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وصية

الشيخ 
عبداهلل السبيعي
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المقدمة

رئيسة مجلس إدارة الجمعية الخيرية النسائية )بشرى(

احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء 
واملرســلن.. نبينــا محمــد عليــه أشــرف الصــاة وأمت التســليم

ُعــرف الشــيخ عبــد اهلل بــن ابراهيــم الســبيعي - رحمــه اهلل  - 
بالصفــات احلميــدة التــي يعرفهــا كل مــن عرفــه 

فقــد تقدمــت اجلمعيــة النســائية اخليريــة مبحافظــة األفــاج 
الســبيعي  للشــيخ  تذكاريــة(   )مجلــة  العمــل  بهــذا  )بشــرى( 
اجلهــات  وجلميــع  للجمعيــة  الســخي  لدعمــه  اهلل  رحمــه 
املجلــة يف صفحاتهــا  األفــاج. حتمــل  اخليريــة يف محافظــة 
والتــي حتمــل عنــوان  »عــدد خــاص« عــدة مواضيــع، بدايــة 
قطــوف مــن ســيرة حياتــه ثــم مشــاعر عــدد مــن أصحــاب الســمو 

األمــراء واألدبــاء والكتــاب واملســؤولن ، واجلهــات اخليريــة جتــاه 
الشــيخ عبــد اهلل - رحمــه اهلل - ثــم أبيــات مــن الشــعر والتــي 

قيلــت يف الشــيخ رحمــه اهلل 
َنســأُل اهلل َتَعالى أن َيْجُبر ُمَصاَب اأُلمة وُمَصاَبَنا ِبَفقد الشــيخ 
َعبــُداهلل الســبيِعي وأن ُيخِلفنــا َخيــرًا، وَنســأله أن ُيحِســن َعــزاَء 
وأن  َقــّدم  َمــا  الّشــِيخ  ِمــن  َيتقّبــل  وأن  وُمِحبيــه،  وأهِلــه  أبَنــاءه 
َيْغِفــر َلــُه وَيْرَحمــُه، وَيْجَمعَنــا ِبــه يِف الِفــرَدوس األعَلــى وَواِلِديَنــا 

وأحَباِبنــا وامُلســِلِمن.

أ/ هدى عبداهلل ناصر أبو دجين
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الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم السبيعي
قصة حياة عامرة بالبذل والعطاء واإلحسان

وفاة الشيخ عبد اهلل السبيعي

تويف الشيخ عبداهلل بن إبراهيم السبيعي )1342 هـ – 1442 هـ(، 
مؤســس مؤسســة عبــداهلل الســبيعي اخليريــة اليــوم اخلميــس 
عــن عمــر ناهــز الـــ100 عــام، بعــد مســيرة حافلــة بالعطــاء والبذل 
واإلحســان يف رحــاب العمــل اخليــري يف اململكــة والعالــم العربــي 
بــل والعالــم أجمــع. ُوِلــَد الشــيخ عبــداهلل الســبيعي، يف عنيــزة 
مبنطقــة القصيــم عــام 1342 هـــ ،ونشــأ يف بيــٍت متواضــع وأســرة 
صغيــرة، لــُه مــن اإلخــوة محمــد فقــط، ويكبــره بإحــدى عشــَر 

عاًمــا

والدُه الذي رحل

كان والــده إبراهيــم يعمــُل يف جتــارة محــدودة، كان يتنقــل بــن 
القصيــم ومكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة والطائــف، يجلــب التمــر 
البلــدي  الســمن  ويبيــع  املــدن،  تلــك  ليبيعــه يف  القصيــم  مــن 

والَبــرّي أيًضــا، إال أن ذاكــرة الطفــل عبــداهلل لــم حتتفــظ بكثيــٍر 
مــن صــور والــده، فقــد تــويف رحمــه اهلل عــام 1344هـــ يف املدينــة 

املنــورة، وُدِفــَن بالبقيــع.

مصنع الرجال، نورة العماش

مــن  اهلل،  رحمهــا  ــاش  العمَّ ناصــر  بنــت  نــورة  والدتــه،  وهــي 
ــت أخــاه ُمحمــًدا، فأحســنت  تــُه وَربَّ البدائــع، القصيــم، وقــد ربَّ
أميــا إحســان.. قامــت الوالــدة بَدوريــن مًعــا؛ َدورهــا األصيــل ودور 
الوالــد الفقيــد، وقــد َعملــت يف اخلياطــة واحلياكــة، لُتنفــق مــا 

تتقاضــاه مــن أجــٍر علــى مــا يســد حاجاتهــم.
ونشــأ الشــيخ الســبيعي رحمــه اهلل علــى حــب القــرآن فتيــًا ؛  ثــم 
رجــًا قرآنًيــا، إذ حفــظ القــرآن مبكــًرا، وعــاش بــه، ودعــا إليــه، 
كانــت مجالســه ال ُتســتفتح بشــيء قبــل تــاوة آيــات مــن القــرآن 
الكــرمي، وكثيــًرا مــا كان هــو مــن يتلــو تلــك اآليــات.. رحمــه اهلل، 

غــُه املنــازل العليــا مــن اجلنــة وبَلّ



االنتقال إلى الحجاز
كان عّمهما: ناصر السبيعي، يسكُن مكة املكرمة، وقد طلب األم 
أن تبعــَث معــه محمــًدا لعلــه يجــد فيهــا رزقــه.. وبعــد موافقتهــا 
ل بن عدٍد من األعمال، ليســتقر  انطلق محمد إلى مكة، وتنقَّ
يف وظيفــة حكوميــة يف مركــز املســيجيدباملدينة املنــورة، عندهــا 

بعــَث إلــى والدتــه وأخيــه عبــداهلل ليلحقــا بــه

البداية في سوق العمل
كانــت  هــذه  وألن  احليــاة،  مناحــي  ى  شــتَّ يف  األخــوان  اشــترَك 
بــن  ســليمان  اســمه:  تاجــر  مــع  محمــد  َدخــل  فقــد  عادتهــم، 
ــت جتارتهــم، وأصبــح  غنيــم، ثــم اشــترَك معهمــا عبــداهلل، وَنَ
لهــم عقــارات، كمــا كان لــكل واحــٍد مــن األخويــن ُدكان صغيــر 
ــة  يف مكــة، يبيــع فيــه بضائــع يشــترونها مًعــا مــن جــدة، وخاصَّ

الريــاض إلــى  البضائــع  ُيصــّدرون  وكانــوا  والُشــمغ،  املشــالح 

قصة الثراء
ــاج والُعمــار والــزّوار يأتــون إلــى احلرمــن مــن كافــة  كان احُلجَّ
بقــاع األرض، وكانــوا يأتــون بُعمــات بلدانهــم، فأنشــأ األخــوان 
خمســة  يف  أمتــار  ثاثــة  مســاحته  للصرافــة،  صغيــًرا  محــًا 
ــل نشــأة وطفولــة بنــك البــاد!  أمتــار، وكانــت هــذه املســاحة ُتثِّ
.. ثــم بــدأ األخــوان بتقليــص نشــاطهم التجــاري يف التجزئــة 
ويتوســعان يف نشــاط الصرافــة، إلــى أن باعــا كل مــا لهمــا يف 
األقــوى،  نشــاطهما  هــي  الصرافــة  وبقيــت  التجزئــة،  مجــال 

العقــارات ويليهــا 

الخير في حياته
حّيــًزا،  الشــيخ  حيــاة  يف  واملســاندة  واخليــر  اإلحســان  يأخــذ 
فمنــذ بواكيــر أيامــه كان حريًصــا علــى العطــاء الذكــي، فمــن 
ــس  قبــل مأسســة عملــه اخليــري يف صورتهــا القائمــة، كان يتلمَّ
مســاعدة الفقيــر مبــا ُيعينــه علــى التخلــص مــن فقــرِه ورفــع 
مــع  يتكلــم  كان  ُمســتدامة،  بصــورة  واملالــي  املعيشــي  مســتواه 
أن  ويقتــرح  ليســاعدهم  إليــه  يأتــون  الذيــن  الفقــراء  بعــض 
تكــون مســاعدته لهــم يف صــورة فتــح مشــروعات صغيــرة لُتصبــح 

مصــدر دخــٍل لهــم، كعربــاِت البيــع أو احملــاّل الصغيــرة.
وإلميانــه بــدور النســاء وِثَقِلهــّن يف تنميــة املجتمــع فقــد عمــل 
علــى تكينهــّن وتأهيليهــن، ففــي إحــدى مشــروعاته التجاريــة 
تطويرهــن  بعــد  وذلــك  امــرأة   100 حوالــي  بتوظيــف  بــدأ 
وتكينهــّن وتدريبهــّن، ولعلــه اســتوحى ذلــك مــن حيــاة اجلــد 

التــي كانــت عليهــا والدتــه يف بدايــة حياتهــم. والكفــاح 
آمــن بأهميــة اســتقرار الشــباب ليكــون عنصــر جنــاح يف املجتمع، 
وأنَّ أول خطــوات االســتقرار توجيــه ِفطرتــه وغريزتــه بالطريقــة 
املشــروعة، فذلــك مــؤٍد إلــى صــرف ُجهــده وطاقتــه يف مصاحلــه 

التــي تنفعــه وجتعلــه َلِبَنــة بنــاء يف تنميــة املجتمــع.
وال زال الشــيخ يؤكــد علــى أن تبــذل مؤسســته اخليريــة التــي 
يــرى فيهــا امتــداد أثــره اخلّيــر بعــد مماتــه ُجهدهــا يف كل مجــاٍل 

مُيكــن أن يخلــق فــرص تنميــة اجتماعيــة ُمســتدامة

7



8

االستقرار في جدة
ســكن الشــيخ عبــد اهلل الســبيعي يف مدينــة جــدة، ولــه خمســة 
أبنــاء وســتُّ بنــات، يحــرص الشــيخ علــى أن يكــون معهــم ومــع 
أبنائهــم أكثــر وقتــه، ويســتقبل فيديوانيتــه عــدًدا مــن الُعلمــاء 
واملثقفــن وامُلهتمــن بالعمــل االجتماعــي، كمــا يســتقبل فيهــا 

ــة زّواره ومعارفــه عامَّ

وفاته
عــاش الشــيخ بقوتــه وصحتــه وإدراكــه، إلــى أن ألــّم بــه عــارض 
صحــي قبــل وفاتــه بأســابيع، دخــل علــى إثــره املستشــفى، وبقــي 
حتــت العنايــة الفائقــة، حتــى اختــاره اهلل إلــى جــواره ظهــر يــوم 
اخلميــس 15 / شــوال / 1442 هـــ املوافــق 27 / مايــو / 2021 م ، 
عــن 100 عــاٍم قضاهــا يف البــِرّ واخليــر والعطــاء واإلحســان، وإنــا 

هلل وإنــا إليــه راجعــون

يف عــام 2010م قــرر الشــيخان محمــد وعبــداهلل بــكل ســماحة ومــودة 
عامــًا،   78 مــن  أكثــر  دامــت  شــراكة  بعــد  وثروتهــم  اســتثماراتهم  تقاســم 

زينتهــا احملبــة األخويــة واإليثــار واإلخــاص واجلهــد و التفانــي واملثابــرة 

والعصاميــة املبنّيــة علــى القيــم اإلســامية األصيلــة التــي حرصــوا علــى 

غرســها يف أبنائهــم وجميــع موظفــي الشــركة العاملــن معهــم.

إبراهيــم  اهلل  عبــد  و  محمــد  شــركة   ( األخــوان  أســس   1933 عــام  يف 

الســبيعي (، ثــم توســعت جتارتهمــا بعــد أن انتقلــت إلــى جــدة لتشــمل 

أنشــطة متعــددة مثــل الصرافــة و العقــار و املــواد الغذائيــة و املقــاوالت و 

جتــارة املواشــي واألقمشــة. لقــد كان تطبيــق املبــادئ اإلســامية الشــرعّية 

احلميــدة هــي قاعــدة تعاملهــم يف التجــارة. كمــا كان للصــدق واألمانــة 

العمــاء  التجاريــة واحلــرص علــى خدمــة  و احملافظــة علــى ســمعتهم 

بتميــز مــن أساســيات عملهــم و قيمهــم. وبتوفيــق مــن اهلل نــت جتارتهمــا 

وأصبــح النشــاط العقــاري والنشــاط الصيــريف همــا النشــاطان الرئيســان 

للمجموعــة ، واســتمر عملهــم يف الصرافــة إلــى أن مت إنشــاء أحــد أحــدث 

البنــوك الســعودية اليــوم وهــو )بنــك البــاد( ليصبحــا مــن أكبــر مؤسســي 

البنــك.

جزء من وصيته
ونشــرت مؤسســة عبــداهلل الســبيعي اخليريــة جــزءًا مــن وصيــة 
اإلحســان  “أخــذ  قالــت:  حيــث  اهلل  رحمــه  الســبيعي  الشــيخ 
ــأ  بــه، ونَشّ ُعــرف  الشــيخ حّيــزا كبيــرا حتــى  واخليــر يف حيــاة 
عليــه أبنائــه وبناتــه، وقــد أوقــف رحمــه اهلل ثلــث مالــه ليكــون 
الســبيعي  عبــداهلل  مؤسســة  لــه  وأنشــأ  مماتــه،  بعــد  لــه  أثــرا 
اخليريــة إلدارة إنفــاق هــذا املــال يف وجــوه اإلحســان واخليــر.



