
�
العدد الأول ــ 1428هـ



�
العدد الأول ــ 1428هـ

قال تعالى : »وجعلناكم 
شعوًبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اهلل أتقاكم«
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أهل الوفاء .. 
ألهل الوالء ..

العالمين  الحم��د هلل رب 
عل��ى  والس��ام  والص��اة 
والمرسلين  األنبياء  أش��رف 
آله  نبين��ا محم��د وعل���ى 

وصحبه أجمعين وبعد :
إن من نعم اهلل سبحانه وتعالى - على هذه الباد - 
أن وحدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه 
اهلل رحمة واس��عة - فقد لّم شتات القبائل المتناحرة 
في دولة واحدة، تؤمن باإلسام ديًنا وشريعة حياة، 
واس��تطاع � بتوفيق اهلل س��بحانه وتعال��ى- أن يعزز 
الوالء لدى القبائل .. لهذا الكيان العظيم بكل حكمة 

وبعد نظر.
وما كان لهذا الوالء أن يتم لوال أن أصوله متجذرة 
ف��ي التاريخ � بفض��ل اهلل � والًء للدولة الس��عودية 

األولى والثانية والثالثة.
فقد كان األبطال من قبائل هذه الباد وأس��رها 

يقفون مع حكامهم من آل سعود.
ومن هؤالء قبيل��ة بني هزان الت��ي أثبت التاريخ 
وهلل الحمد مواقفها المش��رفة في التحالف مع بني 

حنيفة منذ القدم، ودفاع بعضهما عن بعض.
ومن بن��ي هزان عدد من األبط��ال، منهم العم 
عب��داهلل بن عثم��ان الهزاني الذي تش��رف بدخول 
الرياض مع الملك عبدالعزيز وُس��طر اس��مه بمداد 
من العّز ضمن الكوكبة الذين ش��رفهم اهلل بمرافقة 

الملك عبدالعزيز.
وهذا الوالء غرس��ه فين��ا أجدادنا من��ذ القدم، 

ونغرسه كل يوم في أبنائنا إلى األبد.
وحينما تتحدث هذه النشرة عن بني هزان ورجالها 
وأعامها وأبنائها وأماكنها، فإنها تتحدث عن أهل 
الوفاء من بني هزان ألهل الوالء »حكام هذه الدولة«.

وس��يكون لهذه النش��رة - ب��إذن اهلل - األثر الكبير 
في الترابط األس��ري بين أبناء ه��ذه القبيلة لخدمة 

الدين والمليك والوطن.
حفظ اهلل لهذه الباد أمنها وعزها في ظل هذه 
الدول��ة المباركة، إنه س��ميع مجيب وآخر دعوانا أن 

الحمد هلل رب العالمين.

الم�سرف العام

د. محمد بن را�شد العثمان الهزاني

رئي�س التحرير

د. اإبراهيم بن عبداهلل الزامل الهزاني

�سكرتير التحرير

عبدالرحمن بن زيد بن را�شد الهزاني

ن�سرة دورية �سنويـة ت�سدرها قبيلة بني هزان

العدد الأول - �سوال  1428هـ

د. محمد بن را�شد العثمان الهزاني

والأدبية  التاريخية  بالجوانب  تعنى  الن�سرة  هذه 

المقالت  بن�سر  تعنى  ول  والثقافية  والتربوية 

ال�سيا�سية اأو ذات التوجهات الفكرية اأو الختالفات 

المذهبية، ول تقبل المفاخرة اأو الطعن في الأن�ساب. 

كما ترحب بكل قلم هادف من القبيلة  ومن خارجها.

www.banyhezzan.com
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اأبـو فـهـد نجـد العـروبـات �سلـمـان

في هذا العدد :

الملك عبدالعزيز يحل �سيفًا على 

اأ�سرة اآل عثمان الهزانية

�سعـد بن عـامـر الهـزانـي

الرابطة الحقيقـية

عبداهلل بن عثمان الهزاني

جائزة بني هزان للتفوق العلمي

في عامها الثاني

مح�سن بن عثمان الهزاني

القروم التي تعز العويني

نبذة مخت�سرة عن �سندوق قبيلة بني هزان

ر�سيد بن ح�سن الهزاني

بنو هزان تاريخ تليد وحا�سر مجيد
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قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ليس الواصل 
بالمكافئ إنما الواصل الذي 

إذا قطعت رحمه وصلها«
حديث �سريف



كحيالن ع���ّود  ي��وم  اهلل  ابحمد 

من ال�شفر ن�شعد برجعة �شموه

مثل الرعد ال من قلط جتك االمزان

ال ح��ل واح��ي��ا م��ي��ت ال��خ��د دوه

�شلمان  العروبات  ابو فهد نجد 

علوه م��ن  العلو  وفيها  اميرها 

م�شرب مثل للجود للحكم ميزان

بفك الحقوق ان عودت له مفوه

ح��وران طير  الم�شكلة  الياتوال 

اقفى الخ�شوم وبينهم من االأخوه

برزخ ندى العا�شين في مجل�شه الن

وجمر العنيد بينطفي منه �شوه ال�ساعر / فهد بن �سعود بن را�سد الهزاني

ال�سمو  ب�ساحب  ترحيبية  ق�سيدة 

الملكي الأمير  �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود با�سم بني هزان بمنا�سبة 

عودة �سموه اإلى الريا�ض.
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ب�سم  اهلل الرحمن الرحيم

��َه��ا  يُّ
َ
اأ }َي���ا   : الكريم  كتابه  في  القائل  هلل  الحمد 

َواِح��َدٍة  َنْف�ٍس  ��ن  ِمّ َخلََقُكم  ��ِذي  الَّ ��ُك��ُم  َربَّ اتَُّقوا  النَّا�ُس 

َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِن�َشاًء... 

االآي�ة{ الن�ساء .

لتكون  الأ�ــســرة  اإن�ساء  على  الإ�ــســالم  يحث  هكذا 

امتدادًا للحياة وراحة للطرفين.

فيها  تترعرع  جميلة  ودوحة  ظليلة  واحة  فالأ�سرة 

فيها  وتنمو  اأفـــرادهـــا،  بين  ــفــة  والأل الــحــب  ــر  اأوا�ــس

عالقات الود وال�سفاء في محيطها، ومن اأجل ذلك 

ياأتي الترابط الأ�سري مهمًا للغاية و�سروريًا للحفاظ 

على تلك القيم.

الحاجات  �س  تلمُّ يمكن  الأ�سري  الجو  خالل  فمن 

ال�سخ�سية لأفرادها واكت�ساف الم�سكالت التي يمكن 

اأن تع�سف بذلك الترابط قبل حدوثها.

تربوية  منظومة  ي�سكل  اجتماعي  نظام  فالأ�سرة 

عنا�سرها التعاون والإيثار والتوا�سل، واإطارها الحب 

ال�سادق والود ال�سافي والتفاعل الإيجابي.

د  واجتماع اأفراد الأ�سرة ولقاوؤهم مع بع�سهم يج�سِّ

حثَّ  ومــا  الكريمة،  الآيــات  في  الرحمن  به  اأمــر  ما 

عليه الم�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم في الأحاديث 

ال�سريفة.

بينهم  وي�سيعون  اأفرادها،  يتوا�سل  لأ�سرة  فهنيئًا 

�سوؤونهم  في  المتبادل  والهتمام  والحــتــرام،  الــود 

كافة، ليتحقق معنى الأ�سرة، في اأهدافها وغاياتها.

�سالح بن اإبراهيم بن �سالح الحريقي

الر�س 

حكمة وعدل وللمهمات �شامان

وه كل الخ�شال النارده من ح�شّ

ماخذ من الدنيا �شوى رفعة ال�شان

ومن العقل ما قد خذا اإال �شدوه

رابي على الطوالت من عهد وازمان

مبطي على الطوالت ما هوب توه

يوم ان اأبو تركي على رو�س اال�شطان

نوه الجرد  واميرنا يروي ظما 

�شوا الريا�س جنان ما مثلها جنان

�شوه ي��وؤدي للح�شارات  وكل ما 

في نجد ح�شمه وله باالأقطار ح�شبان

وله في ربوع ال�شرق والغرب قوة

ما قول ب�شته يفتخر بين االمتان

وما قول هيبة �شيدي في هدوه

لكن اأقول اإن الفخر زاد له �شان 

ال ���ش��ار درب����ه داي����م ف���ي ح���ذوه

�شامت له العليا ذرا قدر االمكان

بالمروه الوفا  م�شامين  وع��زز 

�شمح النبا منوة مداليج االأوجان

ريف الك�شيف الي بجوعه تطوه

عزي لمن ال من ح�شا ب�شوف �شلمان

وال واهني من �شاق معه المخوه

هتان  دوم  ال��ه��ن��ا  ج��ع��ل  ي��ا  عليه 

جوه بالفجيعات  اهلل  عكر  وال 

في جيته تحيي المحافيل هزان

واأجمل ق�شيد ينكتب في �شموه

اختم ولو بي اأكثر ال�شي ما بان

لوه باخت�شر رغم  االإطالة  عن 

الحمد هلل يوم جا طير حوران

ت���و ال���وط���ن م���ا ن���ور ال���ي���وم ت��وه
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ح�سين بن عبدالعزيز بن ح�سين اآل عثمان

من ال�سفات الحميدة التي تتحلّى بها القبائل 

الأح��رار  �سيم  من  وهي  الكرم،  �سفُة  العربية 

وخ�سلة ل يمكن ك�سبها بالمال بل يهبها اهلل 

وفي  والفخر  الرفعة  دليل  وهي  ي�ساء،  لمن 

فقدها عار ومذّمة.

قبيلة   على   - وجل  عز   - اهلل  منَّ  ولقد 

حيث  ال�سفة  بهذه  )ال��ه��زازن��ة(  ه��زان  بني 

وت�سرفت  الهزاني(  عثمان  اآل  )اأ�سرة  حظيت 

با�ست�سافة الملك عبدالعزيز - رحمه اهلل - اأثناء 

فتح الحريق.
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اآل  عبداهلل  بن  عثمان  بن  عبدالعزيز  العم  رواية  ولعل 

عثمان الهزاني  -رحمه اهلل- تجلي للقارئ الكريم ق�سة 

اآنذاك  : كان عمري  تلك ال�ست�سافة. يقول رحمه اهلل- 

حوالي ثماني �سنوات عندما قدم الملك عبدالعزيز بعد 

فتح الحريق متجهًا اإلى نعام مرورًا مع الوادي، كان ق�سر 

ومزارع والدي عثمان واإخوانه تقع على �سفة الوادي �سماًل، 

فلما علموا بمقدم المغفور له جاللة الملك عبدالعزيز- 

يرحمه اهلل- خرج عمي محمد ووالدي عثمان ل�ستقبال 

هو  يقيم  اأن  منه  وطلبا  اهلل-  عبدالعزيز -رحمه  الملك 

عبداهلل  العم  رجاله  �سمن  من  وكان  عندهما،  ورجاله 

ى باأبي عثمان  ابن عبدالرحمن بن عثمان الهزاني المكنَّ

الذي دخل مع الملك عبدالعزيز اأثناء 

فتح الريا�س عام 1319هـ، فوافق وقد 

اأبدى رغبته -رحمه اهلل- في الإقامة 

لأ�سباب عدة،  منها :

الق�سر حيث كان ح�سنًا  ـــ مكانة   1

منيعًا، فقد كان يقع على الوادي من 

الناحية ال�سمالية، وكانت المزرعة 

محيطة به وفيها ثالث اآبار.

2 ـــ يقابل الق�سر جنوبًا جبل مرتفع 

الملك  له  المغفور  اأمر  وقد  منيع 

نفرًا من  عبدالعزيز -رحمه اهلل- 

رجاله ومنهم العم عبداهلل بن عبدالرحمن بن عثمان 

الهزاني بال�سعود اإلى قمة الجبل للمراقبة.

وكان  اهلل-  -رحمه  نظره  وبعد  �سيا�سته  من  ذلك  وكان 

اأخوه  اأما  الجبل.  قمة  في  اإليهم  ي�سل  والطعام  الماء 

نزل  فقد  اهلل  رحمه  �سعود  اآل  عبدالرحمن   بن  محمد 

اآل فراج والذي يطلق عليه »اأم  ببع�س الجي�س في ق�سر 

ج�سة« المجاور لمزارع والدي عثمان والتي يطلق عليها 

»اأم وثيلة«، وقد كان -رحمه اهلل- ياأتي اآخر النهار ليلتقي 

عجب 
ُ
باأخيه الملك عبدالعزيز في ق�سر اآل عثمان، وقد اأ

-رحمه اهلل- بمناعة الق�سر وقوة بنائه.

فقد  للنا�س  وا�ستقباله  اهلل-  -رحمه  جلو�سه  اأماكن  اأما 

الق�سر،  مجل�س  في  �سباحًا  يجل�س  اهلل-  -رحمه  كان 

وكان يجل�س وقت القيلولة خارج الق�سر في عري�س وا�سع 

كبير مغطى بجريد النخل ي�سمى »الع�سة«، وكان ي�ستقبل 

الملك عبدالعزيز  النا�س في المجل�س، وكانت مدة بقاء 

في الق�سر ثالثة وع�سرين يومًا قام خاللها بتوطيد الأمن 

في بلدة نعام وما جاورها.

وعندما عزم على الرحيل خرج الملك عبدالعزيز بجي�سه 

ورجاله وقد خرج معه عمي محمد اأثناء �سعوده مع الطريق 

الأثري وكان طريقًا جبليًا وعرًا ومتعرجًا يطلق عليه »درب 

اأثار  مما  الدرب  مع  الإبل  من  ثالث  �سقط  وقد  عجالن« 

قريحة الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل- 

فقال هذه الأبيات  الم�سهورة :

اأب��������وي ي����ا ن������ور ع���ي���ن���ي ال ت��ب��اط��ان��ي

يحنون��ه م���������ا  وربعي  ه��زل  الجي�س 

عجالني  درب  ي�شقى  ما  الحيا  ع�شى 

اللي هل الهجن والجي�س عجز وال يذبونه

ال��ل��������ي ق��������وي ي��ت��ل��ون��������ه ب��������االأر���ش��������ان��������ي

وال����ل����ي ه���زي���ل م����ع ال���ط���ف���ة ي���دزون���ه

وقد كان الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل- يت�سف ب�سفات 

عن  نقاًل  العم  روى  ما  ذلك  ومن  ح�سنة،  وماآثر  جميلة 

الملك  باأن  الهزاني  عثمان  اآل  عبداهلل  بن  عثمان  والده 

عبدالعزيز -يرحمه اهلل تعالى- كان مثاًل للخلق العظيم، 

فقد كان قويًا من غير عنف، لينًا من غير �سعف، وكان 

الت�سامح والعفو من �سيم المغفور له الملك عبدالعزيز، 

كالكرم  عنه  المعروفة  الحميدة  ال�سجايا  اإلى  بالإ�سافة 

وال�سجاعة و�سرعة البديهة.
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ومن هوؤلء الأبطال واأحد اأعالم الخليج العربي.. �سعد بن 

عامر الهزاني، الذي ولد �سنة 1250هـ في البحرين. ولأ�سرة 

المرموقة  الرفيعة  المكانة  البحرين  في  الهزانية  عامر  اآل 

المجورة  يجمعهما  اإذ  خليفة(،  )اآل  الحاكمة  الأ�سرة  عند 

القديمة في جنوبي نجد )قبيلة بني هزان والعتوب(، اإ�سافة 

الوثيقة  في مجلة  تعريفه  في  الوائلي حيث جاء  الن�سب  اإلى 

 :
)1(

ال�سادرة من مركز الوثائق التاريخية في مملكة البحرين

)�سعد بن عامر الهزاني من �سكان المنامة بالبحرين وينتمي 

اإلى قبيلة الهزازنة من »بني وائل«(.

