرضي ربنا. -رحمه هللا-لقد رحل عن دنيانا الفانية 
منذ وعيت على الدنيا كان ملء سمعي وبصري سيرته العطرة وحبه للخير وأياديه البيضاء وشخصيته العصامية ووقوفه 
مع المحتاجين وفك كربات المعسرين ودعم مشروعات الخير والبر ودور القرآن وتنظيم المسابقات العلمية، ومنها جائزة 

للتفوق والبحث العلمي وكرسيه الجامعي، كما أنه أنشأ مؤسسته الخيرية لتكون من أكبر  السبيعي وعبدهللالشيخين محمد 
المؤسسات الخيرية المانحة بالمملكة العربية السعودية، ولتجسد تلك األعمال وتكون صرحاً منظماً وراقياً في مفهومه 

-للعمل الخيري وبعده اإلنساني ورسالته الشمولية؛ ليخدم اإلنسان في جميع مجاالت وأوجه العمل الخيري حتى بعد وفاته 
.وأبناؤه البررة أكملوا المسيرة في حياته وسيكملونها من بعده بإذن هللا. -رحمه هللا

أوصنا غير مرة بأن  -رحمه هللا-بن باز  عبدالعزيزبأن والدي سماحة الشيخ  -رحمه هللا-إن الشهادة ل أقولها بعد وفاته 
من ديون عليَّ فهو مصدق وال يحتاج إلى بينة، إنه نوع من المحبة والصدق، قل أن يوجد  السبيعيكل ما يقوله محمد 

.نظيره في هذا العصر
فقد . لقد عرفته أخاً لوالدي، وبينهما من صادق المحبة وحسن التقدير واإلجالل والود ما ال أقدر أن أصفه في هذه العجالة

وكان محل ثقة والدنا على الدوام؛ حيث كان حساب والدي الخاص في . كان على الدوام يزوره ويسأل عنه ويطمئن عليه
مصرفه وقت أن كان محالً للصرافة، وكذلك حسابات الصدقة وحسابات الزكاة وحسابات المساجد وغيرها، ولم يرجع 

-بن باز  عبدالعزيزبعدم وجود رصيد، فكل شيكات الوالد الشيخ  السبيعيعلى مصرف  -رحمه هللا-شيكاً أصدره الوالد 
.حتى لو كان الحساب ناقصاً أو خالياً  السبيعيوحتى خطاباته الورقية بالصرف معتمدة لدى الشيخ محمد  -رحمه هللا

ورفع درجاته وتجاوز عنه وغسله بالماء والثلج والبرد وطهره من الذنوب كما يطهر الثوب  السبيعيرحم هللا الشيخ محمد 
.ووالدنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعباده المؤمنين آمين بهاألبيض من الدنس، وجمعنا 

بن باز الخيرية عبدالعزيزاألمين العام لمؤسسة 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۲هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۳۰الثالثاء 

 السبيعيشهادة حق للوالد محمد 
بن باز  عبدالعزيزأحمد بن . د

مقال



مجتمع األعمال بل والوطن يوم الجمعة الماضية رجالً من رجال الوطن بعد عمر مديد في خدمة دينه ووطنه ومليكه، إنه العم والوالد محمد فقد 
.  ، رحمه هللا وأسكنه فسيح جناتهالسبيعيبن إبراهيم 

بخصال حميدة وعديدة، عرفته من قرب، وتعاملت معه وجاورته، نعم الرجل فاضل  -رحمه هللا-إذا كان التميز هو ما يميز الناس فقد امتاز 
جر وكريم بخلقه وماله، أسس مع أخيه مؤسسة مالية، رأس مالها ثقة الناس واألمانة وااللتزام، عرفته منذ الصغر حيث كان متجره مجاوراً لمت

قد اصطحبني  -رحمه هللا-الذاكرة العديد من الذكريات والمواقف معه، أتذكر جيداً ذكرى من كرمه، كان الوالد تختزن  . الوالد رحمهم هللا جميعاً 
الذي  -رحمه هللا- السبيعيمعه في رحلة إلى مدينة جدة، وكنت حينها صغيراً ومتشوقاً لركوب الطائرة، وصادف أن كان معنا بالرحلة العم محمد 

واعتذر الوالد إال أنه أصر، ولما ) معكم ما يصير ابد وناتروح للفندق : (أصر على الوالد أن يصطحبنا إلى منزله في جدة للمبيت عنده، وقال
مين، هذه مكربينهما من العالقات األخوية والمجاورة استجاب الوالد للدعوة، وكرم العم محمد، وبتنا تلك الليلة في منزله بدالً من الفندق معززين و

ال أنسى ذكرى جميلة ال تزال ذكرها في مخيلتي وصورها موجدة في ملف صور زواجي، وهي كما  . إحدى الذكريات الجميلة عن كرمه
مشهور بالوفاء في تلبية الدعوة وواجب الزيارة منذ القدم، حتى  -رحمه هللا-في حفل زواجي قبل سنوات عديدة، والعم محمد  -رحمه هللا-حضوره 

ته اماعندما كبر في السن كان يتحامل على نفسه مستعيناً بعصا يتكئ عليها، وذراع أبنائه البررة الذين دائماً برفقته في أداء واجباته والتز
رحمه - عبدهللامواقف األمانة والصدق أذكر هنا أنه بعد وفاة والدي رحمه هللا، وكنت وقتها شاباً في مقتبل العمر، وقد كان أخي ومن  . االجتماعية

ل، لعموأنا الوصيين على بعض إخواننا وأخواتنا القصر، وقد وفقنا بفضل هللا، ووفاء لوالدنا أن نكون جميعاً إخواناً وأخوات يداً واحدة في ا -هللا
ألن هناك قصراً، وطلبت المحكمة تكوين لجنة لحصر اإلرث، وقد استعنا بعدد وكان البد من طريقة نظامية وشرعية تضمن مصداقية المستقبل؛ 
  عبدالعزيزالعبد الرحمن السعدي، والشيخ  عبدهللابن موسى، والشيخ  عبالعزيزمن رجال األعمال المشهود لهم بالخير والصالح، ومنهم الشيخ 

.  رحمهم هللا جميعاً  السبيعي، والشيخ محمد الخريجي
د وق الحقيقة كنا متوجسين أن يطلع أحد المنافسين على أسرار العمل وأرقامه، ولكن كان هذا إجراء ال مفر منه، ذهبت إليه وعرضت األمر عليه،

مستعد في أي وقت وبكل ما تطلبونه، وفعالً قضى وقتاً مع اآلخرين من : أثنى على تكاتفنا مع إخوتنا وأخواتنا، وأبدى موافقته الفورية، وقال
رحمهم هللا -اللجنة والمحاسبين والمدققين، وانتهت المهمة، ومنذ ذلك اليوم إلى أن انتقل إلى ربه عز وجل، يعلم هللا لم نسمع عنه أو من زمالئه 

أو تسرب إلينا أي خبر من أحد ال قريب وال بعيد، ولم نرصد أي كلمة أو سر عن أعمالنا حتى بعد مضي سنوات عديدة، وأجزم أنه حتى  -جميعاً 
يدل على أمانته والتزامه، واألسرار من أهم األمانات وال  وهذأبنائه ال يعلمون شيئاً من ذلك، خصوصاً أنه تربطنا بهم صداقة وأخوة قديمة، 

:  الشيصألم يقل الشاعر العربي أبو . يحفظها إال األخيار من الناس
صمود كما عاينت من سائر الصخر .. ضع السّر في صّماء ليست بصخرة 

يرى ضيعة األسرار شراً من الشمّر .. لكنها قلب امرئ ذي حفيظٍة 
فيبلى وما يبلى ثناه على الدهر .. فِعلة  كرائميموت وما ماتت 

، بل أعمالهم بهأما في مجال أعمال البر والخير المتعددة فإنه مثل رجال األعمال األخيار ممن ال يتحدثون عن أعمالهم، وال يبالغون فيما قاموا 
مؤسسة خيرية كبرى تعمل وفق نموذج خيري متكامل،  عبدهللاهي التي تتحدث عنهم، وقد كان له اليد السخية في ذلك، فقد أسس مع أخيه الشيخ 

، وإلى أبنائه الكرام عبدهللاقبل الختام أقدم خالص العزاء والمواساة إلى أخيه الشيخ .  وتقدم العديد من أوجه الخير للوطن والمواطن والمستحق
. الكرام السبيعي، وإخوانه وإلى بناته وزوجته وكافة أسرة السبيعي العبدهللاواألخ العزيز إبراهيم  وعبدالعزيزواألصدقاء األعزاء إبراهيم وناصر 

وإنا ل وإنا إليه راجعون

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۰هـ ۱٤۳۸/  ۱۱/  ۲۸  االحد

والوفاء االخالقمدرسة في  السبيعيالعم والوالد محمد مقال
محمد السعد العجالن  عبدالعزبز



، الرجل السمح والشيخ الوقور والتاجر الطيب السبيعي ابراهيمرحل باألمس عن دنيانا الفانية الشيخ محمد بن 
العمل الخيري على مدى عمره المديد، فهو أحد المعمرين الذين أنعم هللا عليهم بطول  بإضاءاتالذي تألق 

والعطاء والكرم  واالحسانبفضائل أعمال البر  اسمةاقترن  حتي، الفضيلة بأفياءالعمر على ُحسن عمل وتأنق 
وعرفه أو لم يعرفه هو ذات الرجل  بهوالسمو األخالقي الذي يتعالى على الكبر واألنفة واالنا، كل من التقى 

رجل لم تبطره الثروة ولم تفتنه مباهج وملذات الحياة وهو الذي ذاق  الصالةمن التواضع والبشاشة والتجمل 
ومرها والقى الوصب والنصب والكدح والتعب مما ترسم على جبينه  بحلوهامرارة الفقر وعاش الحياة 

ومن هم في سنه  واالجدادالمتقاطع بعصامية رجل فذ واكب جيلين متغايرين وعصرين متباينين، جيل اآلباء 
وهمومه حيث شظف العيش وقله  متقلباتهوهو دور البناء والتأسيس األول الذي عاصره وعايشه وعرف 

واألحفاد حيث رغد العيش ووفرة الخيرات والثروات فصبر وشكر وحمد هللا كما هو  االبناءالموارد، وجيل 
حال الكثير من أبناء جيله وزاده ذلك قرباً بخالقه وتمسكاً بتعاليم دينه، وخاض غمار الحياة بال معلم وال موّجه 

ولم يدخل مدرسة إال مدرسة الحياة التي خاضها بكل عنفوان الشباب وحماسته وهو يبحث عن لقمة العيش 
 عبدهللاذاق طعم اليتم بعد وفاه والده وهو صغير فكانت والدته هي األم واألب بالنسبة له وألخيه  انالكريم بعد 

ليبدأ رحلة الكفاح والعمل المتدرج في مدارس الحياة حتى كون له اسماً المعاً في عالم المال واألعمال 
والتجارة وكان شعاره الصدق واألمانة والنزاهة في أعماله وتعامالته كلها فكان استثناء في عمله الذي بناه 

في بالدنا الذي يكن  االمرفحقق من الشهرة وذيوع الصيت ما أكسبه ثقة والة  االمينعلى سمعه التاجر القوي 
لسانه بالدعاء لهم والتذكير بدورهم، عرفته منذ عقود كريماً في ماله وجاهه  ويلهجلهم كل والء وصدق انتماء 

غاب منهم  اذا، من كل أسبوع ويمازحهم  األحديةوجيرانه ومعارفه ومرتادي جلسته  اصدقاءهوابتسامته يتفقد 
أحدهم تفقدهم حيث كنت استشرف بزيارته وأنهل من معين تجربته وخبرته في الحياة فرحم هللا رجل  واناأحد 

وناصر  ابراهيمالبر والخير واإلحسان وجعل الجنة داره وقراره فما مات من خلف هؤالء األبناء النجباء 
الذين يتنافسون على الفضيلة في بر والديهم ومالزمة والدهم في مجلسه العامر على الرغم من  وعبدالعزيز

وهم يجتمعون في ابتسامة واحدة كلها ابتهاج وفرح وألق وسرور وهم امتداد لمسيرة  واعمالهمكثرة مشاغلهم 
.في حياته وبعد مماته ابيهموالدهم وسيرته فهنيئاً لهم مبرتهم لوالديهم وحفظهم لود 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۳هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/  ۱   االربعاء

الرجل السمح والشيخ الوقور...  السبيعي ابراهيممحمد بن مقال
الكليب عبدالعزيزفهد 



، وعاش في كنف والدته، بعد أن انشغل والده في رحالت البحث عن عنيزةم في منزل متواضع وبيئة فقيرة قاسية في مدينة ۱۹۱٥ولد عام 
عاًما في وقتها مسئوليات البحث  ۱۱رحل األب وتحمل الطفل صاحب الـ.. الرزق، في وقت كانت تعاني فيه المنطقة من تبعات الفقر والقحط

.عن الرزق وهموم اليتم والمسئوليات الجسام، فقاده القدر مع عمه إلى مدينة مكة المكرمة
وطباخا وبائع سجاد متجوال، وبائًعا في دكان عمه، ثم التحق » دالال«ووفي األراضي المقدسة امتهن كل أنواع المهن البسيطة، فعمل ساقيا 

بمكة ويبني سمعة حسنة هناك، ثم أسس أول شركة  الجودريةأن عاد للسوق ليفتتح دكانا في سوق  يلبثبالعمل الحكومي في الجمارك لكنه لم 
من تلك الشركة  بالتخارجعاما تغيرت فيها أوضاعه وكبر أبناؤه وزادت خبراته، عندها قام  ۲۸في حياته مع أحد رجال األعمال استمرت 

.الرسمي السعودي بالزيليؤسس عمًال جديًدا زود من خالله وزارة المالية عبر عقود حكومية  عبدهللاواستدعاء شقيقه 
عام من العمل واإلنجاز في مجاالت  ۱۰۲الذي توفي هذا الشهر بعد قرابة  السبيعيهذا ملخص لبدايات رجل األعمال السعودي محمد إبراهيم 

»  السبيعيإبراهيم  وعبدهللامؤسسة محمد «، وتوجها العمل الخيري الذي بقي ذكرى خالدة عبر الصيرفةوأنشطة عدة تسيّدها العمل في مجال 
العمالقة التي حققت حضورا وإنجازات كبيرة على مستوى الشرق األوسط وأفريقيا من خالل عمل مؤسسي محترف شامل لكل مناحي الحياة 

وتدريبية وكفالة لأليتام واألرامل وذوي االحتياجات، وجعل كل ذلك مبنيا  تأهيليةمن بناء مستشفيات ومساجد ومدارس وآبار ومعاهد وبرامج 
.وديمومته استمراريتهعلى أوقاف وأصول ثابتة تضمن للعمل 

في صمت بعد أن مأل الدنيا صخبًا باإلنجاز، وترك خلفه أعمال خير كثيرة تخلد ذكراه وتزيد من األيادي التي ترتفع  السبيعيرحل الشيخ محمد 
للسماء تدعو له، ودروًسا وعبًرا للطموحين، وخاصة رجال األعمال واألثرياء والميسورين ملخصها أن للنجاحات متطلبات تتوجها العزيمة 
واإلصرار، وللرزق ضريبة ال بد من دفعها للوطن والمجتمع عبر المساهمات الخيرية والمسئوليات االجتماعية التي تخلد الذكرى في الدنيا 

.»أن ترحل ويرحل اسمك معك«في اآلخرة، وهي صورة أفضل من صورة » باقيات صالحات«وتتحول إلى 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲٤هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۲الخميس 

والباقيات الصالحات السبيعيمحمد مقال
محمد السهلي 



ن الجوانح والقلوب بي ما من شك أن غياب من لهم دور إيجابي مشرف في محيطهم األسري وفي ميادينهم االجتماعية يُحدث فراغاً واسعاً، وحزناً طويالً يظل مقيما
، فالسعيد من يدعى له بالمغفرة ..!ُمجاوري قوم ال تزاور بينهم.. أزماناً وأعواماً مديدة على تعاقب األجيال جيالً بعد جيل، أسفاً على بعدهم ومبيتهم تحت طيات الثرى

من الذين يؤتون أجرهم مرتين، جزاء ما قدمه من حسنات  السبيعيويبقى ذكره طرياً في النفوس، فالمرجو من المولى أن يكون الشيخ الكبير محمد بن إبراهيم 
هـ بمدينة ۱۳۳۳رجاء المثوبة من رب العباد، ولقد أطّل وأهّل على الدنيا عام  -وأعمال جليلة خيرية عامة على مدى عمره المديد المبارك يتعذر عّدها وحصرها 

اليتم، صغيراً فظل يُكابد مرارته، ثم درس في أحد الكتاتيب لتعلم الكتابة، وقراءة القرآن الكريم وحفظ ما تيسر من  باكرهحيث  القصيم، إحدى كبريات مدن عنيزة
َصوب .. ، مع تلقيه مبادئ في العلوم الشرعية، وما يتعلق بشروط أداء الصلوات الخمس، وعند بلوغه الحادية عشرة من عمره اتجه مع عمه..اآليات وقصار السور

، )عنيزة(رأسه ورؤوس آبائه  بمهوىمكة المكرمة ألجل طلب المعيشة ومزاولة بعض األعمال المهنية المعينة على ذلك، لسد حاجته، وذلك لعدم توافر فرص العمل 
:وكأنه قد سمع قول الشاعر
بهنقّل ِركابك عن ربع ظمئت 

المطر به يهميإلى الجناب الذي 
ثم استقل في مزاولة بعض األعمال التجارية من عقار وصرافة ... وعند وصوله مكة المكرمة بدأ يعمل صبياً عند عمه متنقالً في مواقع أخرى مماثلة لعمله لدى عمه

 -م والفقراء داخلياً وخارجياً يتامع شقيقه عبد هللا، فأخذت الدنيا تنمو شيئاً فشيئاً حتى كبرت واتسعت جوانبها، فأصبحت من أكبر المؤسسات الوقفية الخيرية لرعاية األ
بخمسة أعوام حافلة بإخالص العبادة لمواله، وبالسمعة المعطرة بالثناء، وبالبذل  الهُنيدةوقد انتقل إلى رحمة هللا بعد حياة طويلة جاوزت عبور  -غفر هللا له ولوالديه 

والعطاء بسخاء في أوجه البر واإلحسان،
تغمده المولى بواسع  -هـ بجامع الملك خالد بأم الحمام، وووري جثمانه الطاهر في مقبرة الدرعية ۱٤۳۸ - ۱۱ - ۲٦فأديت الصالة عليه بعد صالة مغرب يوم الجمعة 

:مخلفاً ذرية صالحة تدعو له وتجدد ذكره الحسن -رحمته 
وإنما المرء حديث بعده

فكن حديثاً حسناً لمن وعى
 -عبد هللا بن باز  بن ولقد ضاق قصره وما حوله بأعداد كبيرة جداً من المعزين فيه من علماء وأمراء ومحبيه، وكان ذا صلة مستديمة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز

يتلذذ بالبذل  -أبا إبراهيم  -في الداخل والخارج، فهو محبوب ال ترد شفاعته وال تعريفه بأحوال المحتاجين، كما أن  المحتاجةالمعني بالعطف على األسر  -رحمهما هللا 
:في أوجه البر والعطف على المساكين الذين قست الحياة عليهم بتأمين مساكن أليتامهم وأراملهم مع منحهم المال الوفير

ستلقى الذي قدمت للنفس محضراً 
فأنت بما تأتي من الخير أسعدُ 

فيعرض علينا زيارته في  -رحمهما المولى  -عند صديقه العم الحبيب عبد هللا بن إبراهيم الخريف  بهحيث نلتقي .. ولي معه بعض الذكريات الخفيفة منذ عقود مضت
وبات في باطن  -أبو إبراهيم  - نواظرناولئن غاب عن .. وغيرها يؤكد علينا بذلك الزواجاتمنزله، وكلما نسعد بالسالم عليه في بعض المناسبات مثل مناسبات 

:األرض فإنَّ ذكره الجميل باق في خواطرنا مدى العمر
لعمرك ما وارى التراب فعاله
ولكنما وارى ثياب وأعظما

.الصبر والسلوان والسماحي السبيعيتغمده المولى بواسع رحمته وألهم شقيقه الشيخ عبد هللا، وأبناءه البررة، وبناته الفضليات وعقيلته وأحفاده، وكافة أسرة 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲٤هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۲الخميس 

 السبيعيورحل الرجل العصامي الشيخ محمد 
الخريف  عبدالرحمن عبدالعزيز

مقال



م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲٤هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۲الخميس 

رجل البنوك واالستثمار الذي فقدناه.. السبيعيالشيخ مقال
  الجهنيعيد مسعود  .د



رجل البنوك واالستثمار الذي فقدناه.. السبيعيالشيخ 
  الجهنيعيد مسعود  .د

لألمانة خ وأتعرف عليه، انفتح له قلبي من أول لقاء، وضمته جوانحي عاطفة عميقة وحباً صادقاً، ما زال ينمو ويزيد ويكبر كلما عرفته أكثر، والشي السبيعيهللا أن ألتقي بالشيخ محمد بن إبراهيم   عندماشاء
.مثال فريد في لطفه ورقته وإنسانيته، وأدبه الجم، حديثه العذب، واحترامه لآلخرين وحبه لهم واالهتمام بهم

ر يص كانت قليلة متباعدة، لكن في كل مرة زرته فيها كنت أزداد حباً له وإعجاباً بخلقه وتواضعه وحسن سجيته، وكان في سماحته وحسن خلقه أنه -رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته-أعترف أن زياراتي له 
يكون المرء لين الجانب طلق الوجه  انإن من حسن الخلق (لمأثورة م اإصراراً عجيباً على تكريم من جاء لزيارته، وإذا جلست إليه وجدته فريداً في لطفه وإنسانيته وحديثه العذب وطالقة الوجه، جاء في الحك

).طيب الكلمة
قوية صادقة، وإن كل جملة تراودني عن نفسها  اشةإنني أجد صعوبة في الكتابة عن الشيخ، فالعاطفة بطبيعتها إذا جاشت وفاضت تشوش على العقل وأنا لي حب عميق للرجل، ولي تجاهه عاطفة جي

.واستعرضها في عقلي أجدها ال توفيه حقه
.لن يفيه حقه مهما اجتهدت في ذلك واخترت من الكلمات والعبارات، فلكل محبيه العتبى حتى يرضوا السبيعيلعل ما قلته آنفاً اعتذار مسبق عن أن ما سأكتبه عن الشيخ 

َُّكْم  َوَصابُِرواْ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اْصبُِرواْ { لىرحمه هللا حليماً صبوراً والصفات الطبية األخرى اجتمعت فيه، وهي من الصفات التي يحبها هللا سبحانه وتعالى، يدلنا على ذلك قوله تعا ان َوَرابِطُوْا َواتَّقُوْا ّهللاَ لََعل
.۱۲۷النحل } َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِاّلِ {ويقول عزَّ وجلَّ . ۲۰۰آل عمران } تُْفلُِحونَ 

:كما يقول الشاعر!. متواضعاً اجتمعت فيه مكارم األخالق والعقل، أحكمته التجارب فزادته حكمة وتواضعاً، ال يقول لسانه إال خيراً  خلوقاً رحمه هللا  السبيعيكان الشيخ 
َعّود لَسانك قَْول الَخير

إّن اللَسان لما عّودَت يْعتَاد
سه وإسالمه نفالذي عرف بمحاسن األخالق، فقد نوه اإلسالم بالخلق الحسن ودعا إلى غرسه في المسلمين وتنميته في نفوسهم، واعتبر إيمان العبد بفضائل  السبيعيوهذا ال يستغرب من رجل في خلق الشيخ 