رحيل الشيخ السبيعي
هذا الفراق وهكذا التوديع

جند اللهيب على متون خدودنا

شمل تصدع عند باكرة النوى

شيم الليالي هكذا بصروفها

مما يقد به حشا وضلوع

عند الوداع وهن سلن دموع

لوال النوى ماكان فيه صدوع

يبلى اجلديد ويفرق املجموع

د/ حسن بن محمد شريم
أمين عام مؤسسة 

عبد اهلل السبيعي الخيرية
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للشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي 

الشيخ عبداهلل بن إبراهيم السبيعي 

من كتاب رحلة الفقير الغني

أخ قلَّ نظيره

رحمه اهلل

رحمه اهلل

ُعنــي محمــد بــن إبراهيــم الســبيعي  رحمــه اهلل بأخيــه عبــداهلل، غايــة العنايــة وحّفظــه القــرآن وأحلقــه باملدرســة، وســاعده يف 
حتصيــل ودراســة القــرآن يف املســيجيد. وعندمــا انتقــل إلــى مكــة املكرمــة أحلقــه مبدرســة يف املعــاة، حيــث تتلمــذ علــى يــد األســتاذ 
ــاط احللوانــي ببــاب الزيــادة، وكان أخــوه عبــد اهلل هــو عضــده وســاعده. ومــن يعرفهمــا  عبــد الكــرمي اجلهيمــان، ثــم درس عنــد اخلطَّ

ًنــا عاقتــه بأخيــه عبــد اهلل: يحمــد لهمــا هــذه اللحمــة التــي اتســمت بهــا روح الشــقيقن. وقــال مبيِّ
»أنــا وهــو كمــا قــال معاويــة ابــن أبــي ســفيان: »لــو كان بينــي وبــن الرعيــة شــعرة لــم تنقطــع، إذا جروهــا أرخيتهــا وذا أرخوهــا شــددتها 

فهــو مكمــل لــي وأنــا مكمــل لــه«. 
ويف خضــم انهمــاك محمــد البراهيــم الســبيعي  رحمــه اهلل يف التجــارة لــم ينــس أخــاه عبــد اهلل؛ فقــد اهتــم بــه وبتعليمــه، كمــا رغــب 
الســبيعي يف أن يعمــل شــقيقه عبــد اهلل معــه يف احملــل، دون التعــرض حلصــة شــريكه ابــن غنيــم، فعمــا مًعــا وكانــت بدايــة الشــراكة 

التجاريــة مــع أخيــه عبــد اهلل.
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كمــا كان الســبيعي  رحمــه اهلل دائــم الدعــاء ألخيــه عبــد اهلل، 
وطيــب  خلقــه  دماثــة  ًنــا  ومبيِّ مناســبة  كل  يف  أفضالــه  ذاكــًرا 
معشــره وحتّملــه لــه، وحلمــه عندمــا يغضــب مــن بعــض املواقــف، 
وقــد ُســئل ذات مــرة عــن االنســجام واإليثــار املتبــادل بينهمــا؛ 
فأجــاب إجابــة تفيــد كلَّ َمــْن يقــرأ هــذه الســطور ويأخــذ منهــا 

العبــرة واملوعظــة، فقــال:
ــة وشــاهد اإلخــاص، وإن  ــة ولســان الطويَّ »الشــكر ترجمــان النيَّ
انســجامي مــع أخــي عبــد اهلل ليــس لــه حــد، وهــذا مــن فضــل 
اهلل ثــم دعــاء الوالديــن وبرهمــا وصــاح النيــة والذريــة؛ فنحــن 

والــزاّلت،  الهفــوات  عــن  والغــض  والوفــاء  الطيــب  نتســابق يف 
، ونحــن بحمــد اهلل مضــرب مثــل للوفــاء والشــهامة، مــع أنــي 
ســه القــرآن، ثــم بعــد ذلــك  أحياًنــا أقســو عليــه عندمــا كنــت أدرِّ
يف العمــل؛ ألن هــذا األســلوب هــو الســائد يف ذلــك الوقــت يف 
املجتمــع وهــو مــا تربينــا عليــه، فلــم نكــن نعــرف لغــة احلــوار 
واإلقنــاع واألســاليب التربويــة احلديثــة، فجــزاه اهلل عنــي خيــر 
اجلــزاء، فهــو أفضــل منــي وأطيــب، وال أنكــر فضلــه علــيَّ فهــو 

يجاملنــي جــًدا )َواَل َتنَســُوا اْلَفْضــَل َبْيَنُكــْم
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تواصل - فريق حترير صحيفة تواصل

تويف الشــيخ عبداهلل بن إبراهيم الســبيعي )1342 هـ - 1442 هـ(، مؤســس مؤسســة عبداهلل الســبيعي اخليرية اليوم اخلميس عن عمر ناهز الـ100 عام، 

بعــد مســيرة حافلــة بالعطــاء والبــذل واإلحســان يف رحــاب العمــل اخليــري يف اململكــة والعالــم العربــي بــل والعالــم أجمــع ُوِلــَد الشــيخ عبــداهلل الســبيعي، 

يف عنيــزة مبنطقــة القصيــم عــام 1342 هـــ ،ونشــأ يف بيــٍت متواضــع وأســرة صغيــرة، لــُه مــن اإلخــوة محمــد فقــط، ويكبــره بإحــدى عشــَر عاًمــا

والدُه الذي رحل:
كان والــده إبراهيــم يعمــُل يف جتــارة محــدودة، كان يتنقــل بــن 
القصيــم ومكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة والطائــف، يجلــب التمــر 
البلــدي  الســمن  ويبيــع  املــدن،  تلــك  ليبيعــه يف  القصيــم  مــن 
والَبــرّي أيًضــا، إال أن ذاكــرة الطفــل عبــداهلل لــم حتتفــظ بكثيــٍر 
مــن صــور والــده، فقــد تــويف رحمــه اهلل عــام 1344هـــ يف املدينــة 

ــَن بالبقيــع. املنــورة، وُدِف
مصنع الرجال، نورة العماش:

مــن  اهلل،  رحمهــا  ــاش  العمَّ ناصــر  بنــت  نــورة  والدتــه،  وهــي 

ــت أخــاه ُمحمــًدا، فأحســنت  تــُه وَربَّ البدائــع، القصيــم، وقــد ربَّ
أميــا إحســان.. قامــت الوالــدة بَدوريــن مًعــا؛ َدورهــا األصيــل ودور 
الوالــد الفقيــد، وقــد َعملــت يف اخلياطــة واحلياكــة، لُتنفــق مــا 

تتقاضــاه مــن أجــٍر علــى مــا يســد حاجاتهــم.
ونشــأ الشــيخ الســبيعي رحمــه اهلل علــى حــب القــرآن فتيــًا ؛  ثــم 
رجــًا قرآنًيــا، إذ حفــظ القــرآن مبكــًرا، وعــاش بــه، ودعــا إليــه، 
كانــت مجالســه ال ُتســتفتح بشــيء قبــل تــاوة آيــات مــن القــرآن 
الكــرمي، وكثيــًرا مــا كان هــو مــن يتلــو تلــك اآليــات.. رحمــه اهلل، 

غــُه املنــازل العليــا مــن اجلنــة. وبَلّ

قصة حياة عامرة بالبذل والعطاء واإلحسان

الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم السبيعي.. 
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االنتقال إلى احلجاز:
كان عّمهما: ناصر السبيعي، يسكُن مكة املكرمة، وقد طلب األم 
أن تبعــَث معــه محمــًدا لعلــه يجــد فيهــا رزقــه.. وبعــد موافقتهــا 
ل بن عدٍد من األعمال، ليســتقر  انطلق محمد إلى مكة، وتنقَّ
يف وظيفــة حكوميــة يف مركــز املســيجيدباملدينة املنــورة، عندهــا 

بعــَث إلــى والدتــه وأخيــه عبــداهلل ليلحقــا به.

البداية يف سوق العمل:
كانــت  هــذه  وألن  احليــاة،  مناحــي  ى  شــتَّ األخــوان يف  اشــترَك 
بــن  ســليمان  اســمه:  تاجــر  مــع  محمــد  َدخــل  فقــد  عادتهــم، 
ــت جتارتهــم، وأصبــح  غنيــم، ثــم اشــترَك معهمــا عبــداهلل، وَنَ
لهــم عقــارات، كمــا كان لــكل واحــٍد مــن األخويــن ُدكان صغيــر 
ــة  يف مكــة، يبيــع فيــه بضائــع يشــترونها مًعــا مــن جــدة، وخاصَّ

الريــاض. إلــى  البضائــع  ُيصــّدرون  وكانــوا  والُشــمغ،  املشــالح 
قصة الثراء:

ــاج والُعمــار والــزّوار يأتــون إلــى احلرمــن مــن كافــة  كان احُلجَّ
بقــاع األرض، وكانــوا يأتــون بُعمــات بلدانهــم، فأنشــأ األخــوان 
خمســة  يف  أمتــار  ثاثــة  مســاحته  للصرافــة،  صغيــًرا  محــًا 
ــل نشــأة وطفولــة بنــك البــاد!  أمتــار، وكانــت هــذه املســاحة ُتثِّ
.. ثــم بــدأ األخــوان بتقليــص نشــاطهم التجــاري يف التجزئــة 
ويتوســعان يف نشــاط الصرافــة، إلــى أن باعــا كل مــا لهمــا يف 
األقــوى،  نشــاطهما  هــي  الصرافــة  وبقيــت  التجزئــة،  مجــال 

العقــارات. ويليهــا 

اخلير يف حياته:
حّيــًزا،  الشــيخ  حيــاة  يف  واملســاندة  واخليــر  اإلحســان  يأخــذ 
فمنــذ بواكيــر أيامــه كان حريًصــا علــى العطــاء الذكــي، فمــن 
ــس  قبــل مأسســة عملــه اخليــري يف صورتهــا القائمــة، كان يتلمَّ
مســاعدة الفقيــر مبــا ُيعينــه علــى التخلــص مــن فقــرِه ورفــع 
مــع  يتكلــم  كان  ُمســتدامة،  بصــورة  واملالــي  املعيشــي  مســتواه 
أن  ويقتــرح  ليســاعدهم  إليــه  يأتــون  الذيــن  الفقــراء  بعــض 
تكــون مســاعدته لهــم يف صــورة فتــح مشــروعات صغيــرة لُتصبــح 
مصــدر دخــٍل لهــم، كعربــاِت البيــع أو احملــاّل الصغيــرة ومــا إلــى 

ذلــك.

وإلميانــه بــدور النســاء وِثَقِلهــّن يف تنميــة املجتمــع فقــد عمــل 
علــى تكينهــّن وتأهيليهــن، ففــي إحــدى مشــروعاته التجاريــة 
تطويرهــن  بعــد  وذلــك  امــرأة   100 حوالــي  بتوظيــف  بــدأ 
وتكينهــّن وتدريبهــّن، ولعلــه اســتوحى ذلــك مــن حيــاة اجلــد 

التــي كانــت عليهــا والدتــه يف بدايــة حياتهــم. والكفــاح 
آمن بأهمية اســتقرار الشــباب ليكون عنصر جناح يف املجتمع، 
وأنَّ أول خطــوات االســتقرار توجيــه ِفطرتــه وغريزتــه بالطريقــة 
املشــروعة، فذلــك مــؤٍد إلــى صــرف ُجهــده وطاقتــه يف مصاحلــه 

التــي تنفعــه وجتعلــه َلِبَنــة بنــاء يف تنميــة املجتمــع.
وال زال الشــيخ يؤكــد علــى أن تبــذل مؤسســته اخليريــة التــي 
يــرى فيهــا امتــداد أثــره اخلّيــر بعــد مماتــه ُجهدهــا يف كل مجــاٍل 

13مُيكــن أن يخلــق فــرص تنميــة اجتماعيــة ُمســتدامة.
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االستقرار يف جدة:
ســكن الشــيخ عبــد اهلل الســبيعي يف مدينــة جــدة، ولــه خمســة 
أبنــاء وســتُّ بنــات، يحــرص الشــيخ علــى أن يكــون معهــم ومــع 
أبنائهــم أكثــر وقتــه، ويســتقبل فيديوانيتــه عــدًدا مــن الُعلمــاء 
واملثقفــن وامُلهتمــن بالعمــل االجتماعــي، كمــا يســتقبل فيهــا 

ــة زّواره ومعارفــه. عامَّ
وفاته:

عــاش الشــيخ بقوتــه وصحتــه وإدراكــه، إلــى أن ألــّم بــه عــارض 
صحــي قبــل وفاتــه بأســابيع، دخــل علــى إثــره املستشــفى، وبقــي 
حتــت العنايــة الفائقــة، حتــى اختــاره اهلل إلــى جــواره ظهــر يــوم 
اخلميــس 15 / شــوال / 1442 هـــ املوافــق 27 / مايــو / 2021 م ، 

عــن 100 عــاٍم قضاهــا يف البــِرّ واخليــر والعطــاء واإلحســان، وإنــا 
هلل وإنــا إليــه راجعــون.

