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والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  هلل  الحمــد 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، 

ــا بعــد: أّم
فهــذه بعــض المواقــف واألخبــار المتفّرقــة التــي 
حصلــت أثنــاء عاقتــي بســماحة شــيخنا الشــيخ 
محمــد بــن صالــح بــن عثيميــن )ومّدتهــا ١٥ 
ســنة( ابتــداًء مــن عــام ١٤٠٦هـــ إلــى العــام الــذي 

. توّفــي فيــه، وهــو عــام ١٤٢١هـــ 
وســبب العاقــة أين ذهبــت للســام علــى الشــيخ، 
وكان هــذا أول لقــاء لــي معــه، ومــن فضــل اهلل 
ــا  ــت أن ــط كن ــده، فق ــًدا عن ــد أح ــم أج ــّي أين ل عل
الــذي كان برفقتــي، وعندمــا أردنــا  وصاحبــي 
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االنصــراف مــن عند الشــيخ، ســّلمت عليــه وقلت 
كلمــة جريئــة ال أدري كيــف صدرت منــي! لكنها 
كانــت -بفضــل اهلل- ســبًبا لتلــك العاقــة القويــة، 
ــا شــيخ،  ــه مباشــرة ودون أي مقدمــات: ي قلــت ل
للريــاض  يبيحــك إن جئــت  اهلل ال يحّلــك وال 

ولــم تخبــرين!
فــكان  إذا قــِدَم إلــى الريــاض اتصــل علــّي، 
فكنــت ُأالزمــه مازمــة شــبه تامــة، طيلــة وجــوده 
يف الريــاض، يــزورين يف بيتــي كثيــًرا، ويركــب 
ــدروس،  ــى ال معــي يف ســيارتي، وأذهــب معــه إل
واالجتماعــات،  واللقــاءات،  والمحاضــرات، 
األمــر،  لــوالة  زياراتــه  وعنــد  والوالئــم، 

ذلــك. وغيــر  وللمســؤولين،  وللمشــايخ، 



77

وهــذه المواقــف التــي ســأذكرها، مواقــف متناثــرة 
ــو  ــي، وإال فل ــي يف ذهن ــا بق ــي م ــة، وه ــر مرّتب غي
حينهــا،  يف  واألخبــار  المواقــف  أقّيــد  كنــت 
ــاهلل  ــر. وب ــك بكثي ــن ذل ــر م ــدي أكث ــع عن الجتم

تعالــى التوفيــق.
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ــح  ــن صال ــي شــيخنا الشــيخ محمــد ب ١-   حدثن
العثيميــن  قــال: كنــت يف مكــة وبعــد صــاة 
الفجــر وأثنــاء خروجــي مــن المســجد، خــرج 
معــي رجــل وبــدأ حديثــه عــن معاويــة  
ونحــن نمشــي وهــو ممســٌك بيــدي، ومــن ضمــن 
مــا قــال: واهلل لــو أن معاويــة أخــذ بيــدي ليذهــب 
ــه!  ــده وتركت ــدي مــن ي ــة لنزعــت ي ــى الجن ــي إل ب
يقــول الشــيخ: فلمــا قــال هــذا الــكام نزعــُت 

ــي. ــه خلف ــت وتركت ــده، وذهب ــن ي ــدي م ي

٢-   مــرة مــن المــرات، أراد الشــيخ الرجــوع إلــى 
القصيــم بعــد انتهــاء جلســات هيئــة كبــار العلمــاء 
ــه: اســمح لــي أن أوصلــك  يف الريــاض، فقلــت ل
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إلــى القصيــم بســيارتي بــداًل مــن الطائــرة، فوافق، 
وعندمــا ركــب معــي إذا بــه قــد جــاء معــه بزمزميــة 
الريــاض  مــن  خرجنــا  فلمــا  شــاي،  )ترمــس( 
صــب لــي كأًســا مــن الشــاي وقــال: اشــرب لكــي 

ال تنــام!

