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 Jحملات من حياة الشيخ سعيد بن عابد بن أمحد احلبيشي L 
أزعم بأن لدي من المخ��زون المعريف واألدوات الكتابية ما يؤهلني

لكتاب��ة ما أريد ،مت��ى أردت ،أو قل هكذا أظن ،بي��د أين وقفت ما يقارب
ثالثة أشهر عند هذا المقال حائر ًا من أين أبدأ؟! وبماذا أبدأ؟! بل وكيف

أصيغ عبارايت لرتقى لمقام من أتحدث عنه؟!

فأن��ا هن��ا يف حض��رة روح قام��ة دينيه ش��امخة ،يف حض��رة روح قامة

اجتماعي��ة وإنس��انية نبيلة ُتتعب م��ن أراد الكتابة عنها ،إهن��ا روح الفقيد

الغالي والدي الش��يخ س��عيد بن عابد بن أحمد الحبيشي الجهني 

الذي وافته المنية يف صباح الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة من عام

 1442هـ  رحمة األبرار بعد أن أمضى قرنًا من الزمان يف الدعوة
إل��ى اهلل والبناء وفعل المعروف ،وهو الذي نش��اء يتيمًا فلم يبصر والده

 إال بعي��ن الرضي��ع ذي الش��هر الواحد يف ع��ام  1340للهجرة ثم
كفلته أم��ه الرؤوم مع بقية إخوته واختارت أن تك��ون رفيقته حتى وافتها

المنية رحمها اهلل يف منزله يف مدينة جده.
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تعلم الشيخ الكريم  القراءة والكتابة والقرءان والعلوم الدينية

على يد شقيقه الفقيه عبد اهلل  والذي تعلم بدوره يف كتاتيب الشيخ
حامد القباين  عالم ينبع وقاضيها.

أنتقل الش��يخ الكريم إلى مدين��ة جدة هو ووالدت��ه وزوجته وأخوته

بحثًا عن العمل يف السبعينيات الهجرية وتحديد ًا يف عام  1363للهجرة

وعم��ل  يف ش��ركة بكتل األمريكي��ة يف موقعين مهمين هما إنش��اء
مطار الملك عبد العزيز وتوسعة ميناء جده اإلسالمي.

لم يس��لم  من حوادث الزمان يف ش��بابه فقد أصيب بمرض

الج��دري وهو عل��ى رأس العمل ما جعل��ه يقرر االنقط��اع عن العمل
والمكث يف منزله يف حي الكندرة بس��بب خوفه من الحجر الصحي يف
(الكرنتينه) وهي المحجر الصحي بجده ،وهو اإلجراء المتبع يف حال

اإلصاب��ة باألمراض المعدية للمواطنين أو المقيمين ،وكما وصف لي
فإن م��ن يذهب لذلك المكان على قدميه ال يغ��ادره إال محمو ً
ال للقرب
من ضعف العناية الطبية يف ذلك الزمان ،فاعتنته والدته وطببته يف منزله

حتى تماثل للش��فاء دون أن يمسها س��وء وعاد لعمله فرحبوا به أجمل
ترحي��ب لس��معته الطيب��ة وإخالصه يف العم��ل فعاد لوظيفت��ه وكأنه لم

يغادرها قط.
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مرة أخرى أصيب الشاب اليافع بمرض المالريا وكذلك قام باعتزال

عمله واعتنته األم الرؤوم حتى شفاءه وعودته لعمله دون أن يمسها سوء
كذلك.

حج الش��اب اليافع يف عاميين متتاليي��ن  1368و 1369هـ واختارته

العناي��ة اإللهي��ة ليكون من مغس��لي الكعبة ومبدلي ثوهب��ا تطوعًا يف كال
العامي��ن مما مكنه من الصالة يف ج��وف الكعبة ورؤيتها من الداخل وقد

ش��اهد الش��اب اليافع موكب المل��ك عبد العزيز  خالل مناس��ك

تلكم الحجتين.

حج الشيخ  ثالثة عشر حجة وقد تشرفت بمرافقته يف حجتين

منها.

عين الش��يخ واعظًا لقبيل��ة حبيش من جهينة من قب��ل رئيس القضاة

يف المملك��ة العربي��ة الس��عودية عام  1378ه��ـ ويف العام التال��ي أي عام

1379هـ حصل على ختم المأذونية .

اس��تعين بالش��يخ إمامًا راتبًا وخطيبًا لجامع السويق يف عام 1384

لم��دة ثالث��ة أش��هر وه��ي التجربة الت��ي ل��م يكررها الش��يخ  فقد

تحاشى أن يقبل بوظيفة إمام راتب على اإلطالق على الرغم من عرضها
علي��ه كثير ًا بج��وار منزله وذلك خوفًا من مس��ئولياهتا وتبعات القبول هبا
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أمام اهلل س��بحانه وتعالى وهو ذلك الرجل المولع بالس��فر لقضاء حوائج
المسلمين والدعوة إلى اهلل والسعي يف إصالح ذات البين.

