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 وفـطـق
 فقد َبان حممودًا أخي حني ودَّعا فإْن تكن األياُم فرَّْقن َبْيننا

 متمم بن نويرة الريبوعي         
 

وعندما َقدَّرت حكومة بالدنا جهوده واختارته عضوًا "
فـي جملس الشورى مع شرف املنصب وتقدير اجلهد إال أن 
الكثريين متنوا لو بقي فـي مكانه، من أجل هؤالء الضعفاء، 
وقد مسعُت من زمالئه الثناء عليه، والشعور بأنهم فقدوا رجاًل 

 أن ميأل املكان الذي انتقل منه غريه".ال ميكن 
 مرزوق بن تنباكأ.د. 

 
"أبو عصام املسؤول واإلنسان الكبري، صاحب القلب الرحيم، أبو 

 األيتام، وصديق احملتاجني واملساكني"
 إحسان صاحل طيِّب    

 
الرَّدَّادي ــ رمحه اهلل ــ  "وفـي إحدى هذه املناسبات رأيت األستاذ

يتام يشاركهم اإلفطار، يقّبل رأس هذا األطفال واأل بني
 وميسح على رأس ذاك"

 مقبول بن فرج اجلهين
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد 

 األولني واآلخرين وآله األطهار، وصحابته األخيار، وبعد:
...  الرَّدَّاديعوض بن بنيه مل أخرت عنوان الكتاب "

ــ مقاالتهم  فـي"  بل اختاره من رثوا أخي عوض أبو األيتام
أوله ــ ومل  فـيمن مقاالتهم القطوف  فـيكما هو موجود 

حياته، ولكنه إنصاف أهل  فـييسمع هذا الوصف 
 ووفاء أهل الوفاء. ،اإلنصاف

وما كنت أتوقع أنين سأكتب هذا الكتاب، وال 
أبوح مبكنون س يال أن، وأنين سأرثي أخي وأبكيه

وما ُبْحُت به حتت عنوان  .الصدر، ولكن كل شيء بقضاء
"بوح وذكريات من املهد إىل اللحد" ليس إال قليال من 

بعض ما ميكن البوح به وتذكره، وما ال ميكن وكثري، 
البوح به أكثر، فما كل ما يعلم يكتب، وال الذاكرة 

 ،ان سدوهلا علّيحزاهلموم واأل تسعف أحيانًا، وقد أْرَخْت
ولكن حسيب أنين كتبت  ةوحدَّت من قدرتي على الكتاب
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 حدود لكتابةللكن وإن غابت عين أشياء أو مل تغب شيئَا 
 .وقيود

حق وقد من هذا الكتاب بعض ما ألخي علّي 
لد قاء، فال أقل من أن أكتب سطورًا ختسبقين لدار الب

ذكره لألجيال وتكون قدوة لالقتداء فـي فعل اخلري 
، والشكر وترصد وفاء أهل الوفاء ،والعمل الصاحل

للفضالء والفضليات الذين كتبوا مقاالت أو تغريدات أو 
إن كانوا كتبوا عنه وفاء ال وــ وال أجد إال الشكر  ًاشعر

الكلمات كلمات تكتب أو تقال  دُقْصوَأ ــ ركطلب ش
للتملق أو  ابعد الفراق الذي ال لقاء بعده، وال جمال فيه

 التزلف.
تاب على البوح والذكريات، وعلى قتصر الكا

بعض ثم السرية الذاتية املختصرة، وبعض تغريدات الفقيد 
)صّور بعضها كما هو( عليه من مقاالت الرثاء  تما اطلع

 ،وال يشمل كل التغريدات( )مما ُيمثــّل وبعض التغريدات
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تم ببعض فبعض ما نشر فـي الصحافة، وُخ ،فالشعر
 الصور.

عبري ــ حفظها اهلل ــ اليت ولن أنسى جهد ابنيت 
ومراجعة للكتاب، فلها الشكر مين  ،آزرتين صفًا آليا

 والدعاء.
أسأل اهلل الرمحة ألخي ووالديه وجلميع املسلمني، 

 ع وعّزى ورثى.وأسأله اجلزاء باخلري لكل من شيَّ
 

 الرَّدَّاديعائض 
 املدينة املنورة

 هـ18/6/1440
 م23/2/2019
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 املهد إىل اللحد:بوح وذكريات من 
مل أكن أتوقع بل مل يدر خبيالي أن أمسك بالقلم  

أخي عوض، وبقيت  لىي وأحزاني عومألكتب عن هم
 تابةعلي الك تشهورًا كلما أمسكت بالقلم استعص

فوضعته، كنت أتوقع أنين أسبق للموت من أخي حبكم 
ومن عجب أني ولدت قبله وإن كان فارق السن ضئياًل، 

مدة ثالثة أشهر قبل وفاته ال ًا مقعدًا أنين مرضت مرض
وإن  ،وكان أخي مالزمًا لي ،أستطيع اجللوس وال القيام

قلت للطوارئ رافقين إىل املستشفى وبقي معي حتى ـُن
املنزل يتابع حاليت ساعة بساعة  فـيوعندما أكون  ،أغادر

الشهر األخري ملرضي  فـيأيضًا أنه  إن مل يأِت، ومن عجٍب
عًا، ومل دخل املستشفى فجأة مما قرب احتمال الرحيل م

 أكن قادرًا على زيارته.
ال يبوح  ،من املستشفىوبقي صامتًا بعد خروجه 

كتبها  أطلعين ابنه ريَّان على ورقة خبط يده،قد و ،مبعاناته
"إذا أراد اهلل أمرًا فهو ها فـيبعد خروجه من املستشفى كتب 

مهما حرصَت، فوكِّل أمرك ملدبر الكون وتوكل حاصل، 
، وذهب إىل املدينة املنورة وبقي فيها ما يزيد عن عليه"
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املسجد النبوي ويبقى مع أخواته  فـيأسبوعني يصلي الظهر 
كل يوم من بعد العصر إىل حوالي الساعة احلادية عشرة، 

وأنه خيفي عنا ما  وداعناوما كنا نعلم أنه يريد بذلك 
، وملا عاد للرياض مل ميكث إال أيامًا ثم شفقة علينايعلمه 

 غادر إىل دار اخللود.
إىل الرياض فـي وقت متأخر  ي ليلة باردة وصلُتـف

واجتهت مباشرة إىل االسرتاحة حيث من املدينة املنورة 
( من حني آلخر جنتمع حنن األخوة كنا )على املعتاد

إحدى  فـيعائض وعوض وعايد واألوالد  :الثالثة
 أره تلك الليلة ظننت أنه مل يأِت وعندما مل ،االسرتاحات
صدره،ولكن  فـيفهو يعاني من كحة وأمل  ،لشدة الربد

املستشفى  فـيالصباح فاجأني ابين د. حممد أن عمه  فـي
مل يستوقفين غياب ابين التخصصي وأنه كان معه، و

تكون لديه مناوبات طبية، وعرفين بشيء  العتيادي بأن
حالته وأنهم باألمس مل يريدوا أن يفاجئوني عندما عن 

 شيئًا مل يبِد وصلت، وذهبت إليه، وكان كعادته صابرًا
املدينة  فـيأال أخرب أخواتي بالطلب من أمله بل بادرني 

إشفاقًا عليهن لئال يأتني للرياض، وعرفت من ابين أنه 
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كرر عليه أكثر من مرة ــ وهو يرافقه للمستشفى ــ أال 
 خيربني لئال أحضر من املدينة.

حني ، وإىل الدار اآلخرة هذه بداية رحلة الرحيل 
ه أن بقاءه فيه أو وطلب األطباء منه مغادرة املستشفى وأخرب

البيت مستويان مل ميانع، وما كنت أعلم بتقدم حالته  فـي
 شيئًا، لكن أخذته الشفقة ينَّفما اعتدت أن خيفي ع

 فـيبقائه  فـياب وبذلوا جهدًا اتصلت ببعض األحبو ،عليَّ
طباء وكرروا ما اليوم التالي جاءه ثالثة أ فـيو ،املستشفى

خّيروه بني اخلروج والبقاء فاختار أبلغوه به سابقا غري أنهم 
ن وصل إىل املنزل حتى ساءت حالته فنقلناه إوما  ،اخلروج

احلرس الوطين ودخل  فـيلطوارئ مستشفى امللك فهد 
ة وبذلوا جهدا مشكورًا لكن األمر فوق ة املركزيالعنا

 الطاقة فلكل أجل كتاب.
العناية ــ وهي أسبوع ــ أمام  فـيبقيت مدة بقاء أخي 
لقي نظرة ثم أخرج أغالب دمعي بوابة العناية أدخل حينًا فُأ

وال يعلم ما أخفي إال  ،ظهارًا للتجلدإعن الناس  مبتعدًا
اهلل، ولكن هكذا ُربِّينا ملثل هذا املوقف إما جتلدًا أو 

عن أعتذر كنت و ،واألخوات األوالدحفاظًا على مشاعر 
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 ،ملن علم من حمبيه وزمالئه وجاء للزيارةعليه الدخول 
، أعتذر أيضًا ملن يتصل هاتفيًا حني شاع اخلربكما 
ن األستاذ حممد بن أن املستشفى جاءه اتصال م وعلمُت

علي الفائز وزير العمل والشؤون االجتماعية ثم اخلدمة 
ي صباح اليوم التال فـيو املدنية موصيًا مبزيد من العناية،

مل أنتبه إال بعد دخوله مركز العناية ومعه د. طلعت َوْزَنة 
مرة  فـيفانتظرتهما حتى خرجا وشكرتهما وودعتهما، و

العناية فأطال  فـيجاء شاب مل أره إال بعد أن جلس عنده 
عن امسه أجاب بأنه أحد األيتام  هسؤالاجللوس وعند 

 الذين رعاهم وأنه قادم من جدة.
وكان البد مما ليس منه ُبّد، فقد بدت خطوات  

م 14/2/2018هـ، 28/5/1439املوت سريعة مساء األربعاء 
عنده أحد أوالده وبّكرت ومل ميانع املستشفى أن يبقى 

وما م 15/2/2018هـ 29/5/1439بالذهاب صباح اخلميس 
أنه قد فارق ليبلغين أخي عايد  أن وصلت حتى قابلين

 صباحًا قبل وصولي بدقائق. 8:08عة احلياة السا
من  فقد أفاض عليَّ ،كبريًا ليوكان عون اهلل  

على االهتمام بالتجهيز والدفن،  الصرب ما ساعدني
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من مركز العناية املركزة رت حااًل تقرير الوفاة صوَّف
الذي  وأرسلته للزميل الفاضل يوسف بن عبد الستار امليمين

مجعتين به عضوية جملس الشورى كما مجعته بأخي من 
بعدي، وكان جتاوب إمارة املدينة املنورة جتاوبًا مشكورًا 
 حيث وصلت املوافقة على نقل اجلثمان إىل املدينة املنورة

أحبث عن  وبدأُت ،أوالدهحقق رغبة مما وقت وجيز  فـي
وسألت املستشفى فلم يكن لديهم  ،طريقة لشحن اجلثمان

هذه اخلدمة، وقد ساعدني الشاب النبيل غازي بن معيض 
املستشفى واتصل بعدة  فـيمي من موظفي التشريفات َلالسُّ

تقديم هذه اخلدمة، ومل جند تابوتًا إال  فـيجهات تسهم 
حيث تبيعه إحدى الشركات  يمستشفى الشميس فـي

 واشرتاه ابين حسام وملا قارب وصول مستشفى امللك فهد
عثر على مجعية ألخ غازي أنه ان أبلغين اَعَخْشم اْل فـي

األمري سطام بن عبد العزيز والدة جامع  فـيريية وقفية خ
فهاتفتهم فأبدوا  ،طريق احلائر فـيحي العزيزية  فـي

التكفل بالنقل من املستشفى واستعدادا بإحضار التابوت 
وأشاروا  الصالة عليه إىل مطار امللك خالد،نقله بعد بو

الصالة فـي الرياض علي أن هذا يتيح ألصدقائه وحمبيه 

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

13 
 

أن حسام التابوت الذي اشرتاه وطلب  فأعاد ابينعليه، 
 يعطي ألي حمتاج حيتاج إليه. 