جزء من وصيته
ونشــرت مؤسســة عبــداهلل الســبيعي اخليريــة جــزءًا مــن وصيــة 
الشــيخ الســبيعي رحمه اهلل حيث قالت: أخذ اإلحســان واخلير 
ــأ عليــه أبنائــه  يف حيــاة الشــيخ حّيــزا كبيــرا حتــى ُعــرف بــه، ونَشّ
وبناتــه، وقــد أوقــف رحمــه اهلل ثلــث مالــه ليكــون أثــرا لــه بعــد 
مماتــه، وأنشــأ لــه مؤسســة عبــداهلل الســبيعي اخليريــة إلدارة 
إنفــاق هــذا املــال يف وجــوه اإلحســان واخليــر، وهــذا جــزء مــن 

وصيتــه رحمــه اهلل.



ُأُحدًا وصفُتك يا عظيُم .. وراعني

جــبـــٌل مــــن الــــخــــيــــِر رأيـــــــُتُه

نــــا َرَحــــَل الســـــبيـــــعيُّ وكلُّ

إنـي إلـى اهلل العـظيِم لـراغٌب

بجواِر ذي النوِرين حولك طلحُة

أن اجلباَل تزوُل إْي واهلِل

ــــــــِة الِه َيـــــِقــــــظـــــًا وأخـــــر بـــــالــــدنــــيَّ

والكـــــوُن يشـــــهــــُد فـــــضـــــَل عـــبـــِد اللــِه

 أنَّ الضــــيافَة فـي الــنعيِم الـزاهي

اُض .. يا قمَم العطْا واجلاِه الفيَّ

1٤٤2/10/1٥ هـ

د. خليل الحدري
@khalil_alhadari

ورحل جبل العطاء 
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يـــــا نـــــبـــرة الـــــحـــزن .. كـــــم مـــوقف رسم لوحته

ما مات من خــــلـــف أهـــــل الـــــعـــز وإشـــــراقــــتـــــــه

شـيخ العطاء ... ذي طـوى كـف األجل صفـحــــته

والــــعـــــمر رحـــــلة كـــــأن الــــــوقــــــت يف سرعـــــتــــــــه

مـــــــن حبـــــــه اهلل تلـــــــقى األفـــــــئـــــــدة حـــــــبتــــــــــه

الــــشـــــيــــخ عبــــــداهلل إبــــــــراهـــــيــــــم ذي ســـــــــيرتــــــه

روح اإلبـــــــــوه ومـــــــــعـــــنـــــــــاهــــا تــــــرك بــــصـــــمتــــــه

والبــــــاقـــــيـــــــات خـــــــيـــــر زاد املـــــرء يف غــــــــربتــــــــه

رحـــــل.. وخــــــــــــلـــــــف مــــــآثــــــر وثـــقـــــت ســـــيرتــــــــه

وكـــــــــــل إنــــــــســـــــان الزم يـــــــخــــــتــــــــــــــم رحـــــلــــتــــــــه

اهلل يـــــــنـــــــزل علـــــــيـــــــه أنـــــــوار مـــــــن رحــــــــمتـــــــه

فـ الذاكرة يـــــرم اهلل الـــفـــقـيــــــد الــــــــسبـيــــعــــــــي

مـــن بســمـة أخاقهم وإحسانهم والصنيعي

مـــــن بعد ما خـــط فوق الشــمس مجًدا بديعي

عـــجـــز يبـــرمـــج محـــطـــات الــقــطار السريعي

والـــحـــب فـ اهلل حـــضـــن املـــؤمـــنـــيـــن املــنـيعـــي

تـــفـــــوح بالـــــطيب وأنـــــسام احلـــنان الطبيعي

يف نبض وجدانهم حسب إعتراف اجلميعي

والـــدعـــوة الـــصـــالـــحة إرث الفقيد السبيعي

ورب حــاضـر وقــــبـــره عـند كعـــــبـــــة شـــــفيـــــعـــي

وذكــر األجـــــواد مــحــراب الــثنــاء الـــوســـيـــعـــي

تـــغـــشـــى جـــالـــه ويـــســـكـــنـــه املـــقـــام رفـــيعــــــــي

الشاعر/ حاتم محمد أحمد المرادي
اليمن

وفاة الشيخ السبيعي
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ُقْدَوٌة َحَسَنٌة
احَلْمــُد هلِل الــِذي اْخَتــص ُثلــًة ِمــْن ِعَبــاِده ِبِنَعــم َظاِهــرة، لَيُكوُنــوا 
ــة ِلَغّيِرِهــم، والّصــَاُة والّســَاُم عَلــى َقاِئــد امُلؤِمنــَن  ُقــْدَوة َصاحِلَ
وإَمــاُم امُلتقــَن عَليــه َوعَلــى آلــِه َوَصْحبــِه أّفَضــُل الّصــَاِة وأمُت 

الَتّســِليم، أّمــا َبْعــد..
فــا  الــزَوال،  َعليِهــُم  الفَنــاء وَقضــى  كَتــب عَلــى خْلقــِه  إّن اهلل 
يْبَقــى لُهــم َبعــَد َموِتِهــم إال َمــا َصَلــح وُبــوِرَك َلُهــم فيــِه ِمــن عْلــٍم 

أو مــاٍَل أو َولــٍد، َكَمــا َجــاء يِف احَلِديــث،
ِ َقــاَل: ِإَذا  َعــْن أَِبــي ُهَرْيــَرَة رضــي اهلل تعالــى عنــه: أَنَّ َرُســوَل اهللَّ
َمــاَت ابــُن آدم اْنَقَطــَع َعْنــُه َعَمُلــُه ِإالَّ ِمــْن َثــَاٍث: َصَدَقــٍة َجاِرَيــٍة، أو 

ِعْلــٍم ُيْنَتَفــُع ِبــِه، أَْو َوَلــٍد َصاِلــٍح َيْدُعــو َلــُه. َرَواُه ُمْســِلٌم.
كــُر الَطّيــب لإلنَســان َبعــد موتــه َكعمــٌر َجِديــد، مْيَتــد وَيبَقــى  فالِذّ

كــُر احَلَســن  َمــا َبِقــي َهــذا الســَبب يِف ذْكــره ِمــن َبْعــده، وَمــا َهــذا الذِّ
ُنزِكــي  امُلبــاَرك »رِحمــُه اهلل« -َنْحَســبُه َكذِلــك وال  ِلَهــذا الرُجــل 
عَلــى اهلل أَحــد- إال ِلَعمــٍل َعظيــٍم َجليــٍل خّلَفــُه ِمــن َبْعــِده، َوَتركــُه 
َكنهــٍر َجــارٍي َوُنــوَذٍج َرائــٍع ِلَعمــٍل َصاِلــٍح ُيحَتــَذى ِبــه، والّنــاس 

ُشــُهود اهلل يِف أْرِضــه.
ِبَفقــد  وُمَصاَبَنــا  اأُلمــة  ُمَصــاَب  َيْجُبــر  أن  َتَعالــى  اهلل  َنســأُل 
الشــيخ َعبُداهلل الســبيِعي وأن ُيخِلفنا َخيرًا، وَنســأله أن ُيحِســن 
َعــزاَء أبَنــاءه وأهِلــه وُمِحبيــه، وأن َيتقّبــل ِمــن الّشــِيخ َمــا َقــّدم وأن 
َيْغِفــر َلــُه وَيْرَحمــُه، وَيْجَمعَنــا ِبــه يِف الِفــرَدوس األعَلــى وَواِلِديَنــا 

وأحَباِبنــا وامُلســِلِمن

سليمان بن سعد البواردي

المدير التنفيذي جمعية العناية 
بالمساجد وخدماتها »مآذن«
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عبداهلل السبيعي، شيخ الخير
احلمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل، وبعد:

تــراه إذا قــد جئتــه متهلــا … كأنــك تعطيــه الــذي أنــت ســائله هكــذا كان الشــيخ عبــداهلل بــن إبراهيــم الســبيعي رحمــه اهلل، روًحــا 
ــَم، أو  ــه، أو جاهــل ُعلِّ متهللــة عنــد العطــاء، يتلــذذ مبجلســك وقربــك حينمــا ُتطمئنــه عــن جائــع شــبع، أو يتيــم ُكفــل، أو غافــل ُنِب
ثــُه بذلــك فكأنــا َتســقيه العســل املصفــى. إذا أردت أن تزيــد  مريــض ُعولــج.. هكــذا كانــت روحــه الطيبــة ونفســه املباركــة، وحــن حُتدِّ
ثــُه عمــا فعــل أبنــاؤه وبناتــه مــن عطــاء للمجتمــع وخدمــة للوطــن وضبــط ألداء العمــل، قلــت لــه ذات  ســعادته وانتشــاء روحــه فحدِّ
مــرة: دعمنــا عــدد كــذا مــن احملاويــج، وكان الدعــم منــك ومــن بناتــك، ففــرح بذلــك كثيــرا، وأحســب أن فرحتــه كانــت مختلفــة عــن 
كل مــرة، اغرورقــت عينــاه فرًحــا، وقــد كان يعلــم أنهــم كلهــم معــه علــى طريــق خدمــة عبــاد اهلل، إال أنَّ فرحــة العطــاء عنــد مثلــه ال 
تقــف عنــد حــد، ومــن ذلــك أنــه وجهنــي وفريــق العمــل قائــًا: ال تْنــس نفســك مــن الصدقــةويف هــذا توجيــه حكيــم ملمارســة العطــاء 

الذاتــي لتســتمر روح العطــاء.

عبداهلل السبيعي مدرسة خاصة يف عدٍة مناٍح:
فهــو مانــٌح مــن الطــراز األول، ال يســمعك فقــط، بــل يذكــر لــك 
أســاليب ويفتــح لــك زوايــا جديــدة، مثــل معاجلــة الفقــر، ونــوع 

كفالــة اليتيــم، ومناطــق التمركــز يف دعــم الصحــة والــزواج،
للتنــوع يف  يوجــه  نــادر  طــراز  مــن  ومعــٍط  منفــق  كذلــك  وهــو 
املجــال، ويف نــوع اخلدمــة، فــا تــدري أيــن مــكان القبــول مــن اهلل،

ــن ومفــّوض ومحاســب مــن خــال أدوات العمــل،  كِّ كمــا أنــه مُمَ
ُيعطــي املجالــس حقهــا مــن التوجيــه والــرأي والنقــد، ويطلــب 

مــن فــرق التنفيــذ العمــل والرفــع بالنتائــج، ونــوع اإلدارة عنــد 
الشــيخ رحمــه اهلل هــي: قيــادة التمكــن واحملاســبة،

كمــا أنــه أٌب مــرٍب، يعتنــي بالنفســيات متــى كانــت عاملــة وواعيــة 
وباذلــة، وهــو أب محاســب عنــد التقصيــر غيــر املبــرر، ال يتكلــم 
وُرشــده وجتربتــه،  وذلــك حلكمتــه  كثيــرا  لكنــه يصيــب  كثيــرا 
والشــيخ يف طبيعتــه األبويــة ال يجامــل ولكــن بالتــي هــي أحســن 

مــن القــول والفعــل.
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حــن تــراه تهابــه، وذاك رزق رزقــه اهلل إيــاه، ال يتكلفــه، وال يبحــث 
عنــه، لكنــك جتــده يف وجــوه كل مــن يقابــل، ومــع هــذا فهــو مــازح 
جــدا، يحتفــل باملوقــف ويعيــش اللحظــة وال يتكلفهــا.. جــاء 
ذات يــوم إلــى ســاحة احلــرم، فوجهــه العســكري إلــى مدخــل آخــر 
غيــر الــذي أراد، فجــاء رئيســه وقــال: دع العجــوز يدخــل املــكان 
ــم وقــال: أنــت العجــوز وأنــا بــأروح مــن  فــذاَك بعيــٌد عليــه، فتبسَّ
بعيــد ، فقــال الرئيــس -بــروٍح جميلــة- لزميلــه: أدخــل الشــاب 
مــن هنــا فقــال الشــيخ: اآلن طيــب .. تبســم وادخــل االبتســامة 

ودعــا بدعــوة الشــكر: جــزاك اهلل خيــرا
ُعنــي الشــيخ بالقــرآن الكــرمي، فهــو حافــظ لــه، وُيرجــع فضــل 
وقــد  جميعــا،  اهلل  رحمهــم  محمــد  أخيــه  إلــى  حفظــه  إتقــان 
كان دائــم العاقــة بالقــرآن، ال تــكاد تــراه يف خلوتــه إال ومعــه 
هــذا الصاحــب الدائــم، وال يــكاد مجلســه يخلــو مــن موعظــة 
تبــدأ بتــاوة آيــات بأدائــه النجــدي اجلميــل الــذي يدخــل قلبــك 
تــاوة  الكــرمي  القــرآن  ويغــزو نفســك، وهــو يفــرح بدعــم أهــل 

وتعلًمــا. وحفًظــا 
ويذكــر  إال  يــكاد ميــر مجلــس  فــا  بوالدتــه،  ارتبــاط  وللشــيخ 
معهــا  يعيــش  فهــو  ولــذا  وحنانهــا،  وحبهــا  وروحهــا  فضلهــا 
وبتوجيههــا يف كل تفاصيــل حياتــه و االســم الــذي دائًمــا مــا 

مــا مثلهــا ثــم يصفهــا:  أمــي  يكــرره: 
وكذلــك ارتباطــه الوثيــق بأخيــه محمــد الــذي خــط وســار معــه 
يف طريــق احليــاة فــا يــكاد يذكــر جناًحــا إال وألخيــه نصيــب مــن 

ذكــره، وذلــك لعمــرو اهلل الوفــاء واجلميــل احلكيــم.
والشــيخ مرتبــط بأبنائــه وبناتــه، وعــارف بهــم وتوظيفهــم يف 
احتياجــات عملــه يف االســتثمار مــع اهلل أو يف الدنيــا، يحيطهــم 
بحــب حكيــم ورأي ســديد وحــزم أكيــد، وهــو كذلــك مــع أحفــاده 
فرًحــا بهــم، ومحتفــًا بنجاحاتهــم دون ضجيــج، وبعقليــة وقلــب 

األب الشــفيق املربــي. 