كان الش��يخ أحد أعيان ينبع الذين دائمًا ما يس��تعين هبم األمير نايف

بن مساعد السديري  أمير ينبع -عندما كانت إمارة -لحل القضايا
العالقة وإصالح ذات البين يف المنطقة وكذلك أس��تعان به قضاة أملج يف

قضايا كثيرة.

كان للشيخ  أسلوبًا ساحر ًا يف إقناع األطراف بالحلول الوسط

الت��ي ترضي الطرفي��ن المتنازعين ف��كان يفوز دائمًا بحل ما اس��تصعب

م��ن األمور وهو نفس األس��لوب الذي كان يس��تخدمه م��ع الجمهور يف
دعوت��ه إلى اهلل يف التجمعات واألفراح ما يجد قبو ً
ال من الناس ،وقد كان
المهندس عبد العزيز بن يوس��ف العمار  رئيس بلدية ينبع السابق

دائمًا ما يقدمه يف المهرجانات إللقاء كلمة وعظية على الجمهور.

كان األمي��ر عب��د المجيد بن عب��د العزيز  أمي��ر منطقة المدينة

المنورة عند زيارته لينبع يقدم الش��يخ للصالة هبم على الرغم من وجود
القضاة والعلماء المرافقين.

تعاق��د الش��يخ مع هيئة األم��ر بالمعروف والنهي ع��ن المنكر بطلب

منهم وقد كان واعظًا لديهم ليومين ومعار ًا للمحافظة لبقية أيام األسبوع
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حيث أس��تعان ب��ه محافظ ينبع األس��تاذ مرزوق الفه��ادي ليكون واعظًا
وموجها للمراكز التابعة للمحافظة ،فقد كلف سائقًا يقوم بإيصال الشيخ

ومرافقته لتلك المراكز بشكل دوري.

كان الش��يخ  ذو ش��خصية فريدة يحبها ذو الج��اه والفقير ويف

نفس الوقت فهو صارم يف الحق ال تلومه يف اهلل لومة الئم.

وقد كان الش��يخ  يقبل بوظيف��ة إمام جامع ويحرص أن تكون

خ��ارج المدن وذل��ك القتناع��ه بالحاجة الماس��ة ألهل الق��رى والبادية
للتوجي��ه الديني ،وكذل��ك لقبولهم للنصح واإلرش��اد والدعوة إلى اهلل،

فق��د تعين إمامًا خطيبًا لجامع الش��دخ ثم لجامع تلعة نزا وأخير ًا لجامع
أبو ش��كير الذي ّأم فيه جموع المصلين حتى بلغ الخامسة والتسعين من

عم��ره  ولم يرتك الجام��ع حتى عمل على تدريب ش��ابًا صالحًا
م��ن أهل القرية وقام بتس��ليمه الجامع ليتم بذلك خمس��ون عامًا خطيبًا

رسميًا.

قام ببناء جامع قرية أبو شكير يف ستة أشهر على نفقته الخاصة بعد أن

تصدع الجامع األصلي وهو الذي قام بتصميم الجامع الجديد وتخطيطه
تخطيط��ًا نموذجيًا مس��لحًا حتى أن��ه  هو م��ن كان يوجه العمال
ويشرف عليهم حتى أكتمل البناء.
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كان الش��يخ  يح��رص عل��ى حف��ر اآلب��ار يف المناط��ق النائية

للس��قيا ويحرص على زراعة شجر السدر بجوارها وبناء احواض السقيا

للماشية والطيور وكذلك تعهد تلك اآلبار وصيانتها وتزويدها بما تحتاج
إليه وزيارهتا لتفقدها من حين آلخر وقد تش��رفت بمرافقته يف آخر زيارة

تفقدية لتلك المواقع قبل أشهر من وفاته .

كذلك كان يحرص  على بناء المساجد والمساهمة فيها حتى

أنه تكفل ببناء جامع يف باكستان بجميع مرافقه ومن ضمنها بئر ماء.

كان له دور ًا رئيس��يًا يف تأس��يس وبناء مدرس��ة المس��عودي بالشدخ

برفقة الش��يخ صبي��ح بن عطية العل��وين رحمهما اهلل وكذلك يف تأس��يس

مستوصف الشدخ.

كان الش��يخ  عابد ًا زاهد ًا فكان يقوم الليل باستمرار ويحرص

عل��ى صالة الضحى ويداوم على صيام يومي اإلثنين والخميس وكذلك
صي��ام األي��ام البي��ض أحيانًا باإلضافة إلى صيام عاش��وراء والس��ت من
شوال ويوم عرفة بل أنه كان يصوم األيام التسعة من ذي الحجة جميعها
ان كان مقيمًا ،وقد صامها  يف الشهر الذي تويف فيه.