والدة جامع  فـيليه بعد صالة العشاء وصلينا ع
زمالئه من األمري سطام بن عبد العزيز وحضر مجع غفري 

للصالة بالرغم من صعوبة الوصول إىل املكان وأصدقائه 
 ركة املرور.حلملا حوله من حفريات وتعقيدات 

سيارة النقل آخر رحلة معه، فـي  فـيوصحبت أخي 
إىل املطار، وهي احلالة الثانية بعد صحبيت لنقل جثمان 

املدينة  فـيوالدتي رمحها اهلل من مستشفى امللك فهد 
د، ومن مطار َقْريع الَغِقَب فـياملنورة إىل إدارة التجهيزات 

املدينة املنورة صحبت  فـياألمري حممد بن عبد العزيز 
بقيع الغرقد وقد  يفـجثمان أخي إىل جتهيزات األموات 

انتظارًا لوقت صالة  كوبقي هنا ،كان جمهزًا من الرياض
قل إىل املسجد النبوي الشريف وصلى عليه ـُـاجلمعة، ون

هـ 30/5/1439املسلمون بعد صالة اجلمعة يوم 
وشيعوه إىل حيث من املسلمني م ومحله املئات 16/2/2018

جماورًا والديه وأجداده  ،بقيع الغرقد فـي 26احتواه املربع 
 فـيوأهلنا وصاحل املسلمني الذين أكرمهم اهلل باملوت 
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املدينة املنورة لتناهلم شفاعة سيد البشر صلى اهلل عليه 
 مكان قصّي: فـيوغيبه الرتاب هناك  (1)وسلم

 ؟!وأين مكان البعد إال مكانيا نونيـوهم يدف يقولون: ال تبعد

 ،البقيع جاء أكثر من يتيم مشيعًا ومعزيًا فـيو
 ،وبعضهم حضر من خارج املدينة ،وعرفوني بأنفسهم

ووصفوه بوالدهم وكان احلزن يعلو وجوههم، وتذكرت 
م 11/10/2016 فـيتويرت  فـيحسابه  فـيتغريدة ألخي 

"موقف مؤثر عندما يلتف وكأنه كتبها هلذا املوقف 
األيتام حولك خيجلونك بالثناء، وأنت مل تعمل معهم 

                                                 
 ، املكتب اإلسالمي2)ط 5438برقم  2/363فـي مسند اإلمام أمحد  (1)

م( عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل 1994هـ/1414
عليه وسلم قال: "من استطاع أن ميوت باملدينة فليفعل فإني أشفع ملن مات بها" 

ويوجد  وفـي غريه، 6015صححه األلباني فـي صحيح اجلامع الصغري برقم 
 أحاديث أخرى صحيحة.
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غري ما يوجبه الواجب عليك جتاههم، هذه هبة من اهلل، 
ذلك التاريخ بعد لقائه  فـيكتبها  أشكره على فضله علّي"

ببعض األيتام الذين ظل على تواصل معهم بعد أن غادر 
من تغريداته  ًابعضهذا الكتاب  فـيالوظيفة، وقد أوردت 

 عن عالقته باأليتام.
ون، على عادة أهل وبعد صالة املغرب تدفق املعّز

حتديد وقت العزاء ما بني صالتي املغرب  فـياملدينة، 
والعشاء، وكانوا كثريين، ومنهم من حضر من مدن 

املدينة، وكان ممن حضر الزميل الدكتور منطقة وقرى 
الثنيان وكيل وزارة املعارف عبد العزيز بن عبد الرمحن 

وعضو جملس الشورى سابقا حيث كان زائرًا للمدينة ، 
وقد أرسل تغريدة بعد مغادرة العزاء ضمنها املقولة املنسوبة 
لإلمام أمحد بن حنبل "موعدنا يوم اجلنائز" حني رأى مجوع 

اهلل أرضه، ومن أحبه  فـيوالناس شهداء اهلل  ،املعزين
 زاهم اهلل خريا:خلقه، فج قلوب فـيأرسل حمبته 

 ات وأحزاُنوللزمان مسرَّ فجائع الدهر أنواٌع منوَّعة
وأخي عايد وأبناء  وبعد أن انفضَّ املعزون ذهبُت

 فـيأخي وأبنائي مباشرة إىل املطار الستقبال املعزين 
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 ـيـنالباقي موعدًا خالل يومي العزاء وحددنا للعزاء ،الرياض
لياًل لتمكني املعزين من الوصول؛  9ــ 4من الساعة 

 الرياض وتباعد مسافاتها. فـيالزدحام املرور 
وتدفقت مجوع من املعزين رجااًل ونساًء، ومنهم من 

وكان للوزيرين  ،جاء من خارج الرياض من مناطق أخرى
الفاضلني السابقني للشؤون االجتماعية أ. حممد بن علي 

 ،لناواساة املمن  ًالة مزيدْمالفائز و أ.د. علي بن محد النَّ
العزاء  فـيوجلسا معنا  ،الرياض فـيفقد حضرا الصالة 

يوميه، أما موظفو الشؤون االجتماعية فحضر العزاء  فـي
 فـياستوى و، تقاعد ن هو رأس العمل ومنكثري منهم مم

ذلك الرجال والنساء من قياديني وقياديات وموظفني 
وموظفات، وغاب منهم بعض من كان يتوقع حضوره 

عبارة  لذاكرتيومواساته، ولو هاتفيًا أو خطيًا مما أعاد 
عالقة بالذهن لألديب الراحل عبد العزيز الرفاعي ــ رمحه 

لى وفاة مقال كتبه بعد مضي عام ع فـياهلل ــ وردت 
:"جاء للعزاء من ظننا أنه لن والدته ــ رمحها اهلل ــ حيث قال

وغاب عنه من ظننا أنه سيأتي" ففي العزاء يتبني  يأتي
العالقة بني  فـياصل بني ما هو وظيفي وما هو إنساني الف
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م 5/3/2016 فـيالناس، وتذكرت تغريدة ألخي كتبها 
االجتماعية، أعادها إثر تغريدات عنه من منسوبي الشؤون 

املغرَّد  فـيحسابه  فـياهلل بل ثبَّتها لدكتور عبدابين ا
شكرا لكل األعزاء والعزيزات الذين غمروني )تويرت( نصها: "

بكلماتهم، ما أمجل أن جيد اإلنسان من يذكره باخلري، 
" وغّرد بادلكم نفس الشعور فأنتم ذكرياتيأحفظكم ربي، و

ة بتغريدة "وكأن أبا عصام غريدتاهلل على الاالبن عبد
وفاته،  فـيكتب هذه التغريدة ردًا على من جاء معزيًا 

األرض،  فـياحلمدهلل الذي رزقه حمبة الناس والقبول 
رحم اهلل عمي احلبيب عوض، وأسكنه فسيح جناته، 
وجزاه خري اجلزاء، وجتاوز عنه بعفوه ومغفرته، وكتب 

 ه"فـياألجر ملن عزَّانا 
فتكالبت اهلموم واألحزان  ،عزينمجع امل وانفضَّ

واألرق من كل صوب، ومل أشعر بنور النهار أو بفارق بينه 
االنزواء والوحدة حتى وبني حلكة الليل البهيم، وآثرت 

ألقرب الناس مين ، فال نوم مريح، وال يقظة مرحية، 
وسرح ذهين مع الذكريات،  ،طوقتين األحزانو
، اخللوة فـيانهمل لكنه استعصى علي الدمع أمام الناس و
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برفقته  أن أصطحب الكتاب الذي طاملا أنستحاولت و
لق ْعفال َي ،األفكارين مفوجدتين أقرأ احلروف وتهرب 

منها شيء بالذهن، وال أجد املتعة اليت اعتدتها وال األنس 
 فـيأن كتيب  ستأحسو، مع الكتاب الذي عهدته

أقرب جدت قصائد الرثاء ومكتبيت تشاركين احلزن، و
رثاء  فـيوخباصة  ،فقرأت ما أعرفه منها ،إىل نفسي

د. حممود  أهداه ليعدت لقراءة كتاب و ،اإلخوة واألبناء
القاهرة بعنوان  فـينائب رئيس جممع اللغة العربية الربيعي 

ما كتبه حيكي سريتي  وكأنَّ "أخي حممد الربيعي"
وسرية أخي عوض، وحسرتي تشابه حسرته، ووجدت شيئًا 

 فـيد. علي النملة عن أخيه وأخته من العزاء فيما كتبه 
شعرت أني حباجة إىل دموع قد لكتابه "وبّشر الصابرين"، 

فكل قرين  ،قلب مكلوم كقليبإىل صحبة مثل دموعي و
 للمقارن ينسب، والنسب هنا لوعة الفراق.

كنت أحفظ منذ مراحل التعليم املبكرة قول  
 معلقته: فـيامرئ القيس 

 علّي بأنواع اهلموم ليبتلي وليلٍ  كموج البحر أْرخى سدوله
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وكثريًا ما جرى على لساني، ولكين مل أتصور جثوم 
هذا املوقف، ومل تتجسد  فـياهلموم اليت صورها إال 

 اُتَبَأعلّي َف الصورة أمامي إال عندما أرخت اهلموم سدوهلا
 كما قال حممود غنيم:

 جفناه أمسى كالنا يعاف الغمَض !ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه؟
 زون أوَّاه!ـــــحـمـال ْتدـــــْجو َأـــأوَّاه ل دهااٌت أرّدـــآه ليُل لي فيك يا

حياتنا من صرخة  عشت واألخ عوض معًا كل سيّن
الوالدة إىل تغميضة الوفاة، مل نتفارق إال مخس سنوات: 
سنتني سبقته إىل الرياض عندما خترجت من الثانوية 

كلية اللغة العربية وثالث سنوات عندما  فـيوالتحقت 
وما عدا ذلك  ،ابتعث إىل الواليات املتحدة األمريكية

ًا قبل أن عشنا سوّيًا بل كنا كل يوم نتناول العشاء مع
 تكثر مسؤولياته ومسؤولياتي الوظيفية.

، عندما ابتعث أخي كانت أزمة السكن مستفحلة 
تلك السنني بدأت قروض صندوق التنمية العقاري  فـيو
وهو أجنح مشروع إسكان تسهياًل لإلجراءات وسرعة )

ه أرض وإن كانت فيما بعد دحصوٍل على القرض ملن عن
 فـيفاشرتيت أرضًا  (هصارت تتأخر لكثرة طاليب قروض
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ما عندي له الرياض من زميل لي دفعت  فـيحي الروضة 
وقسَّط الباقي ملدة سنة، وعندما انتهيت من التسديد 

أخي الذي سيعود من بعثته بال سكن ــ  فـيفّكرت 
قدمت بطلب للبلدية توكان عندي وكالة عامة منه ــ ف

م، وكانت على شارعني 630بقسمة األرض، ومساحتها 
متظاهرين فصار نصفها بامسي ونصفها بامسه، واقرتضت 

قد انتهى،  قرضني، وعندما عاد كان اهليكل البنائي
وعملنا معًا على إكمال ما تبقى وسكنَّا فيها، وهي 

، وكان جبوارنا جارين أخوين وفاتهسكين وسكنه إىل 
عمال كما عملنا، وشعرنا مجيعا بصغر السكن وحبثنا 

م، وبسؤال 630بيننا، مساحتها عن صاحب أرض تقع 
أمانة الرياض وجدناها منحة البن أحد أصدقائي، ومل 

وعندما أنهى إجراءات تسّلمها عرضُت عليه  ،يكن يعرفها
شراءها إن رغب فوافق، وكان االتفاق مع جرياننا أن 
نقتسمها مربَّعة إن باعها صاحبها، وهذا ما حصل بالفعل 

 فيها مجيعًا جمالس. نا ْيَنم َب157.5فأضاف كل منا 
 فـيمنزلي وللنساء  فـيكان العزاء ألخي للرجال 

منزله لضيق املكان، وبعد أن عزَّى الزميل الدكتور 
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سابقًا أرسل لي  حممد القنيبط عضو جملس الشورى
حيَّاك اهلل، أبا حسن: تواضع وبساطة منزل الرسالة التالية "

ه وقلبه، الرياض يؤكد نزاهة يد فـيالفقيد حبي الروضة 
" وهو ال جنة الفردوس فـيمجعنا اهلل ووالدينا وإياكم به 

 يعلم أن املنزل منزلي ولكنه مطابق ملنزل أخي.
مل يكن أخي حريصًا على مجع املال، وسّخر كل  

وعندما اجتمعت بعد  ،جهده ووقته للعمل ولرتبية أوالده
العزاء بأيام مع أوالده سألتهم إن كان عليه دين أو وصية 

من ذلك، ومل جيدوا إال  فأخربوني أنهم مل جيدوا شيئًا
راتبه ال يتجاوز البنك  فـيوأن رصيده  ،صك منزله

 .الشهري التقاعدي
املدينة املنورة ألخي ليملك  فـياشرتيت أرضًا كنت  

وبنى عليها باالتفاق مع  ،وسددني قيمتها ،منزاًل فيها
، ولكنه مل يكن مقاول، واتفقا على طريقة للتسديد

حيتمل ثقل الدين فباع األرض وما عليها من بناء ودفع كل 
 الثمن للمقاول، ومل أعلم إال بعد أن باعها املشرتي منه.