.رواه أبو داود) ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق: (بحسن خلقه وقد بين الرسول صلى هللا عليه وسلم فضل محاسن األخالق فقال
التي شهدت غزوة ) بدر(كيف بدأ حياته العملية في  -رحمه هللا-إال أنني عرفت بعض مالمح كفاح الرجل في هذه الحياة، أخبرني  -وهذا تقصير مني-رحمه هللا  السبيعيورغم أن زياراتي على قلتها للشيخ 

 واإِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمَالئَِكِة أَنِّي َمَعُكْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آََمنُوا َسأُلْقِي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَرُ {بدر الكبرى ضد المشركين الذين تلقوا هزيمة نكراء، فقد ألقى هللا سبحانه وتعالى في قلوب الذين كفروا الرعب قال تعالى 
ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق اْألَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنهُْم ُكلَّ بَنَانٍ  َ لََعلَّكُْم تَْشُكُرونَ {، وقال تعالى ۱۲األنفال } الرُّ ُ بِبَْدرٍ َوأَْنتُْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا هللاَّ .۱۲۳آل عمران } َولَقَْد نََصَركُُم هللاَّ

 بهاقرشاً لكنها مباركة ألنها مكتسبة بالحالل، ومنها إلى مكة المكرمة المدينة المقدسة ) ۱۲(رحمه هللا، المرتب  عبدالعزيزموظفاً فيها في عهد صقر الجزيرة الملك  السبيعيبدر التاريخ والعزة بدأ الشيخ 
.رواه البخاري) ال تشد الرحال إال إلى ثالث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى(المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلواتهم، يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم 

عن ) رحلة الفقر والغنى(الصرافة ونجح فيها عبر عقود عديدة ليصبح واحداً من أبرز رجال األعمال في هذا الميدان، والكتاب الذي صدر بعنوان  السبيعيمن هذه المدينة المقدسة المباركة امتهن الشيخ 
.بعض مالمح حياته فيه لمحات عن مسيرة حياة الرجل

.لك ناصية الشعر العربيامتورغم أنه لم يتلق تعليمه في الجامعات إال أنه يملك حبل الثقافة في علم البنوك والصرافة وله باع في ميدان الثقافة والشعر فهو شاعر 
تيان عليها، أما الجمعية الخيرية التي كان رحمه هللا يرعاها بنفسه لإلوإذا كانت جهوده في مجال علم البنوك والمال واالستثمار خرج من رحمها بنك البالد فإن هذا إحدى محاسنه العديدة التي ال يتسع المجال 

لرسمية، فأصبحت واحدة من أهم الجمعيات الخيرية التي يشار ت افهي متعددة األغراض في مجال البر تمتد أجنحتها الخيرية إلى دعم الفقراء والمساكين والمحتاجين والجمعيات الخيرية المعتمدة من الجها
.إليها بالبنان بما قدمته وما تقدمه من أعمال تستحق اإلشادة

وإخوانهم وأسرته الكريمة وذويه ومحبيه الصبر  وعبدالعزيزوناصر  هيمأسأل هللا الذي اختاره إلى جواره أن يتقبله بأحسن القبول وأن يرحمه برحمته الواسعة ويدخله وارف جناته، ويلهم أنجاله األساتذة إبرا
ابُِروَن أَْجَرهُم بَِغْيِر ِحَسابٍ {، ۱۷لقمان } واْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُمور{الجميل، ولنحدث النفس بالصبر جميعاً نزوال عند قول الحق تعالى  .۱۰الزمر } إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

.وال حول وال قوة إال بال.. رغم مرارة الصبر وهول المصاب
).۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷(الفجر } يتِ يَا أَيَّتُهَا النَّفُْس اْلُمْطَمئِنَّةُ اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً َمْرِضيَّةً فَاْدُخلِي فِي ِعبَاِدي َواْدُخلِي َجنَّ {: قال تعالى

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲٤هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۲الخميس 

مقال



سالمتك ال باس  -سالمتك يا شمعة البيت والحي (بصوت مرتفع تارة بأبيات » يهيجن«ال يبرح صوت العم محمد يتناهى إلى سمعي وهو 
وهو جالس على كرسيه الخشبي العتيق يتمايل ) وأبو وليد اللي علومه يطربني حازم فاهم لضده ما يداني(وتارة بأبيات ) العيااليا أم 

برأسه يمنة ويسرة ومذياعه الصغير بالقرب منه، تقرع تلك األبيات طبلة أذني بعد أن حفرت أخاديدها في مخيلتي، تشعرنِي برعشة 
أعلم أن البوح عن الشيخ محمد توأم خوفي، ألنك . عذراء حزينة تتسلل إلى داخلي، فعبقها عالقاً بين ثنايا ذاكرتي، ومذاقها يرطب قلبي

أوتار الحناجر، فحسبك أن  بها تهتزتحتاج إلى كلمات تليق بعظمته مما تعجز أن تسطره األقالم وأرقى مما تلدها األفواه وأعمق مما 
كان شاهدا تاريخيا  -رحمه هللا-تجلس مع الشيخ محمد حتى تجد نفسك قريبا من عتبة ذاكرة ممتدة تعود بك إلى بدايات التأسيس، فالشيخ 

ثقة  السبيعييا  انت«على تأسيس المملكة، فقد صافح المؤسس وجالس أبناءه وسافر معهم وثقوا فيه وأثنوا عليه ثناًء عاطراً حتى قالوا 
:، وهو بدوره أحبهم ووثق فيهم فقال»وتعاملنا معك كثير

انظر يمين وخلف وانظر يسارا -آل السعود وغيرهم جعله أفداك 
حكام من حكام بعلم وجدارا - واالدراكالعدل فيهم والمكارم 

؛ بدأ عامال بسيطا ثم مصرفيا أسس هو وأخوه الشيخ وبيوتاتهالقد أحب الشيخ األرض فعمرها، ففي حوانيت مكة وبين أزقتها الضيقة • 
شركة للصرافة والتجارة، وتحولت بفضل هللا فيما بعد إلى أحد أكبر الشركات في مجال االستثمارات والعقارات، ولها دور بارز  عبدهللا

في السعودية  الصيرفةفالشيخ محمد يعتبر بحق أحد مؤسسي . ، الذي يعتبر اليوم واحداً من أكبر البنوك السعودية»بنك البالد«في تأسيس 
.ومساهم فعلي في نهضة القطاع المالي فيها

ه إليكما أنه أحب الناس فكان أنفعهم للناس، فقد كان مدرسة للعمل اإلنساني يتفقد األرامل واأليتام والفقراء والمساكين، يجالسهم ويدنيهم • 
ً «يقول في أحد حواراته الصحفية . ويحادثهم ويسأل عنهم ويصلهم، يباشر كل هذا بنفسه أكاد أبكي وأعطيه عن .. حينما أرى ضعيفاً حقا

المؤسسة الخيرية لتكون واحدة من أكبر  عبدهللاثم أسس هو وشقيقه الشيخ . »نفس راضية، وكلما زدت في العطاء ارتحت نفسياً 
المؤسسات الوقفية تتكامل مع غيرها في دعم أعمال البر وبناء الفرد والمجتمع وتشكل منهجا لما يعرف بالعمل الخيري التنموي الذي 

.يستديم نفعه
وأحب الحياة فأحبته الحياة، فقد كان المرح وإشاعة السرور والبهجة في حياة القريبين منه جزءا ال يتجزأ من شخصيته، تجده يمازح • 

بيته للتقدم  الىما حييت يوم قدمت من كندا وذهبنا  انساهامن القصص الطريفة مع العم محمد التي ال . الصغير والكبير يضحك معهم
وشائج حب وعالقة طويلة، وبدأ يترحم  بالعثيمينبالخطبة الرسمية من حفيدته أجلسني قريبا منه وأثنى علّي وعلى عائلتي، وقال تجمعنا 

عندي مالحظة بسيطة : ثم التفت إلّي وقال. به، وراح يعدد مناقبه وطبيعة عالقته -رحمة هللا عليهم أجمعين- عثيمينعلى الشيخ محمد بن 
، بهأرهفت سمعي مصغيا إلى ما سيتفوه . قد الحظ عساهانتابني شعور بالتوجس والخوف وأتتني الراجفة تتبعها الرادفة، فماذا . عليك

يا وليدي وزنك : استشعرت برودة جمدت أطرافي منتظرا لحظة ينطلق صوته مع أنفاسه، وبابتسامة عريضة بانت ثناياه، قال العم محمد
يسدي إلّي نصائحه ويعدد مخاطر السمنة، وعند نهاية كل  اياههونها هللا تاركا : زايد وأنت شاب صغير، بدأت أتنفس الصعداء قلت لنفسي

أخيرا على  بهكنت صادقا بوعودي له فمنذ خرجت من عنده، بدأت برنامجا غذائيا قاسيا انتصرت . ابشر يا عم: جملة أهز رأسي قائال
.وزني الزائد

وأحب هللا، فنور هللا روحه بمشكاة اليقين لينتصب في محرابه خاشعا يتلوه العشق فال تسمع إال تمتمة شفتيه بعد أن ارتخت يداه وعانقت • 
ال معنى لرحيل العم محمد سوى أننا سنظل مسكونين باأللم والوجع . األرض طويال حتى طوت جسده الطاهر وتدثرت بعضا من ثراه

وكالهما ستستحيل بقلوبنا حزنا بفعل ذكرى ستظل تعاند بحضورها دون أن تراعي فينا حرمة غياب العم محمد، لكننا كلما استقرت 
.سوءتها بهلحظات الحزن في قلوبنا وترجمتها أعين عارية سنطفق نخسف من ورق أرواحنا، التي أضاءت بقبس من نوره ما تواري 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲٥هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۳الجمعة  

معمور بحب هللا واألرض.. السبيعيالشيخ محمد 
العثيمين ابراهيم. د

مقال
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الفهد العجالن إن العمل  عبدهللاقال عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة األوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض 
رحمه هللا، مشيرا إلى أن الفقيد أسس  السبيعيالخيري والوقفي فقد أحد أعالمه في بالدنا بوفاة الشيخ محمد بن إبراهيم 

الخيرية  السبيعي وعبدهللايتسم بالتنظيم واالحترافية مما أصبحت معه مؤسسة محمد  عبدهللاعمال خيريا مع أخيه الشيخ 
.على المستوى المحلي واإلقليمي يحتذىنموذجا 

التعليمية  واإلغاثيةالمؤسسة في مجال الخدمات االجتماعية والصحية  بهاونوه العجالن بشمولية المجاالت التي تعمل 
والثقافية والتطويرية وكافة وجوه البرِّ واإلحسان يقود هذا العمل الكبير فريق مؤهل، يقوم بدعم المؤسسات والجمعيات 

.والمكاتب الخيرية العاملة في الميدان، وتحقيق مفهوم الشراكة في العمل الخيري
 السبيعيالمتتبع لمسيرة المؤسسة يلمس مدى الجهد الذي بذله المؤسسون والقائمين عليها حيث مّرت مؤسسة : وقال

الثالثة، التي يقف  االستراتيجية، هي اآلن في سنتها األخيرة من الخطة استراتيجيةالخيرية في مسيرتها بثالث خطط 
تتكامل مع غيرها  انفي العطاء بإحسان لتحقيق األعظم أجًرا واألكثر نفًعا، ورسالتها  ريادة: على هرمها رؤية المؤسسة

في دعم أعمال البر، وبناء الفرد والمجتمع، وتطوير العمل الخيري، وتحقيق التنمية المستدامة من خالل بيئة مؤسسية 
الحالية، وكانت  االستراتيجيةفي تحديد عدًدا من المجاالت التي خرجت كأولويات للخطة  اسهممحفزة وفريق مؤهل، 

أعمال البر وتخفيف الفقر، : نتيجة لعدد من األدوات والتطبيقات المتخصصة في تحديد األولويات، ومجاالتها كاآلتي
.وكتاب هللا والعلم الشرعي والتعليم والدعوة، والمساجد والطفل والشباب واإلعالم الهادف

، ويميزها عن االستراتيجيةمن أجل أن تقوم المؤسسة بعملها بصورة منهجية مؤسسية، بما يحقق رؤيتها وخطتها : وزاد
رحم هللا الفقيد فقد رحل وبقي .. غيرها من المؤسسات، كان لها عدد من سياسات العمل المعتمدة، التي تنتهجها في العمل

.أثره ينتفع منه القريب والبعيد

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲٦هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ٤السبت   

نموذج للعمل الوقفي  السبيعيمحمد 
الفهد العجالن  عبدهللا

مقال



فاقد الشيء ال : "سترى أن المثل القائل -رحمه هللا-الراحل  السبيعيندما تدقق قليالً في شخصية الشيخ محمد بن إبراهيم 
ليس صحيحاً، فقد عرف الشيخ ألم الفقد واليتم لكن لم يمنعه ذلك من أن يداوي جراح من فقدوا أهلهم، أو أحداً " يعطيه

التي تبنت العديد " الخيرية السبيعيبن إبراهيم  وعبدهللامؤسسة محمد "منهم، فكانت يده ممدودة إليهم بسخاء، من خالل 
، كما كان عضًوا مؤسساً "مشروع بناء القيم التربوية لليتيم"من المشروعات االجتماعية التنموية الخاصة باأليتام ومنها 

.، إضافة لحرصه على توفير كفالة سنوية لأليتام في أنحاء المملكة المختلفة)إنسان(في جمعية رعاية األيتام 
من الشخصيات التي أثرت في االقتصاد السعودي بشكل واضح، فقد جمع بين البر وتنمية الحراك  -رحمه هللا-كان 

االقتصادي بوتيرة واحدة، ومن ذلك جهوده في إنشاء أوقاف ذات عوائد ضخمة، يُخصص ريعها لدعم المشروعات 
الخيرية المختلفة في أنحاء المملكة، وحرصه على توفير فرص عمل تفيد أصحابها وكذلك االقتصاد نفسه، فكان أن قام 

الحاسب  -التجميل والتزيين  -الخياطة والتطريز(بتأهيل المئات من فتيات األسر الفقيرة لسوق العمل في وظائف 
.، وكذلك تأهيل الكثير من الشباب الفقراء لسوق العمل في عدد من المهن الصحية وغيرها)اآللي

أن رأى أثر جهوده الخيرية في حياته، حيث شاهد المئات من الشباب  السبيعيلقد كان من نعم هللا على الشيخ محمد 
، الذي كان يؤمن بأن ارتفاع السبيعيالسعودي غير القادر على الزواج يبني بيتاً وتستقر حياته بفضل هللا ثم بجهود 

معدالت الطالق بحاجة إلى دورات تمهيدية لتدريب األزواج على مهارات الحياة الزوجية، فكان أن مول ودعم الكثير 
.منها

إيمانه العميق بأن االستثمارات المربحة، هي تلك التي  -رحمه هللا-ومن بين القناعات التي تعجب من يقرأ سيرة الراحل 
تسهم في زيادة اإلنتاج الصناعي والزراعي للمملكة، وأن توظيف المال في القطاعات اإلنتاجية يحقق للمستثمرين 
ربًحا، كما يوفر فرص عمل متنوعة للشباب، وكذلك إيمانه بأهمية تعلم اللغات، أي ضرورة العلم بجانب العمل، 

.وحرصه على قراءة قصص نجاح المكافحين لالستفادة منها في تكملة مشوار النجاح
إّن من نعم هللا على اإلنسان الذي يعمل في : "هذه الكلمات عن الشيخ البار سوى كلماته نفسه بهليس هناك ما أختم 

 بهاوظيفة في الدنيا يكسب منها المال؛ وأجًرا في اآلخرة على األعمال التي يخدم : المؤسسات الخيرية أن أعطاه شيئين 
".الفقراء واأليتام والمحتاجين، وأنت رغم أنك تأخذ المال إال أنك في طاعة وخدمة جليلة

نسأل هللا أن تثقل أعماله هذه كفة ميزان حسناته، وأن يرزقه هللا الفردوس األعلى من الجنة، وأن يلهم هللا أهله ومحبيه 
.راجعون اليهالصبر والسلوان ؛إنا ل وإنا 

األيتام الالفاليتيم الذي أصبح أبا  السبيعيالشيخ محمد 
الحسيني  عبدهللامحمد 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۹هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۷الثالثاء  

مقال



 
؟ السبيعيوأعماله الخيرية ودعمه للجمعيات معلومة للجميع ولكن هل تعرف من هم أبناء الشيخ محمد  السبيعيحياة الشيخ محمد  

رحلة الفقر (ومن خالل قراءة كتاب ) ندى ونهله  وهيفاء ووفاء ومها  وهدى ( وست من البنات ) وعبدالعزيزوناصر  ابراهيم( للشيخ ثالثة أوالد 
تعرفت عن بُعد عن حياته وتربيته ألبنائه فقد كان رحمه هللا حريصاً كل الحرص  السبيعيديوان شعر للشيخ محمد ) تاجر وشاعر(وكتاب ) والغنى

اطلعت من خالل صفات كتبه أنه يزرع فيهم التواضع واالحترام واالعتماد على النفس وصلة الرحم  وعلى التنشئة الصالحة والتربية الحسنة 
والصدقة

:ويقول في كتابه تاجر وشاعر 
اعرف مقامك خيّرن من خيارا... فرضك وعرضك سمعتك ال عدمناك 

الكبارابل زد تواضع واحترام ... ال تغتر فيما هللا أعطاك  واياك
وتواراومن طاول أطول منه تعب ...  وياقاكوحذرا الغرور هللا يجيرك 

بالشطاراالفخر  تراوإياك ال تغلب ... ال تغتر في كل من جاك  واياك
كل هذا قرأته من الكتب ولكن ومن خالل عملي اإلعالمي في تغطية عزاء الشيخ محمد اتضح لي شي أعمق وأكبر ؟ 

للصالة على الفقيد يتقدمهم فضيلة المفتى  قدموففي يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي القعدة وفي جامع الملك خالد رأيت مئات المعزين 
وأمير منطقة الرياض باإلنابة وجمع غفير من العلماء والمشايخ والدعاة ورجال األعمال وجمع من محبي الشيخ  من مواطنين ومقيمين مشهد 

فمن خالل نظراتهم ودعواتهم تالمس إحساسا صادقا وحزنا عميقا على الفقيد وأنا أتابع أبناء الشيخ  السبيعييشعرك بأن الجميع يحب الشيخ محمد 
الثالثة يحملون نعش والدهم والحزن يملئ قلوبهم ولكن اإليمان بقضاء هللا وقدره  واالبناءمقبرة الدرعية  الىثم توجهنا ،وإذا بهم صابرين محتسبين 

نا أتمل وأ يقويهم وإذا بإعداد كبيرة هناك وقد أقيمت صالة الميت في المقبرة لمن لم يتسنى له الصالة عليه منظر وداع شارك فيه األحباب واألقارب
.وضع أبناء الشيخ في ذلك الموقف الصعب

يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الحادية عشر ليالً للتغطية  اتواجدعن قرب حيث كنت  السبيعيوفي مجلس العزاء شاهدت حياة أسرة 
  عليشةفي حي  السبيعي ابراهيماإلعالمية  ويمكن لي أن اخلص األيام الثالث في منزل الشيخ محمد بن 

رأيت تواضع األبناء وبساطة األسرة
لمست التقدير واالحترام لكل من جاءهم

شاهدت تقديرهم للكبير واحترامهم للصغير
.اجتماعيا وماليا إال انه وضع لهم قواعد التواضع في كل شي  السبيعيلم أكن في قصر فخم رغم مكانة الوالد محمد 

األبناء واألحفاد في صف واحد يستقبلون المعزين ومن أمام الباب
عظمة في التواضع واالحترام لكل معزي 

ورأيت مكان جلوسه وكنت أتوقع أن أشاهد القصر والحاشية والحرس والرفاهية فقامة الشيخ  السبيعيرأيت المنزل الذي عاش فيه الشيخ محمد 
محمد رفيعة إال أني وجدت بساطة المكان وتواضع الرجال وحسن االستقبال والنفس المطمئنة الصابرة

لم أجد العزاء الفخم وال القصر الفخم بل وجدت تواضع وكثرة محبين
وجدت المعزين من كل أطياف المجتمع 

والبسطاء والمسؤولينشاهدت األمراء والوزراء والمشايخ  والعلماء 
شاهدت الغني والفقير والصغير والكبير  

قد أحسن التربية فاألبناء نتاج تربية اآلباء والناس شهداء هللا في أرضه  السبيعيوبعد تلك المشاهد والربط بين الكتاب والواقع علمت بأن الشيخ محمد 

م ۲۰۱۷/  ۸/ ۲۹هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۷الثالثاء  

السبيعيمحمد  ابناءمن هم 
مقال  الحقبانيتركي فائز 



، رحمه هللا وأسكنه جنات السبيعياإلنسان ذكر، والذكر الطيب يبقى في الذاكرة، والشيخ محمد إبراهيم 
وهو األب الروحي . عرضها السموات واألرض، يعد مسيرة إنسانية رائدة من رواد العمل الخيري

مواقفه خيرة، وسيرته . لكل عمل فيه خير حيث أخذ بأيدي الكثير من المستحقين للعون والمساعدة
، وما دعاني السبيعيهذا ما كتبته عنه ابنته هدى محمد . عطرة، وكفاحه امتد لعشرة عقود من الزمن

للكتابة عنه، رحمه هللا، هو من أجل االقتداء بسيرته وأعماله النبيلة الخيرة ومن باب التذكير لألخيار 
، رحمه هللا، سيرته حافلة بالعمل السبيعيوالشيخ . “إلى هللا زلفى”الذين يعملون الخير من أجل التقرب 

وجيرانه والعاملين معه، صفات إنسانية عظيمة ومن . حسن عالقته بأخيه وأقاربه الىالخيري إضافة 
ضمن ما قرأته عن المشاركات في وسائل التواصل عن وفاة المحسن الكبير ما أشار إليه أحد 

سنة حتى وقفت أمام أبواب مؤسسته الخيرية فدعمني منذ عام  ۱٥عشت يتيماً “ :األشخاص الذي قال
.“حتى كبرت وأصبحت معلماً  ۲۰۱۳

 الشيحيسوى هذه الشهادة لكفته هذه الجزئية، نقلتها عن الزميل صالح  السبيعيولو لم يكتب في سيرة 
رحل الرجل الطيب الذكر وتبقى ذكراه عالقة في األذهان، . لمناسبتها لموضوعي“ الوطن”في الزميلة 

في نعيه “ بدر العساكر”والكل يدعو له بالرحمة، وكما قال مدير مكتب سمو ولي العهد معالي األستاذ 
تبين لنا معنى أن ترحل وقد تركت أثراً طيباً –رحمه هللا –السبيعيوفاة الشيخ محمد “:للسبيعي

رحمة واسعة وأسكنه جنات النعيم، وعزاؤنا ألبنائه وبناته وجميع  السبيعيرحم هللا الشيخ . “خلفك
.محبيه وعارفيه

).وإنا إليه راجعون إنال(

واألثر الطيب السبيعيالشيخ 
  الجهنيمقبول فرج 

م ۲۰۱۷/  ۸/  ۳۰هـ  ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۸  االربعاء

مقال



األفضل، هو إنَّ تسجيل التّاريخ أمانة في أعناق من عاصره أو رواه، ومن أمتع التّواريخ وأنفعها تدوين المذكرات والّسير، سواء دّونها أصحابها و
، وبالتالي تكون الكتابة مزيجاً من الذاتية والترجمة؛ بهأو كتبها عنهم آخرون، وقد يؤلفها من عايشوا المترَجم له عن قرب، وكانوا لصيقين 

.ولعله أن يكون خيراً للسيرة وصاحبها؛ خاصة إذا امتاز المترجم له بالتواضع وهضم النفس، وكان للمؤلف رؤيته المستقلة
جيال،ب أوكتابنا اليوم فاز بهذه الميزة، وزاد عليها أنه يؤرخ لرجل عاش أكثر من قرن، فالكتابة عنه تتضمن رواية تاريخ بلد، وقصة كفاح، وتعاق