3-  وكان الشــيخ حريًصــا علــى اســتغال وقتــه، 
فحيــن ركــب معــي، أخــرج شــريط كاســيت، 
الشــريط  وكان  الســيارة،  مســّجل  يف  ووضعــه 
، فــكان  مشــتمًا علــى درس للشــيخ األلبــاين
الشــيخ يســتمع إلــى هــذا الــدرس، ويدعو للشــيخ 

ــا. ــة اهلل عليهم ــاين، رحم األلب
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ســيارتي،  يف  معــي  ركــب  إذا  الشــيخ  كان   -٤
إلــى  لنســتمع  المذيــاع  أو  المســّجل  وفتحــت 
كتــاب اهلل، يقــول لــي: افتــح الســّماعات األماميــة 
ــد أن  ــة، ال يري ــّماعات الخلفي ــق الس ــط، وأغل فق
ــرآن،  ــا الق ــدر منه ــي يص ــماعات الت ــتدبِر الس يس

وهــذا مــن ورعــه 

وزارة  يف  محاضــرة  الشــيخ   ألقــى    -٥
الدفــاع، وعندمــا انتهــى قــال: أيــن فيصــل؟ فقــال 
أحــد اإلخــوان: هــذا هــو، وأشــار إلــّي، فقــال 
ــواء فيصــل  ــا أقصــد الل ــا، أن الشــيخ: هــذا فيصلن
بالــي، وكان اللــواء فيصــل بالــي وقتهــا مديــرًا 
عاًمــا إلدارة الشــؤون الدينيــة بالقــوات المســلحة.
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ــتهي  ــي- ال يش ــب علم ــيخ  -حس ٦-   الش
أكل الــرز، وإنمــا يــأكل المرقــوق والمطازيــز، 
ــايخ يف  ــد المش ــد أح ــداء عن ــى الغ ــي إل ــّرة ُدع وم
ــه رز  ــداء وإذا ب ــَع الغ ــا ُوِض ــاض، فلّم ــة الري مدين
أذين  يف  وهمــس  فنــاداين   ،- -كالعــادة  ولحــم 
وقــال: اّتصــل علــى أم عدنــان -يعنــي زوجــة 
ــع(  ــّوي )تصن ــا تس ــل له ــن- وق ــه عبدالرحم أخي
لنــا غــداء: مرقــوق، فاتصلــت بــأم عدنــان المــرأة 

الصالحــة الكريمــة، فأعــّدت للشــيخ مــا أراد.

7-   جئــُت إلــى الشــيخ  يف بدايــة مرضــه، 
فقلــت لــه: اســمح لــي أن أرقيــك، والفضــل لــك، 

فقــال: الفضــل هلل وال مانــع لــدّي، فصــرُت 



1212

آتــي إليــه فأرقيــه الُرقيــة الشــرعية، يف البيــت، ويف 
إلــى مكــة،  إذا ذهــب  المستشــفى، ويف الحــرم 
أســمع  حتــى  الُرقيــة  يف  بــدأت  إذا  ينــام  فــكان 
ــُت  ــإذا فرغــُت قّبل ــي، ف غطيطــه، فأســتمّر يف ُرقيت

ــده. ــن عن ــُت م ــم انصرف ــم، ث ــو نائ ــه وه رأس

كان الشــيخ  يقف مــع طابه يف أمورهم   -8
تعــّرض  المــّرات  مــن  ومــّرة  ومشــكاتهم، 
ــل  ــه، فاتص ــات يف عمل ــى مضايق ــه إل ــد ُطّاب أح
الشــيخ بمديــر ذلــك العمــل، فأحالــه المديــر إلــى 
مســؤول أرفــع منــه، وأحالــه اآلخــر إلــى مســؤول 
ثالــث، فغضــب الشــيخ ألجــل تلميــذه، وقــال 
ــد.  ــك فه ــُت المل ــا كّلم ــه: إن طّولوه ــه لُيطمئن ل

