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المناعي عیسى بن عبدالرحمن: إنسانیھ نماذج  
 جامع في المناعي عبدالرحمن خلف والتراویح العشاء بصالة ألحق ان علىً : تقول وھي هللا رحمھا والدتي كلمات أذكر الزلت
 المنصرم القرن ثمانینیات في ذلك كان" وترتیلھ قراءتھ وحسن صوتھ لجمال خاص طعم لھا خلفھ الصالة فإن الكبیر الریان

 وإمام,  االسبق الداخلیھ وزیر مكتب ومدیر,  الناجح األعمال رجل ھو, ھذا المناعى عیسى بن عبدالرحمن.اعتقد ما على
 الدین بین فریدا إنسانیا توازنا,  عمره في هللا اطال المناعي عبدالرحمن الوالد أقام. رمضان لیال في الكبیر الریان جامع

 وطغت,  مجردا الربح إلى ینظر الذي األعمال رجل ھاجس على إنسانیتھ طغت, العباد رب وحق العباد حقوق بین,  والدنیا
" األعمال رجل نموذج إلى كمجتمع حاجة في حقیقة نحن, بإمتیاز إنسانا فكان,  وشروطھ المنصب مادیة على روحانیتھ
 الشیخ مكتب یدیر كان, المؤدلج أو الموظف ولیس المتجرد المواطن المسجد إمام إلى حاجھ في كمجتمع إیضا نحن", اإلنسان

 ھذا منازلھم الناس وینزل الجمیع ویساعد یتفھم وكان شتى امور في إلیھ یلجأ الجمیع وكان عمره في هللا أطال حمد بن خالد
 عبدالرحمن نموذج أھمیة, والصواب الحق غیر على تجمع أو تجتمع قد الناس أن والاعتقد وغیرھم الریان أھل من ماسمعتھ
 سلبیھ أثارا تحدث قد اجتماعیا متوازنھ غیر بقفزات الیوم مجتمعنا یمر حیث,  مضى وقت اي من أشد الیوم اإلنساني المناعي

 نموذج الى الحاجھ امس في الیوم نحن, والثراء المنصب عن معزوال المسجد تجعل وقد,  االنساني البعد غیاب حالة في
 ذھب قد هللا رحمھ والدي أن أذكر,  المشتركھ اإلنسانیھ بعین یرى الذي الناجح األعمال رجل, اإلنساني المناعي عبدالرحمن

 قبل ویتوفى بھ تنقلب أن هللا وقدر"  التیسیر" شركة من للتو سیارة إشترى الذي األخوه أحد یخص إنساني موضوع في إلیھ
 تنازل أن إال علیھ هللا رحمة الوالد أخبره عندما المناعي عبدالرحمن االنسان من كان فما, عربون سوى یدفع ولم بیتھ وصولھ

 من أكثر الیوم المناعي عبدالرحمن نموذج الى حاجھ في نحن لماذا,  الینسى إنساني موقف.المیت على وترحم المبلغ باقي عن
 خطیره تقسیمات تظھر بدأت, ثروة أو منصبا كان سواء, الریع بآثار متأثرا العزلھ نحو یتجھ بدا مجتمعنا الن مضى؟ وقت أي

 من مزیدا الى نعود أن نحتاج,  المناعي عبدالرحمن الوالد فعل كما التقسیمات ھذه حاجز یكسر من الى نحتاج, لذلك نتیجة
 مجتمعھم مع اإلندماج من مزیدا منھم نرید افاضل أعمال ورجال,  كرام شیوخ عندنا,  القطري مجتمعنا علیھا قام التي األنسنھ
 المجتمع افراد فعل ماھو بقدر الحكومات فعل لیس المجتمعات تطور سر ان الننسى, آخر شىء أي عن بعیدا إنسانیا

 عبد إیمان كان, وأثریاء أعمال رجال من المجتمع لمساھمات نتیجة ھي الغرب وجامعات مؤسسات أكبر إن, وتضحیاتھم
 عمر في هللا أطال, إنسانیتھ من جزءا كلھ المجتمع وكان مكتبھ من جزءا المسجد وكان,  ثروتھ من جزءا المناعي الرحمن

 .والعافیھ الصحھ من بمزید ومتعھ, الكرام ابنائھ لھ وحفظ المناعي عیسى بن عبدالرحمن الوالد

 

 بقلم: عبدالعزیز دمحم الخاطر