يتمتع  ن�ساأته  منذ  الــهــزانــي  عــامــر  بــن  �سعد  ــان  ك ــد  وق

فائقة  وقدرة  وكرم وحكمة  �سجاعة  القيادية من  بال�سفات 

على  اعتاد  حيث  ال�سيا�سة؛  وح�سن  الأمــور  ت�سريف  على 

مخالطة الأمراء وال�سيوخ وكبار ال�سخ�سيات في الدولة، مما 

�سيا�سية  اأهمية  من  لها  ما  مع  المنامة  لإمارة  موؤهاًل  جعله 

وتجارية وهو في الثالثينيات من عمره، كما جاء في الوثيقة 

اأنه كان اأميرًا للمنامة في عهد ال�سيخ  علي بن  البريطانية 

، اأي: قبل �سنة 1286هـ.
)2(

خليفة اآل خليفة 

وكان ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة حاكم البحرين قد اأهدى 

ولما  واإجــالًل  تقديرًا  بالمنامة  مزرعة  الهزاني  عامر  بن  �سعد 

عرفه عنه من كرم، فقد اأ�سبحت مزرعته موئاًل لجميع 

القادمين اإلى البحرين من الجزيرة العربية..

وكـــــان �ــســعــد بـــن عــامــر 

الهزاني وا�سع 

من أعالم القبيلة

د. �سعد بن اأحمد بن �سعد اآل ح�سن الهزاني

ع�سو اللجنة التاريخية والثقافية

من اأعالم اخلليج العربي :

المكان  في  فهي  عجب  ول  و�سجعان،  باأعالم وفر�سان  هزان  بني  قبيلة  تزخر 

ال�ساهق من عنزة بن اأ�سد بن ربيعة، وبما حبا اهلل اأبناءها من �سفات العرب الخلّ�ض 

من ال�سجاعة والكرم، وما تميزوا به من الوفاء بالعهود وال�سدق عند خفق البنود.

حاكمًا  اأ�سبح  وبذلك  ال�سكيمة،  �سديد  ال�سلطة  قوي  النفوذ 

اإذ له ال�سالحية الكاملة بالحكم على  للمنامة حكمًا مطلقًا؛ 

غير الأ�سرة الحاكمة في البحرين، اأما اأحكامه عليهم فتكون 

بعد معاودة الحاكم بهذا ال�ساأن. وكان مجرى اأحكامه كمجرى 

اأحكام حكام العرب وهذا اإنما يدل على قوة نفوذه و�سلطانه.

اأعالم  من  الهزاني  عامر  بن  �سعد  اأن  على  دلياًل  ويكفي 

الخليج العربي ما جاء في الوثائق البريطانية والتي تحدثت 

باإ�سهاب عن الأعالم البارزين في الخليج العربي :

 سعد بن عامر الهزاين
 حسب الوثائق البريطانية

ال�ساحل  على  ميناء  بو�سهر-  في  البريطاني  المقيم  كان 

اأر�سل  قد  رو�س(  )اإدوارد  ال�سير   - العربي  للخليج  ال�سرقي 

جمع  منهم  طالبًا  العربي  الخليج  في  وكالئه  اإلى  خطابات 

كتابة  مع  لديهم،  الأعــالم الموجودين  اأبــرز  عن  معلومات 

معدٍّ  نموذج  في  الجتماعية  ومكانتهم  ووظائفهم  �سيرهم 

اأبنائهم،  واأ�سماء  ولدتهم،  تواريخ  مت�سمنًا  لهذا الغر�س، 

التي يتحدثون بها. مع  واأمالكهم، واللغات  وعدد زوجاتهم، 

معلومة  واأي  الأب والقبيلة،  ا�سم  ذكر  �سرورة  على  تاأكيده 

ت�ستحق الذكر.
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عن  المعلومات  جمع  اأ�سلوب  بريطانيا  ا�ستخدمت   وقد 

تدخل  المناطق التي  في  والــبــارزيــن  الم�سهورين  الأعـــالم 

عمل  النهج  وهذا  م�سالحها،  نطاق  �سمن  اأو  نفوذها  تحت 

مكامن  معرفة  اإلى  يهدف  الدرجة الأولــى  من  ا�ستخباراتي 

ال�سعف والقوة لدى كل �سخ�س من الأعالم البارزين.

وقد جمع وكالء المقيم في الخليج العربي هذه المعلومات، 

واأر�سلت اإليه في بو�سهر، ومنهم : اأحمد بن عبدالر�سول الذي 

2/رجب/1300هـ  في  وتدوينها  المعلومات  جمع  من  انتهى 

خطابًا  المقيم  اإلى  اأر�سل  وقد  الموافق10/مايو/1883م، 

ومكانة  ومراتب  )اأ�سماء  مت�سمن  اأنه  التقرير:  فيه عن  قال 

الم�سايخ والحكام والأكابر والأعيان واأهل ال�ساأن الكائنين في 

البحرين(. وممن وردت له ترجمة في التقرير )الأمير �سعد 

ابن عامر الهزاني(.

:
)3(

ون�ص ماجاء في التقرير 

)�سعد بن عامر الهزاني(

- طائفته : الهزازنـة.

- ال�سم : �سعد. 

- محل م�سكنه : منامة البحرين.

 - ا�سم اأبيه : عامر. 

- اأ�سماء اأولده : را�سد، عبدالرحمن، زيد، محمد، اأحمد، 

يعقوب، يو�سف )الجملة 7(. 

- زوجاتــه : الأولى بنت محمد، الثانية بنت زايد، الثالثة 

بنت عنبر، )الجملة 3(.

سيرته ومرتبته

مع شروحات أخرى وتاريخ مولده

�سوق  اأمــيــر  ـــــ،  1250ه �سنة  فــي  البحرين  فــي  ــده  )مــول

ما�ٍس  وحكمه  ودكاكينها،  �سوقها  و�سابط  البحرين  المنامة 

وفي  البحرين،  حاكم  عي�سى  ال�سيخ  بال معاودة  الأدنــى  في 

الأعلى مع المعاودة، ويدخل عليه الر�سومات ونطايرالمخازن 

 الهـوامـ�ص:

)1( مجلة الوثيقة، العدد الرابع والع�سرون، ال�سنة الثانية ع�سرة، رجب 1414هـ، ورئي�س تحريرها ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة.

)2( ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة قتل في معركة ال�سلع عام 1286هـ ، مجلة الدارة �س172 الحا�سية.

)3( مجلة الدارة، العدد الأول، �سنة 1426هـ، ال�سنة الحادية والثالثون، �س171.

)4( جريدة )الوطن( البحرينية، يوم ال�سبت 31/مار�س/2007م، العدد 479، �س9، مقال بعنوان )م�سجد الأمير �سعد بن عامر الهزاني(، اإعداد الكاتب: بدر بن �ساهين الذوادي.

)5( جريدة )الوطن( البحرينية، يوم الأحد 18/مار�س/ 2007، العدد462، مقال بعنوان )م�سجد �سلطان والما�س »تابعًا لل�سيوخ«(، اأي�سًا للكاتب بدر بن �ساهين الذوادي.

)6( من رواية العم ال�سيخ عبدالوهاب بن محمد بن �سعد بن عامر الهزاني، وقد قمت بزيارته ب�سحبة اأخي الأ�ستاذ محمد »اأبو في�سل« في منزله 

الكائن في مدينة الرفاع في مملكة البحرين.

)7( وله من الأبناء في اإمارة اأبو ظبي المهند�س محمد، والرائد بحري نادر؛ اأبناء �سعد بن محمد الهزاني.

البحرين  حاكم  مــن  عطية  نخيل  يــده  وتحت  والدكاكين، 

المدعي  من  الدعاوي  في  الأدنــى  وياأخذ من  ي�ستح�سلها، 

كان  وقــد  بالم�سالحة،  ذلــك  من  اأق�سر  والأعــلــى   ،)%10(

كذلك،  ال�سوق  في  اأمــيــرًا  خليفة  بن  علي  حـياة  �سابقًا في 

ومجرى اأحكامه كمجرى اأحكام حكام العرب، ومن اللغة ل 

يعرف اإل العربية( ا. هـ. 

وكانت له ب�سمة وا�سحة في تاريخ البحرين، وعرفت اأحد 

اأحياء البحرين با�سم )فريق ابن عامر(؛ دلياًل على �سهرته 

الم�ساجد  وبناء  الخير  اأعــمــال  حب  عنه  وعــرف  ومكانته، 

والأوقاف.

ول يزال حتى اليوم في المنامة )م�سجد الأمير �سعد بن 

عامر الهزاني( الذي يقع في »فريق ابن عامر« �سرق �سوق 

 304 407 مجمع  34 طريق  واأما عنوانه فهو مبنى  المنامة، 

�سارع اأبو هريرة -ر�سي اهلل عنه - المنامة.

عامر  بن  �سعد  الم�سجد  موؤ�س�س  من  اأوقــاف  وللم�سجد 

.
)4(

الهزاني - رحمه اهلل - اأمير �سوق المنامة 

ولــ�ــســعــد بـــن عـــامـــر الـــهـــزانـــي الــكــثــيــر مـــن الأوقــــــاف 

في  وقف  اأي�سًا  له  فقد ورد  المنامة  في  الخيرية  والأعمال 

.
)5(

م�سجد)ال�سلطان والما�س( في فريق )حي( »ال�سيوخ«

وخلفوا  والمروءة  بال�سجاعة  ا�ستهروا  �سعد  اأبناء  وكــان 

اإمــارة  على  والــده  محمد  :خلف  فابنه  مماته؛  بعد  والدهم 

المنامة فترة من الزمن.

الــزبــارة �سمن  معركة  في  قتال  فقد   : ويعقوب  زيــد  اأمــا 

   .
)6(

الجي�س البحريني اآنذاك

- اأحفاده : منهم ال�سيخ �سعد بن محمد بن �سعد العامر 

فا�ستقبله  العربية  الإمــارات  دولة  اإلى  انتقل  الذي  الهزاني 

.
)7(

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان وكان من خا�سته 

الرفاع  مدينة  ت�سكن  الهزانية  العامر(  )اأ�سرة  تزال  ول 

الإمارات  اأبو ظبي في دولة  اإمارة  البحرين، وكذلك في  في 

العربية المتحدة.
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الرابطة  ال�سوء على  ت�سليط  المقال  فوائد هذا  لي�س من 

النظر  بل  بالدنا،  توحيد  قبل  القبلية  والرابطة  الإقليمية 

والعبرة في الرابطة الحقيقية والحال الجتماعية في بالدنا 

بعد توحيدها حتى الآن على يد موؤ�س�س هذا الكيان العظيم 

- رحمه اهلل-.

عندما نت�سور بالدنا في هذا الوقت وما قبل توحيدها حيث 

كانت تجمعها العديد من الروابط القبلية والروابط الإقليمية 

نجد  الغاب؛  �سريعة  ت�سوده  اإقليمي  اأو  قبلي  تحت مظلة عرف 

ولكن  مجلدات.  اإلى  لحتجنا  فيها  اأ�سهبنا  لو  عظيمة  فــوارق 

على  البالد  توحيد  اأثناء  المجيدة  ال�سور  من  �سورة  �ساأنقل 

اأنه من  يد الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل-. ومما ل �سك فيه 

البطولية  ال�سور  هذه  على  اأبناءنا  نعرف  اأن  علينا  الواجب 

لجامع �ستات بالدنا على الكتاب وال�سنة، ومنها: في الأح�ساء 

الوطنية  للوحدة  ل�ستعادتها  ابتهاجًا  العر�سات  اأقيمت  فقد 

وتخلي�سها من حكم الأتراك الذي عانت منه الأمرين وعا�ست 

والقبائل  الأهالي  بين  فتن  تتخللها  م�ستقرة  غير  حياة  خالله 

الكبير  الأح�ساء  �ساعر  �سارك  المنا�سبة  وبهذه  المجاورة. 

حمد المغلوث - رحمه اهلل - في ق�سيدة ين�سدها الأهالي في 

العر�سة اأثناء م�سيرهم حتى ق�سر اإبراهيم بالهفوف مهنئين 

ومبايعين الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل -، منها : 

يا اهلل يا المطلوب يا جالي جميع الهموم

االإم����ام نع��م  بالدين  ق�ايم  اإم���ام  تن��ش�ر 

وق�سيدة اأخرى منها :

علي بن �سعد الع�سبان

ع�سو اللجنة التاريخية

مقــــال

ج���اه���ا ح�����اك�����م  م����ن����اه����ا  ال�����ل�����ي  ي������ا  دار 

م�����ا ل���ق���ت غ���ي���ر اأب��������و ت����رك����ي ت���ه���ل���ي ب��ه

دّب�����������ر ال����ع���������ش����ك����ري ع����ن����ه����ا وخ������اّله������ا 

اإلخ ب��ه..  ترمي  المعبود  ق��درة  اإن  دري  ما 

ولعلنا في هذه العجالة نكتفي بهذه ال�سورة التاريخية التي 

اخترتها من مئات ال�سور الم�سرقة التي تو�سح للمطلع اأن هذا 

الوطن لم يجمع �ستاته رغم الم�ساحات ال�سا�سعة والإمــارات 

ع�سية  بين  ال�سعبة  والظروف  المتعددة  والإقليمية  القبلية 

و�سحاها، بل كلف ذلك وقًتا وجهاًدا طوياًل للموؤ�س�س وجنوده 

البوا�سل - رحمهم اهلل-.