وللش��يخ قصة مع رمضان ،فقد كان  يعتزل الناس يف رمضان

ويختل��ي بالمصحف الش��ريف الذي يختم��ه يف ثالثة أيام ف�لا تكاد تراه

أس��رته  إال يف أوقات اإلفطار والس��حور أو بعد العودة من صالة
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الرتاويح لتناول طعام العش��اء أما باقي وقت��ه فهو مالزم للمصحف ،ويف

العش��ر األواخر فهو مع جموع المصلين لصالة القيام وكان األئمة غالبا

ما يقدمونه يف صالة الشفع والوتر لقنوته الذي يخطف األلباب .

تعرض الش��يخ لمرض التهاب العصب السابع الذي يسبب شل ً
ال يف

الوج��ه ورافقت��ه إلى طبيب ش��عبي يف المدينة ش��رفها اهلل يعالج مثل هذه
االمراض ،بعد ان باءت مراجعة المستش��فيات بالفشل ،فقال له الطبيب

س��أعالجك بش��رط ان تحتج��ب يف بيتك لمدة اس��بوعين ،فقال الش��يخ
 ،واهلل ال أس��تطيع س��ماع النداء دون أن ألبيه فقفلن��ا عائدين لينبع

دون أن يت��م عالج��ه ،ويف الي��وم التال��ي وه��و الجمعة رافقت��ه إلى صالة

الجمع��ة يف قري��ة أبو ش��كير وقام بصيان��ة مصلى العيد بع��د أن تعرضت

حواجزه للس��حب بواس��طة الس��يول الموس��مية ،وكان يقف  مع

سائق المعدة يوجهه ودموعه تتساقط على وجنته اليسرى من أثر الشلل،

وتماثل الشيخ للشفاء بدون عالج ،بحيث لم يبقى للشلل اال أثر ًا بسيطًا

ال يالحظه إال من عرف بمرضه .

كانت دمعة الش��يخ قريبة جد ًا وتش��اهد يف المواقف اإلنس��انية أو يف

مواقع الخش��ية من اهلل  ،وكان رحيم��ًا بالفقراء واألرامل فقد
كان يكفل الفقراء حتى أنه يتكفل بنفقة زواج أحدهم لمعرفته بعدم قدرته

على ذلك بل كان يخفي ذلك حتى عن أهل بيته.
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كان الش��يخ  حكيم��ًا ودائمًا ما يس��عى يف إصالح ذات البين

ويح��رص عل��ى كتاب��ة ما يت��م االتفاق علي��ه ،وق��د كان  ذو خطًا

لا يذه��ل كل من ّ
جمي� ً
يطلع علي��ه ،كذلك كان لديه تعبي��ر ًا محكمًا وقد

تعجب من أح��د كتابات إصالحه أحد القض��اة ووصفها بأهنا أفضل من

صكوك المحكمة.

كان  دقيقًا يف الوصف ،دقيقًا يف الحساب ،ال يعمل شيئًا إال

بمي��زان ،وكثير ًا ما كان يس��عى للكمال يف أعمال��ه ،وكذلك كان دقيقًا يف

المواعي��د حتى أنه يحضر قبل الموعد المتفق عليه حرصًا منه على عدم

فواته.

ضع��ف الش��يخ يف آخ��ر حياته حت��ى أنه أصبح ال يس��تطيع المش��ي

إلى المس��جد فقرر ش��راء عربه كهربائية ليتمكن بواس��طتها من الذهاب
للمسجد قبل الجميع ورفع اآلذان .

استمر الشيخ  يف الدعوة إلى اهلل حتى وهو ال يستطيع المشي

فقد أصبح يؤلف كتيبات ويقوم بإرسالها إلى القرى ليتم توزيعها هناك.

وكان للشعر مع الشيخ حكاية أخرى ،فقد كان شاعر ًا بليغًا ال تخرج

أش��عاره عن الوعظ واإلرش��اد والنصح أو الشكر لمن يستحقه ،فقد ترك
إرثًا شعريًا كبير ًا.
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ليس لي هنا إال أن أختم هبذين البيتين اللذين نظمتهما يف ثنايا قصيدة

يف جمهورية التشيك وأنا يف رفقته  يف رحلته العالجية التي قام هبا

يف ع��ام  2015على إثر الحادث الم��روري الذي الزم الفراش على إثره

لعدة أشهر.

ووالـ��دي نبـع الـحيـ��اة ومصـدر قوتـي

أدع��و ل��ه اهلل ش��كر ًا وفض�لاً وعرفان��ا

أن��ت الذي ع��م البالد وف��ا ًءا ال مثيل له

فـــك��م رفعـت وكـــم ش��يـــدت بنيــانا

***
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