ــع. ــى الجمي ــة اهلل عل رحم
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الُخُلــق،  كريــم  لطيًفــا  الشــيخ   كان    -9
أتذّكــر أنــه قــِدَم مــرة إلــى الريــاض فأعــّد لــه أخــوه 
ــن  ــت م ــداء، وكن ــة غ ــن وليم ــيخ عبدالرحم الش
المدعّويــن، لكنّــي تأخــرت فلّمــا دخلــت إذا بهــم 
ــل  ــد المغاس ــوا عن ــداء ووقف ــن الغ ــوا م ــد فرغ ق
يغســلون أيديهــم، فاســتحييت مــن الدخــول إلــى 
المقّلــط )صالــة الطعــام( فذهبــت إلــى المجلــس 
بيــدي  أخــذ  الشــيخ  رآين  وعندمــا  وجلســت، 
ــي  ــدأ ُيحّدثن ــام، وب ــفرة الطع ــى س ــني عل وأجلس
ويــأكل معــي )مــع أنــه انتهــى للتــّو مــن الطعــام(. 

ــه. ــة اهلل علي رحم
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١٠-  يف عام ١٤١7هـ اتصل علّي الشــيخ الســاعة 
ــج  ــد الح ــل تري ــي: ه ــال ل ــا، وق ــرة صباًح العاش
معنــا؟ فقلــت: نعــم، فكانــت أول حجــة لــي مــع 
الشــيخ، وصــرُت أحــّج معــه كل عــام حتــى آخــر 

حجــة حّجهــا الشــيخ، وهــي عــام ١٤٢٠هـــ.

نــا مــع الشــيخ كان فيه مــن الراحة  ١١-   حجُّ
واالطمئنــان وانشــراح الصــدر مــا ال يعلمــه إال 
اهلل، وقــد كنّــا نــرى آثــار الســرور واالنشــراح 
ــر علــى وجــه الشــيخ، ويف آخــر حجــٍة لــه،  والبِْش
ــم إال  ــا بعــد هــذا النعي ــه: )م ــال لبعــض أصحاب ق

ــة(. الجن
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١٢-     كان الشــيخ يســكن يف ِمنــى يف مخّيــٍم 
للمشــايخ والدعــاة، وكان يجــد بعــض الحــرج 
لــو  ويــوّد  ومســتفتيه،  طّابــه  لكثــرة  ذلــك  يف 
ــم الشــيخ  ــه: كّل ــم خــاص، فقلــت ل ــه مخّي كان ل
عبدالعزيــز بــن بــاز، واطلــب منــه أن يجعــل لــك 
مخّيًمــا خاًصــا، فقــال: ال أريــد أن أفتــح باًبــا علــى 
ــايخ،  ــن المش ــري م ــب غي ــب فيطل ــيخ، أطل الش

ــيَخ. ــرج الش فنُح
ثــم إن الشــيخ صالــح آل الشــيخ بعــد ذلــك )وكان 
نائــب وزير الشــؤون اإلســامية( خّصص للشــيخ 

مخّيًمــا خاًصــا، فارتــاح لذلــك جًدا.
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١3-    عندمــا كان الشــيخ منّوًمــا يف مستشــفى 
كنــت  بالريــاض،  التخصصــي  فيصــل  الملــك 
ــى  ــاب إل ــى الذه ــزم عل ــا ع ــا، وعندم أزوره يومًي
مكــة يف شــهر رمضــان، قــال لــي -وهــو علــى 
فــراش المــرض-: هــل ترغــب يف الذهــاب معنــا 
إلــى مكــة؟ فقلــت: نعــم، ومــن يفــّوت تلــك 
ــك؟ ال  ــه تل ــى حالت ــو عل ــيخ وه ــع الش ــة م الرحل
ــه لــم يخــّص أحــًدا غيــري مــن خــارج  ســّيما وأن
أســرته. فذهبــت معهــم بالطائــرة، حيــث جّهــزت 
الحكومــة طائرتيــن للشــيخ لرحلته: طائــرة إخاء 
طّبــي للشــيخ، وطائــرة رّكاب خاصــة لمــن معــه، 