وننتقل هنا لت�سليط ال�سوء على البلدان النجدية ورابطتها 

بنية  على  تاأ�سي�سها  منذ  احتوت  حيث  المملكة،  توحيد  قبل 

وقت  في  اإقليمية  رابطتها  كانت  النحدار  متعددة  �سكانية 

رحمه   - عبدالعزيز  الملك  فهذا  وا�سح  والدليل  الأزمــات، 

اهلل - عندما ي�ستعد للجهاد وقت توحيد البالد يكاتب لنفير 

وال�سعراء  الموؤرخين  ناهيك عن  باأ�سمائها  النجدية  البلدان 

و�ساأتطرق  باأ�سمائها  النجدية  البلدان  اأحــداث  نعتوا  الذين 

الجتماعية  الرابطة  عن  المعرفة  تــزداد  لكي  لحقًا  اإليها 

اأدبية  بعادات  اأهلوها  تميز  التي  النجدية  البلدان  ل�سكان 

الهالل  بــلــدان  بع�س  عــن  تختلف  �سميمة  عربية  وتقاليد 

الخ�سيب، وذلك لأ�سباب، منها: نهجها ال�سلفي وبعدها عن 

والمتزندقة  المنحرفة  المذاهب  وتعدد  ال�ستعمار،  نظرة 

التي  البقعة  هذه  عن  ناهيك  ال�سالة،  الأفكار  اإلى  والدعوة 

ال�سعراء  فحول  القدم  منذ  واأنجبت  للوحي  مهبطًا  اأ�سبحت 

فيها  روؤو�سهم  الذين �سقطت  الم�سهورة  المعلقات  واأ�سحاب 
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القي�س  وامــرئ  كلثوم  بن  عمرو  من  ابتداء  فيها  وترعرعوا 

وانتهاء بزهير بن اأبي �سلمى. وهذه الكتل القديمة كانت في 

مثابة وزارة الإعالم امتدادًا اإلى فر�سان ال�سعر النبطي في 

الع�سور المتاأخرة.

فهذه القبائل القديمة التي تفرقت - منها من اأ�سبح خارج 

من  ومنها  الإ�سالمية،  الفتوحات  اأثر  على  العربية  الجزيرة 

دخل واأ�سبح �سمن رابطة قبائل حديثة متموجة ذات �سوكة 

ومناعة كما هي عادات القبائل العربية في تفرقها؛ ومن هذه 

القبائل القديمة من ا�ستقر في القرى النجدية ول زالت على 

ن�سبها القديم وال�سبب ثبوتها في مكانها وعدم ت�ستتها.

قال اأبو عقيل الظاهري وح�شب الن�شابة في هذه الفترة :

- العلم بات�سال ن�سب القبائل الباقية على ا�سمها القديم، 

اأمثال قبائل ع�سير الجد ع�سير - وهي  اأماكنهم  الثابتة في  اأو 

بن  عنز  من  فهوؤلء   - ربيعة  واأحد  مالك،  وبنو  وعلكم،  مغيد، 

ابن  منذ  قديمًا  معلوم  )ع�سير(  والجد  مكانهم،  فذلك  وائل، 

الن�سب  المنطقة، معروفة  قبائل ع�سير   : اأن قال  اإلى  الكلبي.. 

قديمًا، معروفة المكان قديمًا.

متموجة  بل  قارة،  ول  ثابتة  غير  نجد  قبائل  باأن  العلم   -

القبيلة  فــي  المتفرقة  القبيلة  مــن  بقية  ويــدخــل  متنقلة، 

الم�ستجدة بالجوار والمحالفة والم�ساهرة، وقد تبقى القبيلة 

المنتفق  مثل:  بالأحالف،  تكبر  ولكنها  القديم  ا�سمها  على 

و�سمر وعنزة.. انتهى.

باأ�سماء  القروي  اأو  الإقليمي  ال�سكاني  التعا�سد   : واأقــول 

بلدانهم النجدية اأ�سعفهم على ثبوت في المكان وبالتالي ثبوت 

في الن�سب القديم الذي تفرقوا منه و�ساأقت�سر على ذكره :

الترابط  الآبــاء والأجــداد له دور بارز في  راأ�ــس  1- م�سقط 

داخلها  النجدية  والقرية  الإقليم  اأهــل  بين  والتعا�سد 

وخارجها، قال ال�ساعر الكبير محمد عبداهلل العوني في 

اإقامته  اأثناء  اأر�سلها  التي  بالخلوج  الم�سهورة  ق�سيدته 

في الكويت )لعقيل اأهل الق�سيم الذين في ال�سام( وقد 

و�سف البلدان التي كانت م�سقطًا لراأ�س الآباء والأجداد 

بالأم، يقول منها :

اأمن���ا واحل���و مطع���وم دره���ا ه���ي 

عياله���ا وحّن���ا  وربتن���ا  غذتن���ا 

اإلى اأن قال :

قل���ت اآه واوي���اله يا خيب���ة الرجاء

كي���ف اأمن���ا ته�ش���م وحّن���ا قباله���ا

2- ومما يورث الترابط الإقليمي وقوف اأهل القرية اأو الإقليم 

�سفًا واحدًا اأثناء الحرب والغزو، وقد جاء في عنوان المجد 

وابن عي�سى وابن غنام وغيرهم اأخبار با�سم البلدان تن�س 

المثال:  �سبيل  وعلى  واحــدًا،  �سفًا  البلد  اأهل  وقوف  على 

دحر  في  والحريق..(  )الحوطة  الفرع  اأهل  وقف  عندما 

الجي�س التركي، قال الإمام تركي بن عبداهلل - رحمه اهلل 

- في هذه المنا�سبة:

�شفتي هل العار�س  وع�شوك ب�شناق

واأهل الفرع ع�شوك روؤو�س الطوابير

جيرانًا  اأنف�سهم  ون  يعدُّ النجدية  القرية  فاأهل   : الجار   -3

وحق الجار م�ستمد من ال�سنة المطهرة جاء في الحديث 

بالجار حتى ظننت  يو�سيني  زال جبريل  »ما   : ال�سريف 

اأنه �سيورثه« فالجار عند العرب له حقوق كثيرة ل يت�سع 

هذا المقام لب�سطها.

ورفعة  مناقبهم  مــن  )الــبــاديــة(  المتموجة  فالقبائل 

جارهم  لحقوق  حفظهم  لهم  فــخــًرا  ويعتبر  روؤو�ــســهــم 

ودخيلهم قال الحطيئة يمدح بني اأنف الناقة اأحد فروع 

قبيلة تميم ال�سهيرة :

قوم ه���م االأنف واالأذن���اب غيرهم

وم���ن ي�ش���وي باأنف الناق���ة الذنبا

لجاره���م عق���داً  عق���دوا  اإذا  ق���وم 

�شدوا العناج و�ش���دوا فوقه الكربا

الجار  هذا  توؤهل  �سك  ل  الدبلوما�سية  المميزات  وهــذه 

اأ�سبح  التي  المتموجة  القبيلة  المكوث مع هذه  والدخيل في 

قبيلته  عن  ينقطع  الأجــيــال  وتعدد  ال�سنين  طــول  ومــع  منها 

الأولى وي�سبح في الثانية كما هي عادات العرب، ناهيك عن 

التحالف القبلي الحديث وقت الأزمات التي توؤهل تعا�سدات 

انحدارهم  تعدد  رغــم  الع�سبة  ح�سبة  في  اأ�سبحت  قبلية 

القبلي  انحدارها  تعدد  التي  النجدية  القرية  اأهــل  وكذلك 

ورابطتهم اإقليمية قبل هذا العهد الزاهر، قال الأمير رميزان 

ابن غ�سام التميمي الم�سهور المقتول عام 1079هـ :

وحنا ه���ل الجار الذي م���ا يروعه

نم���ال علي���ه  دب���ت  وال  فج���ات 

وه���ل �شيمة علي���ا و�شب���ر يخولنا

عل���ى �ش���ك غ���ارات الزم���ان جبال

ونرخ����س بغالين���ا لعين���ا ق�شيرنا

اإل���ى �ش���ال اأو خفن���ا علي���ه ي�ش���ال
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هذه رسالة من أحمد بن عبداهلل بن ثعلب 
آل رشيد الهزاني إلى اإلمام فيصل بن تركي 
فيصل  اإلمام  توجيه  طيِّها  وفي  1280هـ  عام 

عليها ..
السعودية  الدولة  رجال  من  ثعلب(  و)ابن 
فيصل  اإلمام  مع  بطولية  مواقف  وله  الثانية، 
عندما كان في )الدلم( حيث صّيرها قاعدة 

لحكمه.
وكان جده قد لقب بالثعلب من ِقَبل الحامية 
التركية في الدلم بعد سقوط الدولة السعودية 
األولى عام 1233هـ، وسبق أن  قتل أخاه حسن 

في »الدرعية«. 
»آل حسن  الخرج  في  )آل رشيد(  ولحمولة 
المواقع  أحد  )الهزانية(  ملك  ثعلب«  وآل 

المشهورة في الدلم.

فال�ستقرار في البلدان لي�س قريبًا بل منذ زمن بعيد، فهذه 

ذكرها  وورد  قري�س  قبيلة  �سكنتها  التي  القرى  باأم  ُنعتت  مكة 

ْق�ِشُم 
ُ
في القراآن الكريم، قال اهلل تعالى في �سورة البلد }ال اأ

ْنَت ِحلٌّ ِبَهَذا اْلَبلَِد{، ومن هذا المنطلق 
َ
ِبَهَذا اْلَبلَِد #!1!#( َواأ

نفهم ثبوت الأحياء والقبائل في البلدان وتاأ�سي�سها منذ الع�سور 

قبائل  �سكنتها  قديمة  بلدان  بذكر  �ساأكتفي  وهنا  الجاهلية، 

قديمة لكي تزداد المعرفة على ا�ستيطان قبائل قديمة، منها:

ن�ست  القديمة  البلدان  من  معا�سرة  مدينة   : الجوف   ���

الأول  القرن  حتى  كلب  لبني  اأنها  على  القديمة  الم�سادر 

الهجري وفي القرن الرابع اأطلق عليها جوف اآل عمرو ن�سبة 

ل�سكانها بني عمرو من طيء.

��� تيماء : مدينة اأثرية معا�سرة لها تاريخ قديم منذ اآلف 

ال�سمواأل  بالد  اأنها  اإلى  القديمة  الروايات  اأ�سارات  ال�سنين، 

ابن مزيقيا الأزدي الم�سهور، قال عامر بن الطفيل:

فاأمحل���ت الب���الد  تع���ذرت  ف���اإذا 

باالإثم���د اأو  تيم���اء  فحجازه���ا 

��� االأفالج : مدينة تغنى التاريخ القديم في ذكرها، وكانت 

لبني جعدة من ق�سير، قال �ساعر من بني هزان:

�شل���وا فل���ج االأف���الج عن���ا وعنك���م

دم���ا �شرارته���ا  �شال���ت  اإذا  واأكم���ة 

ع�شي���ة ل���و �شئن���ا �شبين���ا ن�شاءك���م

وتكرم���ا ع���زة  �شفحن���ا  ولك���ن 

ع�شي���ة ج���اءت م���ن عقي���ل ع�شابة

تق���دم م���ن اأبطاله���ا م���ن تقدم���ا

الن�سب  رابــطــة  معرفة  فــي  لحــقــًا  تكملة  وللبحث  ــذا؛  ه

وفوائدها بعد رابطة العقيدة والوطن.

 الم�سـادر:

- �سحيح البخاري. - القراآن الكريم.   

- �سبائك الذهب، للبغدادي. - رجال في الذاكرة، للطويان.  

- تاريخ ابن عي�سى. - عنوان المجد في تاريخ نجد.  

- كتاب التنظيمات الع�سكرية للبلدان النجدية في عهد الملك عبدالعزيز.

- معجم البلدان، لياقوت الحموي.                  - معجم بلدان الق�سيم، للعبودي.

- كتاب بكر بن وائل، للدكتور الفريح.                 - ديوان العوني، مكتبة المعارف.

- �ساعر الخليج العربي حمد المغلوث، للمهند�س  خالد اأحمد داود المغلوث.

- مذكراتي.

وثيقة
رسالة من أحمد بن ثعلب الهزاني

إلى اإلمام فيصل بن تركي

د. �سعد بن اأحمد بن �سعد اآل ح�سن الهزاني

ع�سو اللجنة التاريخية والثقافية
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 �سريته وحياته : 

عبداهلل  بن  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  هو 
ابن عثمان الهزاني, من قبيلة بني هزان, ولد 
في بلدة نعام سنة 1285هـ، وهو ينتسب إلى 
والداه  توفي  وقد  الهزاني,  عثمان  آل  أسرة 
في  أعمامه  عند  يتيمًا  وعاش  صغير،  وهو 
نعام حتى اشتد ساعده، ثم ذهب إلى الرياض 
بحثًا عن الرزق، حيث إن األحوال المعيشية 
قبل توحيد هذه البالد صعبة جدًا، فاستقرت 
به الحال في الرياض، وأخذ يشتغل بالتجارة، 
والبحرين  األحساء  إلى  الترحال  كثير  وكان 
والكويت والعراق، وذلك لقصد التجارة وطلب 
الرزق، وكان يأتي إلى مسقط رأسه نعام بين 
بن  عبداهلل  جدي  كان  ومرة  وأخرى.  فترة 
عثمان الهزاني في األحساء وهو في طريقه إلى 
البحرين للتجارة، وبينما هو في أحد أسواق 
األحساء قابله رجل له عالقة وصداقة قوية به، 
وأخذا يتجاذبان الحديث مع بعضهما اآلخر، 
فقال جدي لصديقه: ما الذي جاء بك إلى هذه 
السوق؟ قال : أرسلني الملك عبدالعزيز لشراء 
أسلحة وعتاد لكي يستردَّ ملك آبائه وأجداده 
في الرياض، فاتفقا جميعًا على شراء األسلحة 

بطل وسيرة

حمد بن محمد الهزاني

ع�سو اللجنة الجتماعية

عبدالعزيز  الملك  إلى  بها  والذهاب  والعتاد 
حيث كان يقيم خارج األحساء، وعندما وصال 
وعرض  بنفسه  عّرف  عبدالعزيز  الملك  إلى 
الملك عبدالعزيز عليه المشاركة في استرداد 
إن  حيث  بذلك  جدي  رّحب  وقد  الرياض، 
بأهلها  معرفة  وله  الرياض  في  خبرة  له 
عبدالعزيز  الملك  مع  شارك  وقد  وأحوالها، 
وقد  الرياض،  إلى  والدخول  الخطة  رسم  في 
نجحت الخطة المرسومة في ذلك، وظل هذا 
البطل من كبار رجال الملك عبدالعزيز حتى 
بطوالت  في  شارك  الرياض، حيث  دخوله  بعد 
وغزوات كثيرة، فقد كان صاحب رأي ومشورة 
للملك عبدالعزيز، وقد كان ينتدبه إلى مناطق 
كان  كما  المفسدين  لقمع  وذلك  المملكة  من 
هناك مراسالت ووثائق من عبداهلل بن عثمان 
بعد  حتى  عبدالعزيز  الملك  وبين  الهزاني 
وقد  الغالية،  البالد  هذه  في  األمن  استتباب 

منح وسام الرواد في عام 1419هـ.