تطبيق النظام املالي  فـيُعرف أخي بنزاهته ودقته  
ن ما حتتاج إليه دور العمل يؤمِّ فـيواإلداري، وكان 
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الرعاية االجتماعية من أوسط األشياء أما ما يستخدم 
كثريا كالفرش والشراشف والبطانيات وحنوها فيطلب 
شراء عّينة وغسلها عدة مرات للتأكد من مناسبتها 

دور الشؤون االجتماعية اليت ختدم  فـيلكثرة االستخدام 
الطعام فيطلب عينات ذوي االحتياجات اخلاصة، وأما 

متوسطة فإذا رسا العقد أرسل عينات لكل الفروع من 
كل صنف لاللتزام بها، وقد جاءه مرة أحد املتعهدين 
شاكيًا أنه إن التزم فسيخسر فقال له: املطلوب مثل 

دورنا  فـينة، فقال: أنا مسكني، فقال له: املساكني العيِّ
 أعناقنا. فـيوهم أمانة 

صرا عليه، فقد حدثين مرة عن والنزاهة ليست ق 
( قال لي: اتصل َقْبله أحد الوزراء )وقد انتقل إىل رمحة اهلل

إحدى  فـيبعد أن قرأ خمالفة إلحدى الشركات منشورة 
الصحف سائاًل: هل لدينا عقود معها فقلت له: ال، وأضاف 

الذين  ء: لألمانة مل يرفع يومًا أي وزير من الوزرالي قائال
ة هاتف ليطلب إرساء عقد على متعهد عملت معهم مساع

 األمور وفق النظام.  وإاما ترسىمعني
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هاجسًا له، يعاملهم معاملة كانت رعايته لأليتام  
ويسمع شكاواهم،  ،أوالده، حيرص عليهم، وجيلس معهم

إذا حتّدث  "بأوالدنا"عى ظروفهم، وال يصفهم إال اوير
 فـيكثري من األيام، و فـيرمضان يفطر معهم  فـيعنهم، و

العيد يذهب إليهم بعد العودة من الصالة بربع ساعة، 
ويتحاور معهم حوار الوالد مع الولد، ولذا يصفونه بأبينا 

بعد مل ينقطع عنهم فهو حتى بعد أن خرج من الوظيفة، 
 ،بل تواصل معهم وتواصلوا معهمبارحة الوظيفة الرمسية 

وقد جاءني أحدهم  ويبثونه همومهم، ،يطلبون مساعدته
هيئة حقوق اإلنسان ــ  عضوًا فـي جملسمرة ــ وكنت 

ووصفه بأنه وكان طالبًا مبتعثًا وواجهته مشكلة، 
ولذا مل  ،الدارسني منهم أبوهم، ملا عهده منه من رعاية

املقربة أو جاء  فـيأستغرب هذا الوصف ممن شهد اجلنازة 
وا ألطف ، وكان حياورهم إذا اشتكللمستشفى أو للعزاء

السيارة  فـيمن حواره ألوالده، أذكر مرة أني كنت وهو 
ومسعته  ،فاتصلت به يتيمة تشكو من زوجها فحاورها

 ن نقاشه إال طلب الطالق.كيقول هلا: كل شيء مم
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ير ــ وهو ِدقدَّم لي د. حيدر بن عبد الكريم الَغ 
معهد املدينة العلمي ــ نصيحة بأن من  فـيأستاذ لي وله 

وأنه ينصح بهذا كل  ،أفضل ما يقدم له الصدقة اجلارية
النصيحة، وبنيت له ــ حبمد اهلل ــ مسجدًا  من يعزيه فقبلُت

إحدى الدول اإلسالمية، وتلقيت من زميلي  فـيمع منافعه 
منصور بن عبد العزيز اخلضريي )وكيل  (دراسة وعماًل)

امة لرعاية الشباب سابقًا واإلعالمي املعروف( الرياسة الع
 فـيالتنفيذ ملا له من خربة  فـيكل مساندة ومشورة ونصح 

 فجزاه اهلل خريًا. ،ذلك
مل يدخل أخي جتارة األراضي ومضارباتها، وال  

جتارة األسهم وأرباحها، وبقي مكتفيًا براتبه، ينفقه على 
ملبلغ الذي تلقاه حتى انفسه وأوالده، وال يدخر منه شيئًا، 

عند تعيينه فـي الشورى مقابل السكن والنقل أنفقه على 
الوحيد الذي استثمر فيه هو  واالستثماُربعثة أحد أبنائه، 

تربية أوالده وتعليمهم، وتنشئتهم تنشئة عربية إسالمية، 
ذات انتماء لدينها ووطنها وأمتها، وعندما كنت اطلع على 

م نصها 26/4/2015 فـي تغريداته عثرت على تغريدة له
الصغرية إن مل ترعها منذ البداية  "أبناؤك مثل النبتة
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واعوجت عندما تكرب؛ فال تستغرب ذلك، إذا مل ترَع وتوّجه 
وأمحد اهلل  الصغر فال تلم نفسك إذا احنرفوا" فـيأوالدك 

أنه قد ربى أوالده )بنني وبنات( تربية جعلتهم يعتمدون بعد 
إال ما  آخرين بعد وفاته اهلل على أنفسهم وال حيتاجون إىل

حيتاج إليه أي إنسان من نصح وإرشاد ومشورة فيما حيتاج 
 لذلك، وتذكرت أخي وأنا أقرأ ما كتبه أ.د. فاحل الفاحل

الطب" حني حتّدث عن  فـياة سريته "حي فـي ــ حفظه اهلل ــ
"وأجد  219األسرة واألصدقاء حيث قال ص  فـياستثماره 

 فـيحبرصي طوال حياتي على االستثمار  نفسي حمظوظًا
األمور الثالثة ]الصحة واألسرة واألصدقاء[ وأهمها 

األسرة، برتبية أوالدي صغارًا ومصادقتهم  فـياالستثمار 
تعليمهم" وهذا ينطبق على  فـياالستثمار  كبارًا، وكذلك

األيتام وذوي االحتياجات اخلاصة حمل وضع أخي مع 
وبعد تفرغه من العمل حرص على اجللوس  ،الصحة

وسعادة  ذلك رحبًا كبريًا فـيبانتظام مع كل أوالده ورأى 
 .غامرة

ولكنه كان  ،مل تتسرب ألخي ذرة كرب وتعاٍل 
وجوه الناس  ـيفحياته، يبتسم  فـيعمله و فـيحازمًا جادًا 
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ويقابلهم ببشر، ويصرف من ليس له حق صرفًا حسنًا أو 
ينصحه نصحًا مفيدًا وخباصة من يأتيه مطالبًا مبا ليس 

الدوام الرمسي حيضر قبل وقت  فـيرف بالتزامه له، وُع
بدئه أو معه وال خيرج إال بعد نهايته، وهو منظم لوقته 

ده مرتب العمل وخارج العمل، وكل شيء عن فـيوشؤونه 
 وال حيتاج إىل وقت كبري الرجوع إليه ليه ع يسهلحبيث 
فقّل أن  حاضرة، عمل، وقد منحه اهلل ذاكرةالإلجناز 

حفظ حقوق  فـينسى شيئًا مر به، وكان ذا صرامة ي
اآلخرين وعدم نشر ما خيصهم ال سيما ذوي االحتياجات أو 

الشؤون االجتماعية، ومل يكن  فـيلقضايا اخلاصة ا
أمور  منالعمل بل ال يتحدث عن شيء  فـييفشي أي شيء 

 العمل خارجه.
حياة أخي كلما لقيت أحدًا من أصدقائه أو  فـي 

ه، وبعد وفاته يلإزمالئه سألين عنه وطلب نقل سالمه 
بالسؤال عن حال أوالده أما من مل وفاته يبادرني من عرف 

فأحاول أن  املناسبات فـياصة يعرف فيسألين عنه وخب
د أنه ال مفر من أتصرف مبا ال يزعجه، وأحيانًا أج

حلقين بعد اخلروج من مناسبة ليسألين إخباره، وبعضهم 
عن أحواله وأنه مل يره منذ فرتة فأخربه مضطرًا مع 

وكل ما سبق جيدد أحزاني  ،معرفيت بوقع اخلرب عليه
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م، غري أن ما يسلي خدمة األيتا فـيحتى من يثين على عمله 
هم، بالرمحة، وأدعو اهلل أن يستجيب دعاء أنهم يدعون له

 املقصورة: فـيد حني قال ْيَروهلل ابن ُد
 فكن حديثًا حسنًا ملن َوَعى بعده وإاما املرء حديٌث

الذكريات صدى السنني احلاكي ــ كما قال 
 ،أمحد شوقي ــ فكلما سرح خيالي استعاد ذكرى

وكلما مررت مبكان استعدت ذكرى، فعندما هطلت 
م( اخضّرت األرض 2019هـ/1440األمطار هذا العام )

الديار بغدير ماء حتيط به صخور  فـيوازدانت ومررت 
غ وتذكرُت عندما كنت وأخي طفلني نلث ملساء،

باحلروف ومل حنسن نطقها بعد، وكنا فرحني نتزحلق 
ومّرة ابتلت  ،مالبسنا تّلْبعلى الصخور حتى نالمس املاء فَت

الشمس وعندما أراد أخذه قال  فـيثياب أحدنا فنشر ثوبه 
ف" فضحكنا طول يومنا من تلك ِشش" بدال من "َنَفثوبي "َن

الكلمة اليت لثغ بها، وكان يوم سرور، واألدباء يقولون: 
 أيام السرور قصار.

أتذكر كل السنني مع أخي: طفولة ودراسة  
وعماًل، أمجلها ذكريات الصبا، وفيما بعدها فيه صفاء 

 فـيقليل وتعكري كثري، لكن ال مياثل يوم الوداع شيء 
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أمله، فهو فراق ال لقاء بعده، وأسأل اهلل اللقاء به فـي 
 فسيح جناته.

أول  فـيومن أشد املواقف أملًا على نفسي ما حصل  
منزله  فـيي لبيته بعد الوفاة، فقد اعتدت إذا زرته دخول ل

الرياض أن أجلس على مقعد حمدد وجيلس هو على  فـي
املدينة  فـيجملسنا  فـيمقعد حمدد، واحلال كذلك 

 فـيها فـيأول مرة أجلس  فـيعت من األمل املنورة، فتجّر
م األمل وكنت أكّت ،ماجمللسني بعد الوفاة ما اهلل به علي

 رعاية للحاضرين.وأغالبه 
أرغب فعله إال خيصين ولم بشيء كان أخي ال يع 

صحيت ومرضي  فـيي بيقًا فوكان ش سبقين إىل إجنازه،
مما يدفعين إلخفاء ما أريد فعله لئال أشق عليه، وكان 

كثري من األمور فإذا أردت شيئًا سألته  فـيأبصر مين 
فأرشدني حيث يكون أو يبادر إىل فعله، واعتدنا على 

أمر إال فتحت لي  فـيأمورنا، وما استشرته  فـيالتشاور 
 استشارته األبواب.