ــة. ــرة الخاص ــب يف الطائ ــن رك ــت مم وكن
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ســكٌن  للشــيخ  ُأِعــّد  الرحلــة  تلــك  ويف    -١٤
داخــل المســجد الحــرام، مجهــٌز تجهيــًزا كامــًا، 
وكان الشــيخ ُيلقــي دروســه وهــو يف غرفتــه داخــل 
المســجد الحــرام، والصــوت يصــل إلــى النــاس 
آخــر  إلــى  الشــيخ  واســتمر  المكّبــرات،  عبــر 
رمضــان ُيلقــي الــدروس علــى تلــك الحــال، ثــم 

توّفــي بعــد رمضــان بأســبوعين، 

ــي،  ــفى التخصص ــيخ يف المستش ١٥-  زرت الش
ــه مــن المــرض رقَّ  ــه ورأيــت مــا أصاب فلمــا رأيت
ــه  ــه ألوّدع ــلمت علي ــا س ــت، وعندم ــي وحزن قلب
قّبلــُت يــده، فقــال لــي: ال َتُعــْد إلــى ذلــك، يعنــي 

إلــى تقبيــل اليــد.
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١٦-     ألقى الشــيخ محاضرة يف أحد المســاجد، 
وعندمــا أراد الخــروج اجتمــع عليه النــاس بكثرة، 
فذهبــُت وأحضــرُت لــه حــذاءه ووضعُتــه عنــد 
ــره؟  ــن أحض ــأل: م ــى س ــه حت ــم يلبس ــه، فل قدمي
فقلــت أنــا، فشــعرُت أن ذلك لــم يعجبــه )تواضًعا 

منــه( فلــم أفعلــه مــّرة أخــرى.

:يا شــيخ، تغيير الشيب  ١7-     قلت للشــيخ 
ُســنّة، فلمــاذا ال ُتغّيــره؟ فقــال: كامــك صحيــح، 
ولكــن الصبــغ يحتــاج إلــى وقــت، ووقتــي ضّيــق 

ــم جًدا. ومزدح
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واحتــرام،  بــأدب  ُيعاملنــا  الشــيخ  كان   -١8
أذكــر أننــا ذهبنــا معــه مــّرًة إلــى الديــوان الملكــي 
ــا  ــا ولًي ــداهلل وكان وقته ــك عب ــة المل لمقابل
للعهــد. فدخلنــا الديــوان مــع الشــيخ وجلســنا يف 
ــي  ــب ول ــاب مكت ــح ب ــم ُفتِ ــار، ث ــس لانتظ مجل
ــا:  ــال لن ــيخ وق ــام الش ــيخ، فق ــل الش ــد ليدخ العه
ــه مــع  بعــد إذنكــم، ســأدخل. وكانــت هــذه عادت
أصحابــه: أن ُيعاملهــم معاملــة راقيــًة محترمــة.

١9-   كان الشــيخ يحــب الجديــد مــن األجهــزة 
إلــى  بــه  أذهــب  اإللكترونيــة، فطلــب منــي أن 
ــا  ــة، وكنّ ــده أجهــزة إلكتروني محــٍل معــروف، عن
ــا  ــى أنن ــيخ أخش ــال الش ــاح، فق ــن يف الصب مبّكري
ــم يفتحــوا المحــل بعــد. فقلــت:  ــا وأّنهــم ل بّكرن
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ال تخــف عليهــم، هــذوال يقومــون مــع العصافير، 
ــا شــاء اهلل. ــال: قــل: م فضحــك الشــيخ وق