بطل ساند أسد الجزيرة فاستحق التكريم :
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علي بن ح�سين بن علي العثمان

ع�سو لجنة الجائزة

�0
العدد الأول ــ 1428هـ



��
العدد الأول ــ 1428هـ

اإح�شا�س جميل و�شعور فيا�س. وت�شجيع المتفوقين وتحفيزهم من خالل تخ�شي�س جوائز لهم  التفوق 

اعتراًفا بالدور البارز والقيادي لهذه الكوكبة من الطالب والطالبات، رجال واأمهات الم�شتقبل.

وُيعّد التفوق عماًل اإبداعياً ومتميزاً له طابعه الخا�س لدى الذين ين�شدونه، ومما ي�شاعد على ا�شتمراريته 

لديهم تلك الحوافز التي يح�شلون عليها مهما كانت مادية اأو معنوية، حيث يعد عماًل اإبداعياً وركناً رئي�شاً 

في الت�شجيع العلمي ومظهراً من المظاهر الح�شارية التي تعنى ب�شحذ المواهب والحث على اال�شتزادة من 

العلم.

وي�شعى العديد من رجال االأعمال في هذه البالد للم�شاهمة بجهدهم ومالهم لخدمة وطنهم واأبنائه في 

مختلف المجاالت، ولعل جوائز التفوق العلمي التي انت�شرت موؤخراً في عدد من مناطق ومحافظات المملكة 

اأحد اأ�شاليب الدعم المقدم من القطاع الخا�س ورجال االأعمال الأبناء هذا الوطن.

وها هي جائزة بني هزان للتففوق العلمي تطل علينا في عامها الثاني وتكرم الطالب والطالبات المتميزين 

المتناف�شين فيما بينهم تناف�شاً �شريفاً، وهذا بحد ذاته كاٍف الأن يكون هدفاً من اأهداف هذه الجائزة الأبناء 

هذه القبيلة المباركة.

وتزداد هذه الجائزة هذا العام �شرفاً بت�شريف �شعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدبيان مدير عام التربية 

والتعليم للبنين بمنطقة الريا�س وت�شليمه الجوائز الت�شجيعية و�شهادات التقدير للمتفوقين والمتفوقات، مما 

�شيكون له االأثر الكبير في نفو�شهم واأولياء اأمورهم ولجميع اأبناء هذه القبيلة، وبال �شك فرعاية �شعادته لمثل 

هذه المحافل تاأتي امتداداً لالهتمام المتوا�شل بالطلبة والطالبات ودعمهم وت�شجيعهم من قبل والة االأمر 

في هذه البالد حفظهم اهلل ورعاهم الذين ال يدخرون جهداً في �شبيل دعم اأبناء هذا الوطن وت�شجيعهم.

وياأتي من بعدهم رجل التعليم وموؤ�ش�س وراعي هذه الجائزة واأحد اأبناء هذه القبيلة �شعادة الدكتور محمد 

ابن را�شد العثمان الهزاني فله مني ومن جميع اأفراد هذه القبيلة جزيل ال�شكر والتقدير والعرفان بدعمه 

ال�شخي وعطائه المتوا�شل و�شواًل اإلى تحقيق اأهداف هذه الجائزة، داعين المولى - عز وجل - اأن يجزل له 

المثوبة واالأجر جزاء ما قدمه.

جائزة التفوق
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املرحــلــة اال�ســــــم م

الثالث املتو�سطاإميان بنت حممد بن زيد الهالل1

الثالث املتو�سطخولة بنت حممد بن را�شد العثمان الهزاين 2

الثالث املتو�سطمنار بنت را�شد بن عبداهلل اآل عثمان3

الثالث املتو�سطهياء بنت �شعد بن عبداهلل الهزاين4

الثاين املتو�سطعهود بنت علي بن حممد الهزاين 5

الثاين املتو�سطنورة بنت �شالح بن �شعد الهزاين 6

الأول املتو�سطاأحالم بنت حممد بن �شعود الهزاين7

الأول املتو�سطاأ�شواء بنت را�شد بن ح�شني اآل عثمان8

الأول املتو�سطاأفنان بنت خالد بن ح�شن الهزاين 9

الأول املتو�سطاأميمة بنت حممد بن را�شد العثمان الهزاين 10

الأول املتو�سط�شيماء بنت عي�شى بن حممد املاجد 11

الأول املتو�سطنورة بنت حممد بن اإبراهيم العقيل 12

املرحــلــة اال�ســــــم م

ال�ساد�س البتدائياأ�شواق بنت طالل بن نا�شر الهزاين1

ال�ساد�س البتدائياأجماد بنت عبدالرحمن بن عقيل العقيل 2

ال�ساد�س البتدائيرندا بنت �شالح بن عبداملح�شن الهزاين3

ال�ساد�س البتدائيروان بنت عثمان بن حممد الهزاين 4

ال�ساد�س البتدائي�شارة بنت عبدالعزيز بن ح�شني اآل عثمان5

ال�ساد�س البتدائي�شارة بنت علي بن حممد الهزاين 6

ال�ساد�س البتدائيفاطمة بنت �شعد بن عبداهلل الهزاين7

ال�ساد�س البتدائيمنرية بنت عبداهلل بن ر�شيد الوايلي8

ال�ساد�س البتدائيميمونة بنت عبداهلل بن علي الهزاين9

ال�ساد�س البتدائيجنالء بنت زيد بن را�شد الهزاين10

ال�ساد�س البتدائيهياء بنت علي بن حممد الهزاين11

اخلام�س البتدائياأثري بنت حممد بن اإبراهيم العقيل 12

اخلام�س البتدائياأمل بنت علي بن زيد الهزاين 13

اخلام�س البتدائيخولة بنت را�شد بن زيد الهزاين 14

اخلام�س البتدائيروان بنت عبداهلل بن ر�شيد الوايلي15

اخلام�س البتدائيمنار بنت �شالح بن عبداملح�شن الهزاين16

اخلام�س البتدائيجنود بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل 17

الرابع البتدائي�شارة بنت حممد بن �شعود الهزاين 18

الرابع البتدائي�شموخ بنت حممد بن عبداملح�شن الهزاين19

الرابع البتدائي�شيخة بنت حممد بن عبداهلل الع�شبان20

الرابع البتدائينوف بنت علي بن حممد الهزاين 21

الثالث البتدائيرهف بنت عبدالعزيز بن حمد الهالل22

الثالث البتدائي�شريين بنت �شالح بن اإبراهيم احلريقي23

الثالث البتدائي�شذى بنت عي�شى بن حممد املاجد24

الثاين البتدائياأجماد بنت خالد بن ح�شن الهزاين25

الثاين البتدائيملياء بنت خالد بن حممد الهزاين26

الثاين البتدائيمنرية بنت عبدالعزيز بن ح�شني اآل عثمان 27

الثاين البتدائينورة بنت عبداهلل بن حممد الهزاين28

الأول البتدائيامتنان بنت را�شد بن عبداهلل اآل عثمان29

الأول البتدائيمنال بنت عبداهلل بن ر�شيد الوايلي30

الأول البتدائيمهرة بنت حممد بن را�شد العثمان الهزاين31

املرحــلــة اال�ســــــم م

الثالث الثانوياأريج بنت را�سد بن ح�سني اآل عثمان 1

الثالث الثانوي�سمية بنت عبداهلل بن حممد الهزاين 2

الثالث الثانويلولوة بنت �سعد بن علي الع�سبان3

الثالث الثانويمنرية بنت �سليمان بن حممد الهزاين 4

الثاين الثانوياأحالم بنت علي بن زيد الهزاين 5

الثاين الثانوياأ�سماء بنت عبداهلل بن علي الهزاين 6

الثاين الثانوياأجماد بنت حمد بن حممد الهزاين7

الثاين الثانويح�سة بنت حمد بن اإبراهيم احلريقي8

الثاين الثانويمنى بنت زيد بن عبدالرحمن اآل هالل9

الثاين الثانويمنال بنت خالد بن عبداهلل الزامل10

الثاين الثانوينوال بنت �سليمان بن حممد الهزاين11

الثاين الثانويمي بنت زيد بن عبدالرحمن اآل هالل12

الأول الثانويجواهر بنت عبداهلل بن علي الهزاين 13

الأول الثانويح�سة بنت �سالح بن اإبراهيم احلريقي14

الأول الثانويملى بنت را�سد بن ح�سني اآل عثمان 15

الأول الثانويمالك بنت زيد بن عبدالرحمن اآل هالل16

الأول الثانوينورة بنت حممد بن زيد اآل هالل17

  طلبة املرحلة املتو�سطة بنات    طلبة املرحلة االبتدائية بنات  

  طلبة املرحلة الثانوية بنات  

��
العدد الأول ــ 1428هـ



��
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ال�سهادة اال�سم م

بدور بنت علي بن حممد الهزاين 1

البكالوريو�س في الآداب والتربية تخ�س�س 

لغة عربية وعلوم اجتماعية من كلية التربية 

للمعلمات في محافظة الزلفي.

متا�شر بنت حممد بن را�شد العثمان الهزاين 2

البكالوريو�س في العلوم والتربية تخ�س�س 

ــة لــلــبــنــات  ــي ــرب ــت ــيــة ال الـــفـــيـــزيـــاء مـــن كــل

بالريا�س.

ح�شة بنت �شليمان بن حممد الهزاين 3

البكالوريو�س في العلوم والتربية تخ�س�س 

في  للمعلمات  التربية  كلية  من  الفيزياء 

محافظة الزلفي.

خلود بنت عثمان بن حممد بن عثمان اآل عثمان 4

البكالوريو�س في الآداب والتربية تخ�س�س 

للمعلمات  التربية  كلية  مــن  عربية  لغة 

بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق.

عزيزة بنت حممد بن زيد بن �شعود اآل هالل5

البكالوريو�س في العلوم والتربية تخ�س�س 

للمعلمات  ــة  ــي ــرب ــت ال كــلــيــة  مـــن  كــيــمــيــاء 

بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق.

نورة بنت را�شد بن عبداهلل بن عثمان اآل عثمان 6

البكالوريو�س في  الآداب والتربية تخ�س�س 

للمعلمات  التربية  كلية  من  عربية  لغة 

بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق.

هاجر بنت حممد بن را�شد العثمان الهزاين7
البكالوريو�س في العلوم والتربية تخ�س�س 

كيمياء من كلية التربية للبنات بالريا�س.

نورة بنت �شليمان بن حممد الهزاين 8

ــي الــعــلــوم  ــوم الــكــلــيــات الــمــتــو�ــســطــة ف ــل دب

والتربية تخ�س�س العلوم والريا�سيات من 

كلية التربية المتو�سطة للبنات بالزلفي.

نوف بنت عبداهلل بن علي الهزاين 9
البكالوريو�س في ال�سريعة من جامعة الإمام 

محمد بن �سعود الإ�سالمية.

جيهان بنت �شعد بن را�شد الهزاين10
اللغة  تخ�س�س  الآداب  في  البكالوريو�س 

العربية.

نورة بنت عثمان بن عبداهلل بن عثمان اآل عثمان11

اللغة  تخ�س�س  والتربية  الآداب  في  دبلوم 

العربية والعلوم الجتماعية من كلية التربية 

بني  حوطة  بمحافظتي  للبنات  المتو�سطة 

تميم والحريق.

  املرحلـة اجلامعية بنات  
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املرحلة اال�ســـــم م

ال�ساد�س البتدائيريان بن حمد بن حممد الهزاين 1

ال�ساد�س البتدائيعبداالإله بن علي بن حممد الهزاين 2

ال�ساد�س البتدائيعبداهلل بن را�شد بن عبداهلل اآل عثمان3

 ال�ساد�س البتدائيعبداهلل بن عبداملح�شن بن حممد الزامل 4

ال�ساد�س البتدائييا�شر بن اإبراهيم بن زيد الع�شبان 5

اخلام�س البتدائياإبراهيم بن حمد بن اإبراهيم احلريقي6

اخلام�س البتدائياإبراهيم بن �شالح بن اإبراهيم احلريقي 7

اخلام�س البتدائياأن�س بن زيد بن عبدالرحمن اآل هالل 8

اخلام�س البتدائي�شعد بن عبداهلل بن �شعد العبود 9

اخلام�س البتدائيعبدالرحمن بن عبداهلل بن علي الهزاين 10

اخلام�س البتدائيعبدامللك بن خالد بن ح�شن الهزاين 11

اخلام�س البتدائيعزام بن عبدالعزيز  بن علي بن زيد الهزاين 12

اخلام�س البتدائيفهد بن خالد بن حممد الزامل 13

اخلام�س البتدائيحممد بن اإبراهيم بن عبداهلل الزامل 14

اخلام�س البتدائينايف بن فهد بن حمد بن عبداهلل الزامل 15

اخلام�س البتدائيحممد بن ح�شن بن فهد الهزاين 16

الرابع البتدائيطارق بن حممد بن را�شد العثمان الهزاين 17

الرابع البتدائيعقيل بن عبدالرحمن بن عقيل العقيل 18

الرابع البتدائيعمر بن اإبراهيم بن عبداهلل الزامل 19

الرابع البتدائيفي�شل بن اإبراهيم بن زيد الع�شبان 20

الرابع البتدائيفي�شل بن فهد بن حمد بن عبداهلل الزامل 21

الرابع البتدائيحممد بن �شعد بن عبداهلل الهزاين 22

الرابع البتدائيحممد بن عبداهلل الهزاين 23

الرابع البتدائيوليد بن را�شد بن عبداهلل اآل عثمان 24

الرابع البتدائيعبدالعزيز بن �شالح بن �شعد الهزاين 25

الثالث البتدائي اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم بن زيد الهزاين 26

الثالث البتدائيعبداهلل بن ح�شن بن فهد الهزاين 27

الثالث البتدائيعبداملجيد بن علي بن حممد الهزاين 28

الثالث البتدائيعلي بن عبداهلل بن علي الهزاين 29

الثالث البتدائيحممد بن عبداهلل بن عبدالعزيز الهزاين 30

الثالث البتدائينواف بن عبدالرحمن بن �شعد بن منيع 31

الثالث البتدائيوائل بن عبداهلل بن ر�شيد الوايلي32

الثالث البتدائيعبداملح�شن بن �شالح بن عبداملح�شن الهزاين 33

املرحلة اال�ســـــم م

الثالث البتدائيفي�شل بن عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل 34