.وانتقال من حال إلى حال أحسن، والفضل كله ل وحده، وما العباد إال أسباب مسخرة 
، بعد أن راجعتها دارة الثلوثيةم عن دار ۲۰۱۷=۱٤۳۸، وصدرت طبعته الثانية عام الحوشان، أعدته ابنته هدى، وساعدها ممدوح بن محمد السبيعيمحمد بن إبراهيم : رحلة الفقر والغنى :عنوان الكتاب

يلة للشيخ محمد، جم صفحات، ويتكون من تقديم، ومقدمة، ثم خمسة عشر فصالً، فخاتمة يعقبها المراجع، ثم ملحق بالوثائق غير مرقم الصفحات، وعلى الغالف صورة) ۳۱۰(الملك عبد العزيز، ويقع في 
.  وما أندر الورع بين الخلق بله التجار! ورع الحياة والتجارة: السبيعيعبقاً للكتاب، ويختصر عنوان التقديم حياة الشيخ  تقديماً  كتب األمير فيصل نجل الملك سلمان. وريع الكتاب يعود للمؤسسة الخيرية

حل عمره، ومختلف أدوار حياته، ومن الموافقات أن يسَّطر مراوذكر األمير بأن هذه السيرة ليست قصة عادية لرب أسرة مع أوالده، بل هي تاريخ ماثل أمام القارئ، وفيها مالمح مفيدة لإلنسان في شتى 
.أمير المدينة النبوية تقديماً لكتاب رجل مات أبوه في المدينة قبل تسعين عاماً، وعمل هو نفسه في المدينة قبل ثمانية عقود

، مما حفزها لمراجعة الطبعة القديمة، وإضافة ما استجد لديها، أو ما عثرت عليه من وثائق، المقدمة كما ذكرت في -قبل عشر سنوات-وتلقت المؤلفة عشرات الرسائل بعد صدور الطبعة األولى من الكتاب 
.تفيض بالمشاعر تجاه والدها، وختمت بشكر كل من شارك في ظهور الكتاب بطبعته الثانية التياألولىمقدمة الطبعة  ثم أعادت نشر

، بينما ۱۳٤٤، وتوفي والده مبكراً في المدينة عام ۱۳۳۳عام  عنيزة، حيث ولد في خطواته األولى ، وتحدث الفصل األول عنالسبيعيوصنع فريق اإلعداد لكل فصل عنواناً، ووضعوا تحته أبياتاً من شعر 
جعلت من هذه المحن منناً  ية،، فكانت لليتيمين محمد وشقيقه عبد هللا كل شيء في حياة أحاطها اليتم والفقر، والمصاعب الجمَّة، بيد أن التوكل ثم العمل مع حسن الن۱٤۰٤امتدت حياة والدته إلى عام 

.ومكرمات
؛ كي يلحق بعمه ناصر في مكة، واستغرقت الرحلة شهراً إال ثالثة أيام، وكانت رحلة مضنية حتى أن الحجاج يموت بعضهم في الطريق، ۱۳٤٤مع موكب الحجيج عام عنيزةوسار الطفل اليتيم من بلدته 

وحين بلغ ! ، التي كتبُت عنها قبل عدة سنوات، وقد أضاع صديقي هذا الكتاب النَّادر بعد أن استعاره منيالماتعةرحمه هللا تفاصيلها الدقيقة في سيرته  الحسونإبراهيم  حكىويبدو لي أنها ذات الرحلة التي 
.مكة دخل الكتَّاب والمدرسة، وعمل صبياً مع عمه ناصر، ولتعارض العمل مع الدراسة، اضطر بحسرٍة لترك األخيرة ألنه ما جاء إال للعمل السبيعي

وال أبناؤه حرجاً في ذكرها، وهذا ديدن الكبار الذين ال يأنفون من ماض ليس فيه  السبيعيفي شبابه المبكر، ولم يجد  السبيعيهو عنوان الفصل الثاني، وفي آخره جدول باألعمال التي مارسها  بدايات الكفاح
ينذاك تماثل عمر الطالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ه حما يعيب أو يشين، فمن سقاء وبائع إلى عامل بناء وطباخ، ثم أضحى بائعاً متجوالً، والتحق بوظيفة مشرف عمال، ثم مفتش طرق، وكانت سنُّ 

من تجاربه األولى بقاعدة حياتية مهمة، ظلت معه طوال حياته، ملخصها أنه ال عسير على من سأل هللا  السبيعيوكم في سير الكبار من سياط تلهب ظهر الكسل، والتواكل، وتفاهة االهتمامات، وقد خرج 
.التيسير ثم بذل األسباب

 الوظائف وعاد إلى مكة وعالم التجارة، وأصدق تصوير لهذا الهجران الميمون، هو التمثيل بانتقال المرء من الرق إلى الحرية، وهل الكسب، السبيعي، حيث هجر الشاب أربح.. العود الفصل الثالث عنوانه
رحمه هللا، وكانت قائمة على الصدق، والتفاهم، ولذلك كانت البركة معهما في  الغنيموصدق التوكل، وملك النفس، إال في التجارة دون الوظيفة؟ وبدأت شراكته الرائعة مع العصامي الكبير الشيخ سليمان 

، أمين، يمتاز بحيوية متدفقة، وإنجاز متقن، وفكر المعشروبرزت ألهل السوق مبادئ هذا الشاب النجدي، وأخالقه، فهو صادق، جميل . إلى أن انتهت الشراكة بتراٍض، ورقٍي، وألٍق يروى وترحالهماحلهما 
.مبدع، وجلد عجيب، وفوق ذلك كله سمو في التعامل مع المال والشريك، ولعمر هللا إن التجارة والشراكة لتكشف دواخل النفوس وبواطنها

 هبالمستقبل، وعرف أن الحجاز الشريف سوف يستقبل المزيد من الحجاج والعمار والزوار، ولذا ولج إلى عالم الصرافة وبيع العمالت مقابل الذ السبيعي، حيث استشرف رحلة الغنى عنوان الفصل الرابع
شركة الصرافة مع أخيه عبد هللا، وكانا أول نجديين يعمالن في الصرافة  ۱۳٥۷والفضة بكل ثقة وعزم، مستصحباً ما جبل عليه من خلق وأمانة، ومنطلقاً من المصداقية المتينة التي بناها، حتى أسس عام 

.۱٤۲٥العراقة المصرفية بافتتاح بنك البالد مع شركاء آخرين عام  السبيعيانبمكة، ثم توسعت أعمالهما ففتحا فروعاً في جدة والرياض والمدينة، وأخيراً توج 
لدى الشيخ، وعلى رأسها أهمية االستثمار في الصناعة والزراعة،  قناعات اقتصادية ويحكي الفصل الخامس

مقال
!الغنى  الىرحلة من الغنى 

العساف عبدالمحسناحمد 
م ۲۰۱۷/  ۹/  ٤هـ  ۱٤۳۸/  ۱۲/  ۱۳االثنين 



.مصلحته طبعاً  يهملويجزم أبو إبراهيم بأن التجارب الخاسرة مفتاح للنجاحات العظيمة، ويؤكد على التاجر ضرورة مراعاة المصلحة العامة، دون أن . لما فيهما من إنتاج ووظائف، وأمن واكتفاء للوطن

الحزم والمتابعة، وتراكم ن يرى بأن رضا الوالدين ودعاءهما المستمر يعد عامالً في تحقيق النجاح، وأال مناص من االستثمار داخل البلد خدمة له وألهله، ويعتقد بأ السبيعيومع أهمية بذل األسباب، إال أن 
تاجر مجال استثماري جديد، وأمان من الخداع، وكل تاجر أعرف لل الخبرة وعدم المجاملة مع أحد، تورث النجاح، ويختم بالحض على تعلم اللغات األجنبية، وإذا كانت اللغة الثانية للمثقف عقالً آخر، فهي

.باللغة التي يتوجب عليه إتقانها
، فهو صلب قوي الشكيمة، ويخوض غمار التحديات غير هياب وال وجل، مع تجمله بالصبر السبيعية، حيث رسمت مصاعب الحياة شيئاً من مالمح الشخصية معالم شخصيته ويقف الفصل السادس عند

!والتريث واألناة، وإن أتجاوز فلن أتجاوز قدرته على اتخاذ القرار، وكم قتل التردد من فرص
نظر إلى الفقراء  الضنكةوألنه نشأ يتيماً أفاض على أوالده حناناً ال تخبو جذوته؛ بل تزيدها األيام توقداً وإن كبر وكبروا، وبسبب بداياته . وكل نجاح حققه يعمق انتماءه لعائلته، ومجتمعه، ويزيده منهما قرباً 

والمساكين بعطف سابغ، وأما األيتام فكانوا موضع رعايته، وكيف ال يكون ذلك وهو اليتيم وشقيق اليتيم؟
بط مقارنة بالذين ما برحوا ديارهم من جيله، نضمن سكنى الحجاز المبارك أفقاً واسعاً، واطالعاً كبيراً على عادات الشعوب اإلسالمية، وثقافاتها، وطبائعها، وعاد عليه ذلك بانفتاح م السبيعيواكتسب 

.ن في ديارهمطنيوبالجملة فكل نجدي ضرب في األرض للتجارة مع العقيالت أو في الحجاز أو غيرهما، يكون غالباً أوسع فكراً، وأطول باالً من نظرائه القا

يس من كبار النخبة ولخزائن المال لم يبطر، ولم يتغطرس، فكانت حياته معتدلة، وأعماله بعيدة عن أي استثمار مريب ولو بشبهة، وخالط الناس وكأنه من عامتهم  السبيعي البراهيموحين فتح هللا على محمد 
.االقتصادية، وما أجمل تواضع ذي الجاه، وأقبح بالِكبر ممن كان

بنجاح أو  متوشحاً ، حيث خرج من المواقف والتجارب السبيعيرجال حول  ، وفيها طرف من عالقاته بعدد من الملوك واألمراء، وكان الفصل الثامن عنووالة األمر السبيعيبعالقة  واختص الفصل السابع
شركات العائلية والمؤسسات الأن وصايا عمه ناصر هي سر نجاحه، وأن شقيقه عبد هللا قليل النظير، وكل واحد منهما يكمل اآلخر، والحق أنهما ضرباً مثاالً فريداً في  السبيعيويعتبر . متدثراً بحكمة

 !الخيرية، وافترقا بموت الشيخ محمد، وكل واحد منهما يحمل لآلخر مثل ما يحمل لنفسه؛ وربما أزيد
ثروة والممتلكات بينهما عن تراض وتشاور، كان خير توجيه السيمنح قلبه فقط لشقيقه عبد هللا، وحين يمهر أحدهما ورقة بتوقيعه، فسيكون التوقيع عجيباً؛ ألنه يحمل اسم الشقيقين، وحين قررا قسمة  فالسبيعي

!لغ معلومة، فال قلوبهم تصافت، وال أموالهم تضاعفتمبايعطيه الشيخ ألنجاله هو أن يقسموا الثروة بين محمد وعبد هللا كما تقسم البطيخة؛ دونما تدقيق، بينما يتقاتل اإلخوة في المحاكم على 
لسؤاله، واالسترشاد بمعلوماته وتفسيراته، وسيكون هذا العمل  -أطال هللا عمره على الطاعة والعافية-وليت أن أبناء الشقيقين يتعاونون في الكتابة عن عالقة محمد وعبد هللا، ويستثمرون وجود الشيخ عبد هللا

.، وهم األحق باالقتباس من أبويهمالسبيعيمفيداً مع تزايد خصام األسر واإلخوة، كما أنه سيرسخ هذه التقاليد الشامخة في أسرة 
العزيز بن باز، فهما متقاربان عمراً، ومتشابهان في  بدعالقات متينة مع تجار ثم مع أوالدهم، وله تعامالت راقية مع شركاء، ومع موظفين أصبحوا شركاء، بيد أن أميز عالقة له كانت مع الشيخ ع وللسبيعي

فيما يقوله دونما حاجة لبينة، وها قد رحال، وخلّفا وراءهما هذه ق سمات الكفاح واإلصرار، واالبتعاد عن المظاهر، وكان التاجر ال يرد للعالم طلباً ولو كان رصيده خاوياً، وأوصى العالم بأن التاجر مصدّ 
.المواقف التي بمثلها يفتخر

بالمؤلفة  وقمين، وهو فصل قصير كبعض فصول الكتاب، بيد أنه ال يخفي جاللة قدر الرجل، وسابقته في العمل الخيري الفردي والمؤسسي والوقفي، جهوده ورؤيته في العمل الخيري عنوان الفصل التاسع
وقد يكون من المناسب استكتاب القريبين منه في عمله الخيري المؤسسي، فضالً عن غيرهم . أن تتوسع في هذا الفصل بعد رحيل الشيخ، وانتفاء الحرج من الثناء على األحياء، وهذا من تعظيم األجر لوالدها

.من رموز العمل المجتمعي، فهم شهود هللا في أرضه، وإن أبا إبراهيم ليستحق أن يشهد له الخيرة من الناس فيما نحسبهم

وجد في الشعر متنفساً للتعبير عن مكنونه وخلجاته بعد اللجوء إلى هللا كما قالت المؤلفة، وال ريب أن العمل  السبيعيهو عنوان الفصل العاشر، وهو عنوان ديوان الشيخ المطبوع، ويبدو أن  وشاعر.. تاجر
.كما يفعل المصدور حين ينفث فيسكن ماً اإلبداعي كتابة وشعراً ورسماً يعين صاحبه على بث الشكوى، والتعبير عما يستكن في النفس، وتريح المرء من أحمال الحياة وأثقالها، تما

كأصدق تعبير عن القرب والمحبة، وله قصائد  عباتهالتي يصفها بأنها  السماحي، وتقديره العميق لشقيقه عبد هللا، وعشقه المتنامي لزوجه منيرة العماشوعبر الشعر، أبان الشاعر عن حبه الكبير لوالدته نوره 
.وطنية، وأخرى ال تخلو من المداعبات كعادة الشعراء

في نظامه الصحي والغذائي لم يضطر لتناول أدوية السكر، وتعايش  السبيعي، ولصرامة السحيمي، وأغلبه رواية عن طبيبه وصهر شقيقه الدكتور سليمان النظرة للصحة والمرض والفصل الحادي عشر عن
وكان مع هذه االحتياطات مؤمنا بالقضاء وأنه هو الخيرة من هللا، ومن سماته لطفه مع فريقه الطبي، . مع المرض عدة عقود، وكان حريصاً على الفحص المبكر، والمشي، فمن ترك المشي صعب عليه

.ومؤانسته لهم، وحرصه على زيارة المرضى طلباً لألجر حتى وهو منهك صحياً 

!الغنى  الىرحلة من الغنى مقال
العساف عبدالمحسناحمد 



من  السبيعي، والتوكل عليه، مع العمل وبذل األسباب، والحث على التبكير، وبهذه المزايا بعد نعمة هللا، انتقل بههو عنوان الفصل الثاني عشر، ومن أكثر وصاياه اإليمان بال، وحسن الظن  وصايا ويوميات
.في جدوله وقتاً للعائلة، وآخر لألسرة، وثالثاً للجيران واألصدقاء السبيعيويجعل . صبي في دكان إلى مؤسس بنك كبير

ففي الفصل الرابع عشر، حيث يبرز للعيان متانة عالقاته بشركائه  السبيعيمن كتبوا عن  ، وفيه مقاالت كتبها الشيخ في مناسبات مختلفة، وأما خبرفي الصحافة السبيعي عنوان الفصل الثالث عشر
فعل العكس، وكان هو المبادر للتواصل مع أبناء أصدقائه، وهم الذين ورثوا عن آبائهم حب هذا الرجل،  السبيعيومنافسيه، وجيرانه وأصدقائه؛ وما أجمل أن يعرف األبناء أحباب والديهم ليصلوهم، بيد أن 

.ثم زاد الحب بتواصله ووفائه، وحرصوا على استمرار العالقة الطيبة، والشهادة الصادقة عنها
أم إبراهيم، وبعد ذلك بدأت ابنته األولى  السماحية، حيث افتتح بكلمة للشيخ عبد هللا عن شقيقه، ثم كلمة لزوجته في عيون محبيه واختارت المؤلفة عنوان الفصل الخامس عشر واألخير مسك ختام عن والدها

، ثم شكرها الرقيق لزوجة لوالدها، وحين جاء دور االبن األكبر إبراهيم ذكر أن والده كان بالنسبة له كالجامعة التي -رحمهم هللا-الدامغ وجدتها أم محمد موضيبنثر مشاعرها تجاه والدها ووالدتها  لولوة
.تخرج فيها، واغترف أبو عادل منها معرفة وخبرات ال تقدر بثمن
، ولذا كان -وحقيق بالحفيدة أن تزهو بجمال االسم وموافقة اسم الجدة  -ثم تحدث االبن الثاني ناصر، وهو يحمل اسم عم والده، واسم جدهم األكبر، واسم جد أبيه ألمه، وسمى إحدى كريماته باسم جدته نورة

ذلك مدرسة تكتنز وق وقد أفاض أبو ماجد بذكر ما يستحقه والده من سمات، فهو أب رحيم، ومرب حكيم، وتاجر حاذق، وإداري بارع، وأخ وصديق لبنيه في الكبر، وف. يمازحه والده ويناديه بذي النورين
الدي، وقد كان له وألخوته ا ووكتب عنه إبراهيم النجل األكبر لشقيقه عبد هللا، وزوج المؤلفة، وذكر أبو وليد أنه لم يعرف كلمة عمي حتى كبر، ألنه كان ينادي عمه ي. كثيراً من خبرات الحياة وعلومها

.من تجاربه وصفاته وقبسواكأبيهم، وأفادوا منه 
وبعضهن ستصبح جدة -وألحظ في مشاعر بناته تجاه أنهن أجمعن على فرط حنانه، وحاجتهن حتى بعد الكبر. وبعد ذلك كتبت عنه بناته هيفاء، ووفاء، ومها، وندى، ثم ابنه عبد العزيز، فابنته الصغرى نهلة

.، وفي ذلك رسالة لآلباء أن أفيضوا على بناتكم حناناً واحتضاناً، فالبنت تحتاج لذلك من أبيها، وأكثرمشلحهالقرب منه، وأثر فروته أو  لذاذةإلى احتضانه، ويتذكرن باستطعام كبير  -أو أصبحت
كون كتابة بناته عنه بال تدخل تحريري بالزخرفة اللفظية التي ن تومما يلمح في حديث البنات عن أبيهن، أنه يرخم األسماء حين المناداة، أو يجعل االسم في عبارة مسجوعة تدليالً وممازحة، وكنت أتمنى أ

أعطيتنا أكثر مما نستحق، وهللا : تبالحياة من الكلمات، تلك الحياة التي بدت واضحة في أصغر كلمة كتبها ابنه عبد العزيز عبر خمسة أسطر، حيث اختصر أبو خالد القول حين ك وتسلبتميت المعاني، 
.يعيننا لنعطيك بعضاً مما تستحق

يناديها مالطفاً، وقد أجمعن  السبيعية بنت الجيران كما كان الشيخ الثوبلطف وبر وحسن معشر، استكتبت زوجات األبناء الثالثة للحديث عن جد أوالدهن، واثنتان منهما كريمات شقيقه الشيخ عبد هللا، بينما الث
.على أبوته الثانية لهن، وتعامله الكريم معهن، وبعد ذلك كانت الخاتمة المختصرة، والمراجع، والوثائق

ي، وقد ترك سيرة عذبة كريمة، ومسيرة حافلة باذخة، وأسرة ماضواليوم، يكاد أن يكمل الشيخ محمد شهره األول راحالً عن دنيا الناس بعد أن توفي في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي القعدة ال
جميل السجايا، إلى مرحلة أخرى من الغنى بالمال، والجاه، ، وفاضلة خيرة، وانتقل عبر أكثر من قرن من الزمان، في رحلة طويلة شاقة من الفقر لكن بغنى النفس من اإليمان، والنشاط، وحسن الظن بال

والحضور؛ لكن مع بقاء الغنى األول وربما تعاظمه
ون بذلك قدوة للفقراء، ومثاالً يكالروح، ورجاحة العقل، وغنى الجيب، فلم يطغ المال، وحبه، وجمعه، على فضائله أيام الفقر والفاقة، وظل وفياً ألناسه وبلده ومبادئه، ل وسجاحةفجمع هللا له سماحة النفس، 

.اجعل ما قيل وما سيقال عنه من الذكر الحسن في اآلخرين، ومن استمرار األجر له باالقتداء في التربية، والكفاح، والتجارة، واإلنفاق فاللهمللكادحين، ونموذجاً لألغنياء، وإماماً للمنفقين والواقفين، 
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والذي يعد ) جد عيالي وزوج عمتي( السبيعيهـ أحد رجال هذا الوطن الوالد العم الشيخ محمد بن إبراهيم ۱٤۳۸ذي القعدة  ۲٦فقد الوطن يوم الجمعة 
.واحًدا من الرجال المخلصين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، وواحًدا ممن سخر جل عمره بالبذل والعطاء في مختلف وجوه البر واألعمال الخيرية

ن وبحكم عالقة القربى بالفقيد الغالي، فلعله من المستحسن أن أستعرض مناقب هذه الشخصية العظيمة من خالل وقفات أسطرها كشهادة حق يجب أ
بامتياز ذلك أنه كثيراً ما كان ينصحنا بعدم  بهاتقال في حق الفقيد الغالي من دون الدخول في تفاصيل وتحديد وجوه البر والبذل والعطاء الذي امتاز 

 هو أن هللالحديث عما يبذله من دعم ومساعدة وبر وعطاء من منطلق إيمانه الراسخ وعقيدته الثابتة بأن خير األعمال وقمة العطاء وأعظم األجر عند 
.تبذل بيمناك دون أن تعلم يسراك ماذا قدمت وأعطت

ق كان رحمه هللا كثيًرا ما كان يدعوني لمكتبه على انفراد ويعطيني من زاد خبرته وكريم خلفه ونفيس طبعه الكريم فيحثني بالحرص على الصد
لعمل فهي كما وا واألمانة كما يؤكد حسن النية مع الحذر الشديد في التعامل مع القريب والبعيد، وكان يشدد دائًما على صلة الرحم ومخافة هللا في القول

إنها ثروة الرجال وكنزهم الباقي خالل مسيرتهم في الحياة الدنيا وبعد مماتهم، فكانت بالنسبة لي دروًسا جليلة في مشوار حياتي ) رحمه هللا(يرسمها 
.العملية وعالقاتي مع اآلخرين استفدت منها الشيء الكثير

حريًصا على الصالة في أوقاتها يحاسب كل متهاون أو مقصر في أدائها فكان بصوته الوقور وقراءته المتميزة للقرآن يؤم فينا الصالة ) رحمه هللا(كان 
وأقرباءه بأن يؤموا بنا الصالة أحيانًا أخرى كنوع من أساليب التربية اإلسالمية التي يمارسها مع أهله وأوالده في طرق أوجه التعلق  ويحفزأوالدهحينًا 

.بمحبة هللا والتشجيع على أداء الفروض والواجبات
خالل اجتماعات مجلس األمناء لمؤسستهما الخيرية يوصيانا بضرورة  عبدهللارحمه هللا وغفر له ومعه شقيقه وقرة عينه العم  السبيعيكان العم محمد 

ا يرً االبتعاد عن اإلعالن عما تقدمه المؤسسة الخيرية من بذل وعطاء مستلهمين في ذلك عظم األجر وحسن المثوبة من هللا عز وجل وكان يسعد كث
ل عماحينما يسمع حجم المبالغ التي صرفتها المؤسسة في كل أوجه البر وأعمال الخير ويطلب منا كأعضاء بذل المزيد والحرص في أن تكون هذه األ