ــى  ــيخ عل ــوت الش ــام دع ــن األّي ــوم م ٢٠-   يف ي
الفطــور ودعــوت مجموعــة مــن طلبــة العلــم، 
وعندمــا جئــت آلخــذه مــن ســكنه إلــى بيتــي، 
وجــدت األخ جمعــان الزهــراين مديــر الشــئون 
ــذه  ــيخ ليأخ ــر الش ــة ينتظ ــدة الجوي ــة بالقاع الديني
إلــى منــزل األخ الطيــار عبــداهلل الجــويف، فلمــا 
ــيخ  ــأترك الش ــي: س ــت يف نفس ــكتُّ وقل ــه س رأيت
ليفصــل يف الموضــوع بنفســه، ولــم أتكلــم بكلمــة 
يف  الشــيخ  ينتظــرون  اإلخــوان  وكان  واحــدة، 
منزلــي، فقــال الشــيخ لــأخ جمعــان: اليــوم موعد 
فيصــل، وأنتــم موعدكــم غــًدا. فُأســِقط يف يد األخ 
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جمعــان، وطلــب منــي أن أســمح لــه، فقلــت لــه: 
أنــا مثلــك، الضيــوف يف منزلــي ينتظــرون الشــيخ. 
ثــم رأيــت أن أســمح لهم بــأن يكون الشــيخ معهم 
بشــرط أن يعّوضنــي مــن اليــوم التالــي، فوافــق 
الشــيخ وتفّضــل علــّي فذهــب معــي إلــى منزلــي 
ودخــل واعتــذر مــن اإلخــوان الحاضريــن، وذكــر 
لهــم أنــه ســيكون معهــم غــًدا، فــكان مــن حظــي 
وحــظ اإلخــوان أن رأينــا الشــيخ مرتيــن يف يوميــن 

ــن. متتابعي

أصحابــه  ُيحــب  الشــيخ   كان   -٢١
إلــى محاضــرة،  ويمازحهــم، ذهبنــا مــّرًة معــه 
أنــا والشــيخ خالــد الشــريمي، ولمــا خرجنــا مــن 
المحاضــرة، وأردنــا أن نضــع الشــيخ، قــال لنــا 
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ــا،  ــا، فاعتذرن الشــيخ: تفّضلــوا علــى العشــاء معن
فأمســك الشــيخ بيــد الشــيخ خالــد الشــريمي، 
يــد  أمســك  أنــت  عبدالرحمــن:  ألخيــه  وقــال 
ــوة،  ــت بالق ــا البي ــي، وأدخان ــك ب ــل، فأمس فيص

وتعّشــينا مــع الشــيخ وأقاربــه.

ــُت  ــات، حصل ــة الهيئ ــي برئاس ــاء عمل ٢٢-   أثن
الشــيخ  علــى  فاتصلــت  وظيفيــة،  ترقيــة  علــى 
ــز  ــد هلل، جّه ــاء اهلل، الحم ــا ش ــال: م ــرته، فق وبّش

الذبيحــة.
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٢3-    هــذا الموقــف أخبــرين بــه الشــيخ وهــو 
يضحــك، يقــول: كانــت إحــدى حفيداتــي معهــا 
نّفيخــة )بالــون( فجــاءت عنــدي وأخــذت تلعــب 
بهــا، فأزعجتنــي، فأخذتهــا منهــا، فبكــت وقالت: 
نّفيختــي، فقلــت: مــاذا تريديــن بهــا؟  أعطنــي 
قالــت: أبغــى أحّبهــا. فضحكــُت منهــا وأعطيُتهــا.

٢٤-   الشــيخ ســمح كريم، مّرة من المّرات 
ركــب معــي يف الســيارة وقــت الظهــر، فقلــت 
لــه: هــذا وقــت خــروج ابنتــي مــن المدرســة، 
اســتأذنك يف أن نمــّر عليهــا. فمررنــا المدرســة 
وأخذنــا الُبنّيــة، فلمــا ركبــْت قلــت للشــيخ: هــذه 
بنتــي )نــوف( تــدرس يف أولــى ابتدائــي، وتحفــظ 
جــزء عــّم، فقــال الشــيخ: اقــرأي ســورة األعلــى، 
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ــاء اهلل، وال  ــا ش ــيخ: م ــال الش ــة، فق ــا كامل فقرأته
غلطــة!