الثاين البتدائيتركي بن �شعد بن عبداهلل بن منيع 35

الثاين البتدائيح�شن بن �شعد الهزاين 36

الثاين البتدائيزياد بن حمد بن حممد الهزاين 37

الثاين البتدائيحممد بن طالل بن نا�شر الهزاين 38

الثاين البتدائينواف بن را�شد بن ح�شني اآل عثمان 39

الثاين البتدائييو�شف بن را�شد بن زيد الهزاين 40

الأول البتدائي تركي بن طالل بن نا�شر الهزاين 41

الأول البتدائي حممد بن �شليمان بن حممد الهزاين 42

الأول البتدائي م�شاري بن عبدالرحمن العقيل 43

الأول البتدائيمعاذ بن عبداهلل بن حممد الهزاين 44

الأول البتدائيم�شعل بن عبدالرحمن بن �شعد بن منيع 45

الأول البتدائيفهد بن عبداهلل بن �شعد العبود 46

الأول البتدائياإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم العقيل47

املرحلة اال�ســـــم م

الثالث املتو�سطاأحمد بن حممد بن �شعود الهزاين 1

الثالث املتو�سطعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ح�شني اآل عثمان 2

الثالث املتو�سطعبداهلل بن �شعد بن عبداهلل الهزاين 3

الثالث املتو�سط�شعود بن عبدالعزيز بن ح�شني اآل عثمان 4

الثالث املتو�سطحممد بن عبدالعزيز بن حمد اآل هالل 5

الثالث املتو�سطحممد بن عبداهلل بن حممد الهزاين 6

الثاين املتو�سطاإبراهيم بن �شعد بن عبداهلل الهزاين 7

الثاين املتو�سطخالد بن زيد بن عبدالرحمن اآل هالل 8

الثاين املتو�سطعبداهلل بن خالد بن ح�شن الهزاين 9

الثاين املتو�سطيا�شر بن حمد بن حممد الهزاين 10

الأول املتو�سطعبداالإله بن عثمان بن حممد الهزاين 11

الأول املتو�سطعبداهلل بن اإبراهيم بن عبداهلل الزامل 12

الأول املتو�سطفهد بن ح�شن بن فهد الهزاين 13

الأول املتو�سطحممد بن اإبراهيم بن زيد الع�شبان 14

الأول املتو�سطنوف بن حمد بن حممد الهزاين 15

الأول املتو�سطيا�شر بن عبداهلل بن حممد الهزاين 16

الأول املتو�سطيزيد بن خالد بن عبداهلل الزامل17

  طلبة املرحلة االبتدائية بنني    طلبة املرحلة االبتدائية بنني  

  طلبة املرحلة املتو�سطة بنني  
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ال�سهــادة اال�ســـــم م

5

الدكتور طبيب/

عبداهلل بن �شعود بن عبداهلل اآل هالل 

ـــوراه فـــي طب  ـــدكـــت ال

الأ�سنان من اأمريكا.

6

الدكتور الطبيب/

حممد بن عبدالعزيز بن حممد اآل عثمان 

والزمالة  الدكتوراه 

طب  في  الكندية 

وطوارئ  الأ�سنان 

الأطفال من اأمريكا.

7

النقيب املهند�س البحري/

عبداالإله بن اأحمد بن �شعد الهزاين 

الماج�ستير في اأنظمة 

هند�سة  ميكانيكية 

مواد متفجرة واأ�سلحة 

وذخيرة من فرن�سا.

8

الدكتور/

عادل بن علي بن عبداهلل امل�شعان الهزاين

الـــبـــكـــالـــوريـــو�ـــس فــي 

ــطــب الــبــ�ــســري من  ال

جامعة الملك خالد.

9

الدكتور/

عماد بن علي بن عبداهلل امل�شعان الهزاين

طب  في  البكالوريو�س 

جامعة  مــن  الأ�ــســنــان 

الملك �سعود.

10

الدكتور/

وليد بن علي بن عبداهلل امل�شعان الهزاين 

الـــبـــكـــالـــوريـــو�ـــس فــي 

ــطــب الــبــ�ــســري من  ال

جامعة الملك �سعود.

عبداهلل بن ح�شني بن علي العثمان 11

الـــبـــكـــالـــوريـــو�ـــس فــي 

من  والإعـــالم  الدعوة 

محمد  الإمــام  جامعة 

بن �سعود الإ�سالمية.

ح�شني بن را�شد بن ح�شني اآل عثمان 12

الـــبـــكـــالـــوريـــو�ـــس فــي 

من  الم�ساحة  هند�سة 

جامعة الملك �سعود.

حممد بن عثمان بن حممد اآل عثمان 13

الـــبـــكـــالـــوريـــو�ـــس فــي 

جامعة  مـــن  الـــدعـــوة 

ــد بــن  الإمــــــــام مــحــم

�سعود الإ�سالمية.

14

نا�شر بن عبدالرحمن بن نا�شر بن �شعود 

الهزاين 

الـــبـــكـــالـــوريـــو�ـــس فــي 

الإعـــــــالم وعـــالقـــات 

عــــامــــة مــــن جــامــعــة 

الملك �سعود.

عبدالرحمن بن را�شد بن ح�شني اآل عثمان 15

الـــبـــكـــالـــوريـــو�ـــس فــي 

الــــعــــلــــوم الـــبـــحـــريـــة 

كلية  مــن  والع�سكرية 

الملك فهد البحرية.

عبداهلل بن علي بن حممد الهزاين 16

البكالوريو�س في اللغة 

جامعة  مــن  الــعــربــيــة 

الق�سيم.

عبدالعزيز بن �شعد بن را�شد الهزاين 17

دبــــلــــوم فــــي الــعــلــوم 

جامعة  مـــن  الــطــبــيــة 

الملك �سعود.

املرحلة اال�ســـــم م

الثالث الثانويبدر بن را�شد بن ح�شني اآل عثمان 1

الثالث الثانويتركي بن حمد بن م�شاري الهزاين 2

الثالث الثانويخالد بن اأحمد بن �شعد الهزاين 3

الثالث الثانوي�شلطان بن �شعد بن عبداهلل بن منيع 4

الثالث الثانويعبدالرحمن بن حممد بن عبداهلل الع�شبان5

الثالث الثانويعبداملجيد بن عبداهلل بن �شعد بن منيع 6

الثالث الثانويعبداملح�شن بن حممد بن عبداملح�شن الهزاين 7

الثالث الثانويعبدالرحمن بن حمد بن م�شاري الهزاين 8

الثالث الثانويعبدالعزيز بن علي بن حممد الهزاين 9

الثالث الثانويعبداهلل بن عثمان بن حممد اآل عثمان 10

الثاين الثانويحمد بن عبدالعزيز بن حمد اآل هالل 11

الثاين الثانويحممد بن عثمان بن حممد الهزاين 12

الأول الثانويحمد بن �شعد بن عبداهلل بن منيع13

الأول الثانويرا�شد بن حممد بن را�شد العثمان الهزاين 14

الأول الثانويعبداهلل بن عبدالعزيز بن حمد اآل هالل15

الأول الثانويعبدامللك بن حمد بن حممد الهزاين16

  طلبة املرحلة الثانوية بنني  

  التعليم العايل  

ال�سهــادة اال�ســـــم م

1

ف�شيلة ال�شيخ الدكتور/

فوؤاد بن حممد بن عبدالعزيز املاجد

ق�سم  فــي  الــدكــتــوراه 

ال�سيا�سة ال�سرعية من 

محمد  الإمــام  جامعة 

بن �سعود الإ�سالمية.

2

ف�شيلة ال�شيخ الدكتور/

اإبراهيم بن عبداهلل بن حممد الزامل 

ال�سنة  فــي  الــدكــتــوراه 

جامعة  مــن  وعلومها 

ــد بــن  الإمــــــــام مــحــم

كلية  الإ�سالمية  �سعود 

اأ�سول الدين.

3

املقدم املهند�س الدكتور/

عبدالعزيز بن عثمان بن عبداهلل اآل عثمان 

هند�سة  في  الدكتوراه 

الم�ساحة الجيوفيزياء 

من بريطانيا.

4

الدكتور/

عبدالعزيز بن عبداهلل بن عي�شى املاجد

هند�سة  في  الدكتوراه 

البترول من اأمريكا.
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�سنتكلم في هذه العجالة عن ن�سب ال�ساعر ال�سهير مح�سن بن 

عثمان الهزاني.

من  اأ�سدق  ول  اأبلغ  الهزاني  مح�سن  ال�ساعر  عن  يتكلم  لن 

الذين  ال�سعراء  وكــذلــك  الــ�ــســاأن(،  )�ــســاحــب  نف�سه  ال�ساعر 

عا�سروه، فلنترك المجال لذلك الجيل ليتحدث عن نف�سه، ومن 

نجدهم  نكاد  فال  واأ�سرته،  ال�ساعر  قبيلة  على  نتعرف  خاللهم 

يذكرونه بغير )ابن هزان( يعنون قبيلته، )وابن عثمان( يريـدون 

اأباه واأ�سرته، كما جاء في ق�سيدة ال�ساعر مهنا اأبو عنقا بعد وفاة 

عريعر بن دجين بن �سعدون �سيخ بني خالد �سنة 1188هـ ي�سندها 

على مح�سن وجماعته قال :

زام���ٍل �شن���ادي  م���ع  عرع���ر  عق���ب 

به���اه �ش���رداٍح  ال���دار  �ش���راج  اأو 

�شن���اد ه���ّزان(  )اب���ن  اأوالد  ث���م 

عن���اه ملج���ا  من���زل  ل���ي  من���زل 

البارعي���ن المناي���ا  الح���رب  جم���رة 

اإل���ى ج���ا م���ا عن���اه خزن���ة المع�ش���ر 

�ش���الم باأزك���ى  ناده���م  ف���ي  ناده���م 

و�ش���اه اأبلغه���م  ث���م  قبال���ي  م���ن 

له  ق�سيدة  في  الخالدي  غرير  اآل  هــزاع  بن  �ــســرداح  وقــال 

مو�سوعها الحب والغرام ي�سندها اإلى مح�سن :

هاي���ف ح�ش���ا فيه الو�ش���اح المف�شل

ولب�ش���ه من اأن���واع الحرير المف�شل

و�ش���ل ال�ش���د  منته���ى  ي���ا  ل���ي  الم���وت 

اي�س الدوا لي يالع�شير )ابن هّزان(

من أعالم بني هزان

محمد بن عثمان اآل عثمان الهزاني

ع�سو اللجنة التاريخية

)ابن  بقولهم  ولجماعته  له  معا�سريه  اإ�سناد  هنا  ويالحظ 

هزان(. وهزان هي القبيلة المعروفة التي ت�سكن اأر�س اليمامة 

منذ العهد الجاهلي، وهي التي عناها ال�ساعر الأع�سى مخاطبًا 

)1(

زوجته الهزانية :

ل��ق��د ك����ان ف���ي اأه�����ل ال��ي��م��ام��ة منكح

وف��ت��ي��ان ه����زان ال���ط���وال ال��غ��ران��ق��ه

اأو  )الهزانيون  وجمعها  )الهزاني(  الن�سبة  )هــزان(  واإلــى 

)الهزاني(  ا�سم  في  ال�سمعاني  الن�سابة  ل  الهزازنة(، حيث ف�سّ

تف�سياًل دقيقًا وا�سحًا:

- )الهزاني 
)2(

562هـــ  �سنة  المتوفى  ال�سمعاني  الإمــام  قال 

وفي  الألــف  بعدهما  المفتوحة  الم�سددة  والــزاي  الهاء  بك�سر 

اآخرها النون- هذه الن�سبة اإلى هزان، وهو بطن من عتيك، وهو 

هزان بن �سباح بن عتيك ابن اأ�سلم بن يذكر بن عنزة بن اأ�سد 

ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان(.

وقال الدار قطني : )هو بطن ينت�سب اإليه الهزانيون، وهو اأخو 

محارب بن �سباح. قال : ومن الهزانيين �سيخنا اأبو روق اأحمد بن 

محمد بن بكر الهزاني حدث هو واأبوه من قبله.. اإلخ(.

اأ�سهر  ومن  العربي،  الوطن  اأرجــاء  في  حاليًا  منت�سرة  وقبيلته 

في  المتوفى  الحموي  ياقوت  قال  ونعام.  المجازة  وادي  بالدهم 

في  هــزان  لبني  باليمامة  واد  )نعام   
)3(

: الهجري  ال�سابع  القرن 

نعام  والزرع(، ومن  النخل  اليمامة كثير  اأر�س  المجازة من  اأعلى 

التاريخية كان مح�سن ير�سل اأولى مرا�سالته مع �سعراء ع�سره.
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مواجي���ف مترحلي���ن  ي���ا  رك���ب  ي���ا 

الزعاني���ف به���ن  ي�شك���ى  دوارب 

هج���ن عليه���ن م���ن نع���ام اإل���ى حيف

ليلي���ن م�شب���اح عق���ب  له���ن هج���ر 

وفي عر�س ق�سيدة اأر�سلها مح�سن اإلى �سديقه �سعد المليحي 

ال�سبيعي في الأح�ساء :

ودن لي �ش���روا الحنايا العوج عو�س

المنحي���ات العي���اد  عراجي���ن  اأو 

نع���ام جرع���ا  م���ن  ال�شب���ح  ين�ش���رن 

مزع���الت معقب���ات  الع�شي���ر 

ومن خالل ما �سبق ات�سح لنا من )ال�ساعر( قبيلته وبلده.

�سيرة  عن  اأكثر  ليزودونا  ومعا�سريه  مح�سن  لل�ساعر  ونعود   

تكرر  فنالحظ  اأ�سرته..  على  اأكثر  )منهم(  ونتعرف  ال�ساعر، 

مخاطبتهم له على �سبيل الفخر بـ)ابن عثمان(، ونجد له الذكر 

الم�ستفي�س في ديوان مح�سن الهزاني، قال مح�سن الهزاني *:

قبال���ي م���ن  ر�شل���ة  تحم���ل  اأوق���ف 

بال���ي عيني���ه  بغ���زال  �شع���ب  لل���ي 

ق���ل ل���ه اإذا جيت���ه وذا البي���ت خال���ي

اإل���ف يودي���ك ال�شالم )اب���ن عثمان(

وقال ال�ساعر �سليمان العفالق في ق�سيدة مر�سلة اإلى ال�ساعر 

مح�سن :

ي������ا اب��������ن م���ن���ت���ه���ى ال�����ط�����والت

)ع��������������ث��������������م��������������ان( وال���������������������ذي

ن��������ف��������و���������س ال��������م��������ع��������ال��������ي ب����ه

ع�������������ن ال���������غ���������ي���������ر ط������ام������ح������ه

وقال ال�سريف ح�سن بن هزاع :

الل���ي �شكى لي من ه���وى الطفلتينا

اللي دعن قلب )ابن عثمان( ق�شمين

ولول خ�سية الإطالة لأ�سهبنا في ذكر الأبيات التي توؤكد فخره 

واعتزازه في )عثمان(، فمادحوا مح�سن انتهوا عند مدحه اإلى 

الجد  اإلى  اإل  نهائيًا  يتجاوزه  ولم  الطولت(  )منتهى  )عثمان( 

ال�سهير )هزان(.