ختامــا: للمــال مــع الشــيخ حكايــة جميلــة لــم ينشــغل بهــا ولــم 
تشــغله، وإنــا جعلهــا طريــق عبــادة وروايــة، وهــذا مــا ســأكتب 
اهلل..  رحمــه  الســبيعي  اهلل  عبــد  مدرســة  مــن  بتفصيــل  عنــه 

وصــدق القائــل:
 املال يف كف التقي عبادٌة

  وبكف أصحاب الهوى أغاُل
 رحل الرجال غنيهم وفقيرهم

 . لم يبقهم يف ملكهم أمواُل
وسُيبعثون وُيسألون جميعم

 . يا ليت شعري ما لذي سُيقاُل
نســأل اهلل لوالدنا الشــيخ قبواًل لعطائه فقد كان يســتعد لهذه 

اللحظــة.. يــارب اســتقبله وأنــت تضحــك لــه ويضحك لك.

د. حسن بن محمد شريم
أمين عام مؤسسة عبد اهلل السبيعي الخيرية
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أوالد الشيخ عبداهلل بن إبراهيم السبيعي

األستاذ خالد عبد اهلل إبراهيم السبيعي

عضو مجلس اإلدارة

ولــد يف 10 إبريــل 1973م، وقــد مت تعيينــه عضــوًا يف مجلــس إدارة املجموعــة يف 

عــام 2001م. بــداء حياتــه املهنيــة يف عــام 2000م بعــد تخرجــه مــن اجلامعــة حيــث 

عمــل مشــرفا علــى القطــاع العقــاري لشــركة محمــد وعبــداهلل ابراهيــم الســبيعي 

يف جــده ثــم يف عــام 2003 انتقــل للعمــل يف مدينــة مكــة املكرمــة مديــرًا إقليميــًا 

لنشــاطات املجموعــة . ثــم انتقــل إلــى جــدة يف العــام 2009م و اصبــح مشــرفًا علــى 

قطــاع االســتثمارات املاليــة. واألســتاذ / خالــد عبــداهلل الســبيعي يشــغل حاليــًا 

عضويــة مجلــس األمنــاء مبؤسســة محمــد وعبــداهلل إبراهيــم الســبيعي اخليريــة. 

وقــد شــغل ســابقًا عضويــة مجلــس إدارة بنــك البــاد وعضويــة مجلــس اإلدارة 

يف الشــركة الســعودية للســيارات ساســكو. واألســتاذ / خالــد عبــداهلل الســبيعي، 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف إدارة األعمــال مــن جامعــة امللــك عبدالعزيــز 

باململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام2000م

األستاذ صالح عبد اهلل إبراهيم السبيعي

رئيس مجلس اإلدارة

ولــد يف 26 أكتوبــر 1965م، وتولــى رئاســة مجلــس إدارة مجموعــة عبــداهلل إبراهيــم 

الســبيعي القابضــة )إميــز( يف عــام 2012م.

بــدأ حياتــه املهنيــة يف عــام 1990م حيــث انتقــل للعمــل يف مدينــة الدمــام بعــد 

تخرجه من اجلامعة ثم أصبح املدير اإلقليمي واملســؤول عن أنشــطة مجموعة 

محمــد وعبــداهلل إبراهيــم الســبيعي يف املنطقــة الشــرقية. وقــد تولــى مهــام رئاســة 

مجلــس إدارة مصنــع املتحــد ملــواد البنــاء عــام 1998م. ثــم يف عــام 2003م تولــى 

رئاســة مجلــس إدارة شــركة مصنــع املدينــة املنــورة للســجاد حتــى عــام 2009م. 

وشــغل األســتاذ صالــح عبــداهلل الســبيعي يف عــام 2011م مهــام الرئيــس التنفيــذي 

للقطــاع العقــاري، ثــم مهــام العضــو املنتــدب ملجموعــة إميــز القابضــة.

إبراهيــم  ويشــغل حاليــًا عضويــة مجلــس األمنــاء مبؤسســة محمــد وعبــداهلل 

الوطنيــة  املجموعــة  التنفيذيــة لشــركة  اللجنــة  الســبيعي اخليريــة، وعضويــة 

ورئاســة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  منصــب  يشــغل  كمــا  املائــي،  لاســتزراع 

األســتاذ  وقــد حصــل  والتطويــر.  للتنميــة  لشــركة جرهــم  التنفيذيــة  اللجنــة 

صالــح عبــداهلل الســبيعي علــى درجــة البكالوريــوس يف تخصــص إدارة األعمــال 

الســعودية عــام 1988م العربيــة  امللــك عبدالعزيــز باململكــة  مــن جامعــة 

األستاذ إبراهيم عبد اهلل إبراهيم السبيعي

َرُجل أعمال

هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة محمــد إبراهيــم الســبيعي وأوالده لإلســتثمار وعضــو مجلــس إدارة شــركة مكــة لإلنشــاء والتعميــر لغايــة 12 يوليــو تــوز 2020 م كان 

عضــًوا يف مجلــس إدارة كل مــن شــركة اإلســمنت العربيــة احملــدودة وشــركة جبــل عمــر للتطويــر وبنــك اجلزيــرة وبنــك البــاد وغرفــة جــدة كمــا عمــل نائًبــا ملديــر فــرع 

يف البنــك الســعودي األمريكــي 
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األستاذ منصور عبد اهلل إبراهيم السبيعي

عضو مجلس اإلدارة

ولــد يف 27 اغســطس1980م وقــد مت تعيينــه عضــوًا يف مجلــس إدارة 
املجموعــة يف عــام 2007م.

بــداء حياتــه املهنيــة عــام 2001م بعــد تخرجــه مــن اجلامعــة حيــث 
عمل يف قطاع االســتثمارات املالية لشــركة محمد وعبداهلل إبراهيم 
الســبيعي يف جــده و اصبــح عضــوًا يف جلنــة االســتثمار للمجموعــة 

يف العــام 2010م.
يتولــى األســتاذ / منصــور الســبيعي رئاســة مجلــس اإلدارة لشــركة 
أمــن املعلومــات يف الســعودية وعضويــة مجلــس اإلدارة لشــركة أمــن 

املعلومــات يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة. كمــا يشــغل حاليــًا عضويــة 
الســبيعي  إبراهيــم  وعبــداهلل  محمــد  مبؤسســة  األمنــاء  مجلــس 

اخليريــة.
درجــة  علــى  حاصــل  الســبيعي،  عبــداهلل  منصــور   / واألســتاذ 
عبدالعزيــز  امللــك  جامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  يف  البكالوريــوس 
باململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام2001م، إضافــة إلــى حصولــه 

اإلدارة يف  املتخصصــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  علــى 

األستاذ فهد عبداهلل إبراهيم السبيعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ولــد يف 3 يونيــو 1975م، ومت تعيينــه نائبــًا لرئيــس مجلــس إدارة 
املجموعــة يف عــام 2003م.

ومنــذ عــام 2007م واألســتاذ / فهــد الســبيعي يتولــى مســؤولية 
يف  التجزئــة  قطــاع  وتطويــر  والنســيج  الغــزل  قطــاع  إدارة 
املجموعــة حيــث مت تعيينــه رئيســا ملجلــس إدارة شــركة مصنــع 
املدينــة املنــورة للســجاد يف عــام 2009م و رئاســة مجلــس إدارة 

شــركة نســكي عــام 2013م.
املجموعــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  عضويــة  حاليــًا  ويشــغل 
الوطنيــة لاســتزراع املائــي وعضويــة جلنــة املراجعــة فيهــا، كمــا 

وعبــداهلل  محمــد  مبؤسســة  األمنــاء  مجلــس  عضويــة  يشــغل 
اخليريــة. الســبيعي  إبراهيــم 

درجــة  علــى  حاصــل  الســبيعي،  عبــداهلل  فهــد   / واألســتاذ 
املاجســتير يف اإلدارة مــن جامعــة برادفــورد باململكــة املتحــدة 
جامعــة  مــن  االســتراتيجية  اإلدارة  يف  املاجســتير  درجــة  و 
األكادمييــة العربيــة باململكــة العربيــة الســعودية، إضافــة إلــى 
املتخصصــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  علــى  حصولــه 

التنفيذيــن للمســؤولن 



صاحب السماحة

الشيخ/ عبد اهلل بن إبراهيم السبيعي - رحمه اهلل

احملسن الشاكر الصاحب للقرآن العابد الزاهد رجل السماحة واإلحسان 

 الشــيخ عبــداهلل بــن إبراهيــم الســبيعي رحمــه اهلل نحســبه أنوذجــا لقــول 
النبــي )رجــل آتــاه اهلل مــاال فســلطه علــى هلكتــه يف احلــق ورجــل آتــاه اهلل 

احلكمــة فهــو يقضــي بهــا، و يعلمهــا( متفــق عليــه،
وهــداه  اجتبــاه  ألنعمــه  شــاكرا  فــكان  ونعمــه  اهلل  أكرمــه  ونحســبه ممــن 

واســتخدمه
خلدمــة دينــه ونفــع عبــاده، رجــل أمــة خــدم اإلســام مبالــه فــكان إمامــا 
يف اإلحســان يقصــد، وأصبحــت مؤسســته أنوذجــا يحتــذى يف املؤسســات 
اخليريــة املانحــة، بــل أصبــح أفرادهــا قــادة يف مؤسســات اخليــر املباركــة 
لــن أســتطيع أن أحتــدث عنــه رحمــه اهلل يف ســيرته كلهــا إنــا ســأنظر إلــى 

نوافــذ
مشرقة من حياته هي أعجب ما رأيته فيه رحمه اهلل

النافذة األولى : نشأته يف كنف بيت اهلل احلرام
نشــأ الشــيخ رحمــه اهلل مــع أمــه وأخيــه يف كنــف بيــت اهلل احلــرام منــذ 
صغــره فتعلــق قلبــه بــه، فكمــا علمــت أنــه نشــأ يتيمــا يف رعايــة أمــه رحمهــا 
اهلل ، فاختــارت أن تكــون مــع ابنيهــا بجــوار بيــت اهلل ، فنالــت مــع أبنائهــا 
بركــة هــذا البيــت وهــداه فتــح اهلل لهــم مــن كنــوزه و بركاتــه كمــا فتــح لهاجــر 

و ابنهــا إســماعيل عليهمــا الســام 
وألجــل ذلــك تعلــق قلــب الشــيخ ببيــت اهلل فــكان مجــاوًرا لــه يف رمضــان 
طيلــة عمــره بــل أكرمــه اهلل ببقعــة مباركــة خصصــت لــه اإلفطــار عنــد بــاب 
امللــك فهــد بحضــره مــن أحبــه مــن أهــل العلــن واخليــر واألقربــن والفقــراء 

فكانــت تلــك الســفرة مباركــة ببقعتهــا وأهلهــا

النافذة الثانية: محبته لبيوت اهلل وكتابه 
علمــت عــن الشــيخ رحمــه اهلل أنــه ممــن تعلــق قلبــه باملســاجد فــكان مــن 
أوائــل مــن يحضــر املســجد للصــاة بــل قــد يســبق لــأذان وكان لــه مصحــف 
خــاص يرتــل آيــات القــرآن بنبرتــه النجديــة فــا تــل مــن قراءتــه ومــن 
دالئــل تعلقــه بكتــاب اهلل أنــه ال يجلــس مجلًســا إال ويفتتحــه بتــاوة منــه 
لســورة أو آيــات فــا تــرى احلاضريــن إال منصيــن جلمــال تاوتــه رحمــه 

اهلل 

النافذة الثالثة: طول العمر وحسن العمل
نحســب أن الشــيخ عبــداهلل رحمــه اهلل ممــن يشــملهم قــول النبــي )خيركــم 
مــن طــال عمــره وحســن عملــه ( فقــد أكرمــه اهلل ببلــوغ مائــة عــام وكان 
باملــال  اهلل  أكرمــه  بــل  نحســبه،  الصــاح  علــى  نشــأته  منــذ  اهلل  رحمــه 
الصالــح والولــد الصالــح فــكان عملــه صاحلــا نحســبه ، فهنيئــا لــه ذلــك ، 

جعلــه اهلل عنــده يف اآلخــرة مــن الصاحلــن وأحلقــه بالصاحلــن

ودعوتهــم  وتقديرهــم  للعلمــاء  محبتــه  الرابعــة:  النافــذة 
والذكــر بالعلــم  مجالســه  وإحيــاء  ملجلســه 

كان رحمــه اهلل محبــا للعلــم والعلمــاء و مجالســهم، فــكان يســتضيفهم 
يف بيتــه