كان بارًا بوالديه، وصواًل ألخويه وأخواته، واصاًل  
ي احلاجات، ولرمحه مع كل أقاربه، عطوفًا على ذ

 ،مساعدًا للمحتاج، غري مظهر ألعمال اخلري لآلخرين
، حريصًا على كتومًا ملا يعرفه عن أحوال الناس اخلاصة
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القراءة من صغره، له صالت بأصحاب مكتبات بيع 
املدينة املنورة وخباصة حممد سلطان  فـيالكتب 

، فإذا ــ رمحه اهلل ــ النمنكاني صاحب مكتبة الثقافة
جاءه كتاب جديد حفظ له نسخة منه، وأذكر أنه عندما 

ما  معرفة يـاب فصحصدر كتاب "حتفة احملبني واأل
ألنساب" لعبد الكريم األنصاري صار امن للمدنيني 

اعرتاض من بعض أسر املدينة على بيعه فاحتفظ له بنسخة 
عليها امسه من وكتب منه هي من موجودات مكتبيت 

 ذلك التاريخ.
ولن يغيب عن  ،لن يتوقف حزني على أخي 

منامي لكنه يسمع  فـيذاكرتي، وما أكثر ما أجالسه 
ها وبقي اآلخر يجناح دُقطع أحوال يرد، إنها رحلة عمر، 

وما تتكسر موجة حزن إال تلتها أخرى، وما  ،ًاكسري
 ، طبت أبا عصام حيًّا وميًتا:أقسى احلياة بعد فراق أخي

 :(1)أصبح حزني عليك ألوانا إنا إىل اهلل راجعون لقد
 إذا انقضى عاد كالذي كانا مرزئة اشتياق، وحزَن حزَن
 

                                                 
كتابه "أخي حممد الربيعي" غري  فـييعي البيتان أوردهما د. حممود الرب (1)

م، 2016منسوبني، ويغلب على الظن أنهما له، مكتبة األجنلو املصرية، 
 .66القاهرة، ص
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 :يفـي تغريدات يدمعات
 فـي حزن اآلخرين سلوى:احلزين جيد 

  م:21/2/2018
 فقد َبان حممودًا أخي حني ودَّعا ــ فإْن تكن األياُم فرَّْقن َبْيننا

 متمم بن نويرة 
  م:22/2/2018

 لن تغيب عين صورة أخي عوض من الطفولة إىل الرحيل:
 وأذكره لكل غروب مشس رًاْخــ يذكرني طلوع الشمس َص

 اخلنساء 
  م:5/3/2018

 ما هــــذه الدنيــــا بـــدار قـــرار ــ حكم املنيــة فـي البـــريـــة جـــــاِر
 صفوًا من األقذاء واألكدار ُطبعت على كدر وأنت تريدها   

 أبو احلسن التهامي
  م:8/3/2018

 ف املوتى من األحياِءِصْنيا ُم وثــر أن تقــــول رثـــائيــ قد كنُت ُأ
 منــيٍَّة بـقـضــاء قـــــــَدٌر، وكـــلُّ طــــول سالمة وكلُّ، لكن سبقَت  

 شوقي يرثي حافظ إبراهيم
  م:19/3/2018

 احلياة وأني ال أوّدعُه صفُو عينه وبوّدي لو يودِّعُتــ ودَّ
 ابن زريق

  م:20/3/2018
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 ليس مُبْعتٍب من جيزع والدهُر بها تتوّجُعْيــ أمن املنون وَر
 اهلذليأبو ذؤيب 

  م:21/3/2018
 أوَُّل عدو املنيَُّةعلى أيِّنا ت ــ لعمرك ال أدري وإني ألْوجل

 معن بن أوس املزني
  م:22/3/2018

 البعد إال مكانيا وأين مكاُن عد وهم يدفنونيْبــ يقولون: ال َت
 مالك بن الريب يرثي نفسه

  م:23/3/2018
 إحساٍن وعفٍو وغفراِن سحائَب اَنيع من اهَلِقالَب أكناَف ــ سقى اهلُل

 أقام به أهلي وصحيب وإخواني ألنـــــه ففـي سفحــة قلــيب مقيـــٌم  
  م:24/3/2018

 وعلى وحشة املوتى، له مهجيت َتْصُب ــ تعجبت من أمر البقيع وقد غدا
 ومستوطَن األحباب يصبو له القلُب ته مهوى األحبة كلهمـْيفألَف  

 حممد كربيت

  م:26/3/2018
 قريُب فإن البعض من بعٍض بعضًا فابك بعُضَكــ إذا مات 

 أبو يعقوب احلزميي
  م:27/3/2018

 ة الدَِّيمربوعكم سحٌب منهّل ْتَقيع َسِقــ يا أهل دار امُلعلَّى والَب
 مجال الدين العصامي 
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 : مقربة املدينة املنورةالبقيع: مقربة مكة املكرمة. املعلى
  م28/3/2018
 رمحة الباري السميِع جماوَر يعِقإذا أمسيُت فـي قاع الَبــ 

 عيــــْرٍز منــأورانَي فـي محى ِح ت إني ــيـي مبا القــونـــهنُّــف   
  م:29/3/2018

 وُبْعدَك أنساني مجيع مصائيب تين الُبكافـيا ساكن الغرباء، علَّْمــ 
  م:31/3/2018
 وذماُم علينا ُحْرمٌة َلُهنَّ يع زكيٌَّةِقبأكناف الَب عظاٌمــ 
  م:2/4/2018
 ذاهاــون قــــك للعيـــــــُواليوَم موت رَّةــر ُقـــواظــك للنكانت حياُتــ 

 وسقيُت كأَس املوت قبل تراها قبلك فـي الثرى يا ليتين غيِّبُت
 علي بن معصوم

  م:3/4/2018
 وُلـــــات َحمـــادحــمع أنَّين للف لفقدك واِلٌهأأخي، أِجْب إني ــ 
 وبكى لفقدك صاحب وخليل رَتهاـــا َسيَّـــطامل ك نفٌســْتفقَد  

 إبراهيم اخلياري
  م:4/4/2018
 قد كنَت جتهد طالبًا لرضاها؟! ٌةــدونك مهج وَتــــى املمنَّـــِلَم ال تــ 
 اها؟!ـــنــول عـــــيا وطــلي وللدنما  مل يبَق لْي فـي العيش بعدك رغبٌة  
  م5/4/2018
 ذاِر من بطشي وفتكيــــــحذاِر ح ـيهاول مبلء ِفـــهي الدنيا تقــ 
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 ، والفعل مبكيفَقْولي مضحٌك حسن ابتسامي فال يغرْركُم  
 أبو الفرج الساوي

  م:6/4/2018
 أضعاف ما ُأبديوإنِّي ألْخفـي منه  ُأالُم ِلَما ُأبدي عليك من األسىــ 

 ابن الرومي
  م:7/4/2018
 يسُأفارق ُمْهجيت وُيشق رم فال واهلل ال أنساك حتىــ 

 اخلنساء فـي أخيها صخر
  م:8/4/2018
 رين قد وقعاَتْحذإن الذي  أيتها النفس، َأْجِملي َجَزعاــ 

 أوس بن َحَجر
  م:11/4/2018
العني، ودمًا فـي القلب، الدمعة احلرَّى يسيل ماؤها هلبًا فـي ــ 

 وال يشعر بذلك إال الفؤاد املكلوم.
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 السرية الذاتية:
بن  (1)عوض بن ُبنيَّه بن سامل بن عيد بن مجَّالهو 

مجيل بن حامد بن مجعة بن حممد بن عمار بن مخيس 
قبيلة فرعية من أوالد أبا احليا من  (2)ةادََّدادي، والرَّدَّالرَّ

 ب املشهورة.ْراحلوازم من ُمروِّح من بين سامل من قبيلة َح
وحصل  ،منطقة املدينة املنورة فـيهـ 1372ولد عام 

على الشهادة االبتدائية من مدرسة أنس بن مالك اليت 
معهد  فـيودرس  ،هـ1385ة عام شيَّْنتشتهر مبدرسة امَل

م ــ 1969، 1390ــ1389رج فيه عام املدينة العلمي وخت
 فـيوالتحق بقسم اجلغرافية  ،لرياضإىل ام فانتقل 1970

أول سنة يفتتح فيها فهو وزمالؤه  فـيكلية اللغة العربية 
بعد إىل كلية العلوم  فيماالقسم الدفعة األوىل وقد تطّور 

واملعاهد  الرياسة العامة للكليات عندما حتولتاالجتماعية 
إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وكانت 

إىل جانب املواد اجلغرافية تضم قسم هذا ال فـيالدراسة 
                                                 

سيصدر لي ــ إن شاء اهلل ــ كتاب بعنوان "جدِّي مجَّال .. سرية عائلية"  (1)
 خيتص بذوي مجَّال.

 خالل قبيلة".صدر لي كتاب "قبيلة الردادة.. تاريخ اجتماعي من  (2)
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النحو  فـيالعلوم الدينية والعربية، فمثال  فـيمواّد كثرية 
كتاب "شذور الذهب"  اجلغرافيا قسمفـي  درَّسكان ُي

 البن هشام. 
وم اجلغرافية عل  فـيحصل على درجة  الليسانس 

 فـيهـ وتوظف بوظيفة باحث تنظيم 1394ــ  1393عام 
 هـ.20/6/1394 فـيوزارة املالية واالقتصاد الوطين 

إىل الواليات املتحدة األمريكية عام  ابتعث
هـ، وحصل على شهادة املاجستري من جامعة جنوب 1396

م وعاد إىل 31/1/1980 فـياإلدارة العامة  فـيكاليفورنيا 
فاختصاصي  ،هـ فعمل باحث تنظيم وإدارة1/4/1400 فـيعمله 
هـ، فمدير 27/10/1405 فـيفمستشار تنظيم وإدارة  ،تنظيم

 وزارة املالية من فـيعام اإلدارة املركزية للتنظيم واإلدارة 
 .هـ1412هـ ــ 1407

هـ انتقل إىل وزارة العمل والشؤون 1/1/1413 فـي 
ن علي الفائز وزير األستاذ حممد ب مناالجتماعية بطلب 

العزيز عبد جتماعية آنذاك، وكان لألستاذالعمل والشؤون اال
 بن إبراهيم العجالن وكيل الوزارة للشؤون االجتماعيةا

فعمل مديرًا إلدارة  ،ذلك فـيدور مشكور  وقت ذاك
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فمستشارًا إداريًا  ،رتبة الثانية عشرةاملالتطوير اإلداري ب
للشؤون االجتماعية باملرتبة الثالثة عشرة، ثم وكيل وزارة 

املرتبة الرابعة عشرة من  فـياالجتماعية  مساعد للرعاية
 هـ صدر قرار جملس الوزراء2/7/1420 فـيو ،هـ1/1/1419

ة باملرتبة اخلامسة بتعيينه وكيل وزارة للشؤون االجتماعي
 عشرة.

جملس  فـي ًام عني عضو2009هـ، 19/2/1430 فـيو
وإثر صدور القرار تقدم  ،الشورى لدورة مدتها أربع سنوات

 هـ.20/3/1430 بطلب اإلحالة على التقاعد املبكر بدءًا من
 فـيوخالل مسريته العملية حصل على عدة دورات 

 جمال ختصصه اإلداري والعملي منها:
 جمال تأهيل املعوقني. فـيدورة 
 جمال حقوق الطفل، األسرة، املعوقني. فـي دورة

 .فـيجمال السلوك الوظي فـيدورة 
 ة التعامل مع املشكالت اإلدارية.فـيعن كي دورة

إدارة  فـياملعهد امللكي الربيطاني  فـيدورة 
 األزمات ــ لندن.

 أخرى. كثريةوندوات دورات و
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 عدد من اللجان واملنظمات منها: فـيكما كان عضوًا 
اللجنة التحضريية للجنة العليا لإلصالح عضو  �

 واإلدارة.
 عضو اللجنة التحضريية جمللس اخلدمة املدنية. �
 عضو اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات. �
 عضو اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني. �
 عضو اجلمعية اخلريية ألمراض الدم الوراثية. �
 عضو اجلمعية اخلريية للتأهيل والتوعية االجتماعية. �
 ضو اهليئة العليا لتطوير منطقة حائل.ع �
 عضو املنظمة الدولية لتأهيل املعوقني. �
 عضو منظمة األسرة العاملية. �
 عضو املنظمة العربية لألسرة. �
اجتماعات  فـيية درئيس وفد اململكة العربية السعو �

وكالء وزارات الشؤون االجتماعية اخلليجية 
 .والعربية

جمال  فـيوفود اململكة اخلارجية  فـيمشارك  �
 الشؤون االجتماعية.
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مؤمترات حملية وعربية  فـيس جلان متعددة ئير �
 وعاملية. 