٢٥-   ُرزقــُت ببنــت، فاتصلُت بالشــيخ وأخبرُته، 
فدعــا لهــا بدعــوات صالحات، ثــم قلت لــه: نريد 
منــك أن تســّميها، فقــال: ســّمها فاطمــة )علــى 
( فقلــت: نريــد اســًما  اســم فاطمــة بنــت النبــي 
حديثــًا مناســبًا ألســماء أخواتهــا، فقــال: ســّمها 

لمــى، فســّميُتها لمــى.

: زرُت شــيخي الشــيخ  ٢٦-   قال لي الشــيخ 
عبدالرحمــن بــن ســعدي بعــد عودتــه مــن رحلتــه 
العاجيــة يف لبنــان، فلما جلســت عنــده أخرج من 
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جيبــه تفاحــة وأعطانيهــا، وقــال هــذا هــو التفــاح! 
ــا يف ذلــك الوقــت نســمع بالتفــاح، ولكننــا ال  وكنّ

نعرفه!

٢7-   األميــر عبدالعزيــز بــن فهــد بــن عبدالعزيــز 
، كان  وفقــه اهلل، كان مــن أبــّر النــاس بالشــيخ 
ــه  ــل علي ــه، ويتص ــى خدمت ــرص عل ــزوره، ويح ي
للســؤال عــن حالــه، والستشــارته، واســتفتائه، 
وزاد حرصــه عندمــا مــرض الشــيخ، فأخــذ يترّجاه 
يف الذهــاب إلــى أمريــكا للعــاج، فلمــا وافــق 
الشــيخ بعــد اإللحــاح، تابــع أمــره وأعطــاه طائــرة 
خاصــة، واهتــّم بــه غايــة االهتمــام، وعندمــا عــاد 
الشــيخ مــن أمريــكا بعدمــا ُأخبـِـر أنــه ال فائــدة مــن 
العــاج وأن المــرض يف مراحلــه األخيــرة، زاد 
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ــع  ــه م ــع وضع ــار ُيتاب ــه، وص ــر علي ــرص األمي ح
ــًرا. ــزاه اهلل خي ــي، فج ــفى التخصص المستش

ــتري  ــل ليش ــى مح ــيخ إل ــا والش ــت أن ٢8-   ذهب
أغراًضــا لبيتــه، فبــدأ الشــيخ يجمــع األغــراض 
ــاف  ــوت خ ــمع ص ــم س ــراءها، ث ــد ش ــي يري الت
بيــن اثنيــن، فــإذا صاحــب المحــل يتخاصــم مــع 
حاجاتــه  الشــيخ  فتــرك  عنــده،  الــذي  العامــل 
وكأين  االشــتباك،  يفــك  وبــدأ  إليهــم،  وتوّجــه 
أنظــر إليــه اآلن وهــو يدفــع صاحــب المحــل عــن 

العامــل وينصحــه ويزجــره.
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٢9-   حضــرت مــع الشــيخ طعــام غــداء، وكان 
مــن ضمــن الحاضريــن داعيــة أمريكــي، وكان 
فرًِحــا بوجــوده مــع الشــيخ، فأخــذ يســأل الشــيخ 
أســئلة كثيــرة والشــيخ ُيجيــب، ولّمــا جلســنا على 
طعــام الغداء اســتمر يســأل والشــيخ يجيــب، فلّما 
أكثــر مــن األســئلة أشــار إليــه الشــيخ وهــو يبتســم 
علــى  أصابعــه  )ووضــع  ُكل  باإلشــارة:  وقــال 
ــب،  ــه غِض ــيُت أن ــة، وخش ــكت الداعي ــه( فس فم
فقلــت للشــيخ بعــد ذلــك: لــو اتصلــت عليــه 
الشــيخ  تطييًبــا لخاطــره، فاستحســن  بالهاتــف 

ــراح. ــذا االقت ه
وبعــد أيــام ســألُت الشــيخ: هــل كلمــت الداعيــة 
ــه،  األمريكــي؟ فقــال وهــو يضحــك: نعــم كّلمت
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وبغــى )كاد( يطلــع علــّي مــن ســّماعة الهاتــف 
ــة. ــن الفرح م

3٠-   ذهبنــا إلــى الشــيخ ابــن بــاز بعــد صــاة 
الِعشــاء، وكان هنــاك موضــوع مهــم تباحــث فيــه 
ــاع  ــاء االجتم ــد انته ــر، وبع ــا حاض ــيخان وأن الش
أردنــا االنصــراف فقــال الشــيخ ابــن بــاز: تعّشــوا 
معنــا. فدخلنــا إلى العشــاء، وكان عشــاًء متواضًعا 
)خبــز ومــرق( فتعشــينا، وكنــت يف غاية الســعادة، 

حيــث لــم يكــن مــع الشــيخين إال أنــا.