فيعقــد لهــم مجالــس تــدارس وتذكيــر ومــن أجــل مجالســه املباركــة مجلــس 
يف رمضــان كل ليلــة بعــد املغــرب ، حيــث يســتضيف أحــد العلمــاء والدعــاة 
ليفطــر معــه ثــم يذهــب إلــى مقــر إقامتــه يف شــركة مكــة فيحضــر معــه 
أوالده وبعــض أصحابــه ومحبيــه ، فيبــدأ املجلــس بتــاوة نديــة جنديــة 
يعطــر بهــا املجلــس ، ثــم يفتــح املجــال لضيفــه ليعلــق علــى اآليــات أو مــا 
يفتــح اهلل عليــه ، وكان مــن حرصــه علــى هــذا املجلــس أن يبلغــه باملكرفــون 
ألهــل بيتــه ، ولــم ينقطــع هــذا املجلــس حتــى يف رمضــان الــذي حصــر 
النــاس فيــه ببيوتهــم بســبب جائحــة كورونــا ، فأقــام مجلســه عــن بعــد . 
فنعــم واهلل هــذه احلســنة املباركــة، ورأيــت آثــار هــذه املجالــس علــى أبنائــه 

مــن جمــال خلقهــم وتقديرهــم للعلــم وأهلــه

النافذة اخلامسة: سماحته وتواضعه
مــن أعظــم مــا رأيتــه يف الشــيخ رحمــه اهلل كخصلــة عظيمــة تيــز بهــا؛ 
ســماحته يف تعاملــه ولــن جانبــه حتــى أصبحــت هــذه اخلصلــة صبغــة 
ظاهــرة يف أوالده بــل فيمــن يعمــل معــه يف أوقافــه ومؤسســته اخليريــة 
املباركــة، فحــق لنــا أن نســميه صاحــب الســماحة ، ونســأل اهلل تعالــى أن 
يجعلــه عنــده يف ســماحة ومقعــد صــدق كــرمي ، وأن يشــمله برحمتــه التــي 
أخبــر بهــا رســول الرحمــة كمــا يف صحيــح البخــاري قــال ) رحــم اهلل رجــا 

ســمحا إذا بــاع و اذا اشــترى وإذا اقتضــى(
ويف مصنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: قال النبي: )أحب اهلل

إذا  ســمحا  قضــى  إذا  ســمحا  اشــتري  إذا  ســمحا  بــاع  إذا  ســمحا  عبــدا 
اقتضــى(

ويف ســن النســائي قــال: ) أدخــل اهلل عــز وجــل رجــا كان ســها مشــتريا 
وبائعــا وقاضيــا ومقتضيــا اجلنــة(

فنحســب أن الشــيخ عبــد اهلل رحمــه اهلل كان ســما ســها لينــا يف تعاملــه 
كلــه حتــى

عمــت ســماحته يف إحســانه وبذلــه وعطائــه. فنســأل اهلل تعالــى أن يرحمــه 
ويحبــه ويدخلــه جنــة الفــردوس عنــده مــن بــاب اإلحســان والســماحة

كتبه صبيحة يوم اجلمعة ۱٦/ ۱۰/ 1٤٤2 هـ 

 د. محمد بن عبد اهلل الربيعة
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عبداهلل السبيعي.. رجل المال وعقل البذل
ركــض يف مياديــن »اإلحســان« ووقــع علــى مضامــن »احلســنى« يف وئــام بــن الوفــاق املالــي واإلنفــاق اخليــري.. ملوحــًا برايــة »احملاســن« يف ميــدان »العطــاء« 
مشــفوعًا بجــد »النفــس« مســجوعًا بزهــد »الــذات« ماضيــًا يكمــل »فراغــات »االحتيــاج بـ«إمضــاءات« اإلنتــاج.. شــيد صــروح »املصــارف« بلبنــات »العصاميــة« 
وأقــام طمــوح »املعــارف« بومضــات »االحترافيــة«.. متخــذًا مــن »التقــوى« ركنــًا شــديدًا يــأوي إليــه يف إدارة »العمــل« و«اليقــن« مــن ســديد يرتكــن إليــه يف 

مســاعي »البــذل«.  إنــه رجــل األعمــال واخليــر الشــيخ عبــداهلل إبراهيــم الســبيعي رحمــه اهلل أحــد أبــرز جتــار »الصرافــة« يف الســعودية واخلليــج

بوجــه قصيمــي كســاه »الشــيب« بالوقــار ومــأه 
ودودة  تقاســيم  مــع  باالســتقرار  »الطيــب« 
أليفــة باســمة وعينــن تعنــان حيــث التكاتــف 
حتفهــا  ومامــح  التعاطــف  حــن  وتدمعــان 
»املــروءة«  معالــم  وتســكنها  »الرحمــة«  معانــي 
علــى  تتباهــى  »الشــهامة«  ســمات  وتضيئهــا 
تعكــس  بيضــاء  حليــة  تيزهــا  زاهيــة  طلــه 
التديــن وااللتــزام مــع كاريزمــا مفعمــة بالنقــاء 
»شــخصية«  علــى  تتكامــل  بالصفــاء  وموســمة 
متواضعــة يف ميــزان التعامــل رفيعــة يف ميــدان 
مــع  املتــواءم  بالبيــاض  زاهــر  ومحيــا  التكامــل 
قلبــه العامــر بالعطــف والغامــر بالتقــي وأناقــة 
ممتلــئ  وطنيــة  بلغــة  وصــوت  مثلــى  وطنيــة 
وانفــرادات  بالشــرع  »االستشــهاد«  مبفــردات 
قــومي  خطــاب  مــع  بالديــن  »االســتدالل« 
مملــوء بدالئــل القــرآن وبراهــن الســنة مكتــظ 
بجماليــة اخلطــاب ومثاليــة التخاطــب قضــى 
الســبيعي مــن عمــره عقــودًا وهــو يؤســس العمــل 
بخانــة  لينتهــي  األول  »الصفــر«  مــن  املصــريف 
»أصفــار« صحيحــة و«إعــداد« مركبــة كان يجيــد 
قســمتها علــى »اخليــرات« ويحتــرف تقســميها 
يرســم  وهــو  ســنن  وظــل  »الصدقــات«..  علــى 
ويكتــب  التجــارة  »اســم«  التجاريــة  للعائلــة 
لأســرة املتضامنــة »وســم« الشــطارة.. يف عمــل 
بــدأ متخصصــًا يف إدارة األمــوال وكبــر ليشــمل 
أخيــه  مــع  بناهــا  اســتثمارية مختلفــة  »فنــون« 
التعــاون  »توأمــة«  ليشــكا  محمــد  الراحــل 
البنائهمــا  ليخلفــا  التعاضــد  »همــة«  ويكمــا 
»مصائــر«  يف  النفيســة  األســماء  وأســرهما 

املســيرة.  و«بصائــر«  الســيرة 
آفــاق  إلــى  »النبــاء«  بــزف  املتميــزة  عنيــزة  يف 
الوطــن ولــد وســط منــزل متواضــع قــدمي وســط 
أســرة عــرف عنهــا »الكــرم« وعلــم فيهــا »اجلــود 
»وجترع »اليتم« باكرًا بوفاة والده وعمره سنتان 

الدافعيــة  مبكانــة  »األب«  مــكان  »أمــه«  فســدت 
علنيــة  و«خطــة«  ســرية  »خلطــة«  كانــت  التــي 
أشــبعت بهــا قلــب »صغيرهــا« ليكبــر يف »دوائــر« 
الزمــن رغمــًا عــن ويــات »الرحيــل« وتداعيــات 
»الترحــال«.. صــال وجــال صغيــرًا متأبطــًا ذراع 
شــقيقه »محمــد« بــن بيــوت »الطــن« يف مســارب 
»يف  »الطيبــن  ماحــم  إلــى  منصتــًا  قريتــه 
حكايــات والدتــه التــي علمتــه وأخــاه »خــواص« 
الطمــوح و«خصائــص« املطامــح« ســرًا وعانيــة.. 
األمــر الــذي جعلــه ينحــت أرث والــده األخاقــي 
يف  األســري  والدتــه  ميــرات  ويطبــع  عقلــه  يف 
قلبــه فنشــأ متأثــرًا بســطوة »النشــأة« ومتلحفــًا 
بحظــوة التنشــئة حيــث درس يف السادســة مــن 
عمــره القــراءة والكتابــة ونظــرًا لدوافــع العيــش 
كان  عظيــم  بــأب  واقتــداًء  التعايــش  ومنافــع 
األربعــة  االجتاهــات  يف  الــرزق  أبــواب  يطــرق 
قــرر عبــداهلل وأخــوه الســفر إلــى مكــة »موطــن 
أهالــي  بــن  وتعلــم  الفــاح«  وأرض  النجــاح 
»احلجــاز« املباركــن احلســاب واإلنشــاء وبعــض 
العلــوم يف مدرســة احللوانــي وكان مــن حاضــري 
خارطــة  لــه  رســمت  التــي  املكــي  احلــرم  دروس 
وعمــل  العمــر..  محطــات  يف  األولــى  »الســمو« 
يف  ثالــث  تاجــر  مــع  تشــارك  الــذي  أخيــه  مــع 
ثقافــة احلجيــج  علــى  فيهــا  وتعــرف  األقمشــة 
وحصافــة التجــار ويف عــام 1933 أســس األخــوان 
الســبيعي«  إبراهيــم  وعبــداهلل  محمــد  »شــركة 
بــدأت مــن مهنــة »الصرافــة« ومت بعدهــا  التــي 
االنتقــال إلــى جــدة بعــد أن توســع نطــاق األربــاح 
واملــواد  العقــار  يف  اإلضــايف  االســتثمار  فتــم 
الغذائيــة واملواشــي واملقــاوالت واألقمشــة وقــد 
خطــت الشــركة خطــوات مباركــة وتركــز العمــل 
وشــاركا  والعقــاري  املصــريف  النشــاطن  يف 
بنســبة عاليــة يف إنشــاء »بنــك البــاد« ويف عــام 
2010 انفصــل الشــيخان عبــداهلل ومحمــد بــكل 

ود وصفــاء ونقــاء بعــد شــراكة دامــت نحــو 78 
عامــًا.. وقــام الراحــل الشــيخ عبــداهلل بتأســيس 
التــي  القابضــة  »امييــز«  اخلاصــة  شــركته 
تشــرف وتديــر عــدة مشــاريع عقاريــة وصناعيــة 
واســتثمارات  وفندقيــة  وصناعيــة  وتعليميــة 

ماليــة. 
لتفاصيــل جتارتــه  وظــل طــوال عمــره متابعــًا 
معامــات  ســابكًا  اســتثماراته..  وتفصيــات 
النزاهــة ســاكبًا تعامــات األمانــة معتمــدًا علــى 
الصــدق يف اإلدارة متعامــدًا علــى الوضــوح يف 
اإلرادة.. مربيــًا أبنــاءه علــى األخــاق والفضائــل 
والشــفافية واالحترافيــة واإلنســانية واملهنيــة. 
انتقــل الشــيخ الســبيعي إلــى رحمــة اهلل يف 15 
عــن عمــر  املوافــق 27 مايــو 2021  شــوال 1442 
وطنــه  خدمــة  يف  قضاهــا  عــام  الـــ100  يناهــز 
واســتثمار طاقتــه وتوظيــف منهجــه وتســخير 
نهجــه يف نشــر »القيــم« وتأصيــل »البــر« وشــيوع 
»اإلخــاص« ونعــاه رفقــاء »الــدرب« وبــكاه أبنــاء 
وامتــأت  »الرفقــة«..  فضــاء  وفقــده  »املهنــة« 
واكتظــت  الفقــد  بعبــرات«  »العــزاء«  عناويــن 

»التعــازي«.  باعتبــارات  الفقــدان  مجــاالت 
عبــداهلل إبراهيــم الســبيعي.. املهنــي احملســن ذو 
النبــل  كنــف  تربــت يف  التــي  البيضــاء  األيــادي 
البــار  والوطنــي  الفضــل..  اســتدامة  وتركــت 
الــذي جنــح يف االســتثمار وطمــح يف االنتشــار 
إلــى »وســيلة  »املــال«  وفلــح يف االقتــدار فحــول 
»غايــة«  إلــى  و«األعمــال«  »احملتاجــن«  إلعانــة 
»احملســنن«  كبيــر  فــكان  »املســاكن«  إلغاثــة 
وخبيــر »الداعمــن« يف شــؤون »العــون« ومتــون 

»الغــوث«.

عبده األسمري



الشيخ عبد اهلل السبيعي

رحيل رائد الصيرفة السعودية

الرياض: »الشرق األوسط أوناين« 

تلقــى الوســط املصــريف والنشــاط اخليــري اليــوم )اخلميــس(، 
بــن  اهلل  عبــد  الشــيخ  الســعودي  األعمــال  رجــل  وفــاة  خبــر 
الصيارفــة  أبــرز  أحــد  يصنــف  الــذي  الســبيعي،  إبراهيــم 
الســعودين الذيــن أســهموا يف تأســيس الصرافــة مبفهومهــا 
احلديث يف اململكة، بعد أن خلف وراءه إرثا يف البر والعطاء 

والبــذل يف اخليــر.
عبــد اهلل الســبيعي، الــذي حلــق بأخيــه ورفيــق درب الكفــاح 
الشــيخ محمــد املتوفــى عــام 2017، ولــد يف عــام 1923 مبنطقــة 
القصيــم يف مدينــة عنيــزة بعــد مســيرة مظفــرة مــن البــذل 
يف نشــاطات جتاريــة وعقاريــة واســتثمارية كبــرى كان أهمهــا 

نشــاطا الصرافــة والعقــار.