 السبيعي وعبدهللامؤسسة محمد  بهاسرية وطي الكتمان، مع أن بعضهم من أعضاء مجلس األمناء يرى أن يتم نشر مثل هذه األعمال الجليلة التي تقوم 
الخيري في مل الخيرية لتبيان مدى قيام هذه المؤسسة الخيرية في خدمة المجتمع بذالً وعطاًء للمستحقين من جهة ولكونها رائدة لمختلف أوجه البر والع

.وطننا الغالي من جهة أخرى
كان من ضمن هؤالء الذين خلدت ذكراه قلوب الماليين  السبيعي، والعم الشيخ محمد »أصحاب الخير تخلدهم ذكراهم القلوب قبل العقول«وكما قيل، 

 فهو خالل مسيرته التي تجاوزت المائة عام صنع اسًما المًعا ونقش بأحرف من ذهب شخصية عظيمة تجلت فيها أسمى آيات الزوج المخلص األمين
لوعد ق اواألب الحنون والمربي الجليل والقائد الملهم والرئيس الحازم والشاعر الفذ باذل الخير ومانح العطاء وواصل األرحام، نقي السريرة صاد

.وافي العهد
يين لمالعزاؤنا الوحيد في الفقيد الغالي أنه ترك لنا أبناء صالحين وبنات كريمات صالحات يجسدون سيرته الحسنة ومسيرته العطرة، فهم وبشهادة ا

لتواضع وا ممن تعاملوا معهم ثناءهم الكبير على حسن تربيتهم القائمة على اإليمان بال واألمانة والصدق في التعامل والمعامالت ومكارم األخالق
.واألدب الجم وسمو النفس وحب الخير وتقدير الكبير واحترام أهل العلم والعلماء

، تلك الزوجة الصالحة )السماحيمنيرة بنت حمد (أن أنوه بكل فخر واعتزاز إلى دور الجندية المجهولة عمتي الغالية وجدة أوالدي  بيوأخيًرا، أحرى 
اسًما رنانًا  -ول الحمد-والمرأة الوقورة الداعمة له الصابرة الصبورة رفيقة دربه وخليلته الصادقة المؤمنة المخلصة له في السراء والضراء فبنت معه 

.قدمته وتقدمهما وصيتًا يشار له بالبنان في قوة اإليمان والتواضع والبشاشة وحب الخير والعطاء ومساعدة المحتاجين فجزاها هللا كل خير وأثابها هللا ع
وفادته وارفع  واكرمرحمة واسعة، واغفر له  السبيعياللهم ارحم فقيدنا الغالي بل فقيد الوطن واألمة العربية واإلسالمية الشيخ محمد بن إبراهيم 

.درجاته، واكتبه عندك في عليين

جابر عثرات المحتاجين وواصل األرحام السبيعيالشيخ محمد 
السماحيسليمان بن عمر . د 

مقال
م ۲۰۱۷/  ۹/  ٦هـ  ۱٤۳۸/  ۱۲/ ۱٥  االربعاء



الصحف االلكترونية

 التغطية اإلعالمية للصحف االلكرتونية أليام العزاء: الباب السادس 













   السبيعيخرب وفاة الشيخ حممد # أخبار متفرقة عن 



   السبيعيخرب وفاة الشيخ حممد # أخبار متفرقة عن 



   السبيعيخرب وفاة الشيخ حممد # أخبار متفرقة عن 



”  السبيعي“ خبر أمراء ووزراء ومشايخ يعزون في وفاة رجل األعمال # أخبار متفرقة من الصحف االلكترونية 



”  السبيعي“ خبر أمراء ووزراء ومشايخ يعزون في وفاة رجل األعمال # أخبار متفرقة من الصحف االلكترونية 



 السبيعيامللك وويل العهد وأمري الرياض يعزون الشيخ حممد 



 تويتر# تغطية 

 عن خرب وفاة الوالد تويرتيف  التغريداتمتابعة : الباب السابع 



 السبيعي_محمد_الشيخ_وفاة#



 السبيعي_محمد_الشيخ_وفاة#



 السبيعي_محمد_الشيخ_وفاة#



 السبيعي_محمد_الشيخ_وفاة#



 السبيعي_محمد_الشيخ_وفاة#



 إعالن  شكر التعزية يف الصحف : الباب الثامن 

إعالن شكر تعزية
هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/  ۷ تاريحتم نشره في 