3١-   وعندمــا خرجنــا مــن بيــت الشــيخ ابــن باز، 
مررنــا علــى مكتبــة »دار المنهــاج للنشــر والتوزيع 
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بالريــاض« فلمــا رآنــا صاحبهــا أخونــا الشــيخ 
ــن محمــد الســنان، فــرِح جــًدا ورّحــب  ــداهلل ب عب
بالشــيخ محمــد، وأهــدى إليــه مخطوطــة، وبعــد 
ــف  ــي مصح ــة وه ــيخ هدي ــه الش ــل إلي ــّدة أرس م
مخطــوط، اقتــداًء بهــدي النبــي   فقــد كان 

ــة وُيثيــب عليهــا. ــل الهدي َيْقب

3٢-   أحــد خطبــاء الحرميــن، استســقى يف خطبة 
الجمعــة )وكان ذلــك يف فصــل الصيــف( وقــال: 
ــو  ــا ه ــر -كم ــا، والمط ــم أِغثن ــا، الله ــم أِغثن الله
ــل.  معلــوم- يف فصــل الصيــف يضــر أهــل النخي
فجــاء بعــض أهــل النخيــل إلــى الشــيخ يشــتكون 
ويقولــون: انصحــه يــا شــيخ، وأظــن الشــيخ كان 

يــرى أنهــم كانــوا محّقيــن يف شــكواهم.
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33-  جــاء الشــيخ إلى الريــاض يف إحدى زيارته، 
ــرة  ــاء محاض ــب إللق ــا ذه ــوده فيه ــاء وج ويف أثن
ــاعة( وزار  ــاض س ــن الري ــا وبي ــرج )وبينه يف الخ
األميــر عبــداهلل الفيصــل الفرحــان، فقلــت لــه: 
أنــت مشــغول ووقتــك ضّيــق جــًدا فلمــاذا تذهــب 
لهــذا المشــوار الطويــل؟ فقــال: هــذا الرجــل كان 
أميــًرا للقصيــم )يعنــي األميــر عبــداهلل الفيصــل 
اهلل-  لــه فضــٌل -بعــد فضــل  الفرحــان( وكان 
علــى شــيخنا ابــن ســعدي، فأنــا أزوره ألجــل 
ذلك.وذكــر لــي الشــيخ قّصــة طويلــة حصلــت 

. ــعدي  ــن س ــيخ اب ــن الش ــر وبي ــن األمي بي

3٤-   الشــيخ كان يحــب الطيــب، فــكان يطلــب 
ــة  ــط مدين ــرة )وس ــى الدي ــه إل ــب مع ــي أن أذه من
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الريــاض( ليشــتري الطيــب بنفســه، وكان يحــب
ــر.  العنب

ــي -يف  ــوان الملك ــى الدي ــيخ إل ــب الش 3٥-   ذه
يــوم اســتقبال الملــك للمشــايخ- ورأيناه يف نشــرة 
األخبــار وهــو ُيســّلم علــى الملــك فهــد، وعندمــا 
ســّلم عليــه همــس الملــك فهــد يف أذنــه فضحــك 
ــبب  ــن س ــك ع ــد ذل ــيخ بع ــألت الش ــيخ، فس الش
ضحكتــه، فقــال: الملــك فهــد شــافني نشــيط 
وقــال: أنــت يــا شــيخ محمــد تحتــاج بنّيــة حــال! 

يعنــي زوجــة ثانيــة.

 