وعبــد  محمــد  شــركة  الثانــي  عقدهمــا  األخــوان يف  وأســس 
اهلل إبراهيــم الســبيعي عــام 1933، حيــث شــهدت نشــاطاتهما 
التجاريــة توســعا هائــا أدت بهمــا لانتقــال مــن مكــة املكرمــة 
إلــى مدينــة جــدة، يف مســيرة شــراكة اســتمرت 78 عامــا قبــل 

قــرار تقاســم اســتثماراتهما بــكل مــودة عــام 2010.
وســاهم الشــيخ عبــد اهلل الســبيعي يف تأســيس بنــك البــاد 
وقــت  يف  حاليــا  الســعودية  يف  العاملــة  البنــوك  أكبــر  أحــد 
أســس  حيــث  والعطــاء،  اخليــر  أعمــال  الراحــل  عــن  يعــرف 
املانحــة  الوقفيــة  املؤسســات  أكبــر  مــن  واحــدة  شــقيقه  مــع 

والتنمويــة اخليريــة  للمشــاريع 
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نعــت شــبكات التواصــل الشــيخ عبــداهلل بــن إبراهيــم الســبيعي الــذي تــويف 

اليــوم عــن عمــر 100 عــام قضاهــا بــن العمــل التجــاري ودعــم األعمــال 

اخليريــة واإلنســانية.

وأســس »الســبيعي« بنــك البــاد مــع أخيــه بعــد أن بــدأ أعمالــه يف الصيرفــة 

يف وقــٍت مبكــر، فأنشــأ األخــوان محــًا صغيــًرا للصرافــة، مســاحته ثاثــة 

أمتــار يف خمســة أمتــار حتــى نــت هــذه التجــارة الصغيــرة، وحتولــت ألحــد 

أشــهر املصــارف الســعودية »بنــك البــاد«، وهــي بدايــة قصــة الثــراء، حيــث 

كان احلجــاج والــزوار يأتــون إلــى احلرمــن مــن كل بقــاع األرض، وكانــوا 

يأتــون بعمــل بلدانهــم، وهنــا انخــرط الراحــل يف عالــم الصرافــة، وبعدهــا 

العقــارات.

الســبيعي اخليريــة يف  مــا نشــره حســاب مؤسســة  الراحــل بحســب  ولــد 

عنيــزة مبنطقــة القصيــم عــام 1342 هـــ، ونشــأ يف بيــت متواضــع وأســرة 

صغيــرة، ولــه مــن اإلخــوة »محمــد« فقــط، ويكبــره بأحــد عشــر عاًمــا.

كان والــده »إبراهيــم« يعمــل يف جتــارة محــدودة، يتنقــل بــن القصيــم ومكــة 

املكرمــة واملدينــة املنــورة والطائــف، يجلــب التمــر مــن القصيــم ليبيعــه يف 

تلــك املــدن، ويبيــع الســمن البلــدي والبــري أيًضــا، إال أن ذاكــرة الطفــل 

»عبــداهلل« لــم حتتفــظ بكثيــر مــن صــور والــده، فقــد تــويف -رحمــه اهلل- عــام 

1344هـــ يف املدينــة املنــورة، ودفــن بالبقيــع.

وكان عمــه »ناصــر الســبيعي« يســكن مكــة املكرمــة، وقــد طلــب مــن األم أن 

تبعــث معــه محمــًدا لعلــه يجــد فيهــا رزقــه، وبعــد موافقتهــا انطلــق محمــد 

إلــى مكــة، وتنقــل بــن عــدٍد مــن األعمــال، ليســتقر يف وظيفــة حكوميــة 

وأخيــه  والدتــه  إلــى  بعــث  املنــورة، وعندهــا  باملدينــة  املســيجيد  يف مركــز 

»عبــداهلل« ليلحقــا بــه.

وأخــذ اإلحســان واخليــر واملســاندة يف حيــاة الشــيخ حيــًزا كبيــًرا، ونشــأ 

عليــه أبنــاؤه وبناتــه، وأثــر بــه علــى كل مــن يعمــل معــه، وقــد أوقــف -رحمــه 

اهلل- ثلــث مالــه ليكــون أثــًرا لــه بعــد مماتــه، وأنشــأ لهــا مؤسســة خيريــة 

لتديــر إنفــاق هــذا املــال يف وجــوه اخليــر والبــر واإلحســان.

وفاتــه  قبــل  صحــي  أللــم  تعــرض  أن  إلــى  للخيــر،  بــاذاًل  الشــيخ  وعــاش 

حتــى  الفائقــة،  العنايــة  حتــت  وبقــي  املستشــفى،  معــه  دخــل  بأســابيع، 

بجــدة اخلميــس  اليــوم  ظهــر  جــواره،  إلــى  اهلل  اختــاره 

بدر  العتيبي -  الرياض

أوقف ثلث ماله.. وفاة رجل الخير واإلحسان

عن عمر ١٠٠ عام قضاها بين العمل التجاري ودعم األعمال الخيرية واإلنسانية

الشيخ »عبداهلل السبيعي« مؤسس »بنك البالد«
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تــويف اليــوم )اخلميــس( رجــل األعمــال الشــيخ عبــداهلل الســبيعي عــن عمــر 
ناهــز 100 عــام. ونعــت مؤسســة عبــداهلل الســبيعي اخليريــة وفــاة مؤسســها ، 
مبينــة أنــه أفنــى عمــره يف البــر، واخليــر، والعطــاء واإلحســان. وذكــرت مصــادر 
أن الصــاة علــى الفقيــد ســتكون يف احلــرم املكــي مغــرب اليــوم اخلميــس.  ُولــد 
الشــيخ عبــداهلل الســبيعي عــام 1921 م، يف مدينــة عنيــزة، وهــو مؤســس شــركة 
وتديــر  والتــي تلــك  القابضــة  )إميــز(  الســبيعي  إبراهيــم محمــد  عبــداهلل 
مشــاريع متنّوعــة مــن االســتثمارات يف قطاعــات مختلفــة كالقطــاع العقــاري، 
والصناعــي، والتعليمــي، وقطــاع التجزئــة ، والفندقــة، وقطــاع االســتثمارات 
إبراهيــم  بــن  الشــيخ محمــد  الراحــل  أخيــه  مــع  الســبيعي  وأســس  املاليــة. 
الســبيعي، الــذي تــويف عــام 2017، »بنــك البــاد«. واشــتهر الشــيخ وشــقيقه 
الوقفيــة  املؤسســات  أكبــر  مــن  واحــدة  مًعــا  وأسســا  واخليــر،  البــر  بأعمــال 

املانحــة للمشــاريع الدعويــة واخليريــة والتنمويــة

تلقــى الوســط املصــريف والنشــاط اخليــري اليــوم )اخلميــس(، خبــر وفــاة رجــل األعمــال 

الســعودي الشــيخ عبــد اهلل بــن إبراهيــم الســبيعي، الــذي يصنــف أحــد أبــرز الصيارفــة 

الســعودين الذيــن أســهموا يف تأســيس الصرافــة مبفهومهــا احلديــث يف اململكــة، بعــد 

أن خلــف وراءه إرثــا يف البــر والعطــاء والبــذل يف اخليــر. عبــد اهلل الســبيعي، الــذي حلــق 

بأخيــه ورفيــق درب الكفــاح الشــيخ محمــد املتوفــى عــام 2017، ولــد يف عــام 1923 مبنطقــة 

القصيــم يف مدينــة عنيــزة بعــد مســيرة مظفــرة مــن البــذل يف نشــاطات جتاريــة وعقاريــة 

واســتثمارية كبــرى كان أهمهــا نشــاطا الصرافــة والعقــار. وأســس األخــوان يف عقدهمــا 

الثانــي شــركة محمــد وعبــد اهلل إبراهيــم الســبيعي عــام 1933، حيــث شــهدت نشــاطاتهما 

إلــى مدينــة جــدة، يف  املكرمــة  مــن مكــة  بهمــا لانتقــال  أدت  توســعا هائــا  التجاريــة 

مســيرة شــراكة اســتمرت 78 عامــا قبــل قــرار تقاســم اســتثماراتهما بــكل مــودة عــام 2010. 

وســاهم الشــيخ عبــد اهلل الســبيعي يف تأســيس بنــك البــاد أحــد أكبــر البنــوك العاملــة 

يف الســعودية حاليــا يف وقــت يعــرف عــن الراحــل أعمــال اخليــر والعطــاء، حيــث أســس 

مــع شــقيقه واحــدة مــن أكبــر املؤسســات الوقفيــة املانحــة للمشــاريع اخليريــة والتنمويــة.

الرياض: »الشرق األوسط أونالين«

وفاة رجل األعمال الشيخ عبداهلل السبيعي

رحيل رائد الصيرفة السعودية الشيخ عبد اهلل السبيعي

أخوكم ُمعد هذه المجلة
والمشرف على الجمعية النسائية الخيرية 

بمحافظة األفالج



الوطــن  فقيــد  يف  مثوبتكــم  وأعظــم  عزاءكــم  اهلل  أحســن 
الشــيخ عبــداهلل بــن ابراهيــم الســبيعي رحمــةاهلل وأســال اهلل 
لكــم الصبــر والســلوان، داعًيــا العلــي القديــر أن يلهــم اجلميــع 

والســلوان. الصبــر 
املصــاب جلــل ولكــن حســبنا أن نكــون ممــن قــال فيهــم جــل يف 
ــا  ِصيَبــٌة َقاُلــوْا ِإنَّ ِذيــَن ِإَذا أََصاَبْتُهــم مُّ اِبِريــَن الَّ ــِر الصَّ عــاه: َوَبشِّ

ــا ِإَلْيــِه َراِجعــوَن ِ َوِإنَّ هلِلّ
وعزاؤنــا الوحيــد يف مصابنــا أننــا نحســبه واهلل حســبه ممــن 
نــال محبــة اهلل يف أرضــه، قــال عليــه أفضــل الصاة والتســليم: 
)إذا أحــب اهلل تعالــى العبــد نــادى جبريــل إن اهلل تعالــى يحــب 
فانــًا فأحبــه فيحبــه جبريــل فينــادي يف أهــل الســماء إن اهلل 

يحــب فانــًا فأحبــوه ثــم يوضــع لــه القبــول يف األرض( ولدنــا 
وشــيخنا الشــيخ  عبــداهلل رحمــةاهلل ســتظل بــاق يف قلوبنــا 
وأياديــك  مــكان  كل  يف  طبعــت  خيــرك  فبصمــة  وعقولنــا 

البيضــاء غمــرت بعطائهــا القاصــي والدانــي 
ختامــًا نتوجــه إلــى العلــي القديــر وندعــو لفقيدنــا بالرحمــة 
واملغفــرة ســائلن العلــي القديــر أن يجعلــه مــن أولئــك الذيــن 
يظلهــم اهلل يف ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه، فهــو عليــه رحمــة اهلل 
ســخي اليــد كــرمي العطايــا ولطاملــا ســعى إلــى البــذل والعطــاء 
والوقــوف مــع كل محتــاج، اللهــم كمــا كان عونــا للمســلمن 

فكــن عونــا لــه يــوم العبــور علــى الصــراط، 
رحمه اهلل وغفر له واسكنه الفردوس االعلى من اجلنة

أقوال عن العطاء

أ/ إبراهيم عبداهلل الهزاع
أخوكم ُمعد هذه المجلة

والمشرف على الجمعية النسائية الخيرية 
بمحافظة األفالج
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تغريدات من تويتر

ــة  ــل الخــري يف مملك ــه- أحــد رواد العم ــه الل ــزاء وصــادق املواســاة ألرسة #الشيخ_عبدالله_الســبيعي -رحم ــص الع خال

ــه الصــر والســلوان. ــه وذوي ــه، ويلهــم أهل ــر أن يتغمــده بواســع رحمت ــه العــي القدي الخــر، ســائال الل

الحمدللــه عــى قضــاءه رحــم اللــه رفيــق الــدرب صاحــب الــر واإلحســان #الشيخ_عبدالله_الســبيعي، أســأل اللــه أن يغفــر 

لــه ويســكنه فســيح جناتــه

ماجد بن عبدالرحيم الغامني

سليامن الراجحي

@MajedAlghanmi

@S_a_rajhi

خالص العزاء واملواساة ألرسة الفقيد #الشيخ_عبدالله_السبيعي.

ــر أن يتغمــده  ــة املجتمــع والوطــن. أســأل العــي القدي ــذل والعطــاء واإلحســان لخدم ــر مــن الب ــه الكث ــدم رحمــه الل ق

ــه الصــر والســلوان. ــه وذوي ــم أهل ــه، ويله ــدم وأن يســكنه فســيح جنات ــا ق ــه م ــل من ــه، وأن يتقب بواســع رحمت

Ahmed_S_Alrajhi@أحمد سليامن الراجحي

رحم الله الشيخ #عبدالله_السبيعي

مســرة رجــل مــن املخلصــن يف هــذا الوطــن أســس نهــج اقتصــاد وصرفــة.. ومناهــل عمــل الخــر خالــص العــزاء 

ألرستــه وذويــه إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون

Bader Al Asaker بدر العساكر@Badermasaker
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ــل الخــري  ــات العم ــم الســبيعي أحــد قام ــن إبراهي ــه ب ــاة الشــيخ عبدالل ــاة يف وف ــازي وصــادق املواس ــر التع ــدم أح أق

ــاين. واإلنس

ونسأل املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

malkassabi@ماجد عبدالله القصبي

انــا للــه وإنــا اليــه راجعــون انتقــل ايل رحمــه اللــه #الشيخ_عبدالله_الســبيعي الرجــل الفاضــل ،، وجــزاه اللــه خــرًا عــى 

مــا قــّدم للمحتاجــن ولإلســالم  واملســلمن ،،، وأحســن اللــه عــزاء عائلتــه وذويــه وجــر مصابهــم وأســكنه فســيح جناتــه

#الشيخ_عبدالله_الســبيعي رحمــه اللــه يف وصيتــه .. قــد أرشك يف أجــر أوقافــه : كل مــن قــّدم لــه دعــوة صادقــة وكل مــن 

أحبــه يف اللــه .. ونحــن نحبــه يف اللــه ونســأل اللــه أن يرحمــه ويغفــر لــه ويرفــع درجاتــه يف عليــن ..