 رئيس اللجنة املنظمة لندوة املسؤولية االجتماعية. �
 رئيس اللجنة املنظمة حلقوق املعوقني. �
نائب رئيس جلنة الشؤون االجتماعية واألسرة  �

 والشباب مبجلس الشورى.
 
 
 
 
 

وعندما غادر وكالة الوزارة للشؤون االجتماعية حني ُعيِّن 
ي جملس الشورى، نشرت عنه بعض الصحف أخبارًا ـف

  ودع منسوبي وكالته )سابقًا( خبط يده.."منها هذا اخلرب 
 واملودُة ،املنصب ال بد أن تكون له نهاية :الرَّدَّاديعوض 

 ." واألخوة هي الباقية
  سلطان املواش -اجلزيرة 
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.. وكيل الرَّدَّاديخبط يده.. كتب عوض بن بنيه 
وزارة الشؤون االجتماعية للرعاية والتنمية االجتماعية 
خطاب شكر وتقدير.. إىل منسوبي الوكالة اليت عاش 
معهم وبهم عربها مدة تتجاوز عقدًا من السنني.. امتزج 
فيها العطاء بنكران الذات.. والتفاني بشيء من نزف 

.. وكل االجتماعيني: الوالدة ياددَّالرَّقدر املشاعر.. إنه 
.. يقول سعادة ضمن حقل اإلنسانية والشؤون االجتماعية

إن غادرت هذا املكان.. فقد ) ي:اددَّالوكيل عوض الرَّ
لكم الذكرى الطيبة.. وما ملسته منكم من  يْتِقَب

مشاعر خالل األيام املاضية ال أستطيع التعبري عنها، 
 ،وسوف نبقى إخوة؛ فاملنصب ال بد أن تكون له نهاية

 (.ولكن األخوة واملودة هي الباقية
يضيف وهو يلملم أوراقه وذكرياته وأشياء أخرى.. 

يقول: رف بها مثلما اصطبغت بشكل اهلوية فيه.. فُع
)وأنا أغادر هذه الوكالة إىل موقع آخر.. وددت أن أعرب 
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لكم مجيعًا عن خالص الشكر والتقدير ملا ملسته من 
 (.خدمة الفئات احملتاجة فـي تعاون وتفاٍن

وكعادة أطاقيس الوداع.. تأتي سحائب الذكرى 
حمملة بالتفاصيل احلميمة ومدارات االلتقاء األكثر 

: )مير اإلنسان الرَّدَّاديحضورًا.. فيكتب )الوطين( عوض 
عمره بعدة مراحل.. وبالنسبة لي فزمالتكم كانت  فـي

ذابت فيه  ،نا مجيعًا كفريق واحدْلِممن أفضل األيام.. َع
دكم اهلل نَّوبرز العمل واإلخالص.. َج ،املستويات واملراتب

خلدمة هذا الوطن، ومن خالله خدمة فئات حمتاجة ال 
متلك حواًل وال قوة.. فأصبحتم بعد اهلل خري عون ومساعد 

فاستقاموا  احنرفوا ًاهلا..أيتاما، معوقني، كبار سن، أحداث
 *."مبتوفيق اهلل ثم جبهودك

  

                                                 
 .13292م، العدد 18/2/2009هـ، 23/2/1430صحيفة اجلزيرة، األربعاء  *
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 تغريدات وفاء
غرَّد بها أصحابها بعد اليت تغريدات بعض من الهذه 

 أن غادر وزارة الشؤون االجتماعية أو جملس الشورى.
 م:30/5/2015

 ي:وطُشْرإميان الَف
 ! ،إن مل تكن أنت األب احلاني لأليتام، فمن يكون؟      

يدًا بيد من أجلهم وألجلهم، ولن تتكرر هذه  ككنا نعمل مع
 اليد من بعدك، أسعدك ربي.

 م:13/10/2015
 جنيب الزامل:

موسوعة بشرية متحركة  الرَّدَّاديفعاًل األستاذ عوض         
فـي املعلومات واملعارف واألفكار االجتماعية، مع تواضع 

 يق باألرض.صل
 م:19/10/2015

 د. سعود املصيبيح:
وبارك اهلل فـي عطائك، خدمت  ،حتية لك أخي عوض        

وكانت لك بصمتك فـي األعمال اليت  ،وطنك بكل إخالص
 تقلدتها.
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 م:31/1/2016
 أ.د. أمحد الباتلي:

مبشاركتك أخي األستاذ عوض، فأنت  كم سررُت        
مدرسة فـي اإلدارة واألدب، وجهودكم فـي الشؤون االجتماعية 

 تشهد لكم، حتياتي لك وصادق دعواتي.
 م:5/3/2016

 ابتسام احلميزي:
، اهلل يذكرك باخلري، وجيعل ما الرَّدَّاديأستاذ عوض          

 إىل يوم الدين.ته ويسرته للمستفيدين تيسريًا لك ولذريتك مقد
 م:25/6/2016

 ي:وطُشْرإميان الَف
كل ذلك مل يتحقق إال بتوفيق من اهلل ثم دعمكم لنا،          

تعلمنا من مدرستكم الكثري، املدرسة اليت لن يتكرر 
 عهدها: عهد النزاهة واألمانة والصدق.
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 صور وثائق ودرع
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ادي:من 
َّ
د
َّ
 تغريدات عوض الر

بدأ حسابه على املغرَّد )تويرت( فـي يونيو/ حزيران 
م وشعاره دائر فـي أعالها "صلوا على احلبيب، ومن 2011

يسار الدائرة هالل ثم دائرة فـي وسطها "حممد صلى اهلل 
عليه وسلم" وحتت الدائرة امسه "عوض الرَّدَّادي" ثم علم 

 البالد.
التعريفـية اليت اعتاد املغردون كتابتها أما النبذة 

فهي "وكيل وزارة الشؤون االجتماعية، عضو جملس 
الشورى، مستشار اجتماعي، عضو مجعيات متخصصة، 
مهتم بالشأن اإلداري واالجتماعي: املعوقني، األيتام، 
املطلقات" وال خترج تغريدته عن الشأن العام والوطين 

التغريد، ومتيزت  واالجتماعي، ومل يكن مكثرًا من
وعدم التجريح أو التقليل  ،تغريداته بالرزانة، ورقي األلفاظ

 من اآلخرين.
وسعادته خبدمتهم  ،وهذه بعض تغريداته عن األيتام

 واالرتباط بهم:
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  م:6/5/2015
ــ من أمجل اللحظات أن تصلين رسالة من أبنائي األيتام 

الفخور بهم، شكرًا يشعرك بتفوقه، ويشكرك، وال يدري أني 
 وجنحتم. لكم من األعماق، حتديتم الصعاب

  م:6/5/2015
ــ إىل موظفـي الرعاية االجتماعية، اعمل وأخلص واحتسب 
وسرتى نتائج ذلك، ليس أمجل وال ألّذ من تربية يتيم أو 

 يتيمة، يفرح إذا حضرت فـي فرح بهم وبنجاحهم.
  م:15/8/2015

حقائب مدرسية لألسر احملتاجة، ال  ــ يكثر هذه األيام إهداء
جترحوا شعورهم وإشعارهم حباجتهم، ما أمجَل كونها 

 بالسر بدون ِمنَّة، ال تكن لونًا وشكاًل واحدًا.
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  م:26/11/2015
ــ ليس العنف الضرب فقط، انظروا حالة املطلقات 
واملهجورات، لديهن أطفال بال نفقة، ختلَّى األب عن واجبه، 

 عيش األمل والعوز.وبقيت األم ت

  م:5/3/2016
ــ أشعر بزهو وفرحة عندما أرى ابنًا أو بنتًا من الظروف 
اخلاصة يشق الطريق بتفوق، مل يتأثر بوضعه، وكأنه 

 بنائي وبناتي.أليقول: أنا هنا أصنع نفسي، حتية 
  م:22/4/2016

ــ اخلطوة األوىل ملكافحة العنف وهضم حقوق املطلقات 
وأوالدهن تبدأ من تفهم القضاة ملعاناتهن، َتْرك واملعلقات 

 األبناء دون نفقة أو نفقة زهيدة جرمية.

  م:5/3/2016
ــ شكرًا لكل األعزاء والعزيزات الذين غمروني بكلماتهم، ما 
أمجل أن جيد اإلنسان من يذكره باخلري، حفظكم ربي، 

 وأبادلكم نفس الشعور، فأنتم ذكرياتي ورصيدي.
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  م:9/11/2016
ــ سعدت الليلة حلضوري زواج أحد أبنائي األيتام، شكرًا ع. 
الغامدي، وشكرًا س.الغامدي، وجزاكما اهلل خريًا، 

 أحسنتم الرتبية، ورأيتم الثمرة، أصلح اهلل ذريتكم.
  م:10/11/2016

ف األيتام حولك، خيجلونك تــ موقف مؤثر عندما يل
يوجبه الواجب بالثناء، وأنت مل تعمل معهم غري ما 

 جتاههم، هذه هبة من اهلل، أشكره على فضله عليَّ.
  م:9/11/2016

شهادة،  هــ من يعمل فـي الدور االجتماعية ليس مطلوبًا من
أب أو أّم ، آباؤنا وأمهاتنا مل يكونوا  /أنهايكفي أن يشعر أنه

 .متعلمني وربونا، جزاهم اهلل خريًا
  م:12/10/2016

فاطمة عبد القيوم خترجها من أمريكا، نبارك لالبنة 
ماجستري، ختصص اتصاالت تنظيمية دولية، مربوك 
فاطمة، اجتهدِت ووصلِت، حفظك اهلل وحفظ لك 

 .(1)أوالدك
                                                 

 ."أعادها مغرد وعلق "جزاك اهلل خريا حتى بعد التقاعد تتواصل مع األبناء (1)
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  م:6/1/2017
مجعية "كيان" اخلريية لأليتام،  ـــ حبمد اهللــ انطلقت 

متخصصة ملساعدة األيتام من ذوي الظروف اخلاصة 
 )جمهولي األبوين( شكرا ملن قام عليها.

   م:6/1/2017
وشكرًا جلهودكم،  ،أبارك لكم االنطالقة، وسدد اهلل خطاكم

لكم مين كل الدعم، عمل جبار وثوابه كبري، فليس أفضل 
 .(1)من جناح يتيم

 م:17/1/2017
الدور مع األيتام،  فـياملصرية: منوذج ملن عملن _األم_هدى#
هم، غنب عن منازهلن حبنب األطفال، بذلن جهدهن إلسعادأ

 .(2)وأبنائهن، هلن التقدير واألجر من اهلل
 

                                                 
كل الشكر والتقدير أستاذنا الفاضل  مجعية كيان لأليتام:م 6/1/2017 (1)

جزاك اهلل خري اجلزاء، ومبادرتكم اموذج للمشاركة  ،على الدعم واملساندة
 فـي املسؤولية االجتماعية جتاههم.

فـي قامة إبراهيم: أنت _بن_أعاد التغريدة وعلق مساعدم 18/1/2017 (2)
ال  الشأن االجتماعي، أبا عصام، حتى املسنني ممن قدم خدمة مميزة

 .السعودية ، حفظك اهلل# ، الشأن االجتماعي فـي بالديتنساهم
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 م:27/3/2017
، جيب أن ىالوقوف مع املعنَّفة وطفل يؤذ فـيإذا كنا جادين 

يضمن إبعادهم عن املعنِّف، وينص يعدل نظام احلماية مبا 
 على عقوبة رادعة له،  وال يرتك طليقًا.