وكان )منتهى الطولت( قدوته ومثله الأعلى، قال مح�سن:

ذا ق���ول من ال�شيف و�ش���ط الزاليب

وال م�ش���ى في �شاح���ة الجار كالذيب

اب���ن ال���ذي م���ا دا����س بالعم���ر عايب

�ش���م العراني���ن الع�ش���اة ال�شخاني���ب

 الهـــوامـ�ص:

)1( ن�سب معد واليمن الكبير )ابن الكلبي( ج1 �س50 و51،  دار اليقظة العربية، 

تحقيق محمد فردو�س العظم.

)2( الأن�ساب )ال�سمعاني( المجلد الرابع �س 507، تقديم محمد اأحمد حالق، 

دار اإحياء التراث العربي.

)3( معجم البلدان )ياقوت الحموي( ج5 �س292.

)4( الرواد ال�ستين ال�سادر عن دارة الملك عبد العزيز �سنة 1419هـ �س55.

)5( كتاب الأدب ال�سعبي لعبد اهلل بن خمي�س �س92.

للدكتور خالد بن  القلب(  الهزاني )طيور  الواردة من ديوان مح�سن  الأبيات   *
عبد اهلل الهزاني.

العثمان  قــوت  وهــي  نف�سها،  اأ�سرته  من  هي  زوجته  اإن  حتى  بل 

الهزاني التي رثاها بعد موتها في عدة ق�سائد، قال في اإحداها :

يالموت عقب قويت لي وي�س خليت

ما عقب )عثمانه( من البي�س اأبا �شتاق

وقال فيها اأي�سًا :

ي���ا قب���ر )عثمان���ه( لك الوب���ل عايد

وروح���ات �شب���اح  الم���ا  بمحلتم���ات 

ول تزال اأ�سرة )اآل عثمان( بهذا ال�سم، ويتواجدون في نعام 

والحريق وغيرها، ول اأدل من ال�سهرة بهذا ال�سم ما عرف به 

مع  ال�ستين  الفر�سان  اأحد  الهزاني  عثمان  بن  اهلل  عبد  البطل 

، والذي ا�ستهر بابن 
)4(

الملك عبد العزيز في ا�ستعادة الريا�س 

عبد  بن  اهلل  عبد  كاماًل  ا�سمه  بينما  اأ�سرته،  اإلى  ن�سبة  عثمان 

الرحمن بن عبد اهلل اآل عثمان الهزاني والذي ي�سابه من ناحية 

ال�ساعر مح�سن  الحريق �سيرة  نعام و�سكناه  وانتقاله من  ا�سمه 

الهزاني.

اأما تولي ال�ساعر مح�سن اإمارة بلدة الحريق فهذا يحتاج اإلى 

التي  التاريخية  الم�سادر  في  فالمتاأمل  وا�سح،  تاريخي  م�ستند 

جميع  وكذلك  نهائيًا،  اإمارته  اإلــى  ت�سر  لم  نجد  تاريخ  لت  ف�سّ

ق�سائد ال�ساعر )ولعل البحث الوثائقي يفيدنا اأكثر(، اإل اأن هذا 

ل ينفي عن ال�ساعر مكانته في قومه، واأن له كلمة م�سموعة لدى 

 ما ن�سه :
)5(

اأبناء عمه، قال الأديب ال�سيخ عبد اهلل بن خمي�س 

الحي  هــزان  بني  من  الهزاني  عثمان  بن  المح�سن  )عبد 

الم�سهور في التاريخ كانت له الزعامة والكلمة النافذة في قومه، 

وكان �ساعرًا مجيدًا لم اأر قبله ول بعده من تقدمه خ�سو�سًا في 

اإبداع، وجاء ب�سور وابتكارات  اأيما  اأبدع  الغزل والو�سف، فلقد 

في منتهى الروعة والجمال..(.

والأدبــيــة  ال�سعرية  مرا�سالته  خــالل  مــن  ــك  ذل ات�سح  اإذ 

)البحتة( مع اأعيان ع�سره، ما يوؤكد اأن له الوجاهة الجتماعية 

والقدرة ال�سعرية، مما جعل الكثير ي�سميه )اأمير ال�سعر الغزلي( 

وهو لقب ا�ستحقه.
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قصة وقصيدة

اإن للجلو�ض مع كبار ال�سن لذة ليعرف قدرها اإل من 

ا�ستمتع باأطايب حديثهم، فكانوا -واهلل - ينتقون 

اأطايب الحديث كما تنتقى اأطايب الثمر.. ومن ذلك 

اأن اأكرمني اهلل بتدوين بع�ض الق�س�ض من والدي 

وجدي �سعد بن اأحمد بن ح�سن الهزاني، ووالدي 

وعمي فهد بن عبداهلل بن ح�سن الهزاني، ووالدي 

وعمي عبدالعزيز بن عبداهلل بن ح�سن الهزاني -

رحمهم اهلل جميعاً- وقمت بتدوين ق�س�ض عديدة، 

منها :

محمد بن اأحمد بن �سعد اآل ح�سن الهزاني

ع�سو اللجنة التاريخية
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 ق�سة ال�ساعر مبارك الجوير مع 

ال�ساعر  فرحان الدو�سري :

يعمل  الجوير  عبدالرحمن  بن  مبارك  ال�ساعر  كان  حيث 

في نخل )اآل �سمالن( من الحقبان من الدوا�سر في ال�سلمية 

بالخرج، وهم جيران )اآل ح�سن( من ال�سمال، وكان مبارك 

والحاجة  والجوع  العمل  و�سدة  العي�س  من  �سظف  في  يعمل 

وحرارة القيظ الالهبة.. فحانت منه التفاتة فراأى ال�ساعر 

»متاعه«  ق�سه  يحمل  الدو�سري  العماري  مر�سي  بن  فرحان 

طيلة  عليهم  �سيفًا  ليحل  »الركيز«  ح�سن  اآل  لنخل  متوجهًا 

فترة ال�سيف في العري�س - كان في �سدر النخل عري�س معّد 

لل�سيوف لينزلوا فيه -  فقال ال�ساعر مبارك الجوير هذين 

البيتين يمازح فيهما ال�ساعر فرحان :

يا واهلل اللي ح�شب البيت فرحان 

 عند النخل وفي ظالل العريني 

قام يت�شدح في النخل تقل حجالن 

بحيني  ياتي  �شو  �شبت  ك��ان  واإن 

فرد ال�ساعر فرحان بن مر�سي الدو�سري بهذه الأبيات والتي 

ج�سد فيها �سداقته لأ�سرة)اآل ح�سن(، مما يدل على اأنه لي�س 

اإل رجاًل منهم له ما لهم وعليه ماعليهم قائاًل :

و�س عاد لوهو ح�شب البيت فرحان

ع��ن��د ال��ق��روم ال��ل�����ي ت��ع�����ز  ال��ع��وي��ن�����ي

ع��ن��د ال��رج��ال ال��ل��ي م�����ن اآالد ه�����زان

ك�����م ح��اي�����ل ق�����د ق��رب��وه�����ا ب��ح��ي��ن�����ي

برهان   بال�شدق  كان تجهل جاك  اإن 

ال��غ��ان��م��ي��ن��ي خ�����������وت  واهلل  ي���ازي�����������ن 

جينا الحريق ديار ذربي�ن االيم�ان

ل�شنين�ي ا لو�شيطا ريف غب�ر   ا هل 

م�������ع خ�������وي ب���ال���م���راج�������ل ب���ل���ي�������ه�������ان

اأح��م��د اإل�����ى ���ش��اق�����ت ع��ل��ي��ن�����ا ي��ب��ي��ن�����ي

طرب�ان دوم   �شيفه�م  ل��ل��ي  �شيفان 

محما�س مهفي الحيل واللي  �شميني

�شجيت �شجه في �شميري لها  �شان

ي��ال��ي�����ت ���ش�����اف م��ب�����ارك ال��ط��ي��ب��ي��ن�����ي

وقلبي على �شوف المطاليق وله�ان

اخ��ذ ال��ج��واب وخ��ل ه��رج��ك رزي��ن�����ي

لقب  وهو  )بليهان(-  مع  فرحان  ال�ساعر  ذهاب  ق�سة  اأما 

اإبل )اآل  اأنه كانت تخرج  لأحمد بن ح�سن بن اأحمد الهزاني - 

ح�سن( في ال�سلمية بالخرج مع خليطهم راجح العيير العجمي 

في وادي ن�ساح ) في نجد( وعليها و�سم الحلقة والمطرق على 

الرقبة من اليمين)و�سم عموم الهزازنة(، فلما �ساعت الإبل.. 

ذكرت اأنها في )الحريق(اإبان اإمارة محما�س بن عبداهلل 

فرحان  وال�ساعر  )بليهان(  فركب  الحريق،  على  الهزاني 

وذلك ل�سترداد الإبل وقد ا�ست�سافوا عليه..

وبعد هذه الق�سة غيرت اأ�سرة اآل ح�سن مكان الو�سم اإلى 

بال�سلمية  ح�سن  اآل  اأ�سرة  به  تخت�س  كو�سم  الأيمن  الع�سد 

بالخرج وي�ساركهم فيه اأ�سرة )اآل ح�سن( في المزاحمية.

الأحمد(  )و�سم  با�سم  الق�سة  هذه  بعد  الو�سم  وعــرف 

اأ�سرة  لعموم  و�سم   وهو  الهزاني  بن ح�سن  اأحمد  اإلى  ن�سبة 

اآل ح�سن.

وقد جاء في اإحدى الوثائق ذكر لهذا الو�سم 1368هـ  ناقة 

ا�ستراها �سعد بن اأحمد من عبداهلل القميز من جماعة ابن 

خثيلة العتيبي .
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قصة
وقصيدة

القبيلة  �شندوق  لجنة  ت�شكيل  اأن  فيه  �شك  ال  مما   

له االأثر االأكبر في تطوير اأداء ال�شندوق، و�شي�شهم في 

اأو�شع،  اأهدافه على نطاق  دعمه بما يمكنه من تحقيق 

وذلك بجهود اللجنة المالية التي يقع ال�شندوق �شمن 

م�شوؤوليتها، و�شيكون الركيزة االأ�شا�شية التي �شيوا�شل 

م��ن خ��الل��ه��ا ال�����ش��ن��دوق اأداء ر���ش��ال��ت��ه ال��ت��ي ت��ق��وم على 

توثيق ال�شلة بين اأفراد القبيلة وم�شاعدة المحتاجين، 

واإمداد العون لهم. ومما ال �شك فيه اأن لهذا ال�شندوق 

م��ك��ان��ة خ��ا���ش��ة ف��ي ق��ل��ب ك��ل ف���رد م��ن اأف�����راد القبيلة. 

وتحقيقاً  وارت��ب��اط��ه��م،  لتوا�شلهم  رم���زاً  فيه  ي���رون  اإذ 

للمبادئ الخيرة المتمثلة في التكافل والتعاون و�شلة 

اأبناء هذه  الرحم. وقد كان هذا ال�شندوق حلماً يراود 

القبيلة لكن هذا الحلم تحقق وتحقق معه النجاح. كما 

اأكثر من الدور المادي  اأن لهذا ال�شندوق دوراً معنوياً 

اأف��راد القبيلة نف�شه ج��زًءا من  حيث يرى كل فرد من 

هذا ال�شندوق. واأنه رابطة من الحب والتكافل االأ�شري 

اأهداف  العمومة، فال  اأفراد  والترابط االجتماعي بين 

وال اأطماع بل مزيج من التعاون المخل�س الخالي من 

المجاملة. وت�شعى اللجنة المالية اإلى حث اأفراد القبيلة 

في  اال�شتمرار  خ��الل  م��ن  ال�شندوق  اأه���داف  لتحقيق 

ياأمل  ذلك  فعلى  ال�شنوية.  للر�شوم  المنتظم  الت�شديد 

وتقديم  بذلك،  الجميع  اهتمام  المالية  اللجنة  اأف��راد 

الدعم لل�شندوق؛ ليتمكن من تحقيق اأهدافه، علماً اأن 

المحتاجة،  االأ�شر  بع�س  دعم  في  �شاهم  قد  ال�شندوق 

ال�شبكة  على  القبيلة  موقع  دع��م  االآن  يتولى  اأن��ه  كما 

العنكبوتية : www.banyhezzan.com، ولعل اأي�شاً 

من اأبرز ن�شاطاته هذه الن�شرة التي بين اأيديكم؛ حيث 

تولى ال�شندوق طباعتها.

وباهلل التوفيق والنجاح

                  نبذة خمت�صرة عن  :

اأع�شاء اللجنة المالية:

1- عبداهلل بن عبدالعزيز الهزاني

ــهــزانــي ال مــحــمــد  بـــن  2- حــمــد 

الــعــثــمــان بـــن حــ�ــســيــن  ــي  عــل  -3

رقم الح�شاب في م�شرف الراجحي

296608010480005
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بني  كبار  اأحد  الهزاني،  ح�سن  اآل  ر�سيد  بن  ح�سن  بن  ر�سيد  هو 

هزان الم�سهورين بالف�سائل وكثرة الأدب والأ�سعار والكرم والمروءة 

التامة.

ولد �سنة 1284هـ تقريبًا في بلدة الحريق.

راأي، وكان  بليغًا ف�سيحًا كريمًا ذا حكمة و�سداد  كان رحمه اهلل 

ذا مكانة عند قبيلته، وذا حظوة عند الملك عبدالعزيز، وعند الملك 

عبدالعزيز،  الملك  والد  الفي�سل  عبدالرحمن  الأمير  وعند  �سعود، 

رحم اهلل الجميع.

وقد لقبه الملك عبدالعزيز بـ )مق�سم الهيل( لما ُعِرَف عنه من 

مبالغته في الكرم.

وكان رحمه اهلل طويل القامة عري�س المنكبين. انتقل وهو �سغير 

له من  بها. وكان  اأقام  و  المزاحمية  اإلى  الحريق  والده ح�سن من  مع 

الإخوان عبد اهلل و محمد وهما اأ�سغر منه.

وكان كبير القدر محترمًا عند الملوك من اآل �سعود، م�سموع الكلمة، 

وله منزلة عالية وحرمة واإكرام لما عرفوا من حكمته و�سداد راأيه وكرمه 

واإخال�سه و�سدق محبته ون�سحه لهم.

وقد حدث اأن وقع نزاع بين اإحدى اأ�سر المزاحمية مع خدم لالأمير 

 ، الأ�سرة  هذه  اأفــراد  بع�س  اأثــره  على  �سجن  عبدالعزيز،  بن  محمد 

ي�سفع  لكي  الهزاني  ح�سن  بن  ر�سيد  اإلى  الأ�سرة  هذه  اأعيان  فتوجه 

لهم عند الملك عبدالعزيز، وبالفعل خاطب ر�سيد بن ح�سن الهزاني 

الملك عبدالعزيز ب�ساأن الم�سجونين فما لبث الملك عبدالعزيز اإل اأن 

اأمر باإطالق �سراحهم.