)نحن : أنا ومن أّمن(..

يزيد محمد الراجحي

بندر بن محمد الراجحي

@Yazeed_AlRajhi

@BANDR_ALRAJHI

#وفاة_الشيخ_عبدالله_الســبيعي رحــم اللــه الشــيخ عبداللــه بــن إبراهيــم الســبيعي، وأســكنه فســيح جّناتــه، وأحســن اللــه 

عــزاء أهلــه وذويــه، وإنـّـا للــه وإنـّـا إليــه راجعــون.

Dr_alqarnee@د. عائض القرين
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ــه الراجحــي الخريــة« ذوي الفقيــد #الشيخ_عبدالله_الســبيعي وجميــع  ينعــي جميــع منســويب مؤسســة الشــيخ »عبدالل

منســويب ASFcharity@ رحــم اللــه الشــيخ رحمــة واســعة وأنــزل عــى قــره شــآبيب الرحــامت

InfoRajhi@عبـدالله الـراجحي الخـريـة

رحمــة اللــه عليــه وغفــر اللــه لــه واســكنه فســيح جناتــه رحــم اللــه رجــل البــاذل والعطــاء والخــر واإلحســان #الشــيخ_

عبدالله_السبيعي

يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس الجمعيــات األهليــة مبنطقــة املدينــة املنــورة وكافــة منســوبيه بصــادق املواســاة والعــزاء يف 

وفــاة #الشيخ_عبدالله_الســبيعي.

رحمه الله وغفر له وملوىت املسلمن، وتقبل منه ما قدم للعمل الخري من دعم ومساندة.

  م . مـشاري الجويره

مجلس الجمعيات األهلية مبنطقة املدينة املنورة

@M_F_ALJOWERAH

@MedNGOs

خالص العزاء وصادق املواساة ألبناء وأسـرة

#الشيخ_عبدالله_ابراهيم_الســبيعي يف وفــاة والدهم؛فقــد كان رحمــه اللــه أبــرز رواد العمــل األســتثامري يف 

اململكة؛كــرس حياتــه يف أعــامل الخــر  والبــذل والعطــاء، ســائال املــوىل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه 

فســيح جناتــه.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ihsanbafakih@إحسان بافقيه
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رحم الله من نحسبه علم من أعالم الِر والبذل واإلحسان الوالد 

 #الشيخ_عبدالله_السبيعي ، وجر ُمصاب ذويه وُمحبيه بفقده املؤمل .

dr_khalidalsaud@د. خـالد آل سـعـود

ــأ عليــه أبنائــه وبناتــه، وقــد أوقــف رحمــه اللــه  أخــذ اإلحســان والخــر يف حيــاة الشــيخ حّيــزا كبــرا حتــى ُعــرف بــه، ونشَّ

ثلــث مالــه ليكــون أثــرا لــه بعــد مامتــه، وأنشــأ لــه مؤسســة #عبدالله_الســبيعي_الخرية إلدارة إنفــاق هــذا املــال يف وجــوه 

اإلحســان والخــر، وهــذا جــزء مــن وصيتــه رحمــه اللــه

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

ASFcharity@مؤسسة عبدالله السبيعي الخرية

كان الشــيخ عبداللــه الســبيعي رحمــه اللــه رجــاًل قرآنًيــا، إذ حفــظ القــرآن مبكــًرا، وعــاش بــه، ودعــا إليــه، كانــت مجالســه ال تُســتفتح بــيء 

قبــل تــالوة آيــات مــن القــرآن الكريــم، وكثــرًا مــا كان هــو مــن يتلــو تلــك اآليــات .. رحمــه اللــه، وبلَّغــُه املنــازل العليــا مــن الجنــة.

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

ASFcharity@مؤسسة عبدالله السبيعي الخرية

ــي  ــك الت ــة ، تل ــة الذاتي ــارضات التنمي ــب ومح ــة يف كت ــص املتداول ــهر القص ــّز اش ــة تب ــاح مذهل ــص نج ــا قص يف مجتمعن

ــرى!  ــات أخ ــن مجتمع ــت م ــا أت ــرد أنه ــم  ملج ــة تعظي ــا بهال ــخها ونحيطه نتناس

ــة ،  ــط بالصــدق والجدي ــاً ارتب ــاً مضيئ ــل ســرته منوذج ــذي  متث ــامل الشــيخ #عبدالله_الســبيعي ال ــه رجــل األع رحــم الل

ــل الخــر واإلحســان وبفع

m_albeladi@محمد البالدي
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رحــم اللــه والدنــا رجــل األعــامل الشــيخ #عبدالله_الســبيعي  وغفــر لــه وأســكنه فســيح جناتــه، وأحســن اللــه عــزاء أوالده 

ــاً يب كثــر الســؤال عنــي وفــاء منــه لوالــدي  وأحفــاده وأهلــه ومحبيــه  وأعظــم لهــم األجــر، وعصمهــم بالصــر، كان حفّي

رحمــه اللــه فقــد كان صديقــه وقــد حدثنــي عــن عالقتــه بوالــدي وبدروســه يف املســجد الحــرام..

 الشــيخ الفاضــل رجــل األعــامل الراحــل #عبدالله_إبراهيم_الســبيعي  ُشــغل بأعــامل الخــر والــر عــى مــدى عمــره الــذي

 تجــاوز املئــة عــام، تربطــه بوالــدي عالقــة عظيمــة مــن الحــب يف اللــه، وقدحدثنــي بقصــص وطرائــف حدثــت لهــام، إن

.صفــة الوفــاء مــن أبــرز صفــات الشــيخ عبداللــه ، اللهــم ارحمــه وأدخلــه جنــات النعيــم

العشاموي#

عبد الرحمن العشاموي

عبد الرحمن العشاموي

@Dr_Ashmawi

@Dr_Ashmawi
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!!أية وصية عظيمة هذه

ال تصدر إال من رجل عظيم ذي مروءة وإميان، ونفس شفيفة عالية. يرحمه الله رحمة األبرار

azizkasem@عبدالعزيز قاسم

رحــم اللــه الوجيــه #الشيخ_عبدالله_الســبيعي وأســكنه فســيح جناتــه، وجــزاه اللــه خــرا عــى مــا قــدم يف خدمــة اإلســالم 

ــه  ــه وســائر أرست ــه وبني ــازي ألهل ــص التع ــرِّ والخــر والعطــاء واإلحســان. وخال ــاٍم قضاهــا يف ال واملســلمن وعــن 100 ع

الكرميــة. #وفاة_الشيخ_عبدالله_الســبيعي هــذه تــالوة نجديــة نديــة بصوتــه رحمــه اللــه

رحــم اللــه #الشيخ_عبدالله_الســبيعي أحــد أقطــاب العصاميــة ثــم اإلحســان يف عاملنــا، والعــزاء لبنيــه وزوجــه وأحفــاده 

ــر  ــه تنك ــى مثل ــه. وع ــه وبركات ــن خريت ــتفيدين م ــه واملس ــيخ وموظفي ــي الش ــم، وملحب ــابهم وآله ــه، وألنس ــي أخي وبن

ــبيعي ــا. #وفاة_الشيخ_عبدالله_الس ــريض ربن ــول إال ماي ــع، وال نق ــري املدام ــوب، وتج القل

aamshaya@د. عبدالعزيز الشايع

@ahmalassaf      اف أحمد العسَّ



34

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي #الشيخ_عبدالله_السبيعي 

أشــتهر الشــيخ بأعــامل الــر والخــر ، وكان ميلــك واحــدة مــن أكــر املؤسســات الدعويــة والخريــة والتنمويــة ، ميلــك مســجد 

كان مــن رجــال الصــف األول رغــم كــر ســنه ، وهــو مــن حفظــة كتــاب اللــه

هنا مقطعه وهو يرفع اآلذان  نسأل الله أن يغفر له ويرحمه

hhiimmaa77@إبراهيم الهاشمي

#وفاه_الشيخ_عبدالله_السبيعي

عــى مثلــك تبــي البــوايك.. اللهــم اغفــر له،وارحمه،وعافه،واعــف عنه،وأكــرم نزله،ووســع مدخله،واغســله باملــاء والثلــج 

ــِه مــن الخطايــا كــام ينقــى الثــوب األبيــض مــن الدنــس، وأبدلــه داراً خــراً مــن داره، وأهالً خــراً مــن أهله،وزوجاً  والــَرَد، ونَقِّ

خــراً مــن زوجــه..

Ali_Alshobaili@د.عي الشبيي

 عظــم اللــه اجركــم اخــي ابراهيــم الســبيعي يف وفــاة والدكــم الشــيخ عبداللــه الســبيعي اللــذي توفــا هــذا اليــوم الخميــس

 رحمــه اللــه واســكنه فســيح جناتــه رجــل االعــامل الخريــه والــر واالحســان عــى الفقــراء واملســتحقن والجمعيــات الخريــه

وعزائنــا البنائــه وبناتــه وجميــع افــراد ارستكــم الكرميــه وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون

abunaif5001@اللواء الرشيف أحمد

خالص العزاء واملواساة ألرسة الفقيد #الشيخ_عبدالله_السبيعي.

أسأل العي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصر والسلوان.

khaleddhafer@خالد بن محمد الظافر
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أشهد أن مجلسه العامر دوما .. مجلس خر وهدى ورشاد

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

رحمه الله وانزله الفردوس

@bin_oshan محمد العوشن

حيــل األخيــار يشــجينا  هــم أنهــار يجــري الخــر عــى أيديهــم. أحدهــم #وفاة_الشيخ_عبدالله_الســبيعي كان متواضعــا 

ورعــا مل ُتلهــه تجــارة أو بيــع عــن ذكــر اللــه تفــرغ بآخــر حياتــه للخــر  ال أنــى حــن شــاركت مبنتــدى ابنــه البــار عــن 

الوزيــر الخويطــر فحــر رغــم كــر ســنه رحمــه اللــه وجمــع بشــقيقه محمدبالجنــة

@ASFcharity

halkadi@حمد القايض
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هنيئــا ملــن أمــى عمــره ومالــه يف أعــامل الخــر والــر ؛ فهــي ذكــره الثــاين ورصيــده الباقــي يــوم يلقــى ربــه . اللهــم ارحــم 

الشــيخ عبداللــه واغفــر لــه وأســكنه الفــردوس األعــى وأحســن عــزاء أهلــه وكل منســويب العمــل الخــري . #وفاة_الشــيخ_

عبدالله_السبيعي

NoohAlshehri@د. نوح الشهري

ة يف صحائــف  ــه وأســكنه فســيح جناتــه وجعــل مــا قــدم مــن أعــامل خــرِّ رحــم هللا #الشيخ_عبدالله_الســبيعي وغفــر ل

عملــه وموازيــن حســناته أجــراً دامئــاً، ونــوراً ونعيــامً لــه يف قــره ويــوم حــرشه ونــرشه وألهــم أرستــه جميعــاً الصــر والســلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون #وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

k_alkhashlan@د. خالد بن سعد الخشالن
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هذا الي يقولون: فلوسه يف يده وليست يف قلبه .. رحمه الله وأكرم نزله ..  #وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

اللهم اجعل قره روضة من رياض الجنة،  واجمعنا به يف الفردوس األعى من الجنة   ..

#وفاه_الشيخ_عبدالله_السبيعي

طارق بن محمد السلامن™

قرناس محمد القرناس

@mrtarekms

@grnasmgrnas
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وفاة العم الشيخ عبدالله السبيعي

رحمه الله والصالة عليه اليوم يف الحرم املي بعد صالة املغرب

مــن عرفــت العمــل الخــري وهــو مــن اعمــدة البــذل والعطــاء وختمهــا يف اوقــاف شــامخة واللــه يطــرح فيهــا 

الركــة ويتقبــل منــه ماقــدم يــارب

من العباد الصالحن وال نزيك عى الله احداً ولكن يش تتمنى ان تكون مثله يف الصيام والقيام والعبادة

ــن روعــة  ــك شــقيقهم م ــرم وتتصــور ان ــق وك ــه احــداً مــن خل ــزيك عــى الل ــة صالحــة وال ن ــه ذري ــه الل رزق

ــارب ــره ي ــم ب ــم ويرزقه ــه يصره ــم والل ــم واحرتامه تعامله

بدر بن محمد الراجحي

بدر بن محمد الراجحي

بدر بن محمد الراجحي

بدر بن محمد الراجحي

@BADR_ALRAJHI

@BADR_ALRAJHI

@BADR_ALRAJHI

@BADR_ALRAJHI

اللهــم يــا كريــم ارحــم عبــدك الكريــم #الشيخ_عبدالله_الســبيعي وأحســن إليــه فقــد أحســن إىل خلقــك، واجــزه عنــا وعــن 

الفقــراء والعلــم والعطــاء والســخاء كل خــر، وارفــع درجتــه واجعلــه يف الفــردوس األعــى.