 م:17/5/2017
ــ سعدت الليلة حبضور حفل الزواج اجلماعي للمعاقني 
حركيًّا الذي نظمته )حركية(، ورعاه مسو أمري منطقة 

 الرياض، شكرًا للجمعية، وهذا الزواج السابع.
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 الرثاء

 
 
 ــ مقاالت1
 رثاء ــ تغريدات2
 ــ شعر3
 ــ من الصحافة4
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 مقاالت:ــ 1
 رحل أبو األيتام

 أ.د. مرزوق بن تنباك
، «أبو األيتام»ورحل 

هكذا كان يعرفه زمالؤه 
ومن يعملون معه ويسمونه، 
ويصدق االسم عليه ليس 

ألنه ثري يرعاهم مباله وحيسن إليهم بعطائه وجيود هلم مبا 
يده، كما يطلق الناس هذا الوصف غالبا، ولكنه  فـي

رجل قاده حظه وحظ األيتام الذين مل يعرفوا أبا رحيما وال 
بيت وال يعرف له أهل،  فـيأما حنونا، وأكثرهم مل يولد 

ألقت بهم ظروف الزمن إىل مهاوي احلياة وقسوتها، 
واختارت إرادة اهلل وتوفيقه أن يعمل هذا الرجل الرحيم 

 -محاها اهلل  -الوزارة اليت عهدت الدولة  على قمة
إليها برعايتهم وتولت أمر تربيتهم، بصفته املسؤول الثاني 

ترتيبها اهلرمي، ذلك هو املرحوم األستاذ عوض بن بنية  فـي
 .الذي ودعه اجلميع أوائل هذا األسبوع الرَّدَّادي
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كلف بعمل وكيل وزارة الشؤون االجتماعية اليت 
ينضوي حتت مسؤولياتها دور رعاية األيتام، كان يعمل 

وزارة املالية وعندما عرض عليه العمل  فـيموظفا كبريا 
املرتبة  فـيالشؤون االجتماعية مل يرتدد، ليس طمعا  فـي

أن جيمع مع الوظيفة رفقا  فـيوالوظيفة، ولكن طمعا 
بهما وعرفتا عنه ويفيضهما من قلب كبري ورمحة اتصف 

وشعور إنساني راق على هذه الفئة اليت حتتضنها الوزارة مع 
ما يناط به من مسؤوليات إدارية أخرى، جعل وقته احلر 
ووقت العمل لدور األيتام باهتمام أبوي خملص، وحبث عن 

نفسه من  فـيالرجال والنساء الذين جيد فيهم ما جيد 
ء هذه الدور من اجلنسني، اختار من يكل االهتمام بنزال

اإلشراف على هذه الدور إليه بعناية فائقة وتابعهم بكل ما 
يتاح له من وسائل التواصل، ومأل وقته بهمومهم ومطالبهم 

أي أمر  فـيوشدد الرقابة على املسؤولني عنهم، ومل يتهاون 
 .خيصهم ومل يقبل أن يناهلم تقصري أو إهمال

م ووقف جهوده لتخفيف جفاء شغل نفسه بشؤونه
حقهم، وأصبحت رعاية هؤالء هما  فـياحلياة وتصحرها 

يالزمه واهتماما ال ينفك يفكر فيه ويدرك تبعاته، وكأن 
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اهلل ساقه إىل هذا املكان شفقة ورمحة بهم خاصة، ومثل 
دور الرعاية من األيتام القصر، هناك نوع آخر من  فـيمن 

الذين ال تضمهم تلك الدور الفقراء واملعوزين واأليتام 
يعيشون خارج دور الرعاية، وحاهلم أهون وعوزهم أقل، إال 
أن اجلميع من الفئة اليت حتتاج إىل من يستشعر املسؤولية 
العليا حنوهم حني يكون عونهم وحاجاتهم إليه. عمل 

بكل إخالص وتفان منقطع  الرَّدَّادياألستاذ عوض 
وعمل معه، وعندما النظري، شهد له بذلك كل من عرفه 

جملس  فـيقدرت حكومة بالدنا جهوده واختارته عضوا 
الشورى مع شرف املنصب وتقدير اجلهد إال أن الكثريين 
متنوا لو بقي مكانه من أجل هؤالء الضعفاء، وقد مسعت 
من زمالئه الثناء عليه والشعور بأنهم فقدوا رجال ال ميكن 

 .أن ميأل املكان الذي انتقل منه غريه
كان من التوفيق الذي الزمه أن جاء على رأس و

الوزارة وزير مثله حيمل بني جنبيه قلبا رحيما ووفاء عظيما 
خلدمة الناس وقضاء حاجاتهم واالهتمام بأهل العوز 
والفاقة ذلك هو معالي األستاذ الدكتور علي النملة حفظه 

تلك الوقفة  فـياهلل، ولن ينسى الناس للوزير النملة دوره 
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 –وية احلانية لولي األمر خادم احلرمني امللك عبداهلل األب
 فـيعند زيارته للفقراء ووقوفه على أحواهلم  -رمحه اهلل 

منازهلم، األمر الذي كان له ما بعده، حيث صدرت بعد 
 .زيارته األوامر امللكية بتحسني أوضاعهم ومساعدتهم

تاريخ وزارة الشؤون االجتماعية  فـيحقبة ذهبية 
اجلهود املخلصة الصادقة والقلوب الرحيمة من تناغمت 

اجلميع، والة األمر واملكلفني من كبار املسؤولني الذين 
خرجوا من الوظيفة وهم حيملون التقدير إلخالصهم 

السر والعالنية من  فـيوالتكريم جلهودهم والدعاء هلم 
كل من قاموا خبدمته ونذروا أنفسهم من أجله، ومن 

أرضه، رحل األستاذ  فـيء اهلل الناس الذين هم شهدا
إىل رمحة ربه وهو مطمئن الضمري مؤد  الرَّدَّاديعوض 

لألمانة يصحبه احلب والدعاء الذي شيعه به كل الناس 
الذين عرفوه أو الذين مسعوا عنه. تلك الدار اآلخرة جنعلها 

األرض وال فسادا والعاقبة  فـيللذين ال يريدون علوا 
 *.للمتقني

                                                 
 201فرباير  20 ــ 1439مجادى اآلخرة  3الثالثاء صحيفة مكة مصور من   *
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 أبو عصام.. والد األيتام وصديق احملتاجني 
 *إحسان صاحل طيب

أو أبو  الرَّدَّاديعوض 
عصام كما كان حيب 
أن نناديه، غفر اهلل لك 
وأسكنك فسيح جناته، 

التواصل  محلت وسائل
إلي نبأ دخوله مستشفى 

أيام وكنت دائم التواصل مع أبنائه  10حلرس قبل حنو ا
وكانت األخبار منهم تؤكد لالستفسار والسؤال عنه 

 تدهور حالته الصحية.
أبو عصام املسؤول واإلنسان الكبري صاحب القلب الرحيم 
أبو األيتام وصديق احملتاجني واملساكني غادرنا من احلياة 
الفانية إىل الباقية بسجل إنساني أكثر من رائع، وبصمات 
من العمل اإلنساني منذ أن عرفته مديرًا عامًا إلدارة 

ناقصات ووكيال مساعدًا للرعاية االجتماعية ووكياًل امل
للوزارة أبان رئاسته حقق الكثري من اإلجنازات لتطوير 
عمل وكالة الرعاية االجتماعية، كان حاضرًا ذهنًا 

                                                 
 مبنطقة مكة املكرمة. ةمدير عام الشؤون االجتماعي *
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ومكانًا واجتماعًا ومروءة وشهامة مع كثري من احلاالت 
اإلنسانية اليت كانت تعرض عليه، أعمل فيها مبضع 

تماعي الذي يعاجل كثريًا من املشكالت اجلراح االج
الدور  فـياخلاصة باملستفيدين من أبنائنا األيتام 

العمل اخلريي عرب  فـيواملؤسسات االجتماعية وأيضًا 
اجلمعيات اخلريية. رمحك اهلل أبا عصام ومنَّ عليك بفضله 
وعفوه وأنت تغادرنا جسدًا وتبقى فينا روحًا وأصالة 

أرضه على خلقه، كنت  فـياهلل  وعماًل، والناس شهداء
جملس  فـيآخر مشوارك  فـينعم املسؤول وحتى وأنت 

 فـياللجنة االجتماعية مثلت خالصة التجربة  فـيالشورى 
العمل اإلنساني وقدمت جمموعة من املقرتحات واألفكار 

تطوير مسرية العمل االجتماعي  فـيوالرؤى اليت ساهمت 
بالدي، أسأل اهلل أن جيمعك حببيبك سيدنا حممد  فـي

صلى اهلل عليه وسلم وأنت ابن املدينة البار، وأن يبارك لك 
ذريتك بنني وبنات، بعد أن أحسنت إليهم تربية وتنشئة  فـي

فكانوا نعم األبناء والبنات كثر حمبوك وهنيئًا لك 
إمجاعهم على ذكرك بأفضل ما يروى عن مسؤول، وال 

أن نعزي فيك أنفسنا وأبناءك وإخوانك وحمبيك  املك إال
 .*وإنا هلل وإنا إليه راجعون

                                                 
 2018فبراير  23الجمعة هـ 1439/ جمادى اآلخرة /  7لجمعة / صحيفة عكاظ * 
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اديعوض 
َّ
د
َّ
 .. اإلداري اإلنسان الر

 مقبول بن فرج اجلهني
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل “

قبل أيام فقدنا ..ربك راضية مرضية
أخًا عزيزًا وصديقًا كرميًا.. عمل 
وكياًل لوزارة الشؤون االجتماعية 

الشؤون  فـيوكان طوال خدماته 
االجتماعية مثاال للمسؤول املخلص 
األمني عطاًء ووفاء هلذا الوطن وقيادته. 
عرفته عن قريب إنسانًا نبياًل يهتم 
بأمور املراجعني ويقابلهم بوجه بشوش. 

 .على قضاء حاجتهمحريصًا 
م مسؤولياته ن معظإوكما هو معلوم ف

رامل وقد حضرت أكثر من يتام واألتتعلق باملعاقني واأل
أيام الشهر املبارك شهر رمضان العظيم  فـيمنافسة تقام 

تلك  فـيتقيمها الشؤون االجتماعية لأليتام حبضور وزيرها 
هذه  ىحدإ فـيالفرتة الدكتور علي بن إبراهيم النملة. و

رمحه اهلل بني األطفال  الرَّدَّادياملناسبات رأيت األستاذ 
قبل هذا وميسح على رأس ييتام يشاركهم اإلفطار األ
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ه نعظيم يدل داللة واضحة على ما يكنساني إعمق  ،ذاك
نه إطفال. األرمحه اهلل من معان إنسانية سامية هلؤالء 

اهلل. رمحه  الرَّدَّاديالسمو واإلنسانية اليت حيملها 
سكنه جنات النعيم. ومل تتوقف املعاني اإلنسانية عند أو

جملس  فـيالفقيد فقد ودع زمالءه عند اختياره عضوًا 
 .معناها ومبناها فـيالشورى برسالة خطية ندية عميقة 

ن غادرت هذا املكان.. فقد بقيت لكم إ"حيث قال: 
خوية خالل أالذكرى الطيبة.. وما ملسته منكم من مشاعر 

ستطيع التعبري عنها.. وسوف نبقى إخوة أيام املاضية ال األ
خوة األن تكون له نهاية. ولكن أفاملنصب البد ، متحابني

 ."واملودة هي الباقية
نسان إعمقها وهي تصدر وفق أما أعظم الكلمات. وما 

أفنى عمره إخالصًا وعطاًء لشرحية من املعاقني  ،نبيل
ل االجتماعي العم فـيواأليتام تاركًا سرية عطرة 

خياطب  ،واإلنساني. كان رمحه اهلل ودودًا حمبًا للجميع
عملون مجيعًا كفريق ي ،الكل سواسية ،زمالءه باحلب

هذه رسالة املرحوم  ،ه املستويات الوظيفيةتذوب في ،واحد
ات احملتاجة ز فيها باالهتمام والعناية بالفئلزمالئه يرك

 ،كبار السنوومعاقني  أيتام ،اليت ال متلك حواًل وال قوة
أحداث احنرفوا فاستقاموا بتوفيق اهلل ثم تضافر اجلهود 
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وزارة الشؤون  فـيــ رمحه اهلل ــ  الرَّدَّاديعاصر  ممن
وزراء  6” العمل والتنمية االجتماعية حاليًا“االجتماعية 

عمله.  فـيكان خالل عمله معهم مثار التقدير لتفانيه 
ذ سعود الشيباني بأنه يقضي يقول عنه مدير مكتبه األستا

كثري من األحيان  فـينه يعمل إمعظم وقته عماًل حتى 
ن املرحوم يقابل اجلميع أمساًء حتى وقت متأخر مضيفًا ب
ويوصي بشكل خاص  ،بأرحيية ويهتم بإجناز مطالبهم