وقد و�سى بع�س المغر�سين بر�سيد بن ح�سن الهزاني عند الملك 

ويتوعده،  يتهدده  ر�سيد  اإلى  عبدالعزيز  الملك  فاأر�سل  العزيز،  عبد 

عبد  الملك  اإلــى  خطابًا  فكتب  عليه،  موؤامرة  هناك  اأن  ر�سيد  فعلم 

العزيز، وهذا بع�س ما جاء فيه:

ذل  في  اأ�سبح  عيوبه،  لل�سامتين  وبانت  ذنوبه،  اأوهنته  عبد  )من 

مدخلك  اأنا  �سهر،  وليله  دهر  يومه  العدوان،  عليه  وتناخت  وهــوان، 

على اهلل في رجل �سماه اهلل في القراآن )مارد وزنيم(، اأن توقفني اأنا 

وياه اأمامك فاإن اأكلت حقيقتي حقيقته فاأن�سفني، واإن اأكلت حقيقته 

حقيقتي فاأنا حليل الدم(.

خالد بن عبداهلل الزامل

ع�سو اللجنة الثقافية

من أعالم بني هزان

راأ�سه  يهز  اأخــذ  ر�سيد  خطاب  العزيز  عبد  الملك  ــراءة  ق وبعد 

اإعجابًا ببالغة ر�سيد وح�سن كالمه، وعندما راأى الكاتب ذلك �ساأل 

الملك عبد العزيز: هو ر�سيد من اأهل المزاحمية؟

هذا  لغة،  معهم  الحريق  اأهــل  من  هذا  العزيز:  عبد  الملك  فرد 

الخطاب بحفظه عندي اأقراه مرة ثانية.

اأمام  وهو  لرفقته  قال  الملك عبدالعزيز  اإلى  ر�سيد  وعندما قدم 

فاأنا  واأكرموها  ناقتي  دخلوا  �سفتوهم  اإن  العزيز:  عبد  الملك  ق�سر 

عزيز، واإن تركوها فاأنا ذليل. ودخل ر�سيد على الملك عبد العزيز في 

ق�سره ودخلوا ناقته واأكرمه الملك عبد العزيز اأيما اإكرام، وقال له 

الملك عبد العزيز: ر�سيد لو يركبون اأهل البطين كلهم اإني ما اأ�سدق 

فيك اأحد.

كان زعماء القبائل القريبة من المزاحمية يكنون لر�سيد بن ح�سن 

وح�سن  كرمه  من  عرفوا  لما  والتقدير  الحترام  من  الكثير  الهزاني 

�سيافته ومروءته، ولزال ذكره الطيب اإلى وقتنا الحا�سر.

القبيلة،  اأفــراد  ترابط  على  ويعمل  رحمه  ي�سل  اهلل  رحمه  وكان 

الكثير،  ال�سيء  ذلك  �سبيل  في  ووقته  وماله  جهده  من  يبذل  وكــان 

وهذه حادثة تبين ذلك: قدم ر�سيد على الحريق كعادته لل�سالم و�سلة 

اأبناء قبيلته بالواجب كما ُعِرَف عنهم، فالحظ ر�سيد  الرحم، وقام 

الأ�سر عن  اإحدى  تخلف  اأبناء عمومته  اأحد  الغداء عند  يح�سر  وهو 

ح�سور المنا�سبة، ف�ساأل عنهم )ما�سفناهم على الغدا ع�سى ما �سر؟( 

فرد اأحد الحا�سرين: بينهم خ�سومة وزعل.

له:  وقال  الحريق  اأمير  مع  ر�سيد  جل�س  الغداء  تناول طعام  وبعد 

عندك خبر باللي بين اآل فالن ؟ لي�س ما اأ�سلحت بينهم ير�سيك اأن 

الأحقاد تكبر بينهم ؟ قال اأمير الحريق: بكرة اأنت معزوم على القهوة 

عندهم. قال ر�سيد: نعم، ب�س اأبيك تجي معي واأبي اآل فالن واآل فالن 

يجون بعد ، وعندما و�سلوا بيت الم�سيف وهو من المتزاعلين وقف 

وبداأ  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم  وقــال:  الباب  عند  ر�سيد 

ينادي وين اآل فالن ووين اآل فالن يق�سد المتزاعلين، ردوا عليه كلهم 

حا�سرين اأقلط ، قال ر�سيد: تعطوني ماجيت ع�سانه قلطت وتقهويت 

عيالنا  تبي  لو  كلهم:  قالوا  معه.  جيت  اللي  طريقي  من  رجعت  ول 

نتغدى  وبكرة  بع�س  على  �سلموا  قال:  اأبو ح�سن،  يا  اإياهم  اأعطيناك 

اأبو ح�سن جيتك  يا  اهلل خير  وجــزاك  تم  قالوا:  اآل فالن،  عند  �سوا 

كلها بركة(.

يناهز  عمر  عن  1374هــــ  عــام  المزاحمية  في  اهلل  رحمه  توفي 

الت�سعين عامًا.
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الوقفة االأولى )ن�سب بني هزان( :

نبيه  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 

ور�سوله محمد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعين.

ق  اأحمد اهلل - �سبحانه وتعالى - الذي وفَّ بادئ ذي بدء 

اإذ  واأنا  اأبناء هذه الأ�سرة الكريمة على هذا النجاح،  واأعان 

اأ�سارك في العدد الأول من هذه الن�سرة المباركة والتي اأرجو 

من اهلل - �سبحانه وتعالى - اأن يجعلها نا�سرة للعلم النافع 

العم  اأبناء  بين  التوا�سل  في  و�سببًا  وهداية  نــورًا  تكون  واأن 

توقف  محل  الم�ساركة  هذه  عنوان  يكون  اأن  اأردت  الكرام، 

للقارئ الكريم، ثم اإني بعد هذا اأرغب في اأن اأدلَف اإلى ما 

اأردت الحديث عنه فاأقول م�ستعينًا باهلل :

بنو ِهزان من حيث الن�سب ينت�سبون اإلى هزان بن �سباح 

ابن عتيك بن اأ�سلم بن يذكر بن عنزة بن اأ�سد بن ربيعة بن 

.
)1(

نزار بن معدِّ بن عدنان 

وِهزان في اللغة : علم مرتجل، ومثاله فعالن، من هززت 

ي اإَلْيِك ِبِجْذِع  ال�سيء، والهز هو التحرك قال تعالى : }َوُهِزّ

النَّْخلَِة{ مريم : 25.

الهز،  الن�سب هزان هو من  في  قولهم  العالء :  اأبو  قال 

�سيء  كل  وكذلك  هــزًا،  تهزه  ال�سيف  هــززت  ال�سيف،  تهز 

وكذلك  الركب،  هزيز  و�سمعت  وغيره،  الرمح  نحو  هززته 

وكذلك  ــّراق،  ب ال�سفاء  كثير  هزهاز  و�سيف  الريح،  هزيز 

ماء هزهاز اأي : كثير، قال الراجز : قد وردت مثل اليماني 

)2(

الهزهاز تدفع عن اأعناقها بالأعجاز 

اني  قال ال�سمعاني : الِهزَّ

ن�سبة اإلى ِهّزان، وهو 

بطن من عتيك، 

وهو ِهزان بن 

بن  �سباح 

عـــتـــيـــك 

ابن اأ�سلم بن يذكر بن عنزة بن 

اأ�سد بن ربيعة بن نزار بن معدِّ 

 : الدارقطني  قال  عدنان.  ابن 

هو بطن ينت�سب اإليه الهزانيون، 

.
)3(

وهو اأخو محارب بن �سباح 

الهزاني   : الهمداني  قــال 

بن  اإلــى هــزان بن �سباح  ن�سبة 

بن  يذكر  بن  اأ�سلم  بن  العتيك 

اإخــوة  ربيعة  من  بطن  ــزار،  ن بن  ربيعة  بن  اأ�سد  بن  عنزة 

محارب بن �سباح، منهم بالب�سرة اأبو روق اأحمد بن محمد 

.
)4(

ابن بكر الهزاني وغيره 

قال ابن حزم :  من بني عنزة بن اأ�سد بن ربيعة بن نزار 

.
)5(

بنو هزان بن �سباح بن عتيك بن اأ�سلم بن يذكر بن عنزة 

قال عمر ر�سا كحالة : ِهزان بن �سباح بطن من عنزة بن 

اأ�سـد بن ربيعة بن نزار العدنانية، وهم بنو هزان بن �سباح 

ربيعة  بن  اأ�سـد  بـن  بـن عنزة  يذكر  بـن  اأ�سـد  بـن  ابن عتيك 

الفر�س بن نزار بن معدِّ بن عدنان، من قراهم المجازة من 

�سهوان  جبالهم  ومن  ــزرع،  وال النخل  كثيرة  اليمامة  اأر�ــس 

.
)6(

باليمامة، ومن اأوديتهم نعام باليمامة 

اإلـــى كتاب  فليرجع  ــتــزادة  ال�ــس فــي  مــن رغــب  وخــتــامــًا 

را�سد  بن  محمد  للدكتور  هــزان(  بني  تاريخ  في  )الميزان 

العثمان الهزاني.

تاريخ تليد وحاضر مجيد

الهـوامـ�ص :

)1( جمهرة اأن�ساب العرب، ابن حزم، �س 294.

)2( ل�سان العرب، ابن منظور، ج 3 �س 802. والميزان في تاريخ بني هزان، �س 18.

)3( الأن�ساب لل�سمعاني، ج 5 �س 640.

)4( عجالة المبتدئ وف�سالة المنتهي في الن�سب، الهمداني، �س 124.

)5( جمهرة اأن�ساب العرب، ابن حزم، �س 294.

)6( معجم قبائل العرب، عمر كحالة، �س 1217 - 1218.

عبداهلل بن ح�سين بن علي العثمان

ع�سو اللجنة التاريخية
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عبداهلل بن علي بن زيد الهزاني

واأ�سكره،  �سبحانه  اأحمده  و�سهرًا،  ن�سباً  فجعله  ب�سرًا  الماء  من  خلق  الذي  الحمد هلل 

وال�سالة وال�سالم على عبده ور�سوله وعلى اآله واأ�سحابه، وبعد : 

ل يخفى على الجميع اأهمية �سلة الرحم في دين الإ�سالم، ذلك اأنه يهدف اإلى بناء 

الخير  حّب  عليه  ويهيمن   ، والإخاء  المحّبة  ت�سوُده  متعاطف،  متراحم  اإ�سالمي  مجتمع 

والعطاء، والأ�سرُة وحدُة المجتمع، ت�سَعد بتقوى اهلل ورعايِة الرِّحم، وقد اهتّم الإ�سالُم 

بتوثيق عراها وتثبيت ُبنيانها ، فجاء الأمر برعاية حقها بعد توحيد اهلل وبرِّ الوالدين ، 

قال جل وعال : ﴿ َواْعُبُدوا اهلل َواَل ُت�ْشِرُكوا ِبِه �َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َشاًنا َو ِبِذي 

اْلُقْرَبى... االآي�ة﴾ الن�ساء، وقرنت مع اإفراد اهلل بالعبادة وال�سالة والزكاة .
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جاء   : قال  عنه  اهلل  ر�سي  الأن�ساري  اأيوب  اأبي  عن 

رجٌل اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : اأخبرني بعمل يدخلني الجنة، 

ال�شالة،  ، وتقيم  �شيئاً  به  ت�شرك  »تعبد اهلل وال   : قال 

الرحم  �سلة  عليه،  متفق  الرحم«  وت�شل  الزكاة  وتوؤتي 

تدفع باإذن اهلل نوائب الدهر، وترفع باأمر اهلل عن المرء 

الحياة، محبة لالأهل،  بناء  اأ�سا�س  الرحم  الباليا، �سلة 

وب�سط الرزق، وبركة العمر، �سلة الرحم عبادة جليلة من 

اأخ�س العبادات، يقول عمرو بن دينار : »ما من خطوة 

الرحم«،  ذي  اإلى  اأجرًا من خطوة  اأعظم  الفري�سة  بعد 

�سلة  الآخرة،  في  مدخر  ونعيم  الدنيا  في  معجل  ثوابها 

واأبوابها  مي�سرة  الأقربين طرقها  اإلى  والإح�سان  الرحم 

متعددة، فمن ب�سا�سة عند اللقاء ولين في المعاملة، اإلى 

و�سالت،  زيارات  الوجه،  في  وطالقة  القول  في  طيب 

اإلى  واإح�سان  الأتراح،  الأفراح وموا�ساة في  م�ساركة في 

وعيادة  مكروبهم  م�ساندة  للمعروف،  وبذل  المحتاج، 

ُم�سارتهم،  وترك  عثراتهم،  عن  وال�سفح  مري�سهم، 

والمعنى الجامع لذلك كله : اإي�سال ما اأمكن من الخير 

لهم، ودفع ال�سر ما اأمكن عنهم، �سلة الرحم اأمارة على 

الوفاء،  وح�سن  المنبت  وطيب  الأفق  و�سعة  النف�س  كرم 

ولهذا قيل : من لم ي�سلح لأهله لم ي�سلح لك، ومن لم 

يذب عنهم لم يذب عنك . 

وقطيعة  الأقربين،  اإلى  الإح�سان  تعني  الرحم  �سلة 

هي  بل  وقيل  الأقارب،  اإلى  الإح�سان  عدم  تعني  الرحم 

الإ�ساءة اإليهم، وهناك فرق بين المعنيين فالمعنى الأول 

والمعنى  القطيعة،  ثبوت  ال�سلة  نفي  من  يلزم  اأنه  يرى 

الثاني يرى اأن هناك ثالث درجات : 

1- وا�سل وهو من يح�سن اإلى الأقارب . 

2- قاطع وهو من ي�سيء اإليهم . 

ي�سيء،  ول  يح�سن  ل  من  وهو  قاطع  ول  وا�سل  ل   -3

وربما ي�سمى المكافئ وهو ل يح�سن اإلى اأقاربه اإل 

اإذا اأح�سنوا اإليه، ولكنه ل ي�سل اإلى درجة الإ�ساءة 

اإليهم .

ل خالف اأن �سلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها 

مع�سية من كبائر الذنوب، ولقد جاء رجل اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

ويقطعونني،  اأ�سلهم  قرابة  لي  اإن  اهلل  يار�سول   : فقال 

واأح�سن اإليهم وي�سيوؤون اإلي، واأحلم عليهم ويجهلون علي ، 

فقال عليه ال�سالة وال�سالم : »لئن كان كما تقول فكاأنما 

ت�شفهم المل، وال يزال معك من اهلل ظهير ما دمت على 

ذلك« رواه م�سلم. 