۲۰۱۷/  ۸/ ۲۹الموافق 



إعالن شكر تعزية
هـ ۱٤۳۸/  ۱۲/  ۷ تاريحتم نشره في 

۲۰۱۷/  ۸/ ۲۹الموافق 
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	انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال محمد إبراهيم السبيعي، وتمت الصلاة عليه مغرب أمس الجمعة في مسجد الملك خالد بالرياض ودفن في مقبرة الدرعية.�يذكر أن الفقيد المولود سنة 1333 هـ، عرف عنه نشاطه في أعمال البر والخير وأسس هو وشقيقه "عبدالله" واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشروعات الدعوية والخيرية والتنموية، وهي مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، تُعنى بالخدمات الاجتماعية والصحية والإغاثية والتعليمية والثقافية والتطويرية، وكافة وجوه البرِّ والإحسان داخل المملكة وفق الأولويات، ضمن الضوابط الشرعية، والأنظمة المرعية، من خلال عمل مؤسسي، وفريق عمل مؤهل، يقوم بدعم المؤسسات والجمعيات والمكاتب الخيرية العاملة في الميدان، وتحقيق مفهوم الشراكة في العمل الخيري.�فيما أعرب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة ماسك، عن شكره الجزيل لأصحاب السمو الأمراء، والوزراء، والعلماء والمشايخ، ورجال الأعمال، وجميع المحبين الذين قدموا له ولإخوانه التعازي الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدهم رجل الأعمال محمد بن إبراهيم السبيعي -رحمه الله- مما كان له الأثر الكبير في التخفيف من مصيبتهم في الفقيد الغالي.�وعدد إبراهيم السبيعي في تصريحه الصحفي شيئاً من مناقب والده -رحمه الله-، موضحاً أنه بتوفيق من الله تعالى سجل مسيرة حافلة ومميزة في بناء العمل التجاري المؤسسي، كما أحدث الفقيد نقلة نوعية أخرى في مجال إدارة العمل الخيري باحترافية ومهنية عالية، مؤكداً أن مسيرة والده تميزت بحب الخير للناس، وانفتاحه للجميع بعلاقاته الأخوية والإنسانية المتميزة وأخلاقه الطيبة التي عرف بها محباً للتكافل الاجتماعي ورعاية المحتاجين والمعوزين، ومساهماً في مشروعات الخدمات الأساسية.�وجدد موقف الأسرة المعلن بشأن نشر إعلانات التعازي في الصحف قائلاً "نعلم أن محبة الوالد محمد السبيعي تغمر قلوب كل من عرفه ونقدر لهم وقفتهم معنا في مصابنا الجلل، ولكننا نرجو منهم جميعاً عدم نشر تعازي الوفاة المدفوعة الثمن في الصحف ووسائل الإعلام، ونقترح عليهم توجيه مقابلها المادي إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" على رقم حسابها في (مصرف الراجحي: 401010141111461) لأن الفقيد كان يمنحها رعاية خاصة باعتباره ذاق مرارة اليتم صغيراً، وكان يستقبل أبناء الجمعية بشكل دوري، كما أن الفقيد كان من مؤسسي الجمعية وداعميها وعضواً في مجلس إدارتها إبان تأسيسها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً للرياض".�
	الجزيرة - وهيب الوهيبي:�أعرب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة ماسك عن شكره الجزيل لأصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء, والعلماء والمشايخ، ورجال الأعمال وكبار المسؤولين وجميع المحبين، الذين قدموا له ولإخوانه التعازي الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدهم رجل الأعمال محمد بن إبراهيم السبيعي -رحمه الله- مما كان له الأثر الكبير في التخفيف من مصيبتهم في الفقيد الغالي -رحمه الله-.�وعدَّد إبراهيم السبيعي في تصريحه شيئًا من مناقب والده موضحًا أنه بتوفيق من الله تعالى سجَّل مسيرة حافلة ومميزة في بناء العمل التجاري المؤسسي، كما أحدث نقلة نوعية أخرى في مجال إدارة العمل الخيري باحترافية ومهنية عالية، توفر للمحتاج والمعوز خدمات متخصصة وفق آليات مقننة، تكفل له الرعاية الدائمة، وتسهم في إيجاد حلول ومعالجات جذرية لمشكلة الفقر. وأكد أن مسيرة والده الفقيد تميزت بحب الخير للناس, وانفتاحه للجميع بعلاقاته الأخوية والإنسانية المتميزة، وأخلاقه الطيبة التي عُرف بها محبًّا للتكافل الاجتماعي وراعيًا للمحتاجين والمعوزين, ومساهمًا في مشاريع الخدمات الأساسية.�وجدَّد إبراهيم السبيعي موقف الأسرة المعلن بشأن نشر إعلانات التعازي في الصحف، وقال: نعلم أن محبة الوالد محمد السبيعي تغمر قلوب كل من عرفه، ونقدر لهم وقفتهم معنا في مصابنا الجلل, ولكننا نرجو منهم جميعًا عدم نشر تعازي الوفاة مدفوعة الثمن في الصحف ووسائل الإعلام، ونقترح عليهم توجيه مقابلها المادي إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) على رقم حسابها في مصرف الراجحي (164608010000190)؛لأن الفقيد كان يمنحها رعاية خاصة باعتباره ذاق مرارة اليُتم صغيرًا، وكان يستقبل أبناء الجمعية بشكل دوري.�كما أن الفقيد كان من مؤسسي الجمعية وداعميها، وعضوًا في مجلس إدارتها إبان تأسيسها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميرًا للرياض. وجدَّد إبراهيم شكره وعرفانه وإخوانه وأسرة السبيعي لكل من قدَّم لهم واجب العزاء، سواء بالحضور الشخصي أو من خلال الاتصال، ومن تكلف عناء السفر، سواء من داخل المملكة أو خارجها.�واختتم تصريحه بالدعاء للفقيد الوالد بأن يدخله الله في واسع رحمته، وأن يجزي الجميع خيرًا، وألا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم، وشكر الله سعيهم، وعظم أجرهم.�
	عكاط – الرياض �واسى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  أبناء محمد بن إبراهيم السبيعي في وفاة والدهم � وأعرب الملك سلمان في برقية عزاء عن عميق حزنه ,سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء �كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ببرقية عزاء لأبناء محمد السبيعي ,دعا الله فيها أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان�كذلك عزى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز في برقيتين ابناء الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته�وأعرب ابناء الفقيد عن عميق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ونائبه وأمير الرياض ونائبه على مشاعرهم النبيلة مؤكدين أن ذلك غير مستغرب من القيادة التي تقف مع المواطن في جميع أفراحه وأتراحه داعين الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء �
	الرياض - محمد الهمزاني�تلقى أبناء محمد بن إبراهيم السبيعي، التعازي في وفاة والدهم – محمد بن إبراهيم السبيعي-رحمه الله- من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.�كما تلقى الأبناء التعازي من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والعلماء والمشايخ والوزراء، وكبار المسؤولين، وجموعٍ غفيرة من المواطنين.�وأعرب أبناء الراحل محمد بن إبراهيم السبيعي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى جموع المعزين من أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وجموع المواطنين، على ما عبّروا عنه من مشاعر العزاء، ومواساتهم لهم في فقيدهم، مؤكدين أن هذا الأمر ليس بغريب على القيادة الكريمة وأبناء هذا الوطن المعطاء، داعين المولى، عزَّ وجلَّ، أن يشمل الفقيد بالرحمة والغفران، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء�
	الرياض: الوطن 2017-08-22 2:22 AM     �بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء لأبناء محمد بن إبراهيم السبيعي في وفاة فقيدهم محمد بن إبراهيم السبيعي، حيث قدم فيها مواساته وتعازيه لهم، وأعرب خلالها عن بالغ تعازيه ومواساته لهم، سائلا المولى- سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، هذا نصها: «المكرمون أبناء محمد بن إبراهيم السبيعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلقينا نبأ وفاة والدكم - رحمه الله- وإننا نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا؛ لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب». �كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء مماثلة لأبناء محمد بن إبراهيم السبيعي في وفاة فقيدهم محمد بن إبراهيم السبيعي. وثمَّن أبناء الفقيد محمد بن إبراهيم السبيعي، وذووه، هذه اللفتة الكريمة وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه على تعازيهما ومواساتهما لهم في فقيدهم، ما كان له أطيب الأثر في تخفيف مصابهم.�
	الجزيرة» - وهيب الوهيبي:�أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً بأبناء الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي -رحمه الله- قدّم خلاله خالص العزاء وصادق المواساة لأبناء الفقيد وأسرة السبيعي في وفاة والدهم.�وسأل خادم الحرمين الشريفين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.�وقد رفع أبناء الفقيد كل من: إبراهيم، وناصر، وعبدالعزيز محمد السبيعي، لخادم الحرمين الشريفين خالص شكرهم وتقديرهم على هذه اللفتة غير المستغربة في الوقوف دوماً مع أبناء الوطن، مؤكدين أن لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته -أيده الله- وأن يحفظه ذخراً لهذا الوطن.�
	الرياض - محمد الهمزاني�أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا بأبناء محمد بن ابراهيم السبيعي، نقل فيه - ايده الله - تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وأسرة السبيعي في وفاة والدهم محمد بن ابراهيم السبيعي (رحمه الله).�وقد عبر ابناء الفقيد،ابراهيم وناصر وعبدالعزيز محمد السبيعي عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الأبوية المعتادة منه دوما مع أبناء وطنه، سائلين الله ان يمده بالصحة والعافية والسداد والتوفيق، وان يتغمد والدهم بالمغفرة والرحمة. كما قدم ابراهيم بن محمد إبراهيم السبيعي شكره الجزيل لكل من واسى أسرة السبيعي في فقيدهم الراحل الشيخ محمد بن ابراهيم السبيعي رحمه الله. وقال في تصريح لـ "الرياض": إن وفاة الوالد رحمه الله أظهرت لنا تراحم وعظم محبة الناس له من جميع فئات المجتمع، حيث غمرونا بتعازيهم ودعواتهم ومواساتهم، وكانت وقفة المعزين معنا لها الأثر الكبير في تخفيف الحزن على رحيل الفقيد عند أبناء وأسرة محمد ابراهيم السبيعي رحمه الله. وجدد ابراهيم بن محمد السبيعي باسمه واسم إخوانه وأخواته شكره الجزيل وامتنانه الكبير لأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والعلماء ورجال الأعمال وقيادات العمل الخيري وعموم المواطنين المحبين لمحمد السبيعي رحمه الله الذين توافدوا بالمئات لتقديم واجب العزاء سائلين الله للجميع الثواب والجزاء الحسن وأن لا يريهم مكروهاً. فيما قال إبراهيم عبد الله السبيعي، إن العم محمد بن إبراهيم السبيعي "رحمه الله"، كان بالنسبة للعائلة بمثابة المدرسة التي نتعلم منها أشياء كثيرة، والسمعة والخبرة والتوجيه والأعمال الخيرية له رحمه الله، مبينا أنه ترك لنا السمعة والعلاقات الجيدة، وأن والده الشيخ عبدالله بن إبراهيم السبيعي شقيق الفقيد، بدا مصدوما ومتأثرا من وفاة شقيقه محمد، فهما متلازمين في كل الأعمال لسنوات طويلة، وأسسا مؤسسة السبيعي الخيرية قبل أكثر من عشر سنوات، والتي تعمل بدون ربح وتهدف إلى مساعدة الأسر على تأسيس مشروعاتها.�وكان أبناء السبيعي قد استقبلوا عددا من المعزين، منهم: الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والآثار، والأمير فيصل بن سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان. ومحمد الجدعان وزير المالية، ود. توفيق الربيعة وزير الصحة، ود. علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وماجد الحقيل وزير الإسكان، وسليمان الحمدان وزير النقل، وأحمد الخطيب رئيس هيئة الترفيه، ود. عبدالعزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام الأسبق، ود. عزام الدخيل وزير التعليم السابق، وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد السابق، وعبدالمحسن التويجري نائب رئيس الحرس الوطني، وعبدالرحمن السليم محافظ عنيزة، والمهندس إبراهيم السلطان أمين منطقة الرياض، والمهندس أحمد الراجحي رئيس غرفة الرياض، والشيخ سليمان الراجحي، والشيخ عبدالعزيز المهنا. يذكر أن الراحل الشيخ محمد السبيعي كان قد عاش يتيما هو وشقيقه عبدالله، حيث توفي والدهما وهما صغيران، فقرر محمد التوجه إلى مَكَّة المكرمة مع عمه ناصر، حيث كانت مكة المكرمة آنذاك ملتقى التجار من أنحاء العالم، حيث كما هو معروف يتوافد إليها الحجاج والمعتمرون، إِضَافَةً إلى قربها من ميناء جدة.�وبعد رحلة عمل قصيرة في الحكومة، عاد مرة أخرى الشيخ محمد السبيعي إلى التجارة، وعمل بمجال الصرافة مع شقيقه عبدالله، وكان سر النجاح الأمانة والصدق في تعاملهما، وتوجت هذه الخبرات بالمساهمة الفاعلة في إنشاء أحد أهم البنوك السعودية اليوم وهو بنك البلاد.�
	الرياض - أحمد غاوي�رجال اقتصاد المملكة وأعلامها النبلاء في مجال المال والأعمال كثر، ولكن من أصبح منهم مجرد اسمه علامة تجارية تعني الثقة والمصداقية والمثابرة، والنحت في الصخر هم قليل. المصرفي ورجل الخير محمد السبيعي، رحمه الله واحد من هؤلاء النبلاء النجباء، حفر لاسمه وصيته مكانة كبيرة تعدت الوسط المصرفي والاقتصادي إلى شعبية جارفة كشخصية معروفة على مستوى المملكة والخليج، فهو شخصية لامعة اشتهر في مجال الصرافة قبل ثمانية عقود، وانطلق بهذا المجال وهو ابن 15 عاما، ويعني ذلك أنه بدأ تجارته بهذا المجال قبل ظهور الريال السعودي في التعاملات النقدية، وفي ظل عدم وجود بنوك محلية في ذلك الزمن.�في سيرة السبيعي، غفر الله له، حكايات وعبر كثيرة، وفيها منهاج يستحق أن يدرس ليس لمبتدئي خطواتهم في عالم الأعمال فقط، بل هي من أسس كل عمل ناجح، وفيها محفزات لكل مثابر بمختلف شؤون الحياة،انتقل في صغره من نجد للحجاز،حيث كانت الحياة شحيحة وصعبة، ففي مكة كون نواة مملكة الصرافة في بلادنا، تعامل حينها بمعدني الذهب والفضة كونهما الأكثر انتشارا بذلك الزمن للبيع والشراء، وكان يشتري العملات القديمة من الحجاج العرب والمسلمين، وأشهرها في زمنه الدينار والجنيه والروبية.�في أحاديث صحفية له، ورغم قلتها، تقرأ في كلماته حكم زمن الطيبين، فالثقة والأمانة والعزيمة، أسس ورأس مال جيل السبيعي العظيم، ولعل صعوبة الظروف وجهاد الحياة لذلك الجيل، اخرجت رجال صنعوا وشقوا طريق مجدهم بتحدي لمثيل له في وقتنا الراهن. من تحديات السبيعي في مطلع حياته، أنه عاش يتيما، وعمل في وظيفة بسيطة لم يستلم عنها راتبا لمدة عامين، ولكنه لم يحبط او ينهار، بل شد حزام العزيمة وبدء بعمل صغير كبائع للأقمشة بمكة المكرمة، ثم انتقل لمجال الصرافة، وبصبره وكفاحه ومغامرة،وثقة المتعاملين معه نجح ولمع اسمه كجنيهات الذهب والفضة التي تنقل بها كثيرا ما بين مكة وجدة، وحتى الرياض، ورغم صعوبة المواصلات والطرق، كان يحارب شتى أنواع الصعاب، ويثق أن الله مع الصابرين، ومن اقرانه من أهل نجد في ذلك الوقت صالح وسليمان الراجحي وعبدالعزيز المقيرن، تنافسوا بشرف في التجارة والصرافة مع أهل الحجاز، وصمدوا بجد وعرق أبناء الصحراء المناضلين.�تطور السبيعي واتجه للعمل المنظم في مجال الصرافة، وواكب تنقلات المتغيرات الاقتصادية السعودية وتطور معها بالعمل المنظم والاندماج الذي منحه قوة وانتشارا أكبر، وقبل 12 عاما فقط، كان المؤسس الرئيسي لواحد من البنوك الحديثة بالمملكة، وهو بنك البلاد، برأس مال ثلاثة مليارات ريال. عرف الفقيد بين الناس بحب الخير، والمشاركة في العمل الخيري المؤسسي الهادف للتوسع في خدمة المحتاجين، ودعم جمعيات الأيتام والجمعيات الخيرية بالمملكة، واقترن اسمه بأعمال خير لا حصر لها، وسيظل يذكره الناس كرجل من جيل الطيبين وأحد أعلام هذا الوطن الخيرين، ويترحمون على من عاش مكافحا، ووضع لاسمه مكانه مرموقة، ومحبا للناس والخير.�
	الجزيرة - وهيب الوهيبي:�استقبل أبناء أسرة السبيعي عصر أمس جموع المعزين في وفاة الشيخ محمد السبيعي رحمه الله تعالى والذي وافته المنية ظهر أمس الأول الجمعة.�وكان إبراهيم محمد السبيعي وأشقاؤه ناصر وعبدالعزيز وأبناؤهم في مقدمة مستقبلي المعزين،�وشهد تقديم واجب العزاء من داخل وخارج مدينة الرياض أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والعلماء ورجال الأعمال وقيادات من المؤسسات الخيرية، حيث قدم واجب العزاء الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، عبدالعزيز الخضيري وزير الإعلام السابق، ووزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، الشيخ سليمان الراجحي، ووزير الصحة د. توفيق الربيعة، ووزير العمل د. علي الغفيص، والشيخ ثنيان بن فهد بن ثنيان، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني، كما حضر وفد عُنيزة يتقدمهم محافظ عُنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز، ود. سليمان الوهيبي أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ د. سلمان العودة، الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس جمعية الهلال الأحمر السابق، وخالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة، الشيخ حمد بن سعيدان رجل الأعمال المعروف، الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجلس إدارة شركة مباركة العقارية، وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد السابق.�
	الجزيرة - وهيب الوهيبي:�استقبل أبناء محمد بن إبراهيم السبيعي في منزلهم بوسط العاصمة الرياض جموعا من المعزين الذين قدموا من جميع مناطق المملكة لتقديم واجب العزاء. كما تلقى أبناء الفقيد عدداً من الاتصالات الهاتفية والبرقيات والرسائل التي أبدى فيها محبو الراحل مواساتهم وتعازيهم الحارة.�وقدم العزاء صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فهد بن عبدالله والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافط الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود، والأستاذ أحمد الخطيب رئيس هيئة الترفيه والأمير تركي السديري، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير النقل الاستاذ سليمان الحمدان، وعبدالعزيز الخضيري وزير الإعلام السابق، والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم السابق، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ أحمد الخليفي، والأستاذ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السابق، والدكتور حمد الضويلع نائب وزير الصحة، والشيخ عبدالله التركي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، ورئيس الغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد الراجحي، والشيخ سليمان الراجحي، والشيخ عبدالعزيز المهنا.�وقدم أبناء الفقيد شكرهم الجزيل لكل من واساهم وزارهم، سائلين الله ألا يري الجميع مكروهاً.�
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	���في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1438، توفي الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي عن عمر تجاوز المئة ببضعة أعوام، بعد حياة عامرة بالمكارم، مليئة بالفضائل، محاطة بالغنى، مزدانة بالجاه العريض، وإن كانت بداياتها متشابكة مع الفقر، واليتم، وشظف العيش، وكثرة التنقل بحثاً عما يبقي على الحياء والحياة، فاللهم اجعل وفاته في هذا اليوم من حسن الخاتمة له؛ خاصة مع تداول خبر الوفاة في ساعة الاستجابة.�وحين توفي الشيخ السبيعي، كان له في كل خير سهم، وفي كل بلد أثر، ولو مررت بأكثر بقاع بلادنا الطاهرة، وسألت جلّ الأعمال الخيرية: الاجتماعية، والطبية، والتعليمية، والتطويرية، والدعوية، والإغاثية، لبرز لك اسم محمد بن إبراهيم السبيعي مع شقيقه عبد الله، فعليهما يصدق قول سيدنا -صلى الله عليه وسلم-: "نعم المال الصالح للعبد الصالح"، فاللهم تقبل العطاء، وضاعف الجزاء، وبارك فيما بقي، واجعله ممن يُقال له: ربح البيع أبا إبراهيم. وقد كان الشيخ الثري إماماً في العمل، والصبر، والتوكل، والاجتهاد، والتربية، والبر، والإنفاق، وصرم سني عمره بما يجعله مثالاً سابقاً، ونموذجاً سامقاً، للمروءة، والإنجاز، وطهارة السيرة، ونقاء السريرة كما نحسبه. وأي لسان صدق في الآخرين، وإمامة خير في الباقين، يحوزها من سبق غيره لميادين الجود، حتى شيَّد صرحاً يشار إليه بالبنان، ويسعى الأثرياء، والخيرة من الناس، إلى الاقتباس منه، والاقتداء به. وللشيخ علاقات وثيقة جداً بأسرته، وجيرانه، وأصدقائه، وبعدد كبير من التجار، والعلماء، والأمراء، والملوك، ويكفي لمعرفة ذلك قراءة سيرته المختصرة التي أعدتها كريمته هدى، والتي آمل تطويرها وتوسيعها لتكون معلمة عن حياة راحلنا الشهم، أو النظر في ديوان شعره بعنوان: تاجر وشاعر، والأدب مع المال قلما يجتمعان، حتى قالت العرب لمن افتقر: أدركته حرفة الأدب! وفي شعره عاطفة صادقة تجاه أسرته وبلاده وصحبه، وفيها طُرف كما في فروة السبيعي المبتلة في فجريات الشتاء الجميلة!�ويمتاز الشيخ بهضم النفس، والتواضع، ونسبة إحسانه للغير، فحين افتتح وقفاً قرآنياً ضخماً باسم والدته نورة العماش رحمهما الله، كان يخاطب العاملين وكأن الفضل لهم وليس له، وإذا صدر تبرع مالي بشيك طلب أن يوقع عليه عسى أن يكون شريكاً في الأجر مع أنَّ المال ماله! ويتحفظ كثيراً على صرف الأموال على التقارير وفي الترتيبات الإدارية، بيد أنَّه أجود ما يكون إذا ما نادى داعي الخير والإنفاق، وأما الدعاية لنفسه فيمقتها جداً.�ومن أعظم سماته، علاقته الخاصة بشقيقه الشيخ عبد الله، ومقدار التطاوع بينهما، والثقة، والحب، وهي قصة جديرة أن تدَّرس في زمن العقوق، ووفاؤه الكبير لعمه ناصر؛ حتى أنّه كان مستعداً لصرف الأموال الطائلة كي لا ينطمس اسم عمه، الذي استنكر على ابن أخيه في طفولته، الانشغال برقم من أربع خانات، ولم يعلم العم ناصر، بأنَّ الطفل محمداً سيوقف له رقماً من تسع خانات!�ويستبين من سيرته حبه لزوجه الراحلة والباقية، وعاطفته الفياضة تجاه أولاده وبناته، ونبله مع أصدقائه الذين كانوا معه في بداياته العملية على وجه الخصوص، ومن قرأ وصيته تيقن أنه أمام رجل تجري المروءة في دمه، ويختلط النبل مع أمشاجه وجيناته، وأن الوفاء يلتصق به حتى لا يفارق أحدهما الآخر، ولن يستطيع قارئ الوصية منع عينيه عن سواجم الدمع وسواخنه، ولا غرو فالشيخ يحسن اختيار الأصدقاء والرجال، وهم أهل لمعروفه وصلته وكرمه.�ومع أن سنَّه كانت مرتفعة، إلا أنه كان حريصاً على الذهاب لمقرات عمله، وأداء الصلاة مع الموظفين، والآذان والإقامة لصلاة الظهر، وحث العاملين على المبادرة للفرض وترك العمل، وفي صوته جمال الأداء النجدي القديم، وروحانية المشتاق للقاء ربه، فاللهم ضاعف حسناته، وتقبل إحسانه.�وفي حياته؛ كان المشي للمسجد البعيد رياضة لديه وعبادة، ومن قوة حافظته أنه يصحح أشعاره لأبنائه وهم يقرؤونه عليه، وتسعد نفسه بأسمار الأدباء والشعراء. وفي شراكاته التجارية عجب عاجب، فالشيخ سليمان الراجحي يمارس الصيرفة، وينافس السبيعي في التجارة، ويتخذ من منزل السبيعي بيتاً له، ومن دكانه مقراً له! ومن النوادر البهية أنه اختلف مرة واحدة مع شريكه العصامي الكبير الشيخ سليمان الغنيم رحمه الله، وكان خلافهما على ثلاثين ألفاً، وهو مبلغ كبير في حينها، وأغرب ما في هذا الاختلاف، أن كل واحد منهما؛ يقول لصاحبه: هي لك!�ولا نملك مع حلول ساعة الجمعة، وقرب وقت الصلاة عليه مغرب هذا اليوم، إلا أن ندعو للشيخ بالرحمة والقبول، والتثبيت على القول الثابت، وأن تكون ليلته سعيدة أنيسة، ونضرع لربنا أن ينير مرقده، ويبرد ضريحه، ويجري ثوابه، ويحسن عزاء شقيقه، وزوجه الوفية، وأنجاله الأماجد: إبراهيم، وناصر، وعبد العزيز، وأخواتهم الكريمات، وأحفاده وأسباطه، وكلّ من اتصل بهذا الرجل النّادر بنسب، أو سبب، أو عمل.�وحقيق بكل ذي ثروة ألا ينتظر الخير من غيره، فمهما كان بر بنيه، فالأفضل له أن يوقف ويتصدق، ويرى ثمار ماله، وبركات وقفه، ويتخذ من الشيخ السبيعي قدوة وإماماً، فمع اشتهار بنيه بالبر، وحب الخير، والهبَّة للإنفاق، إلا أنّه قدم وقفه في حياته، كي يعظم أجره، فهو الذي وقف المال على شدّة حب الإنسان للمال، وكم من ثري ركن إلى ورثته، فما أنصفوه ولا أكرموه. فيا أصحاب الأموال، قدموا لآخرتكم، فهي الباقية، واحذروا إحالة الأمر لمن بعدكم؛ فالمال فتنة قلما ينجو من حبالها أحد.����
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	�مقالات رحيل والدي محمد السبيعي...شكر وعتاب..!كان لرحيل والدي محمد إبراهيم السبيعي، رحمه الله، الأسبوع الماضي أثره البالغ في نفسي ونفوس محبيه، الذين التقط البعض منهم أقلامهم، معبِّرين شعرًا ونثرًا عن مشاعرهم الصادقة تجاهه، مستعرضين شيئًا من مواقفه الخيرة؛ وسيرته العطرة؛ وكفاحه الممتد لقرابة العشرة عقود من الزمن. وكم كان لهذه المقالات والقصائد من أثر كبير في المجتمع؛ إذ سارت بها الركبان وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وبسببها؛ انهالت الدعوات بالمغفرة والرحمات على الفقيد الغالي، رحمه الله، فلأصحابها مني ومن إخواني خالص الشكر والتقدير. وقد كان من أبرز هذه المقالات، وأكثرها انتشارًا مقالة الكاتب الأستاذ/ أحمد العساف، المعنونة بــ (الشيخ السبيعي والرحيل الفخم)، والتي تناول فيها الكاتب مشكورًا  شيئًا من مسيرة الوالد الحافلة بالعمل الخيري، كما أوضح فيها، جزاه الله خيرًا، عاداته الاجتماعية، وعرض للقارئ تفاصيل يومياته، مبيِّنــًا حُسن علاقته بأخيه وأقاربه وجيرانه والعاملين معه... إلى آخر ما تضمَّنته المقالة من دعوات صادقة لوالدي بالرحمة، ومن حثٍ لرجال الأعمال واليسر على الاقتداء به. غير أن الكاتب الذي كتب مقاله يوم الوفاة والدفن اختار لمقاله عنواناً غير ملائم للحدث -من وجهة نظري- وغير متسق، في الوقت نفسه، مع شخصية الفقيد، رحمه الله.. التي كانت تتسم بالبساطة والتواضع في شأنه كله، وهو الذي كان يفخر دومًا برواية بداياته البسيطة بشغف.. إذ نظم عن نفسه يومًا بيت شعر غدا ملخصاً لحياته كلها، إذ قال رحمه الله :ما ورثت ولا درست ولست غنياً .. بل بفضله وامتنانه هو هداني!كما أن وصف الرحيل عن الدنيا واستقبال الآخرة بـ ( الفخامة) هو وصف فيه شيء من التعالي والعُجب الذي لا يليق بوقار الموت، وحال المؤمن الخائف المُقبل على ربه، رغبةً في عفوه، ومتطلعًا لرحماته؛ وخوفًا من عذابه. ولئن كان للعنوان وجه تأويل آخر؛ فربما يكون كاتبها قد قصد أن توديع محبيه له كان توديعًا فخمًا من حيث كثافة المصلين وتعدد الشرائح الاجتماعية المشاركة، وتواجد جميع طبقات المجتمع، غير أني أتطلع من الكاتب إلى مراجعة العنوان وتغييره إلى عنوان أكثر ملاءمة لمضمون المقالة، الذي كان مضمونًا، يستحق التداول الواسع في وسائل التواصل من باب القدوة. ومن جهة أخرى أطلقت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، العنان لتغريداتها وحساباتها على شبكات التواصل للحديث عن الجانب الخيري لحياة الوالد الراحل، ومن ضمنها (مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية)، واستخدمت في هذه التغريدات والمقالات والرسائل ألقاب لم يكن الفقيد يستسيغها، ولا يقبلها أبناؤه، فعمل الخير بصمت كان سمة من سماته الشخصية، وعتبنا عليهم أكبر لأنهم يعرفون هذه الخصلة فيه. آملين من الجميع الامتناع عن هذا الغلو، الذي قد يؤذي ممدوحه، ويذهب عنه الأجر المنشود، وآمل تعديل وإصلاح ما أمكن على هذه المواقع. وختامًا..؛ أكرر شكري باسمي وباسم إخواني وأخواتي لكل من كتب وعبَّر عن مشاعره تجاه الفقيد، وأدعوا الجميع للاطلاع على كتابه (محمد إبراهيم السبيعي.. رحلة الفقر والغنى)، ليجدوا فيه معلومات موثقة عن الراحل، رحمه الله، وتتبعًا تاريخيًا دقيقًا لنشأته ومسيرته الاجتماعية والعملية والاقتصادية. رحم الله والدي محمد البراهيم السبيعي، ورفع درجاته في عليين وجزاه عنَّا خير ما جزى والد عن ولده وجزاه عن أحبابه ومحبيه خير الجزاء.
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	 ينسى تاريخ العمل الخيري في المملكة أحد أهم الداعمين له وأكبر المؤمنين به، ولن ينسى مجتمع مسقط رأسي مكة المكرمة والدنا الشيخ محمد إبراهيم السبيعي أحد رجال الأعمال النبلاء الذين أنجبتهم القصيم وهاجروا طلبًا للرزق والعمل إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة. توفي والده وهو في الحادية عشرة من عمره وتركه مع شقيقه عبدالله يتامى في المدينة المنورة ثم انتقلوا مع عمهم ناصر إلى مكة المكرمة لتبدأ حياة الكفاح والعمل من دراسة متقطعة في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة إلى وظيفة مشرف طريق براتب ثلاثين ريالًا إلى شراكة مع رفيق درب العمل في القطاع الخاص في أول تجربة شراكة له مع الشيخ سليمان بن غنيم، استمرت 28 عامًا انتهت بعودة الشيخ سليمان إلى نجد واستمرار الشيخ محمد بشراكة مع أخيه عبدالله في مجال التجارة والصيرفة ليكونا صرحًا كبيرًا في مجال الصيرفة بعمل مؤسسي ارتبط بالعمل الخيري والإنساني ثم تحول فيما بعد إلى شراكة كبيرة في إنشاء أحد البنوك السعودية (بنك البلاد) .وتنوع نشاط الشيخ محمد إبراهيم السبيعي في أعمال عملاقة تجارية وصناعية وعقارية متعددة ولكن نشاط الشيخ في العمل الخيري والإنساني كان يتقدم جميع أعماله التجارية فأسس مع أخيه أوقافًا خيرية بعمل مؤسسي لها أثر كبير في نشاط العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية ولها مردود كبير على المجتمع في جميع أنحاء المملكة وعلى وجه الخصوص دوره في إنشاء ودعم دور الأيتام ورعاية الأيتام. وكان لي الشرف بمزاملته في عضوية مجالس إدارات بعض الجمعيات الخاصة لرعاية الأيتام في مكة المكرمة فتعرفت عليه من قرب وعلى خلقه العالي وكرمه في العمل الخيري ومنافسته القوية لفاعلي الخير. كان حريصًا كل الحرص على سرية عمله الخيري بعيدًا عن الإعلام وعن الوهج الإعلامي في الأعمال الخيرية. عرفته بقوة إيمانه وحسن خلقه ووفائه لأصحابه وحرصه على التواصل. قليل الحديث ،حكيم إذا تحدث ،ناصح أمين كنت حريصًا على رؤيته كل بداية شهر رمضان في حفل الاستقبال الذي يقيمه أخي وصديقي الحبيب الأستاذ إبراهيم السبيعي ابنه الكبير إلا أنه غاب عنا في شهر رمضان الماضي وقيل لي إنه معتكف في حرم مكة المكرمة. وكان رحمه الله سيد المجلس ونوره صاحب البسمة والروح الجميلة. لقد فقدت مكة المكرمة والقصيم وفقدت المملكة بأكملها أحد أنبل رجال الأعمال وأحد أشهر فاعلي الخير من رجال الأعمال. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان ولنا في أبنائه وبناته الأمل في أن يسيروا في خطى والدهم في أعمال الخير واخص بالذكر ابنه أخي ابراهيم السبيعي وهو قد اخذ طريقه في حياته .
	مقال
	ليس بمتسع من يمر أو يعبر أو يقف على سوق الزل القديم «الديرة» في قلب مدينة الرياض وتحديداً شارع الشيخ �محمد بن إبراهيم المنتهي بالجامع الكبير «جامع الإمام تركي بن عبدالله». �إلا ويجد لوحة صغيرة مكتوب عليها «السبيعي للصرافة» يجلس في داخل ذلك المحل المتوسط رجل طويل القامة �طلق المحيا أنيقاً مهيباً يشاهد المارة ويشاهده الجميع يباشر أعماله بنفسه. �خلو من حالة الكبرياء والخيلاء والحراسة التى يقيمها البعض لأنفسهم. �إنه الشيخ محمد السبيعي الذي بدأ حياته بسيطاً وعاشها عصامياً كذلك �يجسد أجمل ألوان التواضع والبساطة غير المصطنعة أو المتكلفة. �يعيش حياته العادية من غير كلفة بحث عنها آخرون مع أنه أحد أثرياء المملكة ورجال اقتصادها الكبار. �كانت وما زالت سمات الوفاء هي التى تقود الشيخ محمد السبيعي حتى وفاته -رحمه الله- متكئاً على عصاه بيد وأخرى �يتكئ فيها على يد أحد أبنائه البررة، يطوف كل مناسبة يدعى إليها من أقاربه وأصدقائه ومحبيه الذين تغشاهم كل السعادة ب�حضوره وتشريفه. �حدثني ابنه عبدالعزيز أنه عندما انتهى مبنى مقر شركتهم العائلية «ماسك» وحضر والده الشيخ محمد وجد الأبواب� الاتوماتيكية المقابلة للمصاعد هى التى تقابل الدالف والداخل لمبنى الشركة حيث لابد من أرقام سرية للدخول. �فتغير وجهه وطلب إزالة جميع الأبواب لتكون مفتوحة أمام الجميع في الوصول إلى المديرين بلا حواجز أو أبواب مغلقة. �كان الشيخ محمد أبرز الرجالات الذين صنعوا عجلة الاقتصاد السعودي ليس بإدارته الاقتصادية المتميزة فحسب بل بنُبله وأخلاقه ومبادئه التى نهل منها الجميع وما يزالون. �أما «الشقيقان» محمد وعبدالله ابنا إبراهيم السبيعي فقد رسما لوحة ليست تجارية اقتصادية ناجحة فحسب �بل هناك لوحة أخرى لا تقل عنها جمالاً ونجاحاً و إبداعاً وهي العلاقة الأخوية الحميمة والشراكة المثالية الطويلة بينهما. �وإذا كان الشيخ محمد السبيعي -رحمه الله- اسما حفر في ذاكرة السعوديين بصفته أحد أكبر وأبرز رجال الأعمال الناجحين طوال قرن من الزمان فإن صنوه وشقيقه عبدالله رافقه كذلك في رحلته العملية والحياتية وظلا معاً يترافقان روحاً وجسداً. العلاقة بين الشقيقين تستحق التوقف والتأمل بكل دقة. �كانت هيبة العصامي الأكبر محمد وجدّيته وصراحته وحزمه مفتاحاً لتلك النجاحات التى لحقت بشقيقه عبدالله الذي سَدّ فراغاً وأحدث تكاملاً فريداً في شخصيته وإندمجا ممثلاً «السبيعي إخوان» ظل محمد السبيعي المتواضع رحمه الله يعدد مآثر شقيقه عبدالله بكل صدق و ود ومحبة ويقول «هو أوسع مني بالاً وأكثر حلماً ولا أنسى تواضعه ودأبه وحفظه للمحبة والجميل وصلة الرحم التى أمر الله بها». �
	لم تكن العلاقة بين الشقيقين علاقة أخوة فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى محبة صادقة وثقة مطلقة بل إن المرء لايبالغ أنهما يتنفسان برئة واحدة. �ليست نجاحات الشيخ محمد السبيعي وأخيه عبدالله تعزى إلى ذكاء اقتصادي حاد أو دراسات جدوى طويلة أدت إلى هذه المكانة الكبرى التي يتبوأها اليوم، ولكنها تتلخص في مبدأين سار عليها منذ شراكته الأولى مع سليمان بن غنيم التى قادت إلى الشراكة الكبرى مع أخيه وشقيقه عبدالله وهما الصدق والأمانة. �لقد استوقفتني كثيراً كلمة رائعة جميلة رددها الشيخ محمد السبيعي وهي قوله «كانت دعوات الوالدة أن يجمع الله بيننا ويحقق نجاحنا هو أحد أسرار العلاقة الدائمة التى لم تنطفئ بيننا». لقد رعى الشيخ محمد السبيعي - رحمه الله - شقيقه عبدالله تعليماً وتدريباً ثم شراكة وعلاقة تجارية حتى بلغت الود الأكبر والحب الحقيقي. وصار كل واحد منهما يلهث في رضا الآخر احتراماً وتقديراً ونبلاً ووفاء  وهو أنموذج نادر فذ في ظل النزاعات والخلافات التى صارت تعصف كل يوم بالبيوتات التجارية والعلاقات بين الأخوة والشركاء.  أجل لقد كانت تلك العلاقة والشراكة أكبر من العمل التجاري بكثير وظل الحب والاحترام يطوق كل ذلك في مشهد مهيب لافت كما ظلت العلاقة التي تربط بين الشقيقين والشريكين محل تساؤل دائم لي لأنها بلاشك تعد من أطول الشراكات العائلية وأصدقها وأنقاها وأفضلها تطبيقاً. �كما أنها رغم ما مر بها من عواصف ومنغصات ومكدرات ومشكلات لايخلو منها بيت أو عمل إلا أنها ارتقت فوق ذلك واستحكمت بالمثل العليا التى تربط بينهما. �لأسجل بذلك شهادة بأنها من أسمى وأرقى العلاقات التجارية العائلية الناجحة التى شاهدتها إن لم تكن أنجحها بلا منازع. �ما أرجوه من ذوي الشقيقين أن يتم تناول هذه العلاقة بدراسة أعمق وأشمل والأهم من ذلك أيضاً أن يحافظا على هذا النسيج الفريد والتمازج النادر بين الشقيقين، حيث سطرا حكاية ولوحة من أجمل لوحات الوطن نجاحاً و وداً ووفاءً وصدقاً.  لقد استطاع الشيخ محمد السبيعي -رحمه الله- أن يقدم ليس مدرسة وتجربة ناجحة في الأعمال التجارية فحسب بل امتدت الى مدرسة أخلاقية رائعة طوال سنين عمره المديدة -رحمه الله-.  وكم هي الأجيال اليوم بحاجة ماسة إلى تلقي هذه الدروس الإيجابية لتكمل منظومة أي نجاح ينشد مستلهما تجربة الشيخ محمد السببعي -رحمه الله- وأخيه عبدالله «حفظه الله».  واليوم إذ يرحل الشيخ محمد السبيعي بهذا الإرث العظيم ليس من المال والثراء فحسب بل ما يفوقها من السجايا والأخلاق والمثل.  فإنه يعد أحد أواخر المدرسة العصامية من الرعيل الأول لرجال الأعمال السعوديين، بل أنه يمثل لوحة عنوانها قرن من الزمان عاشها.  إنها لوحة الوطن بكل تفاصيله فقراً وغنى يسراً وعسراً.  إنه حكاية طويلة من كل ما تحتاجه الأجيال اليوم في حياتهم وهمتهم وطموحهم �وإن نسيت فلا أنسى محمد السبيعي الأديب والشاعر المتذوق للشعر المحب لأهله  وهو ما تضمنه الكتاب الوثائقي الذي شرفت دار الثلوثية بنشره، والذي قامت بجمعه وإعداده الابنة البارة له هدى بنت محمد السبيعي. حيث سطر الكتاب رحلة ماتعة للشيخ بشتى مراحل حياته وتنقلاته ونجاحاته وتجارته، وكان من المهم أن يطلع الجميع على لوحة جميلة من حياة الفقيد -رحمه الله-  لقد كتب البعض سيرتهم ودونوا حياتهم لكن الأديب الشاعر الملهم محمد السبيعي -رحمه الله- سطر حياته المليئة بالنبل والأخلاق والوفاء والسجايا الحميدة وأوجزها بهذه الأبيات التي قالها وكتبها من شعره: �خوف ربي والأمانة يربحني �وبرّك بأهلك والصراحة لك ضماني �وأشكر المعبود فضله ما يضنّي �جلّ جوده ما يضنّ اللي عطاني �ما درست ولا ورثت ولست فني �بل بفضله وامتنانه هو هداني �من لقلبٍ دايم ما يرجهني �اتعبن قلب الخطا بآخر زماني �
	فكان فصلاً جميلاً رائعاً بعنوان «تاجر وشاعر»... وقد جُمعت قصائده ومقطوعاته الجميلة الرائعة بديوان مطبوع بعنوان «من النوادر.... تاجر وشاعر» ضم كل قصائده. �ولقد طرق في ذلك الديوان الجميل العديد من أبواب الشعر في الموعظة... الوطنية والطرافة والحكمة والحب والغزل. كما أنه له مساجلات شعرية لطيفة مع الشيخ عثمان الصالح رحمه الله. وكذلك مع الشاعر والأديب المعروف عبدالرحمن العرفج حفظه الله. �ومن لطائف ما سمعت وقرأت كلمات الشيخ سليمان الراجحي «حفظه الله « حيث أورد شهادة من شخص لا يعرف المجاملة عاصر الكثيرين، اختلط بألوان شتى من الشخصيات، فماذا يقول عن الشيخ محمد السبيعى رحمه الله.  «لقد كان الشيخ محمد السبيعي -ولا يزال - بمنزلة الأخ الأكبر أو الأب بأدبياته وأخلاقه وكرمه، وعلى الرغم من السنوات التي مرت منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا، وما اشتملت عليه من الكثير من المواقف والذكريات الجميلة ـ أجدني عاجزا عن التعبير عما يجيش في صدري من شعور وتقدير تجاهه، ولن أجد -مهما حاولت- كلمات تناسب المعنى التي توفيه حقه. لقد كان يتعامل مع كثير من الإخوان مثل المقيرن والتخيفي ومحمد بن يوسف والقواضي. وغيرهم من الناس، ولم أسمع من أي إنسان ملحوظة على الشيخ السبيعي مطلقاً كبيرة كانت أو صغيرة، في البيع والشراء والتعامل الإنساني والأخلاقي، وأذكر أيضاً أنهم كانوا شركاء مع الغنيم وكان يمثلهم في الرياض صالح وسليمان الغنيم ومع ذلك لم يكن هذا الأمر ليجعل أي تناقض في تعاملاتهم مع عملائهم الآخرين. �حقيقة هذا الحديث جعل الذكريات والأحداث تمر أمام عيني وكأنها حديث الأمس. كانت أياماً جميلة، أعادت إلى ذاكرتي الكثير من المعاني الرائعة. �كما كانت كلمات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز عن الفقيد رحمه الله حيث تقديمه لكتاب «رحلة الفقر والغنى» الذي شرفت دار الثلوثية بنشره كانت صادقة معبرة بكل دقة عن حياة هذا الرجل العظيم حين قال:  « من يقرأ في سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي التي خطها قلم ابنته «هدى» في هذا الكتاب. �وترجمتها إلى الانجليزية، لا يجد قصة اعتيادية لرب أسرة وعلاقته بأبنائه وبناته، بل سيرى التاريخ ماثلاً أمامه، متمثلاً بمراحل حياته، وهو الذي أكرمه الله بعمر مديد، عاش خلاله تأسيس المملكة العربية السعودية وذروة التطور الامني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي فيها؛ من الفاقة على اكتشاف البترول، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الجهل إلى العلم والنور، ومن الشتات والتنازع إلى الوحدة والانصهار، إلى أن أصبحت -بفضل الله- مضرب المثل في الاستقرار والرخاء، على الرغم من العواصف التي تمر بالمجتمعات المحيطة من حولها إلى اليوم. لذلك فسيرة الشيخ محمد السبيعي شاهدة على مسيرة هذا الوطن، زمن مراحل تأسيسه وبدايات بنائه الإداري والاقتصادي في عهد المؤسس وخلفه الملك سعود، ومن ثم الملك فيصل إلى مراحل التطور والازدهار، حيث عايش عن قرب الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد الملك خالد ومن بعده الملك فهد، وما تم في عهديهما من تأسيس بنى تحتية شهدتها المملكة في المجالات كافة، والتي واصل الملك عبدالله من بعدهما التوسع في تشييد هذه البنى، ولا يزال الشيخ محمد السبيعي يشهد ويعايش المزيد من التوسع في المجال الاقتصادي والتجاري في هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.  لقد عاصر الشيخ محمد السبيعي -رحمه الله- رحلة الوطن منذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز وكان خير شاهد على رحلة الوطن من الانطلاقة إلى اليوم. ولقد تحدث عنه الكثير من الشخصيات الذين اقتربوا منه طيلة حياته وعمره المديد  فأجمعوا على تلك الصفات النبيلة وأطبقوا على تلك السجايا الحميدة فهنيئاً للشيخ محمد السبيعي هذا القبول وتلكم المحبة التي قل أن تجتمع لأحد.  لقد تتبعت سيرة الشيخ محمد السبيعي -رحمه الله- فوجدت أن الله عز وجل أكرمه بالعديد من العطايا والمنح والسجايا والمكارم والخصال والتي تتلخص في الآتي : �1- أنه بدأ بالصرافة وانتهت تجارته فيها فأمد الله في عمره حتى أصبحت بداياته الأولى تشكل اليوم أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في المملكة والمتمثلة في بنك البلاد حيث يعتبر أحد مؤسسيه وأكبر ملاّكه. �2- علاقته مع أخيه عبدالله والتي أشرت إلى أطراف منها. وقدمت الأستاذة هدى في كتابها عن والدها أسرارا وخفايا ولطائف تلك العلاقة. �3- أنجاله وأبناؤه وبناته البررة الذين ساروا على خطاه وتمثلوا صفاته النبيلة ليقودوا من بعده تلك القافلة المباركة التي أرسى قواعدها والدهم -رحمه الله-. �رحم الله الشيخ محمد السبيعي وأسكنه فسيح جناته وبارك في عقبه وجزاه خيرا على اعماله الخيرية ومبادراته الخالدة وخدماته الجليلة لأمته ووطنه ومجتمعه. �
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	���فقد مجتمع الأعمال بل والوطن يوم الجمعة الماضية رجلاً من رجال الوطن بعد عمر مديد في خدمة دينه ووطنه ومليكه، إنه العم والوالد محمد بن إبراهيم السبيعي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. �إذا كان التميز هو ما يميز الناس فقد امتاز -رحمه الله- بخصال حميدة وعديدة، عرفته من قرب، وتعاملت معه وجاورته، نعم الرجل فاضل وكريم بخلقه وماله، أسس مع أخيه مؤسسة مالية، رأس مالها ثقة الناس والأمانة والالتزام، عرفته منذ الصغر حيث كان متجره مجاوراً لمتجر الوالد رحمهم الله جميعاً.  تختزن الذاكرة العديد من الذكريات والمواقف معه، أتذكر جيداً ذكرى من كرمه، كان الوالد -رحمه الله- قد اصطحبني معه في رحلة إلى مدينة جدة، وكنت حينها صغيراً ومتشوقاً لركوب الطائرة، وصادف أن كان معنا بالرحلة العم محمد السبيعي -رحمه الله- الذي أصر على الوالد أن يصطحبنا إلى منزله في جدة للمبيت عنده، وقال: (تروح للفندق ونا معكم ما يصير ابد) واعتذر الوالد إلا أنه أصر، ولما بينهما من العلاقات الأخوية والمجاورة استجاب الوالد للدعوة، وكرم العم محمد، وبتنا تلك الليلة في منزله بدلاً من الفندق معززين ومكرمين، هذه إحدى الذكريات الجميلة عن كرمه.  كما لا أنسى ذكرى جميلة لا تزال ذكرها في مخيلتي وصورها موجدة في ملف صور زواجي، وهي حضوره -رحمه الله- في حفل زواجي قبل سنوات عديدة، والعم محمد -رحمه الله- مشهور بالوفاء في تلبية الدعوة وواجب الزيارة منذ القدم، حتى عندما كبر في السن كان يتحامل على نفسه مستعيناً بعصا يتكئ عليها، وذراع أبنائه البررة الذين دائماً برفقته في أداء واجباته والتزاماته الاجتماعية.  ومن مواقف الأمانة والصدق أذكر هنا أنه بعد وفاة والدي رحمه الله، وكنت وقتها شاباً في مقتبل العمر، وقد كان أخي عبدالله -رحمه الله- وأنا الوصيين على بعض إخواننا وأخواتنا القصر، وقد وفقنا بفضل الله، ووفاء لوالدنا أن نكون جميعاً إخواناً وأخوات يداً واحدة في العمل، وكان لابد من طريقة نظامية وشرعية تضمن مصداقية المستقبل؛ لأن هناك قصراً، وطلبت المحكمة تكوين لجنة لحصر الإرث، وقد استعنا بعدد من رجال الأعمال المشهود لهم بالخير والصلاح، ومنهم الشيخ عبالعزيز بن موسى، والشيخ عبدالله العبد الرحمن السعدي، والشيخ عبدالعزيز الخريجي، والشيخ محمد السبيعي رحمهم الله جميعاً. �الحقيقة كنا متوجسين أن يطلع أحد المنافسين على أسرار العمل وأرقامه، ولكن كان هذا إجراء لا مفر منه، ذهبت إليه وعرضت الأمر عليه، وقد أثنى على تكاتفنا مع إخوتنا وأخواتنا، وأبدى موافقته الفورية، وقال: مستعد في أي وقت وبكل ما تطلبونه، وفعلاً قضى وقتاً مع الآخرين من اللجنة والمحاسبين والمدققين، وانتهت المهمة، ومنذ ذلك اليوم إلى أن انتقل إلى ربه عز وجل، يعلم الله لم نسمع عنه أو من زملائه -رحمهم الله جميعاً- أو تسرب إلينا أي خبر من أحد لا قريب ولا بعيد، ولم نرصد أي كلمة أو سر عن أعمالنا حتى بعد مضي سنوات عديدة، وأجزم أنه حتى أبنائه لا يعلمون شيئاً من ذلك، خصوصاً أنه تربطنا بهم صداقة وأخوة قديمة، وهذ يدل على أمانته والتزامه، والأسرار من أهم الأمانات ولا يحفظها إلا الأخيار من الناس. ألم يقل الشاعر العربي أبو الشيص: �ضع السرّ في صمّاء ليست بصخرة .. صمود كما عاينت من سائر الصخر �لكنها قلب امرئ ذي حفيظةٍ .. يرى ضيعة الأسرار شراً من الشمرّ �يموت وما ماتت كرائم فِعلة .. فيبلى وما يبلى ثناه على الدهر �أما في مجال أعمال البر والخير المتعددة فإنه مثل رجال الأعمال الأخيار ممن لا يتحدثون عن أعمالهم، ولا يبالغون فيما قاموا به، بل أعمالهم هي التي تتحدث عنهم، وقد كان له اليد السخية في ذلك، فقد أسس مع أخيه الشيخ عبدالله مؤسسة خيرية كبرى تعمل وفق نموذج خيري متكامل، وتقدم العديد من أوجه الخير للوطن والمواطن والمستحق.  قبل الختام أقدم خالص العزاء والمواساة إلى أخيه الشيخ عبدالله، وإلى أبنائه الكرام والأصدقاء الأعزاء إبراهيم وناصر وعبدالعزيز والأخ العزيز إبراهيم العبدالله السبيعي، وإخوانه وإلى بناته وزوجته وكافة أسرة السبيعي الكرام. �وإنا لله وإنا إليه راجعون��
	���رحل بالأمس عن دنيانا الفانية الشيخ محمد بن ابراهيم السبيعي، الرجل السمح والشيخ الوقور والتاجر الطيب الذي تألق بإضاءات العمل الخيري على مدى عمره المديد، فهو أحد المعمرين الذين أنعم الله عليهم بطول العمر على حُسن عمل وتأنق بأفياء الفضيلة, حتي اقترن اسمة بفضائل أعمال البر والاحسان والعطاء والكرم والسمو الأخلاقي الذي يتعالى على الكبر والأنفة والانا، كل من التقى به وعرفه أو لم يعرفه هو ذات الرجل من التواضع والبشاشة والتجمل لاصالة رجل لم تبطره الثروة ولم تفتنه مباهج وملذات الحياة وهو الذي ذاق مرارة الفقر وعاش الحياة بحلوها ومرها ولاقى الوصب والنصب والكدح والتعب مما ترسم على جبينه المتقاطع بعصامية رجل فذ واكب جيلين متغايرين وعصرين متباينين، جيل الآباء والاجداد ومن هم في سنه وهو دور البناء والتأسيس الأول الذي عاصره وعايشه وعرف متقلباته وهمومه حيث شظف العيش وقله الموارد، وجيل الابناء والأحفاد حيث رغد العيش ووفرة الخيرات والثروات فصبر وشكر وحمد الله كما هو حال الكثير من أبناء جيله وزاده ذلك قرباً بخالقه وتمسكاً بتعاليم دينه، وخاض غمار الحياة بلا معلم ولا موجّه ولم يدخل مدرسة إلا مدرسة الحياة التي خاضها بكل عنفوان الشباب وحماسته وهو يبحث عن لقمة العيش الكريم بعد ان ذاق طعم اليتم بعد وفاه والده وهو صغير فكانت والدته هي الأم والأب بالنسبة له ولأخيه عبدالله ليبدأ رحلة الكفاح والعمل المتدرج في مدارس الحياة حتى كون له اسماً لامعاً في عالم المال والأعمال والتجارة وكان شعاره الصدق والأمانة والنزاهة في أعماله وتعاملاته كلها فكان استثناء في عمله الذي بناه على سمعه التاجر القوي الامين فحقق من الشهرة وذيوع الصيت ما أكسبه ثقة ولاة الامر في بلادنا الذي يكن لهم كل ولاء وصدق انتماء ويلهج لسانه بالدعاء لهم والتذكير بدورهم، عرفته منذ عقود كريماً في ماله وجاهه وابتسامته يتفقد اصدقاءه وجيرانه ومعارفه ومرتادي جلسته الأحدية من كل أسبوع ويمازحهم , اذا غاب منهم أحد وانا أحدهم تفقدهم حيث كنت استشرف بزيارته وأنهل من معين تجربته وخبرته في الحياة فرحم الله رجل البر والخير والإحسان وجعل الجنة داره وقراره فما مات من خلف هؤلاء الأبناء النجباء ابراهيم وناصر وعبدالعزيز الذين يتنافسون على الفضيلة في بر والديهم وملازمة والدهم في مجلسه العامر على الرغم من كثرة مشاغلهم واعمالهم وهم يجتمعون في ابتسامة واحدة كلها ابتهاج وفرح وألق وسرور وهم امتداد لمسيرة والدهم وسيرته فهنيئاً لهم مبرتهم لوالديهم وحفظهم لود ابيهم في حياته وبعد مماته.
	�ولد عام 1915م في منزل متواضع وبيئة فقيرة قاسية في مدينة عنيزة، وعاش في كنف والدته، بعد أن انشغل والده في رحلات البحث عن الرزق، في وقت كانت تعاني فيه المنطقة من تبعات الفقر والقحط.. رحل الأب وتحمل الطفل صاحب الـ11 عامًا في وقتها مسئوليات البحث عن الرزق وهموم اليتم والمسئوليات الجسام، فقاده القدر مع عمه إلى مدينة مكة المكرمة.�وفي الأراضي المقدسة امتهن كل أنواع المهن البسيطة، فعمل ساقيا و«دلالا» وطباخا وبائع سجاد متجولا، وبائعًا في دكان عمه، ثم التحق بالعمل الحكومي في الجمارك لكنه لم يلبث أن عاد للسوق ليفتتح دكانا في سوق الجودرية بمكة ويبني سمعة حسنة هناك، ثم أسس أول شركة في حياته مع أحد رجال الأعمال استمرت 28 عاما تغيرت فيها أوضاعه وكبر أبناؤه وزادت خبراته، عندها قام بالتخارج من تلك الشركة واستدعاء شقيقه عبدالله ليؤسس عملًا جديدًا زود من خلاله وزارة المالية عبر عقود حكومية بالزي الرسمي السعودي.�هذا ملخص لبدايات رجل الأعمال السعودي محمد إبراهيم السبيعي الذي توفي هذا الشهر بعد قرابة 102 عام من العمل والإنجاز في مجالات وأنشطة عدة تسيّدها العمل في مجال الصيرفة، وتوجها العمل الخيري الذي بقي ذكرى خالدة عبر «مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي» العملاقة التي حققت حضورا وإنجازات كبيرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال عمل مؤسسي محترف شامل لكل مناحي الحياة من بناء مستشفيات ومساجد ومدارس وآبار ومعاهد وبرامج تأهيلية وتدريبية وكفالة للأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات، وجعل كل ذلك مبنيا على أوقاف وأصول ثابتة تضمن للعمل استمراريته وديمومته.�رحل الشيخ محمد السبيعي في صمت بعد أن ملأ الدنيا صخبًا بالإنجاز، وترك خلفه أعمال خير كثيرة تخلد ذكراه وتزيد من الأيادي التي ترتفع للسماء تدعو له، ودروسًا وعبرًا للطموحين، وخاصة رجال الأعمال والأثرياء والميسورين ملخصها أن للنجاحات متطلبات تتوجها العزيمة والإصرار، وللرزق ضريبة لا بد من دفعها للوطن والمجتمع عبر المساهمات الخيرية والمسئوليات الاجتماعية التي تخلد الذكرى في الدنيا وتتحول إلى «باقيات صالحات» في الآخرة، وهي صورة أفضل من صورة «أن ترحل ويرحل اسمك معك».�
	�ما من شك أن غياب من لهم دور إيجابي مشرف في محيطهم الأسري وفي ميادينهم الاجتماعية يُحدث فراغاً واسعاً، وحزناً طويلاً يظل مقيما بين الجوانح والقلوب أزماناً وأعواماً مديدة على تعاقب الأجيال جيلاً بعد جيل، أسفاً على بعدهم ومبيتهم تحت طيات الثرى.. مُجاوري قوم لا تزاور بينهم..!، فالسعيد من يدعى له بالمغفرة ويبقى ذكره طرياً في النفوس، فالمرجو من المولى أن يكون الشيخ الكبير محمد بن إبراهيم السبيعي من الذين يؤتون أجرهم مرتين، جزاء ما قدمه من حسنات وأعمال جليلة خيرية عامة على مدى عمره المديد المبارك يتعذر عدّها وحصرها - رجاء المثوبة من رب العباد، ولقد أطلّ وأهلّ على الدنيا عام 1333هـ بمدينة عنيزة، إحدى كبريات مدن القصيم حيث باكره اليتم، صغيراً فظل يُكابد مرارته، ثم درس في أحد الكتاتيب لتعلم الكتابة، وقراءة القرآن الكريم وحفظ ما تيسر من الآيات وقصار السور..، مع تلقيه مبادئ في العلوم الشرعية، وما يتعلق بشروط أداء الصلوات الخمس، وعند بلوغه الحادية عشرة من عمره اتجه مع عمه.. صَوب مكة المكرمة لأجل طلب المعيشة ومزاولة بعض الأعمال المهنية المعينة على ذلك، لسد حاجته، وذلك لعدم توافر فرص العمل بمهوى رأسه ورؤوس آبائه (عنيزة)، وكأنه قد سمع قول الشاعر:�نقّل رِكابك عن ربع ظمئت به�إلى الجناب الذي يهمي به المطر�وعند وصوله مكة المكرمة بدأ يعمل صبياً عند عمه متنقلاً في مواقع أخرى مماثلة لعمله لدى عمه... ثم استقل في مزاولة بعض الأعمال التجارية من عقار وصرافة مع شقيقه عبد الله، فأخذت الدنيا تنمو شيئاً فشيئاً حتى كبرت واتسعت جوانبها، فأصبحت من أكبر المؤسسات الوقفية الخيرية لرعاية الأيتام والفقراء داخلياً وخارجياً - غفر الله له ولوالديه - وقد انتقل إلى رحمة الله بعد حياة طويلة جاوزت عبور الهُنيدة بخمسة أعوام حافلة بإخلاص العبادة لمولاه، وبالسمعة المعطرة بالثناء، وبالبذل والعطاء بسخاء في أوجه البر والإحسان،�فأديت الصلاة عليه بعد صلاة مغرب يوم الجمعة 26 - 11 - 1438هـ بجامع الملك خالد بأم الحمام، وووري جثمانه الطاهر في مقبرة الدرعية - تغمده المولى بواسع رحمته - مخلفاً ذرية صالحة تدعو له وتجدد ذكره الحسن:�وإنما المرء حديث بعده�فكن حديثاً حسناً لمن وعى�ولقد ضاق قصره وما حوله بأعداد كبيرة جداً من المعزين فيه من علماء وأمراء ومحبيه، وكان ذا صلة مستديمة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمهما الله - المعني بالعطف على الأسر المحتاجة في الداخل والخارج، فهو محبوب لا ترد شفاعته ولا تعريفه بأحوال المحتاجين، كما أن - أبا إبراهيم - يتلذذ بالبذل في أوجه البر والعطف على المساكين الذين قست الحياة عليهم بتأمين مساكن لأيتامهم وأراملهم مع منحهم المال الوفير:�ستلقى الذي قدمت للنفس محضراً�فأنت بما تأتي من الخير أسعدُ�ولي معه بعض الذكريات الخفيفة منذ عقود مضت.. حيث نلتقي به عند صديقه العم الحبيب عبد الله بن إبراهيم الخريف - رحمهما المولى - فيعرض علينا زيارته في منزله، وكلما نسعد بالسلام عليه في بعض المناسبات مثل مناسبات الزواجات وغيرها يؤكد علينا بذلك.. ولئن غاب عن نواظرنا - أبو إبراهيم - وبات في باطن الأرض فإنَّ ذكره الجميل باق في خواطرنا مدى العمر:�لعمرك ما وارى التراب فعاله�ولكنما وارى ثياب وأعظما�تغمده المولى بواسع رحمته وألهم شقيقه الشيخ عبد الله، وأبناءه البررة، وبناته الفضليات وعقيلته وأحفاده، وكافة أسرة السبيعي والسماحي الصبر والسلوان.�
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	عندماشاء  الله أن ألتقي بالشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأتعرف عليه، انفتح له قلبي من أول لقاء، وضمته جوانحي عاطفة عميقة وحباً صادقاً، ما زال ينمو ويزيد ويكبر كلما عرفته أكثر، والشيخ للأمانة مثال فريد في لطفه ورقته وإنسانيته، وأدبه الجم، حديثه العذب، واحترامه للآخرين وحبه لهم والاهتمام بهم.�أعترف أن زياراتي له -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- كانت قليلة متباعدة، لكن في كل مرة زرته فيها كنت أزداد حباً له وإعجاباً بخلقه وتواضعه وحسن سجيته، وكان في سماحته وحسن خلقه أنه يصر إصراراً عجيباً على تكريم من جاء لزيارته، وإذا جلست إليه وجدته فريداً في لطفه وإنسانيته وحديثه العذب وطلاقة الوجه، جاء في الحكم المأثورة (إن من حسن الخلق ان يكون المرء لين الجانب طلق الوجه طيب الكلمة).�إنني أجد صعوبة في الكتابة عن الشيخ، فالعاطفة بطبيعتها إذا جاشت وفاضت تشوش على العقل وأنا لي حب عميق للرجل، ولي تجاهه عاطفة جياشة قوية صادقة، وإن كل جملة تراودني عن نفسها واستعرضها في عقلي أجدها لا توفيه حقه.�لعل ما قلته آنفاً اعتذار مسبق عن أن ما سأكتبه عن الشيخ السبيعي لن يفيه حقه مهما اجتهدت في ذلك واخترت من الكلمات والعبارات، فلكل محبيه العتبى حتى يرضوا.�ان رحمه الله حليماً صبوراً والصفات الطبية الأخرى اجتمعت فيه، وهي من الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يدلنا على ذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} آل عمران 200. ويقول عزَّ وجلَّ {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ} النحل 127.�كان الشيخ السبيعي رحمه الله خلوقاً متواضعاً اجتمعت فيه مكارم الأخلاق والعقل، أحكمته التجارب فزادته حكمة وتواضعاً، لا يقول لسانه إلا خيراً!. كما يقول الشاعر:�عَوّد لسَانك قَوْل الَخير�إنّ اللسَان لما عوّدتَ يعْتَاد�وهذا لا يستغرب من رجل في خلق الشيخ السبيعي الذي عرف بمحاسن الأخلاق، فقد نوه الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى غرسه في المسلمين وتنميته في نفوسهم، واعتبر إيمان العبد بفضائل نفسه وإسلامه بحسن خلقه وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل محاسن الأخلاق فقال: (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق) رواه أبو داود.�ورغم أن زياراتي على قلتها للشيخ السبيعي رحمه الله -وهذا تقصير مني- إلا أنني عرفت بعض ملامح كفاح الرجل في هذه الحياة، أخبرني -رحمه الله- كيف بدأ حياته العملية في (بدر) التي شهدت غزوة بدر الكبرى ضد المشركين الذين تلقوا هزيمة نكراء، فقد ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الذين كفروا الرعب قال تعالى {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} الأنفال 12، وقال تعالى {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} آل عمران 123.�بدر التاريخ والعزة بدأ الشيخ السبيعي موظفاً فيها في عهد صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز رحمه الله، المرتب (12) قرشاً لكنها مباركة لأنها مكتسبة بالحلال، ومنها إلى مكة المكرمة المدينة المقدسة بها المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلواتهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) رواه البخاري.�من هذه المدينة المقدسة المباركة امتهن الشيخ السبيعي الصرافة ونجح فيها عبر عقود عديدة ليصبح واحداً من أبرز رجال الأعمال في هذا الميدان، والكتاب الذي صدر بعنوان (رحلة الفقر والغنى) عن بعض ملامح حياته فيه لمحات عن مسيرة حياة الرجل.�ورغم أنه لم يتلق تعليمه في الجامعات إلا أنه يملك حبل الثقافة في علم البنوك والصرافة وله باع في ميدان الثقافة والشعر فهو شاعر امتلك ناصية الشعر العربي.�وإذا كانت جهوده في مجال علم البنوك والمال والاستثمار خرج من رحمها بنك البلاد فإن هذا إحدى محاسنه العديدة التي لا يتسع المجال للإتيان عليها، أما الجمعية الخيرية التي كان رحمه الله يرعاها بنفسه فهي متعددة الأغراض في مجال البر تمتد أجنحتها الخيرية إلى دعم الفقراء والمساكين والمحتاجين والجمعيات الخيرية المعتمدة من الجهات الرسمية، فأصبحت واحدة من أهم الجمعيات الخيرية التي يشار إليها بالبنان بما قدمته وما تقدمه من أعمال تستحق الإشادة.�أسأل الله الذي اختاره إلى جواره أن يتقبله بأحسن القبول وأن يرحمه برحمته الواسعة ويدخله وارف جناته، ويلهم أنجاله الأساتذة إبراهيم وناصر وعبدالعزيز وإخوانهم وأسرته الكريمة وذويه ومحبيه الصبر الجميل، ولنحدث النفس بالصبر جميعاً نزولا عند قول الحق تعالى {واصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور} لقمان 17، {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} الزمر 10.�رغم مرارة الصبر وهول المصاب.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.�قال تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} الفجر (27، 28، 29 ،30).�
	�لا يبرح صوت العم محمد يتناهى إلى سمعي وهو «يهيجن» بصوت مرتفع تارة بأبيات (سلامتك يا شمعة البيت والحي - سلامتك لا باس يا أم العيالا) وتارة بأبيات (وأبو وليد اللي علومه يطربني حازم فاهم لضده ما يداني) وهو جالس على كرسيه الخشبي العتيق يتمايل برأسه يمنة ويسرة ومذياعه الصغير بالقرب منه، تقرع تلك الأبيات طبلة أذني بعد أن حفرت أخاديدها في مخيلتي، تشعرنِي برعشة عذراء حزينة تتسلل إلى داخلي، فعبقها عالقاً بين ثنايا ذاكرتي، ومذاقها يرطب قلبي. أعلم أن البوح عن الشيخ محمد توأم خوفي، لأنك تحتاج إلى كلمات تليق بعظمته مما تعجز أن تسطره الأقلام وأرقى مما تلدها الأفواه وأعمق مما تهتز بها أوتار الحناجر، فحسبك أن تجلس مع الشيخ محمد حتى تجد نفسك قريبا من عتبة ذاكرة ممتدة تعود بك إلى بدايات التأسيس، فالشيخ -رحمه الله- كان شاهدا تاريخيا على تأسيس المملكة، فقد صافح المؤسس وجالس أبناءه وسافر معهم وثقوا فيه وأثنوا عليه ثناءً عاطراً حتى قالوا «انت يا السبيعي ثقة وتعاملنا معك كثير»، وهو بدوره أحبهم ووثق فيهم فقال:�آل السعود وغيرهم جعله أفداك - انظر يمين وخلف وانظر يسارا�العدل فيهم والمكارم والادراك - حكام من حكام بعلم وجدارا�• لقد أحب الشيخ الأرض فعمرها، ففي حوانيت مكة وبين أزقتها الضيقة وبيوتاتها؛ بدأ عاملا بسيطا ثم مصرفيا أسس هو وأخوه الشيخ عبدالله شركة للصرافة والتجارة، وتحولت بفضل الله فيما بعد إلى أحد أكبر الشركات في مجال الاستثمارات والعقارات، ولها دور بارز في تأسيس «بنك البلاد»، الذي يعتبر اليوم واحداً من أكبر البنوك السعودية. فالشيخ محمد يعتبر بحق أحد مؤسسي الصيرفة في السعودية ومساهم فعلي في نهضة القطاع المالي فيها.�• كما أنه أحب الناس فكان أنفعهم للناس، فقد كان مدرسة للعمل الإنساني يتفقد الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين، يجالسهم ويدنيهم إليه ويحادثهم ويسأل عنهم ويصلهم، يباشر كل هذا بنفسه. يقول في أحد حواراته الصحفية «حينما أرى ضعيفاً حقاً.. أكاد أبكي وأعطيه عن نفس راضية، وكلما زدت في العطاء ارتحت نفسياً». ثم أسس هو وشقيقه الشيخ عبدالله المؤسسة الخيرية لتكون واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية تتكامل مع غيرها في دعم أعمال البر وبناء الفرد والمجتمع وتشكل منهجا لما يعرف بالعمل الخيري التنموي الذي يستديم نفعه.�• وأحب الحياة فأحبته الحياة، فقد كان المرح وإشاعة السرور والبهجة في حياة القريبين منه جزءا لا يتجزأ من شخصيته، تجده يمازح الصغير والكبير يضحك معهم. من القصص الطريفة مع العم محمد التي لا انساها ما حييت يوم قدمت من كندا وذهبنا الى بيته للتقدم بالخطبة الرسمية من حفيدته أجلسني قريبا منه وأثنى عليّ وعلى عائلتي، وقال تجمعنا بالعثيمين وشائج حب وعلاقة طويلة، وبدأ يترحم على الشيخ محمد بن عثيمين -رحمة الله عليهم أجمعين-، وراح يعدد مناقبه وطبيعة علاقته به. ثم التفت إليّ وقال: عندي ملاحظة بسيطة عليك. انتابني شعور بالتوجس والخوف وأتتني الراجفة تتبعها الرادفة، فماذا عساه قد لاحظ. أرهفت سمعي مصغيا إلى ما سيتفوه به، استشعرت برودة جمدت أطرافي منتظرا لحظة ينطلق صوته مع أنفاسه، وبابتسامة عريضة بانت ثناياه، قال العم محمد: يا وليدي وزنك زايد وأنت شاب صغير، بدأت أتنفس الصعداء قلت لنفسي: هونها الله تاركا اياه يسدي إليّ نصائحه ويعدد مخاطر السمنة، وعند نهاية كل جملة أهز رأسي قائلا: ابشر يا عم. كنت صادقا بوعودي له فمنذ خرجت من عنده، بدأت برنامجا غذائيا قاسيا انتصرت به أخيرا على وزني الزائد.�• وأحب الله، فنور الله روحه بمشكاة اليقين لينتصب في محرابه خاشعا يتلوه العشق فلا تسمع إلا تمتمة شفتيه بعد أن ارتخت يداه وعانقت الأرض طويلا حتى طوت جسده الطاهر وتدثرت بعضا من ثراه. لا معنى لرحيل العم محمد سوى أننا سنظل مسكونين بالألم والوجع وكلاهما ستستحيل بقلوبنا حزنا بفعل ذكرى ستظل تعاند بحضورها دون أن تراعي فينا حرمة غياب العم محمد، لكننا كلما استقرت لحظات الحزن في قلوبنا وترجمتها أعين عارية سنطفق نخسف من ورق أرواحنا، التي أضاءت بقبس من نوره ما تواري به سوءتها.�
	قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالله الفهد العجلان إن العمل الخيري والوقفي فقد أحد أعلامه في بلادنا بوفاة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله، مشيرا إلى أن الفقيد أسس عملا خيريا مع أخيه الشيخ عبدالله يتسم بالتنظيم والاحترافية مما أصبحت معه مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية نموذجا يحتذى على المستوى المحلي والإقليمي.�ونوه العجلان بشمولية المجالات التي تعمل بها المؤسسة في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والإغاثية التعليمية والثقافية والتطويرية وكافة وجوه البرِّ والإحسان يقود هذا العمل الكبير فريق مؤهل، يقوم بدعم المؤسسات والجمعيات والمكاتب الخيرية العاملة في الميدان، وتحقيق مفهوم الشراكة في العمل الخيري.�وقال: المتتبع لمسيرة المؤسسة يلمس مدى الجهد الذي بذله المؤسسون والقائمين عليها حيث مرّت مؤسسة السبيعي الخيرية في مسيرتها بثلاث خطط استراتيجية، هي الآن في سنتها الأخيرة من الخطة الاستراتيجية الثالثة، التي يقف على هرمها رؤية المؤسسة: ريادة في العطاء بإحسان لتحقيق الأعظم أجرًا والأكثر نفعًا، ورسالتها ان تتكامل مع غيرها في دعم أعمال البر، وبناء الفرد والمجتمع، وتطوير العمل الخيري، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيئة مؤسسية محفزة وفريق مؤهل، اسهم في تحديد عددًا من المجالات التي خرجت كأولويات للخطة الاستراتيجية الحالية، وكانت نتيجة لعدد من الأدوات والتطبيقات المتخصصة في تحديد الأولويات، ومجالاتها كالآتي: أعمال البر وتخفيف الفقر، وكتاب الله والعلم الشرعي والتعليم والدعوة، والمساجد والطفل والشباب والإعلام الهادف.�وزاد: من أجل أن تقوم المؤسسة بعملها بصورة منهجية مؤسسية، بما يحقق رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، ويميزها عن غيرها من المؤسسات، كان لها عدد من سياسات العمل المعتمدة، التي تنتهجها في العمل.. رحم الله الفقيد فقد رحل وبقي أثره ينتفع منه القريب والبعيد.�
	ندما تدقق قليلاً في شخصية الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي الراحل -رحمه الله- سترى أن المثل القائل: "فاقد الشيء لا يعطيه" ليس صحيحاً، فقد عرف الشيخ ألم الفقد واليتم لكن لم يمنعه ذلك من أن يداوي جراح من فقدوا أهلهم، أو أحداً منهم، فكانت يده ممدودة إليهم بسخاء، من خلال "مؤسسة محمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية" التي تبنت العديد من المشروعات الاجتماعية التنموية الخاصة بالأيتام ومنها "مشروع بناء القيم التربوية لليتيم"، كما كان عضوًا مؤسساً في جمعية رعاية الأيتام (إنسان)، إضافة لحرصه على توفير كفالة سنوية للأيتام في أنحاء المملكة المختلفة.�كان -رحمه الله- من الشخصيات التي أثرت في الاقتصاد السعودي بشكل واضح، فقد جمع بين البر وتنمية الحراك الاقتصادي بوتيرة واحدة، ومن ذلك جهوده في إنشاء أوقاف ذات عوائد ضخمة، يُخصص ريعها لدعم المشروعات الخيرية المختلفة في أنحاء المملكة، وحرصه على توفير فرص عمل تفيد أصحابها وكذلك الاقتصاد نفسه، فكان أن قام بتأهيل المئات من فتيات الأسر الفقيرة لسوق العمل في وظائف (الخياطة والتطريز- التجميل والتزيين - الحاسب الآلي)، وكذلك تأهيل الكثير من الشباب الفقراء لسوق العمل في عدد من المهن الصحية وغيرها.�لقد كان من نعم الله على الشيخ محمد السبيعي أن رأى أثر جهوده الخيرية في حياته، حيث شاهد المئات من الشباب السعودي غير القادر على الزواج يبني بيتاً وتستقر حياته بفضل الله ثم بجهود السبيعي، الذي كان يؤمن بأن ارتفاع معدلات الطلاق بحاجة إلى دورات تمهيدية لتدريب الأزواج على مهارات الحياة الزوجية، فكان أن مول ودعم الكثير منها.�ومن بين القناعات التي تعجب من يقرأ سيرة الراحل -رحمه الله- إيمانه العميق بأن الاستثمارات المربحة، هي تلك التي تسهم في زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي للمملكة، وأن توظيف المال في القطاعات الإنتاجية يحقق للمستثمرين ربحًا، كما يوفر فرص عمل متنوعة للشباب، وكذلك إيمانه بأهمية تعلم اللغات، أي ضرورة العلم بجانب العمل، وحرصه على قراءة قصص نجاح المكافحين للاستفادة منها في تكملة مشوار النجاح.�ليس هناك ما أختم به هذه الكلمات عن الشيخ البار سوى كلماته نفسه: "إنّ من نعم الله على الإنسان الذي يعمل في المؤسسات الخيرية أن أعطاه شيئين : وظيفة في الدنيا يكسب منها المال؛ وأجرًا في الآخرة على الأعمال التي يخدم بها الفقراء والأيتام والمحتاجين، وأنت رغم أنك تأخذ المال إلا أنك في طاعة وخدمة جليلة".�نسأل الله أن تثقل أعماله هذه كفة ميزان حسناته، وأن يرزقه الله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم الله أهله ومحبيه الصبر والسلوان ؛إنا لله وإنا اليه راجعون.�
	�� � حياة الشيخ محمد السبيعي وأعماله الخيرية ودعمه للجمعيات معلومة للجميع ولكن هل تعرف من هم أبناء الشيخ محمد السبيعي ؟�للشيخ ثلاثة أولاد ( ابراهيم وناصر وعبدالعزيز) وست من البنات ( هدى و هيفاء ووفاء ومها و ندى ونهله ) ومن خلال قراءة كتاب (رحلة الفقر والغنى) وكتاب (تاجر وشاعر) ديوان شعر للشيخ محمد السبيعي تعرفت عن بُعد عن حياته وتربيته لأبنائه فقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على التنشئة الصالحة والتربية الحسنة و اطلعت من خلال صفات كتبه أنه يزرع فيهم التواضع والاحترام والاعتماد على النفس وصلة الرحم والصدقة�ويقول في كتابه تاجر وشاعر :�فرضك وعرضك سمعتك لا عدمناك ... اعرف مقامك خيّرن من خيارا�واياك لا تغتر فيما الله أعطاك ... بل زد تواضع واحترام الكبارا�وحذرا الغرور الله يجيرك وياقاك ... ومن طاول أطول منه تعب وتوارا�واياك لا تغتر في كل من جاك ... وإياك لا تغلب ترا الفخر بالشطارا�كل هذا قرأته من الكتب ولكن ومن خلال عملي الإعلامي في تغطية عزاء الشيخ محمد اتضح لي شي أعمق وأكبر ؟ �ففي يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي القعدة وفي جامع الملك خالد رأيت مئات المعزين قدمو للصلاة على الفقيد يتقدمهم فضيلة المفتى وأمير منطقة الرياض بالإنابة وجمع غفير من العلماء والمشايخ والدعاة ورجال الأعمال وجمع من محبي الشيخ  من مواطنين ومقيمين مشهد يشعرك بأن الجميع يحب الشيخ محمد السبيعي فمن خلال نظراتهم ودعواتهم تلامس إحساسا صادقا وحزنا عميقا على الفقيد وأنا أتابع أبناء الشيخ وإذا بهم صابرين محتسبين ,ثم توجهنا الى مقبرة الدرعية والابناء الثلاثة يحملون نعش والدهم والحزن يملئ قلوبهم ولكن الإيمان بقضاء الله وقدره يقويهم وإذا بإعداد كبيرة هناك وقد أقيمت صلاة الميت في المقبرة لمن لم يتسنى له الصلاة عليه منظر وداع شارك فيه الأحباب والأقارب وأنا أتمل وضع أبناء الشيخ في ذلك الموقف الصعب.�وفي مجلس العزاء شاهدت حياة أسرة السبيعي عن قرب حيث كنت اتواجد يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الحادية عشر ليلاً للتغطية الإعلامية  ويمكن لي أن اخلص الأيام الثلاث في منزل الشيخ محمد بن ابراهيم السبيعي في حي عليشة �رأيت تواضع الأبناء وبساطة الأسرة�لمست التقدير والاحترام لكل من جاءهم�شاهدت تقديرهم للكبير واحترامهم للصغير�لم أكن في قصر فخم رغم مكانة الوالد محمد السبيعي اجتماعيا وماليا إلا انه وضع لهم قواعد التواضع في كل شي .�الأبناء والأحفاد في صف واحد يستقبلون المعزين ومن أمام الباب�عظمة في التواضع والاحترام لكل معزي �رأيت المنزل الذي عاش فيه الشيخ محمد السبيعي ورأيت مكان جلوسه وكنت أتوقع أن أشاهد القصر والحاشية والحرس والرفاهية فقامة الشيخ محمد رفيعة إلا أني وجدت بساطة المكان وتواضع الرجال وحسن الاستقبال والنفس المطمئنة الصابرة�لم أجد العزاء الفخم ولا القصر الفخم بل وجدت تواضع وكثرة محبين�وجدت المعزين من كل أطياف المجتمع � شاهدت الأمراء والوزراء والمشايخ  والعلماء والمسؤولين والبسطاء� شاهدت الغني والفقير والصغير والكبير �وبعد تلك المشاهد والربط بين الكتاب والواقع علمت بأن الشيخ محمد السبيعي قد أحسن التربية فالأبناء نتاج تربية الآباء والناس شهداء الله في أرضه 