 الرَّدَّاديستاذ عوض بنيه يتام واملعاقني. رحم اهلل األباأل
 .عرضها السموات واألرضسكنه جنات أرمحة واسعة و

ولشقيقه العزيز الدكتور عائض بن بنيه  ،وعزائي ألسرته
 .عالم وجلميع عارفيه وحمبيهوكيل وزارة الثقافة واإل الرَّدَّادي

 *.”إنا هلل وإنا إليه راجعون“
  

                                                 
، 88م، السنة 2018فرباير  28هـ، 1439مجادى اآلخرة  12البالد، األربعاء  *

 .22211العدد 
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 عندما يؤنسن املنصب وتتأدم األخالق

 اهلل اعتدال ذكر
الدولة ساءها  فـيكثري من املناصب الوظيفية احلكومية 

شاغلوها، وغبَُّروها بُترَّهاتهم الباهتة اليت ال تسمن وال 
تغين من جوع ! وكثري من امُلسميَّات الوظيفية شغلت ذويها 
بزبرجها القامت الغائم، وغررتهم بلمعانها الزائف، 

منأى عن جوهرها وُكنه وجوديتها،  فـيوأخذتهم بعيدًا 
 .وتقاسيم تكويناتها

هم أنه خالد ُمخلَّد بني أطباِق أخشاب حتى ظنَّ بعُض
كراسيها وفناجني قهوتها وُتعس أوامرها وخيبة نواهيها! 
يأمر بسلطوية فرعون، وينهى جبربوت النَّمُرود، ويتعنَجُه 

مغبَّة الالمباالة،  فـيبقسوة احلجَّاج! ُمتناسيًا حقيقتها، و
منفى الشتات مع انتهاء  فـيحتى تأخذُه الُعزلة ويكون 

 !حية مسمَّاه الوظيفي بنهاية خدمة أو عزل أو إعفاءصال
والقليل النَّادر من ال تغريهم تلك اخلدعة الدنيوية الباهتة 

األثر! ومن بني القلة  فـيوخيرجون منها ساملي الذكر ُمعا
 -النادرة، واألندر اخلفي يقف اإلنساُن امُلتأدُِّم وُجوِديًَّا 

املعروف بأبي  -احلربي  الرَّدَّاديعوض بن بنيَّة سامل 
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عصام، وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية األسبق 
عدد  فـيوعضو جملس الشُّورى السُّعودي، واملسهم الفاعل 

من اجلمعيات األهلية التعاونية ومناشط اجملتمع املدني، 
والكافل الكفيل لشؤون األيتام واملعوقني واملسنني وذوي 

 .االحتياجات اخلاصة
شاخمًا عارفًا غري معّرف جبوهر اجلاِه وبواطن يقُف 

ُمسميَّاته، ليتخذ من الشمائل امُلحمَِّديَّة والسَّجايا النَّبِويَّة 
منهجًا إداِريًَّا ونرباسًا تربويًَّا ودستور حياة.. منذ أن أمسك 
بزمام الكرسيِّ الدَّاِئر الدَّوَّار إىل أن ودََّع الُعمر وأنهاُه 

 !انيٍّ وأمٍر إهليٍّ وختم احلياةاملسار بقضاٍء ربَّ
مل يكن يأبَه يومًا، حبسب ما عرفُه العارُفون واستشعرُه 

وكالته، مبنصٍب  فـياملقرَّبون وعاصرُه املوظفون العاملون 
أو مسمى أو كرسيِّ! حتى إنه أجاد الصِّناعة وأحسن 

أنسنة املنِصب، وتأدُِّم األخالق وحتضُّر اجلاه،  فـياخَللق 
التَّعامل، ومتدُّن األوامر اليت صارت على لسانه  وهندمة

نشيد حب، وأهزوجة سالم لسامعيها ومنفذيها وتابعيها 
 فـيوتنافسهم فيها، ألنها منه وفيه وإليه. توظُِّفي وأخيت 

الوزارة كان بقراٍر كريٍم منه ال الستغالل وساطته بقدر 
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 ستثمارها مهنيًا،ما كان تفعياًل منه لطاقات البلد وا
فاعلة قد جتديِه نفعًا وقتها! بعد اطالعه  واستغالل كوادر

على السري الذاتية واملسار التفاعلي وشؤون اجملتمع. هاتفتُه 
يوم استغل مدير فرع منصبه لغربال جهٍد وبعثرة مواهب 
وكبت قدرٍة وجلم صوٍت، كان فاعاًل مناهضًا لغربلته، 

خفُت اتصال! فما تهيَّبُت الوكالة وال الوكيل حينها وال 
كان صوتُه املدنيُّ املشبوُب ِطيبًة وحنانًا يَهُب امُلتحدَِّث أمنًا 

 ..وسالمًا
مل يتحدث يومًا بلغة املسؤول الفوِقي أبدًا! استمَع وناقش 
وحاجج ووعد وأوفى بالوعد وسوَّاُه الوِئام! صدَّر قرارًا 

ي، رمسيًَّا يلغي قرار املدير املتغربل، وأمََّن الوضع الوظيف
وأنهاه اخلصام.. مل ُينهِه بزجٍر وال حتقيٍق وال حمَضٍر وال 

 !سؤال
ظنَّنا أنَّ انتقاله من وكالة الوزارة إىل جملس الشُّورى 
مبرُسوٍم ملكيٍّ، وثقٍة قياديٍَّة موُسومٍة بإجالٍل وتقديٍر 
وإكرام أنَّ الوصَل انقطع وتعرقل الكالم! وإذ به يتأنَسُن 

ُب الَعالقة التَّفاعليَّة وُيحيي املَسار.. أكثر مع املنِصب ويؤدِّ
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يردُّ السُّؤاَل، وُيعاِوُد االِتصاَل، وُيهنُِّئ.. وُيبارُك، ويتفقَُّد 
 !وُيتاِبع

وما غادر الِذكُر احَلَسُن وال غاَب « عوض»فاليوَم َغادرنا 
األثر! وهو الذي خطَّ بيِده عبارات الرَّحيل قبل أن يرحل، 

التَّفاُعل امُلشرتك بقاعدة أخالقيَّة سبق أن وجسَّد تكاُمليَّة 
فضاءات الوزارة إبَّان انتقاله  فـيتناقلتها الصُُّحف وتطايرت 

أذهان  فـيإىل الشُّورى، وأظنُّها مل تزل ولن تربح عاِلقًة 
إن غادرُت هذا املكان.. فقد بقيت لكم "الزمالء هناك 

ن الذكرى الطيبة، وسوف نبقى إخوة؛ فاملنصب البد أ
 ."تكون له نهاية، ولكن األخوة واملودة هي الباقية

فعلى ُرُوِح َعوٍض سالٌم، ولذكرِه ُخُلوٌد، ولقلوِب َذويِه 
 *!وُعشَّاِقه صرٌب وثباٌت

  

                                                 
 م.2018فبراير  27نترنت(، جريدة الحياة بكة )االمصور من الشا *
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 رثاء للزميل املرحوم ...
ادي... عوض 

َّ
د
َّ
 ... رمحه اهلل  ..  الر

 علي القحطاني
متر على اإلنسان شخصيات ال يسعه إال أن يتوقف 

بناء شخصيته؛ وتساعد  فـيعندها. شخصيات تضع لبنة 
حياتنا وقت  فـيختاذ قراراته. تظهر هذه الشخصيات ا فـي

البدايات؛ بداية كل مرحلة قبل أن تتكون جمموعة 
القرارات اليت تكتفي بعدها عن املشورة والتوجيه. من 

نفسي؛ هو زميل العمل  فـيهلا األثر هذه الشخصيات اليت 
املرحوم بإذن اهلل أبو عصام .التقيت املرحوم اول يوم عمل 

 لي؛ بصفته وكيل الوزارة!  ومن هنا بدأت أتعلم منه. 
احلقيقة مل أكن أعمل فقط اجلوانب  فـي

االجتماعية اليت أوكلت إليه؛ كنت أتعلم ال تلقائيا جوانب 
ات العمل الثمانية كاملة من شخصيته ألنين التزم بساع

مكتبه،  فـيمكتبه، فقد استضافين تكرما  فـيجالسا 
وأخذت منه جوانب أعجبتين من شخصيته أبو عصام من 

عمله؛  فـيتفانيه  فـيالشخصيات اليت قل ما جتد مثلها 
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داء مهامه باملستوى املطلوب، وأكثر مما كان إخالصه أل
ه، أبو هو مطلوب أحيانا، يشدني أكثر إىل شخصيت

عصام كان ينطبق عليه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم : 
 إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمآل أن يتقنه. .

كان من الزمالء القالئل، حيث كان يصلح 
األخطاء بيده وبثقة، رغم خطورة أعماله االجتماعية، ومن 

عمله كان يدقق على أعمال اآلخرين  فـيشدة إخالصه 
للقصور  ًامتابعتها، فلم يكن متجاوزاملنوط به مسؤولية 

ألحد مادام األمر متعلقا مبصلحة العمل، اليت  وال جماماًل
كان يعتربها مصلحة وطن  ... وفوق كل مصلحة.  تعلمت 
منه أن خدمة الوطن فوق كل اعتبار، من أي موقع، ومهما 

 كانت التكلفة. .
قواسم شخصيته اهلادئة املطمئنة،  البد وأن تؤثر 

.. بتواضعه،  والتزامه بتكاليفه، وحمبة زمالئه له، فيك. 
مل نكن نتعلم منه شؤون العمل فحسب،  بل كنا نتعلم 
منه كيف ننجز هذا العمل بروح وإخالص وتفان وإميان 

هذا املقام  فـييسعين  . الابأهميته صغريا كان أو عظيم
َمِئنَُّة إال أن استذكر قوله تعاىل :) َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْط
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ي َواْدُخِلي اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِد
وأكرم  ،واعف عنه ،وارمحه ،غفر لهاَجنَِّتي (. اللهم 

 وأهلم ذويه الصرب والسلوان،  ،ووسع مدخله ،نزله
بعفوك ومغفرتك  برد قربه ةيوم اجلمع فـياللهم 

ه وارمحه وأبدله دارًا خريًا من سكنه جنتك اللهم اغفر لأو
 داره يا ارحم الرامحني. إنا هلل وإنا إليه راجعون  ... 
 واهلل ما كتبتها إال ألعود إليها باكيًا ....   

 اهلل .. فـيحمبك 
 9األخصائي االجتماعي م
 عاقة بأبها ..بوحدة اخلدمات املساندة لذوي اإل

  *علي القحطاني
 اجلمعة

1439/5/30 
 م11:11

 
  

                                                 
 نترنت(.مصّور كما نشر في الشابكة )اال *
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 تغريدات رثاءــ 2
تغريدات الرثاء كثرية جدًا، وما هذه إال أمثلة قليلة         

وأدعو اهلل بالثواب لكل مغرد على سبيل املثال،  من كثري
أو كاتب مقال أو شاعر شارك بشعوره فـي هذا احلدث 

 اجللل.
 

  عبد العزيز اهلدلق:
  م:17/2/2018

 خاطري لرثاء عوض الردادي فـيكلمات 
ـي يوم اخلميس عوض الردادي... غادر هذه الدنيا ف*(1)

بعد  2018فرباير  15هـ املوافق 1439مجادى األول 29
صراع مع املرض مل ميهله كثريًا ... رمحه اهلل وأسكنه 

 فسيح جناته.
علي وال على كل من يعرفه  مل يكن خرب وفاته سهال      

 بل صاحبه أصابنا باحلزن على فقده ورحيله األبدي.
أبو عصام عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
سابقًا، رجل الدولة... ذلك املسؤول احملب لدينه ووطنه 

                                                 
 األرقام تعين بداية كل تغريدة *
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 وعمله.
عملت معه منذ انتقاله للوزارة مديرًا للمشرتيات عام      

مساعدًا للرعاية ثم وكيال لوكالة ( 2)هـ ثم وكيال 1413
الرعاية االجتماعية حتى صدر األمر امللكي بتعيينه عضوًا 

 هـ.1430عام  فـيجملس الشورى  فـي
كرس وقته وجهده واهتمامه ملستفيدي الوكالة      

ال تزال ووكالة الرعاية وتطوير دور ومراكز ومؤسسات 
 حمافظاتها.ومجيع املناطق  فـيبصماته 

دور التوجيه  فـياإلعاقة وكبار السن والشباب  ووذو األيتام
 واملالحظة وغريهم كانوا أكرب همه مبتابعته املستمرة.