على  يملك  ل  وقريبك  بالرحم،  وثوقًا  تزداد  الروابط 

ذل  وذله  لك،  عز  عزه  البعد،  في  ين�ساك  ول  القرب 

خا�سر،  فيها  الرابح  وبالء،  �سر  الأقارب  ومعاداة  لك، 

الذنوب،  كبائر  من  الرحم  وقطيعة  مهزوم،  والمنت�سر 

َفَهْل   ﴿  : تعالى   قال  والثبور،  باللعنة  �ساحبها  متوعد 

ْيُتْم اأَن ُتْف�ِشُدوا ِفي االأَْر�ِس َوُتَقِطُعوا  َع�َشْيُتْم اإِن َتَولَّ

اأَْرَحاَمُكْم ... االآية ﴾ محمد، فالتدابر بين ذوي القربى 

موؤذن بزوال النعمة و�سوء العاقبة وتعجيل العقوبة ، قال 

رواه  قاطع«  الجنة  يدخل  »ل   : وال�سالم  ال�سالة  عليه 

يقول  الآخرة،  قبل  الدنيا  في  فعقوبتها معجلة  البخاري، 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »ما من ذنب اأجدر اأن يعجل اهلل ل�شاحبه 

العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في االآخرة من البغي 

)الظلم( وقطيعة الرحم« رواه الترمذي، هذا واإن لح�سن 

الخلق، مع لزوم جانب الأدب مع ذوي القربى تاأثيرًا في 

ال�سلة، فاإن من حفظ ل�سانه اأراح نف�سه، وللهدية اأثر في 

اجتالب المحبة واإثبات المودة واإذهاب ال�سغائن وتاأليف 

القلوب، فالو�سية لي وللجميع اإعطاء هذا المو�سوع حقه 

من العناية والهتمام، طلبًا لمر�ساة اهلل تعالى، واإتباعًا 

ل�سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، و�سونًا للنف�س عن مهاوي الردى . 

ولعل هذه الن�سرة المباركة تاأتي تج�سيدًا لهذا المعنى 

ومدًا لج�سور ال�سلة والقربى فهي ملتقى لأبناء العمومة 

اأخبارهم  خاللها  من  ويعرفون  اأفكارهم  فيها  تتالقح 

واأحوالهم وتكون منطلقًا لهم في تقديم كل ما من �ساأنه 

 . كريم  قارىء  وكل  القبيلة  هذه  اأبناء  بم�ستوى  الرقي 

واهلل اأعلم . 
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 قــف :  

جيدًا   وحا�سبها  الإن�سان  اأيها  نف�سك  مع  قف 

على تق�سيرها في حق خالقها وقل لها يا نف�س 

هوى  كفاك  كان  ما  يانف�س  كفى   ... توبي  هلل 

وع�سيانًا !! ... 

 ممنوع الدوران :  

اهلل  اإلى  طريقك  في  انطلق   ... الم�سلم  اأيها 

ترجع  ول  ال�سالح،  والعمل  بالتوبة  وجل   عز 

اإلى الوراء وتنتك�س بعد الهداية،  بل ا�ساأل اهلل 

 : دائمًا  وردد  ال�ستقامة  وح�سن  والثبات  التوبة 

قلبي  ثبت  والأب�سار  القلوب  مقلب  يا  »اللهم 

على دينك«

 ممنوع الدخول :  

ل تدخل اأي مكان يكون �سببًا لمع�سية اهلل -عز 

وجل- ول تذهب بقدمك اإلى مع�سية خالقك . 

 اأمامك دوار :  

فاحر�س   ... تم�سي  وال�سنين  تدور  الأيام 

والطاعات  الخيرات  في  وقتك  ا�ستغالل  على 

واأكثر  وال�سماوات،  الأر�س  رب  اإلى  والقربات 

لمن  تاريخًا  تكون  اأن  قبل  القراآن  قراءة  من 

بعدك اإن ذكروك ل يذكرون اإل ا�سمك. 

 احــذر :   

فاإن ال�سيطان يزين لك الطريق حتى تزلق فيه 

وتعوذ من  باهلل  فا�ستعن  الهاوية،  اإلى  وت�سقط 

ال�سيطان الرجيم وارجمه بالآيات الزواجر اإن 

كيد ال�سيطان كان �سعيفًا !! ...

 هــاتــف :   

كن دائم الإت�سال مع اهلل -عز وجل- بال�سالة 

والذكر والدعاء ... وكل ما يوثق الت�سال باهلل 

باهلل  فا�ستعن  اأمـر  هـمك  واإذا  وتـعالى  تـبارك 

-عز وجل- فاإنه خير معين . 

 اأمامك اإ�سارات :  

قف قبل البدء باأي عمل، واأ�ساأل نف�سك ... 

هل هذا العمل ير�سي اهلل عز وجل؟  وهل هو 

من  ن�سيب  للب�سر  اأم  وجل؟  عز  هلل  خال�ٌس 

حركاتك و�سكناتك !! ...

 اأمامك طريق �سيق :  

اإل ل�سخ�س واحد بكفنه،  هذا الطريق ل ي�سع 

فا�ساأل اهلل اأن تكون ممن يو�سع مقامهم وتغ�سل 

خطاياهم بالماء والثلج والبرد، واعمل لذلك، 

وا�ستعذ باهلل من الظلمة وال�سيق وما لها واعمل 

لذلك ال�سيق حتى يو�سع لك.

 محطة وقـود :   

تزود بالوقود... فاإن الطريق طويل ... 

والنهاية اإما اإلى الجنة واإما اإلى النار ... 

 طريق للم�ساة :   

واعلم   الدنيا  بهذه  رحلتك  في  �ساحبك  اختر 

باأن الأخالء بع�سهم لبع�س عدو اإل المتقين... 

إشارات مرورية :
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من أعالم بني هزان

عبدالرحمن عبداهلل بن م�سعان الهزاني

كثير من الرجال الأوفياء لهذا الوطن المعطاء اللذين اأفنوا حياتهم لخدمة هذا الكيان ال�سامخ في زمن كانت ظروف الحياة 

اآنذاك �سعبة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ل من ناحية �سظف العي�س، اأو �سح المادة، اأو �سعوبة النقل، والأ�سعب البيئات الجتماعية 

المتباينة في طريقة تفكيرها ومعتقداتها اآنذاك.

والدنا ال�سيخ عبداهلل بن علي بن عبداهلل بن �سيف م�سعان الهزاني غفر اهلل له واأ�سكنه ف�سيح جناته هو اأحد هوؤلء الرجال 

الذين اأفنوا حياتهم لخدمة الوطن، فلقد كان في وقت من الأوقات هو الأمير والقا�سي وال�سرطة في وقت واحد، وكانت الأمور 

تحل احترامًا لهيبة الدولة والذي هو كان اأحد رجالتها في ذلك الوقت، كان غفر اهلل له يتمتع ب�سخ�سية قوية �سماتها العدل 

والكرم وقبلها جميعًا مخافة اهلل، لقد كان  الإخال�س في خدمة الملك عبدالعزيز واأبنائه غفر اهلل لحيهم وميتهم واأ�سكنهم 

ف�سيح جناته، كان ديدن حياته والطريق الذي لم يحدعنه يومًا من الأيام.

حـيـاتــه:

ولد في مدينة نعام عام 1336هـ وفقد والديه وهو طفل �سغير فتربى في كنف خاله الذي علمه القراءة والكتابة مما جعله 

يلتحق بالعمل الحكومي وهو في �سن الرابعة ع�سرة وكذلك بتاريخ )1350/1/1هـ( حيث عمل موظفًا بهجانة مكة ثم موظفًا 

باإمارة ، انتقل بعدها للعمل في مركز العر�سية التابع لإمارة القنفذة، لينتقل بتاريخ ) 1366هـ( للعمل موظفًا باإمارة اأبها وفي 

اأبها، وبتاريخ  اإمارة  اأخرى في  اإمارة جيزان عاد بعدها بتاريخ )1371/10/1هـــ( ليعمل مرة  عام )1369هـ( نقل للعمل في 

)1375/11/15هـ( �سدر اأمر تعيينه اأميرًا لمركز اأحد رفيده، ثم اأميرًا لإمارة النما�س ببالد بني �سهر بتاريخ )1380/5/1هـ( 

ثم عين اأميرًا لظهران الجنوب بتاريخ )1383/5/16هـ( ثم اأميرًا لمركز الم�سة بتاريخ )1384/9/17هـ( ومن هناك بتاريخ 

)1386/3/15هـ(، ثم اأعيد ت�سنيفه اإلى مرتبة اأمير اإمارة فئة )اأ( بتاريخ )1396/2/13هـ( ليتتم بعدها اإحالته على التقاعد 

لبلوغه ال�سن القانوني بتاريخ )1396/7/1هـ(.

انتقل اإلى رحمة اهلل عام 1409هـ غفر اهلل له ووري جثمانه الثرى ب�سكة ال�سكر�سة، له من الأبناء �سبعة، هم:

1- عبدالرحمن كان موظفًا بالمديرية العام لل�سوؤون ال�سحية بمنطقة ع�سير وحاليًا متقاعد ويقيم في مدينة اأبها.

2- علي لواء ركن متقاعد كان يعمل في وزارة الدفاع ويقيم حاليًا في مدينة الريا�س.

3- عبدالعزيز موظف بقوات الدفاع  الجوي يقيم في مدينة جدة.

4- �سعود موظف قطاع خا�س يقيم في مدينة الريا�س.

5- محمد موظف في المديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية في منطقة ع�سير ويقيم في مدينة اأبها.

6- تركي موظف في الخطوط العربية ال�سعودية ويقيم في مدينة اأبها.

7- خالد اأعمال حرة ويقيم في مدينة اأبها.

جميل جدًا اأن ُت�سطر حياة رجال ي�ستحقون الذكر وال�سكر لكن الأجمل من ذلك اأن ن�سعى جميعًا لتوثيق الروابط الأ�سرية 

ولتمجيد تاريخ هذا الوطن ورجاله، حفظ اهلل بالدنا من كل �سوء واأدام علينا اأمنه واأمانه.

واهلل ولي التوفيق



مع  يعي�س  ال�سياد  ن�سر  اأبو  ا�سمه  رجل  البلدة  في  كان 

زوجته وابنه في فقر �سديد مدقع وفي اأحد الأيام وبينما هو 

يم�سي في الطريق مهمومًا مغمومًا حيث زوجته وابنه يبكيان 

من الجوع . 

مر على �سيخ من علماء الم�سلمين وهو »اأحمد بن م�سكين« 

وقال له : اأنا متعب فقال له : اتبعني اإلى البحر . 

ثم  ف�سلى،  ركعتين  �سل   : له  وقال  البحر،  اإلى  فذهبا 

: ب�سم اهلل ... ثم رمى ال�سبكة  قال له : قل ب�سم اهلل فقال 

فخرجت �سمكة عظيمة. 

في  وباعها  فذهب  لأهلك،  طعامًا  وا�ستر  بعها   : له  قال 

ال�سوق وا�سترى فطيرتين اإحداهما باللحم والأخرى بالحلوى 

وقرر اأن يذهب ليطعم ال�سيخ منها فذهب اإلى ال�سيخ واأعطاه 

ما خرجت  اأنف�سنا هذا  اأطعمنا  لو  ال�سيخ   : له  فقال  فطيرة 

ال�سمكة . 

ينتظر  يكن  ولم  للخير،  الخير  يفعل  كان  ال�سيخ  اأن  اأي 

اأنت  خذها   : له  وقال  الرجل  اإلى  الفطيرة  رد  ثم  ثمنًا،  له 

وعيالك. 

وفي الطريق اإلى بيته قابل امراأة تبكي من الجوع ومعها 

: هذه  نف�سه  وقال في  يده  الفطيرتين في  اإلى  طفلها، فنظر 

المراأة وابنها مثل زوجتي وابني يت�سوران جوعًا فماذا اأفعل؟ 

فيها،  الدموع  روؤية  يحتمل  فلم  المراأة  عيني  اإلى  ونظر 

ابنها  وابت�سم  وجهها  فابتهج  الفطيرتين  خذي   : لها  فقال 

فرحًا... وعاد يحمل الهم فكيف �سيطعم امراأته وابنه ؟ 

وبينما هو ي�سير مهمومًا �سمع رجاًل ينادي من يدل على 

اأبي ن�سر ال�سياد؟ 

اأباك كان قد  اإن   : له  ... فقال  الرجل  النا�س على  فدله 

اأقر�سني ماًل قبل ع�سرين �سنة، ثم مات ولم ا�ستدل عليه، 

خذ يا بني هذه الثالثين األف درهم مال اأبيك. 

يقول اأبو ن�سر ال�سياد :

وتجارة  بيوت  عندي  و�سارت  النا�س  اأغنى  اإلى  وتحولت 

لأ�سكر  الواحدة  المرة  في  درهم  بالألف  اأت�سدق  و�سرت 

اهلل. 

اأعجبتني  حتى  ال�سدقات  من  اأكثر  واأنا  الأيام  ومرت 

نف�سي. 

وفي ليلة من الليالي راأيت في المنام اأن الميزان قد و�سع 

وينادي مناد اأبا ن�سر ال�سياد هلم لوزن ح�سناتك و�سيئاتك، 

فو�سعت ح�سناتي وو�سعت �سيئاتي، فرجحت ال�سيئات فقلت : 

اأين الأموال التي ت�سدقت بها ؟ فو�سعت الأموال ، فاإذا تحت 

اأو اإعجاب بنف�س كاأنها لفافة من  كل األف درهم �سهوة نف�س 

: ما  وقلت  وبكيت  ال�سيئات  �سيئًا، ورجحت  ت�ساوي  القطن ل 

النجاة؟ 

واأ�سمع المنادي يقول هل بقي له من �سيء ؟ 

فتو�سع  رقاقتان  له  بقيت  نعم   : يقول  الملك  فاأ�سمع 

كفة  فتهبط  الح�سنات  كفة  في  )الفطيرتين(  الرقاقتان 

الح�سنات حتى ت�ساوت مع كفة ال�سيئات. 

فخفت واأ�سمع المنادي يقول : هل بقي له من �سيء؟ فاأ�سمع 

: دموع  له  ؟ فقيل  : ما هو  له �سيء فقلت  بقي   : يقول  الملك 

فو�سعت  )الفطيرتين(  الرقاقتين  لها  اأعطيت  حين  المراأة 

الدموع فاإذا بها كحجر فثقلت كفة الح�سنات، ففرحت فاأ�سمع 

المنادي يقول : هل بقي له من �سيء ؟ 

له  اأعطيت  حين  ال�سغير  الطفل  ابت�سامة  نعم   : فقيل 

واأ�سمع  الح�سنات  كفة  وترجح  وترجح  وترجح  الرقاقتين 

المنادي يقول : لقد نجا لقد نجا. 

فا�ستيقظت من النوم فزعًا اأقول : لو اأطعمنا اأنف�سنا هذا 

لما خرجت ال�سمكة . 

من كتاب الم�ستظرف من كل فن م�ستظرف .  
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جميع ال�سور في هذه الن�سرة التقطت في حفل المعايدة الذي 

ا�ست�سافته اأ�سرة الهزاني في الزلفي عام 1427هـ
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