	الإنسان ذكر، والذكر الطيب يبقى في الذاكرة، والشيخ محمد إبراهيم السبيعي، رحمه الله وأسكنه جنات عرضها السموات والأرض، يعد مسيرة إنسانية رائدة من رواد العمل الخيري. وهو الأب الروحي لكل عمل فيه خير حيث أخذ بأيدي الكثير من المستحقين للعون والمساعدة. مواقفه خيرة، وسيرته عطرة، وكفاحه امتد لعشرة عقود من الزمن. هذا ما كتبته عنه ابنته هدى محمد السبيعي، وما دعاني للكتابة عنه، رحمه الله، هو من أجل الاقتداء بسيرته وأعماله النبيلة الخيرة ومن باب التذكير للأخيار الذين يعملون الخير من أجل التقرب “إلى الله زلفى”. والشيخ السبيعي، رحمه الله، سيرته حافلة بالعمل الخيري إضافة الى حسن علاقته بأخيه وأقاربه. وجيرانه والعاملين معه، صفات إنسانية عظيمة ومن ضمن ما قرأته عن المشاركات في وسائل التواصل عن وفاة المحسن الكبير ما أشار إليه أحد الأشخاص الذي قال:” عشت يتيماً 15 سنة حتى وقفت أمام أبواب مؤسسته الخيرية فدعمني منذ عام 2013 حتى كبرت وأصبحت معلماً”.�ولو لم يكتب في سيرة السبيعي سوى هذه الشهادة لكفته هذه الجزئية، نقلتها عن الزميل صالح الشيحي في الزميلة “الوطن” لمناسبتها لموضوعي. رحل الرجل الطيب الذكر وتبقى ذكراه عالقة في الأذهان، والكل يدعو له بالرحمة، وكما قال مدير مكتب سمو ولي العهد معالي الأستاذ “بدر العساكر” في نعيه للسبيعي:”وفاة الشيخ محمد السبيعي – رحمه الله – تبين لنا معنى أن ترحل وقد تركت أثراً طيباً خلفك”. رحم الله الشيخ السبيعي رحمة واسعة وأسكنه جنات النعيم، وعزاؤنا لأبنائه وبناته وجميع محبيه وعارفيه.�(إنالله وإنا إليه راجعون).�
	إنَّ تسجيل التّاريخ أمانة في أعناق من عاصره أو رواه، ومن أمتع التّواريخ وأنفعها تدوين المذكرات والسّير، سواء دوّنها أصحابها وهو الأفضل، �أو كتبها عنهم آخرون، وقد يؤلفها من عايشوا المترجَم له عن قرب، وكانوا لصيقين به، وبالتالي تكون الكتابة مزيجاً من الذاتية والترجمة؛ �ولعله أن يكون خيراً للسيرة وصاحبها؛ خاصة إذا امتاز المترجم له بالتواضع وهضم النفس، وكان للمؤلف رؤيته المستقلة.�وكتابنا اليوم فاز بهذه الميزة، وزاد عليها أنه يؤرخ لرجل عاش أكثر من قرن، فالكتابة عنه تتضمن رواية تاريخ بلد، وقصة كفاح، وتعاقب أجيال،� وانتقال من حال إلى حال أحسن، والفضل كله لله وحده، وما العباد إلا أسباب مسخرة.�عنوان الكتاب: رحلة الفقر والغنى: محمد بن إبراهيم السبيعي، أعدته ابنته هدى، وساعدها ممدوح بن محمد الحوشان، وصدرت طبعته الثانية عام 1438=2017م عن دار الثلوثية، بعد أن راجعتها دارة الملك عبد العزيز، ويقع في (310) صفحات، ويتكون من تقديم، ومقدمة، ثم خمسة عشر فصلاً، فخاتمة يعقبها المراجع، ثم ملحق بالوثائق غير مرقم الصفحات، وعلى الغلاف صورة جميلة للشيخ محمد، وريع الكتاب يعود للمؤسسة الخيرية. كتب الأمير فيصل نجل الملك سلمان تقديماً عبقاً للكتاب، ويختصر عنوان التقديم حياة الشيخ السبيعي: ورع الحياة والتجارة! وما أندر الورع بين الخلق بله التجار. وذكر الأمير بأن هذه السيرة ليست قصة عادية لرب أسرة مع أولاده، بل هي تاريخ ماثل أمام القارئ، وفيها ملامح مفيدة للإنسان في شتى مراحل عمره، ومختلف أدوار حياته، ومن الموافقات أن يسَّطر أمير المدينة النبوية تقديماً لكتاب رجل مات أبوه في المدينة قبل تسعين عاماً، وعمل هو نفسه في المدينة قبل ثمانية عقود.�وتلقت المؤلفة عشرات الرسائل بعد صدور الطبعة الأولى من الكتاب -قبل عشر سنوات- كما ذكرت في المقدمة، مما حفزها لمراجعة الطبعة القديمة، وإضافة ما استجد لديها، أو ما عثرت عليه من وثائق، ثم أعادت نشر مقدمة الطبعة الأولىالتي تفيض بالمشاعر تجاه والدها، وختمت بشكر كل من شارك في ظهور الكتاب بطبعته الثانية.�وصنع فريق الإعداد لكل فصل عنواناً، ووضعوا تحته أبياتاً من شعر السبيعي، وتحدث الفصل الأول عن خطواته الأولى، حيث ولد في عنيزة عام 1333، وتوفي والده مبكراً في المدينة عام 1344، بينما امتدت حياة والدته إلى عام 1404، فكانت لليتيمين محمد وشقيقه عبد الله كل شيء في حياة أحاطها اليتم والفقر، والمصاعب الجمَّة، بيد أن التوكل ثم العمل مع حسن النية، جعلت من هذه المحن منناً ومكرمات.�وسار الطفل اليتيم من بلدته عنيزة مع موكب الحجيج عام1344؛ كي يلحق بعمه ناصر في مكة، واستغرقت الرحلة شهراً إلا ثلاثة أيام، وكانت رحلة مضنية حتى أن الحجاج يموت بعضهم في الطريق، ويبدو لي أنها ذات الرحلة التي حكى إبراهيم الحسون رحمه الله تفاصيلها الدقيقة في سيرته الماتعة، التي كتبتُ عنها قبل عدة سنوات، وقد أضاع صديقي هذا الكتاب النَّادر بعد أن استعاره مني! وحين بلغ السبيعي مكة دخل الكتَّاب والمدرسة، وعمل صبياً مع عمه ناصر، ولتعارض العمل مع الدراسة، اضطر بحسرةٍ لترك الأخيرة لأنه ما جاء إلا للعمل.�بدايات الكفاح هو عنوان الفصل الثاني، وفي آخره جدول بالأعمال التي مارسها السبيعي في شبابه المبكر، ولم يجد السبيعي ولا أبناؤه حرجاً في ذكرها، وهذا ديدن الكبار الذين لا يأنفون من ماض ليس فيه ما يعيب أو يشين، فمن سقاء وبائع إلى عامل بناء وطباخ، ثم أضحى بائعاً متجولاً، والتحق بوظيفة مشرف عمال، ثم مفتش طرق، وكانت سنُّه حينذاك تماثل عمر الطالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكم في سير الكبار من سياط تلهب ظهر الكسل، والتواكل، وتفاهة الاهتمامات، وقد خرج السبيعي من تجاربه الأولى بقاعدة حياتية مهمة، ظلت معه طوال حياته، ملخصها أنه لا عسير على من سأل الله التيسير ثم بذل الأسباب.�الفصل الثالث عنوانه العود.. أربح، حيث هجر الشاب السبيعي الوظائف وعاد إلى مكة وعالم التجارة، وأصدق تصوير لهذا الهجران الميمون، هو التمثيل بانتقال المرء من الرق إلى الحرية، وهل الكسب، وصدق التوكل، وملك النفس، إلا في التجارة دون الوظيفة؟ وبدأت شراكته الرائعة مع العصامي الكبير الشيخ سليمان الغنيم رحمه الله، وكانت قائمة على الصدق، والتفاهم، ولذلك كانت البركة معهما في حلهما وترحالهما إلى أن انتهت الشراكة بتراضٍ، ورقيٍ، وألقٍ يروى. وبرزت لأهل السوق مبادئ هذا الشاب النجدي، وأخلاقه، فهو صادق، جميل المعشر، أمين، يمتاز بحيوية متدفقة، وإنجاز متقن، وفكر مبدع، وجلد عجيب، وفوق ذلك كله سمو في التعامل مع المال والشريك، ولعمر الله إن التجارة والشراكة لتكشف دواخل النفوس وبواطنها.�عنوان الفصل الرابع رحلة الغنى، حيث استشرف السبيعي المستقبل، وعرف أن الحجاز الشريف سوف يستقبل المزيد من الحجاج والعمار والزوار، ولذا ولج إلى عالم الصرافة وبيع العملات مقابل الذهب والفضة بكل ثقة وعزم، مستصحباً ما جبل عليه من خلق وأمانة، ومنطلقاً من المصداقية المتينة التي بناها، حتى أسس عام 1357 شركة الصرافة مع أخيه عبد الله، وكانا أول نجديين يعملان في الصرافة بمكة، ثم توسعت أعمالهما ففتحا فروعاً في جدة والرياض والمدينة، وأخيراً توج السبيعيان العراقة المصرفية بافتتاح بنك البلاد مع شركاء آخرين عام 1425.�ويحكي الفصل الخامس قناعات اقتصادية لدى الشيخ، وعلى رأسها أهمية الاستثمار في الصناعة والزراعة، 
	لما فيهما من إنتاج ووظائف، وأمن واكتفاء للوطن. ويجزم أبو إبراهيم بأن التجارب الخاسرة مفتاح للنجاحات العظيمة، ويؤكد على التاجر ضرورة مراعاة المصلحة العامة، دون أن يهمل مصلحته طبعاً.��ومع أهمية بذل الأسباب، إلا أن السبيعي يرى بأن رضا الوالدين ودعاءهما المستمر يعد عاملاً في تحقيق النجاح، وألا مناص من الاستثمار داخل البلد خدمة له ولأهله، ويعتقد بأن الحزم والمتابعة، وتراكم الخبرة وعدم المجاملة مع أحد، تورث النجاح، ويختم بالحض على تعلم اللغات الأجنبية، وإذا كانت اللغة الثانية للمثقف عقلاً آخر، فهي للتاجر مجال استثماري جديد، وأمان من الخداع، وكل تاجر أعرف باللغة التي يتوجب عليه إتقانها.�ويقف الفصل السادس عند معالم شخصيته، حيث رسمت مصاعب الحياة شيئاً من ملامح الشخصية السبيعية، فهو صلب قوي الشكيمة، ويخوض غمار التحديات غير هياب ولا وجل، مع تجمله بالصبر والتريث والأناة، وإن أتجاوز فلن أتجاوز قدرته على اتخاذ القرار، وكم قتل التردد من فرص!�وكل نجاح حققه يعمق انتماءه لعائلته، ومجتمعه، ويزيده منهما قرباً. ولأنه نشأ يتيماً أفاض على أولاده حناناً لا تخبو جذوته؛ بل تزيدها الأيام توقداً وإن كبر وكبروا، وبسبب بداياته الضنكة نظر إلى الفقراء والمساكين بعطف سابغ، وأما الأيتام فكانوا موضع رعايته، وكيف لا يكون ذلك وهو اليتيم وشقيق اليتيم؟�واكتسب السبيعي من سكنى الحجاز المبارك أفقاً واسعاً، واطلاعاً كبيراً على عادات الشعوب الإسلامية، وثقافاتها، وطبائعها، وعاد عليه ذلك بانفتاح منضبط مقارنة بالذين ما برحوا ديارهم من جيله، وبالجملة فكل نجدي ضرب في الأرض للتجارة مع العقيلات أو في الحجاز أو غيرهما، يكون غالباً أوسع فكراً، وأطول بالاً من نظرائه القاطنين في ديارهم.��وحين فتح الله على محمد البراهيم السبيعي خزائن المال لم يبطر، ولم يتغطرس، فكانت حياته معتدلة، وأعماله بعيدة عن أي استثمار مريب ولو بشبهة، وخالط الناس وكأنه من عامتهم وليس من كبار النخبة الاقتصادية، وما أجمل تواضع ذي الجاه، وأقبح بالكِبر ممن كان.�واختص الفصل السابع بعلاقة السبيعي وولاة الأمر، وفيها طرف من علاقاته بعدد من الملوك والأمراء، وكان الفصل الثامن عن رجال حول السبيعي، حيث خرج من المواقف والتجارب متوشحاً بنجاح أو متدثراً بحكمة. ويعتبر السبيعي أن وصايا عمه ناصر هي سر نجاحه، وأن شقيقه عبد الله قليل النظير، وكل واحد منهما يكمل الآخر، والحق أنهما ضرباً مثالاً فريداً في الشركات العائلية والمؤسسات الخيرية، وافترقا بموت الشيخ محمد، وكل واحد منهما يحمل للآخر مثل ما يحمل لنفسه؛ وربما أزيد! �فالسبيعي سيمنح قلبه فقط لشقيقه عبد الله، وحين يمهر أحدهما ورقة بتوقيعه، فسيكون التوقيع عجيباً؛ لأنه يحمل اسم الشقيقين، وحين قررا قسمة الثروة والممتلكات بينهما عن تراض وتشاور، كان خير توجيه يعطيه الشيخ لأنجاله هو أن يقسموا الثروة بين محمد وعبد الله كما تقسم البطيخة؛ دونما تدقيق، بينما يتقاتل الإخوة في المحاكم على مبالغ معلومة، فلا قلوبهم تصافت، ولا أموالهم تضاعفت!�وليت أن أبناء الشقيقين يتعاونون في الكتابة عن علاقة محمد وعبد الله، ويستثمرون وجود الشيخ عبد الله-أطال الله عمره على الطاعة والعافية- لسؤاله، والاسترشاد بمعلوماته وتفسيراته، وسيكون هذا العمل مفيداً مع تزايد خصام الأسر والإخوة، كما أنه سيرسخ هذه التقاليد الشامخة في أسرة السبيعي، وهم الأحق بالاقتباس من أبويهم.�وللسبيعي علاقات متينة مع تجار ثم مع أولادهم، وله تعاملات راقية مع شركاء، ومع موظفين أصبحوا شركاء، بيد أن أميز علاقة له كانت مع الشيخ عبد العزيز بن باز، فهما متقاربان عمراً، ومتشابهان في سمات الكفاح والإصرار، والابتعاد عن المظاهر، وكان التاجر لا يرد للعالم طلباً ولو كان رصيده خاوياً، وأوصى العالم بأن التاجر مصدّق فيما يقوله دونما حاجة لبينة، وها قد رحلا، وخلّفا وراءهما هذه المواقف التي بمثلها يفتخر.�عنوان الفصل التاسع جهوده ورؤيته في العمل الخيري، وهو فصل قصير كبعض فصول الكتاب، بيد أنه لا يخفي جلالة قدر الرجل، وسابقته في العمل الخيري الفردي والمؤسسي والوقفي، وقمين بالمؤلفة أن تتوسع في هذا الفصل بعد رحيل الشيخ، وانتفاء الحرج من الثناء على الأحياء، وهذا من تعظيم الأجر لوالدها. وقد يكون من المناسب استكتاب القريبين منه في عمله الخيري المؤسسي، فضلاً عن غيرهم من رموز العمل المجتمعي، فهم شهود الله في أرضه، وإن أبا إبراهيم ليستحق أن يشهد له الخيرة من الناس فيما نحسبهم.��تاجر.. وشاعر هو عنوان الفصل العاشر، وهو عنوان ديوان الشيخ المطبوع، ويبدو أن السبيعي وجد في الشعر متنفساً للتعبير عن مكنونه وخلجاته بعد اللجوء إلى الله كما قالت المؤلفة، ولا ريب أن العمل الإبداعي كتابة وشعراً ورسماً يعين صاحبه على بث الشكوى، والتعبير عما يستكن في النفس، وتريح المرء من أحمال الحياة وأثقالها، تماماً كما يفعل المصدور حين ينفث فيسكن.�وعبر الشعر، أبان الشاعر عن حبه الكبير لوالدته نوره العماش، وتقديره العميق لشقيقه عبد الله، وعشقه المتنامي لزوجه منيرة السماحي التي يصفها بأنها عباته كأصدق تعبير عن القرب والمحبة، وله قصائد وطنية، وأخرى لا تخلو من المداعبات كعادة الشعراء.�والفصل الحادي عشر عن النظرة للصحة والمرض، وأغلبه رواية عن طبيبه وصهر شقيقه الدكتور سليمان السحيمي، ولصرامة السبيعي في نظامه الصحي والغذائي لم يضطر لتناول أدوية السكر، وتعايش مع المرض عدة عقود، وكان حريصاً على الفحص المبكر، والمشي، فمن ترك المشي صعب عليه. وكان مع هذه الاحتياطات مؤمنا بالقضاء وأنه هو الخيرة من الله، ومن سماته لطفه مع فريقه الطبي، ومؤانسته لهم، وحرصه على زيارة المرضى طلباً للأجر حتى وهو منهك صحياً.�
	وصايا ويوميات هو عنوان الفصل الثاني عشر، ومن أكثر وصاياه الإيمان بالله، وحسن الظن به، والتوكل عليه، مع العمل وبذل الأسباب، والحث على التبكير، وبهذه المزايا بعد نعمة الله، انتقل السبيعي من صبي في دكان إلى مؤسس بنك كبير. ويجعل السبيعي في جدوله وقتاً للعائلة، وآخر للأسرة، وثالثاً للجيران والأصدقاء.�عنوان الفصل الثالث عشر السبيعي في الصحافة، وفيه مقالات كتبها الشيخ في مناسبات مختلفة، وأما خبر من كتبوا عن السبيعي ففي الفصل الرابع عشر، حيث يبرز للعيان متانة علاقاته بشركائه ومنافسيه، وجيرانه وأصدقائه؛ وما أجمل أن يعرف الأبناء أحباب والديهم ليصلوهم، بيد أن السبيعي فعل العكس، وكان هو المبادر للتواصل مع أبناء أصدقائه، وهم الذين ورثوا عن آبائهم حب هذا الرجل، ثم زاد الحب بتواصله ووفائه، وحرصوا على استمرار العلاقة الطيبة، والشهادة الصادقة عنها.�واختارت المؤلفة عنوان الفصل الخامس عشر والأخير مسك ختام عن والدها في عيون محبيه، حيث افتتح بكلمة للشيخ عبد الله عن شقيقه، ثم كلمة لزوجته السماحية أم إبراهيم، وبعد ذلك بدأت ابنته الأولى لولوة بنثر مشاعرها تجاه والدها ووالدتها موضي الدامغ وجدتها أم محمد-رحمهم الله-، ثم شكرها الرقيق لزوجة لوالدها، وحين جاء دور الابن الأكبر إبراهيم ذكر أن والده كان بالنسبة له كالجامعة التي تخرج فيها، واغترف أبو عادل منها معرفة وخبرات لا تقدر بثمن.�ثم تحدث الابن الثاني ناصر، وهو يحمل اسم عم والده، واسم جدهم الأكبر، واسم جد أبيه لأمه، وسمى إحدى كريماته باسم جدته نورة- وحقيق بالحفيدة أن تزهو بجمال الاسم وموافقة اسم الجدة -، ولذا كان يمازحه والده ويناديه بذي النورين. وقد أفاض أبو ماجد بذكر ما يستحقه والده من سمات، فهو أب رحيم، ومرب حكيم، وتاجر حاذق، وإداري بارع، وأخ وصديق لبنيه في الكبر، وفوق ذلك مدرسة تكتنز كثيراً من خبرات الحياة وعلومها. وكتب عنه إبراهيم النجل الأكبر لشقيقه عبد الله، وزوج المؤلفة، وذكر أبو وليد أنه لم يعرف كلمة عمي حتى كبر، لأنه كان ينادي عمه يا والدي، وقد كان له ولأخوته كأبيهم، وأفادوا منه وقبسوا من تجاربه وصفاته.�وبعد ذلك كتبت عنه بناته هيفاء، ووفاء، ومها، وندى، ثم ابنه عبد العزيز، فابنته الصغرى نهلة. وألحظ في مشاعر بناته تجاه أنهن أجمعن على فرط حنانه، وحاجتهن حتى بعد الكبر-وبعضهن ستصبح جدة أو أصبحت- إلى احتضانه، ويتذكرن باستطعام كبير لذاذة القرب منه، وأثر فروته أو مشلحه، وفي ذلك رسالة للآباء أن أفيضوا على بناتكم حناناً واحتضاناً، فالبنت تحتاج لذلك من أبيها، وأكثر.�ومما يلمح في حديث البنات عن أبيهن، أنه يرخم الأسماء حين المناداة، أو يجعل الاسم في عبارة مسجوعة تدليلاً وممازحة، وكنت أتمنى أن تكون كتابة بناته عنه بلا تدخل تحريري بالزخرفة اللفظية التي تميت المعاني، وتسلب الحياة من الكلمات، تلك الحياة التي بدت واضحة في أصغر كلمة كتبها ابنه عبد العزيز عبر خمسة أسطر، حيث اختصر أبو خالد القول حين كتب: أعطيتنا أكثر مما نستحق، والله يعيننا لنعطيك بعضاً مما تستحق.�وبلطف وبر وحسن معشر، استكتبت زوجات الأبناء الثلاثة للحديث عن جد أولادهن، واثنتان منهما كريمات شقيقه الشيخ عبد الله، بينما الثالثة بنت الجيران كما كان الشيخ السبيعي يناديها ملاطفاً، وقد أجمعن على أبوته الثانية لهن، وتعامله الكريم معهن، وبعد ذلك كانت الخاتمة المختصرة، والمراجع، والوثائق.�واليوم، يكاد أن يكمل الشيخ محمد شهره الأول راحلاً عن دنيا الناس بعد أن توفي في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي القعدة الماضي، وقد ترك سيرة عذبة كريمة، ومسيرة حافلة باذخة، وأسرة فاضلة خيرة، وانتقل عبر أكثر من قرن من الزمان، في رحلة طويلة شاقة من الفقر لكن بغنى النفس من الإيمان، والنشاط، وحسن الظن بالله، وجميل السجايا، إلى مرحلة أخرى من الغنى بالمال، والجاه، والحضور؛ لكن مع بقاء الغنى الأول وربما تعاظمه�فجمع الله له سماحة النفس، وسجاحة الروح، ورجاحة العقل، وغنى الجيب، فلم يطغ المال، وحبه، وجمعه، على فضائله أيام الفقر والفاقة، وظل وفياً لأناسه وبلده ومبادئه، ليكون بذلك قدوة للفقراء، ومثالاً للكادحين، ونموذجاً للأغنياء، وإماماً للمنفقين والواقفين، فاللهم اجعل ما قيل وما سيقال عنه من الذكر الحسن في الآخرين، ومن استمرار الأجر له بالاقتداء في التربية، والكفاح، والتجارة، والإنفاق.�
	فقد الوطن يوم الجمعة 26 ذي القعدة 1438هـ أحد رجال هذا الوطن الوالد العم الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي (جد عيالي وزوج عمتي) والذي يعد واحدًا من الرجال المخلصين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، وواحدًا ممن سخر جل عمره بالبذل والعطاء في مختلف وجوه البر والأعمال الخيرية.�وبحكم علاقة القربى بالفقيد الغالي، فلعله من المستحسن أن أستعرض مناقب هذه الشخصية العظيمة من خلال وقفات أسطرها كشهادة حق يجب أن تقال في حق الفقيد الغالي من دون الدخول في تفاصيل وتحديد وجوه البر والبذل والعطاء الذي امتاز بها بامتياز ذلك أنه كثيراً ما كان ينصحنا بعدم الحديث عما يبذله من دعم ومساعدة وبر وعطاء من منطلق إيمانه الراسخ وعقيدته الثابتة بأن خير الأعمال وقمة العطاء وأعظم الأجر عند الله هو أن تبذل بيمناك دون أن تعلم يسراك ماذا قدمت وأعطت.�كان رحمه الله كثيرًا ما كان يدعوني لمكتبه على انفراد ويعطيني من زاد خبرته وكريم خلفه ونفيس طبعه الكريم فيحثني بالحرص على الصدق والأمانة كما يؤكد حسن النية مع الحذر الشديد في التعامل مع القريب والبعيد، وكان يشدد دائمًا على صلة الرحم ومخافة الله في القول والعمل فهي كما يرسمها (رحمه الله) إنها ثروة الرجال وكنزهم الباقي خلال مسيرتهم في الحياة الدنيا وبعد مماتهم، فكانت بالنسبة لي دروسًا جليلة في مشوار حياتي العملية وعلاقاتي مع الآخرين استفدت منها الشيء الكثير.�كان (رحمه الله) حريصًا على الصلاة في أوقاتها يحاسب كل متهاون أو مقصر في أدائها فكان بصوته الوقور وقراءته المتميزة للقرآن يؤم فينا الصلاة حينًا ويحفزأولاده وأقرباءه بأن يؤموا بنا الصلاة أحيانًا أخرى كنوع من أساليب التربية الإسلامية التي يمارسها مع أهله وأولاده في طرق أوجه التعلق بمحبة الله والتشجيع على أداء الفروض والواجبات.�كان العم محمد السبيعي رحمه الله وغفر له ومعه شقيقه وقرة عينه العم عبدالله خلال اجتماعات مجلس الأمناء لمؤسستهما الخيرية يوصيانا بضرورة الابتعاد عن الإعلان عما تقدمه المؤسسة الخيرية من بذل وعطاء مستلهمين في ذلك عظم الأجر وحسن المثوبة من الله عز وجل وكان يسعد كثيرًا حينما يسمع حجم المبالغ التي صرفتها المؤسسة في كل أوجه البر وأعمال الخير ويطلب منا كأعضاء بذل المزيد والحرص في أن تكون هذه الأعمال سرية وطي الكتمان، مع أن بعضهم من أعضاء مجلس الأمناء يرى أن يتم نشر مثل هذه الأعمال الجليلة التي تقوم بها مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية لتبيان مدى قيام هذه المؤسسة الخيرية في خدمة المجتمع بذلاً وعطاءً للمستحقين من جهة ولكونها رائدة لمختلف أوجه البر والعمل الخيري في وطننا الغالي من جهة أخرى.�وكما قيل، «أصحاب الخير تخلدهم ذكراهم القلوب قبل العقول»، والعم الشيخ محمد السبيعي كان من ضمن هؤلاء الذين خلدت ذكراه قلوب الملايين فهو خلال مسيرته التي تجاوزت المائة عام صنع اسمًا لامعًا ونقش بأحرف من ذهب شخصية عظيمة تجلت فيها أسمى آيات الزوج المخلص الأمين والأب الحنون والمربي الجليل والقائد الملهم والرئيس الحازم والشاعر الفذ باذل الخير ومانح العطاء وواصل الأرحام، نقي السريرة صادق الوعد وافي العهد.�عزاؤنا الوحيد في الفقيد الغالي أنه ترك لنا أبناء صالحين وبنات كريمات صالحات يجسدون سيرته الحسنة ومسيرته العطرة، فهم وبشهادة الملايين ممن تعاملوا معهم ثناءهم الكبير على حسن تربيتهم القائمة على الإيمان بالله والأمانة والصدق في التعامل والمعاملات ومكارم الأخلاق والتواضع والأدب الجم وسمو النفس وحب الخير وتقدير الكبير واحترام أهل العلم والعلماء.�وأخيرًا، أحرى بي أن أنوه بكل فخر واعتزاز إلى دور الجندية المجهولة عمتي الغالية وجدة أولادي (منيرة بنت حمد السماحي)، تلك الزوجة الصالحة والمرأة الوقورة الداعمة له الصابرة الصبورة رفيقة دربه وخليلته الصادقة المؤمنة المخلصة له في السراء والضراء فبنت معه -ولله الحمد- اسمًا رنانًا وصيتًا يشار له بالبنان في قوة الإيمان والتواضع والبشاشة وحب الخير والعطاء ومساعدة المحتاجين فجزاها الله كل خير وأثابها الله عما قدمته وتقدمه.�اللهم ارحم فقيدنا الغالي بل فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمة واسعة، واغفر له واكرم وفادته وارفع درجاته، واكتبه عندك في عليين.�
	الصحف الالكترونية�
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	أخبار متفرقة عن # خبر وفاة الشيخ محمد السبيعي 
	�أخبار متفرقة من الصحف الالكترونية # خبر أمراء ووزراء ومشايخ يعزون في وفاة رجل الأعمال ” السبيعي“ �
	Slide Number 62
	الملك وولي العهد وأمير الرياض يعزون الشيخ محمد السبيعي
	تغطية # تويتر 
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	إعلان شكر تعزية�تم نشره في تاريح 7 / 12 / 1438هـ �الموافق 29/ 8 / 2017
	إعلان شكر تعزية�تم نشره في تاريح 7 / 12 / 1438هـ �الموافق 29/ 8 / 2017
	Slide Number 72