الوزارة يتمتع  فـيكان متابعًا لكل صغرية وكبرية 
مثل  بالذكاء وقوة الذاكرة. كان قريبا جدًا من اجلميع

األخ أو األب بتواضعه وابتسامته ورقي تعامله وحسن 
 أخالقه.

وغري رمسية   كان رمحه اهلل ميلك عالقات رمسية( 3)
مهمات رمسية عديدة خارج اململكة  فـيسافرنا  واسعة.

عندما كان مديرًا عاما للمنظمات الدولية وكان نعم 
السفر وكان يرمحه اهلل دقيقًا وحريصًا على  فـيالرفيق 
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احملافل الدولية مثل ماهو حريص على  فـيمصلحة بالده 
 رة ومستفيديها.مصلحة الوزا

األخري املصلحة العامة هي  فـيخنتلف ونتفق معه و      
عصام إىل الدار  والفيصل وهي ما يسعى إليه. غادرنا أب

 فـيوبقي امسه وعمله وبصماته اإلجيابية سواء  اآلخرة
 جملس الشورى. فـيالوزارة أو 

عوض الردادي رمحه اهلل كان أخي األكرب وزميلي 
استمرت عالقيت به وتواصلي معه حتى قبل وصديقي فقد 

 مرضه رمحه اهلل.
( مع أخيه 4)املستشفى وتواصلت  فـيحاولت زيارته 

 عايض إال أن ظروف مرضه لألسف مل تسمح لي.د.
أعلم أن هذه الكلمات مل ولن توفيه حقه ولكنها كلمات 

 خاطري لعلها توفيه بعض حقه. فـي
الردادي وأسكنه  رحم اهلل سعادة األستاذ عوض بن بنيه

فسيح جناته، اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه 
 هووسع مدخله وأكرم نزله واغسله باملاء والثلج والربد ونق

من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس 
ه ئالفقيد وأبنا ةوعظم اللهم عزاء أخيه د. عايض وزوج
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 وبناته وكافة أسرته.
 وفاة أخ عزيز فقدناه. فـيميع أحسن اهلل عزاء اجل

  محد القاضي
  م15/2/2018

 الرَّدَّاديأ/ عوض بنّيه  الفاضلــ ورحل هلل زميلنا وأخونا 
عبق الذكر ومجيل العطاء، رحل لرمحة اهلل، تاركًا 

حتفُّه دعوات األيتام والعجزة واملعاقني الذين تفانى 
الة الوزارة للرعاية االجتماعية" خبدمتهم خالل توّليه "وك

رب ارمحه كما رمحهم، وأكرمه بنعيم ال يبلى، وامجعنا 
 جنة املأوى. فـيبه وأحباءه 

 

 حسام الدين بن حسني خاشقجي
 م15/2018

مشهدك،  رمحك اهلل، وغفر لك، وطّيب مرقدك، وعّطر
وجعل آخر مثواك جنَّة الفردوس األعلى بصحبة احلبيب 

املدينة  فـياملصطفى أيها األخ والصديق.. زميل الدراسة 
والرياض.. وقد كانت رحلة حياتك حافلة بالعطاء، جعلها 

ميزان حسناتك، وأعظم أجر آل بيتك وعشريتك  فـياهلل  
 .وحمبيك وأحسن عزاءهم
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 اخلضرييد. علي بن عبد العزيز 

 م15/2/2018
فقدنا اليوم صديقًا عزيزًا هو األستاذ عوض بن بنّيه 

، عضو الشورى ووكيل الشؤون االجتماعية سابقًا الرَّدَّادي
يًا فتغمده اهلل بواسع  رمحته. كان مسحًا متواضعًا، ح

باأليتام واألرامل وذوي االحتياجات اخلاصة. عزاؤنا ألهله 
، الرَّدَّاديص بالعزاء الصديق العزيز د/ عائض خنوحمبيه و

 حفظه اهلل.
 

 د. حامد الوردة
 م22/2/2018

الدورة اخلامسة  فـيزاملته  الرَّدَّاديرحل أبو األيتام أ.عوض 
 فـيجملس الشورى، كان حيدثين كثريًا عن جهوده  فـي

مناطق الشمال اإلنسانية واالجتماعية وعالمات االبتهاج 
جزاكم  ،وأسكنه فسيح جناتهعلى حميَّاه ــ رمحه اهلل 

ه سرية فـياهلل خريًا د. مرزوق على هذا املقال الذي اختزلت 
 .(1)إنسانية اجتماعية نادرة

                                                 
 مرزوق بن تنباك فـي مقاله "رحل أبو األيتام".د. يقصد : د. مرزوق  (1)
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 ناصر احلميدي
 م15/2/2018

رمحة واسعة،نعم الرجل، كل من  الرَّدَّاديرحم اهلل عوض 
عرفه يشهد له باخلري، أحد رجاالت الدولة املخلصني، 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية وعضو جملس الشورى 
والناشط االجتماعي املعروف. صادق العزاء ألسرة 

 ، ولكافة زمالئه وحمبيه. إنا هلل وإنا إليه راجعون.الرَّدَّادي
 

 جنيب الزامل
 م15/2/2018

تنظيم العمل التطوعي  فـيرحم اهلل زميلنا وحبيبنا ومعلمنا 
، وعزاؤنا ألهله الكرام، ولنا الرَّدَّادياخلريي عوض بنيه 

 فـيحنن الذين أحببناه، وتعلمنا على يديه، اللهم اجعله 
 عليني مع األبرار والصاحلني آمني.
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 :(*)ــ الشعر3
  

                                                 
 نرتنت(.)االمصورة من الشابكة  (*)
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تأد

ُ
 مِ وجودا  يف رثاء امل

 عوض بن 
َّ
 بنيه الر
َّ
 له ــد

ُ
 *ادي ــ غفر اهلل

 
 

 
  

                                                 
 نرتنت(ي الشابكة )االـمن حسابها ف *

 

 ر!ــــــَعوٌض ماَت؛ وَما ماَت األث
 ْرـــاَراُت الِفَكــو للذكِر منــه
 

 قٍّ؛ َوْعُد ِصدٍق بيَنَناـــُه َحــــُكْن
 َدرـــاُت الَقــــلم آيـــُن السِّـــــويِقي

 

 ىـَقـتـٌج ُمنـــــهـاِد نــــألجَمــو ِلــه
 رــوَم َشمٌس وَقَمــالَي ي َسَماَناـف
 

 قد َطوى الُعمَر بأفضاِل الرِّضا
 واستقرَّ الفضُل وازدان الدََّهر!

 

 َهاــا فضَلــالَق أحيــَن األخــأنَس
 فَّيه ابتَساَماُت الزََّهْرـــَن َكـــبي
 

 َزمَزَم اإلحسان ِصدقًا وارتَضى
 رــــــَمن مجيل الِفعِل غايات األث
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 َطىـــاُش اخُلــــِل جيَّـــرٌع للفضـــُمس
ــَُر َعثـــــُل إذا الُعْمــُه الفضــــَحْسُب  ْرــ

 

 ىـلِّ اأُللـــــَر إىل كــــَســـدََّد اخلي
 مَرة العيش َوَطـْرـي غما َقَضُوا ف

 

 ِع الذيــــر للجمـــــقد متنَّى اخلي
 ْرــَبــسِئم العيــــــش، وفيه قد َص

 

 ِهــــي سعيـًا فــــعبــــــي تـــــالقــــوُي
 غرَي أن السَّعَي مل حيِمل ضَجْر!

 

 اــــــــهـل ـــاٍلعــأفـــس بــــفـــروََّح النَّ
 وكفى األيتام ساعات الكدر!

 

 َرِحـــــَم اهلُل َرجــــــااًل قــد قَضـــوا
 فـي َجميــالِت األماني والسَِّيـــــْر

 
 األحساء/ اهلفوف
 اعتدال ذكر اهلل
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 الصحافة: من -4
رحل وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية وعضو جملس 
الشورى السابق عوض بن بنية 

عن الدنيا، وأديت  الرَّدَّادي
الصالة عليه بعد ظهر  اجلمعة 

بقيع  فـيأمس األول، ودفن 
الغرقد، تاركًا سرية عطرة 

عمله خلدمة  فـيالعمل االجتماعي واإلنساني، وتفرغ  فـي
. عاصر شرحية املعاقني واأليتام واملطلقات واحملتاجني

وزارة الشؤون االجتماعية )العمل والتنمية  فـيخالل عمله 
وزراء. وتلقت أسرته وشقيقه وكيل  6االجتماعية حاليا( 

وزارة الثقافة واإلعالم سابقًا الدكتور عائض بن بنيه 
ه وحمبوه معددين العزاء، بينما نعاه أصدقاؤ الرَّدَّادي

كثريًا من مناقبه وصفاته احلميدة، سائلني اهلل أن يتغمده 
بواسع رمحته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصرب 

 وحسن العزاء.
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وأبدى أمني عام هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية 
 الرَّدَّاديسابقًا إحسان صاحل طيب حزنه العميق لوفاة 

ب وعطوف رحيم، حينو على مشريًا إىل أنه صاحب قلب طي
ًا ومكانًا يهناأليتام احملتاجني واملساكني وكان حاضرًا ذ

ومروءة وشهامة مع كثري من احلاالت اإلنسانية اليت 
 كانت تعرض عليه.

وذكر وكيل إمارة مكة املساعد للشؤون التنموية عبد 
وزارة  فـياهلل آل طاوي أنه تعامل مع الفقيد إبان عمله 

قطاعات عدة آخرها مدير عام  فـيالشؤون االجتماعية 
منطقة مكة املكرمة، إذ عرف  فـيالشؤون االجتماعية 

عنه التسامح وقضاء حوائج الناس وحبه لعمله كونه خيدم 
شرحية واسعة من منسوبي الوزارة آنذاك من املطلقات 

 واألرامل واأليتام واحملتاجني.
ن منسوبي وزارة الشؤون وقال أمحد دخيخ الغامدي م

صاحب بصمات مضيئة االجتماعية سابقًا إن الفقيد 
خدمة منسوبي وزارة الشؤون  فـيال توصف وأعماله كبرية 

االجتماعية وكان حريصًا على خدمة األهالي وتذليل 
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الصعاب وزيارة دور األيتام والوقوف على حاجاتهم سائاًل 
 جناته. اهلل أن يتغمده بواسع رمحته ويسكنه فسيح

 فـيزمالءه  1430نهاية صفر  فـيودع  الرَّدَّاديوكان 
جملس  فـيوكالة وزارة الشؤون االجتماعية بعد اختياره 

ها "إن غادرت هذا املكان، فـيالشورى برسالة خطية قال 
فقد بقيت لكم الذكرى الطيبة، وما ملسته منكم من 
 مشاعر خالل األيام املاضية، ال أستطيع التعبري عنها
وسوف نبقى إخوة، فاملنصب البد أن تكون له نهاية، 

  .*ولكن األخوة واملودة هي الباقية"

                                                 
 م.2018فبراير 18هـ، 1439جمادى اآلخرة  2صحيفة عكاظ، األحد  *
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 الصور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ي اجلامعةـعندما كان ف

صورة لي وله فـي متحف دنفر، والية كلورادو، الواليات 
 م1977/هـ1397يكية، شعبان راملتحدة األم
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كان فـي السنة مذكرة دراسية خبطه، عندما 
 الثانية فـي قسم اجلغرافيا
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 مقرر دراسي َدَرسه فـي قسم اجلغرافيا

 كتاب اشرتاه عندما كان طالبا يف الثانوية
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ورقة خبطه كتبها عندما خرج من املستشفى 
 هـ1438التخصصي فـي رمضان 

 إفطار مع األيتام فـي شهر رمضان
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 من آخر صوره 
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 كتابة لي خبطه

 فـي إحدى االحتفاالت
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 صورة ملونة حلسابه فـي تويرت
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صورة معه فـي مناسبة عائلية اخلميس 
 يوما 35م قبل وفاته بـ 2018/يناير 11هـ 24/4/1439
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 م مع ابين د.عبداهلل عندما كان مبتعثًا2011مارس 
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