Dr_fisal_holibi@د/فيصل سعودالحليبي
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رحــم اللــه الشــيخ عبداللــه الســبيعي رحمــة واســعة وغفــر لــه واســكنه فســيح جناته،ونعــم الرجــل يف طاعتــه وزهــده 

وكرمــه وعطائــه وبذلــه وحبــه للخــر وللعلــم والعلــامء. اللهــم اجمعنــا بــه يف الفــردوس االعــى مــن الجنــة. عــزايئ لنفــي 

وألهلــه وألحبائــه. تعلمــت كثــرا مــن حرصــه عــى العبــادة والخــر #وفاة_الشيخ_عبدالله_الســبيعي

AMINALDUKHIYL@أمن بن سليامن الدخيِّل

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

)خرُ الناِس من طاَل ُعُمرُُه وَحُسَن عملُه(0 وأرجو أنَّ الشيخ #عبدالله_السبيعي منهم. رحمة الله وبركاته عليه.

almohannam@محمد املهنا
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#عنيــزة - هنيئــا ملــن أمــى عمــره ومالــه يف أعــامل الخــر والــر ؛ فهــي ذكــره الثــاين ورصيــده الباقــي يــوم يلقــى ربــه . 

اللهــم ارحــم الشــيخ عبداللــه واغفــر لــه وأســكنه الفــردوس األعــى وأحســن عــزاء أهلــه وكل منســويب العمــل الخــري.

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي يصى عليه مغرب اليوم يف الحرم الخميس  15شوال 1442ه

onaizah364@تويرت عنيزة

ــز وجــل أن يتغمــده بواســع  ــه( ســائلن املــوىل ع ــازي يف #وفاة_الشيخ_عبدالله_الســبيعي )رحمــه الل ــدم بأحــر التع نتق

ــة |  ــه ســهامً يف وقــف #الصدقة_الجاري ــه ونقــدم ل ــه فســيح جنات ــه ويدخل رحمت

biralmedina@ ليكون صدقًة جاريًة له بإذن الله

AlmajdChannels@شبكة املجد

#وفاه_الشيخ_عبدالله_السبيعي

اللهم اجعله يوم الفزع من اآلمنن وآته كتابه باليمن وأظله تحت ظل عرشك يوم الظل إال ظلك.

اللهم اجعله لحوض نبيك من الواردين وعى الرصاط كالَرْق من العابرين

يارب اجعله يف الفردوس من املنّعمن اللهم اجمعه بزوجه ووالديه وذريته وأحبابه يا أكرم األكرمن..

BandarAlmusad@بندر بن محمد آل مساعد

#وفاة_الشيخ_عبدالله_الســبيعي بعــد رحلــة كفــاح متيــزت بطــول العمــر وحســن العمــل فطــوىب لــه وحســن مــآب وهنيئــا 

ــارك يف عقبــه نعزيهــم ونعــزي انفســنا فيــه  ــه بهــذه الخريــة التــي جمــع معهــا حبــه للقــرآن وأهلــه والــر وفضلــه وب ل

ونغبطــه عــى حســن الخامتــة ونســأله تعــاىل ان يجمعنــا بــه وبوالدينــا ومــن يعــز علينــا يف جنــات النعيــم

Anaserafi@م. أنس صالح صريف
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#وفاه_الشيخ_عبدالله_السبيعي رحم الله رفيق الوالد واسكنة فسيح جناته وجر الله قلب الوالد عى فرقة

Mnoo9902@منال الزهراين

لن ميوت من هؤالء نسله وأوالده

ولن ميوت من خلف مؤسسة مثل مؤسسته 

 ASFcharity@

عمل مؤسي، وقوة وأمانة

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه

اللهــم هــذه ليلتــه األوىل يف قــره، فافســح لــه فيــه مــد بــرصه.. كــام مــد يــده بالخــر إىل عبــادك وفــرج الكربــات ودعــم 

أعــامل الخــر

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

mrtarekms@طارق بن محمد السلامن
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#الشيخ_عبدالله_الســبيعي مــع شــقيقه الشــيخ محمــد، وصديقهــام الشــيخ عبدالعزيــز القاســم رحمــة اللــه عليهــم 

جميعــا، يف افتتــاح مســجد، بــكل ســامحة وبعــد عــن التكلـّـف، واللــه يكــر يف رجــال املــال الســامحة والعطــاء اإليجــايب، 

والنفــع املجتمعــي بعيــد األثــر. 

/https://ahmalassaf.com/9308 #وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

@ahmalassaf اف أحمد العسَّ

#الشيخ_عبدالله_الســبيعي رحمــه اللــه يف وصيتــه .. قــد أرشك يف أجــر أوقافــه : كل مــن قــّدم لــه دعــوة صادقــة وكل مــن 

أحبــه يف اللــه .. ونحــن نحبــه يف اللــه ونســأل اللــه أن يرحمــه ويغفــر لــه ويرفــع درجاتــه يف عليــن ..

)نحن : أنا ومن أّمن(..

Smusaiteer@سامي املسيطر
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ــة  ــّدم للمحتاجــن ويف خدم ــا ق ــى م ــه خــرًا ع ــه #الشيخ_عبدالله_الســبيعي وأســكنه فســيح جناته،وجــزاه الل رحــم الل

اإلســالم واملســلمن

100 عاٍم قضاها يف الرِّ والخر والعطاء واإلحسان

أحسن الله عزاء عائلته وذويه وجر مصابهم وأسكنه فسيح جناته وجعل يف ذريته من يقوم مقامه

 #وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

k_i_j99@خالد بن ابراهيم الجريوي

رحم الله #الشيخ_عبدالله_السبيعي 

زرت مؤسســته الخريــة بالريــاض وفوجئــت بــأن املــؤذن للمغــرب بــدأ ينصــح النــاس عــر  الدائــرة الصوتيــة ويذكرهــم 

بأهميــة الصــالة بعــد األذان.. ســألت ابنــه مــن هــذا؟ اجــاب: هــذا والــدي وهــذا ديدنــه يف األذان والتذكــر بشــكل يومــي 

رحمه الله رحمة واسعة 

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

هذا الشيخ الوقور الذي يرفع األذان هو أحد أساطر الوطن ثراءاً !!

لله در قلبه املشبع بالتواضع ، وروحه املحلقة نحو طريق الجنة بكل يقن وتعبد واحتساب

رحم الله الوالد الشيخ #الشيخ_عبدالله_السبيعي وأسكنه فسيح جناته حياته درس يسطر لألجيال

 #وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

Dr.Amjed Maghrabi

خليل اباالخيل

@Amjed_Maghrabi

@khaleel_a_s



44

مــن أعظــم مآثــر الشــيخ عبداللــه الســبيعي رحمــه اللــه، والتــي يُثنــى عليــه بهــا طويــاًل، أنــه انعطــف بالعمــل الخــري 

انعطافــة انطلقــت بــه إىل مياديــن أرحــب، وأفــكار أكــر جــدوى، ال مُيكــن رصــد تطــور مســرة العمــل الخــري دون الوقــوف 

طويــال عنــد القفــزة التــي أحدثتهــا مؤسســته، شــكر اللــه لــه.

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

i_onais@أنس جبي

إذا ما مات ذو علم وتقوى

ــه #الشيخ_عبدالله_الســبيعي  رحمــًة واســعًة وأســكنه الفــردوس األعــى مــن   فقــد ثُلِمــت مــن اإلســالم ثُلمــة رحــم الل

ــا إليــه راجعــون« ــا للــه َوإنَّ الجنــة وألهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان  »إنَّ

#وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

AlmatrafiS@م.سعد املطريف

ــاء الخليــج ، أوقــف ثلــث  ــرز أثري ــر ، أحــد أب ــارك - نحســبه - ملياردي ــح املب الشــيخ : #عبدالله_الســبيعي ، الرجــل الصال

مالــه يف أعــامل الخــر ، بعــد أن كان لــه فيهــا القــدح املعــىَّ . أرشك معــه يف أجــر الثلــث املوقــف مــن ثروتــه مــن دعــا لــه 

وملشــاريعه .. فاللهــم القــه تضحــك إليــه ويضحــك إليــك ، وبــارك مشــاريعه يــا رب.

Khalil_alhadri@د. خليل الحدري

#وفاة_الشيخ_عبدالله_الســبيعي رحمــه اللــه وغفــر لــه واســكنه فســيح جناتــه وخالــص العــزاء واملواســاة  لــالخ والصديــق 

الشــيخ  #إبراهيم_الســبيعي Ibrahim_Subeaei@ واخوتــه وأبنائهــم يف وفــاة والدهم

sami_alabidi@سامي العبيدي
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رحم الله تعاىل #رجل_الجود_والكرم #الشيخ_عبدالله_السبيعي

اللهــم اغفــر لــه وثبتــه عنــد الســؤال واجعــل قــره روضــة مــن ريــاض الجنــة واســكنه فســيح جناتــك وألهــم أهلــه وذويــه 

الصــر والســلوان وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.

fuadalhamd@فؤاد بن عبدالله الحمد

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

رحــل رمــز العطــاء ، التاجــر الزاهــد النقــي #الشيخ_عبدالله_الســبيعي صاحــب األيــادي البيضاء و الســرة العطرة والســمعة 

الطيبــة ، اللهــم طيِّــب ثــراه وأكــرم مثــواه واجعــل الفــردوس مســتقره ومــأواه واجــر مصــاب أبنائــه وذويه.

alsughayir@أ.د عبدالرحمن بن عبدالله الصغّر

نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه ويتجاوز عنه ويرفع منزلته بالجنة وأن يسكنه فسيح جناته.

 أعاملــه الخريــة طالــت القــايص والــداين يف مختلــف املجــاالت ومــن أهــم مــن أسســوا للعمــل الخــري املوجــه واملســتدام. 

نســأل اللــه أن يقبــل منــه وأن يضاعــف لــه األجــر واملثوبــة

#رجل_الخر_والعطاء #الشيخ_عبدالله_السبيعي

AlhajajK@د. خالد محمد الحجاج

سلسلة تغريدات عن حياة #الشيخ_عبدالله_السبيعي رحمه الله ..كتبها األخ أمن الدخيل عن قرب للشيخ

DrMAlAteeq@د محمد العتيق
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#الشيخ_عبدالله_الســبيعي أحســن اللــه عزاءكــم يــا أبــا الوليــد وغفــر اللــه لوالدكــم وتجــاوز عنــه ورفــع درجتــه يف املهدين 

وألحقــه بصالــح املؤمنــن وأكــرم وفادته.

واخلفه يف أهله وذويه وأحبته ورزقهم الصر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

prof_suhaibani@أ.د. عي السحيباين

اتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة ألرسة ومحبي #الشيخ_عبدالله_السبيعي رحمه الله تعاىل 

أحد رواد #العمل_الخري يف مملكة الخر، 

رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان ووالدينا واملسلمن .

AbuMuhamd2030@عبدالعزيز الحسن

تــويف اليــوم عنــه عمــر 100 املليارديــر. الشــيخ #عبدالله_الســبيعي رصف اكــر مــن مليــار ريــال ألعــامل الخــر وخاصــه 

مــدارس لتعليــم القــرإن ومســاجد يف انحــاء العــامل كانــت مجالســه كلهــا ذكــر وديــن  رغــم انــه مــن اصحــاب املليــارات 

رحمــه اللــه

hamadbinshoo6@حمد بن شوط املري

ــا اليــه راجعــون افــل اليــوم نجــم مــن نجــوم القمــة تربــع مياديــن العمــل الخــري وتســيد مواطــن العطــاء  ــا للــه وإنّ إنّ

ــز يف اعــامل الخــر ــة االوقــاف وعنــوان التمي وتســنم ذرى مجــد الســخاء ايقون

وباذر االستدامة وإنّا عى فراقك يا شيخ عبدالله يا ابا االيتام واملعوزين ملحزونون  #وفاة_الشيخ_عبدالله_السبيعي

al_rammah@أحمد بن صالح الرماح
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ــْع  ، اْغِفــْر لــه َواْرَحْمــُه، َواْعــُف عْنــه َوَعاِفــِه، َوأَْكــِرْم ُنُزَلــُه، َوَوِسّ ُهــَمّ الَلّ

ــى  ــِه ِمــَن اخَلَطاَيــا كمــا ُيَنَقّ ُمْدَخَلــُه، َواْغِســْلُه مَبــاٍء َوَثْلــٍج َوَبــَرٍد، َوَنِقّ

َنــِس، َوأَْبِدْلــُه َداًرا َخْيــًرا ِمــن َداِرِه، َوأَْهــًا َخْيــًرا  ــْوُب األْبَيــُض ِمــَن الَدّ الَثّ

ــاِر(. ِمــن أَْهِلــِه، َوَزْوًجــا َخْيــًرا ِمــن َزْوِجــِه، َوِقــِه ِفْتَنــَة الَقْبــِر َوَعــَذاَب الَنّ

الشيخ عبد اهلل السبيعي - رحمه اهلل
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